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ْنَساَن ( 1)اقْ َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق » َخَلَق اْْلِ
الَِّذي َعلََّم ( 3)اقْ َرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرُم ( 2)ِمْن َعَلٍق 
ْنَساَن َما َلْم يَ ْعَلْم ( 4)بِاْلَقَلِم                                «(5)َعلََّم اْْلِ

 »العظيم اهلل صدق»                              
                                                      

 العلق سورة من اتاآلي



 

 

II 
 

 و تقدير شـكـر   
      

 وال حتصهى تعهد ال الهي نعمهه على سبحانه له الشكر و حده و هلل احلمد  

 حممد سيدنا على أسلم و أصلي و، العمل هذا إلجناز بالتوفيق علي تفضلوالذي 

 .أمجعني صحبه و آله  و

والتقديههر والعرفههان ـلههى  خبالهه  الشكههر  أتوجهه أن الشهر  عظهيم يشهرفي

حلههههص نصههههي وتوجيههههه علههههى حلهههها أسههههداه لههههي  أستههها ي الفالههههل الد تههههوص حلفتههها  صههها ،

     .ـعداد هذه الرسالة وـصشهاد خهالل 

بيههههد العههههون أحلدنههههي   مهههها أتقههههدل اليههههل الشكههههر واالحلتلههههان ـلههههى  ههههل حلههههص  

 .الرسالهة فهي طبهع وـخهراج ههذهواملساعهدة 
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ءاإلهدا
 

 

 :ىـع إلــواضــدي املتــهــرة جــدي مثــأه

 زـــزيـــي العـأب

 ةــبـيـبـي احلــأم

 قــيـوفـيب تـطيـخ

 يــواتــأخ

  ةـدراسـالء الـل زمـى كـإل

 راويـضـة خـيظــحف

 زةـيـبـال خــفـأن

 ة ـانــحب امــهــس

 لمـالب عـل طـإىل ك
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 (باللغة العربية) الملخص

 

 

قحتغر  هنار   ،اختذت اجلزائر العديد من اإلجررااات   طار حت يق رل اليرريرر اادي ر الن قاا يقر ق طا ادي ر ال ال ر  
متكنت من يرير اليج حتة اخل حتج ة من خرلق يق رل الق ية رة الك مةرة لةير يري لةردين حت اجلزائررن قطلير ا الق ر ال الن  ئ رة  ةر  

، طا هنا  مل تيمكن من يق ل  فس الني ئج ي لن بة ملع ملت 7991املدف   ت ي لن بة لةمع ملت اجل حتية مع ا ية   م 
قد يذلت ج  الا معيربة من هنجي يق ل اليررير النقدن قامل يل، طذ متكنت مرن اا يقر ق طا هنالقات فة، ح  ب حتهنس امل ق 

ال   سررة النقديررة غررش املب يترررة الررا ت ررمي يرد يررة  قديررة هناسررر فع ل ررة قال رر  اسرريقراحت اادي رر ال  ةرر  امل رري   الكةرر ، امرر  
طا هنارر  مل  ،7991   ال رر   ا قلدرر  مررن سررنة متكنررت مررن يريررر هنسررع حت الف ئرردة  قهنسررع حت ال ررر  قجعة رر  خ  ررعة لقرر

املر يل قامل رر  ي ربا مر  يعر   منرز اجل ر   امل رر  اجلزائررن مرن د ر حت، حتغر  هن   متيمكن طا حد ال   ة من يرير النظ 
طا ج  را فريي الر ق لةققر ع اخلر    7991د     النقد قالقرض مسي ييررير القق ع امل ر  قالبنك  ا قلد  مرن  ر م 

   .الذن ا يزاق يع   مج الا ابشا

ترخخرت اجلزائرر اسرشا   فريي الر ق لرز طذ مل ت رمي يردخ ق ااسريسم حت  هنمر  ي لن ربة للسريسم حت ايبجنرب املب يترر فقرد
الررذن هن قرر  الفعرر  د يرر  ي  رر   يريرررر  91/71ترر حتيإ طاررداحت درر     النقرررد قالقرررض  7991ايبجنررب املب يتررر طا    رر م 

 .حتؤقس ايبم اق ليم يي املش حتيع اادي  الية قيرير حراةاليج حتة اخل حتج ة 
تبررا اجلزائررر لةيعة مررة  ررع فة حتغرر  خررلق الي ررع ن ت سرريسم حت ايبجنررب املب يتررر ئرر  اجلزائررر ترردفق ت االقررد ا  ررت  

تعرر  ح ر ةة  قحتغر  ذلرل مل،  مبدئ   حريرة ااسريسم حت ايبجنرب تحتسخق يررير حراة حتهنس امل ق الا مسرت ي 91/71
هنين يدهنت ااسيسم حتات ايبجنب ة تخخذ ا  ه   اليدحتجي   7991مع يداية ااسيسم حت ايبجنب املب يتر طا اجلزائر ي ن  طا 

، ففرر  27مرن العشررية ايبقا مررن القرر    الرسلا ال رن ات ايبخررشة مة رر حت القاحت  2ئر  اجلزائرر لييجرر ق  ح ر ةي    يبرة 
لر تشة يعرد الفرتة دبي اإلالح ت قخلق سن ات السم   ن ت ا  ت ااسيسم حتات ايبجنب ة يتبز منعدمة ليبقر   ةر   فرس ا

ممرر  يداررد هن  الرتت ررا اادي رر الن  ررن اريررل اإلاررلح ت ا  كة ررة الام فرررتة ، 7991حررس سررنة   91/71ارردقحت درر     
  الخرر ق حتهنس املرر ق ايبجنررب   هن ي إل رر فة طادقرر ع اورقدرر ت ح ررأ هن  ارري ااسرريسم حتات تقريبرر    يق ق رر    ا يةررة ، 

خبرقج العملت ال عبة   يتكي ي يلت الف ائد قايبحتي ح قه  م  يدالن طا يتكي اسيسم حتات هنجنب ة مب يترة، ييبع هنيض  
 . اليقة ي من هنمه ة حتهنس امل ق الداخي قاليخثش سةب   ة  ت ا   م زا  املدف   ت
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      Abstract  (باللغة االنجليزية)الملخص                                  
         

Algeria has taken several actions to achieve the economic liberalization and the 

transition to a market economy ،Although it succeeded in the liberation of its foreign 

trade through the Ability to achieve complete transformation of the dinar Algerian 

and it cancel The final restrictions of payments on The current account with the end 

of 1997, But it could not achieve the same results for capital account transactions, it 

has made significant efforts to achieve monetary and financial liberalization, It was 

able to move  to the  Instruments indirect monetary policy that allow to  monetary 

Control more effective, and economic stability at the macro level ، It also managed to 

Liberalization of interest rates, exchange rates and make them subject to market 

forces from the year 1996, But it could not liberate the financial system and banking 

because of suffering of the Algerian banking system from failure, Although the law 

of  Monetary and Loan it allowed to liberate of the banking sector from 1990, In 

addition to open the field to the private sector ,Which is still suffering a great 

Stalemate. 

Algeria Was delayed  to open the way  for the foreign direct investment , It did 

not allow the entry of foreign direct investment but in 1990, the Date to issue of 

Monetary Law and Loan, which gave a strong push towards the liberalization of 

foreign trade and free movement of capital to finance economic projects.   

the flows of foreign direct investment towards Algeria in the nineties  it was 

weak  Although  the Algiers  adopt of instruction 90/10, the Outcome of foreign 

direct investment to Algeria Did not recorded  improved only with the beginning of 

1998, where foreign investment is beginning to take its gradual direction  towards the 

Algeria  to exceed the threshold of $ 2 billion a in the three recent years In the first 

decade of the 21st century,  before the reforms, and during the years of the eighties, 

the foreign investment  was almost non-existent , it  stayed on the same pace after the 

issuance of law 90/10 until the year 1995, which confirms that the economic 

arrangement through structural reforms lasted a long time, Since each investments 

almost been achieved in the hydrocarbon sector, in addition to that the entry of 

foreign capital in the form of foreign direct investment,it followed also  the exit of 

foreign currency in the form of transfers of benefits and profits which leads to 

minimize the importance of capital inside and a negative impact on balance of 

payments  
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          Résumé                                    (بالغة الفرنسية) الملخص
 

 

L'Algérie a pris plusieurs  measures  pour réaliser la libéralisation économique et 

la transition vers une économie de marché, même si elle a réussi à la libération de son 

commerce extérieur grâce à la capacité de réaliser la transformation complète de la 

Dinar algérien et annuler les restrictions de paiements sur le cours compte à la fin de 

1997, Mais il ne pouvait pas obtenir les mêmes résultats pour les transactions du 

compte de capital,Bien qu'elles aient fait des efforts considérables pour parvenir à la 

libéralisation monétaire et financier,elle a réussi deplacer à la Instruments de la 

politique monétaire indirecte Ce qui permet Un contrôle monétaire plus efficace, et 

stabilité  économique au niveau macro, elle a également réussi à la libéralisation des 

taux d'intérêt, taux de change et elle fait  soumettre aux forces du marché à partir de 

l'année 1996, mais il ne pouvait pas libérer le système financier et bancaire En raison 

de la souffrance de la défaillance du système bancaire algérien,, Bien que la loi du 

monétaire et de prêt qu'elle a permis de libérer du secteur bancaire à partir de 1990, et 

ouvrir le champ au secteur privé, qui souffre encore d'une inactivité grande. 

L'Algérie a été retardée pour ouvrir la voie à l'investissement étranger direct, 

Elle ne permet pas l'entrée d'investissements directs étrangers, mais en 1990, la 

dated'émettre de la loi monétaire et de prêt, qui a donné une impulsion forte à la 

libéralisation du commerce extérieur et libre circulation des capitaux pour financer 

des projets économiques. 

les flux d'investissements directs étrangers vers l'Algérie dans les années nonante, il 

était faible Bien d'Alger adopter d'instruction 90/10 , les résultats des  

investissementsdirects étrangers en Algérie N'a pas enregistrées améliorée qu'avec 

le début de l'année 1998, où l'investissement étranger commence à prendre sa 

directionprogressive vers l'Algérie pour dépasser le seuil des 2 milliards de dollars au 

cours des trois dernières années dans la première décennie du 21e siècle, avant les 

réformes, etau cours des années des années quatre-vingt, l'investissement 

étranger était presqueinexistante, il est resté sur le même rythme après la publication 

de la loi 90/10 jusqu'en l'an 1995, ce qui confirme que l'arrangement économique par 

des réformes structurellesa duré longtemps, puisque 

chaque investissements presque été atteint dans le secteur des hydrocarbures, en plus 

de celle de l'entrée de capitaux étrangers sous la forme d'investissements directs 

étrangers, il a suivi également la sortie de devises sous forme 

de transferts de bénéfices et profits qui conduit à minimiser l'importance 

de l'intérieurdu capital et un impact négatif sur la balance des paiements.  
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I- تمهيد 
و قد بدأت تلك  ،لقد شـهد العـقد األخـري من القرن العشرين جمموعة من التغريات يف البيئة االقتصادية العاملية

منظمة التجارة العاملية اليت  ورو ظه GATT التغريات بعد التوقيع على االتفاقية العامة للتجارة و التعريفة اجلمركية 
اية التسعينات و املتمثلة يف العوملة و تشابك املصاحل ، و أصبحت الدعوة منذ جاءت مثرة أوضاع ميزت العامل منذ بد

كما أن ميالد تلك املنظمة ساهم بشكل    ،ذلك الوقت إىل إزالة احلواجز اجلغرافية مما جعل خريطة العامل يف تغري مستمر
مست اجلانب املايل لتحرير رؤوس األموال،  اليت التحرير املايلآخر مظاهر  واليت تعدكبري يف ظهور مصطلح العوملة املالية 

، فأضحت الرساميل تنتقل بني البلدان بسرعة و سهولة كبريين بإزالة القيود و العوائق اليت تعيق حركة رؤوس األموال ،
حيول  و مل يعد ،يرجع األمر يف ذلك إىل عملية التحرير املستمر ألسواق املال العاملية و التطور املذهل لوسائل االتصالو 

، حيث زادت رؤوس األموال الدولية مبعدالت كبرية تفوق بكثري معدالت منو التجارة بني االستثمار الدويل و انتشاره شئ
و الدخل العامليني كما أصبح للقرارات املالية و األحداث االقتصادية اليت حتدث يف إحدى دول العامل آثارا على دول يف 

 .مناطق أخرى
جن ي املباشر أحد أهم حركة لرؤوس األموال اليت شهدت تطورا كبريا، نظرا للدور املهم شكل االستثمار األوي

واحليوي الذي يلعبه يف الرفع من القدرات اإلنتاجية لإلقتصاد، وزيادة معدالت التشغيل، باإلضافة إىل إدخال التقنية 
الدول النامية ناهيك عن الدول املتقدمة املتقدمة واإلملام هبا من جهة،ومن جهة أخرى ظهور احلاجة إليه من طرف 

إىل جانب االضطربات االقتصادية اليت عانت منها الدول النامية اليت هذا لإلستفادة من تلك املزايا اليت يتمتع هبا، 
 دفعت هبا إىل أن تتسارع و تتسابق حنو االلتحاق بركب التجمع و التكامل واالندماج يف االقتصاد العاملي، و السعي حنو
جتسيد املناخ املالئم فيها الستقطاب االستثمار املباشر األجن ي ألجل حتفيز منو إقتصاداهتا و تعزيز حيويتها، و تنويع 

 .مصادر الدخل، و جلب التكنولوجيا احلديثة و الدخول يف دائرة التطور االقتصادي اجلاري باستمرار
د الفرتة االستعمارية و على إثر املفاهيم اليت سادت فرتة اجلزائر شأهنا يف ذلك شأن باقي الدول النامية،  إذ بعو 

، كان حينها "االعتماد على الذات " ، "التنمية املستقلة"، "الوطنية االقتصادية" الستينات و حىت السبعينات و من بينها 
ذلك، حيث أخذت تتغري  التوجه االقتصادي منافيا متاما للتحرير االقتصادي، إال أن هذه النظرة ما كانت لتدوم أكثر من

شيئا فشيئا بداية من املنتصف الثاين من الثمانينات و ذلك بفعل عدد من العوامل الداخلية و اخلارجية اليت متثلت يف 
تأزم األوضاع االقتصادية و االجتماعية فيها حيث عرف اقتصادها إنزالقات خطرية متثلت يف خمتلف اإلختالالت 

تاجي و اخنفاض مستويات املعيشة ، إىل جانب الكثري من االضطربات االقتصادية و اهليكلية و ضعف اجلهاز اإلن
اخل ، حيث و جدت اجلزائر أيضا نفسها تواجه حتديات فجوات ...االجتماعية األخرى و تأزم حدة ديوهنا اخلارجية

فاض الدخل و ضعف التكنولوجيا و التنمية و حتديات عجز اقتصادها على جتاوز تلك اإلختالالت و حتديات اخن
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معدالت االستثمار، خاصة و قد تبني ذلك بعد اهنيار أسعار النفط و تقلص الطلب عليه خالل بداية املنتصف الثاين 
 . من عقد الثمانينات و الذي أثّر بشكل سل ي عليها 

فعل بتبين خيار تكّون وعي لدى اجلزائر بضرورة إجياد حلول ملعاجلة تلك املشاكل، و كان ذلك بالو هبذا تكّون 
عرب التوجه حنو تطبيق برامج اإلصالحات االقتصادية اهليكلية منها و املالية بالتعاون مع صندوق النقد الدويل يف إطار 
إسرتاجتية فعالة متّكنها من بناء اقتصاد قوي ميكنها من التعامل بكفاءة و إجيابية مع كل التحديات اليت متيز االقتصاد 

اذ خمتلف التدابري ألجل االنتقال من النمط القد م للتنظيم االقتصادي إىل النمط اجلديد له عرب العاملي من خالل اخت
تقليص دور القطاع العام و من مث تقليص تدخل الدولة يف إدارة خمتلف النشاطات و احلرص على إعطاء املزيد من احلرية 

ك اإلقرار الفعلي لسياسة الباب املفتوح أمام االستثمار لتجارهتا اخلارجية و إفساح اجملال أكثر للقطاع اخلاص، و كذل
 .روف املالئمة و املمكنة الجتذابهاألجن ي املباشر الذي يعترب مبثابة الوجه البارز من بني أوجه االنفتاح، وهتيئة كل الظ

II- تحديد إشكالية البحث 
ح على العامل اخلارجي، من حترير لتجارهتا إن للتغريات االقتصادية احلديثة واإلجراءات اليت اتبعتها الدول لالنفتا 

اخلارجية وسعيها لالندماج يف األسواق املالية الدولية وحترير احلركة الدوليـة لرؤوس األمـوال أثرا كبريا على جذب اإلستثمار 
 :األجن ي املباشر، ومن هنـا ميكـننا طـرح إشكالية الدراسة كما يلي

خالل العقد األول في الجزائر على جذب اإلستثمار األجنبي المباشر ماهو أثر تحرير حركة رؤوس األموال 
 ؟12من القرن 

 :وميكن حتليل اإلشكالية العامة على ضوء األسئلة الفرعية التالية

 وأثارها على التدفقات الدولية لرأس املال؟ ما املقصود بتحرير حركة رؤوس األموال؟ -1
التوجهات اليت ي خمتلف التطورات، و ماهو  ؟جن ي املباشرنظريات وأشكال وحمددات االستثمار األما هي  -2

لشروط اف اليت يفرتض توافرها الجتذابه و ماهي الظرو على املستوى العاملي ؟ وفيما تتجلى معامل أمهيته؟ و  هميزت تدفقات
 إمكاناته؟االستباقية لتحسني أدائه و 

 ؟حترير حركة رؤوس األموال زائر على ما هي تأثريات الفرتة االنتقالية و اإلصالحات االقتصادية يف اجل -3
III- البحث فرضيات:  

 :يقوم حبثنا على عدة فرضيات هي

 ؛األجن ي املباشر االستثمارجذب العوملة و يعترب حترير حركة رؤوس األموال عامال رئيسيا يف  -1
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 .سامهت اإلصالحات االقتصادية املتخذة يف اجلزائر يف جذب االستثمار األجن ي املباشر -2
حتقيق األهداف احمللية املتمثلة يف ختفيض معدالت يف االستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر  مل تساهم  -3

 ؛التضخم والبطالة، وكذا التخفيض من الواردات
 توفر إطارا وترتيبات مرنة تسهل عملية اخلوصصة، يقلل من فعالية برنامج اخلوصصة ؤةإن غياب سوق مالية كف -4

  .الكامل للقطاع املايل جلذب رأس املال األجن ييساهم يف التحرير الذي و 
IV- تحديد إطار البحث 

سنركز يف هذه الدراسة على تقييم أثر حترير حركة رؤوس األموال على حصـيلة االسـتثمار األجنـ ي املباشـر خـالل الفـرتة 

م  و قــانون اإلصـالحات االقتصــادية الـيت قامـت هبــا اجلزائـر بشــكل عـاو ذلـك للـتمكن مــن معرفـة أثــر  2222-2212

الذي أعطى دفعا قويا باجتاه حترير التجارة اخلارجية وحترير حركـة رؤوس األمـوال بشـكل اخلاص بالنقد والقرض و  02/12
 .على جذب االستثمار األجن ي املباشرخاص 

V- أسباب اختيار الموضوع: 

بية واجلزائر على اخلصوص التحوالت االقتصادية و السياسية اليت عرفها العامل والدول العر حماولة معرفة أثر  -1
 .على جذب االستثمار األجن ي املباشروكذا بروز ظاهرة العوملة كعامل قوي يف النظام العاملي 

من  هذا األخريملا األجن ي املباشر  يف جذب االستثمار هودور حترير حركة رؤوس األموال  التعرف أكثر على -2
  .التنمية االقتصادية على أثر 

 . األموال يعترب جزء مهم من االقتصاد الدويل وهو يدخل يف صميم ختصصنا إن موضوع حركة رؤوس -3

VI- أهمية الموضوع: 
 :يستمد هذا البحث أمهيته من خالل ما يلي

إن األزمات املالية اليت حدثت خالل العشرية األخرية وما نتج عنها من آثار سلبية، دفعت بالكثري من  -1
 ،وعالقة ذلك باألزمات؛رير حركة رؤوس األموالالباحثني إىل إعادة النظر يف مدى أمهية حت

يؤثر بصفـة مباشرة على أغلبية املتغريات  هذا األخري إذ أن ،االستثماربالتنميـة االقتصادية مرتبطة  أنكون    -2
، وتربز إخل..االقتصادية األخرى كاإلنتاج، الصادرات، الواردات، األجور، االستهالك، الناتج الداخلي اخلام، التشغيل

 . مهيته من خالل حماولة التعرف على عناصر هتيئة املناخ االستثماري املناسب جلذب االستثمار األجن ي املباشرأ
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VII- أهداف الموضوع: 
 :ميكن حصر أهم أهداف هذه الدراسة فيما يلي

تسليط الضوء على ظاهرة قدمية جديدة ظهرت بثوب جديد إىل العامل حتت غطاء النظام الرأمسايل الليربايل  -1
 اإلستثماراتجذب  و هي العوملة وبالتحديد العوملة املالية وإفرازاهتا من حترير حلركة رؤوس األموال وتأثري ذلك على

 ؛األجنبية املباشرة
 ؛زم توفريها لتحرير حركة رؤوس األموالالالالتعرف على الشروط واإلجراءات  -1
حتديد العوامل اليت تتحكم يف تدفق رؤوس األموال والعوامل اليت تعيق حركتها، ومن ثـم  وضع وتوفري  -3

 الظروف املالئمــة الستقطاهبا؛
 ؛الوقوف على مدى فعالية اإلجراءات املتبعة يف اجلزائـر واملتعلقة بتحريـر حركــة رؤوس األموال -4
، تغيري النظام االقتصادي والسياسيط الضوء على أهم الدوافع واألسباب اليت أدت باجلزائر إىل تسلي -5

والدخول يف إصالحات عميقة وحتوالت جذرية مغايرة متاما للنظام االقتصادي والسياسي السابق ، ومدى حتقيق هذه 
 ؛اإلصالحات للنتائج املسطرة خصوصا على مؤشرات االقتصاد الكلي

حىت عام  1061طور االستثمارات يف اجلزائر، من خالل خطط التنمية االقتصادية بداية من عام حتليل ت -6
حىت عام  2222وأخريا من وهي مرحلة اإلصالحات االقتصادية،  2222حىت عام  1090مث من عام   ،1090
وتوزيع وكفاءة هذه وذلك من أجل التعرف على التطورات الرئيسية يف حجم " 21العقد األخري من القرن "  2212

االستثمارات، والعقبات اليت واجهتها وإمكانية التغلب عليها، هبدف ترشيد السياسة االستثمارية احلالية خلدمة التنمية 
 .االقتصادية واالجتماعية للبالد

VIII- واألدوات المستخدمة في البحث المنهج المتبع  
م على تتبع الظاهرة الذي يقو  الوصفي والتحليلي لدراسة موضوعنا بطريقة جيدة استخدمنا يف البداية املنهج

باإلضافة  التاريخ من خالل دراسة تطور كل من ظاهرة العوملة وحركة رأس املال و االستثمار األجن ي املباشر والوقائع عرب
باشر يف اجلزائر منهج دراسة حالة واخلاص حبالة االستثمار األجن ي املتطور االقتصاد اجلزائري ،مث استخدمنا بعد ذلك إىل 

 .2212إىل  2222من الفرتة 
 عدة مراجع من كتب، جمالت، مذكرات، تقارير،على  أما األدوات املستخدمة يف هذا البحث فقد اعتمدنا

بشبكة اإلنرتنيت من أجل  استعنا كما ؛وكانت هذه املراجع باللغتني العربية واألجنبيةودولية ملتقيات وطنية قوانني، 
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باألساتذة اجلامعيني  االتصال باإلضافة إىل ؛راسات احلديثة اليت يتعذر علينا إجيادها يف املكتباتاحلصول على الد
 .وطلب التوجيه االستشارةاملختصني يف اجملال من أجل 

IX-  الدراسات السابقةموقع البحث في: 

جزائر وتحديات سياسة اإلستثمارات في الحتت عنوان  عبـد القـادر بابـا الدكتور الدراسة اليت تناوهلا -2
طورات العاملية تناول فيها تقييـم أثـر الت يتوال 2225 -2224سنة  في ظـل التطـورات العالميـة الراهنـة التنمية

سياسـة التحفيـز على االستثمار يف اجلزائـر فـي ظـل إىل باإلضافة  ستثمار األجن ي املباشـر فـي اجلزائراملعاصـرة على اإل
ستثمار يف اجلزائر إلاوقد توصل إىل أن واألجنبــي يف اجلزائر، وأثرها على االستثمـار احمللـي  ات الدوليـةالقوانيـن واالتفاقيـ

الزال أحادي التصدير واملتمثل يف احملروقات، أي أن سياسة االستثمارات مل تصل بعد إىل األهداف املرجوة منها، وهي 
 ؛نسبة ضئيلة من جمموع الصادراتإال  تنمية القطاع خارج احملروقات، الذي ال يزال يشكل

العولمة وتأثيرها على تدفق االستثمار األجنبي  حتت عنوان يحياوي سمير  الدراسة اليت تناوهلا األستاذ  -2
واقع وآفاق االستثمار األجن ي واليت تناول فيها  2225 -2224سنة المباشر إلى الدول العربية حالة الجزائر 

يف اجلزائر  يبقى املناخ اإلستثمارييف اجلزائر  اجملهودات املبذولة الرغم من علىأنه وصل إىل وقد تاملباشر يف اجلزائر 
وكثرة االجرءات  الفساد اإلداري واملايل وغياب الشفافية ويرجع ذلك إىل  ل واملعوقاتومهددا بالكثري من العراقي ضعيف

من أهم العوامل الطاردة لالستثمارات األجنبية العوامل  هذهتعترب حيث وتعقيدها واملدة الزمنية الطويلة اليت تأخذها 
و البطء يف اإلصالحات االقتصاديـة خاصة املالية و املصرفية، و تعطل برنامج  الوضع األمين باإلضافة إىل املباشرة

م العدالة الغري اخلصخصة، مشكل العقار الصناعي، و مشكل القطاع املـوازي املعترب و التأخر يف اهلياكل القاعدية، و نظا
يف تدفقات اإلستثمار األجن ي املباشر خاصة يف الفرتة اليت جاءت بعد اإلصالحات مع حتسن  هناكولكن فعال،

 ؛صندوق النقد الدويل مقارنة بالفرتات السابقة
تحرير حركة رؤوس األموال وآثارها على ميزان حتت عنوان  لعقـون نادية الدراسة اليت أجرهتا  -3

اإلصالحات  وتناولت فيها  2224 -2223،  سنة 2991/1111اسة حالة الجزائر الفترة در  المدفوعات
وحترير حركة رؤوس األموال باإلضافة إىل  أثر حركة رأس املال على ميزان املدفوعات يف اجلزائر، وقد يف اجلزائر االقتصادية 

يسية لتعطل حركة رؤوس األموال، إذ أن اجلهاز إن هشاشة اجلهاز املصريف اجلزائري يعترب من األسباب الرئ توصلت إىل 
املصريف ال يزال يتمتع ببريوقراطية كبرية، إضافة إىل التأخر الواضح يف استخدام  التقنيات احلديثة يف التعامالت البنكية، 

ت حساب والعوائق املختلفة اليت تقف كحاجز أمام خوصصة القطاع املصريف، وهو ما جيعل من إلغاء القيود على معامال
 ؛رأس املال أمرا خطرا للغاية

ثر حترير حركة رؤوس األموال الدولية على جذب االستثمار األجن ي املباشر يف أحبثنا ليتمم ذلك بدراسة جاء قد و 
توضيح أثر االصالحات االقتصادية على حترير حركة رأس فيه ،والذي سنحاول 2212إىل  2222اجلزائر من الفرتة 
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حترير حركة رؤوس األموال على جذب االستثمار هذا األخري وهو من جهة ومن جهة أخرى دراسة أثر املال يف اجلزائر 
 . األجن ي املباشر

X- البحثوهيكل  خطة: 
وحىت نتمكن من اإلملام جبوانب هذا البحث وحتليل اإلشكالية املطروحة وحماولة اختبار الفرضيات املذكورة سابقا، 

 :التالية اعتمدنا تقسيم البحث حسب اخلطة

 تحرير حركة رؤوس األموال الدولية وآلياتها وأثارها: الفصل األول
 البعد التاريخي حلركة رأس املال وأشكاهلا وأسباهبا باإلضافة إىل آليات حترير حركة رؤوس يتم من خالله التطرق إىل

نا إىل أثار احلركة الدولية لرؤوس األموال يف ظل التحرير االقتصادي ودور صندوق النقد الدويل يف ذلك ، وأخريا تطرق
 .املالية النامجة عن التحركات الدولية لرؤوس األموال األزماتهم أس املال و أاألموال على كل من البلد املصدر واملستورد لر 

 .المباشراألجنبي ستثمار لال اإلطار النظري: الفصل الثاني
ملباشر والتطور التاريخي له ، مث انتقلنا إىل حتديد ماهيته من فتطرقنا فيه إىل النظريات املفسرة لالستثمار األجن ي ا

خالل التعاريف واخلصائص و األشكال ، وبعد ذلك حتدثنا عن دوافع وحمددات االستثمار األجن ي املباشر و معوقاته 
جن ي املباشر من خالل و يف األخري قمنا بتقييم االستثمار األ، وتفسرياته و خمتلف التدابري املتعلقة باجتذابه، وأمهيته،

 . حتديد املزايا والعيوب اليت تنتج عنه

  اإلصالحات االقتصادية وتحرير حركة رؤوس األموال في الجزائر: الفصل الثالث 
اليت قامت هبا   اإلصالحات االقتصادية أهماخللفية التاريخية لالقتصاد اجلزائري و  وقد تناولنا يف هذا الفصل،

  .ير حركة رؤوس األمواليف إطار حتر اجلزائر 

خالل  األجنبي المباشر في الجزائر االستثمار صيلةحأثر تحرير حركة رؤوس األموال على تقييم : الفصل الرابع
 .12العقد األول من القرن 

تقييـم أثـر التطورات يف اجلزائر، مع  اإلطار املؤسسي لالستثمارمراحل تطور قانون االستثمارات و  :وتطرقنا فيه إىل
األجن ي املباشر  االستثمارتفسري وحتليل سلوك ب ة املعاصـرة على االستثمار األجن ي املباشـر فـي اجلزائر وأخريا قمناالعاملي

 األجن ي االستثمارجذب على ر حترير حركة رؤوس األموال للتعرف على أث 2212إىل  2222منخالل الفتـرة املمتـدة 
  .قات وحتدياتو جلزائر من معيف ا االستثمارياملباشر ، مع تقييم للمناخ 



 

 
 

 
 

 الفصل األول

  األموال رؤوسحركة  تحرير

 الدولية وآلياتها وأثارها
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  آلةاتها وأثارها،وماال الوولةة س األؤو تحرير حركة ر : الفصل األول
  تمهةو

شهد الربع األخري من القرن العشرين وبشكل أكثر حتديددا ققدد العيدعت، ال العديدد مدن الع تدرياا الع ستدع اليدريعع 
 والددددم  واسعالحقدع والعيتقدع آ ار ا د  وهاهته ،د  ل  ،شدد  ديد يف هتديدد آ الععملد ي العد ست يعيددإ بد لعلرير و  الدع القتداي 

لثددداال العك،الاهتتدددع دعتجدددع ا كادتدددعاقدددد أ دددامل العددد   كقريدددع   بدددل كدددل مدددن أعددداام اليددداع واسددددم ا وأعددداام اأ  اسددد  ل 
 .واسعاام هتع
اا الدده شددهد   ديدد يف ال،قددد الدددو  آ  ددري هطددااا هدد  رل العددد ق ا الدولتددع لددرأ  اسدد   وعدد يرا  عادد  العقددد ول

م  متز العقدين األخريين  ا العزايد الكاري آ حجإ وعرقع احلركع الدولتع لدرأ  لعل أ إ  ول  عا  مراحاه  ىل يام،   ذا
وبد لرمإ مدن اسزايد  الده ل اس   آ  ط ا م  يييى ب لعاسع اس لتع واجت ه الدو  حنا عت ع ا العلرير الععمل يي بكل هتااداه

 . يد من اسخ طرهعتله  العد ق ا الدولتع لرأ  اس    ل  أن  ذه األخريل هثري العد
مددن خددال  ل والت ،دد  وأر ا دد  حركددع اأ  اسدد   الدولتددع وقاددى  ددذا األعدد   عدد،ل و  آ  ددذا الرملددل أن دعطددرم  ىل

العطاااا الععمل ييع الع ستع اله كد ن اد  أردر آ قياتدع حتريدر حركدع أ إ حتث ع،ع، و  آ اسالث األو  رالث ما حثل 
حتريدر  التد ا ىل  تده ،عطرم أم  ب ل،يداع لايالدث الثد   عد اخيت حلركع اأ  اس   وأشك ا  الاعد الع ىل ب إلض  ع اأ  اس   
 والت ،د   وبعد   حترير حركدع اأ  اسد    اس و الععمل ييمن خال  هعري  العلرير آ هل العلرير الععمل يي اأ  اس   

قددن أردد ا احلركددع الدولتددع  واألخددري آ اسالددث الث لددثمددع العطددرم  ىل يوا  دد،دوم ال،قددد الدددو  آ  لددكل وأخددريا عدد،عكاإ 
 .مع العطرم  ىل أ إ األ م ا اله ك ن عااه  العلرير اس  الااد اسملدا واسيعااي لرأ  اس   كل من لرؤو  األماا  قاى  
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 حركة رأس المال الوولةة :المبحث األول
كيد  قر دت ه دريا مععد ا آ هكداين   الدولتدع الي،ااا األخريل هزايدا كاريا آ حجإ حركع اؤو  األمداا  القد شهد

و تكل العد ق ا الدولتع لرأ  اس   وخ  ع بعد هراهتع حجدإ اسعادد ا الده ك ددت مدن أ دإ أشدك   العدد ق ا اس لتدع  ىل 
الق،د ل األع عدتع لعدد ق ا   الدو  ال، متعل وهراهتع الدو  قن طاب القدرو،ل واجت  هد  حندا هطداير أعدااعه  اس لتدع ب قعا ا د

اليددروا اس، عدداع اددذث العددعثي ااا األهت،اتددع اسا شددرل واعددعثي ااا اقريددع اس لتددعل وعددد يرهتددع  لددك  سدد  ل وهددا رياأ  ا
ل أع ع  أل مع الديان اله هعرضت ا  الاادان ال، متع وععته  لالملا  قاى ممل يا هتديدل لرأ  اس   بعتدا قن القرو،

  اسد   ب إلضد  ع  ىل ا  أرر آ قياتدع حتريدر حركدع اأ ييع الع ستع اله ك نوع،ع، و  آ  ذا اسالث أ إ العطاااا الععمل 
 .و أشك ا  وأعا هب  حلركع اأ  اس   الاعد الع اخيت

 في عملةة تحرير حركة رأس المال المؤثرةالتطارات االقتصادية العالمةة أهم :المطلب األول
الربع األخدري مدن القدرن العشدرين ههدرا قددل مع درياا قادى الملدعتد العد ستل و اادت قددل ددااحت اععملد ييع و  آ

 .عت عتع و اهتعي قتع مم  يضرت قاته  داق  من الشيالتع آ الع رري قاى األوض ع الداخاتع و اس اهتتع لدو  الع  
رياا آ العلريددر الععملدد يي بشددكل قدد يف وحتريددر وهندددا مددن خددال   ددذا اسطاددب  ىل  بددرا  يوا كددل مددن  ددذه اسع دد

 .بشكل خ صحركع اأ  اس   

 انهةار االتحاد السافةتي و تحال األنظمة االشتراكةة نحا تبني آلةات اقتصاد الساق: الفرع األول
مر هتد ل أ  ادت العد   و   د    يكن اهنت ا الكعاع الشدرعتع الده هعكدان مدن الحتد ي اليدا ته و يو  أواوبد  الشدرعتع 

 .  ك ن مبث بع ع،ااع ماعاهع ادعير اايتع ادرج ا  
ل 1991و يععدد  اهنتددد ا الحتددد ي اليدددا ته و عدددقات حددد ان بدددرلل و هاحددد أس دتددد  الشدددرعتع مدددع أس دتددد  ال ربتدددع قددد يف  

ا الشددتاقتع آ أواوبدد  الدده شددهدا احلدددث الادد ا  اسيددجل آ هن يددع القددرن اس ضددتل  اعددد هركددك الحتدد ي اليددا ته و اهنتدد 
مالدد   و آ كدل يو  العدد   هقرياد ل حتددث ث قادى ارددر  لدك  قدالن  شددل أعدااث اليددتطرل الك مادع لادولددع قادى ال،شدد ت 
الععملد ييل و عددقات ديدد يف اليددتطرل و الرع بدع قاددى األعدداامل و ث  هندد ز العخطدتن اسركددزي و العلددا   ىل  ياال الععملدد ي 

 .األمث ن و العع مل احلر لقاى الياممن خال  هته   
الددددو  الددده ك ددددت هعادددع ديددد يف الععملددد ي الشددد اكتل  ىل الدرعددد   و  ن مدددن الطاتعدددت آ هدددل  دددذا أن هعجددده و كددد 

و هادده  ددذه الدددو  بددرامي   ددال   تكاتددع بدددقإ مددن  دد،دوم ال،قددد الدددو ل لدددقإ هادده الددددم   آ الععملدد ي العدد ستل 
 .مم  ع قد قاى هزايد حجإ العج ال الدولتع و حركع الععثي ا الدو  و اؤو  األماا  لالت ا اععمل ي اليام 

بدددأا هيهدر بعددج ال،ج حدد ا األوىل لالععملد يي ا الدعق لتددع كيد   ددا احلدد   آ بعدج يو  أواوبدد  الشددرعتع   حتدث
الددو   ىل هاده بدرامي و  ذا م  ي ع باد عت ل و بالا ت  و الاريو و األاهت،علك جملر و بال،دال و آ أمريك  الالهت،تع ك لشتات 

                                                
 هشتكاعاا  كت ل با  اي ل اوم دت ل اجملرل بال،دال أس دت  الشرعتعل ألا دت  و ياميال ت :  ذه الدو   ت. 
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مب  آ  لك العلرير اس   و اسملرآل و من  ،  ك ن العاهته إلقطد ز يوا اكد  يلتد ا و عداى اليدام  الععمل يي العلرير 
 1 .احلرل

 الوولةة االقتصاديةالتوويل المستمر للعالقات  : الفرع الثاني
امإ أن الرأمس لتع ك دت ق ستع ال،ش ل م،ذ بدايع قملر الرأمس لتع العج ايع ل  ل أن ياهتع العدويل وبرو  أمهتع ال،شد ت 

بددأا آ الععدد هإ مددع الربددع األخدري لاقددرن الع عددع قشددر  الرأمسدد  حركددع ال،يدد يف  التد االددو  ك حددد اليددي ا ااا ريددع آ 
قياتدع العلريدر اسيدعير  دذا برضدل عالل حركدع هملددير اليداع واؤو  األماا لحتث هزايدا وبشكل   يعهده الع   من 

ل تز  يعددد لددا  بددل العددعثي ا الدددو  و ادعشدد اه شددوب لعدد    لألعدداام اسدد   الع ستددع و العطدداا اسددذ ل لاعدد ال الهملدد  
دخل العددد ستل كيددد  أ دددامل حتدددث  ايا اؤو  األمددداا  الدولتدددع مبعددددلا كادددريل هردددام بكثدددري معددددلا  دددا العجددد ال و الددد

مدع أن ال،يدا  للاقراااا اس لتع و األحداث الععمل ييع الده حتددث آ  حددى يو  العد   ارد اا قادى يو  آ م،د ط  أخدرى
 ,اسدد   الع ستددع أعداامالددذي حددث آ اددددم   و هاعددتع  لاسعيدإ لداهتددع العددويل سددب جتيددتده أيضد  آ  لددك ال،يددا اا اد

األمدر الدذي كدد ن مملدلاب  بع درياا قيتقددع آ هركتادع العدد ق ا اس لتددع مدن  دذه األعدداام مثدل هزايدد الدددوا الدذي أ ددالت 
 ذا أيى  ىل ل هاعاه الا،اك العج ايع آ اإلعرا، الدو  و برو  دي يف القرو، اسش كع و ههاا اليام األواوبتع لاعيالا

 كددد ن مدددن الطاتعدددت آ هدددل  دددذهلو قادددى الملدددعتد الع ست الععملددد ييعاألدشدددطع  ياهتدددع العشددد بك والددد ابن بدددل  عاددد  لييددد   
أن هعجده والعدويل اسيعير لاعالع ا الععمل ييع الدولتع  والعك،الاهتتع الععمل ييعالعطاااا اسعالحقع قاى ك  ع اسيعاي ا 

ل  بعادده بددرامي العلريددر الععملدد يي وحترير دد  حليدد ث حركددع اأ  اسدد    ىل الدرعدد   والددددم   آ الععملدد ي العدد ست الدددو 
 2 :أ إ  اا العدويل  تي  يات ميكن هاختصو 

 ؛ ا العج ال الدولتع مبعدلا هرام بكثري معدلا  ا ال، هي اقات قاى ميعاى الع   -

 ؛   الع ستع و ي يل ياهتع هك ماه العاعع اا ال آ أعاام اس -

ل  واللعزامدد اكاعدد ال مقاالددع ق ستدد  آ هيددايع احلقددام   اين أ ددالت هيددعخديف هالعيددالا الدولتددع الددهعدييددع  -
كيهاا الل الت ب   واس اك األس   بقال  ىل هتااا الدولا األمريكتل و لك ب إلض  ع  ىل حقام اليلب اس  ع ووحددل 

اوبتدع والددولااا األعدتايع وأ در ا هتد ااا عايدع وعدريعع ال،قد األواويبل ومن د حتدع أخدرى دشدطت أعداام الددولااا األو 
  .لكيت ا   ااع من ال،قد من و ىل  عا  يو  الع  

األهت،اتددددع اسا شدددرل ومدددري اسا شددددرل آ اليددد،ااا األخددددريلل خ  دددع بعددددد  العدددعثي اااالزيددد ياا اا اادددع آ حجددددإ  -
اس،لل والده يخادت مدع مري د  مدن الددو  ال، متدع قادى ميدعاى العد   آ عدا م  يدايف  الش اكتيو  اسعيكر  اععقال 
عد،   اال وهد ياان و دادي كدادي "األهت،اتعل يض ا  ىل  لك أن قديا من الددو  الملد، قتع احلديثدع  الععثي ااا لهتعذاث

                                                
 ل(مري م،شاال)يكعاااهل أطروحع  الجزائريةالتحرير المصرفي و ومتطلبات تطاير الخوومات المصرفةة و زيادة القورة التنافسةة للبناك بدريش قاد الق يال  - 1

 .2- 3 ص ل ص5002 – 5002 ل هت معع اازاار
 .33- 30 ص لص5003لم،شاااا احلايبلبريوا لالوولي االقتصادأساسةات ق ي  أمحد حشتشل جمدي  ياي شه ثل  - 2
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 دداااج مدداا ين مددد اق ، ل  دايفاعددعخبدددأا م،ددذ ال،ملدد  الثدد   مددن ققددد الثي دت،دد ا هااهتدده مشددكالا " وكاايدد  اا،ابتددع
األهت،دديب اسا شددر آ اسدد ا ل كددذلك حتقدد  اليددام األواوبتددع اساحدددل    لالعددعثي ا ددد عت بشددطر  دد يف مددن  ددذه الردداااج 

 اعدعثي اا، اس  دع اسا شدرل بدل يو  اليدام  ليدب بدل وي دع ب لت بد ن ومري د  لعكثتد   العدعثي ايؤيي  ىل  ي يل حركدع 
مددن مزايدد  اليددام ااديدددل الااعددعع ألواوبدد  اساحدددلل حتددث أن معددد   ددا ا ددتد  لالعددعر يلاألواويب  ياخددل يو  اإلحتدد ي

  .وكذلك معد   ا المل يااالاألهت،يب اسا شر آ العيعت، ا عد   م بكثري معد   ا ال، هي الع ست الععثي ا

 اإلقلةمةةتزايو االتجاه نحا التكتالت االقتصادية و الترتةبات  : الفرع الثالث
ا ياي قدي العكعالا الععمل ييع بل جمياقع من الدو  هش ك  تي  بت،ه  خبمل اص قدل وهربطه  مملد   اععملد ييع 

هكعددل اععملدد يي آ مراحددل  52أشدد ا  ىل وهتدداي حدداا   1992 رددت يااعددع أهترا دد  الملدد،دوم الدددو  آ قدد يف  لمشدد كع
 لمن العج ال الع ستع%02من عك ن الع  ل وهيتطر قاى  %00من يو  الع   وحاا  %  52و اا  عارعل هشيل 

 : ذه العكعالاأ إ ومن 
   ؛الحت ي األواويب الذي يعد عال اععمل ييع قيالعع -

 ؛بل ك،دا والالي ا اسعلدل واسكيتك ( NAFTA)اهر عتع العج ال احلرل ألمريك  الشي لتع  -

اددودتيددت ل م لتزيدد ل الرتاتاددلل عدد،   االل ه يالددددل : والدده هضددإ( ASEAN)اابطددع يو  هت،دداث شددرم اعددت  -
  ؛برود ي

يو  اابطدع : يولدع 10الذي يضإ آ قضايعه  APECم،طقع العع ون الععمل يي لدو  اعت  واقتن اا يي  -
ASEAN ؛وجمياقع أخرى ما قع قاى أابع ع ااا آ اعت  أ ريقت  واألمريكتعل 

 ؛ AFTA م،طقع العج ال احلرل لدو  األمريكتعل -

 .يو  األكثر  قرا 5وهضإ  SARCمج قع هت،اث اعت  وشاه الق ال اا،ديع اسعرو ع ب عإ  -

هعع ون الدو  األقض ز آ العكعالا الععمل ييع وهيدهل حركدع هاد ي  اليداع واسددم ا بت،هد  وهؤعدع اسشدروق ا 
 لاألماا  هبدا الععثي ا اسا شراسش كعل وهعقد اهر عت ا العا ي  العته لاياع بدون قيالا حرلل وحريع ادعق   اؤو  

آ  ط ا العطاااا الععملد ييع الع ستدع الده قر هد  الععملد ي العد ست آ  و ذا يد  قاى أمهتع و يوا العكعالا الععمل ييع 1
 .هن يع القرن اس ضت

  ظهار أنماط جويوة ومن تقسةم العمل الوولي :الفرع الرابع
الملدداال القدميددع لاعقيددتإ الدددو  لاعيددل هيهددر أن جمياقددع مددن الدددو  وخ  ددع ال، متددع هعخملددص آ اسددااي اسدد يف   ن

2 .األولتع والععدي،تع واسااي الزااقتعل أم  الدو  اسعقدمع  ععيعع مبتزل دياتع آ اس،عج ا المل، قتع
 

                                                
 .22 - 25 ص لص5005لمملر لجمياقع ال،تل العربتع  ،النظام االقتصادي العالمي الجويو لقاد احليتد قاد اسطاب  - 1
 .51 لص5005ل لهت معع اازاار (مري م،شاال)ل أطروحع يكعاااه المنظمة العالمةة للتجارة و النظام التجاري العالمي الجويوبن ماعى كي  ل - 2
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قادى ه يدر صملدص الددو    ييديى ب سزايد  ال،يداتع   ل،يريع العقاتديع لاعقيتإ الدو  لاعيل ك دت هقدايف آ  طد ا مد 
وكدد ن العلاتددل ي،ادده برمعدده قاددى أعدد    لالدددو  ال، متددع آ  دعدد   اسددااي اسدد يف  اسعقدمددع آ  دعدد   اليدداع الملدد، قتع وصملددص

داوا  بدل جتد ال اليداع وهدأي أن ال  ا، األع عت  ا  لديريع لاعا ي  ماضاقه   دع   الياع وهداوا  من أمع  ىل أخرى
 .األمإ

لكن مع هزايد العدويلل   يعد من اسيكن عاا   ذا ال  ا،ل   لياعع الااحدل يعإ جتزاع مراحل  دع هتهد  آ يو  
 عارعل وعد جتيع آ يولع أو يو  ر دتعل وهيام آ يولع أو يو  ر لثعلالياعع الااحدل   ن يش اك آ  دع هته  أمإ  عارع 

ولدتع  ،د ك  لآ  دع   الياععل بل حنن   از مزاي  دياتع  عارع لااددان مععدديل إلدعد   عداعع واحددلبقدا م  أعهيت كاتع 
صملص أو هقيتإ لاعيل ك مل لااد م  آ  دع   الياععل بل صململ ا أو هقيتي ا  عارع لاعيل لاادان مععديل إلدع   

ولعل العاامدل األع عدتع الده أيا  1ل ر لاقامت اوآ ضاز  لك ميكن احلديث   ن قن هك مل  دع   ق ب لالياعع دريه 
 ىل  لك العقديف العك،الاهتت احلديث بإس يه لعخململ ا هتديدلل ومتكن بعج الدو  ال، متع مدن حتقتد  متدزاا ديداتع آ 

 .بعج الياع المل، قتع اله ك دت حكرا قاى الدو  اسعقدمع
عدددراااا اإلدعددد   والعدددعثي ا مدددن م،يددداا قددد ست و قددد  لقدددد أيى ههددداا األددددااع ااديددددل لعقيدددتإ العيدددل  ىل اصددد   

لقعا ااا الرش يل الععمل ييع  تي  يععا  ب لعكارع والع ادل بل ها را  رص ميااعع أم يف العديدد مدن الددو  ال، متدع لالدا  
2.األعاام الع ستع مب،عج ، 

 

 (OMC)مةة للتجارة إزالة المعاقات أومام حرية التجارة و إنشاء المنظمة العال :الفرع الخاومس
بعددد مثدد ن هتددالا مددن العردد و، آ  طدد ا مر وضدد ا 

GATT  ب ددر، العقاتددل مددن القتدداي اسرروضددع قاددى حريددع
 1993-1902 ىل م يع اخر هتالع األوامااي اله متدت خدال  الرد ل  1955العج ال الع ستعل و اله امعدا م،ذ ق يف 

يولدع و متخدج ق،هد  حتدا   155مبشد اكع  1995ا ريدل قد يف  12و اله ث اقعي ي دع اجهد  آ عيدع مدراكش بد س رث آ 
حبتددث أ ددالت  OMC ىل  دشدد ز اس،ييددع الع ستددع لاعجدد ال  GATTوضدد ا اسععددديل األطددراا مددن اادد ا التددع اسر 

 .3اس،ييع الع ستع لاعج ال اإلط ا اسش ك لع،يتإ العالع ا العج ايع الدولتع

لا ا   ىل و ،دا اس،ييع  ىل هقايع الععمل ي الع ست من خال  حترير العج ال من مجتع القتايل و هاعتع هيهتل ا
األعاامل و اسي قدل قاى حدل اس،  قد ا بدل الددو  و  ياال التدع اليت عدع العج ايدع و الععد ون و الع،يدت  مدع اسؤعيد ا 

 .   لعلقت  الديج يف بل اليت ع ا العج ايع و اس لتع و ال،قديع(  ،دوم ال،قد الدو ل و الا،ك الع ست)الدولتع األخرى 

                                                
 .52/09/5003ل  205احلااا اسعيدن ل العديالتقسةم الوولي الجويو للعمل، قاد الياليف أييبل  - 1
 .55 ص ،مرهتع ع ب بن ماعى كي  ل - 2

 GATT: GENERAL AGREEMENT TRADE TARIFS -الهر عتع الع مع لاعج ال والععريرع اايركتع-  
3 - FEREYDOU.M & KHAWAND.A, LE NOUVEL ORDRE COMMERCIAL MONDIAL DU GATT OU 

L'OMC, EDITION NATHAN, PARIS, 1995, P 26. 
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ستع لاعج ال آ  ط ا ععته  لعاعتع حريع العج ال  ىل  برايف اهر عتع حترير جتد ال اسددم ا مبد  كي  ها ات اس،ييع الع 
األمدر الدذي أيى  ىل مزيددا مدن العلريدر الععملد يي والدرعد   اسد   و اسملدرآ و   1ل1995 ته  اسدم ا اسملر تع عد،ع 

 . هزايد العيات ا اس لتع و اسملر تع ق  احلدوي
 :زيادة الوور الذي أصبحت تتسم به المنظمات الوولةة : دسالفرع السا

أ الت اسؤعي ا اس لتع الدولتعل  ،دوم ال،قد الدو  و الا،ك الع ست هاعدب يواا كادريا آ ميد قدل العديدد مدن 
 الدددو  و هشددختص مشددكال،  الععملدد ييع و اعدد ا  بددرامي العملددلتمل ااتكاددت لععملدد يي ، ل كيدد  أعددهإ كددل مددن  دد،دوم

و  قدد يل  تكادددع  اإل ددال ال،قددد الدددو  و الا،ددك العدد ست آ هشددختص مشددكالا ااهدد   اسملددرآ و هملدديتإ  عدد اهتجتع 
اسملد اا و الع كددد مدن أن  ددذه اإلعد اهتجتع هعي شددى مددع اليت عد ا الععملدد ييع الكاتدع الرامتددع  ىل اسزيدد مددن الدرعدد   و 

 .العلرير الععمل يي و اسملرآ
سؤعي ا الدولتع هي  إ آ هقدد  ميد قداا و مشداال  ،تدع مدن اهتدل هددقتإ قياتدع العلريدر كي  أ الت  ذه ا

 :2اسي قداا لو من أ إ  ذه 
 ؛ هتراز حتيت، ا حا  العشريع ا األع عتع لايمل اا اسركزيع و بقتع ااه   اسملرآ 

  ؛األهت،يبل و عام ال،قد هتراز حتيت، ا و   الح ا آ اإلياال ال،قديع و اس لتع و  ياال ال،قد 

 ؛حتيل أوض ع الديان احلكامتعل و اإلحمل زاا ال،قديع 

   هملدديتإ ديددإ اسددد اق ا و  ع مددع هرهتادد ا ديدد يف العدد مل قاددى الايااددعل و  قددداي أدييددع احلتطددع اس لتددعل و هعزيددز
 .القدااا الرع بتع قاى ااه   اسملرآل ل عتي  يخا  اسمل اا  ىل األعاام و خروهته  م،ه 

و عددد وهتهددت  ددذه ااهدداي  ىل قدددي كاددري مددن الدددو  األقضدد ز آ  ددذه اسؤعيدد ا و خ  ددع الدددو  الدده قر ددت 
ب لععملدد يي ا الدعق لتددع ب تددع متكت،هدد  مددن حتقتدد  الدعقدد    ىل اععملدد ي اليددامل و هطاتدد  اسزيددد مددن العلريددر الععملدد يي و 

 .اس   آ اععمل يي ، 
 ة الجنسةاتدالشركات دولةة النشاط أو ومتعوتعاظم دور  :سابعالفرع ال

ل اا،يدت ال  دت يلعل من الضرواي اإلش ال  ىل أن الشرك ا يولتع ال،ش ت الده أ دالت هعدرا ب لشدرك ا مععدد
 لالععملدد يهععدد  آ كددل مع دتهدد   حدددى اليددي ا األع عددتع  (الشددرك ا ق ستددع ال،شدد ت  )أيضدد  الشددرك ا قدد برل القامتدد ا 
ما شدرل ومدن دقدل  اعدعثي اااالع ست من خدال  مد  يملد حب دشد طه  آ شدكل  الععمل يالع ست  هت هؤرر بقال قاى  ذا 

اإلدع هتتددع والعياياتدددع والعك،الاهتتدددع  اسيدددعاي اه كددد هددد  رل الع ستدددع آ ك  ددع و العك،الاهتتدد  واسددد اا العيددايقتع واإلياايدددع ل 
 .والعيايقتع واإلياايع

                                                
 .13-15 ص ل ص ب  بدريش قاد الق يا ل مرهتع ع  - 1
 .35ل ص 1995  هذكر باد ال،شرلل م،شاااا احت ي اسمل اا العربتعل واقع و آفاق االقتصاد العربي و تحويات القرن الحادي و العشرينقات جنإل  -2
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آ  ذا اجمل    ىل أن  ذه الشرك ا العيالعع  اا اإلمك دت ا العياياتدع اا اادعل هاعدب يوا الق ادد ويكرت اإلش ال 
آ الثدداال العك،الاهتتددع الدده دقاددت الرددن اإلدعدد هتت  ىل أن يملددامل  ،دد   دع هتتدد  كثتدد  اسعر ددعل وب لعدد    هددت مددن  ددذا اس،يدداا 

حتريددر حركددع اؤو  مبدد  آ  لددك العلريددر الععملدد يي حنددا ل والعاهتدده 1يالععملدد أو ق ستددع ( العاسددع)الع ستددعحنددا  الجتدد ههعيدد  
  .األماا 

 تناومي ظاهرة العالمة بمختلف أبعادها و تجلةاتها :الفرع الثاومن
 ن العاسدع مبخعادد  جتات ،د  و مي  ر دد  أ ددالت اليديع الراتيددتع الدده يعيدإ هبدد  ال،يدد يف الععملد يي العدد ست ااديددد 
الذي بدأ يعشكل آ العقد األخري مدن القدرن العشدرين و القد اإ قادى هزايدد ياهتدع القعيد ي اسعاد ي ل برعدل اهر عتد ا حتريدر 

صعرددت  كادتدع  الثداال العك،الاهتتددع و اسعاام هتدع الده حالددت العد    ىل عريددع  العجد الل و العلدا   ىل التدد ا اليدامل و هعيتدد
 ته  احلدوي اا را تع و اليت عتع لادو ل و يعر  آ  ط ا   الر قاان الراتيتان من يو  و هكعالا اععمل ييع و م،يي ا 

و ب،د زا قادى  دذا ل إ الددو  لاعيدلت هتديددل مدن العقيدتيولتعل و شرك ا مععديل اا،يتع قاى عااقدد لايدااك ساد  أ د 
 ل2 قد مثات ه  رل العاسع مبخعا  أبع ي    حدى العطاااا الععمل ييع الع ستع اله شهد   الع   آ هن يع القرن العشرين

رير حركدع واله ع مهت آ اسزيد من الدرع   اس   وهاه الكثري من الدو  ل امي العلرير الععمل يي اله ك ن ا  أرر آ حت
 . اؤو  األماا 

و ميك،،  القا  آ هن يع اسطاب أن العطاااا الععمل ييع الع ستع اله شهد   الع   آ هن يع القرن اس ضت و اسعيثادع 
آ اهنت ا م،يامع الععمل ي الش اكت و برو  الععمل يي ا اسعلالع أو الدعق لتع و ه، مت ه  رل العكدعالا الععملد ييعل و 

ل و الددوا OMC ه الع    ىل اسزيد مدن حتريدر العجد ال آ  عاد  اجملد لا خ  دع بعدد  دشد ز اس،ييدع الع ستدع لاعجد ال اجت
الذي لعاعه العاسع آ الد ع حنا  ع مع دي يف اععمل يي ق ست هتديدل كاه  مع رياا و قاامل اد   عده م ،  الاد ا ل آ الدد ع 

    .ر الععمل يي و ب لع   اسزيد من حترير حركع اأ  اس  حنا اسزيد من الدرع   و العلري

 . (البعو التاريخي لها ،أشكالها وأسبابها:)حركة رأس المال : نيالمطلب الثا
يشدددهد حركدددع لدددرأ  اسددد   كددد له يشدددهد   آ    ن حركدددع اؤو  األمددداا  لتيدددت ب ليددد  رل ااديددددلل  ل أن العددد   

كتدد  ك دددت حركددع اؤو  : و ددذا مدد  يدددقاد  لاعيدد ؤ  لعددرقعه  أو مددن حتددث كث  عهدد اليدد،ااا األخددريل عددااز مددن حتددث 
 وم   ت أشك ا  وم  ت أ إ أعا ث هد ق ، ؟األماا ؟ وكت  أ الت آ هل العاسع اس لتع؟

 البعو التاريخي لحركة رأس المال: الفرع األول
اا الدده شددهد   ديد يف ال،قددد الدددو  آ  عادد   ددري هطدااا هدد  رل العددد ق ا الدولتدع لددرأ  اسدد   وعدد يرا  عاد  الع

ولعل أ إ م  متز العقدين األخريين  ا العزايد الكاري آ حجإ وعرقع احلركع الدولتع لدرأ  اسد   آ مراحاه  ىل يام،   ذال 

                                                
 .52 -50 ص لص ب  مرهتع ع، ق ي  أمحد حشتشل جمدي  ياي شه ث - 1
 .133ل ص 1999 ل  ل مركز يااع ا الاحدل العربتعل بريواالعالمة و التنمةة العربةةهتال  أملل  -2
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 ددذا  وعدد،ل و  مددن خددال  طدد ا مدد  ييدديى ب لعاسددع اس لتددع واجتدد ه الدددو  حنددا عت عدد ا العلريددر الععملدد يي بكددل هتااداددهل 
 . ا أي آ هل العاسع اس لتعياعت،توبعد ال 02القرن  عاعت،ت االررع العطرم  ىل حركع اأ  اس   الدولتع عال 

 نةاتسبعةحركة رأس المال قبل ال:أوال
 قبل الحرب العالمةة األولىحركة رأس المال  -1

و دا هد اي   1915الر ل اليد بقع لعد يف لكت ميكن حتاتل طاتعع وداقتع واجت ه العلرك ا الدولتع لرؤو  األماا  آ 
 .دو  الذي ع ي خال   ذه الر ل اددلع احلرث الع ستع األوىل  إده سب الععر، لطاتعع ال،ي يف ال،قدي ال

عدد ا العدد   طتاددع  دد ل القددرن الع عددع قشددر حدد  بدايددع   ( :1914 -1871)نظااام النقااو الااوولي فااالل الفتاارة  - أ
  بق قددل الدذ ب    ك ددت متثدل األواام الق دادتدع الده هملددا   اسملد اا قاد ال قدن أواام د اادع احلرث الع ستع األوىل ماعزمد

 .1 لكل ييعى لعا ري  ذا اسعدن لعقايع اععمل يه وه طتع أوااعه اسملدال % 022قن الذ ب ب،ياع 
 2 :مب  يات  آ العزام ا حكام ا الدو  اسخعارعلق قدل الذ ب ع عتع األوهعيثل القااقد 

 ؛حتديد عتيع ر بعع لعياعه  الااعتع ب ل،ياع لا ن معل من الذ ب -

 ؛الذ ب  ىل اللعزايف بعلايل م  يقديف من قيالا واعتع  -

 ؛هرك احلريع لأل راي آ هملدير واععرياي الذ ب بكل حريع وبدون عتاي -

أعع ا  را قيالا الددو   اللعزايف هبذه القااقد من ش ده أن يؤيي  ىل حتقت  متزل   مع و ت اععقراا ورا ا ن 
 .اسخعارع

  : أهم األسباب التي أدت إلى انهةار قاعوة الذهب  - ث

% 0عد،اي  مبعدد   العر وا بل  دع   الذ ب و ا العج ال الدولتعل  رت الاعدت الدذي ي،يدا  تده  دعد   الدذ ب -
 ؛%00ه،يا العج ال الدولتع مبعد  

و دددا مددد  مدددن الدددذ ب والددددولا واا،تددده  الحعت طددد ا  ىل أواوبددد  خدددال  مرحادددع  قيددد ا هطادددب العاعدددع ال،قددددي -
 3؛ديراً ل،دا،  الدولتع ادعكع قاى الحعت ط ا

حبتدث  قددا بقتدع , عاز ها يع الذ ب بل الدو  أي هركز الذ ب آ خزاان بعج الدو  مثل أمريكد  و رديد  -
 ددذا الع مددل عضددى قاددى أحدددد , ردد زالدددو  األخددرى هتددززا كاددريا مددن احعت ط ،دد  مثددل أس دتدد  بيددداب ي ددع الععايضدد ا لالا

 ؛(رو  الذ بحريع يخا  وخ)مقام ا دي يف الذ ب 

 .قديف الععقراا اليت عت -

                                                
 . 150ص  ، 5000ياا أع مع لا،شر والعا يعل قي نل االقتصاد الوولي، قثي ن أبا حرثل  - 1
 .10 ل ص5002 بيكرللل  يد ختضر والعيتري ل هت معع الععمل ييعل كاتع العاايف ومطباعة المالةة الوولةةمرع      ل - 2
 .159ل ص 5003   هذكر باد ال،شرلل م،شاااا احلايب احلقاعتعلأساسةات االقتصاد النقوي والمصرفيل  ي،ب قا، اهللل أع مع  يد الرا  - 3
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 1. وا  قملر حريع العج ال -

 ( 1914 -1871)التحركات الوولةة لرؤوس األوماال فالل الفترة  -  
 2: آ هل عت يل ع قدل الذ ب ورا ا أعع ا الملرا ي،دا  ادعق   اؤو  األماا  آ شقل

   كد ن استدزان يعداا ن بملداال هاق اتدع  ليععا  ب دعق لا الذ ب مدن و ىل الدولدع و قد  حل لدع متدزان اسدد اق ا :الشق األول
ومددن  ددذا اس،طادد  ميكددن القددا  أن حتركدد ا اؤو  األمدداا  ك دددت ه بعددع حلركددع , مددن خددال  خددرو  ويخددا  الددذ ب حبريددع

 .اسخعارعالعج ال الدولتع ووضع ماا ين اسد اق ا لادو  
و ددذا دعتجددع لايددروا الدده  ليععادد  ب،يددا حركددع العددعثي ااا األهت،اتددع اسا شددرل :أومااا الشااق الثاااني النتقااال رؤوس األوماااال

اسرحبددع آ اسيددععيراا الع بعددع مددن د حتددع وادعشدد ا الدد،يإ  العددعثي ايعو ر،دد  أعددع ا الملددرا الث بعددع واألمدد ن ووهتدداي الرددرص 
 .العععي ايع من د حتع أخرى

وكد ن معيدإ العجد ا والا،داك آ معيدإ يو  العد   يايقدان أا دد،إ لوهعع  ل،دن اسركدز األع عدت لاعجد ال والعيايل
وكدد ن ادعقدد   اأ  اسدد   مددن و ىل بريط دتدد  شددديد احلي عددتع لع ددرياا أعددع ا الر ادددل آ , اس لتددع آ ل،دددن قاددى شددكل ويااددع

 .بريط دت 

 الحربةنفترة وما بةن حركة رأس المال في  -2
متتزا   ا م بل احلربل بملدرع ق مدع بيدروا  اضدايع آ العجد ال  : نظام النقو الوولي في فترة وما بةن الحربةن - أ

ث العخادت قدن ديد يف الدذ ب الكالعدتكت وعد يا  0101الدولتع والعيايل الددو     ب دعهد ز احلدرث الع ستدع األوىل عد،ع 
ب عدعث، ز الاليد ا اسعلددل األمريكتدع الده قد يا  ىل الدذ ب ) 0101يدع خال   ذه الر ل أعع ا  درا معذبذبدع  ىل م 

وه ريا مراكز القال الععمل ييع آ الع   بيهاا الالي ا اسعلدل األمريكتع بعد احلرث ك ك  يولع ياا،دع  ل3( 0101آ 
رضدت قادى أس دتد  مدن وههدرا كدذلك مشدكاع هعايضد ا احلدرث الده  , و اا  اااج م لتع كاريل وأا ددل   اتدع ضدخيع

 4 .د حتع ومشكاع الديان اسيعلقع لاالي ا اسعلدل من د حتع أخرى
ث وعدددد  0100وآ هت،دددال  0102وقاتددده عددد اقت الددددو   ىل ققدددد مدددؤمتر لر دددال  ال،قددددي آ بروكيدددل عددد،ع 

ل (عدعر الملدرا)ال،قديدع  الهر م قاى العايل  ىل دي يف ع قدل الذ ب ب قعاد اه ال،يد يف األمثدل الدذي يدؤمن اعدعقراا الاحددل
 .5اسؤمترون شكال اخر و اسعيثل آ دي يف اليا اك الذ اتع حتث اع  

                                                
 .15 صمرهتع ع ب  ل مرع      ل  - 1
 .15 صي ب  ل الرهتع اس- 2
ل ص 1990ل ياا اا معع ااديدل لا،شرل مملرل و اآلثار المحتملة على المنطقة العربةةالاحوة النقوية األوروبةة اإلشكالةات جمدي  يد شه ثل  - 3

52  
 .15لص ب  مرهتع عمرع      ل  - 4
 . 52ص ،  ع ب  ل مرهتع جمدي  يد شه ث - 5
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ق،د  قالن بريط دت  هاعره  قن ع باتدع  – من الكي ي العيتإ  -0190 ل أن مجتع اق ولا اهن اا حباا  الع يف 
ب هاععهد  بقتدع الددو  وأ دامل ال،يد يف ال،قددي الددو  حتايل اا،ته اإلع لته  ىل   دبل وبدإقالن اجناد ا اهنتد ا ع قددل الدذ 

ع اي  قاى حريع هعا  العيالا حتث شهدا هاك الر ل ه،  ي ً  يامد ً بدل الددو  آ صردتج عتيدع قيال،د  مدن د حتدع 
 .  1و ر، القتاي احلي اتع من د حتع أخرى

يى  ىل الالدث قدن ديد يف دقددي بدديلل و  كذا اهن اا ع قدل الذ ب وادعهدى العيدل هبد  ك،يد يف دقددي يو  ممد  أ
و لك ب ع اث احلرث الع ستع الث دتعل و عد ث ب لرعل العاهته حندا هشدكتل ديد يف دقددي يو  وث ها،تده ب،ه يدع احلدرث الع ستدع 

 "بريعان ووي "الث دتع وقرا ب،ي يف 

و ، العدد ق ا الدولتدع لدرؤو   ضياا ن احلرث الع ستع األوىل أيا  ىل : طبةعة التمايل الوولي فةما بةن الحربةن - ب
كي  لمن أ إ الع رياا آ   ل م  بل احلربل ههاا الالي ا اسعلدل وعت مه  بدوا هتديدد آ جمد   العدعثي ااا اس اهتتدع

أن اهنت ا دي يف أو ع قدل الذ ب الدولتع ك ن له يوا كاري آ ادكي ش الععثي ااا وضع  الثقع آ كر زل قيل األعاام 
واذا ههرا أ  ط  هتديدل من اإلعرا، وأمهه  اإلعرا، احلكامت الدذي ل كاريلتع وادكيش حجإ اإلعرا، اس ص حلد  اس 

 .حل  ل اإلعرا، اس ص والععثي ااا اسا شرل
حتدث خرهتدت يو  احلارد ز مدن احلدرث مثقادع  لكي  حتا  مركز الري يل من بريط دت   ىل الاليد ا اسعلددل األمريكتدع

 .و ا م  أيى  ىل ادعش ا أ  ت اإلعرا، احلكامت آ  ذه الر ل , ب لديان الكثريل لاالي ا اسعلدل األمريكتع
وشددهدا العددعثي ااا األمريكتددع هزايدددا عددريع  آ يو  أمريكدد  الالهت،تددع وك،دددا كيدد  أن العيايددل كدد ن مددن   ددداااا 

األهتل من هت ددب الاليد ا اسعلددل األمريكتدع وأ دالت أمريكد  مبث بدع الدداان الراتيدت سعيدإ يو  العد   الي،داا طاياع 
 2 .وم لكع سعيإ الععثي ااا اسا شرل آ الع  , و  حاع أك  ا تد   يب

 بعو الحرب العالمةة الثانةة حركة رأس المال -3

بعددد ههدداا  –ممثاددا اأ  اسدد   الدددو  اس،عملددر آ احلددرث  أااي: نظااام النقااو الااوولي بعااو الحاارب العالمةااة الثانةااة - أ
حريدع أعداام الملدرال حريدع )أن يقايف الععمل ي قاى حريدع اليدام الدولتدع  –الالي ا اسعلدل األمريكتع كيرشمل لاهتي،ع 
م،دذ  ععملد ي الددو ل لذا بددزوا آ ب،د ز مشدروق ،إ اس  دع بإقد يل ه،يدتإ ال(العج ال الدولتعل حريع حركع اأ  اس   الدو 

واسشدددروع األمريكدددت ( مشدددروع كت،دددز) يهدددر  ىل الاهتددداي كدددل مدددن اسشدددروع ال يطددد   ل  0199حددد  أ ريدددل 0190أ ريدددل 
 3 .( مشروع  اايت)

                                                
ل يياان اسطااق ا اا معتعل اازاارل  سلسلة وملخصات شام نظريات وومسائل في االقتصاد الوولي،  هرمجع  يد اض  قات العد  يومت،تك ع لر هاال - 1

 . 515ل ص1993
 .12لص ب  مرهتع عل  مرع       - 2
 . 122ل ص 5003   هذكر باد ال،شرلل مؤعيع الثق  ع اا معتعلومحاضرات في االقتصاد الوولي يد يويداال  - 3
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اإلجناتدزي الشدهري كت،دز  الععملد ييبادااه الدذي ل( حتد ي اسق  دع الدولتدع" )مشدروع كت،دز"اسشدروع ال يطد   وعدد اكدز 
قاى  دش ز الحت ي الدو  لايق  ع هعلدي مه مده مبد،مل عدرو، لاااددان اسدي،دع قادى أن هردعمل اد  حيد ب ا مملددال ب ل،قدد 

وكتددل و اال اس لتددع ( HANY H.WHITE)  اايددتاألمريكددت  الععملدد ييالدددو  يعددرا ب لادد دكاال وايخددر باددااه 
حتدث ل ز مؤعيعل يولتعل مه   ،دوم ال،قد الدو  والا،ك الدو  لردش ز والععيريوهضين  ذا اسشروع  دش, األمريكت

ل وييدهر الا،دك الددو  لردشد ز والععيدري قادى الاعيد ن "ااعيد ن عملدري األهتدل " يهدا المل،دوم لعثاتت أعدع ا الملدرا 
وكددر  هرددام الدددولا قاددى بدد عت  يو   مك دتددع خادد  دقددد واعددعاعدطايددل األهتددل و قدد يل  دشدد ز وهعيددري مدد  خربعدده احلددرث 

 .العيالا
أين اكز هتدل ا عيد يف ممثادا الددو  الكد ى اجملعيعدان قادى  0199وعد ث طر  اسشروقل ضين مؤمتر بريعان ووي  

هالآ هكراا هاعد  ديد يف ال،قددي الددو  قدن العيدل كيد  حددث بدل احلدربل العد ستعل ومد  أيى  لتده مدن كداااث اععملد ييع 
وادعهدى األمدر آ اهر عتدع بريعدان ووي  ب اادع اسشدروع األمريكدت آ حتديدد معد   ال،يد يف ال،قددي  ل 1ز الع  ع يا مجتع أحن 

 .واداث  قاته  دش ز مؤعيعل هيهران قاى الاعي ن الدو 
بريعان ووي  قاى ع قدل الملرا ب لذ ب و ا يرهكز بملرع ااتيتع قاى ع باتع حتايل الدولا األمريكت دي يف ويقايف 

 قدن  ىل   ددب ومددن د حتددع أخدرى مددع هثاتددت  ددرا العيدالا ب ل،يدداع لادددولا األمريكددت ومدن   هملددامل مجتددع العيددالا 
 2.مرباطع بشكل أو بآخر ب لذ ب من خال  الدولا

 3: مر دي يف بريعان ووي  مبرحاعل أع عتعل مه : ومراحل نظام بريتن وودز - ب
حد  هن يدع اسييدت، ا ومد  متدز  دذه اسرحادع  دا  1952اسرحاع مدن امعدا  ذه  :ومرحلة االستقرار النسبي -1-ب

مدددن احعتددد طت الدددذ ب الرمسدددت آ العددد   لددددى الاليددد ا اسعلددددل  %52ولقدددد عددد قد هدددراكإ  لالعدددعقراا ال،يددديب لاددددولا
الدذ ب  قددن األمريكتدع أن هقدرا  دذه األخددريل  قطد ز يولااا لكدل يولدع هريددد العخادت قدن الددولااا الدده متاكهد  مق بدل 

 .ولتع بعياع الا،ك الاط،تع
وعدد ث  لدك خدال  قد يف  لأم   جنا ا  قد ق يا ع باتع اا،ته اإلع لته لاعلايل لاعيدالا األخدرى ولدتع لادذ ب

ع،ع لعكدان ع بادع  12من وضع اهر عتع بريعان ووي  ماضع العطات ل وب ل،ياع لاعيالا األوابتع األخرى  قد يايف ادعي ا   
 .لاعلايل  ىل قيالا أخرى ولتع  ىل   ب

 لولا األمريكت وحدهواخع اا الا،اك اسركزيع لادو  اسخعارع الد  ع قن أعع ا العع ي  اس  ع بعيال،  مق بل الد
 .و كذا هل الدولا ي بع عتيع اسد اق ا الدولتع ح  هن يع اسييت، ا

حتددث أخددذ اسخددزون األمريكددت آ , 1951 -1920امعدددا  ددذه اسرحاددع مددن   :ومرحلااة التصااوع واالنهةااار-2-ب

                                                
  هذكر باد ياا احل مد لا،شر والعا يعل  ،ت المالةة بةن النظرية والتطبةقالعمالت األجنبةة والمشتقا"المالةة الوولةةم  ر ك،ي شكريل مروان قا،ل  - 1

 .52ل ص  5005ال،شرل 
 .10 -12مرع       ل مرهتع ع ب لص ص - 2
 .51 -50اسرهتع الي ب لص ص  - 3
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يا  ىل ميددؤولتع كدد ى قاددى قدد ا  الع،دد عص هددداست   لددك أن اسك دددع اا مددع الدده احعاهدد  الدددولا آ ديدد يف بريعددان ووي  أ
الالي ا اسعلدل األمريكتع حتث ك ن سدا هب  كت هعيكن من حتايل الدولااا  ىل   ب احلد مدن قياتدع خاد  الددولا 

واحلدد مدن اعدعخدايف الددولا آ ما يل،د  مدع بقتدع  ل(أي قديف  ي يل الدولااا لددى الا،داك اسركزيدع األهت،اتدع  يد يل مررطدع)
 . يو  الع 

كي  ك ن يععل قاتهد  ا دع أعدع ا الر اددل واحلدد مدن قجدز متدزان مدد اق ،  مدري أن الاليد ا اسعلددل األمريكتدع   
 ض  ع  ىل  لك  قد بر ا عاى اععمل ييع ك ى قاى الملدعتد الددو  كقداى م،  يدع لااليد ا اسعلددل  لهقإ مب  هقديف  كره

والت بدد ن و ددذا أيى  ىل  اددات دملددتب الاليدد ا اسعلدددل األمريكتددع مددن  مجدد    األمريكتددع آ األعدداام اس اهتتددع مثددل أس دتدد 
 .المل يااا الع ستع وههاا اس اك األس   والل الت ب   كعياع ن عايع ن ه،  ي ن الدولا

ااا آ هل  ذه اليروا اشعدا أ مع الثقع آ الدولا و لك لعديف عدال الالي ا اسعلدل األمريكتدع حتايدل الددول
حتدث اقعقدد اسضد ابان عدرث ا رد ، القتيدع الرمستدع  لاله حتدعر  هبد   ىل   دب ق،دد الطادب واشدعد الطادب قادى الدذ ب

و ددذا مدد    يكددن آ  دد    لوأخددذا أعددع ا الددذ ب هرهرددع آ األعدداام ال،قديددع الراتيددتع الع ستددعللادددولا ب ل،يدداع لاذ ب
 .الدو  اله حتعر  ب لدولااا بكيتع كاريل

 " GOLD POOL"يو  أوابتدع إلدشد ز جميدع الدذ ب  02د ع مت الاليد ا اسعلددل األمريكتدع ب لهرد م مدع وع
وبعديف حتايل أا د،  الدولايع  لوعد هعهدا الدو  األواوبتع بعزويد عام ل،دن ب لذ ب ب ليعر الرمست للعدقتإ الدولا 

لكددن  ددذا  ل ىل   ددب مددن أمريكدد ل وأيى  ددذا الهردد م  ىل اإلبقدد ز قاددى اليددعر اليدداعت لاددذ ب آ حدددوي عددعره الرمسددت
بياب اشعداي الطادب قادى الدذ ب ب در، الكع،د   واسضد ابع والدذي كد ن دعتجدع هاعدع  1920اجمليع عد أل ت آ م ا  
وا ردد ، عتيعدده  ضددال قددن  قددالن  رديدد  اسددرو  مددن جميددع الددذ ب و كددذا   هيددعطع الاليدد ا  اهنتدد ا اا،تدده اإلعدد لته

اسعلدل األمريكتع الحعر ظ ب ليعر الرمست لادولا ب ل،ياع لادذ ب ومسدمل بد ن يكدان لادذ ب عدعران أحددمه  حدر يعلددي 
 .الياط ا ال،قديع  قن وايخر امست يعإ العع مل به بل لو ق  لاعر، والطاب ش ده ش ن أي عاعع أخرى

وميك،،  اإلش ال  ،   ىل الض اط ا اله م اععه  الالي ا اسعلددل األمريكتدع قادى هت،داث   ريقتد  لاتدع  دع هتهد  مدن 
كيد  ق اضدت كدذلك   لالذ ب آ اليام احلرل أي لت،خرج ععره بدل من بتعه لاا،داك اسركزيدع الده  ايا احعت ط ،د  م،ده

 .لذ ب اس ص هب   ىل  ،دوم ال،قد الدو صات هت،اث   ريقت  قن ا
أيض   قد قيات الالي ا اسعلدل األمريكتع قاى وضع ديد يف حقدام اليدلب اس  دع ماضدع هطاتد  قادى اقعاد ا 

 .أن  ذه الاحداا  ت اله ي،ا ت أن هكان العياع الدولتع ميعقاال
يدددرقع ويعددداي اليددداب  ىل الددددولااا وهرددد عإ قجدددز متدددزان اسدددد اق ا األمريكدددت بيددداب حتركددد ا اؤو  األمددداا  ب

األمريكتددع خدد ا  الاليدد ا اسعلدددل األمريكتددع وأ ددالت حركدد ا اؤو  األمدداا  قرضددع لايضدد ابع أو الكع،دد   وهعرضددت 
 .1(التااو يولا)معيإ العيالا لاخطر  اك أهن    هكن مرهاطع بي  رل الدولااا األواوبتع 

ت الاليد ا اسعلددل األمريكتدع حتايدل الددولا  ىل   دب وعدقطت بدذلك واععير قجز استزان األمريكت  ىل أن أل د
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 .ع قدل الملرا ب لذ ب اله ع يف قاته  دي يف بريعان ووي  واهن ا  ذا ال،ي يف

آ الااعع أن  ذا ال،ي يف   يقملد أحد اخعت اه بل  ر، دريده ق،دد : (نظام تعايم العمالت)نظام التعايم الموار  - ت
وب ر، مااهتهع الراضدى الده عد يا أعداام الملدرا األهت،ديب واسضد اب ا الده أحددرت العديدد  ل اهنت ا دي يف بريعان ووي

ويععيدد  دذا ال،يد يف أع عد  قادى أعدع ا الملدرا اسعامدع و دت الده هعلدا  حبريدع أي و قد  لقداى قرضده  ل اإلخعاللامن 
 .والطاب قاته  آ اليام

وقادى وهتده العلديدد الثعاد ن " الثعاد ن ال،قددي"وعد قرا  ذا ال،ي يف ال،قدي ااديد الذي أهى به اهر م ب   ب عإ 
وديددرا ألن أعددع ا  ددرا قيددالا الثعادد ن ب لدددولا هعقاددب معدد  ااهر قدد  وا ر ضدد  و لددك آ حدددوي ال،يدداع , ياخددل ال،ردد 

 قدد قدرا  دذا الع،يدتإ ( % 5252) ي   قن بعضه  و دا أو لبعع, القملاى اسييا  هب  كه مش لعقاب  ذه األعع ا
 .ال،قدي ب لععا  اسش ك

وخرو  قياتع من ال،ر  أو اديل هب  لدث ق،د قديف عدال أضع  قياع اق  يع قاى دياع وهتاي   ياخل م،طقع 
عداى قيدالا كرد ام بدل عدعر  در ه  ب لددولا وعدعر أ]  %5, 52 [الثعاد ن أو ق،دد قجز د  قدن اق  يدع قادى ديداع

 .الثعا ن ب لدولا
مد   %5, 52 أي مد  بدل حددوي)وح  حت     ذه الددو  قادى أعدع ا  درا قيال،د  آ ياخدل الثعاد ن دريده  

 دإن ب،اكهد  اسركزيدع هعددخل ب اعدع ومشد يع لعيال،د   ل(بل ععر  را أعاى قياع ب لدولا وععر  را أضع  قياع بده
كي  يضدع كيتدع أخدرى ل   يعر، الا،ك اسركزي لاعياع القايع كيتع من قياعه آ اليام آ مق بدل العيادع الضدعترع ل ا، 

 1 .م،ه  حتت هملرا الا،ك اسركزي لاعياع الضعترع متك،ه من بتعه  آ اليام آ مق بل قياعه الضعترع

   :طبةعة التمايل الوولي بعو الحرب العالمةة الثانةة  -  

ل شهدا وهتاي أ  ت امستع لاعيايل و ت العدد ق ا الرأمس لتدع احلكامتدع II  ا ك دت الر ل الي بقع لالرث الع ستع 
 ددإن  دد ل مدد  بعددد احلددرث عددد قر ددت هاعددع  كاددريا آ  ددذا الدد،ين مددن العيايددل ب إلضدد  ع  ىل ههدداا أ دد ت العيايددل اسععدددي 

 .األطراا

وث  1955عدد،ع ( مبشددروع م اشدد  )لردعدد ش الععملد يي و ددا مدد  ييديى  وعدد اقعيدددا الاليدد ا اسعلددل برد جمدد 
ماتدد ا يولا  522وماا دد   ضدد  ت  عددداه , (1921 -1950)ماتدد ا يولا ألوابدد  ال ربتددع خددال  الردد ل  11هقددد  مقددداا 

و ايا و كددذا ادععشددت اععملدد يي ا يو  أوابدد  هددداست  وحتيدد،ت مدداا ين مددد اق ،  ل (1923 -1921)ال  الردد ل خدد
 .وأقا،ت ع باتع قيال،  لاعلايللالحعت ط ا اس اهتتع ا 

وبددذلك بدددأا أعدداام اسدد   آ أوابدد  والاليدد ا اسعلدددل هعك مددل وبدددأا الا،دداك األوابتددع خ  ددع آ ل،دددن وعاييددرا 
 .و كذا بدأا ه،ش  أعاام األواو يولا, ب لعع مل ب لدولا م،ذ هن يع اسييت، ا
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 ددا ه،اقدده بددل العيايددل الرمسددت واسدد ص والث،دد ات  IIالدددو  آ  دد ل مدد  بعددد احلددرث الع ستددع  وأ ددإ مدد  ميتددز العيايددل
و تئددع الع،يتددع , 1922وعددد ههددرا آ هاددك الردد ل مؤعيددع العيايددل الدددو  عدد،ع , واسععدددي األطددراا واإلعاتيددت والدددو 

ع الده قيادت آ جمد   مد،مل القدرو، مععدديل وب،داك الع،يتد اإلعاتيتدعوث ههداا العديدد مدن اس،ييد ا  1920الدولتع ع،ع 
 .األطراا

وعد شهد ققدي اليعت، ا والياعت، ا مدن القدرن العشدرين حددوث حتدالل ااتيدتل آ جمد   حتدرك اؤو  األمداا  
ومددن العيايددل الرمسددت  ىل العيايددل اسدد ص و ددا مدد  أيى  ىل هددراكإ , العلددا  مددن أعددهإ اأ  اسدد    ىل الدددين: الدولتددع ومهدد 

 1.آ اسديادتع اس اهتتع لاعج الدو  وادرج ا األ مع آ ققد الثي دت، اشديد 

 تطار توفقات رأس المال في ظل العالمة المالةة -ثانةا
  كعشد  قد    لادطاقدت آ اليداعت، ا مدع هقدا  أعدع ا اسعد مالا حتدثالعاسع اس لتع لتيت ب ليد  رل ااديددلل 

اس   ق،د   أن ل اع بع لادو  قاى احلي ب ا اسملر تع آ اسد ا  اسايقدع لعياعهد ل خ  دع بعددم  أقادن الدراتع األمريكدت 
و  كدذا  قدد كد ن حتريدر ال،قدد مدن عدتطرل الدولدع عدد " بريعدان ووي "اهند ا ديد يف و اهر عتدع  1951ق يف " دكيان"األعا  

من  ،  ادعهجت حكام ا وبرس دد ا ل 1953الدو  المل، قتع الك ى ع،ع  ث بعع لعيالابدأ مع  ل  ز أعع ا الملرا ال
 هرجدرا وعدد لالدو  المل، قتع عت عع يزوبع وعاادل قديدل من أهتل الا دا   ىل احلريدع الك مادع ألعداام ال،قدد و اسد   

ماا  وعتاع لايض ابع من أهتل مضد قرع العاسع و العلرا من القتاي برضل الثاال العق،تع لالهمل لال    الت اؤو  األ
األابددد   آ أوعددد ا عت عدددتع ل أي أ دددالت األعدددهإ هعدددداو  آ معيدددإ األعددداام الع ستدددع بددددون عتدددايل   عدددهإ الشدددرك ا 
األمريكتع و األوابتدع والت ب دتدع هعدداو  آ باا د ا دتايدااك أو ل،ددن أو طاكتدا أو عد،   اال و ب لعد   أ دامل اسددخر يااهتده 

ق ستددع لعاهتدد  مدخراهددهل    ددالت األ ددا  اس لتددع ه،عقددل مددن مكدد ن  ىل مكدد ن يخددر ومددن قياددع  ىل قياددع  مك دتدد ا 
أخددرى آ حليدد ا يون أي عتدداي هعاعهدد ل األمددر الددذي هتعددل مددن األعدداام اس لتددع أكثددر هرابطدد  و أعدددا قاددى  سدد ي الرددرص 

 دذه  شدهد، اهت ز اسعياالل يض ا  ىل  لك أن العاسدع الده الععثي ايع اسع،اقع و ااذابع أم يف الرامال آ الععثي ا آ أ
األعدداام  علددت الادد ث قاددى مملددراقته أمدد يف الا،دداك العج ايددع الشدد ماع واسعخململددع الع ستددع لععددد الرددرص اس، عدداع لعاهتدد  

هدهه أعداام والعطاا الذي ش" الا و يولايه"دعتجع ل اكإ الراااج " 1990-1955"أمااا  اله هراكيت خال  اسدل 
ماتد ا يولا قد يف  150 ىل  1955ماتد ا يولا قد يف  15كي  أن حجإ العد ا، الددو  عدد  اي مدن لالعيالا األوابتع

هرياتان يولا آ  اا ع،داا  125ل    أقدا لايق ضل مري اسقتيل 1995ل و عد عجل اعي  عت عت  ق يف 1900
ا يايا كثددريا خددال  العقددد اس ضددت بيدداب حتريددر األعدداام اس لتددع الاط،تددع ل و يددذكر أن العاسددع اس لتددع عددد  معاعددطع األهتددل

 د، يي  العدعثي ا مبخعاد  برضل الععثي ااا الضدخيع العد برل لالددوي القامتدعل و الده هقدايف هبد  و  والااا  ا حتديدال
اقتاي قاى ادعق   اؤو  األماا  مم  أكثر لوهعد   ل العيعت،ت ا من القرن العشرين  ت الر ل اله شهدا هراهتع ل أدااقه 
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   1995ماتدد ا يولا عدد،ع  355 ىل  1909ماتدد ا يولا عدد،ع  00أيى  ىل  يدد يل هددد ق ا اؤو  األمدداا   لتهدد  مددن 
1999مات ا يولا ع،ع  500ا رج  ىل 

  . 
يولا و دا مد  ميثدل  يد يل هااد   هرياتدان 5,2مد  عتيعده  5005اسد   آ العد   عد،ع  اأ لقد باد   مجد   هدد ق ا و 

ل  وخددال   دد ل العيددعت، ا بدددأ العدد   يعددرا جمياقددع مددن األ مدد ا اس لتددع الدده 1990أابددع مددراا مدد  ك دددت قاتدده آ عدد،ع 
بعلركد ا اؤو  األمداا  و ادعق اد  مدن مكد ن  ىل أخدر أو مدن م،طقدع  تاهاطدا وجت و ا أوض ع الععمل ي العتده الداطهل 

ل واأل مدددع  1992 – 1995عت عدددتع أو دريدددتع ل  كددد ن أن قدددرا العددد   أ مدددع اسكيدددتك آ عددد،ع  ألعدددا ث ىل أخدددري 
يا الثدداال اس لتددع آ أيواا العيايددل أاألمدداا  ل و كدذا  ع اؤو و ددت مجتعهدد  هددوا حددا  حركدد ل1995ايعدتايع آ عدد،ع 

الععمل ييع الاط،تع آ مااهتهدع  دذه الثدرواا وأع لتاه  ىل جت و  احلدوي اليت عتع لادو  و عتدا ب لع   من عدال اليت عع 
وك دددت العكارددع الدده حتياعهدد  الدددو  اسعدد ررل هبددذه األ مدد ا شددديدل الاطدد ل مبدد  أيا  لتدده مددن هعثددر الا،دداكل لاس لتددع اا ايددع 

يددد ش و  ددال  الشددرك ا و قدددان الاهدد ا  و يدد يل األقادد ز قادددى اس لتددع الع مددع واعددع،زاا احعت طدد ا ال،قددد األهت،دديبل وادك
 1.  ال،ش ت الععمل ييل بل وأيض  آ ح لا عاتاع حدوث اضطراب ا وعالعل عت عتع واهتعي قتع

 اله احل ي الدكي ش ح لع من الدعع ش اعد ل  عد ق ا اؤو  األماا  اس  ع  ىل بادان الع   ال، متعأم  ب ل،ياع ل

 اسد   العقادب مدن حد لا قددل أمد يف العدد ق ا  دذهل  ديدا 5005ل2001 قد مت آ اس  دع العدد ق ا شدهد، 

 عدداه عت عدت ميدعا  ىل ل 2006 قد يف آ لعملدلل العد ست ال،قددي والعشدديد العتيدري مدن ك مادع يوال واهتعد  ا العد ست

 العدد ق ا جميداع واعدعقر  2005 قد يف آ ميدعاا   قادى اس ادع آ 17 عددا   بزيد يل – أمريكدت يولا ماتد ا 647

 قد مت آ اقادت ال،د هي  مجد   مدن اس ادع آ 5الرمستللق،دد ميدعاى الدداا،ل مدن اإلعدرا،  تهد  مبد  الرأمس لتدعل

 عال 1997ل 1995 الي،ااا آ با ه اس اع الذي آ 5.25 ميعاى قن ب لك ي يقل ميعاى و ا ل 2006ل2005

 .الع ستل والعج ال اإلدع    ا من كاريل حبملع هيهإ ال، متع الاادان أ الت وعد- لاعت  شرم أ مع

 مددى صردتج اعدعهد ت  اتدع عت عد ا لع،رتدذ اسؤاهتدع اس اهتتدع األوضد ع ال، متدع الااددان معيدإ اعدع ات وعدد
 يياهند  أقاد ز اسع،تدع الااددان خرضدت خد صل وبشدكل لالرأمس لتدع العدد ق ا آ والعقااد ا اس لتدع لالضدطراب ا هعرضده 
 ل(اسيديل مري) الق ايع الديان من كاريل أهتزاز شراز م،ه  بادان قدل وأق يا ليياهن  اععلق م  تكل وأط لت اس اهتتع

 الديان عام وهطااا لمالزمع أكثر بشروت الق ايع الديان متايل وأق يا الا ريلل األهت،يب ال،قد احعت طت ا ميعخدمع

 .ق يل اقاتع ب لعياع الداخلل من الع ا،  ىل اس ا  من الع ا، من احلكام ا حتالت حتث   م ًل هطاااً  اليت ييع
 الر اددل  داامش آ  لدك يد،عكعو   س بت ًل ال، متع الاادان آ لايق ضل الاعي دتع لأل اتع الداا،ل هقتتإ يزا  ول

 .عت عتع م،خرضع أاع يف ق،د هراوحت واله ال، شئعل األعاام آ الا،اك وعرو، الي،داا قاى

                                                
 عت ع ا العيايل وأرر   قاى  :حا  دو الاعقت اسل  العالمة المالةة وأثارها على اقتصاديات الوول الناومةة لمس ي قات ل امتدي قاد الا  ث  - 1

 .5-2لص ص 5002دا ي 50/51ل هت معع  يد ختضرل بيكرل ، -ح لع اازاار والدو  ال، متعيااعع -الععمل يي ا واسؤعي ا
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 الملدم ا مع العع مل قاى عدا،  من حي،ت ال، متع الاادان معيإ أن واضل ً  يادو اسق يتعل  ذه  ىل واعع، ياً 

.الدولتع الاعي دتع الاتئع آ ب لع رياا هق ن أن ميكن اله اسععدلع
1 

يقدا  هقريدر هتديدد  دد يا قدن الا،دك الدددو   ن  د آ هدد ق ا اؤو  األمداا   ىل الاادددان ال، متدع  دان آ العدد يف و 
وباد   اوهدده آ  8002يولا أمريكدتل ممد  يشدكل قكيد ً لجتد ه الملدعاي الدذي بددأ آ العد يف  ماتد ا 020 ىل  8002

وك دت هد ق ا اؤو  األماا  من القط ع اس ص األكثر هد رراً لمات ا يولا أمريكت 2888ق،د ميعاى  8000الع يف 
ل ولكدن اععملد ياا ال،د متالعد   وه رّرا بدذلك ك  دع م،د ط   لآ اس اع 00قاى حنا خ صل حتث شهدا  ااط ً حباا  

 .اليام المل قدل آ م،طقع أواوب  واعت  الاعطى  ت اله شهدا أشد  اات آ هاك العد ق ا

 282بت دد ا شد ماع مدن  -الديان اس اهتتع قاى الاادان ال، متدع: 8020متايل الع،يتع الع ستع  هقريرهعضّين وعد 
 لأردر األ مدع اس لتدع قادى عدددال هادك الااددان قادى احلملدا  قادى هدد ق ا اؤو  األمداا  الدولتددع وييهدر العقريدر -بادداً د متد ً 

 :و تي  يات بعج الجت   ا والعطاااا اله هضي،عه  هاك اسطااقع

هدددخات ااهدد ا الداا،ددع الرمستددع ب تددع الععددايج قددن اااددات الددذي شددهدهه هددد ق ا اؤو  األمدداا  مددن مملدد يا  -
وا ياي  دد آ هددد ق ا العيايددل اسعاعددطع والطاياددع لا ميدد دد،  لااادددان اس،خرضددع واسعاعددطع الدددخلالقطد ع اسدد صل  ددزاي

د،مل  –األهتل الداخاع  ىل هاك الاادان من ااه ا الداا،ع الرمستدع 
ح
 8002آ اس ادع آ العد يف  40بااعدع  –مبد  آ  لدك اس

،ملآ اس ا 04واصذ حاا   لمات ا يولا أمريكت 220وو ل  ىل 
ح
 ؛ع من هاك األماا  شكل اس

ماتدد ا  490وبا ددت  8002ااهر قدد ً مععددًل آ العدد يف ( FDI)شدهدا هددد ق ا العددعثي ا األهت،ديب اسا شددر  -
آ اس اددع مددن  00  لاادددان العشددرل الدده هاقددت أكدد  اسادد ل  حملددات قاددى : ولك،هدد  بقتددت معيدديع بدد ل ّكزليولا أمريكت

 ؛اسا شرل قاي ً ب ن الملل وحد   حملات قاى ابع جمياع هاك العد ق اهد ق ا الععثي ا األهت،يب 

ماتد ا يولا أمريكدت مدن اسؤعيدع الدولتدع  7.0ل شد ماًل مااد  8002ا يي ي العيايل بشروت متّيدرل آ العد يف  -
اام  دويل ل ع قد آ مي ددل الاادان اس،خرضع الدخل اله عدا،  قاى احلملا  قاى العيايل من األع(IDA)لاع،يتع 

آ  22ر، اتدع ومععدديل األطدراا ب،يداع ( مع اععاع ي م،مل العع ون العقه)كي  ا يايا اس،مل من ممل يا امستع لأو معدومع
ماتد ا يولا مدع عدعع باددان م،خرضدع  2.2وع مت ااه ا الداا،ع ر، اتع األطدراا بإقد يل  تكادع مط لاد ا با دت . اس اع

 ؛كثر من دمل  هاك اسط لا االدخلل مم  أيى أيض ً  ىل شطب أ

ل   عدددت معدددددلا ال،يددددا آ الاادددددان ال، متددددع جميدددداع 8000 ي،ددددذ العدددد يف . وحتيددد،ت مؤشددددراا الددددديان اس اهتتددددع
وعّجات الاادان ال، متع دياع من الديان اس اهتتدع مدري اسيدديل  ىل اإليدراياا مدن  لهراكي ا اللعزام ا اس اهتتع ااديدل

كي  أن دياع الديان . 8000آ اس اع آ الع يف  288.8ل مق بل 8002اع آ الع يف آ اس  40.2المل يااا با ت 
. آ اس اددع آ بدايددع العاقددد احلدد   20.8آ اس اددع مق ادددع ب،يدداع  88.2 اطددت  ىل ( GNI) ىل  مجد   الدددخل القددامت 

                                                
 .1لص5005 لالعالمةة التنمةة تمايل تقريرالاك الدو ل - 1
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دملدد  ميددعاا   آ العددد يف ل أي 8002آ اس اددع آ العددد يف  9.4وبا ددت ديدداع مددد اق ا خدمدددع الددديان  ىل الملدد يااا 
 .5010 -5001خال  الر ل وياضمل اادو  أيد ه هد ق ا اؤو  األماا   ىل الدو  ال، متع ل 80001

                                                                                                                        2010-2111 الناومةة، البلوان إلى األوماال رؤوس توفقات صافي(: 11-)الجوول رقم 
 امات ا يول  :الاحدل                                                                                                                     

 
source : the world bank ,global development finance- external debt of developing countries , 

washington , 2012,p3. 

 
 
 
 

                                                
 :اإللك و  اساعع قاى م،شاا مق   لتوفقات رؤوس األوماال إلى البلوان الناومةة تشهو انخفاضاً حاداً عقب األزومة المالةة لالا،ك الدو - 1

ORG/PVVVGY7J30HTTP://GO.WORLDBANK.  قاى  ل29/02/8022: أطاع قاته يايف ل8020  ترري 2لواش،طن الع  يعل
 04:07الي قع 

http://go.worldbank.org/PVVVGY7J30
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 وأسباب زيادتها أشكال التوفقات الوولةة لرأس المال:الفرع الثاني
 .وأعا ث  ي ي،    العد ق ا اس لتع من خال   ذا الررع عاا حن و  العطرم  ىل كل من أشك

 .أشكال التوفقات الوولةة لرأس المال :أوال
 تازيع رأس المال الوولي بةن رأس المال أحادي الجانب واالستثمارات الوولةة -1

 1 :يعا ع اأ  اس   الدو  بل جمياقعل ااتيتعل مه 
العياتد ا اا ايدع مدن وهتهدع  ذا ال،اع من اأ  اس   يمل،  ضين : رأس المال األحادي الجانب:  المجماعة األولى

  لاادد اسعاقدت ادذا ال،داع مدن اأ  اسد   ل ي هدب قاتده العزامد ا  ل ل أده ياقى اأ  م ل من حتث طاتععهل ال،ير اق عاتع
 :عت عتع وا إ أشك    ذا ال،اع  ت

حدرث اسادتي )دى قاتهد  الععايض ا اله هد عه  الدو  اسهزومع آ احلرث  ىل الااددان اس،عملدرل أو الااددان اسععد -
 ؛(مزو الكايت –

أو بعددج ااتئدد ا اس  ددع  ىل الدددو  األخددرى مثدددل  لاإلق ددد ا واسيدد قداا وااادد ا الدده هقدددمه  احلكامدد ا -
 ؛اسي قداا اله عدمعه  أمريك  آ  ط ا مشروع م اش  

 .األماا  اله يرعاه  اسه هترون  ىل  ويهإ آ وط،هإ األيف -

لالعدعثي ا قادى خدالا اأ   اسعاقدتيح،شد   دذا العدعثي ا العزامد  م لتد  قادى الاادد : تثمار الوولياالس:المجماعة الثانةة
حتددث سدد  الدولددع اسددذكاال قاددى هيددديد عتيددع األ ددل ب إلضدد  ع  ىل ي ددع الراااددد اس هاددع وميكددن  لاسدد    األحدد يي اا دددب

 :العيتتز بل قدل أشك   من الععثي ااا الدولتع حيب اسع يري اسععيدل و ت
 ؛الععثي ااا احلكامتع والععثي ااا اس  ع : من حتث ااهع الق ايع - أ

 ؛اععثي ااا آ  ريع الي،دااو  اععثي ااا ما شرل: ن حتث طاتعع الععثي ااا الدولتعم - ث

ومعتد ا العيتتدز  ،د   دا اعدعثي ااا مقتددل واعدعثي ااا  :من حتث حريع الاادد اسعاقدت آ اعدعخدامه لدرأ  اسد   -  
 ؛حرل

واعدعثي ااا عملدريل  ,(أكد  مدن عد،ع) ااا طايادع األهتدل اعدعثي :من حتدث اسددل الزم،تدع لالعدعثي ااا الدولتدع  - ي
 (.أعل من ع،ع)األهتل 
هعددا ع حركدد ا اؤو  األمدداا  ضددين  :تازيااع رؤوس األوماااال بااةن رؤوس أوماااال نقويااة ورؤوس أوماااال  ةاار نقويااة -2

 2 :جمياقعل

                                                
 .52ل ص ب  مرهتع علمرع       - 1
 .52 ل ص ب  يالرهتع اس - 2
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وهشعيل قاى اؤو  األماا  الطاياع األهتل وقاى هتزز من اؤو  األماا  عملريل  :رؤوس األوماال  ةر النقوية - أ
 .األهتل

قدن العياتدد ا (مدري ال،قديدع)هددا  يون اسددن الدذي يرملدل العياتد ا الععملدد ييع : رؤوس األومااال النقوياة - ث
 : ال،قديع وهعا ع حيب هتزال

أمد  األ دا   هدت القدرو، الده , و دت أمداا  والعزامد ا القطد ع اسملدرآ عملدريل األهتدل: اؤو  األماا  اسملدر تع -
 ؛الايااعأم  اللعزام ا  هت , مي،له  القط ع اسملرآ  ىل مري اسقتيل

وهشدديل اؤو  , هعكددع ه تددري أ ددا  والعزامدد ا القطدد ع العدد يف الراايددع والقملددريل األهتددل: اؤو  األمدداا  الع مددع -
أخدرى   أمد  الدذ ب  عع،د و  ادعقد   الدذ ب مدن يولدع  ىل, (  ب وقيدالا  دعاع)األماا  الع مع ك  ع الحعت ط ا الرمستع

 .استزان العج اي كا عت الياع األخرى ألن ادعق   الذ ب كياعع يدخل آ, ك،قد ولتع كياعع

 أسباب زيادة التوفقات المالةة: ثانةا
 1 :ياتمن أ إ أعا ث  ي يل العد ق ا اس لتع م 

 ؛وه،اقه ويخا  اسؤعي ا اس لتع كييعثيرين الععثي اقاسع  -

 ؛هت را ت  ادعش ااأكثر  الععثي اهتعل  والهمل لاهقديف هك،الاهتت  اسعاام ا  -

وضدين قااادد مرهرعدع بعدد هملدلتمل  دذه العااادد  العدعثي ااإلععمل يي لادو  ال، متع قز   رص ه،ايدع  الدرع   -
 ؛بعاامل اسخ طرل

 واقعيد ي العدعثي اوالملد، يي  اس لتدع وشدرك ا العد مل بقدال قد    الهتعيد قتيخا   ، يي  العق قد والضدي ن  -
 ؛لالععثي ا الع ا،العديد م،ه  قاى 

 ؛مديادتع الدو  ال، متع هراهتع حدل مش كل -

صرت  أقا ز الديان اس اكيع قادى الددو  ال، متدع مدن خدال  قددل ماد يااا مثدل ماد يال برايددي وبردد مي الددو   -
 ؛الرقريل اسثقاع ب لديان

 ؛واقدل لادو  ال، متع اععمل ييعوضعتع  -

احلدددد مددن الرع بدددع قادددى شددد مل وحتريدددر قدددل عط قددد ا ل عدددتي  القطدد ع اسددد   و  اععملدد ييهطاتدد  بدددرامي   دددال   -
 ؛العد ق ا اس لتع

 ؛كاتع أكثر هاا د  خ  ع آ جم   مك  لع العضخإ  اععمل ييع ها ع عت ع ا  -

 .الع مع الععمل ييعخ  ع آ يو  أمريك  الالهت،تع دعتجع حتين اليروا  هراهتع حجإ  روث اؤو  األماا  -

 

                                                
 .1-1لص ص 0221ل الكايتللاعخطتن العريب اسعهدل المالةة الوولةةالتوفقات ل  طار   أمحد  - 1
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 .أسباب التوفقات الوولةة لرأس المال:  الفرع الثالث
أم  اادزز ايخدر  هتززا من العد ق ا الرأمس لتع هدخل كإهتراز لعمللتمل الخعال  اس اهتت آ متزان اسد اق ا ل ن 

مددن  ددذه العددد ق ا الرأمس لتددع هكددان هاق اتددع ل قالعددع ادد  حب لددع متددزان اسددد اق ال و ددا مدد  ي،طادد  قاددى ح لددع العديددد مددن 
الدولتع   اض  آ مدخرا،  مق بل اععثي اا،  اقاتعل وقيام  ميكدن هملد،ت  الاادان الرأمس لتع اسعقدمع اله هعكع هد ق ،  

 :ع لرأ  اس   بشكل ق يف  ىل م ياتأعا ث العد ق ا الدولت

   العااومل الوافلةة: أوال
 1 :ومن أ إ العاامل الداخاتع دذكر م يات

حتث لعيل أن هقاي الزيد يل احل  داع آ الطادب قادى ال،قداي آ : الزيادة المستقلة في دالة الطلب المحلةة  -1
 ؛القملري األمد( ب قريع ك لععثي ا) هتذث اأ  اس   األهت،يب 

ياددع قاددى أعدد   اسق ادددع بددل معددد  الرحبتددع اسعاعددع وبددل  العددعثي ا ن عددراا : رأس المااال إنتاجةااةالزيااادة فااي  -2
الكارع اسعلققع لايشروع اسق  ل وق يل م  يع  قن اإليراياا اسيعقااتع بشكل ديب مئايع من الع اد ب إلدع هتتع احلديع 

اامل األخرى  دإن اأ  اسد   بدا ع الربملل وقاته وب   ا، را ا الع( اس ص)لرأ  اس  ل    هع رر حركع اأ  اس   األهت،يب 
ديات ل و ذا م  دالحيه ب ل،ياع سخعا  أدااع العدد ق ا  الععثي ااس ص ي،جذث  ىل هاك الاادان اله يرهرع  ته  ق اد 

 . الدولتع لرأ  اس   و خ  ع ب ل،ياع لرععثي ااا األهت،اتع اسا شرل
 العااومل الخارجةة :ثانةا

 :م ياتمن أ إ العاامل اس اهتتع 
 ىل (  د اج)ه،عقل اؤو  األماا  من الاادان الده يعدا ر  تهد  اأ  اسد  : االفتالف بةن أسعار الفائوة الوولةة -1

ل وق يل م  هرهرع أعدع ا الر اددل آ بادد العجدز وهد،خرج آ بادد الرد اجل (قجز)الاادان اله هع   من شمل آ اأ  اس  
مثدل شدراز  امادع آ حتقتد  يخدل أكد ل دذا و ل الده هعيدإ ب اهرد ع أعدع ا الر اددل وب لع   هعدد   اؤو  األمداا   ىل الااددان

 أو بإيداع اأ  اس   لرد ل عملدريل آ  حددى الا،داك...( مثل أ ود ا اسزادع واألواام العج ايع) أ ا  أهت،اتع عملريل األهتل
مدن العدعثي ااا عملدريل األهتدل اسي رادع حتث يرهردع عدعر الر اددل ديدات  و لدك لعلقتد  قااادد أكد  ممد  يعلقد   األهت،اتعل

األكثر ق اد ي ا حركع اأ  اس   خ  ع اأ  اسد   عملدري األهتدلل  اس لتع الالث قن العاهتر ا وب لع    إنل ياخل الااد
 .   أن معدلا الر ادل ميكن أن هيعخديف كاعتاع لععديل هد ق ا اأ  اس   بل الدو 

قجز آ متزان مد اق ا الااد يعه وهتاي هد   قكيت سااايه من ال،قدد  آ ح لع: بةانات ومةزان الموفاعات -5
 ىل اعددعقدايف اؤو  األمدداا  " قدد يل"ل وب لعدد   ياجدد  باددد العجددز(عملددريل أو طاياددع األمددد) األهت،دديب قاددى  تئددع اؤو  أمدداا 

                                                
مري ) م هتيعريل مدذكدرل  1991/2111دراسة حالة الجزائر الفترة : تحرير حركة رؤوس األوماال وآثارها على ومةزان الموفاعاتلعقان د ييعل  - 1

 .55ص  ل 5005ل 5003ل  ل هت معع بيكرل( م،شاال
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بعياتدع أشداه ب عدعثي ا  لدك الدولتع ل ر، مع اع ح لع العجز اسذكاالل مق بل  ذا يقايف باد الر اج بإعرا، يو  العجز 
كي  أن ا دددتد العياتددد ا اا ايدددع يععددد  مؤشدددرا قادددى عددددااا أو احعت هتددد ا متايدددل لالرددد اج آ باددددان هكدددان حب هتدددع  لتددده

 .الععمل ي
وآ ضاز  لك كاهل يقعضت  هإ عدااك كدل مدن متدزان اسدد اق ا وأعدع ا الملدرا سع بعدع العدد ق ا الدولتدع لدرأ  

 .الع مالن آ حتديد كيت ا واجت   ا هاك العد ق ااس   حتث يدخل  ذان 

وهدرهان أع عد  ب لعدعقراا اليت عدت آ الاادد    أن قدديف اعدعقراا ال،يد يف اليت عدت : تفادي المخاطر السةاسةة -3
ىل وار اهل يعد أحد أ إ العاامل األع عتع س د يال اأ  اسد   لاخد ا ل    يعيدل اسععد مال الععملد ييل قادى دقدل أمداااإ  

هعددر، اؤو  األمدداا  اقاتددع  ىل خطدر اسملدد يال مددن عاددل اليدداط ا  خطدرخد ا  الااددد حبثدد  قددن الثقدع والاع يددع خ  ددع مددن 
اليت عدتع أكثدر وب لع   الاجاز  ىل بادد اخدر هكدان  تده اليدروا ل الع مع و كذا يعإ حتاياه  أو  يداقه  آ الا،اك األهت،اتع

  .أم د 
ثل خطر العد اا ال،قديل  رت ح لع هد اا القال الشرااتع لا،قداي اقاتدع دعتجدع م: تفادي المخاطر االقتصادية -4

ويعإ  لدددك أيضدد   ق ابدددع للاهردد ع معددد  العضدددخإ اقاددت ياجدد  أ دددل ث اؤو  األمدداا   ىل حتايدددل العيددالا  ىل اسدد ا 
لالععملدد ي الدداطه ( العددعثي ايع)عالعضددخإ احل  ددل آ الاادددان الدده لددديه  مدداااي م لتددع   اضددع هزيددد قددن ط ععهدد  العددعتع بت

حتددث هعيددل قاددى اعددعثي ا الردداااج اس لتددع خ اهتدد ل ىل هت دددب ادداز أ ددل ث اسشدد ايع  ىل ،ريددب اؤو  أمدداااإ لاخدد ا  
كجزز من اليت عع الععمل ييع اله ( حت،ي  هكان معمل قدل  ىل حد كاري) ،رب  من ي ع الضرياع قاى يخااإ أو أاب حهإ

 1. اخل...ا اس لتع لعيايل اساا دع الع معهقايف هب  الياط 
 . ذا الدعق   لرأ  اس   يعرا ب لععثي ا اسا شر: التفاوت في ومعول األرباح -5

 .ي خذ شكل القرو، أو ااا ا: انتقال رأس المال ألسباب سةاسةة -6

أمدد  أعددا ث حتركدده  هددت  لكددهيعيتددز  ددذا ال،دداع ب ليددرقع الر اقددع آ حتر :  انتقااال رأس المااال السااافن أو العااائم -7
أو  لالعدعر يل مدن  ر دع  قد يل هقتدتإ عدعر الملدرا لعيادع مد  آ اسد ا  لاسض ابع أو الالدث قدن األمدن لاألاب  :مععديل

اهتع، ث صرتج عتيع العياع آ الداخل  ذا الدعق   لرأ  اس   الي خن الذي حملدل قادى الملدعتد الددو  كد ن لده هد رري 
الددو  وقادى مداا ين مدد اق ا  عاد  الااددان اسعقدمدع والااددان اسملد،عع حدديث  قادى حدد عدااز   يف قاى ال،ي يف ال،قدي 

 .2 (1995أ مع الااا  ا الع ستع اله حدرت ع،ع )

 
 

 

                                                
 .59 -50 ص ص ع ب لرهتع لعقان د ييعل م - 1
 .51لص ب  مرهتع عل  مرع       - 2
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 تحرير حركة رأس المال في ظل التحرير االقتصادي آلةات :المبحث الثاني 
مشدد اكعه  آ قددن لقددد ا يايا ماهتددع العلددرا الععملدد يي العدد ست آ ايودددع األخددريل و لددك مددن خددال  صاددت الدولددع 

ل وكدذلك هاداز القطد ع (اععملد يي ا اليدام)ال،ش ت الععملد ييل وهدرك التد ا اليدام هعيدل و د  عد دان العدر، والطادب 
ولعددل ابدددر  ل (اسا ملددع)اسدداااي وحتقتدد  ال،يددا الععملدد يي اسدد ص مك دعدده ب قعادد اه أكثددر كردد زل مددن الدولددع آ صملدددتص 

حرك ا العلرا الععمل يي اله شهد   الربع األخري من القرن العشرين  ت حتدا  اععملد يي ا اسعيدكر الشدرعت واقع، عهد  
 والتدد ا  وعد،عكاإ آ  دذا اسالدث قدن م  تدع حتريدر حركدع اؤو  األمداال (الععملد يي ا اسعلالدع)ماد ي  الععملد ي احلدر 

العلريدر اسد   وهد رريه العلدرا اإلععملد ييل ب إلضد  ع  ىل العطدرم  ىل  والتد احترير   ولن يعإ  لك يون الععرا قاى م  تع 
 .قاى هد ق ا اأ  اس  

 التحرير االقتصادي: المطلب األول
خ  ددع  تيدد   ععملدد يياإلدعتجددع لعطاتدد  عت عددع العلريددر  اععملدد ييعلقددد شددهد العدد   آ القددرن اس ضددت قدددل ه ددرياا 

عايدع هعرضدت  اععملد ييعهتد ز  لدك بعدد أ مد ا  ليععا  م،ه  بعلرير العج ال وخملخملع مؤعي ا الدولع واليت عع اس لتع 
قاى حتد ل اسدااط،ل وخاخادع ال،يدتي الهتعيد قت وعد،ل و  آ  اهتعي قتعا  الكثري من الاادان العربتع مم  هرهب قاته ار ااً 

ايرد ا اإلس بتدع واليدااتع ب إلضد  ع  ىل  العلرير اإلععملد ي الت ا والعطرم  ىلالعلرير الععمل يي  ايف ذا اسطاب حتديد مره
 . اإلععمل ييليت عع العلرير 

 :التحرير اإلقتصاديومفهام :لفرع األولا
الععملدد يي آ مضددياده يددد  قاددى هاددك اليت عدد ا الدده متكددن مددن  ياال الععملدد ي الدداطه و دد  ديدد يف و العلريددر 

اسد صل كيد  يملدامل ( القطد ع)الت ا اليامل و يملامل الدذي يقدايف ب لددوا األع عدت آ ال،شد ت الععملد يي  دا اسشدروع 
 .الدا ع قاى ال،ش ت الععمل يي ح  ز الربمل و لتع القراا اإليااي

و لددك بعلريددر القطدد ع اسدد ص مددن هدددخل  الععملدد ييع يدد يل الر   تددع  اإلععملدد ييعت عدد ا العلريددر كددذلك هعددع  و 
 ولكن لبد من وهتاي اع بع حكامتع و ياايع قاى ال،ش ت الععمل يي  1الدولع آ أعاام اس   والياع ال،ه اتع والعيل 

 .  2اس ص ل ب إلض  ع  ىل هقاتل حجإ القط ع الع يف قن طري  اسملخملع 
الددده متتدددز الععملدد ي الرأمسددد   و اسؤعيددع لدددهل كعلريددر األعدددع ال حريدددع  الععملدد ييع عادد  ايلتددد ا  كدددذلك  و هعددع

 3اخل...العج الل و ه،قل اؤو  األماا ل اسا ملع

                                                
 :اإللك و  اساعع قاى م،شاا مق  مركز الع،اير اسعرآل ، ،اآلثار االجتماعةة لسةاسة التحرير االقتصادي   هتر قاى  يد خبتت حاه  - 1

D=81CTION/ITEM.PHP?ITEMIABIC/MODULES/SMARTSEHTTP://TANWEER.SD/AR  لقاى الي قع 5011م ا   13: أطاع قاته يايفل
12:00. 

 503ل ص  مرهتع ع ب ، قاد اسطاب قاد احليتد   - 2
 .51ل ص5000/5001ل  لهت معع اازاار(مري م،شاال) هتيعري م مذكرل لأفاقهافي الجزائر واقعها و  األجنبةةالشراكة بن قزو   يد ل  - 3

http://tanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php?itemid=81
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أن قياتع العلرير الععمل يي سدب أن هدعإ " ال،هي األمثل لاعلرير الععمل يي: " يؤكد اود لد م كت،ان آ كع به  و
يولددع أن هقددايف بعياتدع العلريددر ي عددع واحدددل  البدد مددن برددد مي  دددي  قادى خطددااا م،ييددع و مرهاددعل حتدث ل هيددعطتع أي

 1 :لذلك يعضين اسطااا الع لتع
 . حك يف اليتطرل اس لتع و ضان اإلدر م احلكامت و   ال  اليت عع الضرياتع و اس لتع الع مع: اسطال األوىل
 .حترير القط ع اسملرآ و اس  : اسطال الث دتع
 .حترير العج ال و الععثي ا و حركع اؤو  األماا : اسطال الث لثع

 ياالقتصادالتحرير  آلةات:الفرع الثاني 
 ن عت ع ا العلرير والدعق   من مرحاع ألخرى يعاع  قاى الااد ماضدع العلريدر واليدروا اليد ادل أر،د ز هطاتد  

  :ايهتع برامي العلريرل مع  ذا ميكن اقعي ي هرهتب م،طقت ميكن و ره آ اسراحل 

 .عملةة التحرير على المستاى الوافلي :أوال
 رت الدو  ال، متع  إن معددلا . حترير أعاام اؤو  األماا  الداخاتعل و بدعع أكثر معدلا الر ادل و دعه هبذا

ل وحترير حركع (معد  العضخإ أك  من معد  الر ادل المست )الر ادل احلقتقتع م لا  م  هكان هتد م،خرضع وح  ع لاع 
و  األمداا  بيداب معددلا الر اددل اسرهرعدع آ اسد ا ل  ؤيي  ل  ىل هيرث اؤ هاؤو  األماا  قاى اسيعاى اس اهتت ل 

كيدد  أن الااددد الددذي ل مياددك ايخدد اا ك  تدد   لعيايددل ال،رقدد ا الضددروايع ل،يددا اععملدد يهل سددد دريدده جمدد ا قاددى العدد ا، أو 
 .العيل ب عل من ط ععه

قجدز متدزا   د يفل  قدد ي،دعي  يااي  قاى اسيعاى الداخاتل   ا ع يف باد م  بعلريدر أعداام اؤو  األمداا  مدع وهتداي
قددن  لددك اردد ا عددااتع ألن حتريددر اليددام اقاتددع لددرؤو  األمدداا  ل يعي شددى مددع عت عددع متزادتددع متعدد   بعجددزل ولعيايددل  ددذا 
العجز هععيد احلكامع قاى الع ا، من اس ا  و ذا م  يزيد مدن الضد اط ا العضدخيتعل وآ دردع الاعدت يقملدت األردر 

وادذا  يدن األ ضدل الدعلكإ آ العجدز استدزا  عادل الاجداز  ىل حتريدر اليدام لااهرد ع معددلا الر ادلاإلس يب الذي لدرده 
 2 .اقاتع لرؤو  األماا 

 .عملةة  التحرير على المستاى الخارجي: ثانةا
را وعدددد أههدددلواؤو  األماا ( اسعددد مالا اا ايدددع ) آ  دددذه اسرحادددعل هطدددر  مشدددكاع األولايدددع بدددل حتريدددر العجددد ال 

  3 :العج اث اده آ أو  األمر هكان الاادان أم يف است ااا الع لتع
 حترير العج ال؛ -

                                                
ل   هذكر باد ال،شرل اايعتع اسملريع ل،شر الثق  ع الع ستعل ، النهج األومثل للتحرير االقتصاديطتب بطر  و عع ي الط،اا . اود لد م كت،انل هرمجع ي- 1

 .15صل 1992
 .20لص مرهتع ع ب   ،لعقان د ييع  - 2
 .29لص ي ب  الرهتع اس - 3
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 حترير أعاام اؤو  األماا ؛ -

 .العا ت  بت،هي   -
 علريددر أعدداام اؤو  األمدداا   لوهكددان ال،عدد اي اس،عيددرل قاددى عددعر الملددرا اسخعارددعل قاددى حيددب استدد ا اسعاددع  
يخا  عاي لرؤو  األماا  األهت،اتعل دعتجع سعد  الر ادل اقات اسرهرعل وأم يف  ذه الاضدعتعل متتدل عتيدع العيادع   ىليؤيي 

 (.هك  ؤ معدلا الر ادل ) الاط،تع لالاهر ع أكثر كاي  ك ن معد  الر ادل اقات أقاى من معد  العاا ن 
 ن ااهر ع عتيع العياع يعكيه متزان اسد اق ال حتدث ميد،مل  دذا الاهرد ع لاعيادع الاط،تدع عددال شدرااتع أقادى مدن   

و كدذا يملدامل عطد ع العملددير ل وهملامل الاااياا أعل مث،د ل والملد يااا أمادى مث،د ل (هك  ؤ القدال الشرااتع ) دقطع العع ي  
 .وشتكع الاعاعأعل اقعا اال و عاب ا الد ع هملامل  ت األخرى 

الدذي ييد  إ ب عتدع الملد يااال  وب سق بل  إن حترير اسا يلا م لا  م  ي،دعي ق،ده صردتج آ عتيدع العيادع الاط،تدع  
و ذا ل ميكن أن يعلق   ل بر ع القتاي اسرروضع قاى العجد ال اس اهتتدع كشدرت أو  وأن يكدان عدعر الملدرا حدرا كشدرت 

، والطاب قاى اليداع واسددم ا سعدالن عدعر الملدرا يقد ث مدن دقطدع هعد ي  القددال وادطالع  من  ، ل  إن العر ل ر ن
هععد  ضدروايع آ ( الرع بدع قادى اساد يلا لداعج اس،عاهتد ا)كي  أن عت عدع عدعر الملدرا اسععدديلالشرااتع احلقتقتع لاعيادع

 ا األع عتعلواله يكان اع اي   أكثر أو  األمرل عااز ب ل،ياع لقط ع العملدير أو ب ل،ياع لععرياي بعج الياع واسدم
 .احبتع مم    ا أدعجت  ات 

ولعلقتد  أ ددداا عت عدع العلريددر الععملد يي  ددإن األولايدع بددل حتريدر أعدداام اؤو  األمداا  واسادد يلا العج ايددع   
ر  دل بدل حتريدر وخبملداص الدزمن ال لهعطى اذه األخريلل كاهن  هيدعجتب أكثدر سعطااد ا هرعتدع الملد يااا ب عدل األخطد ا

اسا يلا وحترير أعاام اؤو  األماا ل  ها يعاع  قاى مدى عرقع قايل ع باتع اس،  يع  ىل الععملد ي الداطه بعدد حتريدر 
 .   أن العلرير عال األوان ألعاام اؤو  األماا  ميكن أن يؤيي  ىل هد اا الاضع الععمل ييلاسا يلا

يععددد   ا أمهتدددع كادددريل آ  طددد ا قياتددد ا اإل دددال  تدددع و حركدددع اأ  اسددد   عددداام اس لوقيامددد  دالحددد  أن حتريدددر األ
 . والعلرير الععمل ييل ش هن  آ  لك ش ن حترير العج ال الدولتع

 

 إيجابةات وسلبةات التحرير اإلقتصادي: الفرع الثالث
هاتدد ن أ ددإ مالمددمل العلددرا الععملدد يي العدد ستل وهتددب  كددر  ددذه اسالمددمل بشددكل  عملددر مددن خددال  هاتدد ن  هبدددا

 .ار ا   اإلس بتع واليااتع

 اآلثار اإليجابةة: أوال
إ أعدا ث هدد  كرد زل وحدداا أن أ د اهضدملالعخاص من ق،  ر قديف الكر زل آ وحداا القط ع الع يفل  اقد  -

الع يف  ا الرملدل بدل اساكتدع واإلياال ومد  يملد حاه  مدن ضدع  آ احلد  ز اسد صل وعدتطرل الاريوعراطتدع قادى اصد    القط ع
القراااال و ها ع عت عع حكامتع لاعيعري ل هعكع العكارع احلقتقتعل و در، قي لدع  ااددل هدؤيي  ىل وهتداي بط لدع مق،عدعل 
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   حدد  ز اس،  يددعل وي هددب قاددى  ددذا كادده ا ردد ، ميددعاى هتددايل وهقددد  الدددقإ واحلي يددع لاحددداا القطدد ع العدد يف يرقددد
 ؛اس،عج ال وهد  اإلدع هتتعل و ي يل اسخزون الراكدل وااهر ع اسديادتعل و ي يل اسي ار

ملددد   القطدد ع اسدد ص ممدد  ير دددع مددن اإلدع هتتددع ويزيددد مدددن معدددلا اإلدعدد   ب قعاددد ا أن ل قدد يل صملددتص اسدداااي  -
أكثر كر زل آ صملتص ماااي  ل  ي يل قاى العخاص من عتاي األعع ا و حداث ياهتع ق لتع مدن وحداا القط ع اس ص 

اليدام الدولتدع )أو قادى اسيدعاى العد ست ( اليدام اقاتدع)اس،  يع بل وحداا القط ع اس ص عدااز قادى اسيدعاى اقادت 
 ؛(والع ستع

ت مت،لده احلكامدع لاحدداا القطد ع العد يفل مدع صرتج اإلدر م احلكامت بياب العخاص من الدقإ الدذي ك دد -
 ي يل حلملتاع الضرااب اسرروضع قاى أاب   الاحداا واسشروق ا بعددم  يدعإ حتاياهد   ىل القطد ع اسد صل و دا مد  ي هدب 

 ؛ق،ه ا ر ، العجز آ متزادتع احلكامع والعخرت  من الض ات العضخيتع

ع هتتع اسشروق ا اله هعاع ماد ي  اععملد ي اليدام و دعمل   درص ي ع قجاع الع،يتع الععمل ييع من خال  ا ع  د  -
 ؛عثي اهتديدل أم يف اسدخراا لعاهته  ىل الع

 قدد يل ها يددع الثددرول والدددخل آ  دد   الطاقدد ا اسعاعددطع والرقددريل مددن خددال   ه حددع الرر ددع ادد   لعياددك بعددج  -
 ؛ط ع الع يف آ  ط ا حتايل اساكتعأهتزاز وحداا الق

 ا األهت،يب اسا شدرل و قطد ز كدل العلرتدزاا الق دادتدع والعشدريعتع والع،يتيتدع ب در، الر دع مدن ي ع قجاع الععثي -
 ؛جاع الع،يتع الععمل ييع الع ستعمعدلههل وب لع   حتريك ق

اهيدد ع اععددع اليددام الع ستددع لاي،عجدد ال و ددر، عدداادل حتكددإ هيددتري  ددذه اليددام و قدد  سادد ي  الهر عتددع الع مددع  -
 ؛ل وكذا اس،ييع الع ستع لاعج الج اللاععرير ا والع

الععر يل من الثاال العك،الاهتتع لمل   الدو  ال، متعل ولذلك مدن خدال  الد امي الدولتدع اسيدطرل ادذا ال در،ل  -
1 .وحريع ادعق   العطاا العك،الاهتت من باد يخر

 

 اآلثار السلبةة:ثانةا
الددددو  ال، متددع ألعدددااعه  ب لدددو  الشددد اكتع عدد بق ل والددده ك دددت حتملدددل قاتهدد  مدددن خددال  الهر عتددد ا   قدددان -

 ؛الث، اتعل و لك بعدم  ادعهجت  ذه الدو  عت ع ا العلرا الععمل يي

مزامحع يو  الععمل ي اقا  لادو  ال، متع آ حترك ا اؤو  األمداا  واسعادد ا الده ك ددت مت،لهد   ي  د  الددو   -
ماتدددان يولال كيددد   000اسعقدمدددعل  اقدددد هاقدددت قادددى عددداتل اسثددد   أس دتددد  الشدددرعتع معاددددع مدددن أس دتددد  ال ربتدددع مبددد  مقدددداا 

مدن  مجد   هدد ق ا اأ  اسد   اساهتده لاددو  ال، متدع  % 12اععلا ا الدو   اا الععمل ي اقدا  قادى مد  يقدرث مدن 
 ؛(1992-1990)خال  الر ل 

                                                
 ل(مري م،شاال)أطروحع يكعاااه  -حالة دول المغرب العربي -ومتاسطةة  -األورو االقتصاديةدراسة تحلةلةة لااقع وآفاق الشراكة شرين  ق بد ل  - 1

 .52 -55 ص صل 5005 -5003ل  هت معع اازاار
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ب ل،ياع لادو  اسعخارعل وخ  ع الدو  اس  ابتع ق،دم  يعإ يخدا  يو  الععملد يي ا اقالدع األمر يزياي  عابع  -
 ؛و ا م  لاا  من عاى ياقيع لادو  ال، متع  ىل عاى م،  يع ا ( الحت ي األواويب)آ احت ي اععمل يي مع الدو  األواوبتع 

دي األعر اله هعتش حتت خن الرقر من هتدراز حتريدر ااهر ع هك لت  اسعتشع ب ل،ياع لاطاق ا الرقريل و ي يل ق  -
 ؛األعع ا وصات احلكام ا قن الدقإ

قادى اأ  اسد   الداطه باهتده قد يفل وقادى ( الع برل لاق ااا)عتطرل األهت دب وخ  ع الشرك ا مععديل اا،يتع  -
روحددددع لااتددددع آ  طدددد ا باهتدددده خدددد صل مددددن خددددال  شددددراز أهتددددزاز كاددددريل مددددن اسشددددروق ا الع مددددع اسط اإلعدددد اهتجتعاألدشددددطع 
 1 .خا ملعه 

 ودور صنووق النقو الوولي في ذلك تحرير حركة رأس المال آلةات ومفهام و:نيالمطلب الثا
لقددد ك دددت  ،دد ك عدداى هتادد ال وااز ال،يددا اليددريع لعددد   اؤو  األمدداا  الدولتددع أمههدد   ل دد ز القتدداي قاددى معدد مالا 

ل وعد،ل و  آ الععمل يي و ل  ز القتداي آ كدل مدن الااددان الملد، قتع وال، متدعحي ث اأ  اس  ل و ا أمر مال يف لاعلرير 
 ذا اسطاب العطرم  ىل حتديد مرهايف العلرير اس   أول وبعد   دعطرم  ىل مرهايف حترير حركع اأ  اس   ب إلض  ع  ىل أ إ 

 .اليت ع ا اسعاعع آ  لك مع العطرم  ىل يوا  ،دوم ال،قد الدو  آ  لك

 المالي التحرير ومفهام :لفرع األولا
 2:مه  ااتيت ن مرهام ن اس   العلرا ويعخذ

 صرتد  أو إلل د ز الدولدع هعخدذ   الده واإلهترازاا األع لتب جمياقع به يقملد و :الشاومل بمفهاومه المالي التحرر
 .كات  و  الحه كر زهه ميعاى هعزيز هبدا اس   ال،ي يف قيل قاى اسرروضع القتاي ياهتع

 والده قاتهد  اسرروضدع القتداي مدن اس لتدع اليدام قياتد ا حتريدر قياتدع بده يقملدد و :الضاةق بمفهاومه المالي التحرر
 .والدو  اقات اسيعايل قاى اس لتع األواام هداو  قياتع هعت 

وحريددع كاددريل آ  ياال اعددعقالا  العدد يف   قطدد ز الا،دداك و اسؤعيدد ا اس لتددع "ويعددرا كددذلك العلريددر اسدد   قاددى أددده 
أدشطعه  اس لتع من خال   ل  ز القتاي والضاابن قاى العيل الا،كت و ذا بعلرير معدلا الر اددل قادى القدرو، والاياادع 
والعخات قن عت عع هاهتته الاعي ن وخرج دياع الحعت طت اإللزامت والجت ه حنا اقعيد ي األيواا مدري اسا شدرل لايت عدع 

العلريددر اسدد   الددداخات  ددذا متثددل   ددذه اإلهتددرازاا    الا،كددت أمدد يف القطدد ع اسدد ص الدداطه واألهت،دديب وال،قديددع و ددعمل اجملدد

                                                
 .52ص  رهتع ع ب لل مشرين  ق بد  - 1
مري )م هتيعري مذكرلل -الجزائر و تانس ومصر، بةن ومقارنة دراسة-المالةة األوراق أسااق على آثاره و المحفظي االستثمار ومحوداتقي ال   يرت - 2

 11صل 5009 -5000ل هت معع أ يد باعرلل بامريا ل (مشاال
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ب إلض  ع  ىل حترير اسع مالا اسععاقع حبي ث اأمس   واحلي ب ا اس لتع ستزان اسد اق ا واله متثل العلريدر اسد   اسد اهتت 
 . 1"والذي يعع  هكياع لاعلرير اس   الداخات

 .ومفهام تحرير حركة رأس المال: ثاني الفرع ال
ي أع عدد  مددن ده د هدددا حريددع العجدد ال الع ستددع كيدد  أددددقدد مال مكيددال لعلديددد الجتدد ه حندد حتريددر حركددع اأ  اسدد  يشددكل 

القاى الض مطع  ا،  آ اسراكز الرأمس لتع اسعقدمع و يعضين حترير حركع الرع متل من م،ياا يولدع معت،دع أن هيديمل بعدد   
بعدددد   العدددعثي ااا كدددذلك العدددعثي ااا األهت،اتدددع اسا شدددرل  لتهددد  و  دددت قددد يل اعدددعثي ااا طايادددع األمددددل و أن هيددديمل  

حتع أخرى أن هييمل الدولدع اسع،تدع حبريدع خدرو  الرعد متل م،هد  عدااز ك ددت اعد متل وط،تدع األهت،اتع مري اسا شرلل و من د 
يدددل أو ل دددري تو يعددده  دددذا ب خعملددد ا أن هيددديمل اه   ددد  اسملدددرآ أن ياتدددع العيدددالا األهت،اتدددع لايقل  اعددد متل أهت،اتدددع أو

  الرع متلل و يعع   ذا اإلهتدراز بيعر  را ق اإ و  لك لعيايل دزو  أواسقتيل و بدون حدوي  م  بيعر  را ر بت 
 .2"اسعت ا األع عت العيات حلريع حركع الرع متل

العلرا مدن احليدر قادى اسعد مالا آ حيد ب ا اأ  اسد   واحليد ب ا : يعرا حترير حي ث اأ  اس   قاى ادهو 
اهر عتدع  دشد ز  د،دوم ال،قدد الددو  هعدرا ل   سد يل الث م،دع مدن -ع باتع احلي ث اا اي لاعلايدل -اس لتع ستزان اسد اق ا

العلددرا مدن القتدداي قاددى القتدد يف ب سدد اق ا والعلددايالا   از اسعدد مالا الدولتددع  هع باتدع احليدد ث اادد اي لاعلايدل قاددى أددد
اا ايددعل وجتعددل  ددذا  ددد    ددرل  ليت عددع الملدد،دوملل حتيددر  ددر، عتدداي مرهاطددع ب ليددعر مثددل الرعددايف اايركتددع وضددرااب 

ياا قاى اسع مالا األع عتعل وقاى  لدك هعده ع باتدع حيد ث اأ  اسد   لاعلايدل  ل د ز القتداي قادى ال،قدد األهت،ديب الااا 
والضاابن األخرىل ولك،ه  ل ها ت ب لضروال كل الاع ال الشاتهع ب لضرياع واسرروضع قاى اسع مالا األع عدتعل والده ل 

 .ا اسرماث اسعيثل آ حترير حي ث اأ  اس  يش ت ال،ير  لته  قاى أهن  هعع ا، مع ااد
كي  أن حترير حي ث اأ  اس   لتع ش د  يؤخذ كاه أو ي ك كاهل  ه، ك طرم قديدل  لاعع مل معه بقدا م  سدد 
من أيواا م لتعل وأ  ت من العع مل آ اأ  اس  ل  عدد ق ا اؤو  األمداا  ميكدن مدثال العع مدل معهد  مدن خدال  وعد طع 

ل أو مدن خدال  األعداام (ق،دم  يييمل لااكالز اقاتل مري اس لتل ب لع ا، أو وضع أمداا  آ اسد ا )الدولتع  األعاام
ل أو ب ايع بل  ذين (ق،دم  ييعطتع مري اسقتيل الا ا   ىل األعاام اس لتع اقاتع والاعط ز اقاتل)اقاتع لرأ  اس   

ل وييدعطتع بادد مد  أن لدرا (اسد لتان اقاتدان مدن اسد ا  أو يضدعان أمداااإ آ اسد ا ق،ددم  يقد ، الاعدط ز )اإلهترازين 
 .بعج مكاد ا اأمس له  بت،ي  لعر  بقتاي قاى بعضه  ايخر

                                                
1
ه رري اسدم ا اس لتع : اساعقى الاطه األو  حا  ، "حالة الجزائر"التحرير المالي و أثره على النما االقتصادي بن با ان  يدل شكااي عتدي  يد ل - 

 .05لص 5002 ل  قاى ال،ي يف اسملرآ اازااريل اسركز اا معت بش ا
2
ل ص 5005الكايتل  مركز يااع ا الاحدل العربتعلل 520العدي  ،جماع اسيعقال العريبتحويات االتجاه نحا العالمة االقتصادية،  يد األطرشل   - 

15. 
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 ن ع باتع حي ث اأ  اس   الك م،ع لاعلايل متهد الطري  لاعخملتص األكر  لايدخراال والزي يل آ هت  بتع الاادد 
ز الضاابن قاى اسعد مالا الرأمس لتدع الشدتز الدذي يعطدت سشدروق ا األقيد   واأل دراي عداال لاا دا  لالععثي ااال و ل  

 . 1 ىل األعاام اس لتع اس اهتتع ويزيد من العيايل اسع   لاعج ال و الععثي ا
  السةاسات المتبعة لتحرير حركة رأس المال :لثالفرع الثا

يعاعهدد  أي باددد آ  طدد ا حتريددر وهعيددتإ الراااددد اقعياددع حليدد ث اأ    ،دد ك مجاددع مددن اليت عدد ا واإلهتددرازاا الدده
 :اس  ل وهقاتص   طره وحتقت  الق باتع الك ماع لاعلايل والعيل قاى اععدامعه لولعل أ إ  ده اإلهترازاا م  يات

 إصالح القطاع المالي :أوال
اأ  اسد   لاعلايددلل    ييد قد الا،داك قاددى القطد ع اسد   الكد ز واليدداتإ يععد  مكادد  أع عددت  آ ع باتدع حيد ث 

اععثي ا هد ق ا اؤو  األماا  بكر زل وقاى مااهتهدع الملددم ال وحتعد   الكرد زل  ىل أيواا دقديدع  اا أعد   عداعت 
اإلشددراا اسملددرآ الرعدد   و مراقدد ل أمههدد   مدداا األ مددن  مجاددع قاددى و طدد ا ه،يتيددت معلددرال وهععيددد عددالمع القطدد ع اسدد   

 .2ع اس لتعديب احلتط

 حتريدر يعطااهد  الده هادك قدن صعاد  ل اسد   اأ  حيد ث حتريدر يعطااهد  الده العلددي ا مدن العديدد أن امدإ و

 عااز و اس  ل القط ع إل ال  مالع ضروال و خ اهتت  بعدا يضت  اس   اأ  حي ث حترير  إن اقاتعل اس لتع األدييع

  م  لاعدقتإ عتلع هتان الاعط ز  ؤلز  إن معهإل هع،  ع أو اقاتل الاعط ز خال  من هعإ اس   اأ  هد ق ا ك دت

 ول  عععزايد اقاتع اس لتع اسؤعي ا قاى الع،  يتع الض ات ألن أو األماا ل اؤو  لعد ق ا الك ز الععخدايف لضي ن
. األهت،اتع ب لعياع اسخ طرل من مزيد قاى الشرك ا و الا،اك ي ري عد اس   اأ  حي ث حترير  إن  لك قاى قالول

3 
وقاى  ذا األع   يكان من األ ضل أن دعع مل جبرأل مدع اسشدكالا األع عدتع آ القطد ع اسد  ل وأن  اد  الاتئدع 
الياتيع اله ميكن من خالا  اعدعخدايف اؤو  األمداا  ق،ددم  هيدع د  هدد قه   ىل الدداخل اعدعخدام  م،عجد ل واسهدإ  دا 

حترير حي ث اأ  اس  ل لضي ن أن يكان ال،ي يف اس   آ الااد اسعه ع ياا قادى هاهتتده اأ  اسد   آ  العيايل اسالاإ آ
 4.ع،ااا الععثي ا اس،عي

  تده يكدان الدذي و اسد  ل القطد ع حترير هتاادب أحد أده قاى األماا  اؤو  هد   حترير ال،ير   ىل ميكن و كذا

 اؤو  حتدايالا و سعد مالا الشد مل  د لعلرير م، عدبل ه،يتيدت  طد ا وضدع  دا شدتز كدل عادل و أول اليداط ا يوا
 الع،يتيتدع القااقدد حتعد   وعد األهت،اتعل العياع مع مالا قاى اسطاقع ال،يإ و القااقد كل قاى العخات يعه ل األماا 

                                                
 .20 -25ل ص ص  لعقان د ييعل مرهتع ع ب  - 1
 صل 1998يييي   ،دوم ال،قد الدو للل جماع العيايل والع،يتع تحرير حساب رأس المال في جنابي البحر المتاسط."م،ري ااشد ل دملا  .    يف - 2

26. 
 االقتصاد لنشاء الممكنة البوائل -االنتقالةة االقتصاديات و الناشئة األسااق في الصرف أسعار ترتةبات و األوماال رؤوس توفقات مس قات  ا يل- 3

 .91لص0221هتاان  هت معع  يد ختضرل بيكرلل العدي اس معل - أحب ث اععمل ييع و ياايعل  ،-الجزائري
 .51لعقان د ييعل مرهتع ع ب  لص- 4
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 سريهد  الده األهت،اتدع العيادع حتايالا و مبع مالا اسععاقع العلاطتع القااقد  لك آ مب  اجمل لال من قدي آ هقايع  ىل

 .اسقتيل مري

 و اليت عد ا الع،يتيتدعل القااقدد القداادلل)الرمستدع األقيد   ب هند  قد يف بشدكل هعدرا العلاطتدع اإلهتدرازاا و
  :اله (امست  اسععيدل اإلهترازاا
 ادضدا ت بععزيدز و الرعد   الدداخات العاهتتده و لايخد طر اس، عداع اإلياال بضدي ن اس لتدع اسؤعي ا عالمع هعز  -

 ؛اليام

. لتهإ هي،د اله ب سيؤولت ا الاكالز اس لتل عت يف ضي ن و اسداقع اسي اع ا و ال ش من اسيعثيرين  يعمح -
1 

 :ولعل أ إ الشروت اله سب حتقتقه  من أهتل ب، ز دي يف م   عاتإ  ت كي  يات

 العلريدر عت عدع ل،جد   أع عدت كشدرت الكادت الععملد ي اعدعقراا أمهتدع  برا  أهتل من: استقرار االقتصاد الكلي -1

 آ يعيثدل يذوالد الكادت الععمل ي اععقراا قديف ق،ملر حتاتاه آ م ك،تان أيميلهبذا العلاتل ع يف (1991)م كت،ان  إن
  د طرل وهتداي قدديف الادايدع آ مد ك،تان ا د ، كيد  استزادتدعل آ كادري وقجدز مرهردع الملرال هضدخإ ععر اععقراا قديف

 الع مدع الععملد ييع األحاا  اضطراث أن  ىل  عا ل اسخ طرلل لب ل يعملرا ك ده الا،ك أن أي الا،ك ياخل أخالعتع

 يملامل وأن م،خرضع   ادل معدلا حتديد  ىل) الا،اك( ال،ي يف اسملرآ يد ع  إده لايخ طرل مع ييع الا،اك ك دت لا ح 

 .ا  يععر، عد اله اإل ال  سخ طر جت،ا  لالاعي ن هقتدا أكثر

 أن  ىل  عا ل الا،كل ياخل أخالعتع   طر وهتاي مع الكات الععمل ي اععقراا قديف حتاتاه آ ك،تان م  أيمي  

 هتدد   اددل ومبعددلا مرهرعدع  د طر  اا اعرا، قيات ا آ  تدخل لايخ طرل  ا  ك ن لا كي  يعملرا يملامل الا،ك

 . اس   ال،ي يف كل لعشيل ه،عشر  هن إ كاريل سي ار اسق ضان هعر، ح لع وآ مرهرععل

 وضدع  الكادت الععملد ي اعدعقراا قدديف مدن خارتدع هدل آ سدري الدذي اإل دال  أن يؤكدد العلاتدل  هددا   ن

 الااددان  دإن وب سق بدل ل)الشدتاى ح لدع( اس   الععقراا قديف هر عإ من يزيد أن ميكن اس   قاى ال،ي يف والرع بع اإلشراا

متك،ت  اس   اإل ال  آ الاد  عال الكات الععمل ي اخعاللا إ العب واله ع مت اس   العلرير عت عع  ته  جنلت اله
 هرو د  و درا والده مدثال اددودتيدت   ردت مقاالدع ديدات ل ميدعاي ا  ىل العضدخإ وخردج اسد   العجدز آ الدعلكإ مدن

 2.الععمل يي وال،يا اس   العطاا قاى اس بت  ادعكع اس   العلرير  إن لر ال  مااهتع كاتع اععمل ييع
 ن الع،  ر األع عتع ل،ي يف م   عاتإ  ت بتئع عداتيع لالععملد ي الكادتل وعطد ع خد ص دشدتن و طد ا عد دا  يدا ر 

 .عاي ياال ياخاتع عايع آ اسؤعي ا اس لتع وادضا طه  خ اهتت  من خال  عاى اليامل وه،يتإ و شراا 

                                                
 .51ع ب  لصت  ا يل مرهتع امس ق - 1
 .5-2لص ص بن با ي ن  يدلشكااي عتدي  يدل مرهتع ع ب   - 2



  أثارهاآلةاتها و ،وماال الوولةة س األؤو تحرير حركة ر                          الفصل األول
 

31 

 

ولدتع ممك،د  حتقتد  اليدالمع ,ومه قن القا  أن اعدعقراا الععملد ي الكادت مدرهان باهتداي ديد يف مملدرآ ومد   عداي 
  هعطداا األعدع ا واسع درياا المستدع آ الععملد ي بشدكل ر بدت ديدات  ومد    يعاعدع ال،شد ت  اسملر تع واحلرد ظ قاتهد ل مد 
 .الععمل يي خبطااا معقالع
كددل باددد عت عد ا ياخاتددع عدداتيع آ جمدد   الععملدد ي الكادت لععزيددز اعددعقراا  ددذا الععملدد ي و دداه   وقيامد   ددإن  هادد ع

يععدد  ق،ملددرا أع عددت  لعلديددد هددد ق ا اأ  اسدد   اسدد صل وأن ه،يددت  عت عدد ا الععملدد ي الكاددتل ووهتدداي بتئددع اععملدد ييع 
 .1يولتع مااهتع يؤيي ن يواا   م  آ هعزيز  ع لتع  ذه اليت ع ا

   ييدتطر  تدعلل هدزا  الا،داك متثدل لدب ال،يد يف اسد   آ الااددان ال، متدع والده متدر مبرحادع ادعق ل: الومة البناكأهمةة س -5
وب لعد   ل م اس لتع د متع مبد   تده الكر يدعالقط ع اسملرآ قاى القط ع اس   آ أماب الاادان ال، متعل ول هكان أعاام األواا

ق، يدددع خ  دددع لعقايددع القطددد ع اسملدددرآل ب قعادد ا الا،ددداك  دددت الاعددتن اسددد   األع عدددت آ  دددذه   بددالزيملددامل مدددن الضدددرواي 
 . الاادانل وك ن  ذا الاضع آ ه يالدد وكااي  ومه  من الاادان اله أ  بعه  األ مع ايعتايع بضرا شديد

ا ددع ديدداع كر يددع اأ  اسدد   ومعطاادد ا  ململدد ا خيدد ار القددرو،ل وحتيددل هقتددتإ : وهشدديل هدددابري هقايددع الا،دداك
الاعي نل و ياال اليتالعل و ياال الا،اكل و ي يل اسش اكع األهت،اتع آ القط ع اسملرآل و هتدرازاا قياتد ا هرعدتش يعتقدع آ 

يااع ع سع وم مادع وأهن  هيعخديف هتززا كاريا من أماا   ذه الايااع لعا ري اساعع   لا،اك ير ، أن هؤكد لايدخرين ب ن الا 
 . الاعي ن لايق ضل الذين ل ييعطتعان لياب أو يخر   داا أواام م لتع ميكن الجت ا هب  آ األعاام اس لتع ال،شطع

د اق ا وقياتد ا عدام الملدرا الا،اك وه ا  م لتع ااتيتع أخرىلمثل مم اعع دي يف اسق  دع وهيدايع اسدهؤيي و 
األهت،ددديب ودعتجدددع لدددذلك  دددإن القطددد ع اسملدددرآ يععددد  األيال األع عدددتع ل،قدددل هددددابري اليت عدددع ال،قديدددع  ىل أعدددع ا الر اددددل آ 
اليامل وأخريا  ىل  مج   ال،ش ت الععمل يي واألعع ال وبياب  ذه الاه ا  اسع،اقع يعع  القط ع اسملرآ اليداتإ أ دإ 

 2.ل،ي يف م   عاتإ ق،ملر م،رري

ميكن أيض  م، عشع أوهته ضع  القط ع اسملرآ من خال  هطاا الاعط ز : لمؤسسات  ةر المصرفةة واألسااقا -3
اسد لتل ايخدرين الددذين يع،  يدان معددهل ومثايد  متدد ا  الا،داك الدضدا ت اليدداعت قادى الشددرك ا اسق ضدع مددن خدال  هقددا  

واسؤعيددد ا األخدددرىل   ا ث ه،يتيهددد  ويقيهددد  قادددى حندددا مالادددإ مدددن خدددال   طددد ا عددد دا   دد طر الاعيددد ن  دددإن األعددداام 
وه،يتيدتل هيدعطتع هعزيددز عدالمع القطدد ع اسملدرآ  ب لع،د  ع مددع الا،داك عددااز كيقرضدع أو مق ضدع مثايدد  هرعدل آ الاادددان 

من خال   ي يل اهي ع وقي  األعاامل المل، قتع    أن اس،  يع جتعل الاع طع أكثر  ع لتع وهعيل كيراهتع ليااك الا،اك 
 3 .مم  سعل ال،ي يف اس   أكثر مرودع آ مااهتهع الملدم ا

                                                
 .53لعقان د ييعل مرهتع ع ب  ل ص - 1
 .53اسرهتع الي ب لص - 2
-35ص صل1999هتاان   ،دوم ال،قد الدو لجماع العيايل والع،يتع لالوول الناومةة والتي تمر بمرحلة انتقال تااجه العالمة المالةة، م لكا  د يت ل - 3
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ااقددت مجتددع اإل ددالح ا ااديدددل الع كتددد قاددى أمهتددع اإل ملدد   اسدد  ل : فصاااح العااام عاان المعلاومااات المالةااةاإل -5
ولا ال دش والعالقدبل أن يدا ر ايتدع  لك أن أ إ شروت حريع اليام وضي ن الررص اسعك  ئع  ته  والقض ز قادى  د 

 1. اسعع مال عدا ك ا من اسعاام ا والات د ا اس لتع بملاال ق مع واسيعثير بملاال خ  ع
 ن اسعاام ا ل مع ق،ه  لألعاام  اا الكرد زلل    امدإ وهتداي ققاد ا كثدريل هعدام ه،يتدع اسؤعيد ا واألعداام 

قددن بت ددد ا اععملدد ييع وم لتددع مارددام  تهدد  ويعتقددع يععدد  يون شددكل أحددد أ ددإ اس لتددع مددري اسملددر تعل  ددإن دقددص اإل ملدد   
 –العقا ال ومن اسهإ لا  يع أن هشيل أ ضل األع لتب لألدييع اس لتع الياتيع آ الاادان ال، متع واله متر مبرحاع ادعق   

خطااا لاعشجتع قاى  1992م،ذ ق يف مع يري لعا ري الات د ال والكش  ق،ه ل ودشر   وعد اصذ  ،دوم ال،قد الدو   
دشر بت د ا قن الععمل ي الكات لااادان األقض ز من خال  ما ياهل  األوىل  ت اسعت ا اس ص ل،شر الات د ا و ا دي يف 
طدداقت هاا ددد  مباهتاددده الاادددان الددده هكدددان أو هرمددب آ أن هكدددانل دشدددطع آ األعدداام اس لتدددع الدولتدددع قاددى هقدددد  بت دددد ا 

واسادد يال الث دتددع  ددت ال،يد يف العدد يف ل،شددر الات دد ا الددذي يععددل قاددى . ع عددتع معت،ددع قادى أعدد   م،ددعيإ ومعقد اثاععملد ييع أ
 .مجتع الاادان األقض ز آ المل،دوم الدضي يف  لته مبجري أن هييمل هرو ه 

ع،يددتإ أن مددع اعددعيراا هطدداا األعدداام اس لتددع آ الاادددان عددتكان قاددى عدداط ا اإلشددراا وال: اإلشااراف والتنظااةم  -2
 .هعليل عداا كاريا من قبز  ع مع أدييع م لتع عايع ومااهتهع األ م ا ق،د حدوره  

وآ اليد،ااا األخددريل كدد ن  ،دد ك هاا قدد  معزايدددا آ ايااز بددل اسشدر ل قاددى ال،يدد يف اسدد   آ كثددري مددن الاادددان قاددى 
وأ ضددل األعدد لتب الدده ميكددن أن هعددز  األدييددع اس لتددع ضددروال اعددعلداث  طدد ا يو  معي عددك لايعدد يري اس لتددع واإلشددرا تعل 

القايع آ مجتع الاادانل مب  آ  لك الاادان ال، متعل وعاا يعطادب اعدعلداث  دذا اإلطد ا  يد يل الع، يدع بعي عدك وكر يدع 
اسملدرآ آ قد يف اسع،تدع ب ألشدراا " ا،ع ب   "األع لتب الع،يتيتع واإلشرا تع آ أحن ز الع  ل وقاى  لك األع   وضعت 

 .جمياقع ق مع من اسا ي  األع عتع لا،ي يف اسملرآ الياتإ ميكن هطاتقه  آ مجتع الاادان 1900
وقيام   ن اسا يااا اله هعإ قاى اسيعاي ا الاط،تع والدولتع لعقايع اإلياال والع،يتإ آ اسؤعي ا اس لتعل وحتيل 

شدد ماع يععددل أن صادد  قاددى اسدددى الطايددل حدداا ز لااادددان   عدد اهتجتعكل داقتددع وهاعتددت اإل ملدد   قددن الات ددد ا   دد  يشدد
ال، متع واله متر مبرحاع ادعق   ليد الرجدااا آ أعدااعه  اس لتدع ومع ادع أوهتده الضدع  آ أطر د  اإلشدرا تعل و  ا ادعهجدت 

 2. إهن  عاا صا  دي م  م لت  يولت  أكثر كر زل اإلع اهتجتع ذه 

  النقوية السةاسة: ثانةا
هعع  اليت عع ال،قديع ق،ملدرا أع عدت  مدن ق،  در بدرامي اإل دال  الده هعاعهد  أمادب الااددان آ  طد ا هاهتههد  حندا 
العلريدر الععملد يي والدرعد   قادى العدد   اسد اهتتل  دإ ا كد ن قادى اسؤعيدد ا اس لتدع أن هددقإ يوا د  آ الاعد طع بملدداال 

                                                
 136. ص1999.ل الق  رل ل مكعاع مدبا  لا،شرل  الساق العربةة المشتركة في عصر العالمة ،.عاتي ن اس،ذاي  - 1
 .35 صلمرهتع ع ب   لم لكا  د يت   - 2
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اس،خرج واسيدعقرل وأ ضدل ضدي ن لدذلك يكدان مدن خدال  عت عد ا دقديدع  م، عاع   ن  لك يعطاب م، خ من العضخإ
 .ميكن الع،اؤ هب  

وبملدرع ق مدع سددب أن هاضدع الضدداابن لعخردتج خطدر العاعددع آ اإلعدرا، مددري العقدال  لاا،داك والددذي ي،شد  قددن 
ل قاامددل  ددذا الرشددل ى الا،دداك مددن ضددينشددراا مددري اليدداتإ قاددعت عددع مددري م، عدداع لالععملدد يي ا الكاتددعل كيدد  يععدد  اإل

ذلك سددب احلردد ظ قاددى اليت عدد ا ال،قديددع بطريقددع  كيددع هتدددا لعج،ددب العضددخإ وأعددع ا الملددرا اس دد ىل  تهدد ل و  ا لدد
حددث هراخددت لايت عددع ال،قديدع اسعاعددع ودددعي قدن  لددك  يدد يل آ العضددخإ مدع ا ردد ، الع،دد  ع الددو  بددل اس،عجددلل  ددإن 

 .من اا دب اس اهتت ويؤرر آ القط ع اس   لك ميكن أن يؤيي  ىل مشكالا قديدل 
 ن الاعي ن وعقاا الر ادل يعع ان عت عع دقديع لاعلكإ آ العاعدع آ الاعيد ن والعضدخإ آ ديد يف مد   م اد ل 
ويعطاب العلرير اععادا  أهتهزل اسراعاع  ذه ب يواا قياتع مري ما شرل مثل قيات ا اليام اسرعاحع لارع بع قاى اليدتالع 
ألن مثدل  دذه اليت عدد ا ال،قديدع مددري اسا شدرل أعدل احنرا دد  وهيد قد قاددى هطداا األعداام اس لتددعل كدذلك  ددإن حتريدر القطدد ع 

 .1اس   يضع ض ط  قاى احلكام ا لعاه عت ع ا مقاالع وم، عاع دقديع وم لتع ومععاقع ب عع ا الملرا

 .السةاسة المالةة: ثالثا
   يععد  اإلهتدراز اسد   مهيد  سااهتهدع ل،ملرا مهيد  آ  جند   ع باتدع اأ  اسد   لاعلايدل هعع  اليت عع اس لتع الكر ل ق

القاى العضخيتع ياخل الععمل يل  هت متكن   دعت اليت عع من الع،ادؤ بدعدع ب لعضدخإ وميد قد،إ لاقضد ز قاتدهل كيد  
 .أهن  مهيع لدقإ واععقراا القط ع اس   
تزادتع الع مع لادولع قن طريد  اإل دداا ال،قددي و لدك بطادع دقداي هتديددل و دذا مد   يثال عد يعإ متايل العجز آ اس

يددؤيي  ىل العضددخإل و ددذا األخددري مددن شدد ده العدد رري آ م،دد خ العددعثي ال  هددا هدد  رل هدددمر الثقددع آ العياددع اقاتددعل ويددد ع 
ضعتر  قاى القت يف ب لعدعثي ااا الرأمس لتدعل  الععثي ا حنا الق،ااا مري اس،عجع ك سض ابع قاى أعع ا العياعل وخيا  يا ع 

 .وميتل  ىل الالث قن الععثي ااا عريعع اسريويل كي  يؤيي  ىل خرج معد  الع اد قاى الععثي ا
 ضد  ع  ىل  لددكل هعيداب أوهتدده العجدز اسدد   الده هعطاددب متدايال مددن خدال    ددداا ال،قداي آ  قزقددع اعدعقراا عددعر 

خياد   اتع أو األهت،اتعل كي  أن القعي ي قاى القدرو، األهت،اتدع  اا أعدع ا الر اددل اسرهرعدعالملرا و د الععثي ااا اق
 . 2مش كل إلياال الديانل ويقال من ااداال الاعي دتعل ويضع  من عدال الععمل ي قاى العع مل مع الملدم ا اس اهتتع

  .سعر الصرف واالحتةاطةات: رابعا
 حتدرا أن اد  ي،ا ت ك ن   ا م  بل هاا ن أن قاته  يععل الاادان  إن لايت ع ا احل مسع القض ي   ىل العرع،  م    ا

 المل قدل األعاام جت اث هاقت و بعدهل أيف الملرا ععر مرودع من أك  ياهتع  ىل العلا  عال لديه  اس   اأ  حي ث

                                                
 .  43-44ص صل 1999 اإلعك،دايعل  لالداا اا معتع لا،شر ،التطارات العالمةة وانعكاساتها على أعمال البناك، ط ام قاد الع   مح ي - 1
العشريع -حالة الجزائر في ضل اإلصالحات االقتصادية-تقةةم ومناخ االستثمار ودوره في جذب االستثمار األجنبي المباشرليمح   ع متع  - 2

 .152صل 5001ل  هت معع اازاارل (مري مشاال)م هتيعري لمذكرل -1900،1990
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 اضطرا عد و مرنل  را بيعر األخذ عال اس   اأ  حي ث لرعمل اسمل حاع اسخ طر قاى الضاز اس ضت العقد خال 

 اسد   اأ  حيد ب ا هدل آ اسد   اأ  هدد ق ا اجتد ه آ اسرد هت  الدقدالث بعدد العيادع ابدن قدن لاعخادت كثدريل باددان

 قاى ك ن و ل(1999 ق يف بدايع آ ال ا يل و 1997 هتاياتع آ ه يالددا و 1994 ق يف هن يع آ اسكيتك) اسرعاحع

 أخدرىل بعيدالا اسرهاطدع الملدرا أعدع ا قادى  دعاييع ضد اط  و الدداخل  ىل ضدخيع هدد ق ا واهتهدت أخدرى باددان

  كدذا و العيدعت،ت ا خدال  وبالادتد  شدتات ح لدع مثدلل الععملد ي آ العضدخإ  ي يل لعج،ب الملرا ععر مبرودع اليي  

  قزقع  ىل الملرا ععر مبرودع األخذ عال اس   اأ  حي ث  عمل يؤيي عد اسااهتعل الععمل ييع اليروا هل آ ح   إده

 .اسض ابع هبجايف يعجل و الكات الععمل ي هاا ن آ اخعاللا خيا  و اقاتع اليتالع أحاا 

 أي آ األماا  اؤو   علرير هد ق ا اس   اأ  حي ث  عمل عال الملرا ععر مرودع هعلق  ق،دم  ح  أده بتد

 هقايف اله الاادان  إن اسث  ل عاتل  عاى كاتع اععمل ييع له هداقت ا شك  ادون العلريرل اذا هكاين أي و هكان اجت ه

 أكثدر بملدرع و الاعيد نل  دا  يد يل و مررطدع عدتالع خباد  صد طر الدداخل  ىل العدد ق ا أمد يف هبد  اسد   اأ  حيد ث برعمل
 عتيع آ ل(األعرل  ىل أو) أقاى  ىل حتتزا خيا  عد اس   اأ  حي ث ادرع   آ الع، ع  قديف من كاريا عداا  إن قيامتع

 ادرع ح  أكثر الملل ألن ديرا  إده اسث  ل عاتل  عاى الطايل األهتل آ به اس  ع العاا ن عتيع  ىل ب ل،ياع الملرا ععر

 قيادع قادىاحل لتدع  الضد ات  ن د اس ا ل  ىل لاعد ق ا ب ل،ياع احل   قاته  ا قي  الداخل  ىل اس   اأ  هد ق ا أم يف

 حندا العلدا   دإن و كذا اس ا ل  ىل اس   اأ  بعد ق ا مسمل م    ا هيعير ل عد -  Le Renminbi -الري،يت،يب

 اأ  حدراك آ اساهتدايل الع، عد  قدديف ل،دااحت العدداست اإلل د ز خدال  من ب لعدقتإ حتضت أن ي،ا ت الملرا ععر مرودع

 1.الملرا ععر هع ي  آ اخعاللا ألي م،عييع همللتمل قياتع لعيهتل اس  
لقد أوضلت بعج الدااع ا العطاتقتع أن الشرك ا مععديل اا،يت ا هعر قل بريوي  عل قكيدتع مدع هقااد ا و 

أن الشددددرك ا مععددددديل اا،يددددت ا ه،جددددذث  ىل الدددددو  بعددددد  "CUSHMAN("1902)أعددددع ا الملددددرال حتددددث أوضددددمل
اسضددترعل كيدد  أوضددمل أن الشددرك ا الع بعددع ه خددذ آ ق،دددم  هعاعددع هضددخإ آ الدددو   حدددوث صرددتج آ عتيددع العياددعل أو

احليا ن العاعع ا اسيعقااتع ألعع ا الملرا لعلديد العد ق ا الععثي ايع ألن هقاا ا أعع ا الملرا هؤيي  ىل ه رياا 
هدد  لاخدد ا  أو عددريعع آ الرحبتددع ال،يدداتع لاعاااددد العددعثي ايع آ الدددو  اسضددترعل مق ادددع ب لاددداال األخددرى اسعيثاددع آ حتايا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                             2 ق يل ها يعه 

 .الساقاقتصاد الخاصصة والتاجه نحا : فاومسا
شهدا الي،ااا األخريلل هاهته الكثري من الععمل يي ا اله ك دت  ططع مركزي  آ العلدا   ىل اععملد ي اليدامل 

اسا ملددعل  ىل هت دددب عتدد يف  ريددر األعددع ا واعددعقراا الععملدد ي الكاددتل وحت: وهعيثددل اسقامدد ا األع عددتع لا،جدد   قيامدد  آ

                                                
 .25-21صص للمرهتع ع ب  امس قات  ا ي  - 1
 .52ص ل2000-2001ل إلعك،دايعر ل االداا اا معتع لا،ش ،العالمة وقضايا اقتصادية ومعاصرةل قير  قر - 2



  أثارهاآلةاتها و ،وماال الوولةة س األؤو تحرير حركة ر                          الفصل األول
 

35 

 

اسا ملع  حدى عت ع ا ال طال  الععمل يي الال مع لعلقت  الع،يتع آ هدل الدعقد   عع  هو ل 1الدولع بدوا   اسالاإ
 .من الععمل ي اس ا   ىل الععمل ي اسرعا 

أو  ياال بعددج أ ددا  وحددداا /واإلهتددرازاا الدده هعدداىل دقددل ماكتددع ووهعدده اسا ملددع جمياقددع القدداادل واألدييددع 
والدددا ع األع عددت لاخا ملددع  ددا حتيددل األياز الععملدد يي اددذه -أ ددراي أو شددرك ا–القطدد ع العدد يف  ىل القطدد ع اسدد ص 

ل،قددد الاحددداا خدمددع سيددريل الععملدد ي الدداطه بااعددطع بددرامي اإل ددال  الععملدد يي الدده ها،  دد  وشددجع قاتهدد   دد،دوم ا
 .2الدو  والا،ك الدو 

و كدذا أ ددامل لاخا ملددع ال اادعل وب هددت الركددرل اليد ادلل وادعهددت العقددديراا  ىل أن اسا ملدع هددؤيي  ىل حتيددل 
األياز آ الشدرك ا اسععثدرلل وأن الشدرك ا اس  دع هعردام آ أيااهد  قادى الشدرك ا الده متاكهد  احلكامدعل وعدد رادت  لددك 

 .، قتع والاادان معاعطع الدخلبشكل ع طع آ الاادان المل
وامإ كان اسا ملع ش هن  ش ن أي ه  رل اععمل ييع أخرى ا  دع اجه  اإلس بتدع واليدااتعل  ل أن اد  يوا مهدإ آ 

 :3هتذث اأ  اس   األهت،يب من خال  م يات
   األهت،اتدع   ا ك دت قياتع اسا ملدع صدص بتدع أ دل ل دري اسقتيدلل  قدد يدؤيي  دذا  ىل يخدا  اؤو  األمداا

  ىل الععمل ي الاطهل أو عد يؤيي  ىل  طر ز ييان ع بقع ميعلقع الد ع لاشرك ا أو لادو  األهت،اتع؛

   هاعددع اسا ملددع ع قدددل اإلدعدد   هاعدد  لاهردد ع قدددي اس،عجددل  تددزياي قدددي أ ددل ث اؤو  األمدداا  الداخاددع آ
  دع   الياع واسدم ا؛

   ا م  هتعاعه  حكامد ا الااددان ال، متدع أعدااب   ردزا لالعدعثي ا آ هرعمل اسا ملع جم لا اععثي ايع هتديدل  
 مشروق ا هتديدل ك ن القط ع اس ص يعزا قن الععثي ا  ته ل  م  لاهر ع   طر   أو ل ر ، مريوي  ؛

    أن كي  هي قد اسا ملع هداست  قاى هطاير األعاام اس لتع اقاتعل وأن وهتاي عط ع م   ه،  يت  ع   ميكدن
 .يد ع قجاع الع،يتع الععمل ييع والهتعي قتع قاى حنا أعرعل كي  هي قد قاى هتذث الععثي ااا األهت،اتع

وب لعددد    ميكدددن القدددا  أن اسا ملدددع هععددد   حددددى أ دددإ وعددد ال اإل دددال   الععملددد ييل الددده ميكدددن مدددن خالاددد  
لا،اكل أو مؤعيددد ا وشددرك ا قيامتدددع اعددعقط ث اأ  اسدد   األهت،ددديبل عددااز هعادد  األمدددر خبا ملددع مؤعيددد ا م لتددع كدد 

 . أخرى

 . دور صنووق النقو الوولي في تحرير حركة رأس المال :رابعالفرع ال
يعد  ا اسع مالا وهد ق ا اؤو  األماا  الدولتدع أحدد العطداااا الععملد ييعل  قدد هضد قرت العدد ق ا الملد  تع 

مات ا يولا  120 ىل أكثر من ( 1909-1905)مات ا يولا هقريا  آ الر ل  20 ىل الاادان ال، متع رالث مراا من 

                                                
 .84 ص ل 2001ل ي نل قياا الشروم لا،شر ،االقتصاديات الناومةة أزومات وحلال لقاد احليل وياي العطتع  - 1
 .55لعقان د ييعلمرهتع ع ب لص - 2
 .89-104 ص صل  ب  مرهتع عل العطتعقاد احليل وياي  - 3
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عد يف قددي معزايدد مدن الااددان األقضد ز  ل ولقددع ايعدتايععال أن ه،خرج آ أقق ث األ مد(  1995-1992)آ الر ل  
آ  ،دوم ال،قدد الددو  بإل د ز القتداي اسرروضدع قادى معد مالا حيد ث اأ  اسد   عدت   ولدع لمع،د يف الردرص الده ،تئهد  

 . ذه الزي يل اسالاهع آ العد ق ا اس لتع الدولتع
 لحتددث أددده آ بدددوا  دد،دوم ال،قددد الدددو  آ العلريددر اس  أعددئاع مهيددع  تيدد  يععادد   مددري أن  ددذه العطدداااا هطددر 

ا،ددع و ااز اس لتددع و دد  يت الا،دداك اسركزيددع والدده هرلددص أدشددطع  دد،دوم ال،قددد )ل طااددت الاج،ددع اسؤععددع 1992عدداعي  
الدث الع درياا من اجملاع الع،رتدذي لاملد،دوم القتد يف بعلاتدل الجت  د ا اليد ادل آ أعداام اأ  اسد   الدولتدع وب( الدو 

اسيك،ع آ الهر عتع اس،شئع لامل،دوم حبتث هكان  ذه اسؤعيع عد يال قادى العملددي بملداال أ ضدل لاقضد ي  الده يطرحهد  
اهرقددت الاج،ددع اسؤععددع قاددى أددده  ،دد ك مزايدد  مددن هعددديل الهر عتددع  1995 ا ريددلوآ ل   ددا هددد ق ا اؤو  األمدداا  الدولتددع
ريدر اسد،يإ لعلركد ا اؤو  األمداا ل   كدراا الاج،دع  دذا اساعد  آ بتد ن  ددا قدن لعيكل المل،دوم مدن هشدجتع العل

 .1995الهتعي ق ا الي،ايع لاا،ك الدو  و ،دوم ال،قد الدو  آ  ادي كادي آ عاعي  
  ن الركرل الق ااع ب ن قاى المل،دوم أن يشجع حترير هدد   اؤو  األمداا    متدر بدال اقد ا،ل وآ أققد ث األ مدع
ايعتايع اله شهدا ادقالب ا ح يل آ هد   اؤو  األمداا  ب ل،يداع لعددي مدن الااددانل هيد ز  الععملد ييان قدن مددى 
اععملددااث حتريددر حيدد ث اأ  اسدد  ل وقيدد    ا ك دددت  ،دد ك مملددالع أن يعهددد  ىل الملدد،دوم مبيددؤولتع هشددجتع العلريددر 

 1اس،يإ لعد   اؤو  األماا 
الددو  يواا ح مسد  ياعاده آ ضدي ن العلريدر اسد،يإ حليد ب ا اأ  اسد  ل كيد  أدده يقدديف لقدد أ دامل لملد،دوم ال،قدد 

اله ) مي مهع مهيع آ حتاتل هد ق ا اأ  اس   وأعاام اأ  اس   وييعطتع المل،دوم من خال  أدشطعه اسععاقع ب لرع بع 
والشد اط ا الده هعضدي،ه  ( اسش كل اسعاعدع هشيل ا د العطاااا من الاادان األقض ز والععمل ي الدو  والعلذير من 

ل لعزويددد أعدداام اأ  (الدده هط لددب الاادددان اسق ضددع ب صد   عت عددع معت،ددع معردد  قاتهدد ل و هتدراز ه تددرياا  تكاتددع ) عروضده 
 .اس   ب سعاام ا حا  عت ع ا الاادانل مم  يقال من ح لا  شل األعاام

اسملاص  ،دوم ال،قد الدو ل ع مت ب لعديد مدن اساد يااا سع ادع  وقاى" بريعان ووي " وقيام   إن مؤعي ا
هقاددب هددد ق ا اأ  اسدد   لاييدد مهع آ العخرتدد   ىل أيا حددد مددن ار ا دد  اليددااتع اقعياددع قاددى مجتددع الاادددان وخملا دد  

 .الاادان ال، متعل و ه حع الرر ع ا  لالععر يل من قاسع العيايل
دو  مم اعددع يواه آ هعزيددز حتريددر حيدد ب ا اأ  اسدد  ل مددن أهتددل متكددل الاادددان كيدد  أددده قاددى  دد،دوم ال،قددد الدد

 .األقض ز من هكتت  قياتع حترير حي ب ا اأ  اس   و ق     ليروا كل م،ه 

                                                
  ص ل1998يييي   ،دوم ال،قد الدو ل ل جماع العيايل والع،يتع  ،صنووق النقو الوولي وتحرير حساب رأس المال، م يكل ماعى ب اي ايش،جرين - 1

16. 



  أثارهاآلةاتها و ،وماال الوولةة س األؤو تحرير حركة ر                          الفصل األول
 

37 

 

وكق قدل ق مع سب أن هكان اليت عدع اسع،تدع بعلركد ا اؤو  األمداا  مؤيددل لالدرعد   والعلريدر ولكدن العلريدر ل 
ل ضد بن اد ل ومدن   هيهدر احل هتدع  ىل  در، اإلشدراا لعلقتد  ديد يف   عديب عداتإ و سد ي  طد ا عد دا  يعده أدده اخملدع 

 .1واع يبل وكذلك ها ري الت ا  ع لع لع،رتذ مع يري العلات 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 17 صل2992هتاان  ال،قد الدو ل  ،دوملل جماع العيايل والع،يتعكةف توار التوفقات العالمةة لرؤوس األوماالل م دايل هتايع ن - 1
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 أثار الحركة الوولةة لرؤوس األوماال واألزومات المالةة: المبحث الثالث
الكادددريل الددده حددددرت مدددؤخرا آ هدددد ق ا اأ  اسددد    ىل العديدددد مدددن الااددددانل  ىل األمدددل آ  يددد يل ي عدددت الزيددد يل 

العددعثي ا وال،يددا بشددكل مايددا  آ  ددذه الاادددانل بتددد أهندد  ميكددن أن هشددكل أيضدد  ،ديدددا حبدددوث قددديف اعددعقراا مدد   
 .ذه العد ق ا الرأمس لتعوأ م ا م لتع ح يلل و تي  يات ع،ل و  اعععرا، أ إ اير ا اس هاع قاى  

 اآلثار المترتبة على التوفقات الوولةة لرأس الماال: المطلب األول
اسملددال و   بدل م،د ط  العد   أ إ اير ا اس هادع قادى ادعقد لا اؤو  األمداا ع،ل و  آ  ذا اسطاب العطرم  ىل

 .لرأ  اس   ( اسيعقااع)اسيعاايل 

 أس الماالالبلاو المصور لر : الفرع األول
امإ أن  ذه الاادان ل هيعرتد من  ذه العد ق ا بملرع ما شرل ل  ل أده عدد هكدان ادذه العدد ق ا ارد اا اس بتدع و 

 1:عااتع قاته  كي  يات 
حتقت  األاب   اسعالدل قن اععثي ا اؤو  األماا  آ اس ا  ل و كي   دا آ ح لدع  ع مدع العدعثي ااا اس اهتتدع  -

 ؛أو م،مل القرو، و هتاب الراااد قاته  أو بتع العيالا آ أعاام الملرا الدولتع 

األمداا  طايادع األهتدل  قادى الاادد اسيدعااي لدرؤو ( و ح  اليت عتع أحت دد ) مك دتع  ر، اليتطرل الععمل ييع  -
آ  ط ا الععثي ا األهت،يب اسا شر أو آ ح لع هقد  القرو، اس اهتتع من مملدا معل لر اا طاياع األهتل مم  يقاي  ىل 

 ؛ابن الااد اسق ، بعاعتع م لتع و اععمل ييع لاخ ا  

اسخعاردع قدن طريد   ددعمل   ىل الددو ( و خ  دع الملد، قتع م،هد )ميكدن هيداي  العديدد مدن م،عجد ا  دذه الااددان  -
 ؛ روع ا  أو ب،اك آ  ذه الاادان

كي  ميكن أن هععر،  ذه الاادان  ىل ه ررياا عااتع معيثاع ب سملداص آ حددوث قجدز آ متدزان اسدد اق ا  -
 . دعتجع العلالا الضخيع من اأ  اس  

 البلاو المستارد لرأس الماال:الفرع الثاني

كان من أهتل حتقت  مجادع يهتاب و هتذث اؤو  األماا  اسا شرل و مري اسا شرل   ن ععت العديد من الاادان   ىل
  :من اس،  ع و اله داهتز بعضه   تي  يات

 ؛هزايد القال الشرااتع لااادل مم  يعز  ماع  متزان اسد اق ا -

                                                
لهت معع ععد  (مري م،شاال)يكعاااه  مذكرل -دراسة حالة الجزائر -المنظمة العالمةة للتجارة وتحرير الخوومات المالةة و المصرفةةبداوي مملطرىل  - 1

 .152 -155 ص لص 5005ل  الااتدل ليحاب 
 



  أثارهاآلةاتها و ،وماال الوولةة س األؤو تحرير حركة ر                          الفصل األول
 

39 

 

اأ  اس   األهت،يبل و م،ه  الضرااب اسرروضع قاى أاب   الععثي ا  احلملا  قاى هتزز من العاااد اله لققه   -
 ؛األهت،يب اسا شر أو الع مل

 ؛ه،شتن اليام اس   قن طري  ض  اؤو  األماا   ته   -

حتقتدد  معدددلا مرهرعددع لا،يددا ل و الدده هكددان مرهاطددع  ىل حددد كاددري بزيدد يل معدددلا العددعثي ا دعتجددع  يدد يل   -
 ؛هد ق ا اؤو  األماا  و خ  ع آ شكل اععثي ا أهت،يب ما شر

 . ي يل معدلا الععهالك و الععثي ا اقات ل  ض  ع  ىل  ي يل احعت ط ا الدولع من ال،قد األهت،يب -
مك دتع حتقت   ذه اس،  ع لااادان اسيدعاايل لدرأ  اسد  ل  ل أهند  هملدطديف آ كثدري مدن األحتد ن باهتداي لكن و امإ  

 :قدي كاري من اسش كل و اسخ طرل و اله دذكر م،ه  
عد هؤيي هد ق ا اأ  اس    ىل الداخل  ىل هاعع مررت آ الطاب اإلمج   أو هضخإ اععمل يي كادتل و مدن  -

ذا آ العاعدددع آ ضددد ات هضدددخيتع ل  ضددد  ع  ىل خردددج حجدددإ الملدددرا احلقتقدددت و  يددد يل قجدددز اسدددرهتمل  ن يددد،عكع  ددد
 ؛احلي ث اا اي 

 .هؤرر هد ق ا اؤو  األماا  قاى ال،ي يف اس   الذي يكان وعتط  ا  -

 مك دتع حدوث  عابع آ اص   القراااا اسععاقع مبق يير و ه،يتإ و هاعتت اليت ع ا الععمل ييع الال مدع الده  -
 ؛هععيد قاى األ داا الععمل ييع لاااد اسعاقت ل و قاى دي يف  ر ه األهت،يب و القتاي اسؤعيتع الي ادل

ماا  قاى الااددان اسيدعاايل اد  ل  دا احعيد   لعل من أبر  اسش كل و اسخ طراا اله يطرحه  هد   اؤو  األ -
هددد قه  بشددكل قكيددت و مردد هت  و  لددك قددن طريدد  خددرو  هاددك األمدداا   درددع بددذلك أ مدد ا م لتددع ق،ترددع مددع  مك دتددع 

 1 ؛آ بق ع قديدل من الع   ادعش ا  ه،قاه  و 

اسخ طر اايتيع ال، جتع قن هعع  قيات ا ميتل األماا  ك حد : ميتل األماا "  طر يخا  األماا  القذال  -
حترير حركع اؤو  األماا ل  عد   ل د ز الرع بدع قادى الملدرا وحريدع يخدا  وخدرو  األمداا  قد  احلددوي الاط،تدع يون معر دع 
مددن هت دددب اليدداط ال وب درعدد   اليددام اسدد   اقاددت أمدد يف اسيددعثيرين األهت دددب ادرعلددت ع،ددااا  ضدد  تع ل يددتل األمدداا  

ب ل يددتل  ،دد   ددا   ولددع  خردد ز اسملدددا مددري الشددرقت أو مددري القدد دا  لألمدداا  القددذال و كيدد هب   ددرع القددذالل واسقملدداي 
 .هتديدل ومشروقع من خال  قيات ا ميتل األماا 

وعددد هر عيددت هدد  رل ميددتل األمدداا  آ هددل العاسددع اس لتددع و ل دد ز القتدداي الدده ك دددت هررضدده  احلكامددع قاددى بعددج 
ولعل أ إ ل امع،يتيتع  ىل أيا احلدوي آ جم   الملرا األهت،يبل واليي   بإطالم حريع األعا األدشطعل وخرج الرع بع ال

 2:األضراا اله متع الععمل ي الكات لاااد هتراز اليي   اذه األماا  ب لدخا   ت
 ادعش ا الري ي اإليااي آ ال،ي يف اسملرآ؛ -

                                                
 .152 -152 ص لصل مرهتع ع ب   بداوي مملطرى - 1
 .93-95د ييع ل مرهتع ع ب ل ص ص لعقان  - 2



  أثارهاآلةاتها و ،وماال الوولةة س األؤو تحرير حركة ر                          الفصل األول
 

41 

 

 هشجتع ادعش ا اارميع؛ -

 اقات؛ ضع ا الثقع آ ال،ي يف اس    -

  ضع ا  تاع الدولع وهشجتع العهرث من اسضاع لاقاادل؛ -

 خي ال الدولع م يي  ألن  ، ك ضرااب لن هد ع قن هاك األماا  اس يالع؛ -

 الع رري قاى اليخ ا اقات و ي يل معدلا العضخإ؛ -

 الع رري قاى عتيع العياع الاط،تع و ي يل معد  الاط لع؛ -

 .ي ا آ األدشطع اقرمع  اا األاب   الع لتعحتايل اسيعثيرين  ىل الععث -

 .ومفهاومها وومراحلها والعااومل المساعوة على تطارهاالعالمة المالةة : المطلب الثاني
 .  آ  ذا اسطاب  ىل العاسع اس لتع ومر  تيه  ومراحل هطاا   والعاامل اله ع قدا قاى  لك ،عطرمع

 ومفهام العالمة المالةة:ولالفرع األ
 ت ال، هي األع عت لعيات ا العلرير اسد   الدذي أيى  ىل هك مدل وااهاد ت األعداام  :قاى أهن  العاسع اس لتعهعرا 

اس لتعل اقاتع ب لع   اس اهتتل من خال   ل  ز القتاي قاى حركع اؤو  األما ل وميكن العدعدل  قادى العاسدع اس لتدع مدن 
 :1خال  مؤشرين   مل مه 

 .هطاا حجإ اسع مالا ق  احلدوي آ األعهإ والي،داا: و اسؤشر األ

 .هطاا هداو  ال،قد األهت،يب قاى الملعتد الع ست: اسؤشر الث  
مبملطامل الععثي ا اس  ل و  ت ه  رل مرهاطع ب ل،يا و العطاا الرأمس   و ال اكإ آ كذلك هعرا العاسع اس لتع  و 

حركتددع أو حريددع ادعقدد   اؤو  األمدداا  و بدددون عتدداي بددل الدددو  أو قاددى الملددعتد العدد ستل اأ  اسدد  ل و هعدده أيضدد   يدد يل 
 .   الت مؤشرا مهي  لعاسع الععمل ي الع ست

كاددددد ا الراتيددددتع ستددددزان أحددددد اس"هرهكددددز العاسددددع اس لتددددع قاددددى قياتددددع العلايددددل اسدددد  ل لا،دددداي حيدددد ث اأ  اسدددد  و 
ا   قاددى  ل د ز اسطدر قاددى اسعد مالا آ حيد ث اا  اسدد   و اليت عد ا اس لتددع ل و هععيدد  ددذه العياتدع بددو "اسدد اق ا

 :و هعضين العاسع اس لتع حترير لايع مالا الع لتع  2ستزان اسد اق ال
  ؛آ عام األواام اس لتع مثل األعهإ والي،داا ب لععثي ااسع مالا اسععاقع 

 ي اسعد مالا اس  دع بشدراز أو بتدع العقد ااا الده هدعإ  اتد  بااعدطع اسعد مالا اسععاقدع ب  دا  الثدرول العق ايدع أ
  ؛مري اسقتيل أو شراز العق ااا آ اس ا  بااعطع اسقتيل

  والعيدهتالا اس لتدع الده هشديل العدد ق ا  والكد  الاالعج اي واس   والضدي د ا  ب لاعي ناسع مالا اس  ع
 ؛العد ق ا آ اس ا  و عرو، و الايااع اله متثل لاداخل 

                                                
 .00لص1999ياا اسيعقال العريبل الق  رل ل  ، ،العالمة المالةةامزي  كت  - 1
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  اسع مالا اسععاقع بعلرك ا اؤو  األماا  الشخملتع وهشيل اسعد مالا اس  دع بد لايااع أو القدرو، أو اسد،مل
 ؛أو اسرياث أو هيايع الديان

  اسا شر  الععثي ااألهت،يب اسا شر و ت هشيل العلرا من القتاي اسرروضع قاى  ب لععثي ااسع مالا اسععاقع 
 .اا أو حتايالا األاب   ق  احلدويالععثي ا الاااي لاداخل أو اسعجه لاخ ا  أو قاى هملرتع 

 ومراحل العالمة المالةة  :الفرع الثاني
بددأا الاددذوا األوىل لاعاسددع آ اليددعت، ا واليدداعت، ا واهيددعت آ الثي دت،دد ا حبتددث ميكددن القددا  بدد ن العدد   قاددى 

 :و عد مرا العاسع اس لتع ب سراحل الع لتعل مش اا العيعت، ا ك ن عد أ امل عريع م لتع واحدل 

 1:يات ومتتزا مب  (1959-1920)امعدا  ذه اسرحاع من :ومرحلة توويل التمايل  ةر المباشر -1

 ؛هع يش األدييع ال،قديع و اس لتع الاط،تع اس اقع بملاال ميعقاع 

  ؛بل يو  اجملياقع  الععمل ييع  األواوبتع(  العيالا  )ههاا وهاعع أعاام 

 ؛عتطرل الا،اك قاى متايل الععمل يي ا الاط،تع ل أي العيايل باع طع ب،كتع 

 ؛(اا،ته اإلع لته ل الدولا) سض ابع قاى العيالا القايع اهنت ا دي يف الملرا الث بت بيب قايل ا          

 ل و هنددد ز ابدددن الددددولا و العيدددالا األخدددرى ب لدددذ ب وبدددذلك  1951أوا  12اهنتددد ا ديددد يف بريعدددان ووي  آ
 ؛ههرا أعاام الملرا اسعرو ع التايف

 ؛ههاا أعاام األواام اسدي،ع مثل ع،داا اسزي،ع 

  ؛اس اهتتع لدو  الع   الث لث ي يل  اسديادتع 

  ،دش ز الا،اك األمريكتع آ ك  ع أحن ز الع   ل و اله م،لت العديد من القرو . 

 :ومتتزا مب  يات ( 1902-1900)امعدا  ذه اسرحاع من  :ومرحلة التحرير المالي -5
 ك ابدن األدييدع اس لتدع  د حب  لد لاسروا  ىل م لتع اليام أو اععمل ي اليام اس لتعل قاى مدراا اععملد ي اليدام

 ؛وال،قديع الاط،تع باعضه  الاعج وحترير القط ع اس  

   ا ددع الرع بددع قاددى حركددع اؤو  األمدداا  مددن الاليدد ا اسعلدددل وبريط دتدد  و بددذلك ا عددت ك  ددع احلدداا ز آ وهتههدد
 ؛قاى اسيعاى اس   خطال  لعياتع ادعش ا واععع لاعلرير اس   وال،قدي اإلهترازاايخال و خروهت ل اقع ا  ذه 

   هاعددع  دد، يي  اسع شدد ا والملدد، يي  األخددرى اسعخململددع آ مجددع اليخدد ال و ددت  دد، يي  هعددا ر قاددى أمدداا
 ؛ضخيع

 هاعتع وهعيت  اإلبداق ا اس لتع بملرع ق مع واله مسلت جبيع كيت ا ضخيع من اليخ ا الع ست. 
 :  ىل م يع اين ومتتزا مب  يات1902ع  من امعدا  ذه اسرحا :ومرحلة ضم األسااق المالةة الناشئة  -3

                                                
 .  92لص 5001 لهت معع م،عااي ل عي،طت،ع لالعاسع   :ل ماعقى يو  حا  العالمة المالةة وانعكاساتها على الوول المتخلفة راظ هتا ا ل  - 1
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  وابطه  ب ألعاام اس لتع الع ستع بشاك ا الهمل   من أواال العيعت، ا  ابعدازاضإ العديد من األعاام ال، شئع
 ؛وهيجتل أيواا م لتع أهت،اتع  ته ل الشتز الذي  اي من هد   اؤو  األماا  حنا  

الااا  ا الع ستعلو اله كارت الععمل ي الع ست الا اساليري من الددولااا الهنت ااا الضخيع اله شهد،   -
 ؛و هياات آ   ال  الكثري من الا،اك واسؤعي ا اس لتع

 يدد يل الاهاددد ت بدددل األعددداام اس لتددع    ياهتدددع أهنددد  أ دددالت هشددداه اليددام الااحددددلل و دددذا ب عدددععي   وعددد ال  -
 ؛ مل الع ستعالهمل   احلديثع وابطه  بشاك ا العع

  ؛ ي يل حجإ العع مل آ أعاام الملرا -

  ؛حترير أعاام اسااي األولتع و ي يل حجإ العع مل  ته  -

 1. الاجاز  ىل األعاام اس لتعل وه طتع الدين الع يف بااعطع األواام اس لتعو هاعع العيايل اسا شر  -

  العااومل المساعوة على تطار العالمة المالةة:الفرع الثالث
 :من العاامل اله ع قدا قاى هطاا ال،ش ت اس   و اددم   األعاام م  يات 

و دعه به األمهتع اسعزايددل لدرأ  اسد   الده هعجيدد آ  د، قع اسددم ا اس لتدع مبكاد ،د  : صعاد الرأسمالةة المالةة -1
ياوهت،ددزل د عدددكل )ااا دد ا الع ستددع اسملددر تع و مددري اسملددر تعل و دعتجددع لددذلك أ ددامل الععملدد ي العدد ست حتركدده مؤشددراا ال

و الدده هددؤيي  ىل دقددل الثددرول العت،تددع مددن ميددعثير  ىل اخددر يون أي قااادد  عددااز ياخددل الااددد ( 50دتكد يل ياكددعل كدد ك 
 2.الااحدل أو ق  احلدوي اا را تع

الدولتددع  حددرت ماهتددع ق امددع مدن هددد   اؤو  األمدداا  :عجاز األسااااق الاطنةااة عاان اسااتةعاب الفاااائ  المالةااة  -5
د جتع قن أحج يف ضخيع من اسدخراا والراااج اس لتع اله ض عت األعاام الاط،تدع قدن اعدعتع هب ل   جتهدت حندا اسد ا  

  3 .حبث  قن  رص اععثي ا أ ضل ومعدلا ق اد أقاى

و ب ل،يدداع لااليدد ا  1920عدد،ع  قةاااد علااى المااوفاعات بالنساابة للحساااب الجاااري للااوول األوروبةااةإزالااة ال -3
  هاعددت الدددو   1992اسعلدددل األمريكتددع ع مددت ب صدد   اسطددااا اسععاقددع بإل دد ز القتدداي قاددى حركددع اؤو  األمدداا  عدد،ع 

األخرى  ذا ال،ي يف و  كذا هض ق  قدي الدو  اله قيدا  ىل  ل  ز القتاي اسرروضع قاى حركع اؤو  األماا  و  دذا 
أ ددالت بعددج أعدداام الدددو  ال، متددع أكثددر هت  بتددع مددن الععملدد يي ا اس لتددع حبتددث  األعدداام  يمدد  الع مددل عددد أيى  ىل 

 .اسعقدمع و خ  ع من حتث ه،ايع اقريع اس لتع لاييعثيرين 

                                                
 للهت معع  يد ختضر(مري م،شاال)م هتيعري  مذكرليااعع ح لع اازاارلعلى الجهاز المصرفي الجزائري،  انعكاساتها، العالمة المالةة و اايع م وك  - 1

 . 35ل ص  5005/5002 بيكرلل
 .52- 55 ص ل صمرهتع ع ب  بدريش قاد الق يا ل  - 2
 .10ل ص5005للمؤعيع ط ب  ل مملر  العالمة واألسااق العربةة لرأس المالاسطتب لمج    - 3
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حبتث يععد  ال،يدا الدذي حققعده بعدج :التطار الصناعي في بع  الوول الناومةة و انووماجها في الساق المالي  -5
كدذلك ل و يعاي  تاه  من ال، هي اقات اإلمج  العاسع اس لتع ديرا لزي يل دمل خريل أحد أ إ أعا ثالر ل األآ الدو  ال، متع 

هك مددل الدددو  ال، متددع آ الععملدد ي العدد ست  ىل بددرامي اإل ددال  الععملدد يي الددذي ع مددت بدده الدددو  و مدد  لعايدده لعدددقتإ 
ا كيدد  اجتهددت الدددو  ال، متددع حندد، متددع ل   يدد يل العددعثي ااا األهت،اتددع اسا شددرل آ بعددج الدددو  الب إلضدد  ع  ىل الملدد يااا ل 

القدد دا  ل كيدد  قياددت قاددى خا ملددع الا،دداك و شددرك ا  الحعتدد طتحتريددر القطدد ع اسدد   و اسملددرآ و خرضددت مددن ديدداع 
اليدام اس لتدع اقاتدع آ   يمد  الع مل و  ل  ز احلااهتز اله هرملل بدل اليدام اقادت و الددو  لدألواام اس لتدع ممد  أيى  ىل 

 .ألعاام اس لتع الع ستع و هي اع حركع العاسع ا

بدددأا أعدداام اليدد،داا الدولتددع حتعددل مركددزا بدد ا ا آ جمدد   العددعثي ااا اس لتددع :تطااار أسااااق الساانوات الوولةااة  -2
هيدإ  الدولتع آ مطاع اليعت، ا من القرن العشرين أم  الر ل احل لتع متثل أحد أ إ العاهتر ا الععثي ايع طاياع األهتل و

 .الي،داا األهت،اتعو  ع،داا األواو:أعاام الي،داا الدولتع داقل ااتيتل مه  

قر ددت عدد،ااا اليدداعت، ا و الثي دت،دد ا ههدداا العديددد مددن األيواا اس لتددع :المخاااطر  علااىتطااار وسااائل الرقابااة  -2
اله مت،مل ميعخدمته  ح  الاتع و و  ت من األيواا الععثي ايع " أو اسشعق ا اس لتع  البعك ااا" ااديدل اله هييى 

الشددراز األعددهإ و العيددالا األهت،اتددع بيددعر معردد  قاتدده ل أو حدد   هتددراز هيدداي ا دقديددع ق،دددم  حتدددث ه ددرياا آ أعددع ا 
العقااااد  ،الخةاااارات :عدددهإ ل و لارع بددع مدددن  دددذه اسخدد طر يدددعإ اعدددعخدايف أدددااع مدددن اسشدددعق ا اس لتددع أمههددد األالر ادددل أو 
 .المقايضات  ، المستقبلةة

ك دت راال اسعاامد ا ومد   د حاه  مدن هاعدع آ اعدعخدايف احل عدب اي  :ثارة المعلاومات والتطار التكنالاجي -5
ورداال الدد امي ب إلضدد  ع  ىل العطدداا العك،الدداهتت اا اددل آ وعدد ال الهملدد   مددن العاامددل الدده عدد قدا قاددى قاسددع ال،شدد ت 

أرر كاري آ األعاام اس لتع الع ستعل    دامل آ اإلمكد ن ساليدل الددولااا أو أي  اس   واددم   أعاام اس  ل كي  ك ن ا 
من العيالا األخرى أن هع  احلدوي آ يع ا  معدويلل و كذا  دإن العطداا العك،الداهتت اسدذ ل ا دع مدن عدتالع األعداام 

 . اس لتع و عهالع هد   األماا  و احلملا  قاته  بيرقع

 ن احلركع الداايع لرؤو  األماا  الا حثع قن الربمل قاى الملعتد الع ست :بةرة لرؤوس األوماالبروز فاائ  نسبةة ك -0
 لعددعثي ا  مددري اسيددعثيرلل    ددامل مددن الضددرواي الالددث قددن م،  ددذ  اليخ ايددعهعكددع وهتدداي كعاددع كاددريل مددن الردداااج 

قاى الملعتد الدو  لعدا مريويا أ ضل مم  لا بقتت آ الداخل أو ميدعثيرل مبعددلا  اععثي ايع راحت هالث قن  رص 
 .ع آ الدو  اسملدال اذه األماا احبتع معددت

 األزومات المالةة الناتجة عن التحركات الوولةة لرؤوس األوماال: الثالمطلب الث
 ضتل وااهاي اله هاذا  الددو  وخ  دع ال، متدع آ ديرا ل يي ي العك مل الع ست لألعاام اس لتع قاى مداا العقد اس

ععته  الدااإ لعا ري الشروت الال مع اذث اأ  اس   األهت،يبل  إن ادعك   العد ق ا الكاريل لرأ  اس   ميكن أن لددث 
   يواا بيرقع شديدل معياا  آ أ م ا م لتع ح يل ومكارعل    أن  ، ك ح لا قديدل لعب  ته  حترير حي ث اأ  اس

  ي   ت الداو  اله ميكن اععخال ه  من  ذه األ م ا ؟ل ل ييعه ن به آ حدوث األ م ا اس لتع 
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 تعريف  األزومات المالةة وفصائصها : األوللفرع ا
 .أ إ خمل اص األ م ا اس لتع وقر، األ م ا اس لتع مرهايف ع،ل و  من خال   ذا الررع هياتن الضاز قاى

 .ةاألزومات المالة تعريف: أوال
 :االقتصاديةتعريف األزومة  -1

 أو مد  بادد آ الععملد يي ال،ش ت جميل آ أو الععمل ييع األدشطع احد آ العاا ن قاى يطرأ  ج ات اضطراث  ت

 1 (.والععهالك اإلدع   (والطاب العر، بل العاا ن اخعال  من ال، ش  اسال قاى ق مع بملاال وهطا  بادانل قدل
 : األزومة المالةة تعريف -2

اهنتد ا ال،يد يف اسد   برمعده مملدلاب  برشدل قددي كادري مدن اسؤعيد ا اس لتدع : األ مع اس لتع بشكل خ ص ب هند  هعرا
2. ومري اس لتع مع ادكي ش ح ي آ ال،ش ت الععمل يي الكات

 

يددن خطاا،دد  آ أر ا دد  ح لددع متددع أعدداام الااا ددع وأعدداام الاعيدد ن لااددد معددل أو جمياقددع مددن الاادددانل وهك  هدت
القدرو،ل أ مد ا  احنملد ا  ادكي ش اععمل يي ق يل م  يملد حاه  الععمل ييع قاى الععمل ي ميااع بدوا   أ مع اععمل ييع 

 3.اليتالع وال،قديع وا ر ، آ الععثي ا وح لع من الذقر واحلذا آ أعاام اس  
واأل دددا   مددد  اأ  مددد   مددد يي لأكثدددر مدددن األ ا ال رددد ، اسرددد هت  آ أعدددع ا دددداع أو وهعدددرا كدددذلك ب هنددد   

ييعخديف آ العياتع اإلدع هتتع مثل ايلا واسعداا واألب،تدعل و مد  أ دا  م لتدعل  دت حقدام ماكتدع لدرأ  اسد   اسد يي أو 
لايخزون الياعتل مثل األعهإ وحي ب ا اليخد ا مدثاًلل أو أهند  حقدام ماكتدع لأل دا  اس لتدعل و دذه هيديى مشدعق ا 

ل  إ ا اهن اا عتيع أ ا  مد   جد لل  دإن  لدك عدد يعده (لا،رن أو لاعيالا األهت،اتع مثالً )عل وم،ه  العقاي اسيعقااتع م لت
 .  ال  أو اهنت ا عتيع اسؤعي ا اله متاكه 

وعدد ه خددذ األ مددع اس لتددع شدكل اهنتدد ا مردد هت  آ عددام األعددهإل أو آ قيادع يولددع مدد ل أو آ عددام العقدد ااال أو 
.جمياقع من اسؤعي ا اس لتعل لعيعد بعد  لك  ىل ب عت الععمل ي

4 
 
 

                                                
 والععمل يي ااأل مع اس لتع :الدو  حا   العايت اساعقى، في الجزائر  المؤشراتعلى بع   األزومة المالةة العالمةة وتواعةاتها داتاعل قي ال     قي اي - 1

 .3 لص5009أكعابر  لهت معع  رح ا قا  لعطت الدولتع واحلاكيع الع ستعل ل
 .39لص1999ل ياا الركر العريبل الق  رلل  -نظرة ومعاصرة -إدارة األسااق المالةةاليتد الادوي قاد احل   ل  - 2
من م،ياا ال،ي يف الععمل يي ال ريب   مؤمتر األ مع اس لتع الع ستع وكترتع قالهتهألزومة المالةة العالمةة وانعكاساتها وحلالها، الداوي الشت ل ا- 3

 .3ل ص5009م ا   15-13واإلعالمتلهت معع اا، نل لا، نل

 :اإللك و  اساعع قاى م،شاا مق   ل"العالمةة المالةة لألزومة ومنهجي فهم نحاقاااشل   برا تإ- 4
  F54E53E4D405-8179-446B-DFA7-34BEC55D.NET/ANALYSIS/PAGES/HTTP://WWW.ALJAZEERA ل دشرا يايف

  ا ح  00:11قاى الي قع  15/03/5015:ل وأطاع قاته  يايف15:50ل قاى الي قع02/11/5000

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/34bec55d-dfa7-446b-8179-f54e53e4d405
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/34bec55d-dfa7-446b-8179-f54e53e4d405
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 .األزومات المالةة ومؤشرات: ثانةا 
 ب سملد اص كدذلك و ل الكاتدع الععملد ييع ب ليت عد ا هعملدل الده و م لتدع أ مدع حلددوث مؤشدراا قددل هاهتدد

 طياحد ،إ حتقتد  قادى الدولدع آ اسيدعثيرين لددى الثقدع قدديف ق،هد  ي هدب و ل ال،قديدع و اس لتدع لألعداام ااتكاتدع

1يات  تي  اسؤشراا  ذه ددا  و ل الععثي ايع
 :  

 ؛لألعع ا الع يف اسيعاى و العضخإ معدلا و الاط لع معد  آ الاهر ع -

 ؛ اقاتع القرو، و الايااع قاى الر ادل معدلا ااهر ع -

 ؛ اقاتع القرو، عتيع  مج    ىل اس،عجع مري القرو، دياع ااهر ع -

 ؛ احلرل العيالا من ال،قدي الحعت طت عتيع ا ر ، -

 ؛ اإلمج   اقات ال، هي ب اهتع ل اإلععمل يي ال،يا دياع ا ر ، -

 ؛ اإلمج   اقات ال، هي  مج    ىل اا ايع احلي ب ا آ لاعجز القت عت الرعإ ااهر ع -

 ؛ الاعي ن أعاام قاى العق ايع ك أل ا  اسخ طر ق لتع اس لتع األ ا  مااع -

 ؛ الا،اك عط ق ا و اس   أعاام قاى اإلشراا به اس،ات اإليااي ااه    ىل الضع  هيرث -

 اس لتدع القداااإ قدر، ق،دد الدولتدع اق عداع سع يري الياتإ العطات  ييعازمهي  الاع ن اإل مل   و الشر  تع مت ث -

 بملاا،  اسؤعي ا  ذه أ ا  هقتتإ قاى هي قد إ اله اليروا اسيعثيرين قن لجب مم  ل الععمل ييع لايؤعي ا

 . احلقتقتع

 .األعاام  ذه آ حتكيه  عهالع من  لك قن ي،جإ م  و ل اس لتع األعاام قاى اسؤعي ا بعج عتطرل -

 .أسباب األزومات المالةة وأنااعها: الفرع الثاني
  أعا ث األ م ا اس لتع وأدااقه  ىل كل من رعوع،عطرم آ  ذا الر

 .األزومات المالةة أسباب: أوال
 2.:و قيام  ميكن حتديد أ إ أعا ث حدوث األ م ا اس لتع آ ال،ق ت الع لتع

  ؛قجز ضخإ آ استزان العج اي -
 ، ؛كاري آ اإلدع هتتع  ا ر 
 ، ؛حجإ الحعت طت من ال،قد األهت،يب ا ر 
  ضع  اع بع الا،ك اسركزي قاى كل من أعع ا الملرا و ااه   اسملرآ. 

                                                
الدولتع واحلاكيع الع ستعل  والععمل يي ااأل مع اس لتع  :الدو  حا  العايت اساعقى لوسةاسة ومااجهتهااآلثار األزومة المالةة العالمةة األسباب ، مرايل د  ر  - 1

 .3لص 5009أكعابر ل  هت معع  رح ا قا  لعطت 
 .91قاد احل    اليتد الادوي ل مرهتع ع ب ل ص - 2
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يوا ك  آ حدوث األ مع  ن  ذه األعا ث و مري   متثل قاامل ااتيتع من أهتل حترتز و هشجتع اسض ابع اله ا  
 1:و  ض  ع  ىل هاك األعا ث دذكر م  يات اس لتع 

  ؛ضخ مع حجإ الدين اس اهتت القملري األهتل اسي،ا  لاقط ع اس ص 
 ؛ااهر ع دياع الععثي ااا األهت،اتع مري اسا شرل ياخل الااا ع 
 ، ؛أياز ااه   اسملرآ ا ر 

 ؛ضع  اع بع الا،ك اسركزي وقديف هاقته معاام ا قن الع ا، اس اهتت لاقط ع اس ص 

  القطدد ع اسددد   و اإلشددراا قاتدددهل  الددذي أعدددهإ آ هعيتدد   داحدددع ك  دددع العدددخل اليت عدددت آ قياتدد ا ه،يدددتإ
 ؛األ م ا اس لتع اله حدرت آ هيعت، ا القرن العشرين هقريا 

   منل خ  ع آ الجت ه  ىل ويااع الا،اك مع ااهر ع أعع ا الر ادلأعت يف بعج اسيعثيرين ب لالث قن مال. 

  ا ردد ،مشدد قر اسدداا مددن حدددوث مزيددد مددن  -اليددعر ا ردد ،قاامددل دريددتع أبر  دد   دد وا اسيددعثيرين مددن 
ل والذي يد ع  ىل مزيد من القا  و العاهر الدا ع لقراااا مري اشتدل  عااز بيرقع الدخا  أو اسرو  من بعج -األعع ا
 .األعاام

  المالةة األزومات أنااع :ثانةا
 : 2م يات  ىله،قيإ األ م ا اس لتع 

ل الاياادع علب طاب ىف ومر هتئع كاريل  ي يل م  ب،ك يااهته ق،دم  اسملر تع األ م ا هيهر: المصرفةة األزومات -1
  ادن التدامتل اليدلب طااد ا سااهتهدع بيدتطع ب،ياع ولعر  لديه الايااع معيإ هش تل أو بإعرا، يقايف الا،ك أن  اي 

 عدتالع ب  مدع ييديى مد  لددث ب لعد   و ال،يداعل هادك صطدت مد    ا اسدايقل لطاا ا الععج بع احل   بطاتعع ييعطتع

 ب،داك  ىل وامعددا ال،داع  دذا مدن مشدكاع حددرت و  ال   "SYSTEMATIC BANKING CRISIS"الا،دك لددى

 الا،داك هادك وهدر ج الا،داك لددى الاياادع هعداا ر أي العكدعل لدث وق،دم  مملر تع أ مع احل لع هاك آ  عييى أخرىل

 الاعي ن ب  مع يييى م  و ا اإلعرا،ل آ أ مع حتدث اليلب بطاا ا الا  ز قاى عدا،  قديف من خاً   القرو، م،مل

 CREDIT CRUNCH.و أ

 العيادع عددال قادى يدؤرر بشدكل ب ل دع بيدرقع الملدرا أعدع ا هع دري ق،دم  حتدث: الصرف وأسعار العملة أزومات -2

 هادك اسد اق ا وحتددث متزان ب  مع أيًض  األ مع  ذه هييى لذلك لاقتيعل  زن أو لاعا ي  كاعتن مهيعه  أياز قاى

 هدؤيى عدد أ مدع حتددث وب لعد   اسضد ابعل قياتد ا دعتجدع العيادع عدعر خبردج عدراا ال،قديع الياط ا اص   لدى األ م ا

                                                
 .135ص ل مرهتع ع ب  لبداوي مملطرى - 1
الدولتع  والععمل يي ااأل مع اس لتع  :الدو  حا  العايت اساعقى لاألزومة المالةة العالمةة نظرية لألزومة أو أزومة نظرية مهدي متاايل ل  ايري باق عإ  - 2

 .5009أكعابر ل  هت معع  رح ا قا  لعطت واحلاكيع الع ستعل 
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 ق يف اعت  شرم آ اس لتع األ مع اددلع آ اسا شر الياب وك ن ه يالدد آ حدث مب  شاته و ا العياعل هاك ععر لهنت ا

1997 

 اععمل ييً  يعرا م  دعتجع اس   أعاام آ األ م ا من العديد حتدث: "الفقاعات حالة" المال أسااق أزومات -3

 قادى الع يلعل عتيعه  يعج و  بشكل األ ا  ععر يرهرع ق،دم   "الرق قع" هعكان حتث "BUBBLE" الرق قع بي  رل

 الدربمل  دا – اسثد   عداتل قادى ك ألعدهإ – األ دل شراز من اادا يكان ق،دم  لدث م  و ا الم   مري ااهر ع حنا

  ا األ د أعدع ا اهنتد ا يملدامل احل لدع  دذه آل الددخل هالتدد قادى األ دل  ذا عدال بياب ولتع ععره ااهر ع قن ال، هي
 آ الدذقر حد لا هاددأ   ومدن اااداتل آ عدعره  تاددأ األ دل  لدك لاتدع عايًد  اجت ً د   ،د ك يكدان ق،ددم  لوعدت ميد لع
 .األخرى القط ق ا أو القط ع درع آ عااز األخرى األعهإ أعع ا حنا األرر  ذا وميعد األعع ا  ع،ه ا اليهاا

 .أهم األزومات التي كان سببها تحرير حركة رأس المال: الفرع الثالث
ت قن جنيالياب الراتيت  ته   ا حترير حركع اؤو  األماا   ت أ مع اسكيتك واله اله ك ن  األ م امن أ إ 

ل  ليدب   ل وك دت عرقع  ذا العد   مثدريل لالدعاد ه وممهددل ب هنتد ا ال،يد يف اسد   العد ستهد   مذ ل لرؤو  األماا   لته 
 ددإن األ مددع  لم ال،قددد الدددو اسدددير الع،رتددذي اليدد ب  لملدد،دو  "MICHEL CAMDESSUS" متشددتل ك مدييددان"عددا  

ك دت األ مع الكاريل األوىل آ ق س،  ااديدل ق   األعاام اسعاسدعل الده هتدرا وااز د  أ مد ا آ   1995اسكيتكتع ق يف 
 . قدي كاري من يو  الع   ول عتي  بادان هت،اث شرم اعت  ومري   من بادان أواوب  الشرعتع 

 األزومة المكسةكةة: أوال 
ل شدددرقت احلكامدددع آ هطاتددد  بردددد مي اإل دددال  0110هعدددر، الععملددد ي اسكيدددتكت أل مدددع خطدددريل عددد،ع بعددددم  

ردتج الضداابن ااتكادت الدذي يشديل ط اردع قريضدع مدن اإل دالح ا اسعيثادع آ ه،رتدذ بردد مي لععزيدز األوضد ع اس لتدعل وص
حدا  يياهند  اس اهتتدعل وبدذلت هتهدايا كي  اضطاعت بإ الح ا م لتع ااتيتع وأقد يا العرد و، الع،يتيتع واسملخملعل

 .0119ق يف   هتديع آ عاتل ادرع   العج الل كاات ب دضي يف اسكيتك  ىل اهر عتع اا ا
وعدد أ ضدت  دذه اجملياقدع مدن اإل دالح ا  ىل دعد اي   مدع ك ددت مبث بدع خدن الدطدالم لعدد ق ا اؤو  األمداا  

من اؤو  األماا  اله %  02يولال أي م  ميثل  مات ا 029( 0119و 0112)الضخيع ل حتث با ت بل ق مت 
ادعقاددت  ىل اإلععملدد ياا ال، متددع مددن  ددذه الردد لل وعددد عدد مهت  ددذه العددد ق ا آ هاعددع الطاددب الكاددت وآ  يدد يل أعددع ا 
األعهإ والعق ااا وآ  ا معي اع لأل ا  واسملايف اسملر تعل وقجز ضخإ آ احلي ث اا اي اس اهتت  ىل الداهتع اله 

  1.بدأ اسيعثيرون  ته  يعشككان آ عداهه قاى الععدامع

 ، ك العديد من األعا ث اله ك دت وااز حدوث األ مع اس لتدع آ الععملد ي : أسباب األزومة المالةة المكسةكةة  -1
 2:ميكن هاختص أ إ  ذه األعا ث  تي  يات واسكيتكت 

                                                
1 -T/VB/T20037.HTMLHTTP://ETUDIANTDZ.NE 
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شديد آ الععهالكل ومن    ي يل الاااياا  ي يل كاريل اس  لل آ هقتتإ ععر  را الاتزول مم  أيى ااهر ع  -
لقت يف اسيعاايين ب ععرياي الياع اله خيشان أن هملامل أعع ا   أقاى  تي  بعدل ومن د حتع أخرى أيى هر عإ اسش كل 

العياعل وأن ه هتتل  اله صاره  اس  لل آ هقتتإ العياع  ىل  ي يل القعق ي آ أهن  لن صعرت يون  حداث صرتج آ عتيع
 اإل ال  يؤيي  ىل هكارع أقاى له؛

 آ األماا  اؤو  من اسعرو،  ي يل  ىل أيى األهت،اتع األماا  اؤو  اذث القتاي من اس   القط ع حترير -
 آ الشر  تع وم بت واإلشراال اسراعاع ىاق عدا،  كالا،ا  و قدا الاعي ن م،مل آ اكالا،  عاععت علاقات األعاام
 آ اسؤ ال من الكثري قن اسكيتكتع احلكامع اتص بياب الععثي ااا هاهتته وجم لا اس لتع اسعاام ا قن الكش 
 مم  العق ااا آ والععثي ا اسعيرل الععهالكتع الياع  دع    ىل الععثي ااا هاهتته وث ل2891 ذ،م اسملرآ القط ع
 1.%3.95 ىل %4..4  من العج اي استزان آ العجز و ي يل لاقات اإلمج    يال، ه آص دق  ىل  لك أيى

أن عاياع الضطراب ا اس لتع والعقاا ا آ ععر الملرا اله مر هب  الععمل ي اسكيتكتل ك دت دعتجع ما شرل  -
معع لتع آ الععثي ااا مدري لعاامل اععمل ييع خ اهتتعل وقاامل عت عتع ياخاتعل حتث أيا العاامل اس اهتتع ل ر ض ا 

اسا شرلل وأعهيت العاامل الداخاتع آ  ش قع هتدا مدن ال يدا، الشدديد قادى اسيدعاى الععملد يي ويضد ا  ىل العاامدل 
ل والدده أيا  ىل هاعددع عددريع آ الاعيدد ن اسي،ددا  مددن الا،ددك 0119الداخاتددع العيدد  ل آ اليت عددع ال،قديددع خددال  قدد يف 

كل وآ الاعي ن اسي،ا  من الا،اك العج ايع وب،اك الع،يتع لاقط ع اس صل د  تك قدن هعدا  الاتدزو اسركزي اسكيتكت لاا،ا 
وعدراا اليداط ا احلكامتددع آ اسكيدتك بدد لعخات قدن العزام ،دد  بدإياال ديدد يف عدعر الملددرا ممد  أيى  ىل اردد ا عدااتع شددديدل 

مدددن عتيعددده آ م،ملددد  % 92حددداا   0111 درت هتددد 90قادددى هاععددد ا األعددداام اس لتدددعل  قدددد  اطدددت عتيدددع الاتدددزو آ 
 ؛0119يييي  

الزي ياا اسطاابع آ ععر الر ادل من أهتل يقإ ععر الملرا ا  ه رري عايب قاى ال،ي يف اس  ل بل وعد هياب  -
أ مع آ  ذا القط عل   ن مع وهتاي اكتزل  را  إن اسيعثيرين يداكان أن الضي دع الضي،تع لق باتع العياع لاعلايل 

 دويل بعاا ر الحعت ط ا الدولتع وعدال الااد قاى الع ا، ل وقاته  ع،دم  هثاا الشكاك حا  اععدامع هرهتا ا ععر 
الملرا آ باد م ل  إن  ذا األخري عتجذث ب لداهتع األوىل العد ق ا الرأمس لتع عملريل األهتل الي قتع  ىل اسض ابع و ذا 

 ؛ م  حدث  عال آ اسكيتك

 مع اس لتع آ اسكيتك حبدوث قجز كاري آ متزان العيات ا اا ايع مبتزان اسد اق ال هاعرت معه وعد بدأا األ
اسكيتك قن عداي الديان اس اهتتع مع حدوث  ي يل عريعع آ معدلا العاعع ال،قدي الذي ع  إ آ اسض ابع قاى 

  من الالي ا اسعلدل األمريكتع و ،دوم ال،قد العياع اسكيتكتع اله اهن اا بشدل مم  اععدقى هدخل عريع لردق 
 2.الدو 
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و كشددرت األ مددع اسكيددتكتع قددن مدددى  ش شددع اات كددل الععملدد ييع اددذا الااددد حتددث شدد اا قاددى  اليددقات آ 
 لال،ي يف اس   الدو  الرا ن ل يكعرت بكش  أوهته الضع  الععمل ييع لااادان بيرقع ل بل يع عاهإ قاتهد  اا ويع  و أن

و كت  أن ه خر   ذه اسعاددع  لو أوضلت األ مع أيض  مدى م  ميكن أن هقدمه اسعادع الدولتع لدو  آ ح لع اسكيتك 
  1 .يي  إ آ ادعش ا الضطراب ا اس لتع و ب لع   همل قد اسخ طر آ األعاام اس لتع ال، شئع  كي  حدث لادو  ايعتايع

 :زومة المكسةكاالنعكاسات الوولةة أل -2
 من  ل اده بدايع للقد ههر آ الادايع لا عت الع   أن ا ر ، الاتزو أمر ق يي و ل ارر له قاى ب عت الععمل يي ا

وك ددت أ دإ  لبداز الع رري ميعد  ىل جمياقدع مدن العيدالا آ األعداام اس لتدع بيد،   االل ل،ددنل دتايدااك 1992ي، ير  15
 .2العيالا اله هعرضت لال ر ، الزولايت الاال،ديل الا ا الع يا،ديل الاتزا األاهت،عته

ع ئشدد  ددذا الاضددع ي ددع اسيددعثيرين آ الدددو  ال، متددع مددن الددعخاص مددن األواام اس لتددع الدده مياكاهندد  مددن األعدداام ال،
 (.لت ب  م اك ل يولال  ردك الياييريل ين ا)لتلملااا قاى قيالا  عاع 

مثل  ذا اليااك أيى  ىل ا ر ، قيالا يو  األعاام ال، شئع بشكل يادوا مع، ع     مع قيالا يو  لتع 
لتجد    يا الا،اك اسركزيع لددو   لبت،ه  أي ه،يت  اععمل يي أو مرهتعتع  كريع كي   ا احل   ب ل،ياع لايجر و اددودتيت 

أعددع ا الر ادددل لااددداهنإ طيعدد  آ  مددراز اسيددعثيرين قاددى الحعردد ظ مبدد   هت،دداث شددرم اعددت  أدريددهإ جمعيعددل لتقددراوا ا ددع
 .لديهإ من قيالا  ذه الدو  لعخطاا حذو إ األاهت،علل بالادت  و ال ا يل

ي، ير  ىل الدولا وا ع  لك  50اسذكاا أقالهل     ادعقل بعد ال،لا و  يعاع  األمر قاى ا ر ، العيالا قاى 
 روث اؤو  األماا  قاى اسيعاى " لشتاخ األمريكت أناالرداا   ىل الشعاا ب سطر معا،  أم يف جماع      الحعت طت 

" الع ست واااه   ىل قيالا أكثر هتايل ك للل و اس اك األسد   ،ددي لاعاهتده العد ست ب جتد ه اععملد ي اليدام و الدميقراطتدع
آ بدد عت الدددو  ال، متددع عددد هددؤيى  ىل ايوي  عددل ه،عهددت ب هنتدد ا  قاددى مددراا اسكيددتكتع أل مدد ااوكدد ن اسدداا مددن اددددلع 

 .األعاام اس لتع الع ستع
اسكيددتكتع قاددى حقتقددع مر ي دد   ددا أن الععملدد ي العدد ست آ هددل العاسددع لددتع  كامدد  مبدداا ين   أل مددعالقددد أعددررا 

ع الدولتددع ب معددداييه  وااها ط ،دد  سدد  ادد  مددن و   دد   ،دد ك عددال هتديدددل آ اليددام اس لتدد( يو  و تئدد ا دقديددع)القدداى العقاتديددع
 .عدااا هدمرييع

 
 
 
 

                                                
ل لهت معع اازاار (مري م،شاال)م هتيعري  مذكرللأثر تصنةف فطر البلو على االستثمار الوولي في دول المغرب العربي في عقو التسعةنةاتم،ه خ لد ل  - 1
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 . األزومة اآلسةاية :ثانةا
 حاووث األزومة اآلسةاية و أسباابها -1

 ن اسعجدددزل ايعدددتايع الددده أحددددرعه  يو  ال،يددداا األعدددتايع  و الددده هتاادددت أديددد ا العددد   كيددد  هتاادددت معهددد  اؤو   
حتث اعدعتقيت ه يا،ددا ليا  ا  معع آ هل هعر،  ذه الدو   ىل أ مدع م لتدع شدديدلاألماا  اا اعع ب تع اععثي ا  ل   

الكادري آ عتيدع الا  دت لعلددث بعدد  لدك ح لدع قدديف  ال رد ،قاى وعع أ مع دقديع من خدال   1995هتاياتع   5آ 
أكعدابر  55كادريا م،دذ يدايف الر،دل  قد شهدا األعاام اس لتع لدو  هت،اث شرم اعت   هنتد اا   1اععقراا آ األعاام اس لتع

 .و الذي أطا  قاته بتايف الر،ل اجمل،ان 1995
و  لدك بعدد اسضد ابع قادى خردج  لقد بدأا األ مع آ ه يا،دا و اله هعع  أضع  احلاق ا آ اس،يامع األعدتايعل

و مدددع  شدددل احلكامدددع ل ىعتيعددده ب ل،يددداع لاعيدددالا األخدددر  ا رددد ،عدددعر الا  دددت بعدددر، كيتددد ا م،ددده لااتدددع ممددد  أيى  ىل 
الع يا،ديع آ احلر ظ قاى عتيع قياعه   دعتجدع هآكدل الحعتد طت ال،قددي األهت،ديب لدديه  ل اد ا ه يا،ددا  ىل خردج امسدت 

و مدن ل مدن اليدام لديدل ثاآ عتيدع العيادع ددعي ق،ده بملداال  اايدع هراهتدع حد ي ألعدع ا األعدهإ بعدد أن عدرا األهت ددب 
 52و  لك أليا ميعاى له من  %50 م لتزي  ل حتث هراهتع ععر الرس،ت اس لتزي ب،ياع العدوى  ىل ادعقاته يا،دا ل 

عدعر الرس،دت اسد لتزي أمد يف الددولا األمريكدت و  ا رد ،و مع  ي يل اسضد ابع أيى  ىل ل األعهإ اهنت ال مم  أيى  ىل 2ع،ع
 .ل قالعع له ب ألياز احلقتقت لالععمل ي اس لتزي  ا ر ،أعع ا األعهإل و  ا  ا ر ،

ماتد ا يولا يكردت سااهتهدع أي قياتدع مدن قياتد ا اسضد ابع ل  00أم  ه ياانل  كد ن اد  احعتد طت أهت،ديب يقددا بدد 
ماتد ا يولا آ األعدااع األو  مددن  5ماليدري يولا مبد  آ  لدك ( 2)مد  عتيعده ةيدع  ردالث أشدهرهد ياان آ  أدرقدت قدد 

لكن وقاى الرمإ من احلر ظ قاى  ليولا ه ياا  مق بل يولا أمريكت واحد 5022لالر ظ قاى معد   1995أكعابر 
عددام اسدد   آ هدد ياان حنددا    ا رددجعتيددع العياددع معي عددكع  ل  هندد    هيددعطع درددع الشددتز ب ل،يدداع لايددام اسدد  ل حتددث 

 .هقريا  50%

تددث كدد ن القعقدد ي اليدد اد بملددعابع صرددتج عتيددع قياعهدد  ديددرا لاهتدداي   هتدد ز يوا  اددد  كاددد  أعدداى احلاقدد ا ل ح
 ع،دم  امعدا شراال اسض اب ا  ىل  اد  كاد  ا عت الياط ا احلكامتدع عدعر ل احعت ط ا لديه  من العيالا األهت،اتع

أيى  ىل   لدددث حتددا  كاددري و ضددخإلو دزحددت األمدداا  مددن عددام األواام اس لتددع  ىل ال،قديددع ممدد  % 500الر ادددل  ىل 
 . هنت ا أعع ا األعهإ و الي،داال و عرق ن م  أرر  ذا الهنت ا قاى اليام اس لتع آ قدل بق ع من الع  

 ن حدددوث  ددذه األ مددع األعددتايع و هطااا،دد  اليددريعع   هكددن  جدد ل بقدددا مدد  هراكيددت جمياقددع مددن العاامددل الدده 
 : ال،ق ت الع  مهدا ا ل و ميكن حتديد أ إ أعا ث األ مع األعتايع آ
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CRISES ET MUTATION- , NATHAM, 5EME EDITION , PARIS 2000,P183 
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 احليد ث آ كادري قجدز لديده الدذي الاادد  ن: الرعادت الملدرا ععر حتديد آ واإل رات اا اي احلي ث قجز -

 يهد مجان األهت ددب اسيدعثيرين أن حتدث لايشد كل قرًضدع ال،يريدعل ال، حتدع مدن يكدان ر بدت  درا عدعر وديد يف ااد اي

 عدعر وكد ن 1990 قد يف م،دذ ااد اي مرهرعد  احليد ث متدزان قجدز كد ن لاه يا،دد  رتلعتيعهد  حتديد آ اس  ىل العيالا

 احلدل بعاك أ مع ههاا مبرريه يَرير أن ميكن ل اا اي احلي ث قجز ااهر ع أن  ل ل األمريكت ب لدولا مرهاط  الملرا
 هدد ق ا مدن العجدر  لدك متايدل كد ن   ن أخدرىل بعاد ال أي العجدزل  لدك متايدل يدعإ كد ن كتد   دا  ،د  أ إ  ا  ي  ل

  دإن وقاتدهلل ر بدت  درا وعدعر ااد اي احليد ث آ كادري قجدز لااادد يكدان أن مدن أخطر أمر  ا اس   اأ  حي ث

 الطدرم أمد  لاأل مدع حددوث  ىل أيى الدذي اليداب  دا مبردريهل يكدانل أن ميكدن ل ااد اي احليد ث آ الكادري العجدز

 1؛، ومياا  األ مع مالبي ا هريري آ احل مسع  هت العجز  لك لعيايل اخعت ا   ث اله والاع ال
  عتيعهدد  مق بددل العيدددالا  ا ردد ،ممدد  أيى  ىل  :ضدد ن اسضدد ابل الددذين قيدددوا  ىل بتددع قيددالا هادددك الدددو

 ؛  قاى هثاتت معدلا ها يا  و قهالع ستع خ  ع الدولا الذي حر ت حكام ا  ذه الدو  آ الي ب

     ع ي عال األ مع اس لتدع األعدتايع عداز ه،يدتإ مد  ل و قدديف اعدعقراا دقددي معاداقل بعلريدر قياتد ا اأ  اسد
 ؛دعتجع  ل  ز أوهته الرع بع و مجتع القتاي قاى حركع اؤو  األماا  

  و دقددص الشددر  تعل و الدده يقملددد هبدد  قددديف كر يددع و يعددع الات ددد ا و اسعاامدد ا قددن أياز الكثددري مددن الشددرك ا
 ؛اسؤعي ا الع مع و اس  ع

   ضع  اإلشراا و الرع بع احلكامتعل و ب لعد   هملد قد الشدكاك اليت عدتع حدا  العزامد ا اسؤعيد ا و مددى
 ؛مقدا،  قاى  هتراز اإل الح ا اس، عاع سااهتهع األ مع

  ؛2الشرك االعخملتص مري الك ز لاياااي اس لتع األهت،اتع الضخيع بياب ضع  القط ع اس   و عط ع 

  ،حترير بياب اعت  شرم بادان آ ممك،  أمرا األهتل عملري الدين هراكإ أ امل: األهتل عملري األهت،يب الع ا 

 متدت اسا شدرل األهت،ديب العدعثي ا قادى  د امع اع بدع الدولدع  تهد  متد ا  الده اا،ابتعل كااي  آ اس  ل  ل  اأ  حي ث
 العيدالا مدن الحعتد طت  ىل األهتل عملريل القرو، دياع با ت لذلك ودعتجع لاألهتل عملري الع ا، قاى الرع بع   الع

 الاادان  ذه أن  ىل  ،  اإلش ال لوجتدا1997ق يف آ ٪ 100 من أكثر اه يا،د و اا،ابتع وكااي   ددودتيت  آ األهت،اتع

 ٪011 ىل ال،ياع هاك لديهي  هملل  اإ وم لتزي ل الراال ايخرين الاادين األ معلأم  من هضراا األكثر  ت ك دت الثالرع
.حدل أعل ب أل مع ه ررمه  وك ن

3 

آ  الدعخ بدد اكيدد  أن  ،دد ك قدددل قاامددل أخددرى عدد قدا آ هردد عإ األ مددع ل ك لاضددع اليت عددت آ  ددودتيددت  ل 
 .الرتاتال و اضطراب ا العي   آ كااي 

                                                
مركز األحب ث اإلحمل اتع  اإلعالمتعل الدو  بل الععمل يي العع ون ل جماعاإلسالومي المؤتمر ومنظمة لبلوان ِعبر :آسةا شرق أزومةعاد شل   ع ن أداا  - 1

 .90-8.ص ص ل 1002لوالععمل ييع والهتعي قتع والعدايب لادو  اإلعالمتع ل أدقرل
 ص ل1999عاعي     ،دوم ال،قد الدو لل3ل قدي 32جماع العيايل و الع،يتع ل اجملاد  لالذي تعلمناه ومنهااألزومة المالةة األسةاية وما  للل هتيارت  - 2

30. 
 .01ل مرهتع ع ب ل ص عاد ش   ع ن أداا - 3
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 :انعكاسات األزوماة األسةاية على الصعةوين الوافلي و الاوولي -2

قديددل قادى  ادعك عد القد ادعهت األ مع األعتايع بد،رع اليدرقع الده هرجدرا هبد  ل بعددم  هركدت وااز د  أرد اا و 
 .الملعتدين الداخات و الع ست 

  م  ياخات  ل  قدد أيا األ مدع اس لتدع لددو  هت،داث شدرم اعدت   ىل  حلد م العديدد مدن األضدراا قادى اععملد يي ،  و 
 : 1عي قتل و لعل من أمهه قاى م، خه  اليت عت و الهت

 اسردد هت  لددرؤو  األمدداا  آ الاعددت الددذي عدد مهت  ددذه األمدداا  آ ا ددع معدددلا ال،يددا آ  ددذه  الديددل ث
 ؛الدو  خال  الي،ااا الي بقع حلدوث األ مع و خ  ع آ القط ق ا اساهتهع لاعملدير

  كاددريل آ  قد يل الثقددع و    دعابعهضد ؤ  الثقدع ب ألدييددع الععملد ييع و اليت عددتع الق ايدع ل و  ددا مد  هتعدل  ،دد ك
 ؛قايل اؤو  األماا  اا ابع 

هتعات األ مع اساليل من األعتايل يااهتهان  قدرا مر هتئد  ل و خ  دع بعدد هزايدد معددلا الاط لدع دعتجدع  هنتد ا  -
 ؛العديد من الشرك ا و الا،اك

ماتددد ا يولا  51اهتددل آ العدد   ماادد   500مددن بددل أمددع  25خيدد ال مددالك األمدداا  األعددتايل و قدددي إ  -
 .مق بل ااهر ع ررول أم،ت ز أواب  و أمريك  

 : الدو  ل و اله داهتز    تي  ياتقاى الملعتد   ادعك ع او أم  يولت ل  قد أيا األ مع  ىل حدوث أر ا و 
   مؤشددر يوهتددادز يددايف  ا رددجىل هددد اا مؤشددراا الااا دد ا األواوبتددع و األمريكتدع ل  قددد أيا األ مدع األعددتايع

دقطددع أي مدد   319295مبقددداا  األسدد  ل كيدد   ددان مؤشددر ياكددع % 11دقطددع أي حبدداا   225بددد 55/10/1995
 0223 دقطع أي مب  يع ي  دياع 532232مبقداا  50ل كي   ان مؤشر األعهإ الررديتع ك ك % 0252يع ي  دياع 

2
%. 

  الطادب األعدتاي قادى اليداع الع ستدع و دا مد  أيى  ا ر ، ن حدوث األ مع األعتايع ك ن له ه رريه الااعع آ
الذي قر عه أعدع ا الاد و ل و مدن    كد ن لأل مدع هد رري واعدع قادى قددل يو  و  ال ر ،أعع ا  ل و م،ه   ا ر ، ىل 

رم األوعن و ا     ريقت  ل كي  كد ن اد  هد رري واعدع قادى الععملد ي الت بد   م،ه    ريقت  هت،اث المللرازل  ض  ع  ىل الش
لكدن ارد ا األ مدع قادى أوابد  ك ددت  لديرا لالاها ت الااعع بل اععمل ي الت ب ن و اععمل يي ا الدو  اله ضربت  تهد  األ مدع

و الااعددع أن أوابدد  اعددعر يا مددن  لأعددل حدددل لو ددا مدد  يعكددع جت ا،دد  اقدددويل ديددات  مددع الاادددان الدده ضددربت  تهدد  األ مددع
أعدع ا الدد،رن و اسددااي اسدد يف و هددد  اإليددراياا آ أعدداام اؤو   ا ردد ،دعتجددع  ا رضددتمعددلا العادد ي  العجدد اي الدده 

 .3األماا 

                                                
 206ل  صمرهتع ع ب ، احليه قر  ن هقت  - 1
 .232ل صمرهتع ع ب اسضريي  ين أمحد ل   - 2
عاعي    ،دوم ال،قد الدو لل3ل قدي 32جماع العيايل و الع،يتعل اجملاد  األزومة األسةاية على االقالةم األفرى،كةف أثرت ،يياار م يكل  ل   - 3

 12ل ص1990
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 ل ر ، آ عتيع قيدالا الددو  اسع،تدع ب أل مدعل عدت،جإ ق،ده هزايدد آ قدر، اس،عجد ا ايعدتايع آ األعداام ا
 1.الدعع ش الععمل يي ر دتع لدو  اس،طقع قاى اسدى الطايلوالذي أق ي الع ستع ديراً ل ر ، أمث هن ل 

يقديف  لكتمع  ذه األ مع جند أده  الدو أم  ب ل،ياع سدى جت وث  ،دوم ال،قد   :ومااجهتها فيدور الصنووق  -9
اذه الدو  ل طر  ب قعا اه وكتاًل لادو  الداا،ع واس حنع لاقرو،ل برد جم ً اععمل يي ً  دياً   اسي قدليد  الدو  ،دوم ال،قد 

 : ياتي  تي  اذه الدو  ومتثل  ذا ال د م اس   اإلدق  كشرت لع،يتإ برد مي 
 ؛أعع ا العياع اقاتع آا ع أعع ا الر ادل بقال ك  تع سق ومع العد اا  أيعت عع دقديع معشديلل   ها ع  -

الااددان ايعددتايع  آكد ن ضدعره واخعاللده  دا أعد   األ مدع   الدذي اسد  ضدروال هاهتتده ال عيد يف لددقإ القطد ع   -
 ؛اسع،تع

ومك  لددع الريدد ي واقيددابتع  احلكددامتاألياز  آالععملدد ي ل وحتيددل ميددعاى الشددر  تع  آهقاددتص يوا الدولددع  -
 ؛و  ب ل األع اث

 ؛ صرتج القعي ي قاى اسدخراا األهت،اتع -

صردتج اإلدردد م العدد يف و قدد يل ها يعدده مددن اإلدردد م مدري اس،ددعي  ىل احعت هتدد ا هقاتددل العكارددع الهتعي قتددع لأل مددع  -
 ؛المل آ تالهتعي قوهقايع األمن 

 عمل الععمل ي وأعاام اس   أم يف األهت دب بال عتاي وحترير العجد ال اس اهتتدع وخردج ميدعاي ا الرعدايف اايركتدع  -
 ؛لعلقت   ذا ال ر،

  طرحده سااهتهددع األ مددع وبدددًل مددن  لددك أقدددا احلكامددع  الددذيوعدد ا ضددت م لتزيدد  ها ددت ا الملدد،دوم وبرد جمدده
 :يات مع اس لتعل ومتثات اسالممل الراتيتع اذه اسطع  تي  اس لتزيع خطعه  اس  ع سااهتهع األ

 عدددام العيدددالا والااا دددع لددددقإ العيادددع اس لتزيدددع وباا دددع   آدخل الدولدددع بقدددال مدددن خدددال  التددد ا اليدددام هددد
 ؛كاالمااا

  ؛معد  العضخإ آو لك ب لعاا ن مع الع رياا  وهداستا ع أعع ا الر ادل بشكل  دوي 

  هععد   ل والدهميكن ه هتتاه   الهه هتتل مشروق ا الا،تع األع عتع  آوهركتز  ذا اسرج خرج اإلدر م الع يف
 ؛هروا األ مع اس لتع اس لتزيع آضروايع 

   ادطاقدت م،ده شدراال األ مدع و دى  الدذي اسد  إلقد يل  تكادع القطد ع  0111بدايع  آخطع  اس لتزيأقد الا،ك
 .واسملرآ اس  هقايف قاى أع    ي يل  شراا الدولع قاى الا،اك ق مع لضي ن عالمع ال،ي يف 

 
 

                                                
  ،دوم ال،قد الدو لل3العدي ل32اجملاد الع،يتعل ل جماع العيايل وتأثةر األزومة المالةة في آسةا على كمباديا و جمهارية الالوس هر ا امحدل - 1
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 جم   ال،يا وععر الملرا ومعد  آو  ا ديرد   ىل دع اي  ذا ال د مي جند أن م لتزي  عد حققت دع اي أ ضل 
 1. اععع دت ب لمل،دوم اله واددودتيت  اا،ابتعومعد  الاط لع و لك ب لقت    ىل ه يالدد وكااي   العضخإ

 :الوروس المستخلصة ومن األزومة األسةاية -4
أر اا األ مع اس لتع األعتايع قديا من القض ي  و الداو  لمل دعت القراا اليت عت  و س از الععمل ي و اس   قادى 

  اعددعخالص أ ددإ ياو   ددذه األ مددعل جنددد أن ميدداا ا  ددذه األوضدد ع هادددو معيثاددع آ هتاادددب حددد عددااز ل  ددإ ا ح ول،دد
 :2ضع  ي،ا ت جت،اه  أو قاى األعل  قط ؤ   ال عي يف الال يف ضين ال امي اإل الحتع ل و من أ إ  ذه الداو  جند

  اؤو   ادعقددد  هععددد  األعددداام اس لتدددع عدددالح   ا حددددين ل أحددددمه  يعيثدددل آ أمهتعددده لاع،يتدددع مدددن خدددال  هيدددهتل
األمداا  و مدن هشدجتع و هتدذث العدعثي ااا ل و ايخدر يعيثددل آ  حلد م الضدرا ب لع،يتدع مدن خدال  اسضد ابع و حركدد ا 

 .اؤو  األماا  الي خ،ع
  بدل العدر،   و الطادب ضدئتاع  الحنرا د اب،ريه   ل ق،دم  هكدان  ل ميكن لألعاام اس لتع أن همللمل دريه

كادريل هتددا ل  دإن التد ا اليدام هعجدز قدن  حدداث العملدلتمل ل و   ا هدرك اد  اجملد      الحنرا د ال أم  ق،دم  هكدان  دذه 
خد ا  اليدام  كت هعيل قاى  اا    إهن  هقداي  ىل دعد اي ك ارتدع ل و ل م،د ص آ مثدل  دذه احلد لا مدن هددخل عدال مدن

 ؛لععع يل العاا ن ممثاع ب حلكام ا و  ،دوم ال،قد الدو  كي  حدث مع يو  هت،اث شرم اعت  

 ن خددال  هعزيددز مبقدددوا الدددو  اجملدد وال الدده هعرضددت  ىل األ مددع  ا،دد  أن ه خددذ هت دددب احلددذا مقدددم ل و  لددك مدد
 ؛عت ععه  الععمل ييع

  األ مد ا ل و  دا  ادددلعالععملد ييع الكاتدع عادل  د ل مدن  ااإلخدعاللضروال  قط ز ال عي يف اساكر بعمللتمل
 ؛3م    لدث آ ه يا،دا ب لرمإ من العلذيراا اسعكرال آ  ذا الملدي 

  لقد جتاى من  ذه األ مع  عابع جتديد الثقع لدى اايهاا ل و  ا م  ييعدقت ب لضروال العزام   د ام  بدإهتراز
بعددج ال،عدد اي اسؤسددع ل كددذلك  ن اسيدد لع هيددعدقت مددن اايتددع اللعددزايف بعقددد   اإل ددالح ا الععملدد ييع حدد  و  ن هطاددب

اسعاامدد ا الدعتقددع و الشدد ماعل و الدده متكددن األعدداام مددن هقتددتإ اسدددى الددذي هط لدده مشددكال،  الداخاتددع  وهتديددع ااهدداي 
 ؛يل لع هت قه  من هتديد ىل وعت طا لعمللتله ل و ب لع   يقاي  لك  ىل العقاتل من قديف الثقع و اله حتع   

  و أخريا دقا  أن اهنت ا أعاام اس   آ هت،اث شرم اعت  عد أقطدى ياعد  كادريا أل و  دا ضدروال اق  يدع قادى
دي يف م   عاتإ و ميعقر آ  ط ا اععمل ي ش مل م ابنل و من الضرواي هتدا أن هعيل  ذه الدو  قاى حتيل أدييعه   

قاتهدد ل   و كددذلك مددن الضددرواي أيضدد  هعزيددز الععدد ون اإلعاتيددت و الدددو  قاددى حددد عددااز اس لتددع و عت عدد ،  و اإلشددراا 
 .ق ابع اسض اب ا الكثريل قاى األمد القملري آ األعاام الدولتع

                                                
ا  م الععثي ا :ل اساعقى الدوىل حا انعكاساتها على االستثمار بوولة الكايت –آثارها  –األزومات المالةة العالمةة، أسبابها امض ن قاى الشرا  ل  - 1
 .01-09لص ص   0221لاليعاييعل أ ريل "مع ً سااهتهع العلدي ا"الدوال الث لثع "
 .110ل صع ب مرهتع دا اي أااه ل  - 2
 .505احليه قر  ن هقتل مرهتع ع ب لص - 3
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 فالصة الفصل األول
 آ الربع األخري من القرن العشرين ههرا قدل مع رياا قاى الملدعتد العد ستل و اادت قددل ددااحت اععملد ييع و  

عت عتع و اهتعي قتع مم  يضرت قاته  داق  من الشيالتع آ الع رري قاى األوض ع الداخاتدع و اس اهتتدع لددو  العد  ل و مدن 
اجتد ه  عاد  يو  العد   حندا و  و حتا  األدييع الش اكتع حندا اععملد ي اليدام اليا تهاهنت ا الحت ي :أ إ  ذه اسع رياا

   الددع اسعاعدد ا أمدد يف حريددع العجدد ال الع ستددع و عتدد يف اس،ييددع الع ستددع لاعجدد المددع  ا اإلعاتيتددعالعكددعالا الععملدد ييع و ال هتادد 
 .هع هإ يوا الشرك ا يولتع ال،ش ت أو مععديع اا،يت امع  ههاا أ  ت هتديدل من هقيتإ العيل الدو ب إلض  ع  ىل 

ولعدل  ل عا  مراحل وهطاااا دي يف ال،قد الدو قد ع يرا  ذه الي  رل   لأم  ب ل،ياع لالركع الدولتع لرأ  اس  
 لأن حركدع اأ  اسد   ك ددت أكثدر عدهالع  ومروددع آ هدل ديد يف ع قددل الدذ ب اعع،ع هته آ  ذا اليت م  ا نأ إ م  ميك

 والده شدجعت قادى   الدع القتدايل "بريعدان ووي " لعملامل  مقتدل بعدد  لدك آ  طد ا ديد يف ال،قدد الددو  القد اإ قادى اهر عتدع
واليداب آ  لدك  دا هرد يي األ مد ا واسشد كل اس لتدع الده ك ددت  لقاى احلي ث اا اي ولدتع قادى حيد ث اأ  اسد  

ل  ات ا واليعت،تتحداث والعطاااا اله شهد،  ع،ااا اسييت،أللكن مع ا لاحلرث الع ستع الث دتع لع ادل آ   ل م  عا
 لقد يا مدرل أخدرى اؤو  األمداا  لععدد   حبريدع لاسضد اب ا قادى العيدالا واهيد ع ياادرل "بريعدان ووي "ومع اهنتد ا ديد يف 

ل  ىل هت ددب  لدك  قدد  اي إ الدع القتداي قادى حركدع اأ  اسد  باألخدرى  ىوخ  ع بعد عت يف العديد من الاادان الااحددل هادا 
 .حجإ العد ق ا الدولتع لرأ  اس   وخ  ع آ  ط ا ه  رل العاسع اس لتع

هرمب آ حترير -مجاع من اليت ع ا واإل الح ا الععمل ييع اله سب قاى أيع يولع  ا  إن  ، كوآ  ذا اإلط 
مدن خدال   ولعل أمهه   ا   ال  ال،ي يف اسد   لعلريرال أن حتققه  عال أن صطا أيع خطال آ طري  –حي ث اأ  اس  

هععد  مدن اسعطااد ا األع عددتع  والدهحتقتد  اعدعقراا الععملد ي الكادت وعدالمع الا،داك واسؤعيد ا مددري اسملدر تع واألعداامل 
آ العقاتل  ىل أيا حد من ه رري هد ق ا اأ  اس   عملريل األهتل اسزقزع لالععقراال وهعزيز عدال القط ع اسد    للايي قد

 . يع األهت،اتعاقات قاى مااهتهع اس، 
ولعددل مددن أ ددإ األ مدد ا الدده كدد ن اليدداب الراتيددت  تهدد   ددا حتريددر حركددع اؤو  األمدداا   ددت أ مددع اسكيددتك والدده 

ل   ل وك دت عرقع  ذا العد   مثريل لالدعا ه وممهدل ب هنت ا ال،ي يف اس   الع ست لته جنيت قن هد   مذ ل لرؤو  األماا  
ك دددت األ مدع الكاددريل األوىل آ ق س،دد  ااديدددل قدد   األعداام اسعاسددعل الدده هتددرا وااز دد    1995 أل مدع اسكيددتكتع قدد يف  

 .أ م ا آ قدي كاري من يو  الع   ول عتي  بادان هت،اث شرم اعت  ومري   من بادان أواوب  الشرعتع



 

 انيـل الثـصـالف

 بي ـنـار األجـمـثـلالست ريـظـار النـاإلط

 رــاشـالمب
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  تسثثاار اجأننيي الاياررلال اإلطار النظري: الفصل الثاني
 متهيد

يعترب  الستربتار ا النيب ربمل الشر ظربربر  رب ترا الةتقرب ةيجت ةدبربربجت  نربيب مع ربعل  اربربمل  ربل  رنربل التربربربرق التع ربري   تترب   مربربربعا 
التا  يربربجت   ربرب  يبعنهربرب  ل ربربعق مربربل التترربرب ا التعديربربد  ربرب  السةتقربرب ةير    ي رربرب  التاربربر   مربربر   الستربربربتار ا معربربد البربربرع التع شيربربجت 

النيب ربمل الشر ظربربر   هع ربربل  تربينجت متعيربربل مدينربربجت لنلربث  تيهربرب  الت اربربت  رب  التربربد يف التربرب  لعاليبربل التعلربربأ   متعيربربل التربتار اال    ربربت   ربربل 
هرربتال لنرب    اليب مل الشر ظر  حبيث ي ربعق ش رب ا الستربتار ا لربث ت تيس مإ   ق هل التد يف  ق لاتفيد    لدفرب ت الستتار ا الن

يبنب الستتار ا النيب مل   الشدى الترعيربل    يعترب  الستربتار ا  لربر التأال يربجت   التت ريربجت السةتقرب ةيجت   السيبتر ليربجت م لتررب ا  
ة ةربرب ا التربربعول   تنرربربعالا التربربدالفل النت تربربن تن رربربع  ربرب  ةربربليف  يربرب ةا الت ربرب لف التربربدالةنن   لربربعفت  ربربعالة   تيربربجت   ربرب فيجت   رنربربجت تلة

  ياربرب تا الستربربتار ا هربربنتل    ربربربل التترب يربرب ت الهديربربدا   الشهربرب االت التع شيربربجت    تربرب تيب  الترب منربربجت تلتربربتار ا ةالةربربل هربربل منربربد
 .الإلةالاا البدياجت هر  لا لد لن  التتخدالا ظر جت التتع يل التد تيجت 

 تربربرب ل  يف  ربربرب  ةربربربليف تربربربنال التفقربربربل التتعربربربرمل لنربربرب   تربربربا الهعال ربربربب الشتعنربربربربجت اربربربن  الت ربربرب ترا السةتقربربرب ةيجت   يربربربث ةر ربربرب  
التتفاربربربتالت الت  ريربربربجت تلتربربربتار ا النيب ربربربمل الشر ظربربربر  ربربرب  ةربربربليف الت  ريربربربجت التتربنيديربربربجت  الت  ريربربربجت متخقربربربيمل الشرلربربربث الن يف تداالتربربربجت 

  ظ  يف الستتار ا النيب مل الشر ظر   ة الفل  ت ت   يف  ف تيا       الشرلث التا ينالتترعا التت اخين تلالبدياجت  م إل  فجت  ىل 
م إل رب فجت  ىل  تلخمتنف الت  ري ت الشفارا   الستتار ا النيب مل الشر ظر مدةالت :     الشرلث التا تث فاعمل  تررق فيل  ىل 

داالتربجت  عةربربف التربد يف الش ربربيفجت     الشرلربث الترالمربل تربرب ربعا م ل ععة لربرب ظرب  يف البربعالفأ الشر ع ربربجت تلتربتار ا النيب ربربمل الشر ظربر   
الشأاليرب   التعيربعع م ت اربرجت تنربد يف الش ربيفجت  رب  يبهربجت  الت ربره ت   الء الستتار ا النيب مل الشر ظر    ذتل    ةليف التتررق  ىل 

 . النيب ريجت    يبهجت  ةرى
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 التسثثاار اجأننيي الاياررإلى امدخل  :اجأول الايحث

تربد   ن الستتار ا النيب مل الشر ظر م تتر ا التعديد    الشدالاس السةتق ةيجت   ن   ربعهل  فربربد    تربيب هربل  ال ربدا 
  ه  لفات تن  الت  ترا مب  لرال  صليل      يبهجت   رت    حتربيق التفع تيجت  التت ريجت السةتق ةيجت تند يف الش يفجت   الةتنفيب  

الآلاالء  النف ربرب ا  الشربربنالتب  هرربرب   ق الستربربتار ا النيب ربربربمل  السةربربتلمل   ىل هربربل  ال ربربدا لربرب  النةربربرى   يعربربعة تربربنال التترربربرب ي  
الشر ظر   لرعا   منع   ربر معربدا  رال ربل    يربجت  فترب اا هرب ق ي رربع  يترربعا ماربرلجت  لرب اا هرب ق يتربهربربر  يساليبربل   تربنال  اربرجت  ىل  

ت   يف   تربربنال الشرلربربث هربربل فربربسا    يربربجت هربرب ق بربربر اربرب   الن ربربدالح التربرب  ه  ربربيب لقربرب  رل   متاربربني  الت ربربعء لنربرب   ربرب  تربربرق  تربرب 
 .التتفاتالت الت  ريجت التتربنيديجت  البدياجت تلتتار ا النيب مل الشر ظر مث  تررق  ىل التترعا التت اخين تل

 لالتسثثاار اجأننيي الايارر ةيالنظر  راتيالثفس : اجأول الاطلب
يتفربربربربق السةتقربربربرب ةير لنربربربرب  لفاربربربربت  ال ربربربربد تلتربربربربتعر ا النيب ربربربربمل الشر ظربربربربر  تربربربربنال تت ربربربربعرل  لعربربربربربد  ربربربربعالتر   الةربربربربتلمل  مل

 .التتفاتالت التتربنيديجت  البدياجت تل

 النظرية الثقليدية: الفرع اجأول
 يربجت يرى  ع ا السةتق ةير التني  ل هعال الستتار ا النيب مل الشر ظر     يبهجت   ر الت لتيل   ق  ع ا الش  فل الجمل

  ربربل لعربربعة لنربرب  الشاربربتارر النيب ربربمل     لنربرب  الت ربربره ت الشتعربربدةا اله اربربي ت   ذق ف ستربربتار االت النيب ريربربجت الشر ظربربرا  ربرب   يبهربربجت 
  ر الت لتيل تن  ر االا    ورمل  ال ربد   التفربع  فيهرب    هربد تقرب ر الت ربره ت التعرب مرا تنربع يرب ت  تيس تنربد يف الشاربتربرنجت 

 1 :ا   االت  ب    جي  ت  فير  يننتلتتار ا   لدلا  يبهجت   ر الت لتيل لد
صربرر  لربا اس س الن ربعاليف النيب ريربجت الشتدفربربربجت  ىل التربد يف الش ربيفجت ة صربجت التربد يف الت   يربربجت  مدايبربجت س لرب ا   يربجت تربربنال  -

 .الت عع    الستتار ا

الت ره ت الشتعربدةا اله اربي ت  ىل حتعيربل  هرب  ةربدا   رب   رب  الت رب لف  النامرب ل المربربربجت  رب  لرني  رب   ىل التد تربجت  يلمت -
 .النا  مدس     ل ةا التتار ات    التد تجت الش يفجت

   ل تلل الت ره ت الشتعدةا اله اي ت  ةد ي ةي  ىل ةنق  من ط يبديدا تلتتهلك   التد تجت الش يفجت  س لتلءا  -
 .رنر ت التت ريجت  ت

ةيربرب ا الت ربربره ت الشتعربربدةا اله اربربي ت  م ربربربل التت  عتعيبيربرب  التربرب  س لربربتلءا  اربربتعي     ربربل  ترنرربرب ت التت ريربربجت السةتقربرب ةيجت  -
 . السيبتر ليجت  التارب فيجت تند يف الش يفجت

ةربربد يسلربربب لنربرب   يبربربعة الت ربربره ت الشتعربربدةا اله اربربي ت اللاربرب ع التفلربربعا مربربر  فربربرالة الجملترربربل  فيرربرب  خيربربمل تي ربربل لع يربربل  -
 .عا  نق    لربد ل     يبعا ل تيجت  رب ا جت م  ت      الت ره ت التعو يجت   تنال    ي ةي  ىل ةنق التررربيجت السيبتر ليجتالنيب

                                                
 .27-21 ص   ص1002    تاجت ظر ع اله  عجت  الإلت  دايجت  نظريات الثدويل وندوى االتسثثاارات اجأننييةلرد التالا  مع ةلف    - 1
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 . يبعة الت ره ت  تعدةا اله اي ت ةد ي  ر مقعاا  ر ظرا لن  تي ةا التد تجت الش يفجت  التتربلهل  -

 النظرية الحديثة: الفرع الثاني
الت ربره ت  تعربدةا اله اربي ت  التد تربجت ) تربن  رب ةال   ق هربل  رب  وربر  الستربتار ا لربعا تربن  الت  ريربجت لنرب  الفربسالا  ت 

 يربربرمرها للةربربجت الشقربربنلجت الش ربربسهجت  ف ربربل   هرربرب  يعترربربد    ياربربتفيد  ربرب  النةربربر تتلربيربربق تربربدمل     رعلربربجت  ربرب  ( الش ربربيفجت

رربرب االا ذالت وربرب مل النتربربدالمل المربربدةا   مبعربربأ  ةربربر   ربربل س يعيبربربد  رربرب االا  ربرب  وربربرمل  ال ربربد هرربرب  الفربربسا الت لتربربيل   ت  هربرب   
ة ص حيقل هل ورمل فيه  لنرب  الت اربت  رب  التععالهربد   ربت  ق  لربا   ربعع التععالهربد الترب  يتلقربل لنيهرب  هربل وربرمل لتعةربف 

باربل  ترب س  يبربعتر التعلةربجت   ىل  د هرربت لنرب  تي ترب ت   تربسالليلي ت    اترب ت الترربرمل النةربر م ربثق الستربتار ا التربني
 :ا النيب مل الشر ظر   التد يف الش يفجت يا لد   حتربيق النيت يرى  صل ع تن  الت  ريجت  ق الستتار   مي هر 
 ؛الستترليف   الستتف ةا    الشعالاة الش ةيجت  التر ريجت المنيجت الشت  جت   الشتعفرا تل تدى تن  التد يف -

 رب  يارب لد   حتربيربق   الخلربد  ت ةالةربل التربد يف الشع يربجت  .الشا  جت   ةنق للة ت الةتق ةيجت مر ةر ل ت الإل ترب   -
 ؛التت   ل السةتق ةي ا 

 ؛ةنق  تعالق يبديدا تنتقدير   م تت يل ةنق  ل ريجت للة ت الةتق ةيجت مد يف  يب ريجت  ةرى -

 ؛لربنيل التعالاةالت -

 ؛ ربل التترب ي ت التت  عتعيبيجت     ست الإل ت    التتاعيق      اتجت الن  رجت الإلةالايجت البدياجت    تت  -

 ؛تند تجت الش يفجتحتار  يأالق الشدفعل ت  -

 ؛لدفق اس س الن عاليف النيب ريجت مارب  قعيف الستتربرالا  -

 ؛الشا  جت   لدايب التربعى التع  نجت المنيجت -

 1.التد يف الش يفجت يتعةف متلربيق الش  فل التا مربجت   ق حتربيق التتربدا السةتق ةي  التاي تن  السيبتر لن   -

الش ربربيفجت   فربربربد  ربربدح هاربربت  ربرب  الهربربديف  ربربعيف تربربنال  فيرربرب  خيربربمل التعلةربربجت مربربر الت ربربره ت الشتعربربدةا اله اربربي ت  التربربد يف 
 2 :الشع عع   سق ت  ك ل  اع   الشق ر   النتدالمل   نهر ذتل فير  ينن

اربرب لد لنربرب  ل ريربربجت  تربربعالق ل ق التد تربربجت الش ربربيفجت   م  تتهربرب  تتلربيربربق  لنربرب  ل هربربد     فعربربجت    ربربجت   جيربربب لنيهربرب   ق 
 .التعرل

اله اربربي ت البربد  ربرب  الإليبربربرالءالت الترت ةرالويربجت   لربربعفت   اربرب  الخلربربد  ت     فربس التعةربربيب لرنربربب الت ربره ت الشتعربربدةا 
 . حتار ظر ط التعرل   ختفيض الترة مجت لن  الت   ط الإل ت يبن  التتاعيربن

                                                
 .850 -865  ص ص 1002    ترجت   ررعجت الإلظع ع التف يجت   قر  ، اقثصاديات اجأعاال واإلتسثثاار الدوليلرد التالا  مع ةلف  - 1
 185  ص 2551الإلت  دايجت     البديث  الش تب التعريب اقثصاديات االتسثثاار الدولي،ةلف    لرد التالا  مع - 2
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فإق  يق    اللارب ع   ذال   ر    ىل الشترنر ت  الت ر ط التا مربجت م لتر ات   من و  خمتنفجت تتعةع ت هل ورمل    الآلةر
 ىل  ربربد هرربربت تربربيس فربربرب  لنربرب   ربربعع    وريعربربجت  تربربدالمل هربربل وربربرمل    ت ربرب   ي ربرب  لنربرب  ةايبربربجت فلربعا لربربدا التترربرب مق   يتعةربربف 

 .التفها ترريعجت الشقنلجت الش سهجت مي هر 
ةيربربربرب ا الشاربربربربربتارري  النيب  ربربربربربب م ستربربربربتار ا الشر ظربربربربربر   التربربربربربد يف الش ربربربربيفجت    ةرربربربربربعيف تربربربربربن  النةربربربربتا تربربربربربنال الت ربربربربربعع  ربربربربرب   ق 

  مثق الت ات    التععالهد  الش  فل ب رب  حتربيربهرب      ربنهر .تررفرالستتار االت    من  يعل  يبعة  قنح   سهجت مر تني  ال
  ه   ق الشاتارر النيب مل تعمل حيقل لن  النام ل      التد تجت الش يفجت فاتخنق فرص لرربل    حتارب  التربدةعيف    لرفربل 

 . حتا  الإل ت يبيجت
التر التعرنيجت    يربث  ربد  ق  لربا  يبدير م تنهر  ق  يبهجت   ر ا الة الت  ريجت البدياجت ل يدت  الت ات    النةتجت  الت  

الستربربتار االت النيب ريربربجت الشر ظربربرا ةالهرربرب    الالفربرب ع  ربرب     يربربجت   ربرب     يربربجت  ةربربرى فربربإق التربربد يف لت ربرب فس هربربنع تربربنال الت ربربعع  ربرب  
 .الستتار االت تتربدمي الت ر   ت  الس تي  الت   التتاهيلت التل  جت شختنف الت ره ت الشتعدةا اله اي ت

 :لالتسثثاار اجأننيي الايارر ريخيالثطور الثا: الاطلب الثاني

   ه ق تلتتار ا الشر ظر النيب مل  ق ي   م  نل الب يل الشاتربل مناللل  تعس  هربعا  رهربجت اس س الن ربعاليف   لرعااترب  
التربرب  الختربربنت   مربربداليته  ظربرب ل ا س الشربرب يف التتلربرب اي لنربرب  صربربيرجت الن االق الش تيربربجت نيبربربل البقربربعيف لنربرب  لعالهربربد  تتترربربعاا  هاربربر 

ا    .من ط    مي ه  الستتار ا الشر ظر النيب مل تخنا لدا
   هربعا التربد يف البدياربجت مث ا مرب  ( التر ربعك )تربد ص  ب  هعا  رهجت اس س الن عاليف التد تيجت ال ت  ا  لر يف الشقرب امل 

  (الخل.....    اربسةالا يب ربعا   التر دةيربجت   ت ربدق)البدياربجت  مد ت لتعتل ظيا  ف يا   رب  مربر الشربدق التتل ايربجت مث  51  التربرق 
 ت ل  يف   تنال الشرنب التتررق  ىل  تا  رال ل لرعا الستتار ا النيب مل الشر ظر     التفسا    ةرل البرع التع شيربجت الن ىل 

 . ىل يع    تنال

 ".السيادة اليريطانية" 0101إلى  0011االتسثثاارات اجأننيية من : الفرع اجأول
ربربيب    ربيربربربجت الن ربربر الستربربتار ا التربربد يل فربربسا  عتربرب  ل ربرب  ةرربربل البربربرع التع شيربربجت الن ىل     تربربن التفربربسا تنترربربتالت التربرب   اا

   ي  اللااريب تن  الشر نجت م بريجت "التعرر التنتمل تلتتار ا التد يل" الت  الصرنح لنيه    الت ات    التداالت ت مرب   لرع  
ر ظربرا   الخلرب ا  لرفربيب الستربتار االت النيب ريربجت الش  يربث  1السةتق ةيجت    هنتل  ريربجت التتررب ةست التتل ايربجت فيررب  مربر التربد يف

مسلربربيب الستربربتار االت  5511لرربربعاال  نلع ربرب    المتربربدالء  ربرب  الت قربربف التاربرب ين  ربرب  التربربربرق التت تربربل ل ربربر   ذق   ربربل المتربربدالءال  ربرب  
النيب ريربربجت الشر ظربربرا متاربربريل لرنيربربجت    ربرب ء التاربرب ل البديديربربجت ستربربير     ش  يربرب    تربربر  ي     ةربربد صربربدات لربربدفرب ت الستربربتار ا 

 . يبل الخلقعص مرير  ي النيب مل    التد يف الن ا ميجت  لن  

                                                
 ور  جت  االتسثثاار الايارر اجأننيي في الدول العربية مع دراتسة مقارنة بين الجزائر، مصر و الاالكة العربية السعودية،أهاية   ف اس ف يل - 1

 .51  ص1001  يب  عجت الهأالهر  ( ت    عاا)ةهتعاال 
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 تخققربجت   التربترليف الشربعالة الن تيربجت ةرب ا  البربد ة     ارب يف تربن  التفربر ع  ربنهر تفربر   تربد   تنربل الت يررب  يعق فر لرب  
(LEVER)  التأيعت الت ر ليجت    ه ةمري  (CADBERY)  الت  ه      ةال نعع  (DUNLOP )ةد لرهربأ تربنال    الشر ط 

الشاتعررالت الإل نيأيجت        الترندالق الشعر فربجت   تيرب  م تربا التربد يف الت   يربجت    هربنتل يبربرى  فربس الت عع    الستتار االت   
الت نء م ت ارجت تلتتار االت الشر ظرا   الش تعيب ت التأاالليجت   يث  د  ال التا ر   هعم   الشع    هعتربت اي     الت رب ي 

 .يب ريجت تن رهجت النا الشعيبعةا   الترلة النصنن  تيلق    الشر ط   تيرتي     ه ق  ات معالترجت فر ع  
هرربرب  هربرب ق الت يرربرب  يعق   ربربرر يبربربدال   لرنيربرب ت التت ربيربربب   التربربترليف الش ربرب يبا ف   ربربيب   ربرب يبا التربربنتب   الشربرب س   

  نريربجت   رب يبا   تيأيرب   معتيفيرب  فربربد ه  ربيب حتربيب  يربدي الت يررب  ير     رب  الستربربتار االت     ق ررب ه فريربيرب    يب ربعع   ري رب    
رجت التق  ليجت فربد ه  يب   النصربل مربد ةا     ذتربل ماربرب الشخرب ور الشرلفعربجت  ىل يب  ربب صربععمجت التتاربيت    ربت   رب  الن  

 ةنت   السلا ع ةليف التع ريجت الت  ترربيب البرع التع شيربجت الن ترب       ا يف ذتل  ق  ل  أيف التربر    الهل د    ع  ل 
 .ق م  دال  ا تي  ص  لجت البديد   التتعدي  م إل  فجت  ىل  ق  ل التعا 

   الستتار االت النيب ريجت الشر ظربرا   الشربعالة الن تيربجت   %  11 م تتلديد التربر لن تلتتار االت فربد لرهأت  عاليل 
  الخلربربربد  ت   هرربربرب  يعترربربربربر الهربربربأء النهربربرب   ربربرب  % 51  الش تلربربرب ت التقربربرب  ليجت   % 51  التاربربرب ل البديديربربربجت   %  01

 . ميجت  التعسي ت الشتلدا الن ري يجت  ا تي التربر ع التق  لن  سهأال   الترندالق الن ا  
 ق الت ل ل التني  ربربتل معض الت ره ت   الخل ا  ب   الةتق ا    معض الت نر ت     تل ت يبديدا    ورالمل 
  ترب    دياربجت    لرب يرب ت ميربل   لاربعيق  ترربعاا   هررب   ل ربا   تربن  التفربسا تير ربجت مرير  يرب  التع ررب  مربل   رب  ع لنرب  تربربنال 

 1.     تن  الستتار االت  الت  ل الشعاليل يرر ذتل% 11اس س الن عاليف مإةالا   تع دت   عاليل  التت عع    رهجت
  5151لع يل خمأ ق الستتار االت النيب ريجت الشر ظرا   الخل ا     مر  تا مخس مندالق الش  ث   (: 0-5 )ظ ل اةا

 .م تتعر يف التدالهرا الت اريجت
 

 

 
 

 

 

 

  ربنهرا وتأثيرهةا علةى تةدفال االتسةثثاار اجأننيةي الايارةر إلةى الةدول إلةى الةدول العربيةة رالةة الجزائةر،العولاةة حييرب  ي مسربت  : الشقربدا

 .70  ص1007  1001  يب  عجت الهأالهر    ( ت    عاا)  يباتت 
                                                

  ( ت    عاا)  نهرا   يباتت رالة الجزائر،العولاة وتأثيرها على تدفال االتسثثاار اجأننيي الايارر إلى الدول إلى الدول العربية حيي  ي مست    - 1
 .70  ص1007  1001يب  عجت الهأالهر   

 

 بريطانيا

 الواليات المتحدة األمريكية

 ألمانيا

 فرنسا

 هولندا
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 ".انحطاط أوروبا( " 0111-0101)االتسثثاارات اجأننيية الاياررة ما بين الحربين :الفرع الثاني
الشر نجت الت  متياأ فيه  الستتار ا التد يل م تتربهربر   ذتل مارب الن دالح الشختنفجت الترب  ظربهد   تربن  الشر نربجت    تن

 .   الت  ه ق هل  ال ع  ت ت  ال لجت لنيل
   ىت يتاأ ت       مرال  التتربهربر التني  يأ الستربتار ا التربد يل لرع رب     ربدى لربث ر  م ن ربدالح الشختنفربجت   ربرى   ربل 

 .يتا لربايا تن  الشر نجت  فاه   ىل فسلر  ت تيتر    الن ا   ق

 : ( 0190-0101)مابين الفثرة في االتسثثاارات اجأننيية الاياررة : أوال

ا   ربدالح ه  ربيب  مر ترب     ر     هربعا هالبربرع التع شيربجت الن ىل    رب  ال ربر ل هرب   رب  ةارب :تربربد متيربأت تربن  التفربسا معربدا
    5111  التربرب  التربربتررت  ىل   يربربجت  5101الن  ربربجت السةتقربرب ةيجت تربربرب لربرب ا     الت  ربرب ا السظربربسالهن هتلربربدي تن  ربرب ا التر مسربرب يل 

 .لدا التتربرالا  تع ا التقرمل    ةفل هل تنال م تعديد    التد يف  ىل السلتر ة لن  التاي تجت البر هيجت 
اليبربربل التف يربربل تلتربربتار ا التربربد يل   التربربني لرنربربعا  ربرب  ةربربليف التس  ةت  ىل   ق لنربربل الن ربربدالح التربرب  لرفهربرب  التعربرب مل   ربربنالك

 نيربرب ا ة سا  مربرب شعال الا فربربإق  5حبربربعاليل  5115لربربدتعا التربيرربربجت التسالهريربربجت تلتربربتار ا التربربد يل  حبيربربث ةربربدات تربربن  التربيرربربجت تربرب جت 
 5151.1ل   اتعى ت جت  %51 اتعى التتل اا التع شيجت لرمل الالف ل   اري   ربدااا مرب 

   نيربرب ا 511 حبربربعاليل يربربربدا الشر ظربربر النيب ربربمل  ربرب  الستربربتار ا الشربربسالها التعربرب شن الترصربربيد نهربرب  5151 ل مال ربربل   يربربث 
  هربرب   ه  ربربيب   ري ربرب   ش  يربرب    الن ري يربربجتالشتلربربدا  التعسيربرب ت لنيهربرب  تلتربربتار ا الشقربربدا النهربرب    ربربنالكالشتلربربدا  الشرن ربربجت  ه  ربربيب
  ه  ربربربربيب دوسر  نيربربربرب ا 66الشر ظربربربربر  ربربربربعاليل النيب ربربربربملالستربربربتار ا  منربربربرب  5115فن ل م  و الشر ظربربربربر النيب ربربربربمل تلتربربربربتار ا  تنربربربق

  س تربير  الت   يربجت ىل التربد يف  الستربتار االت قربف لنربل   ه      لعيبهيب وةد الشاتارري   ه  لأاليفس  الت ير  يجت الت ره ت
 2. التتعدي   التر يجت النت تيجت رالجتتأا ةط ل ت فن ة صجت    تي  تي يجتتلا  ري   
 
 

 
 
 
 

                                                
 .56ص   مق ف اس ف يل    ريبل ت - 1
   نهرا  2004 -1994 ةالفثر  خالل الجزائر رالة دراتسة - الايارر اجأننيي االتسثثاار اتسثقطاب في الاالية السياتسة دور  التر ت  لرد مع ي ق- 2

 .11  ص1005 -1006    يب  عجت الت نف(   عاا ت )   يباتت



 تسثثاار اجأننيي الاياررلال اإلطار النظري                                        الفصل الثاني

 

68 

 

 5151 -5115 الستتار االت النيب ريجت الشر ظرا   التع مل تا  خمأ ق ( 0-5) اةا الهد يف
 (التربيا م ت اب الشاعيجت)                                                                                                

 

 5115 5151 التربد يف
 :التد يف النصنيجت تل   ه 

 39,8 45,5 الشرن جت الت ير  يجت الشتلدا
 27,7 18,5 التعسي ت الشتلدا الن ري يجت

 02,8 00,1 التيرب مرب ق
 01,3 10,5  شرب  ي 
 09,5 12,2 فربر ا 

 18,9 13,2 ة يف  تربد جت  ةرى
 11 11 التد يف الت   يجت

 :التد يف الشاتربرنجت تل   ه 
 34,3 37,3 التد يف الشتربد جت
 65,7 62,7 التد يف الت   يجت

SOURCE: BERTRAND- BELLON ET RIDHA GOUIA  INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER ET 
DEVELOPPEMENT INDUSTRIAL MEDITERRANEE ,EDITION: ECONOMIQUE , PARIS, 1998  ,P20. 

  التربربربد يف الت   يربربربجت ت ع ربربرب  ه  ربربربيب  التقربربرب ةا الشر ظربربربرالنيب ربربربمل  ىل يب  ربربربب ذتربربربل فربربربربد تربربربلل ال عربربربدالا خمربربربأ ق الستربربربتار ا 
 ع ره   اتعررا هر  ترق الإلظ اا  تيل   ىل يب  ب  ق الةتق ةي    ه  يب   رنجت سةتق ةي ت التد يف الستربتعر ايجت      

  تربربد التربتربرت   الجملربرب يف التأااللربن  يرب  التربتلعذ تربربنال   رب  الشخأ  رب ت 5151لربريررب    تربرب جت   %61 عاليللنربربيب  رب الشرب مربل
قاجت   ه    ي   يباهيب مقعاا ة صجت  ىل الشأالاع الشتخقاقجت     ترب   الترب،ا  التارب ر  الت رب ي    هربنتل النةت لن   ه   

ةربربرب اع خمربربربأ ق الستربربربتار ا الشر ظربربربر النيب ربربربمل   التربربربد يف الت   يربربربجت  ربربربد ة  5115    تربربرب جت  1 جملربربرب يف لرميربربربجت النمربربربرب ا   الشعالظربربربن
  فربربرب  ل لقربربر  الستربربتار االت  ربرب  ه  ربربيب مل    ربربل الإلظربرب اا  ىل  ق لنربربل (0-5   ربربر الهربربد يف التاربرب مق اةربربا )   6156%

 .ال التتخرال  الشعالة الن اتيجت ة صجتالجمل يف التأااللن   لرميجت الشعالظن مل لعتاعيب  ىل   ست  ةرى  

 (0111-0191)مابين الفثرة في  االتسثثاارات اجأننيية الاياررة :ثانيا

 يربث هرب ق ت ر فهربرب    تربعء الن  رب ع التاي تربربيجت     تربن التفربسا التربرب  لرفربيب فيهرب  ة يف التعربرب مل البربرع التع شيربجت التا  يربربجت  
 من  لرت الش تيجت   السةتق ةيجت التد تيجت    رال لن   لا الستتار ا الشر ظر النيب مل   لعيباهل   وريعتل    تربد  ن  ذتل  

2الستربتار االت تتنربل النت تربن الشقربدا الن ري يربجت الشتلدا التعسي ت  صرليب  يث الشر ظر النيب مل الستتار ا
   ذ مربر ت  

الترعالةا البربيربيجت تتربهربر الشرن جت الشتلدا الت ير  يربجت   مداليربجت فربربدال   شرهربأ التقربدالاا  ل اهربجت مربنتل الجملرب يف  التربع    رب ا التعسيرب ت 
                                                

1  - ALAIN- COTTA ET MICHEL- CHERTMAN ,LES MULTINATIONALES EN MUTATION, EDITION: IRM , 

1983 , P 25. 
 .11   ريبل ت مق   صالتر ت  لرد مع ي ق - 2
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الشتلربربدا الن ري يربربجت    تربربن الترداليربربجت البربيربيربربجت تت ربرب  ن ة ا تربربن  النةربربتا   تير تهربرب  معربربد ةر يبهربرب   ربرب  التعأتربربجت   ه  ربربيب التد تربربجت 
 .    البرع التع شيجت التا  يجت التع يدا الشاتفيدا

رهأ التري ةا خبقعص  لربا الستربتار االت الجملاربدا   الخلرب ا    ىل يب  ب ذتل لانريب التعسي ت الشتلدا الن ري يجت 
ةربربدات الستربربتار االت الخل ايبيربربجت تنعسيربرب ت الشتلربربدا الن ري يربربجت مبعربربديف  5111  تربربنال  ربرب  يترربربر  ربرب  الناةربرب ا الآلليربربجت  ذ   تربرب جت 

  التررب ةن تررب ةن %  5 5  ش  يرب  مربربمث % 156  فر ارب  مربرب  % 0151التع شيجت  لنيه  مرير  ي  مربرب     الستتار االت % ..11
 1 .ة يف التع مل النةرى
 ذ ال قربب الستتررب ا لنربرب  , 2ظربيعلا  الستربتار ا   ربعالع  هاربر التتلعينيربجت  التقرب  ل ت   الستربتار ا تربربد   صربرح

الستتار االت الت فريجت    ةرل الت ره ت الت فريجت الت  ى    االفربق ذتربل لأاليربد الستربتار االت الشتلهربجت تر رب ء التارب ل البديديربجت 
 3. هلنال التررا

 ".السيادة اجأمريكية" (0199-0111)االتسثثاارات اجأننيية الاياررة خالل الفثرة : الفرع الثالث
يهرا     الترداليجت ةرل  ق  عرا م  ل يبعتري لعيباه لل   وريعتل    لرل ةليف تن  الشر نجت   ق   ت  ىل  تا  

الن دالح الت   ياأت تن  الشر نجت   ة صاجت لنل الت   فر    البرع التع شيجت التا  يجت    الت  ه ق هل  ال ع  ت ت  ال لجت لنرب  
 .ةقعص  ر ظرالش الستتار ا التد يل    الستتار ا النيب مل

 مايزات هذه الاررلة: أوال
 4:فير  ينن قا  تا الشرياأالت الت   ياأت تن  الشر نجت  ب   لنخيقه  

 ىل يب  ربب لربدةل التر ربل التربد يل تء  رب ء    ال ي ا الةتق ةي ت ة يف   ا م      التربتعيبب لرريربق   ربر ع   اظرب يف  -
 ؛ةا اللر ات    م  ء  ةتق ةال      يبديدالتتعرت نيبل  ا لدا ة يف   ا م  الشت راا    البرع لن   ل 

ا التتانح -  ؛ال ربا ا التع مل  ىل  عا ري  حت رل التا  هيجت التربرريجت    ةي ا البرع التر اةا الت   الةت     دا

مداليربربربجت للظربربربن الإل  الوعايربربرب ت الستربربربتعر ايجت   لف ا هربربرب  لربربربداجيي    ربربرب   ةاى ذتربربربل  ىل مداليربربربجت التربربربتربليف معربربربض التربربربد يف  -
الت   يجت   تي رب   ختناقه     الستتعر ا ة صجت  ل الش تقف التا ين  رب  لربربد الخلراربي  ت تتتارب اع الخلررب  الشاتعررا رب التد يف 

 .  ترل ق    اللرعته  ة يف  ةرى   حتربيق التتربلهل   ل  رنل التاتي  ت"التع مل التا تث"حنع ل  يل 

                                                
 .55ف اس ف يل   ريبل ت مق  ص  - 1
 .11مع ي ق لرد التر ت    ريبل ت مق   ص - 2
  رهأ  10   ةاالت ت  تسالليليجت  التعدة  -،االتسثثاار اجأننيي الايارر الخاص في الدول الناميةة الحجم و االتجاه و الاسثقيلللرن مجيل   تيل - 3

  .51  ص  5111  الإل  االت تنداالت ت   الترلعح التعرميجت  الإل  االت التعرميجت الشتلدا
 55ف اس ف يل   ريبل ت مق  ص - 4
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تتربداجين تلةتقرب ة التعرب شن  ظربلعيب التتربد يل ال  الترب   ة  جت ص د ق الت ربد التد يل   التر ربل التربد يل      رربجت الهرب ت -
فربربد  فربرت تربن  الش تارب ت رب  ترب  يبربع  رب  الستربتربرالا السةتقرب ةي الت اربمل رب الإلورب ا تعرنيربجت حتريربر لداجييربجت ت  هرب   اربتررا  

  .الةتقرت   الترداليجت لن  التتل اا   الشدفعل ت التد تيجت  مث ال تدت فير  معد  ىل حتره ت ا مس يف

 (0199-0111)ارر خالل هذه الفثرةالاي اجأننييتطورات االتسثثاار : ثانيا
تربد مسييب تن  التفسا م تعقر التنتمل تلةتق ة التد يل   ذ ظهد ةلهل   ي ةا  لا التتل اا   ال تع ش الةتق ةي ت  

  حب ربا الت ربر مل الترب  ه  ربيب ترب هدا   ةقاربيب الستربتار ا الشر ظربر النيب ربمل    ام  التررميجت   التي م ق  ف ل ل  التترربعاالت الترب
 1:   ربيربجت الن ر م     ربيربتر يبعتريتر ةليف تن  الشر نجتةلهل  مسليب 

ربربد مربربر التربربد يف  ربربع  تلتربربتار ا الشر ظربربر النيب ربربمل ة صربربجت ذتربربل الجملاا البربيربربربجت الن ىل  ق تربربن  التفربربسا لرفربربيب ال تع ظربرب    لعتا
التربربعالاة تنربربد يف   تربربن ل ربربس البربيربربربجت الن ىل  فربربربد لرفربربيب لربربدفرب ت الستربربتار ا الشر ظربربر النيب ربربمل  البربيربربربجت التا  يربربجت    الشتربد ربربجت

 .الت   يجت لراليبع   اري  لاا ه  يب لنيل   التا مق

ال رلة       رعق البربيربربجت الن ىل  ب رب   ت معربجت  :االتسثثاار اجأننيي الايارر الاثجسد بين الدول الاثقدمة -0
 :     ر نر   لعتل الستتار ا الشر ظر النيب مل    ةليف  عمن

مي رربرب  ه  ربربيب ة يف   ا مربرب  التررميربربجت لعربرب ين  ربرب  التربربد  ا التربربني   د تربربل :   ىل   يربربجت   يربربجت الخلراربربي  ت 5116 ربرب  تربرب جت  -  
التربربد سا  ه  ربربيب التعسيربرب ت الشتلربربدا لترتربربل مفربرب هض    يربربأالق  ال ي  الشربربدفعل ت     ربربداا ظربربديدا  البربربرع    ربرب  للربربأ    ربربع 

 يرب  لرربدت   ةربد الستربتار ا ظرب ل الشارب لدالت التعرع يربجت   ةربد2   دفعل      ةداا ت هنجت لن   ا لدا  نف هه  التررمير
 ني ا ة سا ةليف التفسا  51التعسي ت الشتلدا الن ري يجت  ىل لربدمي  ا لدالت ن ا م     و ا   ر ع   اظ يف  ةدات مرب 

 3.التتف ةت   ه  هل    مرير  ي   فر ا    ير تي    ش  ي    تعت دال م خلقعص( 5115-5111)
الشرب يف مدايبربجت هرربتا ففربن  ا سر ظرا     مج يل صرب ةاالت         يجت  ةرى ال ةالةت  ارجت اس س الن عاليف الخل صجت الش 
الش يف     ق ةا ة صجت    ربعاليل  ا س    مج يل ص ةاالت %  15ه  يب تن  الت ارجت  عاليل ( 5161-5115)التفسا 
    مج يل التتلعيلت التر مس تيربجت لررب اا لرب  حتربعيلت   ع يربجت    هيربجت    رب  التررب ةن فيراربل لربدفرب ت اس س   ربعاليف  رب  % 15

 ربربرب  الستربربربتار االت الخل صربربربجت صربربربعاا التربربربتار االت  ر ظربربربرا  ربربرب  ةرربربربل ظربربربره ت النلرربربرب يف مريربربربجت % 51ت التد تيربربربجت   الختربربربن الش  رربربرب 
  تربربنال  ربرب  لرربربرا فعربربل  ربرب  ةربربليف تربربنال التترربربعا التربربني  ياربربأ الستربربتار ا . 4لثتربربيس      ربرب ء ظربربره ت   فربربر ع ل معربربجت   الخلربرب ا 

ةا اله اربربي ت التربربل  ة  ربربيب   ربربر ل ت لربربتل ا   الشر ظربربر   التعربرب مل   التربربني هربرب ق  تيلربربجت مداليربربجت مربربر    ربيربربربجت الت ربربره ت   تعربربدا

                                                
 .55ت مق  صريبل ف اس فع يل    - 1
 .807ص   ريبل ت مق    االقثصاديات الدوليةلرد الترمح  ياري  محد    -2
 .011  ص 5111  ةيعالق الشررعل ت اله  عيجت الهأالهر  اجأرول و الثطور و اجأرخاص: ، الاجثاع الدولي  ر ق    ك - 3
  ص 5165   قر   الهلياجت التع  جت الشقريجت تن ت ع ،الشركات مثعّددة الجنسيات و آثارها االقثصادية و االنثااعية و السياتسية مرد التايد تعيد   - 4

15. 



 تسثثاار اجأننيي الاياررلال اإلطار النظري                                        الفصل الثاني

 

66 

 

الإل ت     ةد يب لاهيلت ةد  ليجت ة ا  الترند النصل   هرب ق تربدفه  مرب تررل تربع ال ت رب ا النتربعالق التد تيربجت    هرب ق  رب  
 . مر  لنل الت ره ت  الت ره ت الن ري يجت الت  لردت  ىل التتار ا   عالهل      ا م 

ربربربعل    يعربربربأى ذتربربربل تربربربد ا الت ربربربره ت ةربربربليف لربربربربد التاربربربتي  ت: لربربربربد التاربربربتي  ت  - ع    نربربرب  مع ربربربعل  هاربربربر منربربربع    لعتا
الن ري يربربجت ظربربرل الشاربربيررا   ىل يب  ربربب التربربتر لجت ة يف   ا مربرب  التررميربربجت م خلقربربعص   التربربسةالة ل فيتهربرب    ربرب  ةربربليف لعة ربرب   ىل 

السةتق ةيجت الن اميربجت  اب لربرير لربدا يب مل    رجت التتع  ق   التت ريجت    اتعي    البربيربيجت مفعل   ل   ر ع   اظ يف فيه 
 ربرالت    تربربربد لرهربربأت  6ل رب لفيب حبربربعاليل   ربعيف الستربربتار االت التد تيربجت  لرربربرا  ق خمأ  رب ت الستربربتار االت الشر ظربربرا   التعرب مل

 1.الشتلدا الن ري يجت  مرير  ي    ش  ي   فر ا   التي م ق التعسي ت:  ع ره  تدى التد يف الشتربد جت الآلليجت
م إل  فجت  ىل ذتل لع ح الإل ق ءالت  ق لدفرب ت الستتار االت الشر ظربر النيب ربمل التقرب ةاا  رب  الترنربدالق الشتربد ربجت  ىل 

التتدفرب ت تنعسي ت الشتلربدا الن ري يربجت  ي      مج يل % 53,8تع دت   5166ت جت : الخل ا  ظ نيب لن  الت لع النيت
 ني ا ة سا  لنيه  فر ا  مرب  1 56   يع ةيف  %6 56تع ر   ني ا ة سا     ر م ت ارجت ت ير  ي  ال 6 16   يع ةيف 

 1 5مبرب  يعربرب ةيف %  1 5 نيرب االت ة سا    ةربتال التي مرب ق  1مبرنربرب  % 5 0 نيرب االت ة سا مث  ش  يرب  مربرب 6  مبرنرب  %  6 1
ربربدت وربربعاليف تربرب عالت التاربربتي  ت ه  ربربيب لتااربربا م تتربربرب( 1/0) ربربل الإلظربرب اا  ىل  ق    نيربرب ا  ول  ي  ناربربن الستربربتار االت التربرب   اا

الستربربتار االت الشترب وعربربجت التربرب  تربربن لرربرب اا لربرب  الستربربتار االت فيرربرب  مربربر التربربد يف الشتربد ربربجت  فاربربه    تربربنال  ربرب  يت ربربح  ربرب  ةربربليف 
 :الهد يف النيت

 التتع يل الهررال  شخأ ق الستتار ا النيب مل الشر ظر نتا التد يف الشتربد جت( 0-0)الهد يف 
                                                                                                 (5161-5166-5161)ةليف التا عالت                        

 (التربيا م ت اب الشاعيجت)                                                                                                     
 5161 5166 5161 التد يف الش يفجت التد يف النصنيجت

 6 65 1 66 1 15 ( )التد يف الشتربد جت  التعسي ت الشتلدا الن ري يجت
 1 01 29,4 5 16 (ع)التد يف الت   يجت 

 5 61 1 65 1 65 ( ) مرير  ي  التع ر 
 5 06 1 11 1 11 (ع)

 1 65 6 61 1 65 ( )  ش  ي 
 5 05 1 11 1 11 (ع)

 5 66 رب 6 65 ( ) فربر ا 
 5 56 رب 0 11 (ع)

 1 11 1 11 رب ( ) التي م ق
 1 11 49,1 رب (ع)

SOURCE: JEAN-LOUIS MUCCHELLI, MULTINATIONALES ET INVESTISSEMENTS CROISES, 
EDITION:ECONOMICA,PARIS, P 7. 

                                                
1  - JEANS- LOUIS MUCCHEILLI , PRINCIPES D'ECONOMIE INTERNATIONALE ,DIFFUSION, EDITIONS: 

ECONOMICA ,PARIS, 1989,P27 
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  رب  فيررب  يتعنربق م بربيربربجت التا  يربجت الترب   ف ةترب   ق لربدفرب ت : االتسثثاار اجأننيي الايارر الوارد إلى الدول الناميةة -2
الستتار ا الشر ظر النيب مل التعالاةا  ىل التد يف الت   يجت متياأت م تساليبل الت امل لرع      ب   لع يح ذتل    ةليف الت ربرب ط 

 1:النت تيجت التت تيجت

ةربربربليف التع ربربربرا تربربرب عالت التربربرب  لنربربربيب   يربربربجت البربربربرع التع شيربربربجت التا  يربربربجت مربيربربربيب  ع ربربربا التربربربد يف الت   يربربربجت  اربربربتعررا لتنربربربرب  الشأيربربربد  ربربرب   
را ذالت الترربربربرب مل الستربربربربتعر اي    التربربربرب  ه  ربربربربربيب  عيبهربربربربجت ةقعصربربربرب  حنربربربربع التربر لربربربرب ت ذالت التقربربربربرب  ل ت الستربربربربتار االت الشر ظربربربرب

مداليجت الش تقف التا ين  رب  الخلراربي  ت مداليربجت  رهرب ت الستربتربليف     ةد ظهدت  الخل... ال الترس يف  البديد الإلتتخراليبيجت
هربنتل تربرل ق  رب  لعصربنيب      "التعرب مل التا تربث"  هربر  رب  ياربر  مربرب  1955 معض التد يف الت   يجت     مبعيبب  رب متر م  ربد   

 اال يب لرلث ل      تهرب  مربر ة يف التعرب مل النةربرى    ىل حتربيق الستتربليف ل الش تقف الن يف    التاتي  ت ة يف  ةرى 
  ه ق مت ظي   جتلتعالفق   م  ء الةتق ةي         مث الترلث ل  التارل الت فينجت تتلربيق التت ريجت الت   ن  تسالليليجتل  صي  جت 

 تينجت ه  يب مثيدي الت ربره ت النيب ريربجت حتربيب  ررب ء  سلتر ا  ل ذتل  فعات  ظرل ل ا ال    الستتار ا الشر ظر النيب مل   رال 
 ربب الخلربتالت    ر رب ق ظربععا   رب  الستربتف ةا   هرب    رب    ىلوعاليف البربرجت الستتعر ايجت   ةتالستتعر ا    ق تن  التعتينجت 

 لا    اب الستتار ا الشر ظربر النيب ربمل   ال رب   الت اربت   هرب   ىل  ع ةاللربل لرب  التربتخدالا  ترب تيب  مسح تنال الت فعا مساليبل
  م إل ربربرب فجت  ىل ذتربربل مربربرب تر ا  ربربرب  حتربيربربربق  ع ربربا التربربربد يف الت   يربربربجت ستربربربتربلهل    سا  قا ت ربربرب ك   التتربربث يا   الستربربربتيلء   التتربييربربربد

 ا   م ستربتربرالا التاي تربن   الن ربل فيهرب    رب   ةاى ذتربل صرالل ت مربييب ل عا    ال ربلم ت  ةات  ىل الإلةليف م ن   التعرب
تربنتل الفف ربيب   ىل صرمل    رب ا التربد يف الشتربد ربجت مبرب  فيربل الت اربت  رب  الت ربره ت النيب ريربجت الش تاربرجت  تيهرب  لرب  الستربتار ا فيه 

تربربربربرب جت % 30,9  تتقربربربربربل  ىل 5161تربربربربرب جت %  11 ىل  5115تربربربربرب جت % 61لدفرب لربربربربربل التربربربربربعالاةا  ىل التربربربربربد يف الت   يربربربربربجت  ربربربربرب  
5161  . 

 ل جت  ةر ع اهيايجت   الت  يبعنيب    منرب  ه  يب لدفرب ت الستتار ا النيب مل التعالاةا    ةليف ت عالت التاتي  ت  
ة يف   ىل    هراربرب يف لنربرب  ذتربربل لربربدفق الستربربتار ا التي مربرب ين (الهربربعالا)التتع يربربل الهرربربرال  هلربربن  التتربربدفرب ت يتاقربربف مرربرب مل الشرب امربربجت 

    لعيبيربل التعسيرب ت الشتلربدا الن ري يربجت ستربتار اال    ىل ة يف   ري رب  ...(  تيأي   هعاي  اله عميجت  ل ين ربدال)يب عع ظرق  ظي  
    الستربتار االت الن ا ميربجت الشعيباهربجت  ىل  اربتعررال   التربدبربجت  اربل الستربتار االت ...(النايب تر  الش اربيل  الت ال يربل)التللي يجت 

ت رب  هربل تربنال س يت ربرب ق    ربيربربجت  ق لدفرب لربل التقرب ةاا  رب  التربد يف الشتربد ربجت  ىل التربربد يف   ا الشعيباهربجت  ىل الهل ربدالت ير  يربجت الشر ظربر 
 ؛((0-0)اةا     ر الهد يف التا مق)تن  التفسا  الت   يجت لرفيب لراليبع   اري  لن     ه  يب لنيل ةرل 

ةر لرب ت  ا تربجت  اربل   ىلق يبلا التتدفرب ت التعالاةا  ىل التد يف الت   يجت ةقايب  اب     هادلل التداالترب ت  يث  
 (.ةر ع الخلد  ت  ال)الترس يف   التق  ل ت الآلتيجت ة ق التربر ل ت النةرى 

ال   يربث  نيرب ا  16منريب لدفرب ت الستتار ا الشر ظر النيب مل التع شن التعالاة  ىل التد يف الت   يجت  هار  رب   5166  ت جت 
% 1 15 يباهيب تن  النةتا  ىل خمتنف التربر ل ت البا تجت  حبيث التتلعذ التربر ع الترس يل تع دا لن   ارجت  ربداا مرب

                                                
 .200- 55ص    ص مق  ريبل ت  ف اس ف يل  - 1
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 56 نيربرب ا لربريرربرب    ذتربربل  ربرب   مجرب يل التتربربدفرب ت    ربرب  الستربربتار ا   التقربرب  ل ت الآلتيربجت فربربربد منربرب   لربربا  هاربربر  ربرب   00مبرنرب  
  .% 28,3 ني ا ة سا  ي مبعديف 

  "اتساع دائرة الثدويل"( 2111-0101)تطورات االتسثثاار اجأننيي الايارر خالل الفثرة الفرع الرابع

 نيربرب ا ة سا   1 06تربربربد ةربربدا التتربربدفق التاربرب عي تلتربربتار ا النيب ربربمل الشر ظربربر   التعربرب مل ةربربليف تربرب عالت التاربربرعي  ت مربربرب 
 نيرب ا ة سا  511البلربا  ىل   ني ا ة سا ةليف الت قف الن يف  رب  التار  ي رب ت    صربل تربنال 11 الالفل تنال البلا  ىل 

 مت ربرب  ن  رب ترا التععشربجت  ال فتربرب ل النتربعالق التع شيربربجت   5116 نيرب ا ة سا   لرب ا  111  مث منربرب  5111-51ةربليف التفربسا 
    لرعه      عيبجت لدفرب ت الستتار ا النيب مل الشر ظر حنع  ة تيا التع مل الشختنفجت  ةدا  لا لدفرب ت الستربتار ا النيب ربمل 

 رب  تربن   %51    ق  اربرجت 5116لرب  ترب جت  %1 نيرب ا ة سا مأيرب ةا ةربدات   161حبربعاليل  5116لرب ا الشر ظربر ةربليف 
  ربرب    لربربرب ا   التتربربدفرب ت الستربربتار ايجت هربرب ق  قربربدات   رعلربربجت التربربد يف التقربرب  ليجت الشتربد ربربجت  ترانربربجت   لرنيربربجت الس ربربد     التترنربربل

 5,1ذا لربل حبربعاليل  رنرب  تي 5111لربرب ا  نيرب ا ة سا  511 نيرب ا ة سا  ىل  ق منرب   615تلل اةر  يبديدال مربرب  5115
الهلرربربعط شربربدا  ربربلح تربربنال   ظربربهد معربربدت  ترعوربرب  هرربربتال مل ي ربربهد  التعربرب مل الشع صربربر   يربربث التربربترر 01111لرينيربربعق ة سا لربرب ا 
 يريبربربل تربربرب تربربنال السففربرب ا  تيلربربجت  ربربعف السةتقربرب ة التعربرب شن  ترربربعط   ةيرربربجت   2 (0111 -0115) تربرب عالت  تت تيربربجت 

لرهربربأ السففرب ا   الستربتار ا النيب ربربمل     0115تربرتر   55 لربربث ت   ربدالح  لرنيرب ت الس ربد     التترنربربل لرب  البربد ة 
التعسيربرب ت   يربربث   ف ربربيب 4 0111 -0111ياربربتعيد ل فيتربربل ةربربليف التفربربسا تتيبربربل     3 الشر ظربربر   الإلةتقربرب ةالت الشتربد ربربجت

  5تلتربربتار ا النيب ربربمل الشر ظربربر  لنيهربرب  الشرن ربربجت الشتلربربدا  التقربربربر 5الشتلربربدا الن ري يربربجت لنربرب    ربربعه  م لتر اتربرب  الشتنربربربن اةربربا 
 ىل لعةا الس د  يب ت  الستربتلعالذالت  مبرب    ذتربل التقربفرب ت  0111 يريبل السالف ع   الستتار ا النيب مل الشر ظر ل ا 

ترهياربربيجت تلتربربتار ا النيب ربربمل الشر ظربربر   التربربد يف الشتربد ربربجت   ل ربربت معربربض التداالتربرب ت   ىل  ق لربرب  البربربد ة  التربرب  متاربربل التقربربيرجت ال
 يربث  6 0111-0111ةربليف التفربسا  %11المنيجت   ه   ل  البد ة ةربد الالفعربيب م اربرجت  الس د  يب ت  الستتلعالذالت

   منرربربربيب 6002تربربرب جت   نيربربرب ا ة سا 587,8التربربربد يف الشتربد ربربربجت   ىلمنرربربربيب لربربربدفرب ت الستربربربتار ا النيب ربربربمل الشر ظربربربر التدالةنربربربجت 
 ني ا ة سا      مره ت السالف ع   التتدفرب ت التع شيجت تلتتار ا النيب مل الشر ظر   لنربل  066,7.التتدفرب ت الخل ايبجت 

ةى  ىل  يرب ةا   التا جت لأاليربد  امرب ل الت ربره ت   مجيربل  حنرب ء التعرب مل   رب   تربفر ل ربل ذتربل  رب  الالفرب ع    تربع ا النتربها  رب   

                                                
 يب  عجت الهأالهر   ( ت    عاا) ور  ربجت ةهتربعاال   في ظةل الثطةورات العالايةة الراهنةة،تسياتسة االتسثثاارات في الجزائر وتحديات الثناية لرربد التربرب ةا م مرب   - 1

 .76ص   1008-1001
 نجت التت ريجت  التاي ت ت السةتق ةيجت  الجملند التت تل   التعدة التا ين  ازدهار أم ترانع، : 0202مرانعة تقرير أفاق االتسثثاار العالاي رثى   مت  هرالق  - 2

 75ص1005الشعهد التعريب تنتخري   الت عييب   يعتيع 
 .75 ريبل ت مق   ص لرربد التربرب ةا م مرب   - 3
 75ص،   مت  هرالق   ريبل ت مق- 4

الن ا الشتلدا   يعيعاك الشركات عير الوطنية وتدويل اليحث والثطوير، -0222تقرير االتسثثاار العالاي   متر الن ا الشتلدا تنتل اا  التت ريجت   - 5
  .2 ص 1007 يبي ف 

 .60  مت  هرالق    ريبل ت مق   ص- 6
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ل التتربرب يل يرربربر  ربرب  الت   1ةيرربربجت لرنيربرب ت الس ربربد     الت ربربرالء  التربرب  متاربربل  قربربجت هرربربتا  ربرب  لربربدفرب ت الستربربتار ا النيب ربربمل الشر ظربربر
 (0111-5151) عدست منع الستتار ا النيب مل الشر ظر ةليف التفسا 

 التع شن الإلمج يل المنن  الت  لف الشر ظر النيب مل الستتار ا لدفرب ت   الت رع  عدست( 0-0)ظ ل اةا 
5151-0111 

  اب  اعيجت: التع دا                                                                                                                      

 

Source :United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report, United Nations, New 
York and Geneva, 2005,p28. 

 الهربربربربدير م تربربربربنهر  ق التت ربربربربتلت السةتقربربربرب ةيجت الإلةنيريربربربربجت ةربربربربد تعرربربربربيب ة اال هرربربربربتال   لربربربربد يل السةتقربربربرب ة التعربربربرب شن   ذتربربربربل 
 :الهد يف التت يلهر  تع  رر    م تتلعالذت  لن   قيب النتد     مج يل الستتار االت النيب ريجت الشر ظرا

                                        )0110-5111(الشر ظرا     الستتار االت النيب ريجت الإلةنيريجت قيب التت تلت السةتق ةيجت : )0-1(الهد يف اةا 
 .الشني ا ة سا: التع دا

سنةةة
ال

  
 االتحاد اجأوروبي

(APEC)   نااعةةةةةةةةةة الثعةةةةةةةةةاو
 الياتسيفيكية االقثصادي آلتسيا

 (NAFTA) الثجةةةةةارة  اتفاقيةةةةةة
 الحرة جأمريكا الشاالية

 (ASEAN)  رابطةةةةةة ننةةةةةوب
 ررق آتسيا

 
 الدول العربية

 
 % التربيرجت % التربيرجت % التربيرجت % التربيرجت % التربيرجت

5111 166 44 ,1 111 41,2 105 29,8 60 1 6 3,2 0,3 
0111 651 49,1 111 39,8 116 28,5 94 6 6 2,8 0,2 
0115 111 44,3 111 36,7 515 24,1 45 1 1 6,7 0,8 
0110 161 57,5 565 26,2 61 9,9 30 1 6 4,5 0,7 

SOURCE : (UNCTAD), UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, WORLD 

INVESTMENT REPORT, United Nations, New York and Geneva, 2003  

                                                
  الن ربربا الشتلربربدا   يعيربربعاك  -والثنايةةة رانيةخاإلتسةةثالشةةركات عيةةر الوطنيةةة والصةةناعات  -6007لربريربربر الستربربتار ا التعربرب شن تارب جت    رب متر الن ربربا الشتلربربدا تنتلربرب اا  التت ريربجت   -1

  .6 -.   ص ص6007 يب يف  
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   ق السحتربربرب ة الن ا يب يربربثيت   الشرلرربربجت الن ىل  ربربرب   يربربث ةيرربربجت الستربربربتار االت ) 0-1)  يترربربر ت ربرب   ربرب  الهربربربد يف اةربربا
 نيربرب ا ة سا  ينيربربل ل تربربل  161مربيرربربجت  % 57,5لنربرب   اربربرجت  0110النيب ريربربجت الشر ظربربرا التع شيربربجت  حبيربربث ياربربتلعذ   لربرب ا 

تاربجت  الترالمعربجت    ةربتال لربثيت التربد يف التعرميربجت السميل   الشرلرجت التا  يجت     ر يثلربن هربل    ل تل الت  فت   الآلتي ق   الشربرلرتر التا 
 1 .  الشرلرجت النةتا تتلتل ذيل الترب هرجت

  اربربتريل  ق  ريبربربل التأيربرب ةا الت رربربتا   الستربربتار االت النيب ريربربجت الشر ظربربرا التع شيربربجت   التاربرب عالت النةربربتا  ىل التعديربربد  ربرب  
 2:التععال ل   ه 

 ؛ ىل التترعيل الخل ايبن    ةيب الففض فيل  عديف السةة ا التأي ةا الت رتا     يبجت التد يف الت   يجت -
ال ربرب   التعديربربد  ربرب  التربربد يف التربرب  لعربرب ين  ربرب  هاربربرا التربربديعق  ىل لرنيربربجت ميربربل التربربديعق تنراربربتارري  مثتربربع ا   ربربلعجت لنربرب   -

 ؛الستتار ا

    ؛ةتق ةيجتالتتخدالا الستتار ا النيب مل الشر ظر هعتينجت تتل  التربيعة الهررهيجت الت   يبدت  تيلجت ةي ا التت تلت الس -

لأاليد لدة التد يف الت  مد ت   فتح الجمل يف    ا لربدفرب ت الستربتار االت النيب ريربجت الشر ظربرا  ة صربجت لنربل التربد يف الترب   -
 ؛مد ت   لرريق مرال ف الخلقخقجت

ال    ة يف ظرق  تي   ىل  لر ع  تسالليليجت ذالت لعيبل ال فت  ن   ال ته   تي تجت  ر جت تاعر التقرمل   لدا لدةل  -
 ؛ى التاعق فير  خيمل النتع ا  النيبعاالتد تجت   ةع 

 في ظل العولاة العالاي الايارر نصيب الدول النامية من االتسثثاار اجأننيي : الفرع الخامس
 الن يف  اربتعير  لنرب  الن تيربجت التاربنل  تربع ا متلا  الشر ظر النيب مل الستتار ا لث ر ةد التع ري  التربرق ترعي  ت  

  ربدفعل ت  ربعال ي  فربعالهض   حتربربق التربني التربعفر  تيلربجت لعتربد  التارب ين  التررب    هرب ترس يف الإلتسالليليجت التق  ل ت ةر ل ت  

  ىل الن ربعاليف لنربل لربد ير  ليربد  ةد تلتربتار ا الترب مربل الشرب يف تربر س ت  ارب   قربدااال ظرب ل  التربني الن تيربجت تناربنل الشقربداا التد يف

 لنربل لنرب  اللتررب ةاال  هاربر الت   يربجت التربد يف  صربرليب  م تت يل التتل ايجت  التر عك ةد ته  تي ةيجت ةر ا ظ ل لن  الت   يجت التد يف

 التاربنل  تربع ا   التأيرب ةا  رب  الت   يربجت التربد يف التربتف ةت هررب  الشر ظربر  النيب ربمل الستربتار ا م يبتربنالع التتر  ارب    ةربل التربربر ا

 . ر ظر  يب مل التتار ا  ىل الب يبجت ة ق المنيجت الشدةرالت    الستتار ايجت ال تي يب    تتنريجت ي فن مب  الن تيجت

 تعيب  يث التار  ي  ت  لربد    الن يف الت قف  ىت الشر ظر النيب مل الستتار ا  لا   التساليبل تنال التترر  ةد

 التقرب  ليجت  التربد يف   السةتقرب ةي  الت ارب ة الن تيجت التانل  تع ا ترعط  ر  السةتق ةي الستتربرالا التتع ةا  ىل الت   يجت التد يف

  .التديعق    جت ال دسع  ىل  ترعجت  ةت الت  التععال ل  تن التع شيجت  التف هدا  تع ا  الالف ع

                                                
 .205-207ص    ص1008ةالا الت ه جت التعرميجت   الترب ترا    الثكامل االقثصادي العربي، -بعد نصف قر   ،لر ة التنيان - 1
 .75لرد الترب ةا م م    ريبل ت مق   ص - 2
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 السةتقرب ةي الت  رب ط   اتربجت مياربجت  لعأيربأ الهلي نربن تءصربلل مربرال ف ل فيربن  ىل ذتربل يبربرالء الت   يربجت التربد يف لرربدت تربربد

 النيب ربمل الستربتار ا لربدفرب ت مربد ت التترربتالت هلربن   التربتل مجت  الشر ظربر النيب ربمل الستربتار ا لنرب  الشفر  ربجت التربيربعة  ختفيربف

 الستربتار االت لنربل  رب  يبربأء لعيبل  ةد التع ري   التربرق مث  ي  ت    التا ين الت قف   م سالف ع الت   يجت التد يف م     الشر ظر

 الشعيبهربجت التقرب  ل ت   الشر ظربر النيب ربمل الستربتار ا لربدفرب ت  لرهربأت الت ربرةيجت   ا مرب    التارب مربجت السظربسالهيجت التربد يف  ىل

  .التاعق ا الم    ي ةا التت ريل ل  تيف م فف ا  تث را تنتقدير 
رب   هاربر الإل ترب   ل  صربر  صربرليب التع ربري  التربربرق  رب  التت تربل التعربربد     الت ربره ت  ة  ربيب التعو يربجت  البربد ة لرب  حترها

 الستربتار ا لربدفق  التربترر  التعو يربجت البربد ة  ترب   الترب  النتربعالق  ةنربق التربد يل الإل ترب   ل   ربل متلربيربق اله اربي ت الشتعربدةا

 التتل اا تي ت ت  حترير الستتار ا ل ليل تي ت ت  اللتر ة الخلقخقجت مرال ف لأاليد  ل الت   يجت التد يف  ىل الشر ظر النيب مل

 مت ليل  الشتعنربجت الشعةعجت النورالمل التا  هيجت الشع تدالت لدة   الة التتل ايجت تنرف    ت "  ايبعالي" يبعتجت    هلأء الخل ايبيجت

 التقرب  ليجت التربد يف  لربربعا تنال الت ربثق اربنال النوربرالمل ا تعربدة اللف ةيرب ت   ربل مت هررب   مح يتربل  الشر ظربر النيب ربمل الستربتار ا

 لثييربدت   رب  لأيد التع شيجت التتل اا    رجت   النل  ء التد يف  ق هر   تيه   الستتار ا لدفق تت  يا اللف ةيجت تع ل م تتف  ا

 1.رالشر ظ النيب مل م ستتار ا الخل صجت التاي ت ت  ور حترير  عالصنجت ادمل الستتار ا م ثق ل شيجت اللف ةيجت  ىل التتعصل تف را
 اتعى  تدالةل لن الالشر ظر  لرعا  قيب التد يف الت   يجت     مج يل لدفرب ت الستتار ا النيب مل:)0-1(الت  ل اةا 

 (0111-5151) التع مل
ة سا  ني ا: التع دا                                                                                                          

 
source :United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report, United Nations, New York 
and Geneva, 2005,p8. 

                                                
 .18-11مع ي ق لرد التر ت    ريبل ت مق   ص ص - 1
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 رب  ةربربليف الت رب ل يت ربربح ت ربرب  مداليربجت حتاربرب  لربدفق الستربربتار ا النيب ربربمل الشر ظربر  ىل التربربد يف الت   يربجت   لربربربد التتاربربعي  ت 
 يريبربربل  1008  1001  1002معربربد  ق ه  ربربيب ظربربرل  عد  ربربجت   لربربربد التار  ي ربرب ت تتعربربرمل التتربربدفرب ت لراليبربربل  تربرب عالت 
الس ربربد     التترنربربل لربرب  البربربد ة   لربربث ت  تربربرب تربربنال السففربرب ا  تيلربربجت  ربربعف السةتقربرب ة التعربرب شن  ترربربعط   ةيرربربجت لرنيربرب ت

 . 0111  تتيبل  ياتعيد ل فيتل ت جت 0115ترتر   55  دالح 

 لتربربربث ر الستربربربتار االت النيب ريربربربجت الشر ظربربربربرا الخل صربربربجت الشتدفربربربربجت صربربربربعع التربربربد يف الت   يربربربجت مبلرعلربربربربجت  ربربرب  التععال ربربربل  الت ربربربربر مل 
ة الت نربن  الستربتربرالا التاي تربن  لربعالفر الشربعالاة  ال فترب ل السةتق ةيجت الترب  لتعنربق م تربد يف الت   يربجت الش ربيفجت ذال   ه تربتربرالا السةتقرب 

  ا   الخل ايبيجت   يبعة البعالفأ م إل  فجت  ىل    رجت التد يف الشقربداا هلربن  الستربتار االت الترب  لعربعة   التر تربب تربد يف صرب  ليجت 
 . تربد جت   لتث ر  ي   متر ي  التععالهد لن  تن  الستتار االت

  االمرجت   ا م  ظرق  يب عع الت   يجت  الإلةتق ةالت التق ةاا    الشر ظر  ملالنيب الستتار ا لدفرب ت: (0-1)الت  ل اةا
 (0111-5151)الشاتربنجت  التد يف

  ني ا ة سا: التع دا                                                                                                               

 
source : United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report, United Nations, New 

York and Geneva, 2005,p5.  

   الت   يربجت  الإلةتقرب ةالت ل ا    ةليف الت  ل لراليبل لدفرب ت الستربتار ا النيب ربمل الشر ظربر التقرب ةاا هربنتل  رب  
 .  تث را م ت عف التني  ص ع السةتق ة التع شن 1008-1001-1002التالح التا عالت التت تيجت 

 رب    الت   يربجت الشتربد ربجت التربد يف  رب  هربل   ىل  رب  الشر ظر النيب مل الستتار ا لدفرب ت لرعاهنتل   ع ح  ق   اتريل
 :التت يل الهد يف وريق ل  0111 ىل ت جت  5161ت جت 
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 (0111-5161) التق ةاا  التعالاةا تلتتار ا النيب مل الشر ظرالتتدفرب ت ( 0-1)الهد يف اةا 
 ا ني ا ة س: التع دا                                                                                                           

 
، 2111-0111دور السياتسة الاالية في اتسثقطاب االتسثثاار اجأننيي الايارر، دراتسة رالة الجزائةر خةالل الفثةرة مع ي ق لرد التر ت   : الشقدا

 .01 ص0116/0116الت نف  يب  عجت   ( ت    عاا) يباتت  نهرا  
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 الاالية العالاية الراهنة  في ظل اجأزمةاالتسثثاار اجأننيي الايارر : الفرع السادس 

 ل ا   ة سا لرينيعق5501  ىل تتقل  عتدس الالف لا  التع مل  ر ق لن  الشر ظر النيب مل الستتار ا لدفرب ت الالفعيب

عنرب  التربر ا  رب   ق لربدفق الستربتار ا ف  1 الن  ربجت ةرربل لرب   تعتربره  الش هربجت   15 م اربرجت  ةىن لربأاليف  رب   ت  هرب   2010
تربنال الس تعرب ش هرب ق  ربعيف    ربل الترهربعة التارب هد      س  ق  1020النيب مل الشر ظر   التع مل   هربر مربعالةا ال تعرب ش ترب جت 

التعربربرب مل الشتربربربربدا  ف ت ربربربره ت  تعربربربدةا اله اربربربي ت ه  ربربربيب النهاربربربر ل ربربربراال  ربربرب  يبربربربرالء الترهربربربعة السةتقربربرب ةي التعربربرب شن  الن  ربربربجت الش تيربربربجت 
ةنمل    احبيته   مي ر    ر لربدا التربتربرالا الإلةتقرب ة  1005 -1005   يث  ق لر و  الت رع التع شن ت   5100تا جت
 رب  يبهربربجت  ةربربرى  ظربربهدت     2  شن   ربربعف الترنربربب التعربرب شن     ربجت التربربديعق لنربرب  ا رتهربرب   ةربدا   لنربرب  التتعتربربل   الخلربرب ا التعرب

لرني ت الس د     التترنل  ظرالء الت ره ت لرب  البربد ة  الترب  ظرب نيب  قربداالا اهياربي ا ت رربع الستربتار ا النيب ربمل الشر ظربر   
   0115الت ربعيف تستربعالق الش تيربجت  ربعيف التعرب مل   الت قربف التارب ين  رب  لرب ا التا عالت التا مربجت  لراليبعرب ا هرربتالا ماربرب النةالء 
 تربع  اربتعى يعرب ةيف لربريررب ا ) نيرب ا ة سا   ري ربن  661تتقربل  ىل %1156 يث الفف ربيب ةيرربجت تربن  التقربفرب ت م اربرجت 

  ربن   الصل  عديف لرني ت ال ربد     ظربرالء الت ربره ت لرب  البربد ة الفف  ربل   (ا0116الشاتعى التني ه  يب لنيل   ل ا 
ا  رب ا ربجت 0111الترمل الن يف  رب  لرب ا    %66ا   يث منريب  ارجت التساليبل   ةيرجت تن  التقفرب ت 0111مداليجت ل ا 

 .ا0115م تفسا الش   را    ل ا 
 لن   رالا التا عالت التا مربجت  تير يب ظره ت التق  ل ت التتلعينيجت  ظره ت الترس يف ل  التعو يجت لن  الترب هرجت الترب  

ت  ه  لث رت تنر ا     ء الن  جت الش تيجت   ظرهجت  ت   تيجت    الت ره ت ل  التعو يجت  عيف التع مل 511  عه  الن  ت ة نه  
  ا0115  لرب ا %01ظربرهجت لرب   و يربجت  ربعيف التعرب مل م اربرجت  رب   ت  511التع شيجت الترالت ربجت   يربث لربنقربيب  امرب ل  هرب  

   يربجت  ربربرالا هلرب   ت  هرب  مت  ربيب  ربل ذتربل  رب   لربأ    التاي ق ذاللل  لث رت الت ره ت لرب  التعو يربجت الترب  لتخربن  رب  التربد يف الت
 3 .ظرهجت  ت   تيجت    الت ره ت ل  التعو يجت   التع مل 511 تع لدة ةي تن  لن  ة هرجت الن  ت ة نه    ترعجت    ه 
ا الش  ربربربن  التقربربرب ةا لربربرب   ربربرب متر الن ربربربا الشتلربربربدا تنتلربربرب اا  التت ريربربربجت 0151 ظربربرب ا لربريربربربر الستربربربتار ا التعربربرب شن تعربربرب ا   ةربربربد

ا      لربربربرب ع 0111ةربربليف لربرب ا % 16    ىل لراليبربربل لربربدفرب ت الستربربتار ا النيب ربربمل الشر ظربربربر التعالفربربدا م اربربرجت «الن  تربرب ة»
 التترنربل لرب   الس ربد   تربتررالا لراليبربل صربفرب ت  يثيت ذتل ه تيلجت  ت تيجت س   ا0115ل ا % 56لراليبل  ي  ا مبعديف 

البد ة التد تيربجت   هربنتل  ربعف التربتل مجت النتربعالق التد تيربجت   يربث ظربهدت ه فربجت النةرب تيا السةتقرب ةيجت  ربعيف التعرب مل  ةربليف 
 .ي، ذتل( 0-1) الت  ل اةا 4 ا  الفف   ا   لدفرب ت الستتار ا النيب مل الشر ظر التعالاةا0111ل ا 

                                                
أركال االندماج الدولي والثناية، غير القائاة على الاساهاة في رأس  -0200، تقرير االتسثثاار العالاي لعام   متر الن ا الشتلدا تنتل اا  التت ريجت - 1

 .X ص1022 الن ا الشتلدا   يعيعاك  يب يف  -الاال
2 - MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY( MIGA) -WORLD BANK GROUP-,WORLD  

INVESTMENT AND POLITICAL RISK 2010, WASHINGTON ,2011, P 14. 
 .11/15/5112   512:اةا  التعدة االتسثثاار اجأننيي الايارر وإتجاهاته في الدول العربية نجت ل مل السةتق ة   - 3
   552:  التعدة اةا  العالاي يثوقع انثعاش االتسثثاارات اآلننيية الاياررة في معظم اجأقاليمتقرير االتسثثاار  نجت ل مل السةتق ة   - 4

10/15/5111. 
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الشتعت  تنفسا  -التع مل ا لن   ر قالشر ظر التدالةنجت    الستتار االت النيب ريجت تدفرب ت الت( 0-1)الت  ل اةا 
 0151 ىل ل ا 0115 التفسا    ل ا  0111-0116

  ني ا ة سا: التع دا                                                                                           

 
أرةكال االنةدماج الةدولي والثنايةة، غيةر القائاةة  -2100، تقريةر االتسةثثاار العةالاي لعةام شتلدا تنتل اا  التت ريجت  متر الن ا ال: الشقدا

 .5 ص0155 الن ا الشتلدا   يعيعاك  يب يف  -على الاساهاة في رأس الاال

 فير   تف  ل ا  لث تالا  التعالاةا الشر ظر النيب مل الستتار ا لدفرب ت لن  التع شيجت  الش تيجت السةتق ةيجت الن  جت لث ت ه ق  ةد

  تربن  الن ري يربجت الشتلربدا التعسيرب ت  ىل م ن  جت ف تتربدفرب ت لث رالا  النظد الت ر تيجت   ري     رربجت الش  وق  ه  يب خمتنف مر

 الستتار ا لدفرب ت الفف يب مي ر  الش هجت    60 م ارجت الفف يب - التع مل   الشر ظر النيب مل تلتتار ا   يف مند  ه 

 الترنربدالق   رب  الش هربجت    51 م اربرجت لربنقربيب التي مرب ق  ىل التتربدفرب ت  ق الت قربف هر  لرب  يأيربد مبرب   ىل ه ربدال الشر ظربر النيب ربمل

 التتدفرب ت الفف ا  ارجت منريب   ذ  وثا  ةل لنيه  الن  جت لث ت ه ق فربد مندالا  27 لدةت   الن ا يب السحت ة   النل  ء

  اربل الت رربتا الش يفجت الترندالق معض   لربنقيب ةد الشر ظر النيب مل الستتار ا لدفرب ت  ق    التر ا  لن  الش هجت    33

   يرت دال  ش  ي   ال  ةرى   يفجت اهيايجت الةتق ةالت  ىل التتدفرب ت    ي ةا  د يب فربد   تر  ي    منلي   الشتلدا الشرن جت

 لرب ا   الشر ظربر النيب ربمل الستربتار ا تتربدفرب ت الشتنربيربجت الشتربد ربجت الترنربدالق نهرب  خمتنربف لرليربب لرب  تربنال  تربفر  تعت دال  ةربد

 التعالفدا الشر ظر النيب مل الستتار ا لدفرب ت    النل ا الهأء  ق  ر ففن ذتل   يع ح( 2-5) اةا يفد    اله 2009

  ي رب ا   صربرليب الت   يربجت الترنربدالق  رب  التعو يربجت لرب  الت ربره ت فربإق  ةربرى   تربد ربجت منربدالق  رب  يبرب ء ةربد الشتربد ربجت الترنربدالق  ىل
 الشتربد ربجت الترنربدالق  رب  الخل ايبربجت الشر ظربر النيب ربمل الستربتار ا لربدفرب ت تربلنيب    الشرب مربل  2009 لرب ا     رجت  اتاررا

ع ة الإليرالةالت لربنمل  ىل الش تيجت الت رعط  ىل    فجت النام ل لراليبل   ةى  الش هجت   48 م ارجت الفف   ا 
ُ
   ام ل التتار ات   الش

عرب ة النتها
ُ
 الشاربتارري   هرب  لرليربب  قهرب  الشتنربيربجت الترنربدالق   تربجت   ر ه    تهالت ربر  ةالةربل الشاربلعمجت  التربربر ا لعيبيههرب  الش

 1.يرر ذتل(2-5)يف اةا د   اله 2009 ل ا   مت   ا  خمتنف ا 
                                                

انثعاش االتسثثاار اجأننيي الايارر في اليلدا  الاثقدمة بعد تسنثين من االنخفاض تثوقف على تزايد عاليات االندماج والشراء عير الن   ت ة   - 1
 .8  ص1020يب يف  يبعينيجت  (  را صلفيجت) الحدود
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   اب 2202-2009 الترندالق     جملرعلجت الشر ظر النيب مل الستتار ا لدفرب ت :الشتربد جت ترندالقال: (2-5)د يفاله
 التفقعيف

 التد ساالت مبلير: التع دا 

 
انثعاش االتسثثاار اجأننيي الايارةر فةي اليلةدا  الاثقدمةة بعةد تسةنثين مةن االنخفةاض تثوقةف علةى تزايةد عاليةات الن   ت ة  : الشقدا

 .1  ص0151يبعينيجت يب يف   (  را صلفيجت)االندماج والشراء عير الحدود

   تن  1005   لدفرب ت الستتار ا النيب مل الشر ظر   التع مل ت جت  %85ربد التتعلب التع مل  الت   ن  عاليل ت  
   رب  يربديف تربنال لنرب  الن يربجت الشتأاليربدا  رب  الشتعةربل هلرب   ق لاربترر   السالفرب ع الت اربرجت ةربد الالفعربيب لرب  التعربربد الش  ربن  ةربد هرب ق

   يربربث لراليبعربربيب  5100جت تربرب جت التع شيربربالش تيربربجت تنتربربدفرب ت   السةتقربرب ة التعربرب شن   تربربنال  معربربد  هربربعا  رب   ربربجت   مداليربربجت الن  ربربجت 
    لراليبل    ل م ت ارجت تند يف ذالت التدةل 1005ت جت %10لدفرب ت الستتار ا النيب مل الشر ظر  ىل التد يف الت   يجت ع 

 رب   %1.2"  نيرب ا ة سا 871 ىل "  رب  الت رب لف المنربن الإلمجرب يل % 8.1" 1005 ني ا ة سا ترب جت  755الشرلفل    
 .1005 ت جت"الت  لف المنن الإلمج يل

 ةد ل  يب مجيل الش  وق الت   يجت    السفف ا ت   تنال السفف ا ه ق  تف  ت  فربد ظهدت هل    ظرق  تربي  
 المي  الهل ةي    ا م     ت   تي     ري   التللي يجت     رربجت الترلر الت  ايمل الفف ا   الستتار ا النيب مل الشر ظر يفربعق 

ار ا النيب ربربمل الشر ظربربر  ىل ظربربرق  تربربي   المربربي  الهلربرب ةي  هاربربر  ربربدا  ربرب     يربربث هربرب ق السففربرب ا   لربربدفرب ت الستربربت 10%
- %15  ةربد تربلنيب التقربر الفف  رب  ةي تربي  م اربرجت 2555 -2555السفف ا    لرب ع الن  جت النتربيعيجت   التفربسا 

ةربل لربث رال مي ر  ه  يب   رربجت يب عع  تي    يب عع التقلرالء الإلفريربيجت   الت رق الن ت   مشرب يف  فريربيرب    -منيعق  ة سا 55
 ذتل مف ل الستتار ا   الشعالة الترريعيجت  لرع   فإق لدفرب ت الستتار ا النيب مل الشر ظربر  ىل التربد يف الت   يربجت    التربيب لسهربأ 
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م ربرب ل هرربربت   الترنربربدالق ذالت التربربدةل الشتعتربرب   ف ت ال يربربل  السحتربرب ة التر تربربن  التقربربر  الهل ربربد   ربربدت  لاربربتعلب حنربربع  قربربف 
 .التتدفرب ت

تد يف ذالت التدةل الش خفض    الستربتار ا النيب ربمل الشر ظربر لرفربيب الالفرب ع وفيربف ترب جت  لن  التر ا     ق  قجت ال
  1.     ارجت الستتار االت تند يف الت   يجت %8 س   ل ي ل  ةل     1005

   2002-2002 تند يف الت   يجتلدفرب ت الستتار ا النيب مل الشر ظر  (2-6)الت  ل اةا 
 ة سا  ني ا: التع دا                                                                           

 
 SOURCE : MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY( MIGA) -WORLD BANK GROUP-
,WORLD  INVESTMENT AND POLITICAL RISK 2010, WASHINGTON ,2011,P15. 

 وتوقعات النصف الثاني 1122االتسثثاار اجأننيي الايارر في النصف اجأول من تسنة: السابع الفرع
الالفرب ع م رب ل  0155تربد لرفيب لدفرب ت الستتار ا النيب مل الشر ظر  ىل  فريربي    النظهر التاتجت الن ىل  رب  لرب ا 

 .0151 عتديف مارب الس تع ش   يب عع  فريربي   معد السفف ا الب ة   ل ا 
  ل ذتل  فربد لارب التتررالا   تجت لدا التيربر التاي تن    قر  الهر تتيجت التعرميجت التنيريجت   الفف ا هرت    

 . لدفرب ت الستتار ا النيب مل الشر ظر   ىل مش يف  فريربي    التني تي  ر  تر  لن  النةالء الت نن تنرب اا
 رب  لربداللي ت الن  ربجت الش تيربجت التع شيربجت  ذتربل   الت قربف مل ل د لتع ق الستربتار االت النيب ريربجت الشر ظربرا  ىل  ربرع  تربي  

   ىت ل  يب  را    يجت مارب الس تل يب ت الت  ل ت ر   التعو  التعريب   الت قف الن يف    ل ا 0151التا ين    ل ا 
   ربربر يربربل    فربربس التفربربسا  ربرب  التعربرب ا التاربرب مق  لن   ربرب  ةفربربل م تتربربدفرب ت  ق لقربربل  ىل  فربربس الشاربربتعى التربربني ه  ربربيب 0155

 .الستتار ا النيب مل الشر ظر   لرهي   الت  لاتربرب  نث  رعع التتدفرب ت  ىل الش رربجتفعيب الال
 لن  ةنفيربجت الإلةتقرب ة التعرب شن الهلربإ  فربإق الستربتار ا النيب ربمل الشر ظربر  ىل السةتقرب ةي ت الترب  متربر مبر نربجت ال ترب تيربجت   

 .0155عا   الت قف الن يف    ل امت  عال    التتع   مرب (CIS)يب عع ظرق   ا م   االمرجت التد يف الشاتربنجت 
                                                

1-MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY ,OP.CIT, P P14-15. 
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  لربدفرب ت الستربتار ا النيب ربمل الشر ظربر   الت قربف الن يف  رب   %1ظهدت السةتق ةي ت الشتربد جت الفف  رب  م اربرجت 
 .م شرب ا جت  ل الت قف التا مق 0155ل ا

 ش  يرب   ق   اع هل مند لن   دال خمتنفجت   يث  ق لدةال    السةتق ةي ت الت  ى     ا م  مبرب    ذتربل فر ارب    
   ربربر  ق ة يف  اربربل اليرت ربربربدال تربربلنيب    تربربب ةعيربربجت     ربربربر  ق  0155ظربربهدت لراليبعربرب    الت قربربف الن يف  ربربرب  لربرب ا 

 .لدفرب ت الستتار ا النيب مل الشر ظر  ىل   ري   الت ر تيجت لراليبعيب ستير   ىل التعسي ت الشتلدا 
 تربسالتي  س لربأاليف  رلفعربجت   الت قربف الن يف       مر السةتق ةي ت الشتربد جت النةرى فرربال  تربسالتي   ف تتربدفرب ت  ىل

     ر  ق التي م ق  تلنيب ال ال ع الستتار االت النيب ريجت الشر ظرا   ه     قفر  تت تير  ذتل   0155   ل ا 
 1 .0155 الت قف الن يف    ت جت  0151الت قف التا ين    

 رب ا ربجت الت قربف ) السةتقرب ةي ت الت رب ى  لدفرب ت الستتار ا النيب مل الشر ظر  اب الش رب وق( 2-6) الهد يف اةا 
 (2000م ت قف التا ين    ل ا  2000الن يف تع ا 

 
SOURCE : UNCTED, GLOBAL INVESTMENT TRENDS MONITOR  -FDI RECOVERY CONTINUED IN 

FIRST HALF OF 2011, BUT SECOND HALF PROSPECTS ARE BLEAKER- NO 7 , UNITED NATIONS,18 

OCTOBER 2011   P3. 

A:لربديرالت   تيجت 
ة تربربجت التربرب  لتربربربعالفر  511لربربربديرالت لربربدفق الستربربربتار ا النيب ربربمل الشر ظربربر   التعربربرب مل اهربربأت لنربرب  الةتقربربرب ةي ت  : ل  ربربجت

 .0155  هتعمر 1اللتر اال    ل ايخ   0155مي   ت ل  الترمل الن يف  التا ين تا جت 
                                                

1
- UNCTED, GLOBAL INVESTMENT TRENDS MONITOR  -FDI RECOVERY CONTINUED IN FIRST 

HALF OF 2011, BUT SECOND HALF PROSPECTS ARE BLEAKER- NO 7 , UNITED NATIONS,18 

OCTOBER 2011   P3. 
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 :الشختقرالت
 H1 :الت قف الن يف    التا جت.           

  H2 : التا ين    التا جتالت قف.   
 لرب ا   ة سا لرينيربعق 556-551تتقربل ال تع ظربه  الشر ظربر النيب ربمل الستتار ا لدفرب ت لعالصل مثق الن   ت ة  يت رث

 لرب ا  لرينيربعق  556  ىل تتقربل الالف لرب ا  التتربدفرب ت تربن  لربأةالة  ق  يتعةربل   الن  ربجت ةرربل التربرب ها  اربتعالت   ىل  ي   0155

  . الت  ل التت يل يرر ذتل1  0151 ل ا   ة سا لرينيعق551   ىل0150
 الإلترب و ت الشتعنربجت م تفسا  0151-0110التتدفرب ت التع شيجت تلتتار ا النيب مل الشر ظر  (0-6)الت  ل اةا 

0155-0151. 
 .ة سا ني ا : التع دا                                                                                             

 
أرةكال االنةدماج الةدولي والثنايةة، غيةر القائاةة  -2100، تقريةر االتسةثثاار العةالاي لعةام   متر الن ا الشتلدا تنتل اا  التت ريجت: الشقدا

 .1 ص0155 الن ا الشتلدا   يعيعاك  يب يف  -على الاساهاة في رأس الاال

 
 
 
 

                                                
 .0-5 ص ص   ريبل ت مق،   متر الن ا الشتلدا تنتل اا  التت ريجت - 1
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 ماهية االتسثثاار اجأننيي الايارر : الايحث الثاني 

يعتربربرب  الستربربربتار ا النيب ربربربمل الشر ظربربربر  رهربربربجت  ربربرب   رهربربرب ت اس س الن ربربربعاليف وعينربربربجت النيبربربربل    تربربربع مبا مربربربجت  ربربرب ترا  عربربربربدا 
الهعال ب  مارب التقععمجت الت   اليبهيب السةتقرب ةير   الشف ربري    الشربدالاس السةتقرب ةيجت   حتديربد  معرب ة  الخل صربجت    تدالفربل 

 التتعربرب ايف لني ربرب   ق  فهربربا   س  عربربأ الستربربتار ا مث  عربربأ الستربربتار ا  ت ربربن  تعربربرمل لنربرب   تربربا تربربن  التتاربربري ت   الشختنفربربجت 
خمتنربربف لع ايفربربل مث  رربربر ةق هقربربربل     ربرب  ةربربليف التترربربرق  ىل الشر ظربربر معربربدت  تربرب ربعا مداالتربربجت الستربربتار ا النيب ربربمل  النيب ربربمل

 . تلدح ل   ظ  تلت تدالفل     النةت 

 ننيي مفاهيم عامة رول االتسثثاار واالتسثثاار اجأ :الاطلب اجأول

باربربربل الستربربربتار ا   ربربربد الش ع ربربرب ت الترهياربربربيجت التربربرب  لربربربدفل مربربربعلتا التت ريربربربجت السةتقربربرب ةيجت    ربربربدى التعتربربرب هل الهل  ربربربجت تتلاربربربر 
يبربربل ةنربربق  ربربر الت  التع ربربعيجت  السةتقربرب ةيجت لنربرب   اربربتعى الش تاربرب ت  النفربربرالة لنربرب  الشاربربتعى التربربعول  التربربد يل  تربربنال هنربربل  ربرب  

 ربل لع ربيح  تربا ستربتار ا م  تعنربربجتالتتعرب ايف الش تربا  ىل  تربنال الشرنربب  يبديدا    التأي ةا   التاربر الت الشعيبربعةا   ترب تررق 
ل  صربر     النةربت تربرب تررق  ىل  فهربعا الستربربتار ا النيب ربمل   تربربا   عاللربل  ربربل التسهيربأ لنربرب  ةاالتربجت   ربربعالع الستربتار ا النيب ربربمل 

 . ت الشر ظر 

  االتسثثاار ماهية : الفرع اجأول
تنرنب الت نن   م تت يل فربإق  ي لرربت    لرربل يرب  ر    اربتعى الترنربب يعت  الستتار ا   د الش ع  ت النت تيجت 

الت نربن      اربربتعى الت رب لف التربربربع ن   اربتعى التعر تربربجت  هررب  ب ربرب   ق يرب  ر  لربربا الستربتار ا لنربرب  اصربيد التاربربنل التر مس تيربربجت  
 1.    مث التر ةجت الإل ت يبيجت تلةتق ة التربع ن   النيبل الترعيل 

  مفهوم االتسثثاار: أوال
 : نهر   ه   عيف الستتار ا   ك لدا لع ايف  د ت  

الستربربتار ا يربربربعا لنربرب  التت ربربليجت مإظربربر ع ا رربربجت التربربتهلك    ربربرا    ذتربربل   ربربل   البقربربعيف لنربرب   ظربربر ع ا رربربجت    -
 ؛2الشاتربرل 

الستتار ا تع لع يف الش يف ادمل حتربيق التع هد    التربدةل    التربرمح    الشرب يف   لرع رب  ةربد ي ربعق الستربتار ا لنرب   -
 ؛3   نرعس    ظ ل  ت   ةي ظ ل   ةي  

 ؛4الستتار ا تع لع يف الن عاليف الشت  جت   الةت  ء  ل عي   صعيف ةقد التترلهل  تتلربيق   رالا الشاتارر -

                                                
 .110 -125ص  ص1005  التدالا اله  عيجت  الإلت  دايجت   قضايا إقثصادية معاصرةلرد الترمح ق ياري  محد  التايد مرد  محد التاري     - 1
 .25ص   2555لر ق     تاجت التعاق تن  ر  التتع يل     1    طإدارة االتسثثااراتمرد  رر  -2
 .55  ص  2555  ةالا الشاتربرل تن  ر  التتع يل  لر ق   ميادئ االتسثثاار: و تر  يدا يبرةالق  -3
 .10  ص 1000  ةالا الت تب التعنريجت تن  ر  التتع يل   الترب ترا   تقييم االتسثثاارات:    د التعريب الب ري -4
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    الستربتار ا تربع التتخنربن لربرب    ربعاليف بتن هرب  التفربرة   ب ربربجت  عي ربجت  تفربسا  عي ربجت  ربرب  التربأ    ةربد لرربعيف    لربقربربر  -
حيتفا ا  تتنل التفسا التأ  يجت مربقد البقعيف لن  لربدفرب ت   تيربجت  اربتربرنيجت لعع ربل امره  مثصل     هار    النصعيف الت  

   ةليف التتع ايف التا مربجت ب      ؛1التربيرجت الب تيجت تتنل الن عاليف الت  ختن  ل ه    تريل البقعيف لن  ذتل النصل ل 
النةربربرى   فربربسا    يربربجت  عي ربربجت مربقربربد التت ربربليجت مربربث عاليف بتن هربرب  التفربربرة    النوربربرالمل :  تربربعلعريربربف ظربرب  ل  تلتربربتار ا   لرربرب ء

 .البقعيف لن  لدفرب ت   تيجت  اتربرنيجت لعع ل لن  التربيرجت الب تيجت تس عاليف الشاتاررا

 عناصر االتسثثاار: ثانيا
  ربرب  " الشاربربتارر"يربربربدا الشاربربتارر لرربرب ءال     اربرب  جت  ربربربدال    لي ربرب     ةيربرب      ربربت   ةيربرب    ةربربد ي ربربعق الشقربربدا: الشاربرب  جت

 .عي  ة ص     لرع ي ظخق  وريعي        ع 

 ىل البقعيف لن   امرب ل    فعالهربد   س فربل  الستتار ا ق الشاتارر يهدمل    ةليف لرنيجت :  يجت البقعيف لن  الترمح
 .التتار االلعد التعرنيجت 

خمرب ور   ارب  التتلربيربق التفعنربن تربنتل التربرمح  ف شارب  جت  مربدال   ق  يربجت البقربعيف لنرب  التربرمح س لعربل: الجمل  فجت    الشخرب ورا
 .حيربق الشاتارر  ام    هرتا   صرتا  ةد يتلرل ةداال    الخلا اا    تر  تربيرجت  ا  تلربد ف

 ق الشاتارر ي ت ر مرريعجت البرب يف  ربدا هربن يربرى مثربرا التربتار ا   فهربع س حيربربق التربرمح فربعاال م رب ل ": الشدا"ل  ل التأ   
  2 .تتار ا ياتررق  ةت    لرنيجت السل ا  ذتل  ق  ا ا الإل ت   التني لرلر  مل التربيرجت الشاتلد جت 

 االتسثثاار اجأننيي: الفرع الثاني

 تعريفه:أوال
يربقد م ستتار ا النيب مل    التد يل هل التتار ا ة ا   عو ل حبا  ل  ة تجت   يفجت تعي   االء حتربيق  رعلجت  رب   

 4 :  لرباا الستتار االت النيب ريجت  ىل  علر اهياير    3النتدالمل السةتق ةيجت  الش تيجت  التاي تيجت 
يترال    لنل الش ر ل ت الت  يربيره   بن ه   يديرت  الشاتارر النيب مل      مارب : الستتار ا النيب مل الشر ظر -5

 ن يتربربل الت   نربربجت تنر ربربر ع    الظربربسالهل   ا س  ربرب يف الش ربربر ع م قربربيب بربرب ح تربربل  ربربق الإلةالاا      ربربرال ت ربربعق تربربنال الت ربربعع  ربرب  
 ؛فقيل فير  تيثيت    التداالتجت الستتار االت تع مل ةاالتت     تعمل  تررق تل م تت

                                                
 . 28  ص 2555   ةالا الشاتربرل تن  ر  التتع يل  لر ق  ميادئ االتسثثاار ي ة ا   ق   -1
 .21-22ص   ص1001  ةالا تع جت  الهأالهر   االتسثثاارات الدوليةة ةاي لرد التعأيأ   - 2
تي ت ت التترعيل :  عيف  نترب  لنرن ة يل، رالة الدول العربية : آثار العولاة الاالية على االتسثثاارات اجأننيية الاياررة مرد يعربعيب   لعفيق مت ا  - 3

السةتق ةيجت   التتايت يب  عجت مرد    هنيجت التعنعا السةتق ةيجت   التتايت   خم  التعنعا -  تجت الهأالهر   التد يف الت   يجت–    رت  لن  السةتق ةي ت   الش تا ت 
 .2ص  1006  عفر 10/12  ةي ر ما را 

 .77  ص مق حيي  ي مست   ريبل ت  -4
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 يتراربل   ةيرب ا النظربخ ص الترريعيربر  الشع ربعير الشربيرربر   ة تربجت  يب ريربجت   م ربرالء : الستتار ا النيب مل  ت الشر ظر -0
 تها  ت دالت الت ربره ت الترب هرربجت   التربد يف الت   يربجت    الشترربعاا تربعالء    تربنال  رب  يعربرمل م تربتار ا المف ربجت    الستربتار ا   

 . تيجتالن االق الش

 غير الايارر  اجأننييالايارر واالتسثثاار  اجأننيياالتسثثاار  الفرق بين: ثانيا
  ( الشرالةرربربجت التفعنيربربجت)ي ررب   عيربرب ا التترييربربأ مربربر  ربرب  تربربع  ر ظربربر   ربربت  ر ظربر  ربرب  الستربربتار ا    اربربثتجت التربربتل ا التفعنربربن

 ر ظرال       ذال مل ي   فهع  ربت  ر ظربر  الت رهجت   لنيل فإق ه ق الت خمل الشاتارر  تل ر    الت رهجت فهع يعد  اتاررال 
 الهد يف  1 مبربدالا الشا  جت   ا س   يف الت رهجت   تنال الشربدالا يترت  فق التربعال ر الشختنفجت تند يف( الشرالةرجت)  يتلدة التتل ا

   :التت يل ي    تا  رب ط السةتلمل مر الستتار ا النيب مل الشر ظر  الستتار ا النيب مل  ت الشر ظر

 اجأننيي الايارر واإلتسثثاار اجأننيي غير الايارر رالفرق بين االتسثثاا( 12-19)م ندول رق
 الستتار ا النيب مل  ت الشر ظر الستتار ا النيب مل الشر ظر                                

 التتار ا وعيل النيبل    - -

 يهدمل  ىل البقعيف لن  الإل ت       - -

      اربربربربربرب  يف لنربربربربربرب  الخلاربربربربربرب هر  النامربربربربربرب ل  الشخربربربربربرب ور   تربربربربربربل  - -
 البق    ةالاا الش تاجت                         

 ال تلك هنن    يبأهن تنر تاجت          - -

 تتار ا ةقت النيبل  رب ا جت م ن يفال - -

 هدمل  ىل حتربيق الش  امجتي - -

يس تل البق   الإلةالاا   س يتلرربل الشخرب ور  الخلارب هر ت - -
  تاجت الخل صجت م ش

  رال ء  تها  ت دالت ظ - -

 .جتتر  ا    لدالة ال: الشقدا

 أنواع االتسثثاار اجأننيي غير الايارر:الفرع الثالث
هربربربربأء    هربربربل   ربربربربر ع    ت ربربرب  ربربربت الشر ظربربربربر س ي ربربربعق  تلتربربربربتار ا ق الشاربربربتارر النيب ربربربمل    ربربربربل النظربربرب  يف الشختنفربربربجت 

تنال التفرع ت   ةإ النظ  يف الشختنفجت تلتربتار ا النيب ربمل  يفالستتار ا  هر    ل س يتل ا    ةالالل    ل  يرل      ةل
 . ت الشر ظر

 .االتسثثاارات اجأننيية غير الاياررة في مجال الثصنيع واإلنثاج: أوال
  ربد .......... لعت  لرالةيمل    ال تي   الإل ت      التتقرب يل    التربتخدالا التعل رب ت التتل ايربجت" الس تي  " التسةيمل -5

تن رهجت  تعربدةا اله اربي ت  ق ل ربربل   ت يبهرب   رب  الت ررب ق المنربن م تد تربجت النا  يف النتربعالق التد تيربجت ة ق النت تيب الت  ب   
 .الب يبجت  ىل  ي   ف ق التتار اي

                                                
 .16ص   ريبل ت مقالتعأيأ   ة ةاي لرد  - 1
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الإل ت    التتق يل لر اا ل  اللفرب ق    لربربد  ربت رب   لربربعا الت ربرهجت  تعربدةا اله اربي ت م تتقربريح شاربتارر  وربل   لرالةيمل
م تد تربربربجت الش ربربربيفجت ستربربربتخدالا مربربربرالءا السةربربربسالع    الخلربربرب ا التف يربربربجت   تربربرب هف النحبربربرب ح الإلةالايربربربجت " ةرربربرب ع لربربرب ا    ةربربرب ص"     هاربربربر 
التسةيمل التتقرير ت الهل دتيجت  التق  ليجت   التتربدايب   ترب تيب  ةد ي رل .   رب مل ل هد   ةي  عر الخل..... الهل دتيجت

 ه فجت التتعنير ت النةرى الشرلررجت مبر اتربجت الت  رب ط مربل "    الشتلر"  ر  الترة مجت لن  الهعةا   التتقريا التدالةنن تنرق ل
 1. التسالةيمل

عا ربربرب  الت ربربربرهجت النيب ريربربربجت    ت ربربرب  لربربربربعا الت ربربربرهجت النيب ريربربربجت م تاربربربر ل ت ربربربرهجت  ةربربربرى   منربربربد  ةربربربر م تربربربتعر يف لرب يربربربجت  عي ربربربجت و  
م تتخدالا التا   اي  نل تتنل الت ربرهجت  رب مربل  لرب  ا لربدفعه  الت ربرهجت المنيربجت  ت رب ك   انربجت لديربدا لرربد   رب  الت عهرب هعس  ىل 
التف رب ةق التع شيربجت  ربربر اال معرنيرب ت ف يربربجت   عربربدا ل ربعق ةربربد وعا رب  الت ربربرهجت النيب ريربجت  ت رب ك   انربربجت لديربدا تربربنتل  رب   عت ربرب     

 2.التع ملمجيل  حن ء 

 الترربرمل مبعيبرربل التربعول يربربعا  الترربرمل النيب ربمل الترربرمل مربر اللفرب ق لرب  لررب اا  تربن :عاليات تسةليم الافثةا  -2
 الشررب ين ةررب ع   البرب يف تربع هررب  ل ربرينل  فترب ل لاربنيا   يربجت  ىل لنيربل  الإلظربرالمل الستربتار اي الش ربر ع مإ  رب ء الن يف

 3.  تت  الترب لديجت  الش  آت

 عقود الثصنيع وعقود اإلدارة -9

ت   لعربد الت رهجت  تعدةا اله ايجت اللف ةيجت  ل ظرهجت  و يجت ل  جت    ة صربجت   التد تربجت الش ربيفجت يربتا  :عقود الثصنيع  - أ
لنيهرب     ربل لل ربجت الت ربرهجت النةربرى مبربت  ت  ةيرب ا   ربد الترربرفر  ي مربجت لرب  الترربرمل التارب ين متقرب يل    ترب   تربنعجت  عي ربجت  امبرب 

جت  ل ربربعق وعينربربجت النيبربربل    تيربرب   ربربد ظربربره ت صربرب  ليجت  ربرب  ة يف    يربربجت ل ربربتف  ظربربل ه   تيهربرب  فهربربن  ذق اللف ةيربرب ت   تربرب   م تعه تربرب
تربربنع  باربرب ع ظربربره ت   ة يف  تربد ربربجت  ل ربربل التعل ربربجت التتل ايربربجت تن ربربرهجت النةربربتا لنربرب  التاربربنعجت   اربربل ةيربرب ا ظربربره ت ل يعال يربربجت 

  4 . نيأيجت م إل ت   با ع  ي يب  ا الن ري يجت    ةي ا ظره ت    تع ف هع ف مإ ت    لمس با ع ت ا ة  الإل

    هربل  ةالاا لنرب  م إلظربرالمل اله اربي ت  تعربدةا ظربرهجت مبربت رب ت  لربربعا اللف ةيرب ت لرب  لررب اا : عقود اإلدارة  - ع
     عر   ةي ل هد  رب مل الش يفجت التد تجت    عر التتار اي مب ر ع الخل صجت التع يفيجت  الن  رجت التعرني ت    يبأء
 5.التع مل  حن ء هل   تينتعق ف  ةق تنانجت   ر ع ذتل لن   ا يف   مر  النام ل   الش  اهجت  رب مل

  رب  فربرلر    ظربرهتر)   ترب يبيتر   ربدلر مربر اللف ةيربجت لرب  لررب اا تربن :اليةاطن مةن الةدولي اإلنثةاج عقةود -4
 الخل صجت النت تيجت الش ع  ت    التري ا ةرل  لقدير مإ ت   (التر و   رب  يف)النورالمل   د مبعيبره  يربعا ( ال فر لهر 

                                                
 .15 -15ص   ص1008    تاجت ظر ع اله  عجت  الإلت  دايجت اجأركال والسياتسات الاخثلفة لإلتسثثاارات اجأننييةلرد التالا  مع ةلف   - 1
 .  81  ص1002  ةالا الشريخ  التري ا إدارة اجأعاال الدولية محد لرد الترمح   محد   - 2
 51ص يفن لر ا   ريبل ت مق ص - 3
 .88 ريبل ت مق  ص    محد لرد الترمح   محد - 4
 .195 ص  2006   الإلت  دايجت   التدالا اله  عيجت   (تداعياتها – رركاتها – منظااتها ) االقثصادية العولاة   البريد لرد الشرنب لرد - 5
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   التتل ايجت معل تل   الت ه هيجت مقعا   التانعجت   ت     م تتخدال ه  يربعا التني (النصيل) الن يف تنررمل  عي جت مانعجت
 مث التانعجت   ع  ت تتق يل التل  جت الخل ا م شعالة التر و     الشرب  يف متأ يد النصيل يربعا  ق لن  السلف ةيجت ل رعي  ةد
 1.تسصيل متأ يدت  ذتل معد يربعا

 ( الثجارة)أركال االتسثثاار في مجاالت الثسويال والثصدير:ثانيا

تن    د  ظ  يف النلر يف التد تيجت     يف التتقدير  التتاعيق  لربد التعه تجت تع لررب اا لرب  اللف ةيربجت  :عقود الوكالة -5
يربرب ت ميربربل تريربربل    لاربهيل     مربربرالا اللف ة( التعهيربربل) متع يربربف الترربرمل التاربرب ين( النصربربيل) مربر وربربرفر يربربربعا مبعيبرهربرب    ربد الترربربرفر

تنل    تل ت التررمل الن يف تررمل   تث  تع الشاتهنل الت ه هن    التقرب  لن  يتنربرب  التعهيربل لرعتربجت لرب  هربل صربفربجت لربتا 
 تع  رة  تي      ال  يث حيتفا التررمل الن يف معل تل التتل ايجت لن  التانل هر  حيتفا مبن يجت التانل  ىل  ق ل ترربل 

د  ت  ي ربرب  هرربرب   ق ةربربعال ر معربربض الترنربربدالق الش ربربيفجت لربت ربربن  ق ي ربربعق تن ربربرهجت الشر ةتربربجت   جيربربع   ق ل ربربرل لربربربعة التعه تربربجت الخلربرب
 2 .النيب ريجت التع  نجت  هيل   لنل الترندالق

  ذتربل اله اربي ت  تعربدةا الت ربرهجت    الشقربدا  رب  الشر ظربر م ت ربرالء يربربعا لريربل لرب  لررب اا تربع الشربع ع :الاوزعةو  -1

 الشربعاليل  الت رب ل  عربر  تعق خلد جت    هرع ع ال تي   الشقدا    الشع يجت الت رهجت  لربعا الخل ص  با مل التريل  ل ةا مررا

 3.الشر ظرا  ت النيب ريجت تلتتار االت الشختنفجت النظ  يف يع ح
 : ب   لنخيمل  تا  ظ  يف الستتار االت النيب ريجت  ت الشر ظرا   الت  ل التت يل

 الايارر غير اجأننيية لالتسثثاارات الاخثلفة اجأركال( 0-8: )رقم  ركل

 
 .26 ص  1008    تاجت ظر ع اله  عجت الإلت  دايجت  النيب ريجت تلتتار االت الشختنفجت  التاي ت ت النظ  يف ةلف   مع التالا لرد :الاصدر

 الثعاريف الاخثلفة لالتسثثاار اجأننيي الايارر:الاطلب الثاني 
الخل صجت م ستتار ا النيب مل الشر ظر   ل التتررق  ىل لرا  رعلجت    التتع ايف  تنال الشرنب     ةليف  يف ل ت 

  . تا التتع ايف الت  ل   تته  الش  ر ت التد تيجت خبقعص الت  ترا 
                                                

 .706  ريبل ت مق  ص،اقثصاديات اجأعاال واالتسثثاار الدوليلرد التالا  مع ةلف  -1
 .88 محد لرد الترمح ق  محد   ريبل ت مق  ص - 2
 .15   ريبل ت مق   صاجأركال والسياتسات الاخثلفة لإلتسثثاارات اجأننييةلرد التالا  مع ةلف   - 3
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 تعاريف االتسثثاار اجأننيي الايارر:الفرع اجأول
 :لتعدة  ف تيا الستتار ا النيب مل الشر ظر لرع  ن عاللل   الترب هرر لنيل  يث يعرمل لن  ال ل

النيب مل الشر ظر لن  متنل الشاتارر النيب مل هأء    الستتار االت    هنه      ر ع  عر    ي رعي الستتار ا -
ة تربجت  ربت ة تتربل  ف ربل لرب  ةي  ربل م ش رب اهجت    ةالاا الش ربر ع     تربجت الستربتار ا الش ربسك    تربيررلل الت   نربجت لنرب  الإلةالاا 

 فجت  ىل ةي  ل متلعيل  عالاة   تيجت   لربدمي  اتعي ت  تربد جت     التت  يا     تجت  ن يتل الشرنربجت ش ر ع الستتار ا  م إل 
       1؛التت  عتعيبي   الخل ا التف يجت     يف    ول  ىل التد تجت الش يفجت

مث ل  قجت   متجت تنراتارر الشربيا   الةتقرب ة  رب      ربر ع  ربرب ا   الةتقرب ة  ةربر    فربرب  تنرعيرب ا :  يعرمل هنالتل -
    هاربر  رب   تربها ا س  %51ي عق الستتار ا  ر ظربرال  ربر بتنربل الشاربتارر النيب ربمل التني   عل ص د ق الت ربد التد يل 

  يف   دى   تا ت النلر يف       لدة النصعالت فيه    ل عق تن  البقجت ه فيجت ل ةا إللر ء الشاتارر ا ي     ةالاا 
 2؛الش تاجت
التربربني يربربتا معالتربربرجت  فربربرالة    ظربربره ت   ة تربربجت   ربربيفجت   الستربربتار االنيب ربربمل الشر ظربربر مث ربربل  الستربربتار ا يعربربرمل  ي ربرب ا  -

 التربربني يثةربربن ظربرب ل  ة  ربربجت فربربر ع يبديربربدا    الشاربرب  جت     ربربر ل ت ة هرربربجت      الناال ربربن    الشربربعالاة الترريعيربربجت   م ربربرط  ق 
ارر  رب  يتربيح التفرصربجت تنراربت( 10%)ي عق البد النةىن شن يجت الشاربتارر النيب ربمل تربر س  رب يف الش ربر ع    ةربعا التتقربعييب فيربل 

 3؛النيب مل تنر  اهجت    ةالاا الش ر ع  الترة مجت لنيل

 :تعريف الانظاات الدولية لالتسثثاار اجأننيي الايارر:الفرع الثاني 
)  ق الستربتار ا النيب ربمل الشر ظربر تربع لرنيربجت يربربعا ارب  الشاربتارر الشتعاليبربد   منربد  رب    :OMC تعريفةه مةن طةر   -

 .4 ل  يجت لايتت ( التد يف الش يفجت )  ةرى  يث ياتعرل  صعتل   مندالق ( الترند النا 
  تربربربع " يعتربربرب   ق الستربربتار ا النيب ربربمل الشر ظربربربر  ربربعع  ربرب  الستربربربتار االت التد تيربربجت   :تعريةةف صةةندوق النقةةةد الةةدولي -

  الةتق ة    لن   قربنلجت ةالهرربجت مب تاربجت  ربيرربجت   الةتقرب ة  وربل  ةربر    ( لعق الةتق ةي)يع س تدمل  قعيف هي ق
عة للةربربجت وعينربجت النيبربربل مربر الشاربتارر النيب ربربمل الشر ظربر  الش تاربجت    ربرب فجت  ىل متتربل الشاربربتارر ل رربعي تربن  الشقربربنلجت لنرب   يبرب

 .5 الشر ظر مدايبجت هرتا    الت فعذ    ةالاا الش تاجت

                                                
 .15ص ريبل ت مق  لرر صربر  - 1
 -1001التدالا اله  عيجت  الإلت  دايجت   العربية،محددات االتسثثاار اجأننيي الايارر وغير الايارر في الييئة االقثصادية   تا  اب الهلل مرد   - 2

 .25  ص1007

3  -  WALLACE PAIN, JAPANESE FOREIGN  DIRECT INVESTMENT IN OREGON, INTERNATIONAL 

TRADE INSTITUTE, PORTLAND STATE UNIVERSITY, 1991, P4 .          
 يب  عجت ( ت    عاا) نهرا   يباتت   االقثصادية في الجزائر من خالل اإلصالرات االتسثثاار اجأننيي الايارروأفاق واقع  لرد الترمح ق لع ن   - 4

    . 12ص   الهأالهر
 .172   ص 1008  ةيعالق الشررعل ت اله  عيجت   الهأالهر   الادخل إلى السياتسات االقثصادية الكليةالجمليد ةربدي  لرد  - 5
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  الشفهربعا UNCTAD  التت ريربجت تنتلرب اا الشتلربدا الن ربا  رب متر لعريربف  ربل يتفربق التتعريربف تربنال  ق م تربنهر  يبربدير
OECD التت ريجت  السةتق ةي التتع  ق    رجت ل  التق ةا

 1 . 

هربربل " الستربربتار ا النيب ربربمل الشر ظربربر لنربرب    ربربل  وقةةد عةةر  الاحاتسةةيو  الاكلفةةو  بايةةزا  الاةةدفوعات اجأمريكةةي -
التتدفرب ت الش تيجت  ىل   تاجت  يب ريجت     هل  ي  ا يبديدا هأء    الشن يجت     تاجت  يب ريربجت   لنرب  ظربرط  ق الشربيرربر   

ةيرربجت تربن  الشن يربجت ختتنربف  رب  ة تربجت  ىل   ن يربجت تربن   الش تاربجتل عق هلا  قجت ت  جت     ( ل ةا   تا ت)الترند الشاتارر
    تاربربجت  ربرب   ربرب  وربربرمل الشاربربتارر النيب ربربمل ل فربربن  %51 ةربربرى  ففربربن التعسيربرب ت الشتلربربدا الن ري يربربجت  ربربد  ق البيربرب  ا لنربرب  

 .2"تنتعريف الترمسن تلتتار ا النيب مل الشر ظر
     رجت التتع  ق   التت ريجت السةتق ةيجت يتفربرب ق لنرب   ق الستربتار ا النيب ربمل  ص د ق الت ربد التد يلهل    لعريف    ق

الشر ظر تع التتار ا وعيل النيبل ة ا   د ة الترند النصنن يعرن ص  رل  ق الش  اهجت    ةالاا الش ر ع      م ت ارجت  ىل 
   الشن يربجت   الش ربر ع الستربتار اي   الترب  الم ترر الش نفر مبيأالق الشدفعل ت الن ري ن فربإ ا يرهربأ ق لنرب   اربرجت الشارب  جت 

 3.لن  النةل %51 لربدا ع
    ةليف التتع ايف التا مربجت ي عق مإ       صي  جت لعريف ظ  ل تلتتار ا النيب مل الشر ظر   تع   ل ل عي    تاجت 

     يربربجت  لرربرب يف يبديربربدا    لعتربربيل   تاربربجت ة هرربربجت    ذتربربل لربرب  وريربربق  ربيرربربن ة تربربجت  عي ربربجت  ربربر   ربربد ة ة تربربجت  ةربربرى   ربربل 
 .متنل  ق الإلةالاا   التتل ا   هل لرني ت الش تاجت النيب ريجت     فجت  يل  ق  ن يجت الش تاجت

 االتسثثاار اجأننيي الايارر وأهدافه دوافع: الاطلب الثالث
 ق الستتار ا النيب مل الشر ظر ه رب ل  رب   ظرب  يف التترعيربل الخلرب ايبن   ي ربسك  ربل  قرب ةا التترعيربل النةربرى    ربس 

ة ايربربربجت    فلربربربعا التقربربربرمل النيب ربربربمل    س  ق تلتربربربتار ا النيب ربربربمل الشر ظربربربر ةقربربرب همل  ةربربربرى متيربربربأ  لربربرب   ربربربت   ربربرب  التفلربربربعا السة
  ي  ل منتل ل  ل   مس    لعأيأ الت رربع . التتدفرب ت التر مس تيجت     تل  تدالمل ة صجت مل   تنال    جيعنل يتعةف لنيه  

 .  التد يف الت   يجت 
 
 
 

 

                                                
 78  ص1005  الت عييب  1005 العربية الدول في االتسثثاار مناخالش تاجت التعرميجت ت ر ق الستتار ا  الهتر ق التق ةاالت   - 1

2  - PETER H.LINDERT ET THOMAS A.PUGEL, ECONOMIE INTERNATIONALE,  EDITION ECONOMICA, 

PARIS, 1996, P822. 

  يب  عجت الهأالهر  ( ت    عاا) يباتت   نهرا والايزة الثنافسية الصناعية بالدول النامية،االتسثثاار اجأننيي الايارر تنر ق  ار  - 3
 .8ص 6002
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 :دافع االتسثثاار في دولة أننيية:  اجأول الفرع
 1 :ختفيض الشخ ور   ي ةا التع هد لار ا   ة تجت  يب ريجت حتدةت  ة الفةرالاالت الستت  ق

ب   تنر تاربجت    الت ربرهجت ختفربيض الشخرب ورا الترب  لتعربرا هلرب  ل ربد   ي ربعق  ع  ربل السالررب ط  : تخفيض الاخاطر -0
 ل السالر ط مر لعالهدت  ةعي   تيلجت  المنيجت الت  ب    ق ي عق  ع الستتار االتمر لعالهد الستتار ا  عيف   لن  ل س 

شعاليبهته   فس الت ر مل ذالت الترريعجت التع  جت فإق  ع  ل السالر ط تععالهد الستتار االت المنيجت  لعالهربد الستربتار االت   ة تربجت 
السةتقربربرب ةيجت تربربربد تتر  تر  نربربربجت     ق لاربربربت  يب ريربربربجت يتعةربربربل  ق ي ربربرب   ةربربربل ةربربربعا  ي  ربربرب   ربربربت الشتعةربربربل  ربربربال  ق ل ربربربعق التربربربد االت 

 . عدست التت خا لنن  فس التعلتا 
حتربيق ل هدال هرتال ة ق  ق يق  ب ذتل  ي ةا   الشخ ور  هنتل ي عق التدالفل تلتتار ا التد يل  :زيادة العائد -0

 رهجت حتربيق ل هربد  يربأ لنرب  ف ش  فاجت   التاعق المنن ةد ل عق      ق يقعب فيل لن  الت  الت  لتعرا هل  الت رهجت النا
ف تع هربد الشريربربأ ةربد يربثيت  تيلربربجت تنربتخنمل  ربرب  التت رب تيف الشقربرب  رجت     يربربأا التت عيربل التربد يل تن  ربرب طيتالتربتار اال   المنيربجت  ت ربرب  لربث

 ربعق  رب  ي ةربد   د يثيت    حتربيق لرعاالت معض ل  تيف الإل ت    ال ل نفجت التعر تجت   ل نفجت الشربعالة الخلرب اةتنتقدير  هر  
 ة تربجت  يب ريربجت   ق   ت   تنال التقربدة  ىل   ربل  ذال هرب ق حتعيربل التع هربد الشتعتربد  اربرعل مربل فاربعمل ي ربعق تلتربتار ا الشلها 
  ربرب  تربع هربرب ق التتلعيربل  ربربت  اربرعل مربربل مبرب  يعربربل  ربر اا  لربرب ةا التربتار ا التع هربربد   التربد يف النيب ريربربجت فربربد لفتربربربد لنربربل   يب ذميربجت
 .  اله ذميجت

 الايارر نيياجأن االتسثثاارأهدا  : الفرع الثاني
لنلث الت ات  رب  الت ربره ت    النفربرالة  ىل الستربتار ا   ة يف  ةربرى تربعي   رب ها  االء حتربيربق  تربدالمل مربدةا لث ربل         

  حتربيربه     دمل هنتل التد يف الش يفجت تلتتار االت  ىل حتربيق معربض الش  تربب  رب   االء ةرعهلرب  هلربن  الش ربر ل ت لنرب  
 . اال يه 

 .اجأننيية من االتسثثاار اجأننيي الاياررأهدا  الشركات : أوال
 دمل الت ره ت  تعدةا اله اي ت     االء ةي  ه  م ستتار ا   التد يف النيب ريجت  ىل حتربيق التعديد  رب  الس تيرب  الت 

 2:جت الش  فل الت  س لتر      حتربيربه    مندت  النا   تن  النتدالمل الت  لاع   ىل حتربيربه  ب    جي  ت    الت رب ط التت تي
 البقعيف لن  الشعالة الخل ا    التد يف الشاتارر فيه  نيبل التتخدال ه    ص  ل   ؛ -
 جي ة  تعالق يبديدا ش تل ت  م  هل الت ره ت النيب ريربجت ة صربجت تتاربعيق فرب هض هرربت  رب  التاربنل الترالهربدا  الترب  س  -

 لاتريل تن  الت ره ت لاعيربه     عو ه ؛

                                                
الشنترب  التعول الن يف  عيف الإلةتق ة الهأالهري   النتفيجت ، اجأننيية الاياررة في الجزائر وآثارها على الثناية االقثصادية  االتسثثااراتل  ا ف ا ق     - 1

 .20  ص 1001  هنيجت التعنعا السةتق ةيجت  يب  عجت الترنيدا   التا تاجت 

  .58. -52.  ص ص ..60  ةالا  ترالق تن  ر  التتع يل  الناةق  االتسثثاار والثاويل بين النظرية والثطييال ال لنن ةريعش   ةر ق  -2 



 تسثثاار اجأننيي الاياررلال اإلطار النظري                                        الفصل الثاني

 

55 

 

التد يف الشاربتارر فيهرب    يربث  ق  يبربرا التع  ربل  ربال   لنربل التربد يف  الستتف ةا     يأا الفف ا ل  صر التت نفجت   -
ل عق ل ةا  ةل     يبرا التع  ل   التد يف الشتربد جت ص  لي    هنتل فإق ل نفجت البقعيف لن  الشربعالة الخلرب ا    ل نفربجت الت ربربل 

 ةد ل عق   تن  التد يف  ةل   ه    التد يف الشتربد جت ص  لي ؛
ار ا  الإللف ءالت الت ريريجت الت  مت له  هاتال    التد يف الشاربتارر فيهرب   رب  اليبربل الستتف ةا    ةعال ر ل ليل الستت -

يبربربنع الستربربتار االت النيب ريربربجت  تيهربرب     ربرب    هربرب  لربربربدمي البربربعالفأ الت ربربريريجت  لربربعفت فربربرص التربربتار ايجت ةالهرربربجت   لرربرب ء  ربربر   ت 
 تنراتارري   لعفت    رجت تنرعنع  ت   تت ؛

 يف الشاربربربربتارر فيهربربرب    ذ  ق الت ربربربربره ت النيب ريربربربجت ةربربربربد حتربربربربق  ام  ربربربرب   ربربربرب  الستربربربتف ةا  ربربربرب  فربربربرص حتربيربربربربق التربربربرمح   التربربربربد -
 التتار اال   النيب ريجت لفعق م ات  ام  ه     لرني    ةالةل  عو ه ؛

ةيربرب ا الت ربربره ت النيب ريربربجت مب  فاربربجت الت ربربره ت  التقربرب  ل ت المنيربربجت  ربرب   يربربث الهربربعةا  النتربربع ا   ربربعع الخلد ربربجت  ذتربربل  -
 ؛را ا س الش يف تديه مارب متن ه  تنت  عتعيبي  الشتربد جت   ف

لربنيل الشخ ور الت  لتعرا  تيهرب  التربتار االت الت ربره ت النيب ريربجت  ذ ال ربل هنررب  لع لربيب  ال ت ربرت الستربتار االت لنرب   -
 .لدة اله     التد يف هنر  ةنيب م تت يل خم ور تن  الستتار االت

 الايارر اجأننييالدول الاضيفة من االتسثثاار  أهدا : ثانيا
التد يف الشاتارر فيه      االء ةرعهلرب  تلتربتار االت لنرب   اال ربيه   ىل حتربيربق التعديربد  رب  الشأاليرب   البقربعيف لنرب    دمل

 1 :التعديد    النتدالمل    مي ه 
الستربتف ةا  ربرب  التت  عتعيبيرب  الشتربد ربربجت  الخلرب الت الإلةالايربربجت الهديربدا   التربربد يف النيب ريربجت   ذ  ق ةيربرب ا الت ربره ت النيب ريربربجت  -

  رب ايل مربربدةا   ة يف  عي ربجت يت ربربر   ربربل التت  عتعيبيربرب   لع يربف الخلربرب الت الإلةالايربجت الت ربرب ةاا   هاربت  ربرب   م تربتار ا   عالهلربرب   
 الن عاليف؛
 الإلته ا    ل    نجت الترر تجت  ذتل مت ريل لدة    التع ونر ل  التعرل   الش ر ل ت الت  يتا     ست ؛ -
اربتارر فيهرب   ة صربجت ل ربد ةيرب ا   ربر ل ت  عي ربجت الإلته ا    ي ةا التق ةاالت  حتاربر  يربأالق الشربدفعل ت تند تربجت الش -

 متقدير   تل     ىل الخل ا ؛
التتربنيل    التعالاةالت  ذتل    ةليف  ي ةا الإل ت   المنن  يث يا تا الإل ت   المنن م تربترداليف التاربنل الشاربتعاةا  -

 م تانل الش تلجت مني ؛
 .لن  النلر يف الإلةالايجت لن  التتخدالا  ت هل الإل ت   الشتربد جت لدايب التع  نر -
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 أركال االتسثثاار اجأننيي الايارر: الاطلب الرابع

تلتتار ا النيب مل الشر ظر  لن   ت س ظ ل الشن يربجت  لثتربيس التفربر ع النيب ربمل    ت تر  علرب   التترييأ مر  
 .  م إل  فجت  ىل   عالع  ةرى يته     ر مل الترند الش يف فرب ا إلتسال   لربعا الت رهجت النا م سةتي ا مي هر

 االتسثثاار الاشثرك:الفرع اجأول 
 ت ت   يف   تنال التفرع لعريف   أالي   ليعع الستتار ا الش سك  رب   يبهربجت   ربر التربد يف الش ربيفجت  الت ربره ت  تعربدةا 

 .اله اي ت

 تعريفه: أوال 
    هاربر  رب  ة تتربر ( ظخقربيت ق  ع عيترب ق)ي رب اك فيربل ورفرب ق ي رعي الستتار ا الش سك لن  اللف ق وعيربل النيبربل 

 يربربث س لربتقربربر تربربن  الش ربرب اهجت لنربرب   قربربجت   ا س الشربرب يف فربربرب  مربربل ةربربد ل ربربعق الش ربرب اهجت  ربرب  ةربربليف لربربربدمي الخلربرب ا   خمتنفتربربر
رمل الآلةربر  ةد ل عق الش رب اهجت حبقربجت   ا س الشرب يف   هنربل لنرب   ق يربربدا التررب  الشعرفجت    التعرل    التت  عتعيبي  مقفجت ل  جت 

 1.التت  عتعيبي      ةد لثةن الش  اهجت ظ ل لربدمي الشعنع  ت    الشعرفجت التتاعيربيجت    لربدمي التاعق

 :    ةليف تنال الشفهعا ب   التربعيف مثق تنال الت عع    الستتار االت النيب ريجت الشر ظرا ي رعي لن  الهعال ب التت تيجت
وعيربل النيبربل مربر وربرفر التربتار اير    ربد    وربل   الآلةربر  يب ربمل شر اتربجت   رب ط   ترب يبن ةالةربل  ربد ة  اللف ق -

 ؛ة تجت التررمل الش يف

 ؛ب   تنررمل التعول  ق ي عق ظخقيجت  ع عيجت ل معجت تنربر ع التع ا    الخل ص -

 ؛ةي ا   د الشاتارري  النيب  ب م رالء  قجت   ظرهجت التتار ا   سك -

الستتار ا س لربتقر لن  لربدمي  قجت   ا س الشرب يف فربرب      منرب  ةربد ل ربعق  رب  ةربليف لربربدمي الش  اهجت     ر ع  -
 .الخل ا  التعرل    التت  عتعيبي  مقفجت ل  جت

   ربدا الإلظربرب اا   ربربل   هربل   تربربجت  ربرب  البرب ست التاربرب مربجت  س مربربد  ق ي ربعق ت ربربل  وربربرمل  رب   وربربرالمل الستربربتار ا  ربربق 
 2الش  اهجت    ةالاا الش ر ع
د  ق التربربد يف الت   يربجت ةربربد هربربثت  ىل    ربرب ء تربنال الت ربربعع  ربرب  الستربربتار االت النيب ريربجت الشر ظربربرا    ربربرال ت ع ربربل     التعالةربل  ربرب

 تربربينجت  رالةرربربجت لنربرب  الش تاربربجت  تعربربدةا اله اربربي ت التربرب  لعرربربل    ةنيرهربرب    يربربث تربربع ا  يربربدال ي  الخلرربربر التربربني ةربربد يربرب لا لربرب  
 ق التد يف السظسالهيجت ت مرب  ه  يب لارح م  ل   يد الشاتارر النيب مل ل د   بتنل  ه  ةدا    ا س الش يف  فرال  د 

   .   ةيرجت الش ر ع % 11الستتار ا النيب مل الشر ظر مبا  جت  يب ريجت س لتعدى       ظ  يف
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 مزايا وعيوب االتسثثاار الاشثرك: ثانيا

 مزايا وعيوب االتسثثاار الاشثرك من ونهة نظر الدول الاضيفة -0
الش ربسك مقربفجت ل  ربجت يارب تا    يرب ةا لربدفق اس س الن ربعاليف النيب ريربجت  التت ريربجت  ب   التربربعيف مربثق الستربتار ا :الازايا - أ

التت  عتعيبيجت   ةنق فرص يبديدا تنعرل     يرلر  ا       رب فل  ةربرى م إل رب فجت  ىل حتاربر  يربأالق الشربدفعل ت لرب  وريربق 
  ةنق للة ت ل   ل الةتق ةيجت الخل  هنتل ل ريجت ةداالت الشديري  التعو ير..... ي ةا فرص التتقدير    البد    الستتتالة

 1ا تيجت     يجت  ةنفيجت  ل الت   و ت السةتق ةيجت  الخلد يجت الشختنفجت م تد يف الش يفجت
  ربرب   ربرب  ليربربعع تربربنال الت ربربعع  ربرب  الستربربتار االت م شرب ا ربربجت م ستربربتار ا التربربني ي رربربعي لنربرب  التترنربربل الشرنربربق  :العيةةوب - ب

 :تنررمل النيب مل ش ر ع الستتار ا فت ر    النيت
التربربربد يف الش ربربربيفجت  ربربرب  الشأاليربربرب  التاربربرب مربجت  ذال  صربربربر الترربربربرمل النيب ربربربمل لنربربرب  لربربربدا   ربربرب اهجت  ي وربربربرمل  وربربربل     ر ربربرب ق -

 ؛الستتار ا

 ق حتربق الش  فل الشنهعاا   تت  يتعةف لن    دى لعالفر التررمل التعول ذ  الستتعدالة الهيد  لعفر التربداا التف يربجت    -
 ؛الش سك ة صجت التد يف الشتخنفجت ر ا الإلةالايجت  الش تيجت لن  الش  اهجت     ر ل ت الستتا

 ق  اربربرب  جت   ربربربر ل ت الستربربربتار ا الش ربربربسك   حتربيربربربق  تربربربدالمل التربربربد يف الت   يربربربجت الخل صربربربجت متربربربعفت التعرربربربلت النيب ريربربربجت  -
 حتار  يأالق الشدفعل ت   تت     ذهر تنف   ةربل هاربتال م شرب ا ربجت مب ربر ل ت الستربتار ا الشرنعهربجت  ن يربجت  رنربربجت تنراربتارر 

 ؛النيب مل

ىل صربرر  لربا الش ربر ع  رب  يقربرح  ربرب     ربرال س تررب يف الففرب ا التربربداا الش تيربجت تنراربتارر التربعول فربربد يرب ةي تربنال   -
المترربربل يبربربدال  ق لربربربل  تربربه   ت تربربنال الش ربربر ع   حتربيربربق  تربربدالمل التد تربربجت الخل صربربجت  ربربال مأيربرب ةا فربربرص التتع ربربف   التتلربربديث 

   2.لدفق التعرلت النيب ريجتالتت  عتعيبن    ظر ع   يبجت التاعق المنن    الش تل ت   الفف ا 

 :مزايا وعيوب االتسثثاار الاشثرك من ونهة نظر الشركة مثعددة الجنسيات -2
 .الشأالي  -  
 3 :  النيت  م ت ارجت تنرأالي  فهن  تعدةا   ب   لنخيقه 

الستربربتار ا الش ربربسك     تربربجت    ربربل   لاربربهيل  قربربعيف الت ربربرهجت لنربرب   عالفربربربجت التد تربربجت الش ربربيفجت لنربرب     ربرب ء  ياربرب لد -
 ؛ متنل   ر ل ت التتار ايجت متن    رنرب 

                                                
 .158 ص   ريبل ت مق   اقثصاديات اجأعاال واالتسثثاار الدوليلرد التالا  مع ةلف   - 1
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يعت  الستتار ا الش سك  رب   هاربر  ظرب  يف الستربتار ا لف ربيل تربدى الت ربرهجت     تربجت لربدا مسرب ل الب ع ربجت الش ربيفجت  -
ر ع الستتار ا ة صجت   معض   عالع    ست الت  رب ط السةتقرب ةي ه تأااللربجت    الترربس يف    هلن  الت رهجت م تترنل الشرنق ش 

صربربرب  لجت الت هرمربربرب ء    التتعربربربدي    ي   ربربربل     تربربربجت  يبربربربعة ةيربربربعة  لعالهربربربق لنربربرب  متنربربربل الشاربربربتارر النيب ربربربمل متن ربربرب  هربربرب  ل ش ربربربر ع 
التتل ا  الترة مجت لن     رته   حتربيربق ةربداال الستتار ا يعت  الستتار ا الش سك  ف ل النظ  يف الت  حيربق تن رهجت ةداال    

 ؛ ربرعس    النام ل  ذال ةعاق مث عالع الستتار ا  ت الشر ظر  ال لرالةيمل الإل ت    لربعة الإلةالاا   تت 

يف ربربل الستربربتار ا الش ربربسك     تربربجت لربربدا لربربعالفر الشربربعالاة الش تيربربجت  التر ربربريجت  الشعرفربربجت التتاربربعيربيجت الخل صربربجت م تاربربعق النيب ربربمل  -
تعربربدةا اله اربربي ت التل  ربربجت تلتربربترليف الت   ربربل تناربربعق النيب ربربمل الشعربربر   ب ربرب  التربربربعيف  ق الستربربتار ا الش ربربسك تربربدى الت ربربرهجت  

 ؛   الت ره ت التد تيجت صرتا البلا يت  تب  ل الت ره ت  تعدةا اله اي ت

ياربرب لد تربربنال الت ربرب ل  ربرب   ظربرب  يف الستربربتار ا لنربرب  تربربرلجت التتعربربرمل لنربرب  وريعربربجت التاربربعق الش ربربيف      ربرب ء ة ربربعالت  -
 ؛عالة الخل ا  الن تيجت تن رهجت النا مح يجت  ق ةا الش تنتع يل

الستتار ا الش سك يا لد   ختفربيض النةررب ا الترب  حتربي  مب ربر ع الستربتار ا ة صربجت النةررب ا  ربت التتل ايربجت  اربل  -
 ؛التتث يا  الشق ةاا  ف ل ل  ختفيض  لا الخلا هر الت  مججت    التتعرا ني ةرر   اي

ل الت ات    التقربععم ت  الش رب هل الترت ةرالويربجت   رب ا الترربرمل النيب ربمل ة صربجت  ذال  الستتار ا الش سك يا لد   لنتي -
 ؛(ظرهجت ل معجت تنربر ع التع ا ال  م ل   ع ن) ه ق التررمل التعول تع الب ع جت      دى الت خقي ت الشع عيجت التع  جت

ش ربيفجت  م تترب يل تتاربهيل الستتار ا الش سك يعت   تينجت تنترنب لن  التربيربعة التتل ايربجت  الهررهيربجت الشفر  ربجت م تربد يف ال -
 ؛لرنيجت ةةعيف  تعالةه     ةليف الإل ت   الشر ظر مدس    التتقدير    التعهلء

التربر ا المنيجت  البقعيف لن  الشربعالة لن  البقعيف   الستتار ا الش سك يا لد   لاهيل  هرجت التررمل النيب مل  -
 ؛ ا  الن تيجت التل  جت تن رهجت الناالخل

    ربر ع الستربتار ا ياربربهل   رب ا الت ربرهجت  تعربربدةا اله اربي ت  ربل الش ربرب لت   وربربل"  اربتارر"  ق  يبربعة وربرمل  -
الخل صجت م تنرجت  التعلة ت التعر تيجت  الإل ا  يجت    تترب   رب  الش رب لت السيبتر ليربجت  التارب فيربجت النةربرى الترب  لعاليبربل   رب   ه فربجت 

 .الن  رجت التع يفيجت تن رهجت الشع يجت
 التعيعع  - ع

 1:فهن ه تت يل يبهجت   ر التررمل النيب مل     خبقعص ليعع الستتار ا الش سك 
ة صربجت     تربجت  صربرالا ( الترربرمل التربعول  الترربرمل النيب ربمل)ال تر يف  يبعة لع اا   الشقرب ر مربر وربر  الستربتار ا -

التررمل التعول لن   ارجت  عي جت   الشا  جت    تن  الت اربرجت ةربد س لتفربق   تربدالمل الترربرمل النيب ربمل  ة صربجت لنربل النتربدالمل 
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لن  الت   ط   ةالالل  الن ر التني ي ةي  ىل ةنق    لت ل  ر لن  الإل    التربع يفن ش ربر ع الستربتار ا  الشرلررجت م ترة مجت 
 ؛ه ل تعالء     يف التتاعيق    الإل ت       ةالاا التربعى التع  نجت    التترعيل   تت 

 تربربنال يعربربل  ةربربد ياربربع  الترربربرمل التربربعول معربربد فربربسا    يربربجت  عي ربربجت  ىل  ةقربرب ء الترربربرمل النيب ربربمل  ربرب    ربربر ع الستربربتار ا  -
   ؛الالف ع ةايبجت الخلرر  ت التتل اي   تنال يت  ق  ل  تدالمل الشاتارر النيب مل   التررب ء  الت رع  الستتربرالا   التاعق الشعر

 ق الففربرب ا التربربربداالت التف يربربجت  الش تيربربجت تنراربربتارر التربربعول  ةربربد يربرب  ر تربربنري  لنربرب  فع تيربربجت   ربربر ع الستربربتار ا   حتربيربربق  -
 ؛يبل تدالفل وعينجت النيبل  ةقتا الن

ل د   ي عق التررمل التعول  ترال   الب ع جت فر  المترل يبدال  ق ل ل ظر و     ةيربعةال صرب ا جت لنرب  التتع ربف  -
 ؛ التتقدير  حتعيل النام ل الخل صجت م تررمل النيب مل  ىل التد تجت النا

 .حيت    ىل ا س   يف هرت  اري  -

 االتسثثاارات الاالوكة بالكامل للاسثثار اجأننيي:الفرع الثاني
 ت تررق   تنال التفرع هنتل  ىل  فس التع  صر الت  لررة رب   تيهرب    التفربرع التارب مق  رب  لعريربف تلتربتار ا الشرنربعك 

  ربر الت ربرهجت  يبهربجت م ت   ل تنراربتارر النيب ربمل م إل رب فجت  ىل  أاليرب    ليعمربل  رب   يبهربجت   ربر التربد يف الش ربيفجت  رب  يبهربجت   رب  
 . تعدةا اله اي ت    يبهجت    يجت

  تعريفها: أوال
ل   ربربربر ل ت الستربربربتار ا الشرنربربربعك م ت   ربربربل تنراربربربتارر النيب ربربربمل  هاربربربر   ربربربعالع الستربربربتار ا النيب ربربربمل لف ربربربيل تربربربدى متاربربرب

الت ربربره ت  تعربربدةا اله اربربي ت  يريبربربل تربربنال  ىل لربربدة  ربرب  النتربربر ع   يربربث  ق تربربن  النةربربتا لربربربعا مإ  ربرب ء فربربر ع تء تربرب      
يف الش ربربيفجت   ربربد الت اربربت  ربرب  ة يف التعربرب مل التا تربربث س التتاربربعيق     ي  ربربعع  ةربربر  ربرب    ربربعالع الت  ربرب ط الإل تربرب يبن    الخلربربد ن م تربربد  

لف ل تنال الت  ل    الستتار االت ةعف     التترعيجت السةتق ةيجت     يسلب لنيه        ا تي تيجت لن  التقعيدي  المنن 
 1. التد يل      ال ت  ا الت ره ت الشتعدةا اله اي ت نتعالق التد يف الت   يجت

  فإق ت  ك معض التد يف الت   يجت   ظرق  تي      ري   التللي يجت  (هعاا ت مرب الشن )  ل الفسالا ةرعيف تن  النتر ع 
  ىت    فريربي  مت ح فرص  تنرب ره ت  تعدةا اله اي ت م تترنل الشرنق تنر ر ع الستتار اي  هعتينجت مت  ه     يبنع 

 .الشأيد    الستتار االت النيب ريجت الشر ظرا   الت ات      ست الت   ط السةتق ةي
 ق   تجت التسةة  الخلعمل تدى التد يف الت   يجت النةرى مل ل يد بد الآلق مدسهل لنريجت  لرنيربجت م ربثق الآل رب ا التاي تربيجت 
 السةتق ةيجت التانريجت الت  يبربرجت ل  لرةيمل التربرن يجت التربررنربجت التربرتعنربجت م تربر ر ع الستتار اي تن ره ت  تعدةا اله اربي ت  

 ل لدة    الت عالم   الت  ا  التتعيبيربل الهيربد تلتربتار االت النيبربرب ريجت  هررب  هربرب ق     ربر  ةايبجت حت ا التد تجت التربر يفجت فربن   

                                                
 .2ص   مق  ريبل ت ،لعفيق مت ا   مرد يعربعيب  - 1
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 ربعله   تربع التني مإ    ل التربتخفيف     ربدا الآل  ا التربانريجت  م إل  فجت  تربرب  لع ربيا التععالهربد التربربرتعةعجت هلربن  التربد يف  رب   االء 
 .الستتار االت النيب ريجت الشر ظرا

مربربر التربربد يف الت   يربربجت   ربربىت التربربد يف التربربربرتربد جت صربرب  لي  هربربنع الستربربتار االت   يربربربلدا التربربربنهر  ق  يربربرب ةا  ربربدا التربربربر  فاجت
النيب ريجت التربرر ظرا  ةى م ترب ات      ع رب ت التربد يف الت   يربجت  ىل التسةربيمل تن ربره ت  تعربدةا اله اربي ت م تربربترنل التربربررنق 

ب   تنال معربد   ل رب ايب الت اربت تنربر ر ل ت الستربتار ايجت  هعتينجت تربتلفيأ لدفربق الستتار االت  يبربنع الشاتارري  النيب  
 .1ر   التد يف الت   يجت   وريعجت الس تي  الت  التتاهيلت الت  لربد ه  هنع الستتار ا النيب مل الشر ظ

 مزايا وعيوب االتسثثاارات الاالوكة بالكامل للاسثثار اجأننيي: ثانيا
 ل الاضيفةمزايا وعيوب االتسثثاارات الاالوكة بالكامل للاسثثار اجأننيي بالنسية للدو  -0

 :ذهرت  م ةتق ا      يث الشأالي  فير 

ال تررب يف  ق يرب ةي  لربا الش ربر ع  م إل رب فجت  ىلا س الش يف النيب مل  ىل التد يف الش ربيفجت  /  ي ةا  لا لدفرب ت الت ربد
 ىل الشا  جت الهيدا    ظر ع   يبجت الجملترل المنربن  رب  التاربنل    الخلربد  ت الشختنفربجت  ربل ال تررب ست  يبربعة فرب هض تنتقربدير 
   لربنيربل التربعالاةالت  رب  يسلربب لنرب  تربنال حتاربر  يربربأالق  ربدفعل ت التد تربجت الش ربيفجت  م إل رب فجت  ىل تربنال  فرررب   ق الش ربربر ل ت 

 - ذال ةعا ربربربيب م ش ربربر ل ت الش ربربربسهجت -   ربربربل تنراربربتارر النيب ربربربمل متيربربل لربربرب ةا  ىل الت ربرب     الت ربربربخ  جت   البلربرباالشرنعهربربجت م ت
 م فسالا  يبعة يبه   يبيد يربعا م ةتي ا التت  عتعيبن التني يت  تب  ل  ترنر ت  ةق همل التت ريربجت م تد تربجت الش ربيفجت فربإق 

 عتعيبن لن   ر ق هرت  فع يف   التد تجت الشع يربجت م شرب ا ربجت تنال الت عع    الش ر ل ت يا تا  ا  جت م  ءا   التتلديث التت 
ف ربل لرب  تربنال  رب  يسلربب لنرب  هرب  البلربا   م نظ  يف النةرى تلتتار ا النيب مل ة صجت  ظرب  يف الستربتار ا  ربت الشر ظربر

 .الشردهيجت     ىت    رال ل التت ريل     ةنق فرص التعر تجت الشر ظرا   ت الشر ظرا تعالء    رال ل م  ء
        يجت التعيعع فإق التد يف الش يفجت ة صجت الت   يجت خت       ةر ا الس ت  ا  التترعيجت السةتق ةيجت   رب  يسلربب   

لنيهربرب   ربرب    ربرب ا تي تربربيجت تربربنريجت لنربرب  الشاربربتعى المنربربن  التربربد يل     تربربجت  هربربعا  ي لعربرب اا   الشقربرب ر مي هربرب   مربربر الت ربربره ت 
 2 .الشع يجت
 مثعددة الجنسياتالازايا والعيوب من ونهة نظر الشركة  -2

 :    مر  الشأالي  الت  ب    ق لتلربق تن رهجت  تعدةا اله اي ت    ينن
لعالفر البريجت الت   نجت   الإلةالاا  التتل ا   الت   ط الإل ت يبن  تي ترب ت النلررب يف الشرلررربجت مبختنربف   يبربل الت  رب ط  -

 ؛(يجتلاعيربيجت    ت يبيجت    تيجت  التاي ت ت الخل صجت م شعالاة التر ر ) التع يفن تن رهجت

                                                
 .11-12 ص ص   مق    ريبل ت اجأركال و السياتسات الاخثلفة لالتسثثاارات اجأننيية لرد التالا  مع ةلف   - 1
 .155-155  ص   ص مق    ريبل تاقثصاديات اجأعاال واالتسثثاار الدوليلرد التالا  مع ةلف  - 2
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ه   لا النام ل الشتعةل البقعيف لنيه   الترب  يرب لا الهربأء الت رربت   هرب   رب  الففرب ا ل نفربجت  ربدةلت    لعال ربل  -
 ؛الإل ت   مث عالله  الشختنفجت   التد يف الت   يجت

التترنربربل الشرنربق ش ربربر ع الستربربتار ا   التترنربب لنربرب  الش رب لت الت  مجربربجت  ربرب  النظرب  يف النةربربرى تلتربربتار ا  يارب لد -
  ؛النيب مل  ال التسالةيمل  التتعهيلت   الستتار ا الش سك  لربعة الإلةالاا   تت 

 ربيفجت فررب   ذال التتر ليب الت رهجت  تعدةا اله ايجت  ق لرل صربعاا ذت يربجت  يربدا   ربرعتربجت تربدى الهرهربعا   التد تربجت الش -
المترل يبدال  ق لقرح  هرجت فربرع الت ربرهجت اربن  التد تربجت تربهنجت تنر يربجت فيررب  خيربتمل مت فيربن تي ترب ت التتعتربل  التتاربعيق   تترب  
 ربرب  تي تربرب ت النلرربرب يف  م إل ربرب فجت  ىل تربربهعتجت  قربربعهل  لنربرب  التتاربربهيلت الشختنفربربجت  الت ربربر   ت التل  ربربجت تت فيربربن    ربربربرته  

 ؛المنيجت    الشاتعاةا  الإليبرالءالت الترت ةرالويجت الشتعنربجت ا  ة صجت    يرلر  م بقعيف لن  الشعالة الخل ا

  ةتال خبقعص التعيعع الشرلررجت م ستربتار االت الشرنعهربجت م ت   ربل تنراربتارر النيب ربمل فربير   التربربعيف مربثق النةررب ا  -
   السيبترربرب لن     ربربت التتل ايربربجت  اربربل التتربربث يا  الشقربرب ةاا  التتقربربفيجت اله يربربجت    التتربربد ت الت  مجربربجت لربرب  لربربدا الستربربتربرالا التاي تربربن 

البربربر ع النتنيربربجت   التربربد يف الش ربربيفجت الت   يربربجت لعتربرب   ربرب   هاربربر التععال ربربل   ربرب اا تربنربربق الت ربربره ت  تعربربدةا اله اربربي ت التع  نربربجت اربربن  
التد يف   مقفجت ة صجت  ذال ه  يب الستتار االت لربل    و ا    ب    ق يرنربق لنيربل الن  ربرجت  التقرب  ل ت الإلتربسالليليجت    

 ي  مل  ىل ذتل  ق تنال الت عع  رب  الستربتار االت حيترب    ىل الخل  ...... يف  النتنلجت  النة يجتص  لجت الترس : البا تجت  ال 
 1 .اس س   عاليف  خرجت م شرب ا جت م ت عع الن يف

 الثجايع عاليات أو مشروعات: الفرع الثالث
 ةيرب ا مبعيبرهرب  يربتا (ةرب ص    لرب ا)  الترربرمل التربعول النيب ربمل الترربرمل مربر اللف ةيربجت ظرب ل لثةربن ةربد الش ربر ل ت تن  

    ة صربجت الن يرب ق     ع ربا .  هيرب    تلرب  تتلريعهرب  تتقربرح  عربر   ربتف مب ع رب ت التارب ين الترربرمل متأ يربد الن يف الترربرمل
  التتلهيربأالت  الخل ...تنرقرب ل التربدالةنن م تتقربريا  الخل صربجت الشعرفربجت التل  ربجت    الخلرب ا النيب ربمل الترربرمل يربربدا الت   يربجت التربد يف

 .لنيل يتفق   ةي ل هد  رب مل   التر مس تيجت

 التترنربل ظرب ل    الش ربسك الستربتار ا ظرب ل لثةربن ةربد التتلريربل   ربر ل ت  ق  ىل الإلظرب اا  دا الخلقعص تنال   
 .2النيب مل تنررمل الستتار ا ش ر ع

 الحرة  الاناطال في االتسثثاار:الفرع الرابع
  لعترب  الهررالفيربجت   ربد ةت   ي رب ل يربتا التد تجت   د ة ةالةل الناا    يبأء تن البرا الش رربجت  ق  ربعيف  ق ب    

م تترب يل     3التاي تربيجت الت  ربر  يبهربجت  رب  التعو يجت تناي ةا ة  عجت      س مجرهن  م لتر ا  عأ تجت فهن تنخ ا  ال تدالةال مجرهيا 

                                                
 .11 -18 ص   ص مق    ريبل تاجأركال والسياتسات الاخثلفة لالتسثثاارات اجأننييةلرد التالا  مع ةلف   - 1
 .15مع ي ق لرد التر ت    ريبل ت مق   ص - 2
 138 ص   1998 الإلت  دايجت  اله  عيجت  الشعرفجت ةالا  الدولي االقثصاد ،ظه ع مرعة  دي - 3
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 يتا التتع  ل  عه  هر  تع      يب ريجت ة ق تدالة الترتعا الهررهيجت  ة ق ة عله   ىل الإليبرالءالت التع ةيجت الشعرعيف ارب  ةالةربل
  رب  م ت اربرجت  1التد تجت  ذتل    يارح مربدا هرت    البريجت   الشع  لت  الشر ةست  الت   رب  ظربث   يبربنع الستربتار االت 

تنلعالفأ  الشأالي  الت  لعفرت  الش  وق البرا فهن لتف  ت مر ة تجت   ةرى      البعالفأ الهل  ربجت الترب  لتربعفر تنراربتارري   التتلرب ا 
 2: الشتع  نر

 ت رالهب لن  التتتالة الشعالة الن تيجت  التر  هل النةرى ظرل الشق عجت؛الإللف ء    ال -

 لعفت التر يجت النت تيجت  الخلد  ت النت تيجت     ي    ههرم ء  اللق ست؛ -

 الإللف ء    الت رالهب لن  الإليرالةالت  ا س الش يف؛ -

تتلربرب اا   الش ربرب وق البربربرا  لربربعفت يبهربرب    ةالاي يتربربعىل ال ربرب     ت معربربجت ه فربربجت الإليبربربرالءالت التف يربربجت  التت  يريربربجت تلتربربتار ا  ال -
 ة صجت لنل الإليبرالءالت الشتعنربجت م ب ع جت؛

 .لعفت التعر تجت التل  جت    خمتنف التتخقق ت تنق  ل ت  الت ره ت التتل ايجت الشتعاليبدا   الش رربجت -

  (القومية عير) الجنسيات مثعددة رركات قيل من اجأننيي االتسثثاار:  الفرع الخامس
  ل  عتعيبيربجت متعينيربجت مربربداالت لترتربل  يربث منربد   رب   هاربر ا مس هلرب    يارب تا     صربعهل  بنربل التربتار االت  تربن

  اربتعى لنرب  الشر ظربرا النيب ريربجت الستربتار االت  رب %51 حنربع لنرب  الستربتلعالذ  رب    هرب   التربني الن ربر  ل  يريربجت ل تيربجت 

 3.التع مل
 تربن  لتريأ  يث التع مل     خمتنفجت ة يف   هاتا     ايل متنل الت  الت ره ت تن اله ايجت الشتعدةا الت ره ت  

 ظربيا ق اله اربيجت  تعربدةا  الت ربره ت الشر ظربر النيب ربمل الستربتار ا مربثق التربربعيف  ب رب      ربرته    لر هلرب  م ربخ  جت الت ربره ت

4 . سالةفجت مرريربجت مي هر  الهرل لن  السةتق ةيعق اللت ة  تل   ق 
 

  ن يته  تايررا   خت ربل   ةالا رب  حتربيب لعرمل الت ره ت  تعدةا اله اي ت لن      لنل الت ره ت الت  خت ل     
تربربربيررا  ةربربربرى  ربربرب  يب اربربربي ت  تعربربربدةا  هرربربرب  متربربرب اس   ربربرب وه    ة يف  يب ريربربربجت  تعربربربدةا لنربربرب  التربربربر ا  ربربرب   ق التربربربسالليلي    

 HOMEلرنهربربربرب  لقربربربربرا    رهأتربربربرب  الترهياربربربربن التربربربربني يعيبربربربربد   ة تربربربربجت  عي ربربربربجت لاربربربربر  التد تربربربربجت النا  تي تربربربرب     ةرربربربرب  

                                                
..6 -1.  ص ص 60.0الناةق     ةالا التف ر االتسثثاار في الاناطال الحرةمرد ة تا ةق   جت   - 1  
.825  ص 6001  الناةق  ةالا الشاتا تن  ر  التتع يل  الترر لجت  "الادخل العام"إدارة اجأعاال الدولية لنن لر س   -  2  
 ت )   يباتت  نهرا مقارنة،دراتسة ( الجزائر، تونس، الاغرب)الحوافز الاانورة لالتسثثاار اجأننيي الايارر في دول الاغرب العربي معاال ي  ت لد - 3

 .17-11  ص ص 1005-1005   يب  عجت الب   خل ر  م ل جت  (   عاا
   ف ق التاعاي السةتق ة  عيف التع ر ق  التا تاجت السةتق ةيجت التال  ء    د ااالتسثثاار اجأننيي الايارر في الدول العربية قرف  لرد الهلل الت فري   - 4

 .1020  يالشاتربرل  مجعيجت التعنعا السةتق ةيجت التاعايجت  ة  ق  
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COUNTRYتربربربن  التد تربربربجت  يتعتربربربل  ىل ة يف  ةربربربرى لاربربربر  التربربربد يف الش ربربربيفجت     س  ق   ربربرب وه  يتعربربربدى  ربربربد ةHOST 

COUNTRY.1 

 لرب مرا م ت ربره ت ياربر   رب     اله اربيجت  الشتعربدةا الت ربره ت وريربق لرب  الشر ظربر النيب ربمل الستربتار ا  رب ترا  لعربد
 النامعربجت    التال ربجت التعربربعة ةربليف التد تيربجت  السةتقرب ةيجت التعلةرب ت صربعيد لنرب  وربر ت الترب  الت ربعالتر  مربر   رب  التربع يرب ت 
.النةتا

2
 

 االتسثثاار اجأننيي الايارر أثر الثطورات العالاية على : الاطلب الخامس
التععشربربجت   ربرب ترا ال ت ربرب ا  متانربربيب  التربرب اتتاعي  ت    اتربرن اتع ري  و يربربجتمدا   ربربن د يب التع شيربربجت التربرب  رات تترربربعن ا 
  يربرب ةا    ربربرجت  الشعنع ربرب تو السلقربرب ستو عرة  التت  عتعيبيربربجت التترربربعاالت      ربرب  صربرب  ره  الإل تربرب يبنات   ط  لعشربربجت   ة صربربجت

اسلتر د لن  آتي ت اتاعق  و  واإلصلح اسةتق دى الخلقخقجت  فمرا  التتعتل   لرريق  الت ره ت  تعديجت اله اي ت
 رنهرب   ىل   أدت  تربن  التترربعاالتف  فجت   الشيجتاتتل رة اتع اللف ة ت    رجتف ًل ل  لعةيل   التد يف الت   يجت     تات   

 يربربرب ةا لربربربدفق الستربربربتار ا   ىلأدت  هرربربرب    الشاربربربتعى التعربربرب شنلن   النيب ربربربمل الشر ظربربربر  رهربربربجت الستربربربتار ا هرربربربتا     ربربربدالح  يربربرب ةا
الشاربربربتعى لن   النيب ربربربمل الشر ظربربربر التأيربرب ةا    لربربربا الستربربربتار ا    الهربربربأء النهربربرب إس أن   التربربربد يف الت   يربربربجت  النيب ربربمل الشر ظربربربر  ىل

     رعلرب ت  ( النيب ربمل الشر ظربرر الستربتار  تتربدفق  التربتربر يف الترهياربن الشقربداوت  )  تربد جتةد لرهأ   التد يف الش التع شن 
ل  دول ف ل   الت  ايملو   ري   التللي يجتودول   تي ظرق   يب ععدول ظرق   ت ت وت    التد يف الت   يجتداةل   عي جت

لن   ل ربربربترل  التربرب ربربرب وات رق انوت    فريربيربربرب مشربرب يف    رربربربجتدول   ة صربربربجت   ربرب  مربربرب ةن التربربد يف الت   يربربجت    ا مربرب ظرق ووت  
  الت ربعف  التتنمربنع التعال ربح   يبربنع الستربتار ا النيب ربمل الشر ظربرو م تت رب سيف الت ربديدمتيربأت  فربدرب وإيران  الترندالق التعرميجت

البربر ع  ماربرب هاربرا   الش رربربجت تاي تربنا  ربربد ته  لربدا الستربتربرالا   يربثيت الت  م تعديد    التععال لب   لفات  وتع    
 3.الستتار اي    رنل الش  ا  التتربرالا   عف  لدا  الت التاي تيجت التتعلر 

ف ستربربتار ا النيب ربربمل الشر ظربربر باربربل الشرهربربربد . التععشربربجت  الت ربربره ت  تعربربدةا اله اربربي ت   يبربربر ظربربديدي السالرربرب ط  لعتربرب 
تتار ا التعرب شن ش  رربجت لربرير الس)الترهيان تنععشجت      فس التعةيب فإق منع  التاريل يثيت ه تيلجت تنععشجت  التتلرا السةتق ةي 

UNCTAD  4( . 5115تع ا 
 
 

                                                
.677ص    ريبل ت مق  لار ق  مع  رع -  1  
 . ريبل ت مق قرف  لرد الهلل الت فري   - 2
 على( TRIMS) الثرياز التفاق الاحثالة لآلثار دراتسة -رةرالايا ننيياجأ واالتسثثاار  العالاية ارةةالثج منظاة  اهلل لعض اتالم لرد صفعت - 3

 مل لنهر التا جت   قر جت یتع ترال ااتتل ال    رجت ت یسلف ة جتیةسةتق  ال جتیترب  ع ال  بالتلعال   لرر مية،النا الدول إلى ررالايا نيياجأن االتسثثاار رركة تطور
 .2525 -2526ص ص 

  .55لرد الترب ةا م م    ريبل ت مق  ص- 4
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 منظاة الثجارة العالاية واالتسثثاار اجأننيي الايارر: الفرع اجأول 

 البربعالفأ الففرب ا   متاربل  عرب هس   ربر لرب  النيب ريربجت الت ربره ت لنرب  الت   يربجت التربد يف فر ربته  الترب  التربيربعة  تربفرت ةربد

 الترريق تد معيد  د    ىل لاتهدمل ل   مل التربيعة تن   ق  ا ا   ر ل  ا إل  ل النيب  ب الشاتارري  تدى الت ر ايجت

 الستربتار االت لارربي   ىل  ةت   رب   س المنيربجت  ل ربليل الستربتار االت  ىل تربدفيب  رب  مربربدا الشر ظربر النيب ربمل الستتار ا    ا

  الترب  الشر ظربر النيب ربمل الستربتار ا لربدفرب ت   التربتل ا     رربجت التربيربعة الظربترنيب  ةربد  عليتهرب      ربع مل الشر ظربرا النيب ريجت

 اللترب ت  رب ست   الستربتار ا لنرب  التقربريح الب ربر :   هرب ي ربعق ةربد التع  صربر  رب  التعديربد لنرب  الت   يربجت التربد يف   ربعته 

 التر ت جت الت رالهب الشعالفربجت  لن  البقعيف م ثق     جت  ع يت  يبعة الترمسيجت  الشعالفربجت لن  البقعيف الظسالو ت  تسالليليجت 

 الش ر ل ت    النيب ريجت الت رهجت  قجت لن  لفرا الت  التربيعة الستتار ا   عالفأ ةليف    لععي يجت  يبرالءالت لاتنأا الت 
 . (المنن المتعى) المنيجت الشاتنأ  ت    مدةا  ارجت لن  ل مل الت   الت ر ط

  ق الشتربد ربجت التربد يف ا ت  يربث التتلرب اا  تتلريربر   ايبربعالي يبعتجت    رب ش معا  الإليبرالءالت يعةربالت لنل   صرليب

 تن   تر ء  ىل ةليب فربد  م تت يل تق ةاال    التد يف لربد ل التني تندلا    اجت لعد م تتل اا الشتعنربجت الستتار ا  يبرالءالت

  يبربرالءالت  ق  ىل م إل رب فجت الت ربفء   ربت الإل ترب    ل ربليل التع شيربجت التتلرب اا  ارب ا لريربت  ىل لرب ةي هع رب  الإليبربرالءالت

   ايبربعالي يبعتجت ةرل الستتار ا  يبرالءالت  ع عع لرا ةد  ه ق اله ت اللف ةيجت تربعاللد خم تفجت م تتل اا الشتعنربجت الستتار ا

 الستربتار ا تي ترب ت مآ رب ا الستتررب ا  ربر اا يت ربر  الةربسالل مرربرل الن ري يجت الشتلدا التعسي ت ة  يب  ر ت عالت خبرس

  رب   التربع ا  لر يررب ا  ينربق مل   ربل ررب ه الت   يربجت التربد يف  رب  ظربديدا  رب   ربجت   ربنالك السةسالل تنال تربن  ةد  التد تيجت التتل اا لن 

 تي ت ت   م ت  ر ة  ع  ا  خمتقجت تيايب "اله ت"  ق تع   نالك السةسالل تنال  د الشاع جت البلجت  ه  يب الشتربد جت  التد يف
 .الستتار ا

  لررب يف يبربد يف الن ري يربجت الشتلدا التعسي ت الةس يب   ايبعالي  يبعتجت مدء ترربيب الت  التترهيديجت الشر نجت ةليف   

 التد تيجت  التتل اا الشر ظرا النيب ريجت الستتار االت    هل لن  ل  ر ةد الت  الستتار ا مإيبرالءالت الخل صجت تنرف    ت  عتل

 فرا    ريته     تنلد التتعدالةت   دى  ي يف التد يف    هرت تعدة م ت ارجت التتا سيف يا ا  ق الترديهن    ه ق  ةد  

 الإلو ا تنال   الت   يجت التد يف لرى  يث النورالمل   تعدةا اللف ةيجت ةليف    النيب مل الشاتارر لن  الإليبرالءالت لنل  ال

 الجملرب يف تربنال     ربعه  يربتا  ربعالم   يربجت   ق الستربتار ا تي ترب ت ل فيربن   ت  ربجت  ةالا يعت  الإليبرالءالت تن  التتخدالا مثق

 .تديه  التت ريجت ال تي يب ت لراللن  ق جيب

  الت ربر ط مرب إليبرالءالت  الشتعنربربجت الن ربر ذالت الستربتار ا  يبربرالءالت  ربعيف اللفرب ق  ىل م تتعصربل   ايبعالي يبعتجت  ال تهيب

 تنتلرب اا ل ربعيل    لربييربد لنرب  ل رعي  الت  الشر ظرا النيب ريجت الستتار االت لن  المنيجت التتل اا لن  التانر ت ل عه  الت 

    مبربرب ةير منيربجت   تلرب ت التربتخدالا    النيب ربمل م ربرالء الش ربر ع ةي ا الظسالط الإليبرالءالت لنل    السلف ق   دة  التع شيجت

 السلف ق  يهدملالتتقديري   النةالء ظرط مت ل مل  ت  ه  النيب مل   التقرمل التتل ايجت الشعال  جت ظرط  التتخدالا  عي جت   اب
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 تنربد يف ترب عالت  مخربس الشتربد ربجت  تنربد يف م ت اربرجت التع شيربجت التتلرب اا    رربجت ةيرب ا  رب  ترب تر ةربليف الإليبربرالءالت تن    التجت  ىل

 1 .منعال النةل  تند يف الت   يجت تند يف التفسا تن  متديد  جيع  منعالا  النةل تند يف ت عالت  ترل الت   يجت 

ةيربربربعةال لنربربرب   ربربرب  ب ربربرب   ق يفعنربربربل صربربرب  عن التربربربربرالا إلةالاا لرنيربربربجت يبربربربنع  يب ربربربع  ف لف ةربربرب ت يبعتربربربجت الن ا ربربربعالي  م تتربربرب يل 
 ةةربربعيف الت ربربره ت النيب ريربربجت  ىل النتربربعالق تربربدفه    التربربجت  ععةربرب ت ال اربربي ع الستربربتار ا النيب ربربمل   الستربربتار ا النيب ربربمل الشر ظربربر

 2 . م تت يل حت ر التربيعة التتل ايجت الت  ل  ر لن  الستتار ا المنيجت
  ربعفر  ظربهر ةربليف ةرربر مد تربجت التد  ربجت  دي ربجت   التربع الاي السيبتررب ع ةربليف التع شيربجت التتلرب اا    رربجت  ةربنت  ةربد

اللف ةيربجت  مبعيبربب هلرب  التاربر ل الشعررب ا فربسا تترديربد منربعالا  النةربل التربد يف معربض ونربب  ىل مإجي ميربجت ي  ربر ةربرالاالا   2001
(TRIMS)  التتلرب اا حتريربر تعرنيربجت    نربجت  جي ميربجت الةتقرب ةيجت  ترب هف تربل ل ربعق تربعمل الإليبربرالءالت تربن   تررب ء  ق ظربل س 

 التربتخدالا النيب ربمل الشاربتارر  يبررب ا  تيلربجت الإل ت   ل نفجت  ي ةا لنيل لرلب المنن المتعى ظرط التتخدالا  ق  يث التع شيجت 

 التتلرب اا  عال  ربجت ظربرط  ق ررب  ه التع شيربجت م نتربع ا  رب ا ربجت  رلفعربجت  تربع ا  ذالت ف يرب ا   لهرجت  ت ل عق      تر ا  منيجت  عالاة

 3.الخل ايبيجت   ا   لن  التد يف معض لفر ه  الت  الت ريجت تنربيعة    ا ا   يبرالءا  يعد النيب مل  التقرمل
 الهلدمل   هرب    ربل الب ع رب ت  لتع  ربل فربرب   ربل الستربتار ا التقرب  لنالسلف ةيجت التتل ايربجت الشرلررربجت متربدالمت الستربتار ا    

م تربربد يف الش ربربيفجت  ق لرنربربب  ربربدال  ةىن  ربرب   ربربدةلت الإل تربرب    ربرب  الشاربربتارر النيب ربربمل      ق لرنربربب   ربربل  ق يقربربدا م شعربربديف 
 .التني ياتعاة مل    ىل  ت ذتل    التتدالمت التتل ايجت التتربييديجت

السلف ة ت التتل ايجت الشتعنربجت حبر يجت الشن يجت التف ريجت  فهن لنربأا التربد يف النل رب ء   الش  رربجت م ربر ق  ربد  ةىن  رب      
 ةربربد  لريربربيب . البر يربجت  لربرب   رال ربربل    يربجت بر يربربجت الشن يربربجت التف ريربجت  التعل ربرب ت التتل ايربربجت   مربرالءالت السةربربسالع   ربربربعق الش تربف

تربنال السلفرب ق حيرربن الشاربتارر     ستتأال رب تتعربديل ل ربريع    تتعالهربب لنربل الالتد يف الت   يجت  ةيب  وربعيف  رب  التربد يف الشتربد ربجت  ت
النيب مل      ق لارق    لربند    ل اخ المت  االلل    ةرل الت ره ت التع  نجت م تد تجت الش يفجت تعالء ه  يب ظربره ت منيربجت    

 4 .ة تيجت

    االتسثثاار اجأننيي الايارر والخصخصة: نيالفرع الثا
 الستتار ا لدفرب ت   هرت منع  ىل التار  ي  ت لربد   الةر   ن الت   يجت التد يف    هات   الخلقخقجت  عيبجت  ةت

 لرنيجت ل  صر    ت   ا  ل قرالا   الت رةيجت التعتر    ا م  ة يف سةتق ةي ت م ت ارجت الخلقخقجت ه  يب الشر ظر هر  النيب مل

                                                
الشعهد التعريب  التا تث التعدة    تسلسلة دورية تعثني بقضايا الثناية في اجأقطار العربية -تعاريف وقضايا –االتسثثاار اجأننيي الايارر  ا ق ة ر  - 1

 .25-27ص    ص 1001  الت عييب  تنتخري 
 .15    ص2555     ررعجت ا   ق    سة   الإلت  دايجت-دراتسة تقوياية للجات واتسثراتيجية الاوانهة-الجات والعالم الثالث  ل وف التايد - 2
 .25ص   ريبل ت مق  ا ق ة ر  - 3
 .15  ص  ريبل ت مق  ل وف التايد  - 4
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 التربتار االت مت فيربن  يب  ربب  اربتارري  يب  ربب  رب    رب اهجت لن  التر تب   ل رعي  تن التاعق الةتق ة    ا  ىل التتلعيف

 . ر ظرا

  نيرب ا 38  ربعاليل الت   يربجت التربد يف لنربربيب (1995 -1988 )ة صربجت مقربعاا   رب و ا  ظربهدت الترب  التفربسا فخليف

  باربل  ر ظربرا   ربت التربتار االت ظرب ل لنرب  ة سا  نيرب ا  12   رنرب   ر ظربر  يب ربمل التربتار ا لربدفرب ت ظرب ل لن  ة سا

 .الخلقخقجت لرني ت ه فجت  يرالةالت    45 % ارجت  ع ا  الشرنر ق

     رب ها  جملرعلربجت    الشاربتارري  ن ربد  ر ظرالا  ميع ا  الش تا ت ميل :  ت تير مثتنعمر الخلقخقجت ل فين  ب  

  الشر ظر التريل   تجت    س    جت  ت النيب  ب الشاتارري  يب  ب    الشر ظرا الش  اهجت  ق  يرد  التع ا السهتت ع ل  ميعه 
 ت ربره ت الش تارب ت لنربل  تربها الشاربتربرل   يريعربعق ةربد التربتار ا  صرب  ةيق     فربرالة هرب  عال تربعالء الهربدة  الش ت ر  ق  س

 الخل ا      الإل ت يبن الش يف ا س  اليبتنالع لعفت لن  النيبل وعيل  جي يب   ر تنخقخقجت ي عق  ق ب    ت نال   يب ريجت

  ربلح   ل ربسك الهنالمربجت الخلقخقربجت فرب ال ف  الخلقخقربجت مربرال ف  ةالاا  تربنعع لنرب  النترب س   يعترربد الن ربر  ق  س

 البربد حتربيربق ل  الشر ةئ تن   لر ع يافر  ق  ب     الت ف فيجت التتل اي  التتعيبل التاي تن  الستتأالا :تن ت  جت ةق همل

  ر ظرالا  ميع ا  التد يف متتن ه  الت  الش تا ت ميل لرني ت   النيب  ب الشاتارري  يب  ب    الش  اهجت    الشر   النةق 

 .الشر ظرا النيب ريجت الستتار االت    الشأيد حتفأ  م تت يل
 النيب ربمل الستربتار ا لربدفرب ت    اربتررا  يرب ةا حتربيربق  رب  الخلقخقربجت لرنيرب ت ل فيربن   التربد يف   ربح مت  يب فربد

 الت ررب ق التعالتربعجت الخلقخقجت مرال ف ل  ر  ت نال  الشخقخقجت الش  ايل  لا  ه  التاي تن الستتربرالا  تيلجت  تيه  الشر ظر

   تنر  اهجت النيب ريجت الستتار االت تتنل  نرعتجت  تينجت  ل  جت :ت  مر   ورق معدا الشر ظر النيب مل الستتار ا لدفرب ت  
 الب ع ربجت  رب   ظرب اا  لررب ء   ةربتالا  النت تربيجت  التر يربجت حتاربر تلتربتار ا  الشعيربربجت التعربررب ت ه فربجت   التربجت الشعربر  الترنربد الةتقرب ة

1.الخل ص التربر ع  لهرجت ستتار االت مياجت تتهياجت التل  جت الخلرعالت م خت ذت 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
 .25-25 ا ق ة ر    ريبل  ت مق ص ص  - 1
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 اجأننيي الايارر التسثثاار،وأركال الحوافز الاانورة لنظريات،محددات: الايحث الثالث 
 ق ةرالا الستتار ا    ي ة تجت      س يععة تق  ب الش ر ع   د    س  ىل التد تجت الش يفجت   دت      منرب  خي ربل 
جملرعلربربربجت  ربربربرب  المربربربدةالت   ل ت فربربربربل  رعلربربربربجت  ربربرب  التععالهربربربربق  تربربربنتل لاربربربربع  التربربربربد يف الش ربربربيفجت  ىل  ربربربرب ح  رعلربربربجت  ربربربرب  المفربربربربأالت 

    رب  ةربليف تربنال الشرلربث الستربتار اي الشلهربا  رب ار  فربق الشا لد لن  يبنع الستتار ا النيب ربمل الشر ظربل الت ر   ت الت  
 .ت ل  يف التتررق  ىل مدةالت الستتار ا النيب مل الشر ظر   التعالةل التعرنن  م إل  فجت  ىل الت  ري ت الشفارا تل

 . لاياررااجأننيي  االتسثثاارمحددات :  ولالاطلب اجأ

الشترربربتالت  ف لربرب ل لنربربل الستربربتار االت     ربربد النتربربعالق س يعربربل  رب ل الستربربتار االت الشر ظربربرا يتعةربربف لنربرب  مجنربربجت  ربرب  
 ترب ل  يف  رب  ةربليف تربنال الشرنربب حتديربد  فهربعا مربدةالت     ه    م ةن النتعالق       ه  مرب فس التدايبربجت  الشاربتعى 
 .الستتار ا النيب مل الشر ظر  التعةعمل لن   تا تن  المدةالت

 الايارر اجأننيي االتسثثاار محددات مفهوم: الفرع اجأول
  ل ربد  رب   ةربرالا    ةرب ول يبرب  ا ل ةا  عةف  ةن لرنيجت مبعأ  دة    قدات  مدة  فرةت  مدةالت لاريجت  ق

 سخت ذ هثت س الشاتارر يثةنت  الت  الهعال ب لفيد  دت  الشر ظر النيب مل الستتار ا مدةالت لن  التا مق الشعأ  ترب ط

 الش ربر ع وريعربجت م ةتلمل   يته    ختتنف الستتار ا تربرالا المدةا التععال ل    التعديد  لعيبد  الخل ا    الستتار ا ةرالا

 الن يف الشربرب ا   يتعةربف   الش ربيفجت التربد يف  ىل لربدفربه   التربتررالا الستربتار االت منربع  ق  ت الشاتارر  يب ايجت   الستتار اي

.التا هد الستتار اي الش  ا  لء جت  دى لن 
1 

 رربل الن  رب ع  الت ربر مل الش ع ربجت تنرلربي  التربني لربتا فيربل التعرنيربجت الستربتار ايجت   تربن "ي ربت   رب ا الستربتار ا  ىل  و
ل رل الن   ع  الت ر مل التاي تيجت  السةتق ةيجت  السيبتر ليجت  الن  يجت  الترب  ع يجت  الإلةالايجت الش  را لنرب   رهربجت اس س الن ربعاليف 

 .2" لعيبه      يبهته 
الن   ع التاي تيجت  السةتق ةيجت   السيبتر ليجت    الترب  ع يجت الش  را لن  لعيبيه ت  رهجت اس س  رل "تع  مبعأ  ةر 

 3".الن ا    س الن عاليف  ذتل  ق ا س الش يف ل ةا    يتاا م ه،  يتلرك    الن   ع التاياجت  ىل الن   ع
لعريربف الترياربجت السةتقرب ةيجت الشاربتربرا  ب   ام   فهعا    ا الستتار ا مبل يف التاي ت ت السةتق ةيجت الت نيربجت   رب  ةربليف 

 المفأا  اله ذمجت تلتتار ا لن   اتعى السةتق ة الت نن  لن      لنل الت  لتاا معلأ وفيف   الشعال  جت التع  جت   للأ 
مترربل    يربربأالق الشربربدفعل ت  حبيربربث بربرب  متعينربربل معالتربربرجت التتربربدفرب ت التع ةيربربجت تنراربرب لدالت النيب ريربربجت      ربرب  ةربربليف السةربربسالا 

                                                
 التا ةس   نجت الةتق ةي ت مش يف  فريربي   التعدة   الجزائر في الايارر اجأننيي االتسثثاار نذب في تفعيلها تسيل و الضرييية الحوافز ثرأ  مرد و تمل - 1

 .827  ص1005التادالتن الن يف يب  عجت  ايرجت م  معلنن  الت نف 
 .81  ص 1008  ل مل الت ت ع  الترب ترا  الشركات مثعددة الجنسيات وركم العالم  صلل التدي   ا  التايان  - 2
يب  عربربجت ,التت ريربربجتالش تاربرب ت التقربربرتا  الشتعتربربرجت  ة اتربرب    : الشنتربربرب  الن يف  ربربعيف, الاؤتسسةةات الصةةغيرة والاثوتسةةطة والانةةاخ االتسةةثثااري ,ةربربدي لرربربد الجمليربربد  - 3

 17-11  ص ص  1001 فريل, الن عالط 
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  متربجت  جتي     تربعالق الشرب يف التع شيربجت  هررب  لتاربا مبعربدست ل ربخا  تد يربجت  تربعر صربرمل  اربتربر  مياربجت تي تربيجت    تاربيالتع ة
 1. ظف فجت ب   التت ر  ا  ن رالا التتخري  الش يل  التتل اي  الستتار اي معالترجت النفرالة  الش تا ت  الهليا ت

 محددات االتسثثاار اجأننيي الايارر: الفرع الثاني 
ا مربربدةالت الش ربرب ا الستربربتار اي  ربرب  الت   يربربجت السةتقربرب ةيجت   التاي تربرب ت السةتقربرب ةيجت الت نيربربجت   ربربدى حتربيربهربرب  لتراربربل  تربرب

الستربربربتربرالا السةتقربربربرب ةي  الإلوربربربرب ا التربربربرب  عين  التت  يرربربربربن البربربربرب ها تلتربربربتار ا   التر يربربربربجت النت تربربربربيجت الش ةيربربربجت  الشعنع  ليربربربربجت   اربربربربتعى 
 .نالستتار ا التر ري     رجت الترلث التعنرن  التترعا التت  عتعيب

 س يربربربربربف الش ربربربربرب ا الستربربربربربتار اي ل ربربربربربد  ربربربربربد ة التععال ربربربربربل السةتقربربربرب ةيجت  ت  ربربربربربل يتلربربربربرب    ذتربربربربربل  ىل الت ربربربربربر مل التاي تربربربربربيجت  
 السيبتر ليربجت التارب هدا   رب  لربعفر   ربرب  التربتربرالا   رب ا الشاربتارري    رب  الهربربدير م إلظرب اا  ق  ع ربا التداالترب ت التعرنيربجت ل  ربربر  ىل 

 متعينيربجت    الترب  ل ربرنه    التر تربب ل ربريع ت الستربتار ا   لنربرب    ربعالفأ الستربتار ا مبفهع هرب  الت ربيق   صربعاا  ربعالفأ   تيربربجت
 : ت   يف فير  ينن   تا المدةالت هنع الستتار ا النيب مل الشر ظرت    2    لعال ل   رنجت هنع الستتار ا

 .  االتسثقرار السياتسي: أوال
ل ربربل   يتعةربربف لنيربربل الستربربتار ا  فلربربىت  ذال   الستربربتر  ء الت  ربرب ا التاي تربربن يعتربرب  ظربربرو   ت تربربي  س ب ربرب  التربربتربرالالربربعفر 

 3. ل  ي ع الستتربرالا التاي تن هرتا فل ب   الستتار ا    تلتتار االشرة ةيجت الشتعةعجت  ه  يب
 ق  يبعة    ا تي تن  اتربر ة ها لن  البريجت  هف تربجت  ربربعق الإل ارب ق  ي رب يف ا رب   ربعالول لنربل التد تربجت  يعترب   رب  

الشاربربتارري   ةفعهربربا تنتربربعو    منربربد  ربرب  تلتربربتار ا نق الشاربربتارر النيب ربربمل س يربرربربل لنربرب   تربربا التععال ربربل التربرب  لربرب  ر   يبربربنع 
الستتار ا    ي ة تجت     س معد  ق يررا  لن  التتربرالا الت   ا التاي تن ا  فر   ت الشعربعيف  ق يربرل الشاتارر النيب مل 

 4.التدالةنيجت الس ررالم ت ع  ت   لن   ات ء    ايل التتار ايجت   ة تجت    لتريأ م تترت الشاترر   الب

 االتسثقرار االقثصادي : ثانيا
  يربث   ربل  رب  التقربعبحتربق الستتربرالا التاي تربن    الستتربرالا السةتق ةي   الشرب ا التا ين معد التتثهد     دى يثيت
السةتقربربرب ة الت نربربربن   لربربربعفت التفربربربرص الشلهرربربربجت ت لربربرب ل    يتراربربربل الستربربربتربرالا السةتقربربرب ةي   حتربربربربق لعال  ربربرب ت 5مي هرربربرب    التفقربربربل

                                                
  الجملند التا تث ل ر  التعدة التا يت  نجت التت ريجت  التاي ت ت السةتق ةيجت   "دراتسة قياتسية" محددات االتسثثاار االننيي الايارر في الجزائر مرد ةال ةي  - 1

 .02  ص ..60الشعهد التعريب تنتخري   الت عييب  
 . 81  تا  اب الهلل مرد   ريبل ت مق   ص- 2
 .75ص  1005يبعالق   82التعدة  نجت التعنعا الإل ا  يجت   نجت  ت س  يجت   ، الجزائر مناخ االتسثثاار اجأننيي في تقييم و تحليل،  حين تعيدي - 3
   15التعدة    نجت التعنعا الإل ا  يجت   نجت  ت س  يجت  ، -دراتسة تقيياية -االتسثثاار اجأننيي الايارر  نذب  تجربة الجزائر في مجالمرد   ت  ل - 4

 .1 ص0111
 .75 ريبل ت مق   ص حين تعيدي - 5



 تسثثاار اجأننيي الاياررلال اإلطار النظري                                        الفصل الثاني

 

201 

 

تلتربتار ا  ربنهر التع  صربر  الشلهربا السةتقرب ةي  رب   تربا الش ظربرالت السةتقرب ةيجت الشعترربدا   الب ربا لنرب  الش رب ا   الستربتار ا 
 :التت تيجت

لربعو  يعد  لا التاعق  ال تر ست الت رع    التععال ل الهل  جت الش  را لنرب  ةربرالا : ناوه وارثااالترجم السوق  -0
الستربربتار ا النيب ربربمل الشر ظربربر  ف ربرب   لربربا التاربربعق البربرب يل    الشتعةربربل يربرب ةي  ىل  أيربربد  ربرب  لربربدفق الستربربتار ا النيب ربربمل     ربرب  

 تعت   قيب التفرة    الت رب لف المنربن الإلمجرب يل   لربدة التارب  ق ف شربيرب س  الشرب ييس الشاتخد جت تربي س  لا التاعق المنيجت
 م تتربرب يل س تر سلربربل      ربرب  الشربيربرب س التاربرب ين فيعربربد   ظربربرال تنللربربا الشرنربربق تناربربعقالن يف ب ربرب  اللترربرب ا    ظربربرال تنرنربربب الهربرب اي

 الشاتربرنيجت  

تربد  يبدت التداالت ت التعنريجت  ق ت  ك للةجت الالر ط  ةعيجت مر  عربديف منربع الت رب لف هرربيرب س  ي رب  بلربا تربعق التد تربجت   
يعربل الالفرب ع فربرص التتربربدا  التتلارب    الإلةتقرب ة الش يفجت  مر الستتار ا النيب مل الشر ظر   يث  ق الالف ع تربن  الشعربدست 

   1.التربع ن  يبنع الشأيد    الستتار االت النيب ريجت إلظر ع التر ر ت الهديدا الت  تعمل لتعتد  ل هل منع   تن  الشعدست
لر أ تن  الشترربتالت  ىل التاي ترب ت السةتقرب ةيجت   ربدى لربدةل التد تربجت   السةتقرب ة  التربيربعة  :مثغيرات السياتسات  -2

 دى التار ل مبن يجت النيب  ب تسلر يف   لا الت رالهب  التدلا  حتعيل الن عاليف  التربتل ا   النتربع ا : الت  ل عه   ال
رى   يجت م ت اربرجت تربرعض الشترربتالت  د النة مل   ن  الشترتالتلتف  ت  ت هف التداالت ت  ذ  يبدت مع ه    يجت هل     خل... 

 ت  ق  ع ا التداالت ت  يبدت  ق الت رالهب  التار ل تسيب  ب م شن يجت ل  لق  هر ق   التترييأ مر التد يف     يث 
 2. دى يب ذميته  تلتتار ا

ار ا   ق التربربتربرالا  تربربع ا صربربرمل التعرنربربجت المنيربربجت ي ربرب ل   ربربد  تربربا التععال ربربل  الش ربربلعجت لنربرب  الستربربت  : تسةةعر الصةةر  -9
 لدا  ر ت  لربدتعا تربعر صربرمل التعرنربجت يعربد   ربد التععال ربل الشععةربجت تلتربتار ا   م لتررب ا  ق  ةالاا التعلربأ الخلرب ايبن  الشتراربل 

فرب ق الففرب ا التعلربأ الخلرب ايبن يعربد   ظربرال م  ل  ت تن مرب تعلأ الهرب اي    يربأالق الشربدفعل ت يعترربد لنرب  تربعر التقربرمل  
  3 .تلتتربرالا السةتق ةي  ستتربرالا تعر التقرمل

 ق ت  ك الالر ط تنمل مر  عديف التقرمل السمسن  البربيربن   لدفق الستربتار ا  CAVESة ا ا   ةاالتجتةد    ليب   
م إل رب فجت  ىل    الش رب ا الستربتار اي النيب مل الشر ظر   هر   ق التتربنر ت الشف يباجت نتع ا التقرمل ي ربعق هلرب  لربث ت تربنمل لنرب 

 4 .تلل حنع التتقدير  ق يتث ر  تيلجت تنترتالت الت اريجت    عديف التقرملذتل ف  ل ب   تلتتار ا النيب مل الشر ظر الش

                                                
 .86 -87  تا  اب الهلل مرد   ريبل ت مق  ص ص  - 1
 51 محد لرد الترمح   محد   ريبل ت مق ص - 2

  1006/1005  يب  عجت   تعاي  ةا ري جت   ( ت    عاا)   ور  جت ةهتعاال    تقييم مناخ االتسثثاار اجأننيي الايارر في الجزائرتعيدي حين   - 3
 .227ص

4  - CAVES.R, MULTINATIONAL ENTERPRISE AND ECONOMIC ANALYSIS,2 ND EDITION, 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESSV, 1996. 
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التربربتربرالا السةتقربرب ة الت نربربربن  لربرب  للربربربأ  ق  عربربربدست التت ربربخا الشرلفعربربجت لعربربربد   ظربربرال لنربرب  لربربربدا  : معةةدل الثضةةخم -1
الب ع ربربجت   التربربتل ا   التاي تربربربجت السةتقربرب ةيجت الت نيربربربجت   تربربنال مربربربد ا  خينربربق    ةربربرب   ربربت   ربربربلل لنربرب  الستربربربتار ا فرعدست 
التت ربربخا الشرلفعربربجت لربرب  ر تربربنر  لنربرب  الت  ربرب ط الستربربتار اي  تيلربربجت  يربرب ةا خمربرب ور الش ربربر ل ت الستربربتار ايجت وعينربربجت النيبربربل  لربنيربربل 
 تعت   يب يف التتلرب ق التربر ا التتل ايجت  ل عيل الشعنع  ت الت  يع  ل ه  م نتع ا التا هدا   السةتق ة   بال الفف ا 

الشاربربتارر ق ل ربربد الختربرب ذ ةربربرالا الستربربتار ا   ي ربربعق السةتقربرب ة     تربربجت  اربربتربرا  للربربأ الشعال  ربربجت   ربربد الش ظربربرالت التربرب  ياربربتخد ه 
    1 .ل د   ياتريل متعيل التعلأ مد ق لعتيد  رعط ل خريجت  الفف ا التعلأ تع   ظر لن  الستتربرالا السةتق ةي

ت لنرب   رهربجت   م تترب يل التتربث  لث تال  ر ظرال لنرب  تي ترب ت التتاربعت    لربا النامرب ل هل  عدست التت خا    يث  ق
الشرب يف  هررب  لربرب  ر لنرب  ل رب تيف الإل تربرب   الترب  لربعىل مث يربربجت هرربتا  رب  وربربرمل الت ربره ت  تعربدةا اله اربربي ت  هررب   ربد لربربث ر  ا س

 ق ت ربرب ك    يربربث فاربرب ة الش ربرب ا الستربربتار اي  م تتربرب يل  2جت احبيربربجت التاربربعق  تيلربربجت سالفربرب ع  عربربدست التت ربربخا   التربربد يف الش ربربيف
 .3رالتع تيجت   الستتار ا النيب مل الشر ظالالر ط تنمل مر  عدست التت خا 

لتلربربربق الت اربربت  ربرب  الش ربرب ايل الستربربتار ايجت لربرب  وريربربق السةربربسالا    :( أتسةةعار خةةدمات رأس الاةةال) تسةةعر الفائةةدة  -1
 فربجت الةسالا الت ربعة     تربنتل ف  ربل ب رب   ق  تعةربل شربربدالا  ل  التربر ا الشر ع جت تنراتارري  لر اا ل يعت  تعر التف هدا 

 .   الإلةدالا لنيل    يب  ب الشاتارري     ق يت  تب ل اي   ل تعر التف هدا  ني ي عق  رحب الستتار ا الت
معرربرب اا  ةربربرى فإ  ربرب   تعةربربل  ق ي ربربعق تربربعر التف هربربدا  ربرب  رال ةعيربرب  لربربل  اربربتعى الستربربتار ا    ت ربرب  س يعتربرب  تربربعر التف هربربدا 

اال  هاربربر   يربربجت   ل ربرب يل لعةعربرب ت ايبربرب يف التع  ربربل التع يربربد الشربرب  ر لنربرب  ةربربرالا الستربربتار ا مربربل  ق ت ربرب ك لعال ربربل  ةربربرى لنعربربب ة  
منرب  ي ربعق ةنربف تربت ا التععال ربل  النلر يف  عيف هيفيجت   اتجت    وها الستتار اي مقعاا  رمربلربجت   لربث ت تربعر التف هربدا ت رب  

 .النةرى الش  را    صدالا التربرالا الستتار اي
لف    ةربد  ت ا س الشرب يف م ت اربرجت فلاب الت  ريجت الت يع هلتي يجت يتلدة اصيد ا س الش يف الشر عع فيربل حبلربا الت رب 

 .نتع ا الت  لف  هر  لعترد  تع ا ةد  ت ا س الش يف لن   تع ا التانل التر مس تيجت   تعر التف هدا   الشع  نجت الت ريريجت
  م تت يل يتث ر اصيد ا س الش يف الشر عع فيل    الستتار ا  تيلجت التترربت   الت رب لف       تربع ا ةربد  ت ا س الشرب يف 

 .تع ا الت  لفم ت ارجت ن
  ي ربربعق صربرب   ) فيأيربربد اصربربيد ا س الشربرب يف الشر ربربعع فيربربل م ففربرب ا تربربعر التف هربربدا    يقربربرح صربرب   الستربربتار ا  عيبرربرب  

 (.الستتار ا ت تر  ل د   يتا  ى اصيد ا س الش يف الشر عع فيل   التفعنن 

                                                
 .221 ريبل ت مق ص   تقييم مناخ االتسثثاار اجأننيي الايارر في الجزائرتعيدي حين   - 1
 .66  ص 2551  الحت ة الشق امل التعرميجت   الترب ترا  آفاق االتسثثاار في الوطن العربيتعيد الت ل ا   - 2

3  - NUNNEN KAMP.P ,FOREIGN DIRECTLY INVESTMENT IN LATIN AMERICA, TRANSNATIONAL 

CORPORATIONS, VOL6, 1997, P67. 
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  ورربربرب  تفربربر ا الت  ريربربجت الت يربربع  ( )  Y)  الت ربرب لف (  (K  يعتربرب  الستربربتار ا ةالتربربجت   تربربعر التف هربربدا   اصربربيد ا س الشربرب يف 
    لترت التعلةجت مر تعر التف هدا   اصيد ا س ( هلتي يجت لعيبد للةجت ل ايجت مر تعر التف هدا التاعةن   الستتار ا 

 .الش يف الشر عع فيل مأي ةا الت  لف   ي  ق الستتار ا ةالتجت   الت  لف   تعر التف هربدا   اصيد ا س الش يف التفعنن
يعت  مدةال ترصيد ا س الش يف الشر عع فيل    ي  ق التاي تجت الت ربديجت    ةليف تعر التف هدا ل  ر   ا س  فاعر التف هدا

 1. الش يف الشر عع فيل   م تت يل الستتار ا 

 ق الشاتارر اله ة س  رل الإللف ءالت الت ريريجت  مربدا     رل  عربعتيجت الت   ا الت ريمل  اللتدالتربل   :النظام الضرييي -6
الت ربريريجت   الإللفرب ءالتعة  ربرالهب  اتربعا ل تيربجت  لربدا  يبربعة ال ة اليبيربجت   الت ربرالهب    تي تربجت  ربريريجت  عربربدا   ي لدا  يب

  ففن   تجت لعفر الشربع  ت النت تيجت تلتربتار ا فربل   يبربجت إللررب ء ال تيرب  الت حبد ذال   س  نع  س  تع    عالع الشاتارري 
 2.صجت النيب ريجت   ه ة صجت      ح  لف ءالت  ريريجت سيبتنالع الستتار االت  ة 

لاربربرب تا الت ربربربره ت  تعربربربدةا  مةةةدى اهثاةةةام الةةةدول الاضةةةيفة بثنايةةةة الاةةةوارد اليشةةةرية والثطةةةوير الثكنولةةةوني -9
اله اربربي ت  تربربه    فعربرب س    ربربربل التت  عتعيبيربرب   الشهربرب االت الش  تربربرجت تنر  ربربآت التقربرب  ليجت الت  ه ربربجت   التربربد يف الش ربربيفجت  لتعةف 

لنربرب   ربربدى ةربربدا   لنربرب  التربربتيع ا   التت يربربف  عه   يتلربربدة ذتربربل    ربربعء  ةايبربربجت التربربتف ةا التقربرب  لجت  ربرب  تربربن  التت  عتعيبيربرب 
 .الت ف ءالت التر ريجت الشتعفرا   دى الستتار ا المنن      رجت الترلعح  التترعير

 ل ربربربرل الت فربربرب ءالت التر ربربربريجت خمتنربربربف التربربربربداالت التف يربربربجت  الإلةالايربربربجت  التت  يريربربربجت  يثيت التتعنربربربيا  التتربربربدايب الشهربربربل   صربربربدالاا   
  .   اتعى الشعالاة التر ريجت ف الف ع  ارجت التتعنيا   ي ةا الستتر ا م تتدايب الشهل يأيد     ه اا التعر تجت التععال ل الش  را

يعتربرب    تربربنال فربربإق لربربعفر التعر تربربجت الش تنربربجت  الشدامربربجت ف ي  يعربربد  ربرب  التع  صربربر الهل  ربربجت   يبربربنع الستربربتار ا النيب ربربمل الشر ظربربر هر   
الستربتار ا      التترعير  لعفر  رالهأ الترلث التعنرن مربدةال  ربر اي  سخترب ذ ةربرالاالستتار ا المنن الشتأاليد      رجت الترلعح 

ة تجت  عر  ذ يع س لعفر تن  التععال ل  ي ةا التربداا لن  التت يف  ل ورق الإل ت    التتيع ع التت  عتعيبي  البدياجت   تن  
 3 .التد يف

 4: تن بالاوقع، الارتيطة واجأخرى الاوارد بثوفير الاثعلقة العوامل -8
 ؛الشي ةي  خمتنف   الت ر ايجت الن تيجت الشعالة  فرا -
 ؛ الشع ةق ه ترس يف :الإلتتخراليبن التربر ع   الب يف تع هر  التترعي   ق ةا  ر ق -
 تلتتار ا  الش لل الشا لد الترريعن الش  ا لعفر -

                                                
 .16  ص1006  1007     يب  عجت الهأالهر( ت    عاا)   ور  جت ةهتعاال  وترقية االتسثثاار كأداة لثاويل الثناية، آليات تشجيع   قعاي التأي  - 1
 .227   ريبل ت مق   ص تقييم مناخ االتسثثاار اجأننيي الايارر في الجزائرتعيدي حين   - 2
 .85  تا  اب الهلل مرد   ريبل ت مق   ص - 3
   التقرتا الش تا ت لثتيل  ترنر ت :ة يل  عيف  نترب   – ق فا أ و قع ا و -تسطة  والاثو  الصغيرة ت تسسا الاؤ في اجأننيي االتسثثاار    يس  جمليد ال لرد -  4

 011ص  1006 فريل  18   17 يع ن   الت نف  معلنن م   ايرجت يب  عجت   الفريربي  مش يف الةتق ةي ت   التععشجت خم    التعرميجت التد يف   الشتعترجت
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 1 :ل رل    ينن   :اإلنثاج تكلفة ومزايا باحددات الاثعلقة العوامل -9

 ؛الترةيقجت التع  نجت التيد لعفت -

 ؛الت   يجت الترندالق   تلتتار ا   نفجت   ت  لهرجت  عالةل لعاليبد -

 ؛تلتتار ا الشاتربرل الترند ةالةل  الشعالصلت الت ربل ل  تيف الفف ا -

  لالتسثثااراإلطار الثشريعي والثنظياي  :انيثا
النيب ربمل الشر ظربر  رب  التععال ربل الشهرربجت   اليبتنالمربل  ت ن  الستربتار ا ق لعفر الإلو ا التت ريعن  التت  يرن التربني ي ربر  

 :ي عق الإلو ا التت ريعن يب ذم  سمد    لعفر
 ؛ة يف    التررعا   يتريأ م تار ت  الت ف فيجت تلتتار ا يبعة ة  عق  ع د  -

 ؛  ريريجت تنراتارر   عالفأ   لف ءالت مجرهيجت الستتار ا ق ي فل ة  عق  -

 ؛تنخ ا   ه تتث يا  الشق ةاا  ل فل تل  ريجت حتعيل النام ل   ر ق البر يجت تنراتارر    الشخ ور -

 يبربربعة   ربرب ا ة ربرب هن ي فربربل ل فيربربن التربربربعال ر  التتع ةربربدالت   ل الت أاللربرب ت التربرب  ل  ربربث مربربر الشاربربتارر  التد تربربجت الش ربربيفجت  -
 2. م ف ءا ل تيجت

 توافر الهياكل القاعدية :ثالثا
: ل ربربرل لنربربل الشرالفربربق التربرب  لربربربدا خمتنربربف   ربربعالع الخلربربد  ت التربرب  لربرب    لرربربل الشاربربتارري  النيب  ربربب م فربرب ءا   لتراربربل  

الهلي هربربربل الشرلررربربربجت حبرهربربرب ت  لربربربدفق التاربربربنل  الخلربربربد  ت  الشعنع ربربرب ت  النظربربربخ ص ه ربربربر جت الترربربربرق الت ربربرب ى  الشيربربرب    الت هرمربربرب ء  
  الشعالةربربربل التقربربرب  ليجت   هربربربنتل ظربربربر جت الخلربربربد  ت هربربرب تر عك  ظربربربره ت  السلقربربرب ستالشعالصربربربلت التاربربربن يجت  التلتربربربن يجت   تربربرب هل 

التتربث ر  التف رب ةق  ة لرب ت السيبتر لرب ت  ميربعت الخلرب ا التف يربربجت  الش تيربجت  السةتقرب ةيجت  م ربعك الشعنع رب ت الترب  لربربدا تنراربربتارري  
 ليربربربجت  التتربربربربدا التت  عتربربربعيبن التداالتربربرب ت  الستت ربربرب االت الت ربربربر ايجت ني التربربربتار ا  ربربرب يبح    ربربرب فجت  ىل تي هربربربل الترف تيربربربجت السيبتر

 يارب تا أ التاي  جت   رالهأ الترلربث  الشخرب مر   الإل ت يبن ه شات في ت   رالهأ التقلجت  الشدالاس  الشع تد  اله  ع ت   راله
  (امربح التعةربيب)التاربريعجت تنر رب ايل الستربتار ايجت  الس رلةربجتلعالفر الهلي هل الترب لديجت   لربنيربل التت رب تيف الن تيربجت تلتربتار ا  ربل 

 3 .تن  الهلي هل ةد ي ةي  ىل لدا  ةر يف الشاتارري        تجت  ةر هلا ةد ي عق الش ر ع  عر   تنف ل فعدا لعالفر
 
 

                                                
 011صريبل ت مق          يس جمليد ال لرد -  1
 .1 ص مرد    ريبل ت مق ت  ل - 2
 56ةمح ين ت  يجت   ريبل ت مق   ص - 3
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 اجأننيي الايارر االتسثثاارنظريات : الاطلب الثاني
 تربرب ل  يف   ة الفربربل الت ربره ت  تعربربدةا اله اربربي ت  لت رب  يف   ريربرب ت التتربربد يل حتنربربيل مربدةالت الستربربتار ا النيب ربربمل    

 .التتررق نتا تن  الت  ري تتنال الشرنب 

  S THEORY)(MARKET IMPERFECTION نظرية عدم كاال الّسوق: الفرع اجأول
الس تربرب ةالت  ت تررق   تنال التفربرع  ىل الفسال رب ت   ةقرب همل   يربأالت   ريربجت لربدا هررب يف التاربعق م إل رب فجت  ىل    
 .هل  الشعيبهجت

 الّسوقنظرية عدم كاال  افثراضات ،خصائص و ماّيزات  :أوال
لفسا تن  الت  ريجت لدا الفسال  ت لعترد لنيه    حتنيل  تر ع ال    الت ره ت  تعربدةا اله اربي ت تلتربتار ا   

 الت ره تالتد يف الش يفجت  فهن لفسا   س  ي ع الش  فاجت الت   نجت    تعالق التد يف الت   يجت  هر  لفسا  ي   لدا ةداا  

 تعدةا اله اي ت     يربث  اربتعى الإلةالاا    الشاربتعى التت  عتربعيبن     ره تت ال    فاجت لن  الش يفجت التد يف ق التعو يجت
لعالفر الشعالاة الش تيجت  ف ت ره ت  تعدةا اله اي ت لترتل مربعا  اريجت ل د الشرب ا جت  ربل الت ربره ت التعو يربجت    م تترب يل لربدفل تربن  

تربربعا إلة  ربجت  متنربل   ربر ل ت الستربتار ا الت  را الت ربرعتيجت جملرب ست الستربتار ا الشختنفربجت لنربل الت ربره ت الترب  متنربل يبعال ربب ال
 .ة ا   د ة التد تجت النا

 يبربربعة للةربربجت ل اربربيجت مربربر الش  فاربربجت   النتربربعالق  -هرربرب  يربربربعيف تربربعة  يربرب ف  – ربرب  تربربنال الش رنربربق لفربربسا لنربربل الت  ريربربجت 
 النيب ريجت  مربر ال رب   التربتار االت  لنربل الت ربره ت  ىل ت رب ك  يتفق   ذتربل هربل  رب  مرب اي   هيفربأ  يربث ي هربدال لنرب   يبربعة

 مربربر لربربعالفر    ال ربربتلك    ظربرا  ربرب  الت ربربره ت  تعربربدةا اله اربربي ت الالر ورب    يربربرب  مربربر هربربل  ربرب  لربربدفق الستربربتار االت النيب ريربربجت الشر
معربربض الشأاليربرب  الت اربربريجت تتنربربل الت ربربره ت م شرب ا ربربجت  م ت ربربره ت التعو يربربجت   التربربد يف الش ربربيفجت  ف تربربدالفل  ىل ال ربرب   الت ربربره ت  تعربربدةا 

 .تع  يبعة  يأا لاتريل الستتف ةا   ه  اله اي ت  ىل الستتار االت الخل ايبيجت
 ىل التربربد يف  - اربربب   ريربربجت لربربدا هرربرب يف التاربربعق - ربرب  تربربرق ب ربرب  التربربربعيف  ق لربربدفق الستربربتار االت النيب ريربربجت الشر ظربربرا 

  :الش يفجت يعترد لن   يبعة ل  ل لن  النةل    التععال ل التت تيجت
 ؛لفعق الت ره ت  تعدةا اله اي ت     يف التت  عتعيبي  -

الإلةالايربجت  التتاربعيربيجت  الإل ت يبيربجت   الت ربره ت  تعربدةا اله اربي ت مدايبربجت  هاربر هفرب ءا  رب   ايل رب    لعالفر الشه االت  -
 ؛الت ره ت التعو يجت

 ؛اللتر ة الت ره ت  تعدةا اله اي ت لن   فرالت الإل ت   حبلا هرت -

 ؛ يبعة الةتلف ت يبعتريجت مر   تل ت الت ره ت  تعدةا اله اي ت    تل ت الت رهجت التعو يجت -
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لت  ال تيربربربربرب  الت مجرهيربربربربربجت   ربربربربربريريجت    تيربربربربربجت   ع ربربربربربجت  ربربربربرب    ع ربربربربرب ت التربربربربربد يف الش ربربربربربيفجت هربربربربربنع لنربربربربربل  يبربربربربربعة لاربربربربربهي -
 .الستتار االت

الالف ع الترتعا الهررهيجت الت  لفر ه  التد يف الش يفجت    يربف ل هرب     ا لقدير   تل ت لنل الت ربره ت   التد تربجت  -
 ؛النا تند تجت الش يفجت ل  التتل اا التد تيجت

1 . اي ت م تعديد    الخلق همل  الت   عنه   هار لفعة متيأ الت ره ت  تعدةا اله -
 

 لنظرية عدم كاال السوق  االنثقادات الاونهة: نياثا
 2 : خبقعص الس ترب ةالت الشعيبهجت ت  ريجت لدا هر يف التاعق   يرى ا معك   تيرع دس    ينن

 تربنال   الستتار ا النيب مل   الخلرب ا  قا تن  الت  ريجت لفسا  ةاالك    لن الت رهجت  تعدةا اله اي ت جبريل فرص  -
 ؛ ت  الةعن    الت   يجت التعرنيجت 

 قا تربربربربن  الت  ريربربربربجت مل لربربربربربدا  ي لفاربربربربت  ربرربربربربعيف  ربربربربعيف لف ربربربربيلت الت ربربربربره ت  تعربربربربدةا اله اربربربربي ت تنترنربربربربل الشرنربربربربق  -
لعيبربد التربني ش ر ل ت الستتار ا الإل ت يبيجت هعتينجت ستترليف يبعال ب التربعاا    الشأالي  الس ت  ايجت هلن  الت ره ت   التعةيب 

 .ةيمل الخل صاجت م إل ت      التتاعيق ةرى تلتتار ا    التعرني ت الخل ايبيجت ه تتقدير    لربعة التسالتديه  مدالهل 

  نظرية الحااية: الفرع الثاني
  فر     يجت  يب لنيه    ريجت لدا هررب يف التاعق   هرت تن  الت  ريجت  تيلجت تنخنل التني ظ ع السفسال  ت الت  ة

 ق  ربربر ق الستربربترليف الن اربربل تفربربرص التتلربرب اا   الستربربتار ا التربربد يل مبربرب  يتربربعالءا    تربربدالمل الت رهربربرب ت  تعربربدةا اله اربربربي ت س 
مر تن  الت ربره ت   الت ربره ت التعو يربجت     التع  نربجت م تربد يف الش ربيفجت     رب     يربجت  ةربرى  جتجملرة لدا ل  ف  الش  فا قيتلرب

تربدالفه   منربرب  يتعةربربف لنربرب   ربربدى  ربرب  مت اتربل التربربد يف الت   يربربجت  ربرب  اة مربربجت     ربرب   ق  رب ل الت ربربره ت  تعربربدةا اله اربربي ت   حتربيربربق  
  .لفر ل    ظر ط   ةعال ر ل  ر لن   ريجت التتل اا   الستتار ا     اتجت الن  رجت الشرلررجت ار  مقفجت ل  جت 

 ميادئ وخصائص نظرية الحااية: أوال
تار ا ت ربر ق لربدا لاربرع الشعنع رب ت  النتربرالا التف يربجت  يربقد م بر يجت الشر اتجت التعة هيربجت الترب  لربربعا ارب  ظربره ت السترب

الخل صجت السمت  االت الهديدا    رب ست الإل ترب    التتاربعيق   تترب   ىل الههرب ت المنيربجت    تربعالق التربد يف الش ربيفجت  رب  ةربليف 
قرب   ربد ة عالت  ةرى  ذتل نوعيف فسا    يجت    جت   ي  ق ظره ت الستربتار ا النيب ربمل  ربدمل  ىل  يرب ةا لعالهربدت   ىل  ة

    ل  وريق مح يجت    رته  الخل صجت  ه ترلث  التترعير  السمت  االت التت  عتعيبيجت  التعرني ت الإل ت يبيجت الهديدا   التربي ا 

                                                
   نجت الةتق ةي ت مش يف  فريربي   التعدة التا ين   يب  عجت  ايرجت م  معلنن  الت نف    ي ، روافز االتسثثاار الخاص الاياررلني ق  نير    عا   ترير - 1
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ا  ةالةل الت رهجت النيب ريجت  فر له   لدا التار ل خبر يبه   ىل الش ر ل ت النةرى   التد يف الشاتربرنجت هلن  الت ره ت  ىت 
 1.تتار اال    التعصعيف  ىل  تدالفه حتربق منتل البر يجت الشرنعمجت س

  مقفجت ل  جت لربعا   ريجت البر يجت لن   ت س  ق الت رهجت  تعدةا اله اي ت لاتريل لع يا لعالهدت   ذال التربتر ليب 
مح يربربجت الت اربربربت  ربرب  الن  ربربربرجت الخل صربربربجت  ربربال مربربرب ترلعح   التترربربعير   السمت ربربرب االت    ي لرنيربربرب ت   ت يبيربربجت    لاربربربعيربيجت  ةربربربرى 

فإق تنال ياربتنأا ةي  هرب  مبر اتربجت    ل فيربن الن  ربرجت الش رب ا  تيهرب  ةالةربل الت ربرهجت   الت رهجت تنال الهلدمل  ت ن حتربق   يبديدا
   تربربنال     مربربر الشرهربربأ الترهياربربن   التفربربر ع   النتربربعالق    م تربربد يف الش ربربيفجت مربربربدس  ربرب    اتربربته    النتربربعالق مقربربعاا  ر ظربربرا

... السةساللربرب ت  الشعرفربربجت    الخلرب ا)  ت مث ربربد النصربعيف  ربربر اا ال تفرب ل الت ربربرهجت  تعربدةا اله اربي" تربربعة   يرب ف" الت ربثق يربرى 
الت  حتربق هل  التتريأ الشرنق مدس    لقدير     ميعل تن ره ت النةرى   التد يف الش يفجت ت ربن حتربربق البر يربجت الشرنعمربجت ( الخل

الستربربتار ايجت     ستربربتار ات     ربرب  مث النتربربدالمل التربرب  لر ربربب   منع هربرب   ربرب   االء لربربد يل    ربربرته    لرني  ربرب  الإل ت يبيربربجت   
 2.الخل ...   جتالتتاعيربي

 ةاالنثقادات الاونهة  لنظرية الحااي: ثانيا
ةربربد ل ربربعق  هاربربر فع تيربربجت  ربرب  لنربربل التربرب   قتلربربربق مثتربرب تيب مدينربربجت  ت  ربربجت الآلل ق   اتربرب ت البر يربربجت  ربرب  الشر ربرب   ق  -

سةربسالع مبختنربف   عاللهرب  لنرب  تربريل الشارب يف يعيبربد الآلق  ربعالم  بر يربجت مربرالءالت ال  لاتخد ه  الت ربره ت  تعربدةا اله اربي ت
 رب ا  د     مث ب   التربعيف مث ربل س يعيبرب  ل ر ه   عال يق  تفق لنيه    يربعا مت فينت     ر ت ة تيجت لن   اتعى التع مل

                  ؛ي يتا   اتتللرنن ش  لربعا مل معض الت ره ت  تعدةا اله اي ت بر يجت مرالءالت السةسالع    ي    ط الةتق ة

   ربر اا  ق ل ربعق لرنيربجت    تفل البر يجت تن ربره ت  تعربدةا اله اربي  ريجت البر يجت لسهأ مقعاا  ر ظرا لن  ة ال ق  -
الخترب ذ التربربرالاالت ةالةربل الت ربرهجت النا     رب  مث فهربن لعرربن التتر  رب   ةربل  ىل الإليبربرالءالت    الت ربعالم    التاي ترب ت الب ع يربربجت 

تربربن     الشر اتربرب ت التفعنيربربجت الب تيربربجت    الشرلربرربربجت تن ربربره ت النيب ريجتالخل صربربجت م تربربد يف الش ربربيفجت الخل صربربجت م ستربربتار االت النيب ريربربجت 
الإليبرالءالت   التاي ت ت الب ع يجت ةد ل ةي  ىل لربنيل يبربد ى   اترب ت    يبربرالءالت البر يربجت الترب  مت اتربه  الت ربرهجت  تعربدةا 

  3 .اله اي ت   هنتل لن   دى حتربيربه  تستدالمل الت  لاع  ترنع ه 

 ياة الانثج الدولي نظرية  دورة ر :الفرع الثالث
 رب   تربتار ا   الخلرب ا   ذتربلتلتربد الفل الت ربره ت النيب ريربجت ترب تررق  رب  ةربليف تربنال التفربرع  ىل   تربث   ريربجت  فاربرا 

 .الفسال  ت   ر ةئ الت  ريجت م إل  فجت  ىل تل ترب ةالت الشعيبجت هل  ةليف التعةعمل لن  
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 و ميادئ نظرية  دورة رياة الانثج الدولي  افثراضات:  أوال
   التربد يف مربر لف  لرب  ت رب ك  ق  تربع  ت تربن الفربسالا لنرب   لربربعا   1966 لرب ا فر ربعق ابع ربد الت  ريربجت تربن    ل

    التانعجت  تعق م  ت  ا هل  لارح ل  عتعيبيجت  يأا الت ره ت معض الهتا ع  ىل ي ةي التني الن ر   يف التت  عتعيبي  

  ت ترب  يعربعة متيأترب   ق فر ربعق  هربد الشتربد جت  التد يف   الت ره ت ا  لترتل الت  الس ت  ايجت الشيأالت  قدا ل  حبال تي ق

 الش  فاربجت الظربتدالة   ربل مربل  الشتعنربربجت الستربتار ا ت فربرب ت  عترب ا   تيربجت  ربعالاة  ختقيقربه  م ترلربث  التترربعير  التتر  هرب   ىل
 تن ره ت ب    ذ السفف ا   ىل الت ره ت هلن  الس ت  ايجت الشيأا متيل الش تف    الشاتخد جت التت  عتعيبي   ظيعع التد تيجت 

   تربع  لرربعير  ىل ارب  يرب ةي  رب   تربع الن ري يربجت  م ت ربره ت  رب ا ربجت   خف ربجت مت رب تيف  ت رب  الش تربع   فربس   ترب   الش  فاجت

 إل ترب   ظربرالهجت   رب ايل   التربدةعيف    الإل ترب   لربرالةيمل مبرب ح لرربد  تنتربعو   مدينربجت  تربسالليليجت لرب  الترلربث مث   رب  مديل 

 2:الش تع  ة اا     رال ل  ل جت مر فر عق  بيأ1 الش يفجت الترندالق   الش تع   فس  لاعيق
 الت   الش تيجت م خلا هر    ي  ا  الت رت  م إل ف ق الشر نجت تن  لتريأ : NEW PRODUCTالهديد الش تف  ر نجت -2

  ذتل  ىل التاعق الهديد الش تع   ةة يف  ر نجت ةليف   افجت  لل يجت محلت لرب ة  يث الترمح  حتربيق  عه  ب   س ةد

 الترداليربجت ل ربعق  ق الشر ربعع  رب  ي عق الشر نجت تن   ةليف الهديدا  التتل ايجت تنعل جت  التعسء التعلن      تجت ةنق ادمل

 الترنربب  ر  ربجت ل ربعق  ق ال تررب س هرربتاال ت رب ك  ق هررب  الشرنعمربجت  التتريربتالت  يبربرالء ياربهل  ربىت النا  التاربعق  رب  مرب تربرع

 هرب ى   يربجت لعرربن ترب  الهديربد الش تربع  ص  رجت الت رهجت فإق الش  فاجت  تري ع    راال الشر نجت تن  ةليف ل تيجت تنار  م ت ارجت

 التت رب تيف  رب   ي      التعر تربجت ختفربيض مرربرا  ةربرى ة يف   م إل ترب   تنربيرب ا  ربرعوا  لعاليبربل س   رب  هررب  الإل ت    تت نفجت

 مداليجت   ل الشر نجت تن   ةليف النا  تند تجت التدالةنن التاعق   الهديد الش تع    دالت  ع ا لقريف يتا مي ر  النةرى 

  يربث الشتربد ربجت التربد يف     س ل هربر التفربرص لنربل لقربديريجت  فربرص لرب  م ترلربث لربربعا الش تلربجت الت ربرهجت فربإق الش تربع    ربف

 .النفرالة تدى الت رالهيجت  التربداالت الشاتهن ر   ذ الق لت  مل

  ماربرب  ذتربل تريعجت  منع لرنيجت الش تع  ي هد الشر نجت تن : MATURITY STAGE الت   ف الش تف  ر نجت -1
 النيب مل م ستتار ا التربي ا  ىل م ت رهجت يدفل     تنال الشر نجت  لنل ةليف الت هعا   الش  فاجت لرد  هر  الشاتهن ر  لعتل

  رب  الن ىل الشر نربجت   ةنربتربل التربني تربعةه  مح يربجت  يبل    الخل ا    ا  ة صجت يبديدا   ت   فر ع مإ   ء  ذتل الشر ظر

  يث ةف ليجت    ع ره  الخل ا    الستتار ا  ىل م ت رهجت لدفل الت  النتر ع     رعلجت ت  ك  ق هر  التتقدير  ةليف

 مثرب  الالفرب ع مث   رب  الشاربتعاةا  التد تربجت ةرربل  رب  التربعالاةالت لنرب  الت ربرالهب فرا مارب الش  فاجت لن  التربداا لدا  ىل لريبل

 الت ربرهجت ةيرب ا   ة ا  الت ربل  الت ربربل تت رب تيف ي ربعق ةربد هررب  لنيه  الترنربب خيفربض  رب  الشاربتعاةا  التاربعق   التاربنعجت

 .لرع ت    حيرنل     التتقدير مث النا التد تجت   م إل ت   التربي ا    مدس الشر ظر م ستتار ا

                                                
 .16  ص ريبل ت مق ت لد معاال ي   - 1
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 ة اا    الت ه هيجت الشر نجت تن: STANDARDIZED PRODUCT-النفعيف  ر نجت -الت ررن  الش تف  ر نجت  -8

 النا م تد تجت تعالء الش تل ت     ت  ل  متييأ  التقعب    يقرح  يث الت ررن  الش تف مبر نجت لار        الش تع   ي ا

 فإق الشرت را الت رهجت لعاليبهه  الت  التت  فايجت تن رعط  تيلجت التاعر ةليف     س  تيه  الس ترب يف مت الت  الشتربد جت م تد يف   

 لرربل ل نفربجت يعيبربد  ي  منعاال  النةل تند يف   ت يبه  حتعيل ةليف    ذتل  ي عق  تريا     راال ص ا الإل ت   ل نفجت ختفيض
  ق  ىل الإلظ اا   دا  الت   يجت التد يف   الشر ظر النيب مل الستتار ا ل   تلدح  ق ب   فرب  الشر نجت تن       خف جت 

 النا تند تربجت تنتقربدير   منرب  الش ربيفجت  التربد يف   المنربن تلتتهلك تيايب الشر نجت تن  ةليف التفر ع ل تله  الت  الش تل ت

 . ي ا 

 ة اا  ي ا الش تف(:2-9)الت  ل اةا

  
SOURCE : PIERRE JACQUEMOL, LA FIRME MULTINATIONALE, UNE INTRODUCTION ECONOMIQUE, 

EDITION ECONOMICA ,PARIS, 1990, P60. 

 النظرية لهذه الاونهة االنثقادات: ثانيا
   ليب التا  يجت  التع شيجت تنلرع التت تيجت التفسا   الشر ظر النيب مل تلتتار ا لفاتال ةد يب ةد الت  ريجت  ق    م تر ا

 الت  ريربجت تن   ق  س الت   يجت  التد يف    هنتل   ا م    رع ة يف   الن ري يجت الشر ظرا النيب ريجت الستتار االت منع ظرل  

 1:  ه      تيه   يبهيب الت  الس ترب ةالت    م تعديد ةعمنيب
 ة اا حتنيربل ةربليف  رب  الشر ظربر النيب ربمل م ستربتار ا الت ربره ت ةيرب ا  ىل التربدالفل تربن تياربيب التت  عتعيبيربجت الشيربأا  ق -

 (السمت رب ا)السةربسالع صرب  رجت الت ربرهجت فيهرب  لفربربد الترب  الشر نربجت  تربن النةربتا  الشر نربجت    س ي ربعق س الستتار ا نق الش تف 
 ل شي ؛    ت را منريجت الشاتخد جت التت  عتعيبي  فتقرح التت  عتعيبيجت  الت اريجت الشيأا

                                                
 .85ت لد معاال ي    ريبل ت مق ص  - 1
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  رب  الت ربعع تربنال يترنربب س  ذ  التاربي  جت  الترربس يف ةر ع   الشر ظرا الستتار االت لن  الش تف ة اا حتنيل يقنح س -

 الش يفجت؛ م تد تجت الت رهجت مداليجت ل عق ةد مل النا  ةالةل    التعرل الستتار االت

 الشتربد ربجت التربد يف  رب  هربل   الشر ظربر النيب ربمل م ستربتار ا اله اربي ت  تعربدةا الت ربره ت لربربعا التعرنيربجت  الت   يجت    -

 ة اا  ربعيف   ريتربل   فر ربعق لر ربه  الترب  م شرال ربل الشربر ا ة ق التعةربيب  فربس    تربعالء  ربد لنرب  الت   يربجت- الش يفجت  التد يف

 الش تف؛  ي ا

 صرب  لجت) الش تربع   يرب ا تربد اا الشرال ربل مرب فس متربر س الشتربربدا التت  عتربعيبن الشاربتعى ذالت التقرب  ل ت معربض ت رب ك -

 هربنتل الت   يربجت  التربد يف  تربعالق    هعات   ل  تأال    الشتربد جت النتعالق    هعات  ي عق ةد  ذ  (السلق يف ل  عتعيبي ت

  ال الإلتل ن الجملترل ةقعصي ت مرعض المرعتجت هلعاللفال-الترداليجت   ن الخل ايبن التاعق خلد جت الش تل ت معض ل هر ةد

 .-الخل...التربرنجت  يبهجت  حتديد الآلذالق 

 نظرية الاوقع: الفرع الرابع
لرل ربأ   ريربجت الشعةربل لنرب    يربث " ة رب ف"   " مرب اي" يععة التف ل   لرعير تربن  الت  ريجت  ىل التعرب شر السةتقرب ةير  

التد الفل الت  لدلع ظره ت  تربربعربدةا اله ايجت  ىل الستتار ا   الخل ا    تربن التربد الفل الشتعنربربجت م شأاليرب  الش   يربجت تنربد يف الش ربيفجت 
 . تلتتار ا

  ق التععال ربربل الشعةعيربربجت التربرب  لربرب  ر لنربرب  هربربل  ربرب  ةربربرالا الت ربربرهجت الشتعربربدةا اله اربربي ت تلتربربتار ا الشر ظربربر     ربربدى التربربد يف
الش ربربيفجت   هربربنتل لنربرب  ةرالاتربرب  الخلربرب ص م شف  ربربنجت مربربر تربربنال الت ربربعع  ربرب  الستربربتار ا   مربربر التتقربربدير هلربربن  التد تربربجت     تتربرب   ربرب  

  الخل ... التربربد يف النةربربربرى الش ربربيفجت   ل ربربربرل تربربن  التععال ربربربل ه فربربجت التععال ربربربل الشرلررربربجت مت ربربرب تيف الإل تربرب     التتاربربربعيق   الإلةالاا  
    1:تل لن  الت لع التت يلم إل  فجت  ىل التععال ل الشرلررجت م تاعق  ذ

 ؛ دى لعالفر    فن التتع يل   ه ست الإلللق   ال  ةايبجت الش  فاجت  :العوامل الثسويقية -

 ؛ ال   لا التاعق   دى اللا له    منعت    التد يف الش يفجت :العوامل الارتيطة بالسوق -

  فربجت التعر تربجتالفف ا  ل ن النيدي التع  نربجتر  دى لعالف    الشعالة الخل ا ال التربرع    :فالعوامل الارتيطة بالثكالي -
 ؛  التتاهيلت الإل ت يبيجت النةرى   ف الت ربل  الشعالة الخل ا   التانل التعتيرجت دى الفف ا ل  تي

 اربربربل التتعريفربربربجت الهررهيربربربجت    ربربرب ا البقربربربمل  التربيربربربعة النةربربربرى الشفر  ربربربجت لنربربرب  التتقربربربدير  :ضةةةوابل الثجةةةارة الخارنيةةةة -
 ؛ الستتتالة

                                                
 .81-82  تا  اب الهلل مرد   ريبل ت مق   ص ص  - 1
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ل  ربربربدى  ةرربربربعيف   اربربرب:   (INVESTMENT-CLIMATE)تسةةةثثاار اجأننيةةةي العوامةةةل الارتيطةةةة بانةةةاخ اال -
يربربعة الشفر  ربربجت لنربرب   ن يربربجت   ربرب ا الت ربربرالهب  الترب   تربربع ا التقربربرمل دى التربربتربرالا  نالستربربتربرالا التاي تربرب  االت النيب ريجتالستربربتار

 ؛النيب  ب الت   نجت ش ر ل ت  الستتار ا

  التربيربربربربعة   ربربربدى لربربربعالفر التاربربربر الت الترريعيربربربجت الهررال الشعةل  الشريع ت الشتعةعربربربجت جت اربربربل النامربربرب ل الشتعةعربربرب :رىعوامةةةل أخةةة -
             . ا ن  حتعيل النام ل   اس س الن عاليف تنخالشفر  جت ل

 .دينينج لجو  االنثقائية النظرية: الفرع الخامس
 ةربليف  رب   ذتربل الت  ريربجت هلربن  الن ىل التنر ربجت   ربل  رب    يفالإل نيربأي  السةتقرب ةيJ.DUNING  ة يرب ف يبربعق يعربد

   ربل الترلربث ذتربل ةربليف  رب   رب  يف  ةد السةتق ةي  تن   ط التد يل الشرهأ ل  تتعههعمل  د ا   ةد ل التني الترلث

 ةربرالا فربإق الت  ريربجت  هلربن    فربرب  1  الخلرب ا    م إل ترب   الشرربدهن التربربرالا   الشرب  را التععال ربل    ق  لربيربيا تتلديربد لنرربن  ورب ا

2: يأالت  ل جت لن  يتعةف الخل ا    م ستتار ا الت رهجت
 

 مبايل    رب ا جت الت رهجت  لا ه   ال الشاتاررا الت رهجت متتن ه  الت  الس ت  ايجت الشأالي    لترال:  الالكية مزايا -0

 الإلةالايربجت  الشهرب االت التت  يريربجت التربربداالت الةربسالع   مربرالءا   ايربجت  لل ربجت  تربد ربجت  ل  عتعيبيرب  ال ربتلك الش ربيفجت  التربد يف  

 البلا  الةتق ةي ت  ر ق   الإل ت   لن  التربداا  التترعير  تنرلث  رلفعجت   تيجت  ر ت  ختقيمل لن  التربداا  التتاعيربيجت 

  عو هرب  ةرب ا  التعرربل  ىل م ت ربرهجت لرب ةي الشأاليرب  تربن  لربعفر  ق  التعتربيرجت الن تيربجت الشربعالة  تربعالق  ىل ماربهعتجت التربدةعيف

 .(النا)النصنن
 : ل رل (التتعو   أالي )الش يفجت التد تجت ا  لترتل الت  الش   يجت الشأالي   تن: الاوقع مزايا -1

 ؛(التر ةجت التعر تجت  التعتيرجت  التانل الن تيجت  الشعالة)الشدةلت  تع ا الفف ا -

  السلق يف؛ الت ربل ل نفجت الفف ا -

 التاعق؛  ر ق اللا ع -

 النت تيجت؛ التر يجت لعالفر -

 .الشر ظر النيب مل تلتتار ا الش يف الترند   الجملترل  فرالة ةرعيف ةايبجت   دى  التنرعي  التارب   التترب اع -

 تتلربيربق  ذتربل الإل ترب    لنرب  الترة مربجت   الت ربرهجت ا رربجت  ي رب   لع ربس التاربعق   ربليف  يربأالت  تربن الثةدويل مزايا -3

 :مي ه     النتدالمل     رعلجت

                                                
 63 .ص ت مق   ريبل التالا  لرد ا   - 1
 .85ت لد معاال ي   ريبل ت مق  ص - 2



 تسثثاار اجأننيي الاياررلال اإلطار النظري                                        الفصل الثاني

 

228 

 

  ربربل لنرب  التاربعق ةربداا لدا    نجت لن   التترنب الشن يجت  ق ترةجت خم ور  ختفيض التت  عتعيبي   لن  البف ل -

 الشاتخد جت؛ تنت  عتعيبي  الت   نجت الشعنع  ت

 لقريفل؛ لن   التربداا الش تف  عليجت  اة مجت مح يجت -

 التت  عتعيبي ؛ فيه  مب  الشدةلت ميل لر ا اة مجت -

 .الش يفجت الترندالق   ع  ت لربد ه     ل ةا الت  الش خف جت  الت رالهب  الإلل   ت  التدلا الش ح    الستتف ةا -

 التارب مربجت  الشأاليرب  لربعالفر شربدى  فربرب  يتلربدة التد تيربجت النتربعالق ةةربعيف  منرب ط فربإق J.H.DUNING  يبهجت   ربر   اب

 1. خل..التتقدير الشر ظر  النيب مل الستتار ا   النمن ط لنل  لترال

   أركال الحوافز الاانورة لالتسثثاار اجأننيي الايارر :لاطلب الثالثا
 

النيب ربربمل  الستربربتار ا ربرب يف ت ربرب ك التعديربربد  ربرب  البربربعالفأ الشربد ربربجت  ربرب    ع ربرب ت التربربد يف الش ربربيفجت تن ربربره ت النيب ريربربجت            
 الترتربعا ختفربيض   عالفأ  ر ظرا  ترانجت   البعالفأ الت ريرجت  الش تيجت    عالفأ  ت  ر ظر  ترانربجت   الشر ظر ب   لنخيقه  

 .م إل  فجت  ىل  أالي   ةرى .....  الت هرم ء ه شي   التع  جت الشرالفق التتخدالا خيمل فير  ة صاجت

 والاالية الضرييية الحوافز : الفرع اجأول
 لنخيقه  ب    الت   الش تيجت  الت ريريجت البعالفأ معض  التتخدالا لعفت  ي   جيب النيب  ب الشاتارري  هنب

 :ينن فير 

 لثةربن  تربن النيب ربمل تنراربتارر م ت اربرجت الت ربرالهب ةفربض ظرب ل    ربعالفأ لرب  لررب اا  تربن:  ضةرييية رةوافز -1
  التاربنل التعتربيرجت  الشربعالة الخلرب ا الشربعالة لنرب  الستربتتالة اتربعا     الستتا  ءالت الت ريرجت الإللف ءالت :  ال خمتنفجت  ظ  يف

 تقرب ةاالت الشر ربعل الإللفرب ء هربنتل   التقرب ةاالت لنرب  الهررهيربجت الترتربعا  عربدست ةفربض      لفرب ء   التر مس تيربجت

  ر نربجت معربد  رب   لربعالا 10 لتلرب    ةربد    يربجت تفسالت التتقدير   رالهب الترتعا الهررهيجت    البرا م ش  وق الش ر ل ت

 .2التت ريل
   تاويلية روافز -6
 ؛لف ينيجت مبعدست ةر ا لعفت -
 ؛التربر ا لععيض  ر   ت -

                                                
 10-85  ص ص   ريبل ت مق  ت لد معاال ي - 1

 الهر تتيجت   النيب مل الستتار ا  عيف التعول الش مترالاسثفادة،  الدروس : الايارر اجأننيي االتسثثاار ناو ، محدداتالتعافنن  ار لنن  ري  - 2
 .5  ص2006   فريل  29 التع ر   ورالمنس 
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 1 . الترنب التعرا تربعى الن عا  لرك التتاعت   التتدةل لدا -

 مياررة غير روافز : الفرع الثاني

  التر يجت م ناال ن لأ يدت   ال الشاتاررا النيب ريجت تن ره ت لاهيلت الش يفجت التد يف   ع  ت    التعديد لربدا

 ذتربل  رب  نمعربد الس تيرب  الت لربربدمي   الب ع رب ت معربض  لقربل اله ايربجت  تربع ات   رب   ةربل مثتع ا تنر  ايل النت تيجت

 الش ربسي ت خبقربعص لف ربينيجت  ع  نربجت ظرب ل   التاربعق    رهأترب  خيربمل فير  ال تي  الت النيب ريجت الت ره ت مت ح  يث

 .التعالاةالت    فاجت    البر يجت صعاا   ل عق    التاعق   ال ت  ايا   رهأاال   له     الب ع يجت
 خيربمل فيررب  ة صاربجت   هيارب    هرب  الإللفرب ء    الترتربعا ختفربيض  ىل الش ربيفجت التربد يف   ع رب ت لنلربث  ق  ي ا  ب  

 الخل صربجت  الناال ربن تنعربرب االت الإلجيرب االت ةيرربجت ختفربيض  ي ارب    الخل .....  الت هرمرب ء ه شيرب   التع  ربجت الشرالفربق التربتخدالا

  لفرب ء  اربل  ةربرى  أاليرب  لربربدمي  ىل لنلربث ةربد الش ربيفجت التربد يف  ىل  ق م إل رب فجت النيب ريربجت الستربتار ايجت الش رب ايل مبختنربف

 2 التعو يجت الش ر ل ت   ا   الشعرعيف التا هدا التعرل ةعال ر لرريق    النيب ريجت الستتار ايجت الش  ايل
 .الحوافز الارتيطة بالضاا  ضد الاخاطر: لثالفرع الثا

النيب ربربمل الشر ظربربر  ق لربربربد ه    تربربربن   تلتربربربتار ات ربرب ك  رعلربربجت  ربرب  البربربعالفأ  الت ربربربر   ت التربرب  ب ربرب  تند تربربجت الش ربربيفجت 
 : ه آليت

 3: ل رل    ينن: الضاانات الاادية -2
 ؛ ر   ت  ريجت حتعيل اس س الن عاليف  لعالهدت   -

 ؛ ر ق لدا    ل ةيعة بقعيف الشاتارري  النيب  ب لن  التعرنجت النيب ريجت  -

 . ر ق التتععيض ل  الن رالا الت  لقيب الستتار ا مارب الإلةليف م ستتأال  ت الشتفق لنيه  -

 :  الضاانات القانونية -1

الشن يجت    ىت ي عق تنال التتععيض ل ةيف  فعنن ةليف  دا  عربعتجت لترال    ر   ت التتععيض ل  التتث يا    أع 
 : 4   تن  الت ر   ت جيب التتثهد   ه   لع يله    ةعال ر الستتار ا النيب مل  يث ي رل

 ؛ظر ط التنلعء  ىل التتث يا     أع الشن يجت    البلأ    التتدالمت الشر  نجت -

 .التتععيض التني ي عق    تب  فعنن  فعاي  -

                                                
 .171 ريبل ت مق  ص      يس جمليد ال لرد - 1
 .6-5التعافنن   ريبل ت مق   ص ص    ار لنن  ري  - 2
 56حيي  ي مست   ريبل ت مق  ص - 3
 . 51مق   ص هر يف لنيعش ةرمعع    ريبل ت  - 4
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لربرب مل لنربرب  لع ربربيح الترربربرق التربرب  يربربتا  ربرب  ةلهلربرب   ربربل الت أاللربرب ت الشتعنربربربجت م ستربربتار االت   :  القضةةائيةالضةةاانات  -8
 :1الهليا ت  الت  هل  البق   فض الت أالل ت   ل رل الشا هل التت تيجت

 : لن   السلف ةي ت ل الت أالل ت ل  وريق تياجت ة  هيجت    حت ريجت    يث ل مل   نب  -  
 ؛الةتق ص الهلياجت الترب  هيجت التت معجت تند تجت الت  ل لأ لن   ةنيره  الستتار ا  -

 ة  ع الت ربأالع  ىل تياربجت حت يريربجت  اربب السةتقرب ص فربإذال هرب ق  رب يل فيعربعة السةتقرب ص  ىل التر ربل التعرب شن     ذال   -
 .ايجت ربدي يععة  ىل ص د ق الت ربد التد يل    ذال ه ق   اي  يععة   ىل الش  رجت التع شيجت التتل  ه ق 
  ربربرب  لرريربربربق التربربربرب  عق التربربربعول التربربربدالةنن    الخل ربربربعع  ىل : التربربربرب  عق التعاليبربربربب التترريربربربق    ت ربربرب  ي ربربربعق  اربربربب السلفربربرب ق - ع

 .التتل ا الش تا يت

 .  تن  عرمل الش تاجت الت  لقدا التربرالا   دى  قدالةيته   فع تيته : التربيرجت الترب  ع يجت تنربرالا التتل يرن  -  
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 اجأننيي الايارر االتسثثاارتقييم : الرابع يحثالا
   س ظل فيل  ق ةةعيف الستتار االت النيب ريجت  ىل الترند الش يف تيخنف  أالي   ليعع هر    ل تيلقد  أاليرب    

النيب ربمل  الستربتار اليعع   م إل  فجت  ىل ال ل ي  ر لن  معض الجمل ست   تنتل ت تررق   تنال الشرلث  ىل  أالي   ليعع 
الشر ظر   لن  هل    الترند الش ربيف  الت ربرهجت الشاربتاررا   هررب  ترب ل  يف حتديربد   رب ا  لنرب  معربض الجملرب ست ه تعرربل   يربأالق 

 الشدفعل ت  التتل اا الخل ايبيجت

 .مزايا االتسثثاار اجأننيي الايارر: الاطلب اجأول
  ق ذتربل الت اربت  يعربل س ةد ذاللل  د   نهر الشر ظرا هرةا النيب ريجت الستتار االت  لا  ق  ىل التت عيل م   جيدا

   يد  ي ت ذتل      اريجت مبأالي  لترتل   ت يبيجت  هار   ر ل ت   الستتار االت تن  ختقيمل هيفيجت تع   يجت النهار

 رب  يبهربجت  الت ربره ت النيب ريربجت  رب   الش يفجت تند يف  الش  تب الشأالي     التعديد حتربق      ىل الشر ظرا النيب ريجت الستتار االت
 . يبهجت  ةرى  الت  تعمل  ت   هل    تنال الشرنب

 اجأننيي الايارر للدول الاضيفة االتسثثاارمزايا : الفرع اجأول
 تد ادمل الت   يجت  التد يف  ىل الشتربد جت التد يف    النيب مل الت ربد تتلعيل  ةالا  رة الشر ظر النيب مل الستتار ا يعت  س -

 ةليف     ذتل البربيربن   ع      متعيل بال   من  النيب ريجت   التربر ا الشعع  ت   الب يف تع هر  النيب مل الت ربد فلعا

  رب  يقرب  ره    رب  الستربتار ا إلة  ربجت التل  ربجت  الآلست الشعربدالت    لتراربل الخلرب ا   رب   ربيربيربجت  ربعالاة حتعيربل ظرب ل الخترب ذ 

1 ؛التت ريجت وريق   لربف الت  التععالهق    الت ات حترا  ق ب    الت  ... التت  يريجت  الإلةالايجت التف يجت  الخل الت
 

ق لربربث ت الستربربتار ا النيب ربربمل الشر ظربربر لنربرب   يربربأالق الشربربدفعل ت الخلربرب ص م ترنربربد الش ربربيف ب ربرب   ق يتلربربربق لربرب  وريربربق لربربدا   -
فربربرب ن يف لربربرب  وريربربربق التتربربربث ت الإلجيربربرب يب لنربربرب   اربربرب ع ا س الشربربرب يف    يربربربأالق الشربربربدفعل ت التربربربني لاربربربلل فيربربربل لربربربدفرب ت   ة ربربربعالت

الن ربر الشر ظربر    )الستتار ا النيب مل الشر ظر م لتر ات    رب فجت  تيربل   ذتربل   مداليربجت لربدفق تربن  الستربتار االت تنرنربد الش ربيف 
التقرب ةاالت )    التا ين ل  وريق التتث ت لن  الشيأالق التتل اي تنرند الش يف     يث التتعتل   التتررب ةيف التتلرب اي   (الشردهن

 2؛ ل ة يف التع مل(  التعالاةالت

  تربربدا تتار ايجت ذالت  اربتعى فربلا التتار ا الشر ظر النيب مل  تينجت ت ربل التت  عتعيبي    انال يتا  ة  جت    ايل ت  السيع -
هتاربرب ع   التربربترليف لرب يربرب ت يبديربربدا تء تربرب     هربربنال الشعربرب امل التت  عتعيبيربربجت النةربربرى  ربرب  ال تربربنال  ربرب  يبهربربجت    ربرب  يبهربربجت  ةربربرى 

 ؛ىل ةنق ةيرجت    فجت  ه  ي ةي 

ن ا ل الش  فاربربربجت مربربربر الت ربربربره ت المنيربربربجت     ربربرب  يقربربرب  ب تربربربنال التت ربربرب فس  ربربرب    ربربرب فل يربربربالنيب ربربربمل الشر ظربربربر حي ق الستربربربتار ا   -
 3؛لديدا   ذ   ل يقرح    التعاليبب لن  هل   تاجت منيجت تدفه  النت تن تع التررب ء  ق لعتل   لرعا    آ  

                                                
 .85 ريبل ت مق   ص  التر ت  لرد مع ي ق - 1
 .1122يب  فن  16  7126:الست س  يجت السةتق ةيجت  التعدة اةا ، االتسثثاار اجأننيي الايارر وآثاره على ميزا  الادفوعات  لنن يب تا التق ةق - 2
 .11 ريبل ت مق   ص،  تنر ق  ار - 3



 تسثثاار اجأننيي الاياررلال اإلطار النظري                                        الفصل الثاني

 

225 

 

 رالهب لفرا لن  تربن  الش رب ايل    الشر    ق ل ةي تن  الستتار االت  ىل  ي ةا  يرالةالت التد تجت   ظ ل اتعا    -
ل د  ة  ته     لنرب    رب وه  ل ربد التربيرب ا  معرنيربجت الإل ترب    التتاربعيق  التتقربدير   تربنال  رب  يارب لد لنرب  التتخفيربف  رب  للربأ 

 التد يف الت   يجت؛ جت يأال ي

التربربرب  لعربربرب ين   ربربربل التربربربد يف الت   يربربربجت  تربربربنال متربربربعفت التاربربربنل ةربربربد يربربرب ةي الستربربربتار ا النيب ربربربمل  ىل التتخفيربربربف  ربربرب   ربربربدا التت ربربربخا  -
   ؛ ت  تعفرا  لاتعاة مثتع ا  رلفعجت  الخلد  ت الش تلجت  و ي  مثتع ا  عربعتجت ه  يب   التا مق  

 ق الستتار االت الشر ظرا  ف ربل  رب  الستربتار االت    المف ربجت الش تيربجت تتفرب ةي الن  رب ت الش تيربجت الترب  حتربدح   السةتقرب ة  -
 1معض الشرب  ري   الش  امر؛ لقرف تالتع شن  ال الن  جت النتيعيجت الت   د يب مارب لعةع ت    

 2 ؛تنفجت م تد يف الش يفجتخم  ةد تيل الةتق ةيجتت   و ت  اهيايجت  فربيجت  لرعةيجت  ع  الةتق ةيجتةنق للة ت ل   ل  -

 ق الستربربتار ا النيب ربربمل الشر ظربربر يعرربربل لنربرب  لرربربعير التقربرب ةاالت   ختفربربيض  لربربا التربربعالاةالت  ربرب  التاربربنل   الخلربربد  ت     -
 ؛3م تت يل حتار الشيأالق التتل اي

 النيب ريربجت الت ربره ت ال ربدف ع يربتا ةلهلرب   رب   ذ الخلقخقربجت لرنيربجت لاربريل   الشر ظربرا النيب ريربجت الستربتار االت لارب تا  -

 متلايد    الخلقخقجت  مرال ف مبعيبب مدةا لف  ا ت ر ط  فربا  الش يفجت تند يف الشرنعهجت الت ره ت ظرالء معرني ت تنربي ا

  رب  التعديربد  هربدت الت ربثق تربنال     ظربف فجت  فع تربجت الخلقخقربجت مربرال ف ل ربعق  ق م ربرط  التترنربل  الس ربد    لرنيرب ت

 الستربتار ا يبربنع حنربع  لتارب مق لتارب اع  صربرليب النةربتا التارب عالت ةربليف الت   يربجت التربد يف  رب  الت اربت  ق لنرب  التداالت ت

 حنع الخلقخقجت لرنيجت ةفل   وريربل ل  التد يف تن   ليب  تربد تنخقخقجت  التفعنن الإلةرالا ةليف    الشر ظر النيب مل

 يب  ي رب   الت ربينن  هرب نايب تر التللي يربجت   ري رب  ة يف معربض  اربل فع تربجت مرب ال ف متيربأت الترب  التربد يف لنربل   ة صربجت الن رب ا 

   تيأي   التفنرر   ال  ةرى  ة يف التت يل  مجهعايجت الجملر  م تنهر  فمل  التعتر  الت رةيجت   ام  ة يف  هنتل الش ايل 

 ةنجت مارب التعرنيجت  لتا لاريل   ل لح مل  ظف فيجت   عل   ةل فع تيجت  ةل مرال ف   عيب الت  التد يف  ر   الت لر يف 

 4 تيل؛ التعالاةا التتدفرب ت

ب   تلتتار ا النيب مل الشر ظر  ق ي عق ل  ل ةن التتخفيف     دا الترر تربجت    تربنال مبرب  لربعفر  الت ربره ت  تعربدةا   -
 لر هلرب  الخل صربجت  هررب   نةالءتربن  الت ربره ت حتترب   لر تربجت  اله اي ت    فرص التتع يف الشر ظرا    ت الشر ظربرا    يربث  ق

ختنربربق فرصربرب    يفيربربجت م ربرب ل  ربربت  ر ظربربر  ربرب  ةربربليف ل  ربربي   لرربرب يف الشربربعاةي  المنيربربر    ةربربد ي  ربربث لربرب  ذتربربل   ربربر   ربرب لف  
 يث  ق ةنق   يفربجت  ال ربدا  ر ظربرا يرب ةي  ىل ةنربق لربدة  رب  التع رب هف  ربت الشر ظربرا الشرنعمربجت تتربث ر  ترنررب ت التع رب هف 

5؛ ظراالشر
 

                                                
   نجت التعنعا الإل ا  يجت  التعدة التا تث  يب  عجت  اآلثار الاثرتية على االتسثثاارات الاياررة للشركات مثعددة الجنسيات في ظل العولاةمنعيد منعع    - 1

 .61  ص1001مرد ةي ر   ما را    هتعمر 
 .55   ريبل ت مق   ص حيي  ي مست  - 2
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لربرب  وريربربق الستربربتف ةا  ربرب  وربربرمل التتاربربيت البدياربربجت   ربرب  معربربض التت  عتعيبيربرب  مقربربعاا  الستربربتار ايجتافربربل التربربربداا الإل ت يبيربربجت    -
 ؛لايت

 ؛لاريل لرنيجت الت رع -

 1.يبنب التيد التع  نجت الش تنجت    ايب يف النلر يف الشهترر م تت  يا التعنرن  التعرل  التفع تيجت السةتق ةيجت -

 .مزايا االتسثثاار اجأننيي للشركات اجأننيية: الثاني الفرع
 :ا  أالي  ب   لنخيقه  فير  يننلدا  لاتفيد التد يف الترب هرجت مل   

تتار ا الشر ظر النيب مل ةةعيف اس س الن ربعاليف لنرب  الشربدى الشتعترب    الترعيربل   ذتربل   صربيرجت  رربعع ي ر  الس -
 ؛حتعينه   ىل التد يف الشقداا تلجت   التد يف الش يفجت   الت  يتا النام ل المربربا 

  الترعيربل ياربرح  النيب مل م ت اربرجت تنربد يف الشقربداا  ربد   ربل لنرب  الشربدير الشتعترب   الشر ظر تتار ا    جي مي ت الس -
 ؛  دفعل لربهمتلار  يأالق 

  لرريربجت    ربر ق التترربعي مثتترليف الشعالة الن تيجت الشتعفرا   التد يف الش يفجت تل   ة صجت   ه  التد يف الت   يجت    رب  ال -
 ؛   يةتق ةالب يبجت   تنال التاي ق ةد جت س

  التربربربد يف ( النيبربربعا   التر اللربربب)تربربترليف التيربربد التع  نربربجت الترةيقربربربجت  رب ا ربربجت م تيربربد التع  نربربجت الشرلفعربربربجت التت نفربربجت ال ربربر ق    -
 ؛الترب هرجت مل

 ت  ات    ال ي  تيتا   تترليف فرصجت تعجت النتعالق التت معجت تند يف تلالتترليف الش  ا الترريعن تء ت    ىل يب  ب ال -
 ؛التايررا لنيه  تري ع الش  فاجت المنيجت   الشدى التربقت   الشتعت 

 الس تيربربرب  الت رالهيربربربجت التربربرب  لربربربد ه  التربربربد يف الش ربربربيفجت تربربل   الشترانربربربجت لنربربرب  تربربريل الشاربربرب يف   الإل الس تيربرب  التقربربعيف لنربربرب  الب -
ربرب       يربربجت البقربربعيف لنربرب  الس تيربرب  الت الش تيربربجت   ظربرب ل  ل  ربرب ت الت ربربريريجت   الهررهيربربجت   تيربربجت لربربربد ه  التربربد يف الش ربربيفجت التربرب     امبا

ربربرا الترب  ةربربد   خمتنربف التعربرربرب ت متربنتيل التعرالةيربربل يربي ربرب   تربنال  ربرب  ياربرح  الخل... متتنربل تنرربربعالاة الش تيربجت      ظربرب ل ةربر ا  ياا
 2؛تتار العيق  ايد تنال الس

 تينجت     ت هل التترنربب لنرب  التربيربعة التتل ايربجت  الهررهيربجت  الشفر  ربجت م تربد يف الش ربيفجت  ياربهل لرنيربجت ةةربعيف  يعت  -
  ؛الشر ظر مدس    التتقدير الإل ت   تعالةه     ةليف 

  رب ل التنرربجت  التعلةرب ت  ربل التعررب يف  ق  يبعة ظريل  ول   الش ر ع الستتار اي ياهل تن ربرهجت النيب ريربجت  ربل الش -
 ؛جت  هل الشختنف  تت     الش

 ؛لع يا  لا النام ل الشتعةعجت  الت  مججت ل  الفف ا ل نفجت لعال ل الإل ت     التد يف الش يفجت -
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 ؛1ختفيض  دا التتنعح  الش  هل التريايجت   الترند النصنن      ربنه   ىل التد تجت الش يفجت -

 .اجأننيي الايارر  االتسثثاارعيوب : الاطلب الثاني 
 ل ه  ي لر  ذ النةتا  هلن  تنري ت  يبعة لدا لن    ظراال تيايب النيب ريجت م ت ره ت حتي  الت   الش  فل الشأالي   ق

   رب ترالت  رب   ل  ربل  رب  ذتربل لنرب   التربدتيل هلرب   الش ربيفجت التربد يف الشررب مل   يربجت   لت رربدت  الترب  التت رب تيف     الت ات

     الشرب مربل ت رب ك هربنتل   رب ا  تنعرب مل السةتقرب ةيجت الش رب هل تداالتربجت   مترال رب  التقرب  ليجت التربد يف لعربربد ل ربد   حتربدح ة تيربجت
 .لت ردت  التد يف الشقداا تلتتار ا النيب مل الشر ظر

 .عيوب االتسثثاار اجأننيي الايارر للدولة الاضيفة:الفرع اجأول

   لن  التر ا  رب   ق الستربتار ا النيب ربمل الشر ظربر ةربد يعرربل لنرب  حتربيربق فرب هض   الشيربأالق التتلرب اي لرب  وريربق التأيرب ةا  -
ربربد لربربعا ف   لا التق ةاالت   س   ل ةد يعرل  ي   لن   ي ةا التعلأ   الشيأالق التتل اي لرب  وريربق  يرب ةا  لربا التربعالاةالت

الت رهجت النيب ريجت م سلتر ة لن   دةلت الإل ت   ه شعالة الخل ا  الش تل ت التعتيرجت الشاتعاةا    الخل ا  مدسا    اللتر ةت  
 يربرب ةا التربربعالاةالت   م تتربرب يل  ربربد ح للربربأ   الشيربربأالق التتلربرب اي      يربرب  ر تربربنر ا لنربرب   يربربأالق لنربرب  الشربربدةلت المنيربربجت   ربرب  يعربربل 

2؛ الشدفعل ت م  ل ل ا ل  وريق حتعيل النام ل   تت     اس س الن عاليف  ىل الخل ا 
 

 ربربرب  تربربربتار ا الشر ظربربربر النيب ربربربمل تنربربربد يف الش ربربربيفجت ةربربربد يربربرب ةي  ىل لرةنربربربجت التقربربرب  ل ت المنيربربربجت   امبربربرب   ربربربىت  ر   ربربرب  لربربربدفق الس -
 ت  ا  رب   منع   اتعى السمث ي ات      الهل       ال ىل   الشاتربرل التربريب ي تنال  تر  لرني ت لق يل يبديدا    ي ةا 

 ؛ةرل الشاتارري  النيب  ب   التارب   ذتل هعق  ق ت سء يقرلرعق  عها لرب ي ت ل تيجت يفتربدت  الش  فاعق المنيعق

 ربربر مل التربربد يف الش ربربيفجت  ربرب   يربربربث  لربربلءاالشر ظربربربر   ي  ربرب  س النيب ربربمل  ا تربربتارالشعربرب امل التت  عتعيبيربربجت التربرب  لقربرب  ب الس -
هايفربربجت التربربر س  ربرب يف ةنينربربجت  الشاربربتنأ  ت   الشعالصربربف ت  تربربنال  ربرب  يبهربربجت    ربرب  يبهربربجت  ةربربرى ةربربد ل ربربعق التت  عتعيبيربرب  الشقربربرلرجت

 ؛لع   ل  ختفيفه  الترر تجت ا دا   ي ةا التعر تجت    ي ةي  ىل
ربةرربر تتار ا الشر ظر النيب ربمل    التد يف الش يفجت تلةتق ةي ت الةرر الشرالةرجت النيب ريجت    - تتقربل  ىل الجملرب ست  ه علعتا

 ؛خلال...  امبا   ىت التاي تيجتيبتر ليجت   التارب فيجت ةتق ةيجت      مي ه  الجمل ست السالنةرى  ت الس

الشارب س م تاربي ةا تتار االت الشر ظرا النيب ريجت لنرب  التاي تربجت التع  ربجت تنربد يف الش ربيفجت تربل  رب   يربث التتث تالت التانريجت تل -
 3؛ةتق ةي   التاي تنليف السربتت ترب ص    السالتعو يجت    الخل عع ت رعط الب ع  ت النيب ريجت هل تنال ي ةي  ىل الس

 ر   ربرب   ربرب  الشأاليربرب  هربرب تتل ا   وربربرق التتاربربيت البدياربربجت  التت  عتعيبيربرب     ذال  صربربر الشاربربتارر النيب ربربمل لنربرب  لربربدا   ربرب اهجت  -
 ؛الستتار االتررمل التعول   
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ال    حتربيق الشأالي  الشنهعاا ت مرب    يتعةف لن   دى لعفر التررمل المنن لن  التربداالت التف يجت   الإلةالايجت   الش تيجت   تن  -
  ؛ي عق   هر      نب الب ست

   ربرب  يسلربربب لنيهربرب   ربرب    ربرب ا تربربنريجت لنربرب  الشاربربتعى  الس ت ربرب اخت ربرب  التربربد يف الش ربربيفجت  ربرب   ةرربرب ا التترعيربربجت السةتقربرب ةيجت    -
 1؛المنن   التد يل

 ربرب  مربربر الن ربربرالا النت تربربيجت هلربربن  الت ربربره ت تربربع   ربرب   صربربرليب لعاليبربربل  ع ا ربربجت هرربربتا   منربربدال     معربربض التربر لربرب ت  -
التق  ليجت الت   صرليب ترر     د ح    هل ميايجت  تربنال  رب  يبعنهرب  لربربعا م ربربل تربن  التقرب  ل ت  ىل التربد يف الت   يربجت   رب  

لفرب ع ةايبربجت البربرالاا    التتنربعح الهلربعالهن ماربرب معربض التررب  الت   رب  مر الت ت هف الشل  جت لن  الشاتعى التعرب شن تربع   رب ل الا 
  ه   رب ين  هاربيد الت رمربعق  تربن  الت ربرربجت تربن مربل الةربتلمل مربر التربد يف الت   يربجت  الشترربعاا  هررب   ق تربن  الت ربره ت   ربد يب 

 :   هل مياجت  ةرى    جت ل  ال ته ك الشعالاة الترريعجت    ه 

 ربربربدق  ربربربربعال    وربربربرق    فربربربربر : يبديربربربدا يل ر مربربربرب ت  تربربربنال مإة  ربربربجت   ربربربرب ا التأ ربربربف لنربربرب  الناال ربربربربن التقربربرب بجت تنأاالليربربربجت   الت -
 ؛   تنال    ي ةي ت عي   ىل ختفيض الشا  جت التق بجت تنأااللجت.......    يبا

  2؛ ي ةا  عديف التتنعح  التفا ة   الشي    التسمجت  م تت يل فإق هل    حيقل لنيل    تن  الناال ن يعد  ارع     نع   -

 ؛  حتعينه  تق ر الشاتارر النيب مل  التر ة ت التعر تيجت التترليف -

 3 ؛  حتعيل ةتالت الترند الش يف ة صجت الشعالاة الترريعيجت   التترليف ب  -

الت ره ت النيب ريجت س لعيبل التتار اال   تنربر ل ت الت  حتت يبه  التد يف الت   يجت    من  ختت ا التربر ل ت الت  حتربق هل    ق -
خلربربد  ت الش تيربربجت  ل ربربا امربربح   ةربربل خمربرب ورا  م تتربرب يل لاربربتارر   الش ربرب ايل التربرب  حتربربربق  ربربرة ةال  رلفعربرب     ةربربل  ةربربيب   ربرب   اربربل ال

 4؛....... التاي  جت

  التربربربداا الش تيربربجت تنراربربتارر التربربعول  فربربربد يربرب ةي تربربنال  ىل صربربرر  لربربا الش ربربربر ع  م تتربرب يل لربربدا  الففربرب ا س ترربرب يف  ربربرال  -
حتربيق  تدالمل التد تجت ة صجت فير  يتعنق مأيرب ةا فربرص التتع يربف  التتربربدا التت  عتربعيبن     ظربر ع   يبرب ت التاربعق المنيربجت  رب  

 5.الش تل ت 

 . نييةاجأننيي الايارر للشركة اجأن االتسثثاارعيوب : الفرع الثاني
  :نري ت لترال فير  يننتتتار ا الشر ظر النيب مل فيه  هع ل تل     م ت ارجت تند يف الشقداا تل فيعيب لن  الس
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ربربرب    ماربربربرب ةربربربر   لربربربدفرب ت اس س الن ربربربعاليف   -  ىل التربربربد يف الش ربربربيفجت هلربربرب   النصربربربنيجتالتقربربرب ةاا  ربربرب  التربربربد يف   الشربربربدى الشتعتا
 ؛يالل ت  ك التتث ت التانمل لن   يأالق  دفعل   

 دالتد يف الش يفجت   الت  لعيق    رنه  لرني ت التتع يف    التتقدير    ل  ورمل التربيعة التق ا جت المترل فر ه     -
 ؛تتار ا الشر ظر النيب ملحتعيل النام ل   ه     ىل التد يف النصنيجت الشقداا تل

  الت  ل لا  رب  فعربل   رب  ؛   التتث يالرني ت الشق ةاا  يجت   ت التتل ايجت   الشتعنربجت م تتقفيجت الت ر ايجت    اله النةر ا -
 1؛تل الش يفجتتتربرالا التاي تن  التاي تجت الشع ةيجت   ذتل   التد يف لدا الس

 ؛حيت    ىل ا س   يف هرت -

   ؛ ي ع فرص التعرل   التد تجت النا  -

  ؛ةفض فرص التتقدير تند تجت النا  -

الش ربر ع    رب  يرب ةي  ىل الالفرب ع ةايبربجت الخلرربر ةد ياع  التررمل التعول معد فسا    يجت  ىل  ةقرب ء الترربرمل النيب ربمل  رب   -
الا   التاربربعق  التتعتربربل  ق    ربرب   ربربت التتلربرب اي    تربربنال  ربرب  يت ربرب ق  ربربل  تربربدالمل الشاربربتارر النيب ربربمل   الترربربرب ء  الت رربربع  الستربربتربر 

 ؛ذتل

 ؛ال تر يف  يبعة لع اا   الشق ر مر التررفر  عيف  ارجت الشا  جت   االس   يف الش ر ع الستتار اي -

التربربربربداالت الش تيربربربجت  التف يربربربجت  ةربربربد يربربرب  ر تربربربنري  لنربربرب  فع تيربربربجت الش ربربربر ع الستربربربتار اي   حتربيربربربق  تدالفربربربل الترعينربربربجت  الففربربرب ا    -
 .2 التربقتا  الشتعترجت النيبل

 التد يف الش يفجت تل    مرلتر ا  ل  ل تقي  جت التعلة ت التتار ا الشر ظر النيب مل ب   الس     النةت النهيد  قا 
تلتتار ا الشر ظر النيب مل     ذالت التاي ق     لدة    الشأالي  الت  ختدا التررفر   مل لترتا الترب هرجت مل   ذتل ش  ي التد يف

يدفل مثورالفل  ىل  ر اا الخت ذ لدالمت  هار فعا تيجت نيبل الستتف ةا البربيربيجت     أالي     التتخفيف ةدا  يليعم   الن ر التن
 .الشاتر ع    ليعمل

  في اليلدا  النامية اجأننيي الاياررمعوقات االتسثثاار : ثالثالاطلب ال
ا ا الم  ست الت  لربعا ا  التربد يف الش ربيفجت هربنع الستربتار ا النيب ربمل الشر ظربر    ا ربا التتلفيربأالت   التتاربهيلت   
الس تيربربرب  الت التربربرب  لربربربربد ه     س   ربربربل ت ربربرب ك  ععةربربرب ت س ب ربربرب  التربربربتخنمل   هربربرب   لربربربربف تربربربدال   يعربربرب    ربربرب ا ال تربربربرب يف الستربربربتار االت  

 .يه  م ل تهعتجت  النيب ريجت  ت
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  االقثصاديةالاعّوقات : الفرع اجأول
م لترربربرب ا  قا (النيب ريربربربجت  الستربربربتار االتالإلةتقربربرب ةي   لربربربدا   ربربربعل  عةربربربف الب ع ربربرب ت  ربربرب  ة ربربربيجت  الستربربربتربرالالربربربدا   -

 ؛)لتث ار لث ارال  ر ظرال م شعالةف التااي تيجت  السةتق ةيجتالتربرالاالت 

 ؛ الستتار ايجت ي ع    عف  تعالق ا س الش يف التلا  جت تترعيل الش ر ل ت  -

التارب   رب  ظربث   التتاربث ت  ) اربل لربناررب ت  تربع ا الترب اف   ( نب الترندالق الت ا  يجت  اا تجت تترعااالت النتع ا التدا تيربجت   قا  -
رربت  رب  الترنربدالق الت ا  يربجت متربناررب ت لن   قينجت التقا ةاالت   الإليرالةالت الب ع يجت م  ل ل ا    تربنال ف ربلا لرب  لربث ار لربدة ه

 ؛الت اديد لن  التعالاةالت    الشعالة الترنالهيجت سلتر ةت النتع ا   النتعالق التع شيجت   رال 

 يبربربربعة ل ربربربعات ت  ربربربريريجت   يربربربث لربربرب ةاي الإللفربربرب ءالت الت اربربربريريجت   مداليربربربجت الت ا ربربرب ط  ىل  هربربربعا ل ربربربعات ت   الت ا ربربرب ا  -
فربسا الإللفرب ء الت اربريمل  ىل  ال رب رب ءأ  ربربدا الشاربتارري  المنايايربربرب     ي رربعي الت ريريجت   يث ل رعي   معض الترنربدالق لنرب  متييرب

يتاا   له   رب  ةربليف  يبربرالءالت  ةالايربجت  عرباربدا    الس تي  الت ي ةا  ف يباجت   التعبء الت اريمل لن  الت اره ت  هر   قا تن  
 ؛مت ةرالويجت ل لال لن  التفا ة الإلةالاي 

الترنربدالق   يربجت الش  فاربجت   النتربعالق التع شيربجت  تربنتل لرنربيب لنرب  الإلةربليف  رب   نربد  ةاك التعديربد  رب فةيعة التتال اا   -
ربرب ذ ةرربربربعالت تت ربربليل التقاربربرب ةاالت   سا  قا الإلصربربلل التتالربربرب اي مربربربن  ربربربت ه فيربرب  ماربربربرب الإليبربربرالءالت الهررهيربربربجت  البر يربربجت    الختا

ةا   الشربربدةلت النةربربرى  ىل  عالةربربل الترت ةرالويربربجت    عالةربربف  ربربع افن الهرربرب اك التاربرب  لعراربربل  صربربعيف الشعربربدالت الترا مس تيربربجت الشاربربتعا 
 .الإل ت     التعةيب الش  تب    تنال ف لا ل  لعداة  اتعي ت   ل نفجت التتاخنيمل الهررهن 

 1.الالف ع  عداست التتا خاا -

 ؛لدا التتربرالا تعر التقرمل  الشخ ور الت  ل لر    لربنر لل -

 ؛لدا  لعفر الت ربد النيب مل تدى التد يف الش يفجت   ي    -

 ؛لث تالت التدةعيف  الخلر      النتعالق صععمجت التت ربل    -

 ؛صععمجت حتربيق ل هد  رلفل -

 ؛لدا اللا ع التاعق المنن -

 ربربعف التر يربربجت النت تربربربيجت  لربربدا الستترربرب ا اربربرب      ربربعف الخلربربربد  ت  الشرالفربربق التربرب  لاربربربهل تنراربربتارري   ةربربرب  تها  ىل  -
 ؛يب  ب التتار اال ا

ب ع ربربرب ت ة صربربربجت لنربربرب   تربربربع ا التاربربربنل التفاربربرب ة الإلةالاي  صربربربععمجت الش  فاربربربجت   ماربربربرب التربربربدلا الشربربربربدا  ربربرب  وربربربرمل ال -
 .الت ر ايجت

 ؛ ي ع فرص الستتار ا الهيدا -

 ؛التتدةل الب ع ن   الش ر ل ت الستتار ايجت -
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  ؛تي تجت التترييأ الشعتردا    ورمل الب ع  ت مر الستتار ا المنن  النيب مل -

 1.السهتر  يجتالالف ع  تع ا التف هدا لن  التتاهيلت  -

 الاعّوقات القانونية  : الفرع الثاني
ربربد   ظربرب  ل يربرب  اا  - لنربرب   هاربربر  ربرب   م ستربربتار ا يربربث لربربع اع الت اقربربعص الخل صاربربجت  الستربربتار االتلربربدا  يبربربعة ةربرب  عق  ع ا

  حترباربق ستربتار االلل الت اررب ء    ةربد  الستربتربرالاالت اقربعص التارب  حترباربق  ل ريل    ارب  جيعربل الشاربتارر     ربل يقربعب لنيربل فهربا
     2 ؛تن  دياجت التعهد الستتار ا ريع ت   الترندالق الت  ا يجت     يف يريبل ذتل  ىل  قا   تريجت التتا 

 ؛التتريت  لدا التتربرالا التت ريع ت -

 ؛ ربمل ةعال ر ل ليل الستتار ا -

 ربربربربي ع التت ربربربربريع ت البدياربربربجت التعال ربربربلجت الشعربربرب مل    الت قربربربعص التربربرب  حت ربربربا التعرنيربربربجت الستربربربتار ايجت ة صربربربربجت    ربربرب ست  -
  3؛الت رالهب  الإللف ءالت  الترتعا الهررهيجت 

لعةيف     ا معض التربعال ر   معض التدا يف متعنير ت امسيجت     فجت  ىل لدا  يبعة ل ريع ت بر يجت ا س الشرب يف  -
 ؛الش  جت  ل الشاتارر م سلف ةي ت أالاالستتالشاتارر   لدا 

التربيربربعة الشفر  ربربجت لنربرب  متناربربل الناال ربربن   التعربربرب االت   لنربرب   رهربربجت ا س الشربرب يف   حتعيربربل النامربرب ل    تأال ربربل م ش ربربرب اهجت  -
الشت  ربجت تنراربربتارري     الستربتار ا   اربرجت الش رب اهجت النيب ريربجت   تربربن ةيربعة حتربدا  رب  فربرص  الستربتار االمنايربجت    لنرب   رب ست 

 ؛ الستتار اي   التتل اا   لعيبيه ت الش ر ع مت عها 

ة التتا ريع ت التا  ل  ا   -        تر     ي ربعق التتا اربيق مربر الستتار العداة النيبهأا التا  يتع  ل  عه  الشاتارر تتعدا
 ؛مي ه   السةتق صتن  النيبهأا   عد  ا  ا  ي ةاي  ىل ل   ع 

فرا معض التربيعة الترب  ع يجت  ال  ر اا  يبعة ظريل  ول  ىل يب  ب الشاتارر النيب مل     فجت  ىل  عف   ربا   -
 4.الم ها المنيجت الن ر التني ي ةاي  ىل   ع مل  ربجت الشاتارري   ىل  دا هرت

 معّوقات تنظياية و إدارية  : الفرع الثالث
  ة صاربجت الستربتار ايجتالإلةنيريربجت التارب  حت ربا التعرنيرب ت  السةتق ةيجتيع ت التتا ايق مر التقاي  التتا  يريجت   التتا ر  الفترب ا -

 ؛    يف الت ارالهب   الإللف ءالت   التراتعا الهررهيجت 

ةيمل  الستتار العداة النيبهأا الش رفجت لن    -  ؛ ا  يأيد    لعربيد  يبرالءالت البقعيف لن  التسا
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 1؛ الستتار ايبهأا لدا هف ءا معض التع  صر التر ريجت    التع  نر    ةالاالت    -

 2.التتعربيدالت الترت ةرالويجت    ي ع الشعنع  ت    لدا   عل التاي تجت السةتق ةيجت -

 معّوقات تسياتسية و انثااعية :  الفرع الرابع
 رب ل تربرر  ت  رب  ي ي ع الترياجت الستتار ايجت الش  ترجت   هعدا الستتربرالا التاي تن    السةتقرب ةي    الن ربل   التربني  -

 ؛الستتار ا النيب مل الشر ظر   ي عق ل  ل ورة ترس س الن عاليف  الشاتارري  النيب  ب   ىت المنير    تر ع   عف 

  التعرب ةالت   التتارب تيربد   الشاربتعى التااربرب    التاربنعهي تالن ايجت    رب فجت  ىل  ال ت  االتربداا الت ارالهيجت تنرعالو    الفف ا -
 ؛التا     ظث   ل  يل ل هق    ا الشاتارري  النيب  ب

3 ؛مباتعى التعر تجت التعو يجت  السالف ع    ست التتادايب    الستتار ا  عف -
 

 4.تي تجت التتث يا     ي لر ل ه     خم ور لععة لن  الشاتارر النيب مل  ةرعاا  لر ع -
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 :خالصة الفصل الثاني
 عالتر   الةتلمل التتفاتالت  مل يتفق السةتق ةير لن  لفات  ال د تلتتار ا النيب مل الشر ظر  تنال تت عرل  لعربد

التتربنيديربربربربجت  البدياربربربربجت تربربربربل    يربربربربث يربربربربرى  ع ربربربربا السةتقربربربرب ةير التربربربربني  لربربربرب هعال الستربربربربتار ا النيب ربربربربمل الشر ظربربربربر  ربربربرب   يبهربربربربجت الت  ربربربربر 
الت لتي يجت  ق  ع ا الش  فل الجمل يجت   ل لععة لن  الشاتارر النيب مل    الت ره ت  تعدةا اله اي ت  تيس تند يف الشاتربرنجت 

م ت اربرجت تربر الة الشداتربجت البدياربجت يفس ربعق  ق هربل وربر  الستربتار ا لربرمرها  قربنلجت   ربسهجت ف ل رب  يعترربد تلتتار ا    رب  
هرب  التربتر ليب   تت رب  ةربليف ماربتالت فسظربل  ق لنربل التت  ياتفيد    النةر تتلربيق تدمل     رعلربجت  رب  النتربدالمل 

 .ليعا    م تر ا     تن   لرع ه  س ياته ق ا ت هف لن  النةل  ق لقل  ىل 
     تيتربل تلةتلمل التعال ح مربر مجيربل ترب سء   لاربري     خمتنف التداالت ت  عيف حتديد  فهعا تل  الس  ةد  نا 

 رهجت     ره ت اس س الن عاليف التد تيجت وعينربجت الشربدى    يب  ب  ةر  نا  التتعالفق مي ها مجيع  لن    ال ل   ا  ةاللل  سا مدا   
  الشن يربجت التربني لنربرب   ذتربربل حب ربا الشيربأالت الترب  يتقربف ارب   ىل يب  ربربب  عيرب ا الترة مربجت     جتر ا المف رباخيتنربف مت  رب  لرب  التربت

تربنال الشعيرب ا  ي  جتم تر ا    لدا  ررب ت لتررب النيب مل  ت الشر ظر تتار ا الالتتفرةجت مي ل   مر  لن   ر ااف ق لا مت الس ل ت ت
 ربربرب  ا س الشربربرب يف الش ربربربر ط تربربربنتل لرعربربرب    تف  لربربربجت    اربربربب خمتنفربربربجت نخربربربهربربربعق  ق تربربربن  النةربربربتا لتا " الشن يربربربجت   الترة مربربربجت "  عيربربرب ا 

 .ةتلمل التد يف   ذتلس
النيب مل تند يف الش يفجت    ظ  يف خمتنفجت لتخن     صعاا الستربتار االت الشرنعهربجت م ت   ربل  رالستتار ا الشر ظ يتدفق 

تنراربربتارر النيب ربربمل      صربربعاا الستربربتار االت الش ربربسهجت التربرب  لعربربعة فيهربرب  تربربل  قربربجت  عي ربربجت  ربرب  التر مسربرب يف   ىل يب  ربربب  ق تربربن  
الت ربره ت النيب ريربجت  م إل رب فجت  تالتربسال ي التد يف الش ربيفجت    تالنظ  يف تن   البربيربجت  رتع جت     يث التترريق ماي ت 

 . ىل  ظ  يف  ةرى تلتتار ا النيب مل الشر ظر
  ريربجت لربدا  : الستربتار ا   الخلرب ا    رب    هرب  النيب ريربجت تربد ل   تيب التعديربد  رب  الت  ريرب ت ة الفربل الت ربره ت  تعربدةا 

 .س ترب هيجتهر يف التاعق    ريجت البر يجت    ريجت ة اا  ي ا الش تع      ريجت الشعةل    ريجت ال
  ت ن يتا اليبتنالع الستتار ا الشر ظر النيب مل ياتعيبب لعفت  ر مل  عالليجت لتنخمل   الن   ع التع  جت الشاربتاررا 
 التربرب  لتراربربل   الن  ربرب ع  الت ربربر مل التاي تربربيجت  السةتقربرب ةيجت  السيبتر ليربربجت  الن  يربربجت  الترب  ع يربربجت   م إل ربرب فجت  ىل فع تيربربجت التتربربدالمت 

 .الخل  ....  التتلفيأيجت جتي  التتعيبيه جتالتع  جت   التت  يري
لنرب  الشاربتعي ت الشختنفربجت  اربل التعر تربجت  (   رب ا)  ق اليبتنالع الستتار ا الشر ظر النيب مل مبختنف  ظ  تل  تل لرع ت 

  س ظربربل   ق لنربربل الآل ربرب ا ظربرب نيب      التربربيب ل ربرب ل يبربربدس   خل ... يربربأالق الشربربدفعل ت  الإل ت يبيربربجت   التع ربربل التت  عتربربعيبن 
 .إلجي مي ت   التانري ت  ةال مارب ل  ة ه      يث ال



 

 
 

            
 لثالفصل الثا

 اإلصالحـات االقتصاديـة وتحريـر 
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 اإلصالحات االقتصادية وتحرير حركة رؤوس األموال في الجزائر: الفصل الثالث 
 تمهيد

تعترب اجلزائر إحدى دول املغرب العريب اليت مل تعرف تدفقا كبريا لرأس املال األجنيب، وخاصة بعد االستتقلل، ذت ا 
اال تالتتاد   ت  التنم  تتت  ج تة، ورفت  ت تتاركة الغيتاب كتام ترتب تا وم تتتن التناليتة االةتآتادكة ملبتت اى املبت    ت  أستاس 

 .املستثالر األجنيب بآترة تباشرة يف منتذج التنالية إال يف تستتكات حمدودة ت  ج ة أخرى
واالستتمادة تت  تزاكتا العتملتة  يإال أم الرغبة األكيدة يف سبيل حتقيق النالت االةتآادي واالبدتاج يف االةتآتاد العتامل

 ا اجلزائر إىل فتح أبتاب اةتآادذا أتان رأس املال األجنيب،فتالت تر االةتآتادي كترتبا بالرترورة املالية دفع بكل الدول وتن
 .ت  ةدراته الع الية والمنية وتتارده املالية ةبالعلةات تع العامل اخلارجي للستماد

ختتتلالت تتت  اي فو  تت  ذتت ا األستتاس باشتترت اجلزائتتر العدكتتد تتت  ايصتتلحات االةتآتتادكة ل قرتتا  أو الت ميتت
اهليك ية للةتآاد التط ، وإرسا  الد ائم األساسية الةتآاد ةتتى كستالح وتنح الثقتة ألصتؤاب رألوس األتتتال األجابت  

اليت ةاتت هبا  االةتآادكة ايصلحات، ويف ذ ا المآل سنتعرض إىل  أذم للستثالار يف اجلزائر والت ميف  ت  خماوف م
املتتال وذلتت  تتت  ختتلل رتتلي تباحتتو، حيتتو ستتنتناول يف املبؤتتو األول اخل ميتتة  اجلزائتتر وأرارذتتا   تت  حتركتتر حركتتة رأس

التارخيية للةتآاد اجلزائر بعد االستقلل إىل فرتة تا ةبل ايصلحات االةتآادكة، أتا يف املبؤو الثاين ستف بت تر  إىل 
، ويف املبؤتو الثالتتو واألختتري 9119إىل المتترتة  9191أذتم ايصتتلحات االةتآتادكة التتيت ةاتتتت هبتا اجلزائتتر تت  المتترتة 
  .سنتك م    أرر ذ ه ايصلحات يف حتركر حركة رألوس األتتال
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 .لالقتصاد الجزائري الخلفية التاريخية: المبحث األول

 اش االةتآاد اجلزائري بعد االستقلل حالة ركتد شبه تاتتة، وكتام    ت  الدولتة ايستراجي يف إحلتاد ال تتل الناجعتة 
، وستتنؤاول تتت  ختتلل ذتت ا املبؤتتو الت تتر  إىل أذتتم تراحتتل ت تتتر االةتآتتاد اجلزائتتري بعتتد والستتركعة ل ن تتتض باةتآتتادذا

، وذلت  تت  ختتلل ت  بت  حيتو ستنتناول يف امل  تت  األول حالتة االةتآتاد اجلزائتري بعتتد 9191االستتقلل وإىل غاكتة 
ترح تتتة : ، أتتتتا يف امل  تتت  الثتتتاين 9122إىل 9126 والتتتيت اتتتتتدت تتتت  البؤتتتو  تتت  التتت ات االستتتتقلل وذتتتي ترح تتتة 

 .وذي ترح ة امل   ات االةتآادكة 9191إىل  9121وسنت ر  فيه إىل المرتة تا ب  ايداري امل  ا  االةتآاد

 .(2699إلى  2691 )إلى السوق االقتصاد الجزائريمرحلة عودة : المطلب األول
ة شتتبه ت  قتتة للةتآتتاد يتتتتترى اةتآتتاداا ذ تتاا و تابعتتاا تبع 9126 نتتد ختتروج االستتتعالار المربستتي تتت  اجلزائتتر ستتنة 

كتتتم املستتتعالر ربتتا اةتآتتاد اجلزائتتر باةتآتتاده التت ي كتتام كتاليتتز باالعدواجيتتة حيتتو ك تتتالل   تت  ة تتاجي   ذلتت  المربستتي، و
 . 1تت تر و تتجه ل تستكق و تندتج و ة اجي ملخر ةائم أساساا     الكماف

 : بتضعية اةتآادكة ميك  وصم ا كالا ك ي 9126سنة متيزت بداكة ذ ه المرتة أي يف وةد 
غيتتتاب شتتتبه تتتتان ل آتتتنا ات األساستتتية، تتتتع ايشتتتارة إىل وجتتتتد بعتتت  الآتتتنا ات التؤتك يتتتة ذات طبيعتتتة حرفيتتتة  -

 ؛ت  الن اطات الآنا ية بيد املعالرك  %98 كابت حتايلالركزة حتل املتابئ الرئيسية باجلزائر العاصالة و تت

 ,تلك  ذكتار وك تالل األراضتي اخلآتبة ل ئزائتر 3م وحيتل تساحة تقدر بت ت األوربي ة اجي عرا ي حدكو ميت كه -
 ؛وة اجي عرا ي تق يدي  كعتد ل ئزائرك  األص ي  وك الل األراضي األةل خآتبة

فال رةتات املعبتدة التيت  ،وذي ت  العتاتل املسا دة     تسركع الدورة ايبتاجية وحتس  أدائ تا: اهلياكل القا دكة -
فقتد   الك ربا أتا بالنسبة ل بكة ت ارا ،  68كم ت  السك  الدكدكة و 0388و، مك98888كت ا فربسا حتايل تر 

يف مشتتال التتبلد أكتت   ك  تتاكتتم تتت  اخل تتتر الك ربائيتتة، إضتتافة إىل تن تتات أختترى كالينتتا  اجلزائتتر ، وترتكتتز   288تركتتت 
 ؛املآرفية عكع التئاركة واملؤسساتجد اجلالية المربسية وشبكة التت اتت ت

وجتتتد ة تتاجي تآتتريف تتكتتتم فقتتا تتت  فتتروجي لبنتتتى أجنبيتتة تتالركتتزة أساستتا يف مشتتال التتبلد وخاصتتة   تت  تستتتتى  -
 2 ؛املتابئ الكربى 

                                                
 .17ص   ، 7811، دكتام امل بت ات اجلاتعية ، اجلزائر،  التنمية الصناعيةلعتكسات مجال الدك ، ترمجة سعيدي الآدكق،  -1
 االصلحات االةتآادكة: ، امل تق  التط  األول حتلاقتصاد السوقتطور االقتصاد الجزائري وسماته منذ االستقالل إلى التحول نحو تمتاح صاحل،  - 2

 .6880  أفركل 68/69،ب ار ، ، املركز اجلاتعييف اجلزائر املالارسة التستكقية
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إطتار  08888)غادر تا كقرب ت  ت يتم تعالر اجلزائر يف برعة ش تر تارك  تزار  م و ب اطاهتم ووظتائم م  -
، و ةتتد ستتد اجلزائركتتتم ذتت ا المتترا  وتتا لتتدك م تتت  وستتائل و ( اتتتل ت تت  988888إطتتار تتتستتا،  30888ستتاتي، 

 ؛تن م أتيتم  % 18إتكابيات بسي ة رغم أم غالبية السكام كقيالتم يف األركاف و 

ت يتتم  088ةدرت ةيالة األتتال احملتلة ل  تارج بتتت  9126أخ  املعالروم تدخراهتم و رألوس أتتاهلم، فمي سنة  -
ت يتتم فربت  فربستي تت  اجلزائتر إىل فربستا  ترب  108  بم  السنة مت حتتكل تا ةيالته فرب  فربسي ش ركا، و يف جتام ت

 ؛القنتات البنكية، باذي     التؤتكلت غري البنكية

اجنر    رحيل املعالترك  ال كتتت  كابتتتتا كرتالنتم تستيري االتتة االةتآتادكة و ايدارة العالتتيتتة و تتةتف االستتثالارات  -
مت غ تق  26/23ينة إىل تراجع ايبتاج الآنا تي ب كل واضتح باستثنا  الق اجي البرتويل، فالا ب  املربجمتة يف ت روجي ةسن 

تؤسستتة  6888تؤسستتة تتت  جمالتتتجي  9088تؤسستتتتتة صتتنا ية، كالتتا تتةتتتتف  تت  الن تتار أكثتتر تتت   988أكثتتر تتت  
ب غتتت  9123هناكتتة و يف  % 30بنستتبة  28/23صتتنا ية بستتي ة، و وتجتت  ذلتت  اامتت  ايبتتتاج الآتتنا ي تتتا بتت  

 ؛% 00بسبة االاماض 

ت يتتم جزائتري تت تددذم اةا تة، ت يتتين فتلح خرجتتا تت  ستئتم االستتعالار، ( 96-99)وجتد حتايل تا ب   -
 ؛  السكام العات   يف حالة ب الةت 18%

الآتتنا ة التتيت ترك تتتا املعالتتر تتاليتتز عئتتتم صتتغري، ابعتتدان التتترتابا اخل متتي و األتتتاتي بين تتتا، أتتتا املؤسستتات التتتتتتي  -
ميت ك ا اجلتتزائركتم فعالتتا ختتتص الآنا ات الرفية و تمتقر لترألوس األتتتال، يف حت  استتالرت فتتتتتتروجي ال تركات املتعتتتددة 

 .,ALLUMAF, RENAULT, BERLIET: ات تثتتتلاجلنستتتيات يف النتتتت ار إىل غاكتتتتة الت تيالتتت

PHILIS, CABLAF,SNAF,؛ 

تت  ايبتتاج الآتنا ي متثتل  %68تت  إمجتايل ايبتتاج، و  %13فئر االستقلل كابت الزرا ة و اخلدتات متثل  -
يف ح  جند الآنا ة الغ ائيتة املعتالتدة   ت  التؤتكتل البستيا  G.DEBERNISتدخلت ل آنا ات الثقي ة وم تن

 1.ت  إمجايل ايبتاج ل ق اجي الثابتي% 00ت الق اجي الزرا ي تستؤتذ     ملنتئا

 (6999-6917) اإلداري المخطط في فترة االقتصادمرحلة : المطلب الثاني

ةاتتتت اجلزائتتر يف ذتت ه المتترتة بتبتت  اخليتتار االشتترتاكي كالتتن ج ل تناليتتة االةتآتتادكة ركتتزت فيتته   تت  الق تتاجي الآتتنا ي 
بارتمتتاجي ايبمتتا   شتتات ة، األتتتر التت ي استتتد   تتتدخل ةتكتتا ل دولتتة يف اليتتاة االةتآتتادكة،  تترب  نتتهبغتترض إحتتداي تناليتتة 

إىل حتتتايل  9121تت  النتاتج احمل تت  ايمجتايل يف ستنة  %60.19العالتتتي ختلل ذت ه المتترتة،إذ ابتقتل ذت ا األختتري تت  
  بظركتتة الآتتنا ات املآتتنعة استتتثالارات ، وةتتد ت  تت  ذتت ا النالتتتذج ل تناليتتة املبتت    تت9192تتت  النتتاتج يف ستتنة  03%

                                                
، جاتعة (غري تن ترة)أطروحة دكتتراه ، االقتصاد الجزائري اإلنتقال من الخطة إلى السوق ومدى إنجاز أهداف السياسة االقتصادية،  بد اهلل ب تباس - 1

 .91-99،ص ص، 6880، 6880اجلزائر، 
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، كالتتا اتتآتتت  تتددا ال 9119يف ستنة %1.69ب غتتت بستتبة  إذضت الة حققتتت تعتتدالت منتت اةتآتتادي احلابيتتة جتدا، 
، وذتت تتا دفتع الدولتة ختلل 9193يف ستنة  %93.69اامرت بسبة الب الة  إىل حتتايل  إذب س به ت  اليد العات ة، 

االستثالاري، تعتالدة يف متتك  ا     اجلباكة النم ية اليت  إبماة ااملالية حنت ذ ا اةال بزكادة تتجيه سياست ا  إىلذ ه المرتة 
يف %91.06بستبته  تبت ا ت  االرتمتاجي ب غت فقد ش دت تستتكات التر م باملقابل،ملب اىتث ت أذم تآدر ل تالتكل 

  9199.1سنة %90.20و 9119سنة 
تع سقتر أسعار البرتول وااماض ةيالتة التدوالر األترككتي  9192بدأ امل ع  املايل اخلارجي اب لةا ت  سنة  وةد

 البتترتولاجلزائتتري ، ذتتت ستتعر برتيتتل  للةتآتتاد، وكتتام امل تتكل الرئيستتي ( ال تتة تستتدكد الآتتادرات اجلزائركتتة تتت  احملروةتتات)
، ووصتتتتت ت 9192دوالر أترككتتتتي يف ستتتتتنة  90.0 إىل واامتتتتت ، 9190دوالر أترككتتتتي  يف ستتتتتنة  38التتتت ي  تتتتتاوع 

 .9192ت يار دكنار يف سنة  30.1ت يار دكنار واامرت إىل  23.3 ائدات صادرات احملروةات ل ئزائر إىل 

رصيد  ااماضايبتاج بسب   أام وت  ذ ه السنة ميك  القتل أم االةتآاد اجلزائري ةد وةع يف األعتة ، حيو 
م متتك  ا بإكرادات احملروةات ، وكالا تالعاللت الآعبة لتغ كة ج اع ايبتاج املرتبا باخلارج بالتالتك  ت  املتاد األولية اليت ك

 اةتآتادذتت  اجلزائتري االةتآتاد أملنتا   كتتن ،وتت  ذنتا2 ت  العالتل  ايبتتاجترا ف ت كل الب الة بسب  تراجع ج تاع 

 احمليا تغري بسب  س بية الفرعات كتعرضبايضافة أبه  ؛(ركعي )التآدكر أحادي ل  ارج التبعية وشدكد الثنائية   ي ةائم

3النما أسعار وتق    الدويل التبادل شرور وتدذتر الدويل
 . 

ذتت ه الق يعتتتة  الستتت  اةتآتتادضتترورة  تتتدة االةتآتتاد تمتترض   تتت  الستت  ات العالتتيتتة ة يعتتة بظاتيتتة لمائتتتدة إم 
 تت  طركتتق ال تتروجي يف ايصتتلحات االةتآتتادكة الكمي تتة بإةاتتتة بظتتان اةتآتتادي تستتري  9199اب لةتتا تتت  ستتنة  تترمجتت

 4 .بقتا د الست  يف املستقبل
 
 
 

 

 

                                                
جم ة التنالية والسياسات االةتآادكة،اة د الثاين   ر،العدد مقاربة تحليلية وقياسية، -فعالية السياسة المالية بالجزائرب اذر مسري،  ،شييب  بد الرمحام - 1

 .54،ص2171جابمي  املع د العريب ل ت  يا، الكتكت،، األول
 .ترجع سابق تطور االقتصاد الجزائري وسماته منذ االستقالل إلى التحول نحو اقتصاد السوق،  تمتاح صاحل، - 2
 جاتعة حسيبة ب  بت  ي، ال  ف، ،جم ة اةتآادكات مشال إفركقيا،العدد السابع،اإلصالحات والنمو االقتصادي في شمال إفريقياحاكالي بتحمص،  - 3

 .73-72ص ص ، 2118السداسي الثاين
 .ترجع سابق تطور االقتصاد الجزائري وسماته منذ االستقالل إلى التحول نحو اقتصاد السوق،  تمتاح صاحل، - 4
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 (91-90)يف المرتة  للةتآاداملؤشرات العاتة ( 3-9)جدول رةم 

 

 -3002جاتعتة اجلزائتر، ، (غتري تن تترة) تاجستتري ة تاجي احملروةتات،  إىل بتالرجتجي اجلزائتر يف االستتثالارات متتكتل طيبتتين أتينتة،: املآتدر
 .38 ص ،3002

اجلتدول أ تله بلحت  املتضتؤة يف ( 91-90)العاتة للةتآتاد اجلزائتري ختلل المترتة ؤشراتاملت  خلل تتابعة 
تآتتادي حيتتو بتتدأ تراجتتع تعتتدل النالتتت االة 9199و 9191تعتتدالت منتتت اةتآتتادي ستت بية ستتنيت  تأم اجلزائتتر ستتئ 
ر التنما يف الستت  العامليتة وةتد ستئل رصتيد تيتزام املتدفت ات يف اوذت ا راجتع إىل اامتاض أستع 9192ابتدا ا ت  ستنة 

حيتتو وصتتل ستتنة  9192وتتت  امللحتت  بالنستتبة ل تتدك  اخلتتارجي أبتته بتتدأ باالرتمتتاجي تتت  ستتنة بمتت  الستتنة بتيئتتة ستت بية 
  .ت يار دوالر 91.0 ت يار دوالر بعد أم كام فبل األعتة 60.9حتايل  9191
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 في الجزائر  اإلصالحات االقتصادية: المبحث الثاني
 ت تظتتتاذر األعتتتتة االةتآتتتادكة يف اجلزائتتتر تنتتت  النآتتتف الثتتاين ل ثالابينتتتات شتتتكل جدكتتتدا وخ تتتريا ك حتتتد أذتتتم أختت

رأست م ختربا  الآتندو  بتيئتة وكالا ك تري بعت  االةتآتادكتم و  ت  ,إفراعات السياسات االةتآادكة وايسرتاتيئية املتبعة 
إفراعات النظان االشرتاكي ، ولت أم النظان يف حد ذاته مل كك  السب  بتل أم أست تب وأشت اص تستيري النظتان بتا ستب  

 .ذ ه ايختلالت
 ئتتز امليزابيتتة العاتتتة ، اختتتلل ذيكتتل األستتتعار : وبتتتج  تت  ذاتتته التضتتعية أعتتتات ذيك يتتة  اليقتتة   تتت  تستتتتى 

 .اخل.... ،  ئز امليزام التئاري وتيزام املدفت ات " أسعار الس ع واخلدتات وأسعار المائدة أسعار الآرف ،"
وأذم تا تيز جمالتجي ذ ه األعتات أعتة املدكتبية اليت أصبؤت هتدد االستقرار االةتآتادي ، السياستي واالجتالتا ي 

اجلزائركتتة الك يتة ، وتتت  ج تتة رابيتتة تتت  حئتم الآتتادرات %  98، فالت  ج تتة خدتتتة املدكتبيتة أصتتبؤت ت تتت م أكثتر تتت  
ختتدت ا  لأصبؤت الدولة تقرتض ت  أجل خدتة دكتهنا ، ألم ذت ه التدكتم مل تستت دن يف أب ت ة إبتاجيتة تتلتدة ملتداخي

 وأصتبؤت الدولتة ت تددة بعتدن ستداد حقتت  التدائن  التتدولي ،,الستداد  ل، وتت  ج تة رالثتة ةآترت ملجتا(ختتدن التدكتم)
وأختريا ،واملسا دة لتل األعتتة ك حد ال تل ل ت ميف , اجلزائر ت ئ  لآندو  النقد الدويل خاصةوذت األتر ال ي جعل 

 .9110إ ادة جدولة شات ة ل دكتم يف 

 اإلصالحات االقتصادية مفاهيم عامة حول: المطلب األول
تنالية يف الدول العربيتة تعد ةرية ايصلح ت  ب  القراكا اليت ميك  أم تكتم ذات أبية كربى بالنسبة ل نالت و ال

، وسنت ر  يف ذ ا امل    إىل إ  ا  تم تن لإلصلح االةتآادي تتع الت تر  إىل  اتة و يف اجلزائر     وجه اخلآتص
 .أذم براتج ايصلح االةتآادي

 اإلصالح االقتصادي  تعريف:الفرع األول
 تتا إعا  بته القيتان كتتج   الل الدولية ذت املالية املؤسسات  رف ويف املرغتب، اال اه يف التعدكل ذت ايصلح

 ذيك ت ا طركقة و القرارات اختاذ لكيميات تباشر تآؤيح " ذي االةتآادكة ايصلحات اخلارجية،و بالآدتات كسال 

 .املالية باجلتاب  املتع قة األتتر تآؤيح إىل إضافة

 بستب  اخلارجيتة التدكتم ب عتتة املعروفتة األعتتة بعتد الثالابينتات أوائتل إىل فيعتتد املآت  ح هلت ا التتارخيي األصتل أتتا

 املؤسستات إىل الب تد ذت ا جلتت   ن تا بتتج التدكتم بتدفع التفتا   ت  املدكنتة الب تدام أكترب تت  كابت واليت املكسي   ئز

 1.اهليك ي والتكييف التثبيت ايجرا ات ت  س س ة بت بيق ذاتع دو الدويل  املالية

                                                
 خلرر الاج جاتعة، (غري تن ترة) دكتتراه تقدتة أطروحة، الجزائري للمجتمع البناء االجتماعي في االقتصادية اإلصالحات سياسة تأثير، ليندة شنايف- 1

 .39ص،6898، 6881، باتنة ،
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املاضي إىل اام حتتل تم تن ايصتلح االةتآتادي إىل تتجتة  امليتة  ارتتة ترتكتز الن  بداكة الثالابينات ت  القرم ف
أكرتتا   تت  تق تتيص دور الدولتتة إىل أبعتتد التتدود وحتتكتتل ت كيتتة  تب تتكل أساستتي حتتتل تمعيتتل ملليتتات الستتت  كالتتا ارتكتتز 

 1.الق اجي العان إىل الق اجي اخلاص وحتركر العلةات االةتآادكة الداخ ية واخلارجية ل دولة
 تستاذم الكتتتة تت ت ذا إجترا ات أي تع  االةتآادي ايصلح لسياسة العان املم تن وذك ا ميك  القتل أم

 حتركتر تت  ايجترا ات ذ ه ترتاوح أم وميك  ، الر الست  ملليات أساس     االةتآادي الن ار س تى ت كيل يف
 "   يتة ك  تق تتا أو اخلتاص إىل الق تاجي العتان الق تاجي وحتدات بيتع إىل تعينتة ولست عة تعت  ة تاجي ىف األستعار

 .2اخلآ آة

 برامج اإلصالح االقتصادي: الفرع الثاني
بتراتج التثبيتت، إ تادة اهليك تة، التعتدكل اهليك تي،  :تثتلفمي إطار ج تتد ايصتلح ايةتآتادي تنت تر تستاليات  

فئاليتع ذت ه الترباتج ال تعتدو أم تكتتم أحتد األتترك    التستاليات،و ت التا اخت متت ، اخل…االةتآادي، براتج التكيف 
 .و ااخر التكييف  التثبيت :ذتاألتر األول  :تعاأو األترك  

 برامج التثبيت االقتصادي : أوال
لقتد ا تالتد صنتدو  النقتد الدويل     النظركة النيتكلسيكية مليزام املدفت ات  نتد القيتان بتآالياله لترباتج التثبيتت 

بتتتت ااملاليتتة ستتتا  ك ايختتتلالتبآتتتترة  اتتتتة وعاجلتتة ( االستتتقرار ) وختتتتتص  ال يتتتة التثبيتتتت  ،االةتآتتادي( قرار االستتت) 
 .تنعكستة يف التر م الداخ ي، أو يف  ئز الق اجي اخلارجي أو يف ك ي الا تعا، كالا كظ ر يف الدول الناتية

املاليتتة والنقدكتتة ةآتتد إ تتادة التتتتاعم للةتآتتاد الك تتي، وتتتتم املعاجلتتة تتت  ختتلل إجتترا ات تت تت  يف جمتتال السياستتة 
وذلتت  بتت  العتترض الك تتي وال  تت  الك تتي، وتتتتاعم الق تتاجي اخلتتارجي، وتتتتاعم امليزابيتتة العاتتتة ل دولتتة، وذلتت  ةآتتد حتقيتتق 

 .االستقرار االةتآادي الك ي
اهليك تي، ذت ه ( التآؤيح ) التكيف االةتآادي ترح ة أوىل تسبق براتج ( االستقرار ) ذت ا وتعتبتر براتج التثبيت 

األخرية ل  تكتم ذات جتدوى، إال إذ حتقتق االستتقرار االةتآتادي الك تي، والت ي تت  شت به أم كستالح باستتغلل ال اةتة 
 .ايبتاجية واملتارد املادكة والب ركة املتاحة ل دولة     أفرل وجه

االةتآتتتادي وك تتترف   تتت  تنميتتت ذا، ( ثبيتتتت الت) حيتتتو كقتتتتن صتتتندو  النقتتتد التتتدويل بتآتتتاليم بتتتراتج االستتتتقرار 
كتهنتا تتؤرر ب تكل أساستي يف ال  ت  الك تي، وةتد مت " سياستة إدارة ال  ت  " وأذداف ا ةآرية املدى، كالتا ك  تق   ي تا 

                                                
 .1، ص 7881 ، ، دت قايسرتاتيئية تركز الدراسات العربية  -حالة مصر، المغرب، اليمن-اإلصالح االقتصادي في الدول العربية،النئار أمحد  1
 :تقال ب ر     املتةع االلكرتوينالخصخصة وأثارها على التنمية، بادكة  بد النعيم،  - 2
0ICS/59288/POSTS/9543COM/USERS/REZK61/TOPHTTP://KENANAONLINE.،  بتفالرب  9 :كتنب رت

 .29:20    السا ة  9022أوت 90أط ع   يه كتن ، 9009

http://kenanaonline.com/users/rezk61/topics/59288/posts/95430
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ب تتكل كبتري يف الستتنتات  رعال تروجي يف ت بيق تا يف العدكتتد تت  الب تتدام تنت  الستتينات تتت  القترم املاضتتي إال أم ت بيق تا بت
 1 .األخرية

  :الهيكلي( التصحيح ) برامج التكيف  :ثانيا
 االةتآتادكةعتالتد   ت  النظركتة كذت ه الترباتج  ،بدأ براتج التكييف اهليك ي بر اكة البن  التدويلبعد برباتج التثبيت ك
يف إطتار بتراتج التكييتف  البنت  التدويلو ايجترا ات املقدتتة تت  طترف  االةرتاحتاتو تت  أذتم ،يف ختمي  و تتعكع املتتارد

 :ب كر

 .حتركر األسعار و إبعاد الدولة    التدخل يف ملليات العرض و ال    -

 (.اخلآ آة)بقل امل كية العاتة إىل الق اجي اخلاص  -

 2 .حتركر التئارة و عكادة التآدكر -

 السوق اقتصاد إلى االنتقال إطار من طرف الجزائر في المتخذة اإلجراءات: نيالمطلب الثا
برباجمتتا تآتتؤيؤيا بغيتتة حتقيتتق اللتركزكتتة تتتدرحليا يف  ال يتتة صتتنع القتترار  9199ا تالتتدت اجلزائتتر ابتتتدا  تتت  ستتنة 

وت تتكر ملليتات الستت  ذت ا تت  ج تة وتت  ج تة أخترى إعالتة ايختتلالت التيت تعتاين تن تا تاليتة الدولتة والنا تة  ت  المتترتة 
 : الربباتج يف جمالت ة ت  ايجرا ات واملتالث ة فيالا ك ي السابقة يف ظل النظان االةتآادي املتجه، ومتثل ذ ا

استتقللية املؤسستات هبتدف ب بداكتةأدخ تت اجلزائتر إصتلحات ت التة :املؤسسات االةتآادكة العالتتيةاستقللية  -9
املتع تتتتق  9199جتتتتابمي  96الآتتتتادر بتتتتتارك   89-99متث تتتتت يف القتتتتابتم رةتتتتم  ,حتقيتتتتق اللتركزكتتتتة يف اختتتتتاذ القتتتترارات

إلغا  التصتاكة الق ا يتة يف طبيعتة )لية املؤسسات االةتآادكة ال ي مينح ذ ه املؤسسات درجات واسعة ت  الركة باستقل
، إتكابيتتة   الاهلتتا وأجتتتر تنتئاهتتتاأستتعار  دكتتديف التستتيري، حركتتة حتو اخلدتتتة العاتتتة ، ت بيتتق القتا تتد التئاركتتة يف أ الاهلتتا 

وتعاةبت ا إذا مل تقم بت ركف التزاتاهتا املالية  , (زكة ل ت  يا كالا كام يف السابقحتقيق استثالارات بدوم املرور باهليئة املرك
استثنائيا حالة تتةف    التستدكد ، وميكت  أم تتؤدي إىل إفلست ا و إ لهنتا  أتان الغري ، وذ ه املؤسسات ميك  أم تع  

 ؛حالة إفلس
االبتقتتتال إىل اةتآتتتاد الستتتت  و نتتت  تعتةتتتات التتجيتتته  ال يتتتة لتستتت يل  :ايصتتتلح املؤسستتتي لنظتتتان الت  تتتيا  -6

  تت   وضتتعاملتع تتق بنظتتان الت  تتيا  9199جتتابمي  96الآتتادر بتتتارك   86-99االةتآتتادي البريوةراطتتي فتتإم ةتتابتم 
االستتتثالارات :لريتتتبا حتتتل صتتنم  تتت  االستتتثالارات ستتع كوتتت  ف فتتإم الت  تتيا , ال ركتتق إجتترا  الت  تتيا اللتركتتزي

 ؛ االستثالارات اللتركزكةو  ايسرتاتيئية
                                                

 .396، ص6883-6886 ،جاتعة اجلزائر،(غري تن ترة)دكتتراه   أطروحة حالة الجزائر، تنظيم وتطور التجارة الخارجية بد الرشيد ب  دك ،  - 1
 املؤسسة :التط  األول حتل امل تق   ،-ما بعد اإلصالح االقتصادي –تقييم آثار اإلصالح االقتصادي في الجزائر أتال  ياري ، رجم بآي ،  - 2

 .2113أفركل 22/23، ، جاتعة ورة ةو حتدكات املناخ االةتآادي اجلدكد اجلزائركةاالةتآادكة 
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تك  تتا وتتؤالتتل الفتتإم اخلزكنتتة العاتتتة تتكمتتل بتولتت ل  املتتر دودكتتة املاليتتة،  بغيتتاباالستتتثالارات ايستترتاتيئية  تتادة تتستم 
 خستتائر التستتيري، أتتتا بالنستتبة للستتتثالارات اللتركزكتتة فتتإم القتتابتم كتتتفر ل الؤسستتات االةتآتتادكة العالتتيتتة إتكابيتتة حتقيتتق

تتت  تتاردذتتا اخلاصتتة أو القتتروض املآتتترفية  اب لةاستتتا كتتل التبعتتات بعيتتدا  تت  كتتل القيتتتتد ايداركتتة ،  ؤالتتلتت ةاملردودكتت
 1؛املتماوض  ن ا     أس   اركة 

لقتتد اختت  أول أجتترا    تت  الق تاجي الزرا تتي وذلتت  بعتد أم ةاتتتت الكتتتتة يف :إصتلح الق تتاجي الزرا تي والآتتنا ي -3
حكتتيتتتة كبتتترية إىل تعاوبيتتتات خاصتتتة صتتتغرية وتتتتزارجي فردكتتتة تتالتتتتع عقتتتت  تزر تتتة  3088بتقستتتيم حتتتتايل  9191 تتتان 

استغلل طتك ة األجل، أتا يف اةال الآنا ي تنؤت الدولة مجيع املؤسسات العاتة التطنية تقركبا استغلال ت  التج ت  
تت  التدكتم املعدوتتة  ل    كالية ض الة 9118وجا  بعد ذل  إةرار برباتج سنة  9199القابتبية والت غي ية يف  ان 

واملستتتتؤقة   تتت  املؤسستتتات العاتتتتة، ت تتت  التتتدكتم التتتيت تراكالتتتت   تتت  تتتتدى ستتتنتات ستتتادت في تتتا الرتتتتابا الكتتيتتتة 
 2؛املباشرة

جتك يتة  96املؤرختة يف  90 -99حست  بآتتص القتابتم رةتم   :ق اجي اخلاص التتط ل تنح تكابة أكثر أبية  -0
ت يتتتم  38إىل وصتتل ، 9196أوت  69املؤرختة يف  99-96قتتابتم رةتتم ، فتإم ستتقف االستتتثالارات املثبتتة بال 9199

 القيالتتت  بتؤتكتتتل لواملتع تتتق بقتتتابتم النقتتتد والقتتترض  كستتتالح  9118أفركتتتل  90املتتتؤرخ يف  98 -18دج ، وأم القتتتابتم 
 ؛يف اخلارج تتع قة بالس ع واخلدتات يف اجلزائر هتمااخلارج لرالام متتكل ب اطات تكال ة لن اط األتتال إىل

وحست  بآتتص ةتابتم النقتد والقترض :  ئيع االستثالار األجنيب املباشتر يف كتل الق ا تات غتري التابعتة ل دولتةت -0
فإبته كترخص لغتري املقيالت  بتؤتكتل أتتتتاهلم إىل اجلزائتر لتالتكتل كتل األب ت ة االةتآتادكة غتتري  9118/ 90/80يف املتؤرخ 

 3؛احة وتج  بص ةابتينخمآآة ل دولة أو ملؤسساهتا أو ألي ش ص تعنتي ت ار إليه صر 
بظتتان األستتعار املقننتتة، وبظتتان : كرتكتتز بظتتان األستتعار اجلدكتتد   تت  بظتتات  ل ستتعار بتتا :إصتتلح بظتتان األستتعار -2

  ؛األسعار الرة
تست يع الدولة    طركق ذ ا النظان أم تتدخل تباشرة يف اليتاة االةتآتادكة وذلت  هبتدف  :بظان األسعار املقننة - أ

حتقيتتق أذتتداف السياستتة االةتآتتتادكة واالجتالا يتتة، ووعتتع ملختتتر أمهل األستتعار اخلاضتتعة هلتت ا النظتتتان تعتتترب كتستتي ة لتتتتدخل 
 : الدولة، وكتم تنظيم ذ ا النتجي ت  األسعار  رب طركقت 

                                                
 .، ترجع سابق تطور االقتصاد الجزائري وسماته منذ االستقالل إلى التحول نحو اقتصاد السوقتمتاح صاحل،  - 1
، جاتعة  (غري تن ترة)، أطروحة دكتتراه دولة 4112 -6991: السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي حالة الجزائردراوسي تسعتد ، - 2

 .329، ص6882 -6880اجلزائر، 
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كتم اي لم    أسعار املنتتجات املرالتبة تسبقا أي ضتالام ستعر أدل ل النتئت   نتد إبتتاج الست ع واخلتدتات  -
التتيت كت  تت  إبتاج تتا بآتتمة خاصتتة هبتتدف الالاكتتة أو التؤميتتز أي أمهل ذتت ا النتتتجي تتت  األستتعار املقننتتة اهلتتدف تنتته ت تتئيع 

 وت تكر املنتتجات األولية ضال  امل   ات االةتآادكة؛ 

حتدكد الدهل األ    ل سعار     تستتى ايبتاج و    تستتتى التتعكتع، ك بتق ذت ا النتتجي تت  األستعار   ت   كتم -
الس ع واخلدتات اليت ختتهلا الدولة أولتكة اةتآادكة واجتالا ية خاصة هبدف محاكة بع  الن اطات االةتآادكة أو المئات 

 : االجتالا ية وبالتايل الد األ    ل سعار كعترب

 ي ة لتدخل الدولة يف الن ار االةتآادي لتئسيد السياسة االةتآادكة واالجتالا ية؛وس -

 وسي ة تدخل الدولة يف االةتآاد لت طري وت تهلر األسعار  ندتا كت    ذل  ب رور الست ؛ -

 .وسي ة تسالح بتئن   اوع أةآ  سعر ترخص به -
جتتات التتيت هلتتا أولتكتتة اةتآتتادكة أو اجتالا يتتتة وكقآتتد بتته حركتتة األستتعار وت بتتتق   تت  املنتت  :بظتتان األستتعار التترة - ب

 : وك دف ذ ا التنظيم ت  األسعار إىل

متكت  تيكابزتتتات الستتت  تتت  تنظتيم أستتعار الستت ع واخلتتدتات  تت  طركتق بظتتان العتترض وال  تت ، بايضتتافة إىل   -
 1. تنظيم الست  التطنية والتصتل إىل تكاتل حقيقي ب  امل  ا والست 

ةتتتابتم املاليتتتة التكالي تتتتي )الدولتتتة ل تئتتتارة اخلارجيتتتة  احتكتتتار تتت  طركتتتق إلغتتتتا   : ارجيتتتةإ تتتادة تنظتتتيم التئتتتارة اخل -1
إجنتتاع املعتتاتلت  تتتع اخلتتارج ورفتتع القيتتتد املتع قتتة بتتدختل العالتتلت تتت  أجتتل  التستت ا ال ئت  إىل وكستتالح بتت, (9118
أي : أم إىل ت تري ذت ه التع يالتة و , (9119بنت  اجلزائتر يف تتاي  19– 83تع يالة رةتم ) ويف  ارة االسترياد  ,األجنبية

 اأو تآتركح تستتبق تتا  تتد اتمتا ل الست ع بتتدوم كتيف   باالستتتريادلته صتمة التتتاجر ميكت  أم كقتتن  شت ص تتادي أو تعنتتتي
 2 ؛العال ية لدى بن  وسيا تعتالد ط القيان بتت 

 بتئت تركزي وتسيري خت يا تع السبعينات فرتة خلل امل بقة السياسة إم: العالتتية املؤسسات ذيك ة إ ادة  -9

  اليتق تنظتيم إ تادة تقترر لت ل  صتعبة جتد اةتآتادكة وضتعية يف التبلد ،جع تت المترتة ذ ه خلل اختلالت  دة  ن ا

 حيتاة أجتل تت " شتعار يف  ستدت تتمتؤتة اةتآتادكة سياستة الثالابينتات بداكتة يف ظ ترت ايطتار ذت ا ويف للةتآتاد
 امل  تا ا تترب ف قتد اهليك تة إ تادة وترتالتم شتكل  ت  أتتا، ل الؤسستات العرتكة اهليك ة إ ادة إجرا  فكام ،"أفرل

 تت  التت  ص خلهلتا تت  ميكت  التيت التستي ة ذتي االةتآتادكة اهليك تة ل الؤسستات إ تادة أم4891/ 1980 اخلالاسي

 وحتدة 1165 جند حيو واحدة، ج ة يف التظائف كل لتالركز املؤسسة ب ار تعرةل أصبؤت اليت البريوةراطية املركزكة

                                                
 .318 -311دراوسي تسعتد ، ترجع سابق ،ص ص   - 1
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 فقا وطنية تؤسسة 19 ضال   الع أساسية
 إ تادة تت  واهلتدف ملبت اى، املؤسستات حئتم كترب     كدل تا وذ ا ،1

 :    كنآ  كام اهليك ة

 ؛االةتآاد سري شرور حتس   -

2.التط  الرتاب كاتل     تتتاعبة بكيمية األب  ة وتتعكع املؤسسات فعالية تد يم -
 

 :با اهليك ة إ ادة ت  شك   العالتتية املؤسسة  رفت لقد

 العرتكة اهليك ة إ ادة - أ

 اال تقتاد مت وبالتتايل شؤوهنا     القائال  بظر يف وذ ا التسيري صعبة جع  ا العالتتية ل الؤسسات الكبري الئم إم

 اهليك تة إ تادة استم العال يتة ذت ه   ت  وأط تق الئتم، وتتتست ة صتغرية  التتيتة تؤسستات إىل ذيك ت تا إ تادة أم

3.العرتكة
 

 املالية اهليك ة إ ادة - ب

 املستتتى   ت  فقتا ولتي  املستتتكات كتل و  ت  الت ، يف واملؤسستة الدولتة تت ت ذا التيت ايجرا ات جمالتجي وتع  

 الدولتة ي ابتة ال ئتت  و ن  املالية، استقلليت ا لتئسيد املؤسسة ت  دائالة بآمة املت  ة األ الال كل وك ل  املايل،

 .السابقة املرح ة يف الظاذرة العيتب تآؤيح هبدف
كقآد بالد م املايل ت   النمقات اليت تقع      اتق الدولة هبدف إ ادة تتعكع الدخل : التدرج حنت إلغا  الد م -1

  .ب  أفراد اةتالع، وذل     طركق تتفري الس ع واملنتئات ب سعار أةل ت  تكاليف إبتاج ا أو شرا  إذا كابت تستتردة
ة حتركر األسعار ت  طرف الدولة أرار صعتبات اجتالا ية تتالث ة يف خت ي الدولة    سياسة التد م املتايل إمهل ةري 

ألستتعار املتتتاد ذات االستتت لى التاستتع، وةتتد أحتتدرت ةرتتية الت  تتي  تت  التتد م ستت ا شتتعيب وتتتا كتتلتتد  نتته تتت  وختتائم 
 تتتتم أستتتتعار املتتتتتاد الرتتتتروركة وذات األولتكتتتتة خ تتتترية   تتتت  االستتتتتقرار االجتالتتتتا ي والسياستتتتي ل دولتتتتة ألمهل الت  تتتتي  تتتت  د

 . االجتالا ية كؤرر كثريا     تستتى است لى ال رائح ذات الدختل املن مرة واحملدودة
أحست الكتتة فعل بررورة وضتع سياستة اجتالا يتة جدكتدة ل ستعار وتكتتم بداكتة ال ركتق حنتت ايصتلح  لقد 

 : االةتآادي وبررت الكتتة ذ ا ايصلح بالئج التالية

تستتميد ذتي األخترى تت  ذت ا سياسة الد م القائالتة غتري فعالتة تت  باحيتة إ تادة تتعكتع التدخل ألمهل ال بقتة الغنيتة  -
 الد م؛

                                                
 .26، ص4899، دار احملالدكة العاتة ، اجلزائر،  اقتصاد المؤسسةباصر دادي  دوم ،  - 1
 .51، ص7883، ت بعة دح   ، اجلزائر، الجزائر بين األزمة االقتصادية والسياسيةحمالد ب قاسم حس  هب تل،  -2
 . 78،ص7885 اجلزائر، مل ت كر ج ة الن ر،، استقاللية المؤسسة العمومية االقتصاديةلعلوي وأخرك ، لوي  - 3
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 تم كستغ تم فرصة ااماض أسعار بيع املتاد املد الة لت ركب ا  رب الدود مما كؤرر     االةتآاد التط ؛ امل رب -

 د م الس ع ك ئع     ايسراف يف استعالال ت   الس ع وذ ا استنزاف يف تتارد الدولة؛  -

 ؛ -العرض وال    -الد م كؤرر     تيكابزتات الست  -

شتتركات الق تتاجي العتتان لكتهنتتا تبيتتع تنتئاهتتتا ب ستتعار أةتتل تتت  تكاليم تتا  التتد م كرتتتت   تت  د تتم الستت ع خستتارة -
 . القيقية
د تم أستعار الست ع االستت لكية  تدا رلرتة  9116وهل ا ألغت الكتتة فعل ابتدا  ت  النآف الثاين تت  ستنة  
  1 .اخلبز، ال ي ، الدةيق: تن ا

تعتالد أساستا   ت  تعقتيم المتتائ  ورةابتة تتتاعكتة لت تتر تاس ة إجرا ات ب : التدرحلي ل عال ة التطنية لالتؤتك -98
االبتزال  التتدرحلي ل تدكنار  إجترا الآترف، وأختريا  احتياطتاتوت ئيع القدرات     الآادرات وتستتى  , الكت ة النقدكة

 ؛حنت ةيالته القيقية

وذلتت   لت ميتتف ضتغا خدتتتة التتدك  و ذتت ه الدفعتتة األوىل تتت  ايصتتلحات :  تادة ذيك تتة التتدك  اخلتتارجيإ -99
 9119.2األعتة السياسية يف عادت حدهتا 

 اإلصالحات االقتصادية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  :المطلب الثالث

 يف شر ت  ندتا ، 1989  ان ت  ابتدا  الك ي االةتآاد تآؤيح يف ج تدذا ت  اجلزائركة الس  ات  زعت  
 أبرتت تا التيت االتماةتات خمت تف إىل امل  ت  التعترض ذت ا يف و ستنؤاول، التدويل النقتد صتندو  ت  بد م برباجم  تنمي 

 .الدولية املالية املؤسسة ذ ه تع اجلزائر

 .اتفاق االستعداد االئتماني األول: الفرع األول
حتآ ت وتجبه     ةرض تقدر ةيالته بت  9191تاي  38صندو  النقد الدويل يف أترت اجلزائر أول اتما  تع 

ت يتم دوالر يف إطار تا كسال  برباتج التثبيت أو االستتقرار و كعتالتد صتندو  النقتد التدويل ذت ا النتتجي تت  الترباتج  388
ملتتدفت ات و ذلتتت  باستتتتعادة ملستتا دة التتتدول   تت  حتقيتتتق االستتتقرار ايةتآتتتادي يف املتتتدى القآتتري ملعاجلتتتة  ئتتز تيتتتزام ا

هتدف إىل ختمي  حئم االست لى احمل تي و العالتل " التتاعبات االةتآادكة الك ية    طركق ختمي  ال    الك ي ف ي 
 .3    حترك  ةتى الست  يف ا اه تعزكز ايبتاج احمل ي

                                                
 311-318دراوسي تسعتد ، ترجع سابق ، ص ص  - 1
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 1: كابت تدة ذ ا االتما  سنة واحدة ت تزن خلهلا اجلزائر بال رور التالية
 ؛سياسة بقدكة أكثر تقييدا اتباجي -
 ؛تق يص العئز العان ل اليزابية -

 ؛تعدكل سعر الآرف -

 .حتركر األسعار وإلغا  أس تب التسعري ايداري  -

فتتإم أغ ب تتا ميتت  اجلابتت  املتتايل و النقتتدي، و كعتتتد ذتت ا إىل طبيعتتة صتتندو  النقتتد  وبتتتدةيقنا يف العناصتتر الستتابقة،
ا األدوات األساستتية التتيت كعتالتتدذا يف إجتترا  أي إصتتلح اةتآتتادي حيتتو تكتتتم التتدويل با تبتتاره تؤسستتة تاليتتة و كبتت  لنتت

 .السياسة املالية و النقدكة ذي حمتر كل إصلح
إىل جاب  ذ ا، ف ي تب  لنا األس  القيقية اليت حياول صندو  النقد الدويل إرسائ ا واليت تآ  ك  ا يف خابتة 

الستتابقة كابتتت اجلزائتتر تتتد تة إىل التتتؤكم الآتتارن لعتترض النقتتتد، أي لئتتم بظتتان اةتآتتاد الستتت ، فالتت  ختتلل ال تترطية 
الكت تتتة النقدكتتتة و التتتيت تعتتتترب تآتتتدرا لمتتتائ  ال  تتت  التتت ي كتتترتبا تباشتتترة باألستتتعار و السياستتتة امليزابيتتتة، و كتتت ا تعتتتدل 

  2الآرف
حماولتتة الرفتتع تتت  تستتتتى أتتتا بالنستتبة ل عئتتز املتتتاعين، فالقرتتا    يتته ككتتتم تتت  ختتلل ختمتتي  النمقتتات العاتتتة و 

ايكرادات، وذت شرر ككرس تق تيص دور الدولتة يف الن تار ايةتآتادي تت  ختلل تق تم ا يف جمتاالت ايبمتا  امل ت متة 
 .لتالارس ب ل  دور املنظم ل ن ار ايةتآادي فقا

  يف ستتت  إىل جابتت  ذتت ا، فتتإم ختمتتي  ةيالتتة التتدكنار، و حتركتتر األستتعار كعتت  فتتتح اةتتال لقتتتى العتترض وال  تت
الآرف و ست  الس ع لتؤدكد ةيالة العال تة و الست ع و اخلتدتات، و ةتد اختت ت الكتتتة اجلزائركتة لإللتتزان هبت ه ال ترطية 
 دة تدابري  ت  طركتق التتؤكم يف حئتم الكت تة النقدكتة بظترا لمتائ  الستيتلة الت ي كتام كعتاين تنته ايةتآتاد اجلزائتري إىل 

وكتت ا التتتاردات حملاولتتة تعاجلتتة  ئتتز تيتتزام املتتدفت ات، كالتتا وصتتل التتدكنار ابزالةتته جابتت  الت متتي  يف ايبمتتا  الكتتتتي 
و أدختل بتتجي تت  املروبتة   ت  األستعار احمل يتة التيت   ،دكنار لكل دوالر 98.10دكنار لكل دوالر إىل  9.836لريتمع ت  

 .أسعار إداركة خم  ة 9191كابت حىت سنة 
استتتئابة ل تتترطية صتتتندو  النقتتتد التتدويل، أصتتتبح تتتت  الرتتتروري إحتتتداي التغيتتري   تتت  تستتتتتى املنظتتتتتة الت تتتركعية 

-91لتتالاش  و التتج ات اجلدكدة لسياسة ايصلحات االةتآادكة املتبعتتة، وبدأت ذ ه التغريات بإصدار القابتم رةم 
كتتت  ا تبتتتاره خ تتتتة أوليتتتة يف ستتتبيل إرستتتا  ةتا تتتد بظتتتان املتع تتتق باألستتتعار، والتتت ي مي 9191جتك يتتتة  0و املتتتؤرخ يف  96

                                                
 (غري تن ترة) تاجستري ، ت كرة 2005حتى1994 منذ في الجزائر  العمل النقد الدولي على سوقلصندوق الي آثار برامج اإلصالح الم، ف ة   تر- 1

 .20، ص6880،6880،جاتعة حمالد خيرر، بسكرة، 
، جاتعة سعد دح  ، الب يدة ، فيمري (غري تن ترة)تاجستري، ت كرة السياسة الجبائية في ظل اإلصالحات االقتصادية بالجزائر فعاليةالعباس هبناس،  - 2

 .21، ص2114
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الست ، وذل  بتيئة حتركره اجلزئي ل سعار و تبنيه ملقاكي  حساب تكاليف ايبتاج و حالة العرض و ال    و املنافستة 
 . 1االةتآادكة
الستت ع و وةتتد مت تتت  ختتلل ذتت ا القتتابتم، تبنتتتي بتتت   تتت  األستتعار حيتتو بقيتتت الدولتتة ت تتتزن بتتد ال ا لتتبع    

اخلدتات األساسية، وحددت هلا ب ل  أسعارا إداركة، أتا األسعار األخرى ف ي حرة كتم حتدكدذا   ت  أستاس التكتاليف 
 .القيقة و الرعية

مت حتركتر   9119تك  ذ ا ايجرا  ت  إحتداي تغيتري جت ري يف بظتان األستعار، حيتو أبته بداكتة تت  شت ر جتتام 
تنتتجتا تتد الا  66جا بقيت خترع لنظان األستعار هبتاتأ أةآت  حتتدده الدولتة، و تنتت  08كل األسعار تا  دا أسعار 

 .2ت  طرف الدولة لالاكة ال بقات المقرية
و املتع ق  9118أفركل  90املؤرخ يف  98-18إضافة هل ا، ويصلح النظان املايل و البنكي، مت إصدار القابتم 

زي كستال  بنت  اجلزائتر وتؤسستة تستتق ة  ت  الدولتة تك متة بتضتع و بالنقد و القرض، و ال ي وتجبته أصتبح البنت  املركت
تتابعتتة السياستتة النقدكتتة و تراةبتتة النظتتان املآتتريف، ومت تتت  ختتلل ذتت ا القتتابتم المآتتل يف التتتداخل املتجتتتد بتت  اخلزكنتتة و 

 . 3كق اخلزكنةالبن  املركزي وأصبؤت الدولة جمربة     الت  ي     التالتكل املباشر ل الؤسسات العالتتية    طر 
كالتا أم ذتت ا القتتابتم، محتتل يف طياتتته ةتا تتد جدكتتدة لركتة رألوس األتتتتال تتتع اخلتتارج وتتاجتتد املؤسستتات املاليتتة و   

االةتآتتادكة األجنبيتتة بتتاجلزائر، وذلتت  كتستتي ة لت تتئيع االستتتثالار األجنتتيب التت ي ميكتت  أم كستتا د   تت  خ تتق دكناتيكيتتة 
 .اليةجدكدة يف ايةتآاد، و امل اركة يف التن

برتالام إتكابيتة إ تادة حتتكتل رألوس األتتتال و النتتائج  98-18ت  ج ة أخرى،  لقد أةر ةابتم النقد و القرض 
و يف ذتت ا . و املتتداخيل و المتائتتد، و ذلتت  بنتتا ا   تت  االتماةيتتات الدوليتتة التتيت وةعتتت   ي تتا اجلزائتتر والتتيت ت تتتزن باحرتات تتا

ئتة امل تلتتة ةابتبتا يصتدار تتراخيص للستتتثالار يف الق تاجي املتايل واالةتآتتادي ايطتار، فتإم جم ت  النقتتد و القترض كعتترب اهلي
، ومت ب ل  تآركح الس  ات وتج  ذ ا القابتم ل ستالاح بإب تا  البنتتى اخلاصتة، 4وا تالاد االستثالار األجنيب يف اجلزائر

و أصتبؤت هلتا الركتة يف التعاتتل  كالا مت إلغا  الت آيص يف التعاتتل تتع البنتتى التئاركتة بالنستبة ل الؤسستات العالتتيتة،
 .تع أي بن 

                                                
 .711حمالد ب قاسم حس  هب تل، ترجع سابق ، ص  - 1

2  - HOCINE BENISAAD ,ALGERIE : RESTRUCTURATION ET REFORMES ECONOMIQUE(1979-1993), 

O.P.U ALGERIE 1993, P 154. 
  جاتعة اجلزائر،، (غري تن ترة)أطروحة دكتتراه ،  1002-2661 الفترة في االقتصادي اإلصالح وتحديات الجزائري الضريبي النظام بتعكدة محيد، - 3
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، بتدأت تماوضتات أخترى بت  صتندو  النقتد التدويل واجلزائتر يف 9118 ق  هناكة اتما  التثبيت األول يف تاي 
و ب تري إىل أم ذت ه املماوضتات جترت . سبيل الآتل     ةرض ملخر ملسا دهتا     تتاصت ة ايصتلحات االةتآتادكة

 . وحم ية    ت سريذايف ظل حتتالت دولية 
 31-19وةتد تبنتت اجلزائتر ختتلل ذت ه المترتة ترستتتا تنميتت كا جدكتدا كرتتي إىل حتركتر التئتتارة اخلارجيتة حتتت رةتتم 

، و املتع تتق ب تترور التتتدخل يف تيتتدام التئتتارة اخلارجيتتة، ومت وتجبتته إلغتتا  بظتتان احتكتتار  9119فيمتتري  93املتتؤرخ يف 
ستتابقا، ومت يف بمتت  الستتيا  حتدكتتد ال تترور اللعتتتة لت بيقتته فيالتتا خيتتص متتكتتل  ال يتتات الدولتتة ل تئتتارة اخلارجيتتة امل بتتق 
 .1الآادرة    بن  اجلزائر 9119افركل  69املؤرخة يف  83-19االسترياد    طركق التع يالة رةم 

  بظتتان لقتد خ تتت اجلزائتر تتت  ختلل تبني تتا ةالت تة القتتتاب  و املراستيم الستتابقة خ تتة أوىل يف ستتبيل إرستا  أستت
اةتآاد الست ، إال أهنا بقيت جزئية استد ت إجرا  إصلحات أكثر  القا وت رريا بظرا للختلالت اليت كام كعتاين تن تا 

 2.ايةتآاد اجلزائري

 .اتفاق االستعداد االئتماني الثاني :  الفرع الثاني
رابيتة إىل صتندو  النقتد التدويل تت  أجتل  تعاليتق ايصتلحات يف اةتال ايةتآتادي، و مت إبتران  ترة  جل ت اجلزائر
ولقد ترالنت رستالة النيتة األذتداف العاتتة التيت أبتدت الست  ات . تدته   رة أش ر 9119جتام  3اتما  راين بتارك  

 :3الست  ، وتتالؤتر ذ ه األذداف يفاجلزائركة حتقيق ا، واليت ت  ش هنا تمعيل االةتآاد اجلزائري حس  ةتا د 

 ؛تق يص دور الدولة يف الياة االةتآادكة، والعالل     ترةية منت املؤسسات العالتتية، واخلاصة -

ا ايداري ألستتتتعار الستتتت ع ترشتتتتيد االستتتتت لى واالدختتتتار، وإلغتتتتا  ايختتتتتلالت والت تتتتتذات النامجتتتتة  تتتت  الرتتتتب -
 . وسعر الآرفواخلدتات 

 :ت يتم دوالر، وترال  ذ ا االتما  جمالت ة ت  ال رور 308    ةرض ةيالته حتآل اجلزائر وتجبه  

  ؛حتركر التئارة اخلارجية حتركرا تاتا -

 ؛تق يص الد م املتجه ل التاد األساسية -

 ؛ختمي  ةيالة العال ة التطنية -

 ؛رفع تعدالت المائدة -

                                                
1
 .713ص ترجع سابق ،  بتعكدة محيد، - 
 28العباس هبناس، ترجع سابق ، ص - 2

3
 - HOCINE BENISAAD , OP.CIT, P 142. 
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 ؛فائ  يف امليزابية ةآد تتجي ه لتالتكل الت  ري املايل ل الؤسسات العالتتية حتقيق -

 ؛التؤكم يف التر م    طركق تثبيت األجتر، و ختمي  النمقات العاتة -

 ؛ختصآة املؤسسات العالتتية  -

 ؛حتركر األسعار  -

 .إصلح النظان الرركيب و اجلالركي  -
كام يف االتما  األول،  لي الل  إصتلح  املالية و النقدكة تث الات ري شرور ذ ا االتما  إىل تعدك ا يصلحات 

التئارة اخلارجية، و ك ا املؤسسات العالتتية    طركق اخلتصآة، بايضافة إىل أبه كرتي إىل حتقيق الركتة االةتآتادكة، و 
ار الآترف، و كت ا أستعار تق يص دور الدولة تدرحليا  ت  طركتق حتركتر التئتارة اخلارجيتة وأستعار الست ع و اخلتدتات و أستع

المائدة با تبارذا أس  النظان ايةتآادي الر إىل جاب  الد ت  تدخل الدولة    طركتق ختمتي  النمقتات ورفتع التد م 
 .   الس ع األساسية 

ووفق شرطية صندو  النقد الدويل، اخت ت اجلزائر جمالت ة ت  التدابري االةتآادكة واملالية، فمي  اةال النقدي متت 
 :  1ايجرا ات التالية

 ؛% 68حتركر أسعار المائدة الدائنة و املدكنة يف حدود ال كتئاوع  -

ف  9119ستتنة % 98.0إىل  9191وذتتت املستتتتى التت ي  رفتتته ستتنة %  1ارتمتتاجي بستتبة إ تتادة اخلآتتم تتت   -
 ؛9116سنة %  99.0

 .إب ا  ست  تا ب  البنتى -

رتة ل نمقتتتات العاتتتتة ل دولتتتة هبتتتدف الت ميتتتف تتتت  حتتتدة ويف اجلابتتت  املتتتايل، فقتتتد ابت ئتتتت سياستتتة تق تتتمية صتتتا
 .التر م، وتق يص  ئز امليزابية العاتة ل دولة 

%  08، ليتتم بعتد ذلت  ختمتي  ةيالتته بنستبة 9119كالا مت تتاص ة  ال ية ابزال  الدكنار اجلزائري حىت سبتالرب 
دكنتتتار لكتتتل دوالر ستتتنة    99.0 إىل 9118دكنتتتار لكتتتل دوالر ستتتنة  1حيتتتو ابتقتتتل ستتتعر صتتترف التتتدوالر بالتتتدكنار تتتت  

9119 2 . 

                                                
- 

1
 ،(2666-2661)االقتصاد الجزائري من منظور متغيرات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل للفترة شعتيب حمالتد فتعي، كالاسي حمالتد أت  ،   

 23-22، اجلزائر، ب يدة  املؤسسة االةتآادكة وحتدكات املناخ االةتآادي اجلدكد، ك ية القت  والع تن االةتآادكة ، جاتعة ورة ة،:امل تق  التط  األول حتل 
 .11  ، ص  2113أفركل

2
 - HOCINE BENISSAD ,OP.CIT, P  186. 
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بالنسبة لنظان األسعار، فقد مت حتركرذا أكثر حيو  رفت أسعار بع  الست ع األساستية ارتما تا حمستستا، ك ستعار 
التؤركتتر شتتبه الك تتي ل ستتعار،  9116النقتتل و املنتئتتات ال اةتكتتة بتيئتتة رفتتع التتد م  ن تتا، و مت ذلتت  تتتع هناكتتة جتتتام 

 .   تنتتجا أساسيا، و مل كبق خيرع هل ه العال ية إال أربع تنتئات أساسية 99    حيو مت رفع الد م
وملتاج ة االبعكاسات الس بية     االستقرار االجتالا ي  ومحاكة المقرا  ت  بتائج تآؤيح األسعار اجلربكة ل التاد 

تالا يتتة  تت  طركتتق تقتتد   تتلوات بظتتان شتتبكة اج 9119الغ ائيتتة، بتيئتتة ارتمتتاجي األستتعار فقتتد طبقتتت الدولتتة هناكتتة ستتنة 
%  28أصتبح ذت ا النظتان كغ تي أكثتر تت   9113بقدكة لعدميي الدخل و ل وي الدخل احملدود، حيو أبه ع تل سنة 

 .91161ت  الناتج احمل ي ايمجايل سنة %  6ت   دد السكام و ب غت تك مته حتايل 
العئتز والت ميتف تت   ت   املدكتبيتة و تمتادي وت  ج ة أخترى، وهبتدف الآتتل   ت  إكترادات إضتافية ملتاج تة 
 ت  طركتق  9192أوت  91املتؤرخ يف  90-92ت كل إ ادة اجلدولة،  الدت الدولة إىل تعدكل ةابتم احملروةتات رةتم 

،  والتت ي كستتتالح تتت  خللتتته ل  تتركات األجنبيتتتة باستتتغلل بتتتاط  9119دكستتتالرب  0املتتؤرخ يف  69-19القتتابتم رةتتتم 
ن ال تتتركات األجنبيتتتة التتتيت مت تتت  إةتتتدا، وذلتتت  يف ستتتبيل رفتتتع ايبتتتتاج خاصتتتة ب% 09بنستتتبة األرض و تتتاركة ستتتتباطراى 

تكنتلتجيا  الية إىل جاب  ةدرهتا املالية     االستثالار، و ذلت  بظترا ملتا حتتاجته  ال يتات البؤتو، و التنقيت  تت  تبتال  
 .استثالاركة ض الة تمتقر إلي ا اجلزائر ملب اى

أتا فيالا كتع ق باملؤسسات االةتآادكة العالتتية، والتزاتا ب رطية صندو  النقد الدويل ت  خلل االتمتا  واملتع قتة 
املتؤرخ يف  89-13، فقد متت تراجعة وتعدكل القابتم التئاري اجلزائري باملآادةة     املرستن الت ركعي رةم باخلتصآة

ات االةتآادكة العالتتية ةاب ة لإلفلس كباةي ال ركات اخلاصة بعد ، و ال ي أصبؤت وتجبه املؤسس9113افركل  60
أم كابت ال خترع هل ه العال ية كتهنا متثل سيادة الدولة، فاملؤسسات العالتتية اليت كثبت تتةم ا    دفع دكتهنا ميكت  أم 

ست يل  ال يتة اخلتصآتة، وذلت  تتعرض لعال ية التآمية يف حالة ت البة دائني ا بت ل ، وكعتترب ذت ا املرستتن خ تتة أوليتة لت
 .بإعالة الغ ا  القابتين ال ي كام حيالي ا ت  ايفلس

و املتع تتق بستتت  القتتيم  9113تتتاي  63بتتتارك   13/98كالتتا ب تتري أبتته مت إصتتدار ترستتتن ت تتركعي ملختتر رةتتم 
 كتتم فيته تتداول املنقتلة، و كام اهلدف تنه إحداي تيكابيزتات جدكدة لتالتكل و تقييم االستثالارات يف إطتار ستت  تتايل

 .األورا  املالية، و ذل  لتس يل  ال ية اخلتصآة، وتكتم ب ل  ذ ه الست  املالية تآدرا جدكدا لتالتكل االستثالارات
ت  ج ة أخرى، و لتسركع ايصتلحات االةتآتادكة و إحتداي دكناتيكيتة جدكتدة يف ايةتآتاد  ت  طركتق ت تئيع 

و  9113أكتتتتبر  80املتتؤرخ يف  96-13إصتتدار املرستتتن الت تتركعي رةتتم االستتتثالار اخلتتاص األجنتتيب و احمل تتي، فقتتد مت 
 .املتع ق باالستثالار و ال ي ترال  تنظيالات جدكدة خاصة باالستثالار، و ك ا خمت ف التؤميزات اجلبائية املتع قة به

 

                                                
 - 

1
  .11، ص7881، صندو  النقد الدويل، واشن  ، والتحول إلى اقتصاد السوقالجزائر تحقيق االستقرار كر  الن اشيي وملخروم،  
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 (. 3/2661-2/2662)برنامج التثبيت االقتصادي الثالث: الفرع الثالث
، إىل ط   تسا دات ت  صندو  النقتد التدويل، تت  أجتل الن تتض باةتآتادذا، و تاوع جل ت اجلزائر ل الرة الثالثة

األعتة الادة اليت متر هبا، وةد جا  ذ ا االتما  بعدتا أخ ت حكتتة رضا تال  تكام حكتتة ب عيد  بد السلن، ذ ا 
 .األخري ال ي أوةف التعاتل تع صندو  النقد الدويل
 : 1مميزات ذ ه المرتة ميك  أم حنآرذا فيالا ك ي

، رغم 9110ت  حآي ة الآادرات سنة % 10اال تالاد شبه الك ي     ة اجي احملروةات ال ي ميثل أكرب ت   -
 ؛ 9113االاماض ال دكد ألسعار احملروةات سنة 

 ؛ ( ئز امليزابية الدائم) ايختلالت املالية الداخ ية -

وةتتد أرتتر ذتت ا % 12:تقتتدر بتتت 9116أكتت  كابتتت ستتنة  9113ستتنة % 92 ب غتتت  تت   خدتتتة املدكتبيتتة التتيت -
  ؛    صادرات اجلزائر

يف  تتتان ( تتتت  إمجتتتايل النتتتاتج احمل تتتي %38حتتتتايل )ت يتتتار دوالر  99.0وةتتتد ارتمتتتع رصتتتيد التتتدك  اخلتتتارجي تتتت   -
 9113.2 ان ( ت  إمجايل الناتج احمل ي %23) ت يار دوالر 62.0إىل  9190

 3 :إيل 7885ستعداد االئتالاين لسنةك دف اتما  اال
 ؛% 1و  %3وترية النالت االةتآادي و حتقيق تعدل منت ب   استعادة -
 ؛%75تق يص تعدل التر م وكبح منت الكت ة النقدكة يف حدود  -
 ؛تتاص ة حتركر األسعار و إلغا  د ال ا -
 ؛تعدكل ةيالة الدكنار -

 ؛د م التسيري العقلين ل     الداخ ي -
 ؛بالق اجي الزرا ي و ترةية ة اجي البنا  و األشغال العالتتية و املؤسسات االذتالان -
 ؛تفري تتارد ي ادة ذيك ة املآارفتق يص  ئز امليزابية وت -

                                                
 . 683-686، ص  ص  9112اجلزائر، ، دار ذتتة، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدوليذادي خالدي،   - 1
 .12ترجع سابق  ،ص ف ة   تر، - 2
اجلزائر، ، جاتعة (غري تن ترة)تاجستريت كرة ،  -0111-0991-" تحليليةدراسة " ،اإلصالحات الراهنة في اإلقتصاد الجزائريعكركا دتدون  - 3

 . 21، ص1002-1001
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يف جمتال اجلباكة، تق يص اي ما ات تتت  الرستتم  تت   القيالتتة املرتافة والقتت  اجلالركيتة وإجترا  تعتدكل تآتا دي  -
 ؛املتع ةالرركبة     األرباح غري ملعدل 

 .ترفع أسعار المائدة امل بقة يف إ ادة متتكل البنتى -
 1:أتا أذم ايجرا ات والنتائج اليت مت التتصل إلي ا، بعد ت بيق ذاته ايجرا ات

تتت  الستت ع املدرجتتة يف تؤشتتر أستتعار االستتت لى ومت رفتتع أستتعار النقتتل و   %14ب غتتت بستتبة األستتعار احملتتررة  -
 ؛  %31إىل  %21 ح ت  اخلدتات الربكدكة بنس  ترتاو 

 ؛أش ر 3تعدكل أسعار الك ربا  و ال ي  و الساليد كل  -
 ؛  %28.14كبح تعدل التر م يف حدود  -

 ؛ت  الناتج الداخ ي اخلان  %4.1 إىل  7885ختمي   ئز امليزابية سنة  -

ختميرتتا ةتتدره  دج ، وذتتت تتتا كعتتادل  34.7دج ل تتدوالر التاحتتد إىل  23.5ختمتتي  ةيالتتة التتدكنار اجلزائتتري تتت   -
41.2%   

 ؛تؤدد سعره يف إطار ج سات التسعريحتركر سعر الآرف، ال ي أصبح ك -

حتركتر أستعار المائتدة  إىلامل بتق   ت  أستعار المائتدة املدكنتة ل بنتتى، وك تدف ذت ا ايجترا    %21إلغا  سقف   -
 ؛الدائنة

 2.1عتتل امل تتزوم الك تتي كآتتل إىل ، ممتتا ج7885ت يتتار دوالر هناكتتة  7.4خمتتزوم العالتتلت األجنبيتتة بتتت  ارتمتتاجي -
 .ت يار دوالر

 لقتتد مستتح ذتت ا االتمتتا  تتتع صتتندو  النقتتد التتدويل بإ  تتا  تؤشتترا إحلابيتتا ل تتدائن ، حيتتو مت االتمتتا    تت  إ تتادة 
ت تيار دوالر يف إطتار بادي بارك ، وتتالك  اجلزائر بعد ذل  تت  إبتران اتماةيتات  75.4: جدولة الدكتم الرمسية املقدرة بت 

 2.نائيةر
، واملتع تتتق 7885بتتتتفالرب  28املتتتؤرخ يف  15/85تتتت  جابتتت  ملختتتر  تتترف الق تتتاجي البنكتتتي صتتتدور األتتتتر رةتتتم  

املتع قتتة  7885بتتتفالرب  21لتتت  13/85بتؤدكتتد ةتا تتد التت ر يف تستتيري البنتتتى، واملؤسستتات املاليتتة، وكتت ا التع يالتتة رةتتم 
 3 .بنظان االحتياطي ايجباري

 

                                                
 .21-78، ص عكركا  دتدون، ترجع سابق -  1

2  -  AMMAR BELHIMER,  LA DETTE EXTERIEUR DE L'ALGERIE , MARINOOR, ALGER,  1998, P P 112 -

114 . 
 .21عكركا دتدون  ، ترجع سابق  ،ص - 3
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 2/2/2661الى 2661/مارس/32التعديل الهيكلي من برنامج : الفرع الرابع
كتتام الرببتتاتج امل تترور املستتال  و ،(بربتتاتج التثبيتتت االةتآتتادي) جتتا  ذتت ا الرببتتاتج إرتتر هناكتتة الرببتتاتج األول تباشتترة

ة أم كعالل ت  خلل بنتده وإجرا اته     تكييتف البنيتة االةتآتادك"اهليك ي ت  املمروض ( أو التعدكل)بربباتج التآؤيح 
 .وفق تتجه جدكد تعالل الدولة اجلزائركة     إدخاله

 (2661-61)محتوى اتفاقية اإلصالح االقتصادي الموسع مع صندوق النقد الدولي : أوال 
 كتت  تتا كتتام تنتظتتر يف الرببتتاتج و  9110ستتنة  %8.0بعتد أم  تترف النتتاتج احمل تي القيقتتي تعتتدل ستت يب ب ت  

ت يتتتم وحتتدة حقتتت  ستتؤ  خاصتتة  9921.39التتدويل ةتترض ل ئزائتتر بقيالتتة ، ةتتدن صتتندو  النقتتد %3التت ي ةتتدر بتتت
(DTS )  و بعتد املتافقتة   ت  ذتت ا القترض ستؤبت اجلزائتر تتتا 9119تتتاي  69إىل  9110تتاي  66و ذلت  بتتارك ،

    أةسار ةبل ( DTS)ت يتم  900.89كقسا أول     أم كتم سؤ  باةي املب   أي ( DTS) 360.69ةيالته 
 .حيو كعترب برباتج التالتكل برباجما تتتسا املدى9119،1تاي  69القرض يف تارك  استنماذ 

 :2لقد كابت أذداف اتماةية التالتكل املتسع تدور حتل جمالت ة ت  النقار أب ا
حتقيق بسبة  الية ت  النالت، حيو تسع  الس  ات إىل حتقيق تعدل حقيقي تتتستا ل نتاتج احمل تي اخلتان ختارج  -

 ؛ل فرتة الربباتج، وذ ا ةآد اتتآاص فائ  اليد العات ةخل %0احملروةات كعادل

 ؛التصتل وعدل تر م إىل بم  تستتى تعدل التر م يف الدول الآنا ية -

 ؛تق يص أرار التآؤيح اهليك ي     ال بقات احملروتة -

 الت مي  التدرحلي لعئز امليزام التئاري،  -

 ؛لدكنار اجلزائري ألجل املعاتلت التئاركة اخلارجيةالعالل     استقرار أسعار الآرف والسعي ت  اجل حتتكل ا -

 جلالركية وحتركر التئارة اخلارجية؛رفع القيتد ا -

 .ترةية االدخار التط   -

 3:أتا    ايجرا ات املت  ة لتؤقيق ذ ه األذداف
 

                                                
جاتعة ب  كتسف ب  خدة  ،(غري تن ترة)تاجستري ت كرة  ،4112-6999التجارة الخارجية الجزائرية في ظل التحوالت الراهنة ،  شني  مسري - 1

 .29-28،ص ص 6880،6882،اجلزائر، 
 .742، ص 2117 -2111 اجلزائر،جاتعة ، (غري تن ترة) تاجستريت كرة ، ميزان مدفوعات الدول النامية في ظل العولمةاجلتذي مجي ة،  2
، 2113،  ، جاتعة اجلزائر(غري تن ترة)اجستري تت كرة  الشراكة االورومتوسطية وأثارها المتوقعة على القطاع الصناعي في الجزائر، اكد مل  ، - 3

 .17، 11، ص ص2115
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 : اإلجراءات ذات طابع االستقرار  -6
 ؛الكاتل ألسعار كل الس ع واخلدتاتتتاص ة رفع الد م    األسعار إىل غاكة التصتل إىل التؤركر  –

حتركتتر أستتعار المائتتدة، وإ  تتا  االستتتقللية أكثتتر ل بنتتتى التئاركتتة يف تتتنح القتتروض، تتتع ضتترورة ت بيتتق القتا تتتد  –
 ؛(LES REGLES PRUDENTIELLES) االحرتاعكة

 ؛تؤدد وفق ةتى الست تحتركر أسعار الآرف ل –

بمقتات التئ يتز، )العالتتي، وذل     طركق تق تيص النمقتات العاتتة القرا       ئز امليزابية وتنالية االدخار  –
، وعكتتتادة (د تتم األستتعار، تق تتتيص اليتتد العات تتة يف التضتتتيف العالتتتتي، الت  تتي  تتت  الت  تتري املتتايل ل الؤسستتتات العالتتيتتة

 ؛ايكرادات العاتة    طركق تتسيع الت ا  الرركيب

 ؛التؤكم يف التر م وجع ه يف تستتى تعقتل –

 .  ية يف الت ميف ت  اارار الس بية لعال ية التؤتلابكة الالاكة االجتالا ية لتكتم أكثر فتراجعة ش –

 :وتتالثل فيالا ك ي  :اإلجراءات ذات الطابع الهيكلي -4
حتدد حتتايل ( 66-10األتتر )فتح رأس املال االجتالا ي ل الؤسسات العالتتية ل الستتثالرك  احمل يت  واألجابت   –

 ؛تؤسسة أو وحدة إبتاج 388

 ؛العالل     تتعكع الآادرات ت  غري احملروةات –

 ؛إب ا  ست  تايل لتس يل  ال يات اخلتصآة والآتل     تآادر تالية جدكدة لتالتكل االستثالارات –

التيت تقتتن بتستيري أست م املؤسستات العالتتيتة لستاب  (LES HOLDINGS)تعتتك  صتنادكق املستابة  –
 ؛نالية خمت ف الق ا ات املتك ة هباة وتاخلزكنة ولتس يل  ال ية إ ادة اهليك ة الآنا ي

ل تتتع ت تتئيع إصتتلح النظتتان املتتايل واملآتتريف، وهتيئتتة ة تتاجي البنتتتى ايحآتتائية لعال يتتة اهليك تتة اخلتصآتتة تستتتقب –
 ؛ت سي  البنتى اخلاصة

لرستتتم إطتتتار  9111ط تتت  االبرتتتالان إىل املنظالتتتة العامليتتتة ل تئتتتارة، وبتتتدأ املماوضتتتات تتتتع التؤتتتاد األوريب ستتتنة  –
 .اكة والتصتل إىل إب ا  تنظالة ل تبادل الرل  ر 
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 أثر اإلصالحات االقتصادية على تحرير حركة رأس المال:المبحث الثالث
حرصت اجلزائر   ت  وضتع ايطتار الت تركعي ل ت ذت  و االبتقتال إىل االةتآتاد الستت ، ف صتدرت  تدة بآتتص و 

وتتتت  بتتت  ايصتتتلحات التتتيت باشتتترهتا ، 8811 تتتدلت األختتترى هلتتت ا الغتتترض، و أدخ تتتت  تتتدة إصتتتلحات تنتتت   تتتان 
ل  بإلغا  القيتد التيت كابتت تتجتتدة تت  الس  ات اجلزائركة، ذت حتركر حركات رألوس األتتال وحتركر التئارة اخلارجية، وذ

وسنؤاول ت  خلل ذ ا املبؤو إىل الت ر  إىل أذم ايجترا ات التيت ةاتتت هبتا اجلزائتر يف إطتار حتركتر حركتة رألوس  .ةبل
 .األتتال

 اإلصالحات التي قامت بها الجزائر في إطار تحرير حركة رؤوس األموال: المطلب األول
ناوله يف المآتل السابقة أبه ت  اخل ر التعئيل بإلغا  القيتد   ت  تعتاتلت حستاب تب  لنا ت  خلل تا سبق ت

الك تتتي، والق ا تتتات املاليتتتة احمل يتتتة تعتتتترب تتتت  املت  بتتتات األساستتتية ل تق يتتتل تتتت   درأس املتتال، وأم تقتكتتتة واستتتتقرار االةتآتتتا
و  ت  ذت ا األستاس " القآتري األجتل   ت  وجته اخلآتتص" األخ ار النامجة    التق بات املماجئة يف تدفقات رأس املال 

رأس املال األجنتيب والعالتل   ت  فقد ابت ئت اجلزائر سياسات وإجرا ات ذاتة يف إطار هتيئة األرضية اللعتة الستق اب 
 .استغلله أحس  استغلل

 السياسة النقدية : الفرع األول
كام  ئز امليزابية كبري كتم    طركق ايصدار النقدي ت  البنتتى ممتا أدى بالتتايل   ال ية ايصلح االةتآادي ةبل

تتدفقات االئتالتام واالستتثالار وبالتتايل إىل رفع تعدل التر م و دن تتاعم الساب اخلارجي تع وجتتد اختتلالت تتع تق ب
 التؤتدي  ت  وجتتد سياستة بقدكتة واضتؤة، وذلت  ذروب رأس املال، ويف ذ ا السيا  ميك  القتتل أبته ال ميكت  ت ئيع

  .1ج ة أخرى املركزي ت  ج ة وضعف التساطة املالية ت  ل تداخل ب  اخلزكنة العاتة والبن 
ويف ذتت ه الظتتروف جلتت ت اجلزائتتر إىل صتتندو  النقتتد التتدويل، وبعتتد إبتتران اتماةيتتة بربتتاتج االستتتعداد االئتالتتاين األول 

رئتي  الكتتتة بإحتداي إصتلح جت ري تت  الق تاجي املآتريف والنظتان " تتلتتد محتروش"، باشر الستيد 37/15/7818
، وجا  ذ ا القابتم هبدف ضبا السياسة النقدكة وفق ، املتع ق بقابتم القرض والنقد  7881-71املايل بإصدار ةابتم 

ةتتابتم وةتتد أ  تت  تت  بتتات ترح تتة حتتتتل االةتآتتاد اجلزائتتري ، يف ا تالتتاده   تت  وستتائل ضتتبا ذات بعتتد بقتتدي عتتت، 
2؛إ ادة اال تبار ل بن  املركزي ، وتدى أبية السياسة النقدكة ؛املتع ق بالقرض والنقد 81/71

 

، حيتتو جلتت ت تنتت  ستتتنة  إتبتتاجي سياستتة بقدكتتة صتتتارتةئركتتتة تتت  ختتلل الرببتتاتج   تتت  وةتتد  ال تتت الستت  ات اجلزا
، وت  ف العالتل M2    استعالال أدوات السياسة النقدكة غري املباشرة ل ؤد ت  التتسع يف منت الكت ة النقدكة  7885

                                                
1
جم ة اةتآادكات مشال إفركقيا، العدد األول، دكتام امل بت ات اجلاتعية، اجلزائر ، سياسات التحرير و اإلصالح االقتصادي في الجزائر، ب اذر   ي،  - 

 .712  -181، ص ص2004
واةع -ت تق  املنظتتة املآرفية اجلزائركة والتؤتالت االةتآادكة،   واقع المنظومة المصرفية الجزائرية ومنهج اإلصالحب عزوع ب    ي،كتتش  اشتر،  - 2

 .011، ص 6880،دكسالرب 90/ 90كتتي  تن ايبسابية والع تن االجتالا ية ، جاتعة حسيبة ب  بت  ي، ال  ف،، ك ية الع-وحتدكات
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دالت الترت م ختلل     ختمي  تعدل التر م إىل املستتتى الت ي كستالح باستتقرار األستعار، وذت ا تتا كمستر رفتع تعت
 1.الست  النقدكة، فيالا ب  البنتى ذ ه المرتة، وإلغا  السقتف     المتائد املدكنة، والسقتف     المائدة يف

ألجتتل   7885،2ستتنة  ايجبتتاريوةتتد مت التؤستت  تتت  أدوات السياستتة النقدكتتة بإدختتال أداة االحتيتتاطي القتتابتين 
 تت  طركتتق إ تتادة اخلآتتم ل بنتتتى التئاركتتة ، تتت  ةبتتل البنتت  املركتتزي ليؤتتل الستتت  تناليتتة إتكابيتتات تراةبتتة الستتيتلة النقدكتتة 

النقتتدي تكابتته كتت داة تتت  أدوات السياستتة النقدكتتة، كالتتا مت إدختتال أداة  ال يتتات البيتتع بتتاملزاد الع تت  يف الستتت  النقدكتتة يف 
و  ت  ذت ا األستاس تكتتم  7881،3شكل تزاكدات القروض، والعالل     تس يل إدخال  ال يات الست  املمتتحتة يف 

اجلزائتتر ةتتد متكنتتت تتت  االبتقتتال إىل أدوات السياستتة النقدكتتة غتتري املباشتترة والتتيت ذتتي تتت  تت  بتتات االبتقتتال ل ب تتدام ذات 
  4.الت  يا االةتآادي إىل ةتى الست  وت  اةتآاد االستدابة إىل اةتآاد األستا  املالية

تستتع الكت تتة النقدكتتة، وأدى ت تتدد األوضتتاجي النقدكتتة إىل ذبتتتر  لت بيتتق ذتت ه ايجتترا ات مت تق تتيص تعتتدل ت ةتيئتتوب
 5(.7881نة س % 1 أةل ت  ف 7884نة س % 27إىل  7885نة س % 38ت  ) كبري يف تعدالت التر م 

و التتتتا تعتتد السياستتة النقدكتتة الستت يالة تكالتتل للبرتتبار املتتايل، با تبتتار أم التتستتع املمتترر يف الستتيتلة كتتؤرر   تت  
 .اخلارجي ب كل تباشر، ومت  ذ ه السياسة  دة جتاب  ب كر تن ا أسعار المائدة، وأسعار الآرفالق اجي 

 .تحرير أسعار الفائدة: الثانيالفرع 
وال . كقآتد بتؤركتتر ستتعر المائتدة، جع  تتا خاضتتعة لقتتى الستتت ، عيتتو ميكت  تتعكتتع االئتالتتام ب تكل أكثتتر فعاليتتة

املتتةعتتة إذا مل كتتراجي فيتته التتةيتتت والستتر ة والتتتدرج، وذتت ه املستتائل حلتت  أم  ميكتت  لتؤركتتر ستتعر المائتتدة أم حيقتتق النتتتائج
حتتتددذا درجتتة استتتقرارا االةتآتتاد الك تتي وظتتروف النظتتان املآتتريف وة تتاجي املؤسستتات الكتتيتتة، وةتتدرات البنتت  املركتتزي، 

ات البنت  يلغتا  التدكتم فتؤركر سعر المائتدة حلت  أم ككتتم تآتؤتبا بإصتلحات ذيك يتة تت  بين تا إ تادة ذيك تة تيزابيت
  .وختصآة بنتى الق اجي العان، وت بيق تدابري لتعزكز التناف  يف الق اجي املآرف. املعدوتة
  :ويف ذ ا ايطار كتع      صابعي السياسة االةتآادكة تاك ي 

 هبا؛ اأم كقرروا تىت كبدأ حتركر أسعار المائدة،وتدى السر ة اليت كتع  أم كتؤركت  -
حيددوا التس سل امللئتم لعال يتة التؤركتر، والرتتيت  الت ي ميكت  تت  خللته حتركتر أستعار المائتدة يف األدوات  أم -

 املالية امل ت مة، دوم هتدكد سلتة النظان املآريف؛

 كتع      البن  املركزي وضع إسرتاتيئية لتؤقيق سياسة بقدكة يف إطار بظان تايل تتؤرر؛ -

                                                
 .011رجع سابق، ص ، تب عزوع ب    ي،كتتش  اشتر  -1
 .711ب اذر   ي، ترحع سابق،ص - 2
 .588ب عزوع ب    ي،كتتش  اشتر ، ترجع سابق، ص - 3
 .732لعقتم بادكة، ترجع سابق، ص - 4
 .ترجع سابقكالاسي حمالد األت  ،  شعتيب حمالتد فتعي ، - 5
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ستتالح لقتتتى الستتت  بتت م حتتتدد تتعكتتع املتتتارد املاليتتة إىل جابتت  االستتتعداد ملتاج تتة إب تتا  ستتت  بقدكتتة فعالتتة، ت -
 االبتكارات املالية اليت ال بد أم تعق  التؤركر؛

و التتا إذا مت التؤركر ةبل األوام فقد كست زن األتر إ ادة ت بيق ضتابا     أسعار المائدة، فبعتد التؤركتر املتايل  
ار المائدة إىل أسعار فائدة حقيقية احلابية دوم تغاالة، وذ ه بتدورذا ستتزكد تت  املتتارد حل  أم كؤدي حتدكد الست  ألسع

 .املتاحة ل نظان املايل
وذك ا فإم حتركر أسعار المائدة كت    ت  الناحية النظركة تتافر االستقرار االةتآتادي الك تي وايشتراف املآتريف  

 .الآارن، إىل جاب  تتخي التس سل
بتؤركر أسعار المائدة     ودائع البنتى التئاركة وجع  تا تتؤتدد وفتق ةتتى  1990جلزائر يف تاي لقد بادر بن  ا

ستنتكا، ممتا جعتل ت بيتق القترار  20%الست ، تع إبقا  أسعار المائدة     ايةراض ت  البنتى خاضعة لد أةآ  بستبته
ك  إعالتتة التتد األةآتت    تت  إةتتراض البنتتتى تتتار   1994إىل غاكتتة 1990تتت  تتتاي  ةاألول أتتترا صتتعبا طي تتة المتترتة املالتتتد

التئاركة، ولك  ذ ه اخل تتة يف التؤركتر مت حآترذا ت بيقيتا حيتو وضتع ذتاتأ بت  أستعار المائتدة   ت  إةتراض واةترتاض 
، ويف الن اكتتة أدى حتركتتر أستتعار المائتتدة تتتع تراجتتع 9110ومت إلغتتا  ذتت ا ايجتترا  يف دكستتالرب 5%البنتتتى التئاركتتة بنستتبة 

إدارة ال  ت  األكثتر ت تددا إىل ظ تتر أستعار المائتدة القيقيتة املتجبتة تنت  بداكتة  تان  لتر م بمرتل سياستاتتعدالت ا
كالتا ت تتترت أكرتا أستتعار المائتدة   تت  إةتراض بنتت  اجلزائتتر ل بنتتى التئاركتتة ومت إلغتا  التتد األةآت    تت  أستتعار   1996

 .1994المائدة يف ست  املال يف افركل 
 التؤركر سياسة النقدكة الس  ات ا تالدت الدويل، النقد صندو  تع ايصلحات إطار ويف 1990 ت  ابتدا ا

 حتركتر تت  الرئيسي اهلدف املايل،وةد كام الق اجي حتركر يف وشاو تاكينتم تن ج ذل  يف تتبعة المائدة ملعدالت التدرحلي

 االستتثالار متتكتل حنتت تتجي ته و تعبئتته بغترض للدختار تعتتك  أحست  ج تة تت  ذت إ  تا  اجلزائر يف المائدة تعدالت

 1 . القيقية تك مته االةرتاض بإ  ا  س تك ا  ق نة     املؤسسات إرغان أخرى ج ة ،وت 
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  2003  -7881ت  املالتدة المرتة خلل والتر م المائدة تعدالت ت تر(: 3-2) اجلدول

 
امل تقت  التتط  األول  ،"حالرة الجزائرر" المرالي وأثررع علرى النمرو االقتصراديالتحريرر حمالتد،  ستيدي شتكتري،  حمالتد بتعكتام بت : املآدر
 . 2002 ، اجلزائري، املركز اجلاتعي ب ار  ت رري اخلدتات املالية     النظان املآريف: حتل

 .التر م تعدل– االمسي المائدة تعدل= القيقي المائدة تعدل
 التؤتتل بق تة أم إال ، املركتزي الت  تيا ورح تة تقاربتة ارتما تا 1990 ت  ابتدا ا المائدة تعدالت  رفت لقد

 تعتدل يف الكبتري االامتاض إىل ذت ا وكعتتد تتجبتة حقيقيتة فائتدة تعتدالت تترة وألول بتؤقيتق ، 1997سنة  سئ ت

 % و8 بت  تتا بستبة التدائتع   ت  المائتدة تعتدالت ستئ ت بينالتا5 % إىل 1998ستنة  وصتل الت ي الترت م

 ستنة تت  وابتتدا  ،+7 %و+3 بت  تتا تترتاوح التدائتع   ت  تتجبتة حقيقيتة فائتدة تعتدالت إىل كتؤدي ممتا 12.5

 سياسة النقدكة الس  ات ت بيق و التر م تعدل تع ااماض متاشيا وذ ا الرتاجع يف المائدة تعدالت بدأت 1998

 .النقدكة الكت ة منت يف التؤكم أجل ت  صارتة بقدكة

 ميكت  تتا وذت ا االدختار، تستتتكات عكتادة إىل تتؤدي تتجبتة حقيقيتة فائتدة تعتدالت فتإم وتاكينتم شاو وحس 

 1.املرح ة ذ ه خلل النقدكة الكت ة إمجايل ت ) ألجل ودائع( النقتد أشباه بسبة ت تر تلحظة خلل ت  تعرفته
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 .تحرير أسعار الصرف: ثالثال فرعال
 اذتالاتتا اجلزائتر هلا أولت اهلليت االةتآادي ايصلح ةراكا أذم ت  الآرف سعر بظان وحتركر إصلح ةرية تعترب

 1.ل ئزائر اخلارجي املركز وتقتكة الآرف سعر استقرار تعزكز ةآد املاضي القرم ت  الثالابينات تنتآف تن  كبريا
ال و ةتتد كتتام التؤدكتتد ايداري ل تتدكنار ذتتت الظتتاذرة امل لتفتتة ةبتتل ايصتتلحات االةتآتتادكة، كالتتا أم ذتت ا التؤدكتتد 

كنستئم ك يتة تتتع تتدذتر القيالتتة الداخ يتة لته، فتت دى الستعر املرتمتتع وغتري القيقتي ل تتدكنار اجلزائتري لعئتتز الستاب اجلتتاري 
اخلارجي ل دولة، وكابت هتدف برباتج ايصلح االةتآادي     تستتي ست  الآترف إيل تتحيتد ستعر الآترف الرمستي 

 9192ولقتتتد شتتت د بظتتتان الآتتترف يف اجلزائتتتر تنتتت  ستتتنة 2، تتت واملتتتتاعي حتتتىت كآتتتبح ستتتعره  كتتتتم  تتت  طركتتتق العتتترض وال 
وكئتز  تت  حماولتة لتعتدكل األستعار  9119 تلل  تان ، فتعدكلت  دكدة تزاتنتت أغ ب تا تتع ايصتلحات االةتآتادكة 
 -9119دج ل تدوالر ، وختلل المترتة  66إىل  988النسبية احمل ية وعكادة االبمتاح خم  التدكنار اجلزائتر بت كثر تت  

 60فقا ستنتكا ممتا جعتل ةيالتة التدكنار حتتايل  0وصل تعدهلل الت مي  االمسي لقيالة الدكنار يف املتتسا إىل 9110
دكنتتار لكتتل دوالر يف الستتت  الرمسيتتة، غتتري أمهل ذتت ا االستتتقرار النستتيب مل كتمتتق تتتع الظتتروف االةتآتتادكة أبتت اى، حيتتو أمهل 

تستتعية أدت إىل ارتمتتاجي الترتت م وعتتدهلالت  اليتتة ولتت ل  ارتمعتتت صتتدتات التبتتادل التئتتاري املعاكستتة والسياستتة املاليتتة الت
، كالتتا ارتمعتتت تتترة أختترى 9113وهناكتتة  9119بتت  أكتتتتبر  08ةيالتتة التتدكنار اجلزائتتري باملعتتدهلالت القيقيتتة بنستتبة 

ستتة اتبعتتت سيا 9110إىل أربعتتة أضتتعاف، ويف  تتان  9110النستبة بتت  الستتعر يف الستتت  املتاعكتتة والستتعر الرمستتي ع تتتل 
، وتنت  ذلتت  التةتت أدت السياستتة 9112تربتة يدارة ستتعر الآترف وجتترى بعت  الت متتي  االمستي حتتىت تنتآتف  تتان 

املالية املت دهلدة وتقتكة املركز املايل اخلارجي ل ئزائر إىل تعزكز استقرار سعر الآرف ، وت  اخل تات امل التة التيت اختت ت يف 
وميكت  تتضتيح أستعار صترف التدكنار تقتابل التدوالر  3 ،بت  البنتتىاستؤداي ستت  النقتد األجنتيب فيالتا  9112جابمي 

 :يف اجلدول التايلهل 
 صرف الدكنار اجلزائري تقابل الدوالر األترككيت صرف ت تر تعدال (3-3): جدول رةم

 
جم تتتة اةتآتتتادكات مشتتتال إفركقيتتتا، العتتتدد األول، دكتتتتام سياسرررات التحريرررر و اإلصرررالح االقتصرررادي فررري الجزائرررر، ب تتتاذر   تتتي،  :املآتتتدر

  .918، ص 2004امل بت ات اجلاتعية، اجلزائر ، 
                                                

 العدد،  إفركقيا مشال اةتآادكات جم ة، الصرف سعر لنظام الركن فرضية ظل في للجزائر األجنبي المال رأس الستقطاب قياسية دراسة ، تت ال ارف - 1

  .216ص، 2118السداسي األول ،  جاتعة حسيبة ب  بت  ي، ال  ف،السادس 
 .711ص ب اذر   ي، ترحع سابق، - 2
 .314دراوسي تسعتد، ترجع سابق، ص - 3
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إم  ال ية حتتكل الدكنار ستا دت   ت  ترةيتة حمتيا تلئتم  للستتثالار األجنتيب، يف جتت تستتقر لستعر صترف فع تي 
 .  تاهلم وأرباح م إىل اخلارجوحقيقي بايضافة إىل حآتل املستثالرك      األجاب      ضالابات لتؤتكل أت

الثابتت  ويف اخللصة ميك  القتل أم بظان الآرف يف اجلزائتر  ترف  تدة ت تترات تتتاليتة تنتتقل تت  بظتان الآترف
 1.تا ب  البنتىبظاتا حقيقيا لسعر صرف 9112ت  جابمي  ابتدا اإىل بظان التعت  املتجه ليآبح 

 .الماليإصالح وتحرير القطاع : الرابع الفرع
إم الق اجي املايل الكف  والس يم كعد تكتبا أساسيا يف ةاب يتة حستاب رأس املتال ل تؤتكتل كالتا ستبق وأشتربا، وذتت 

 .تا دفع باجلزائر إىل اختاذ  دة إجرا ات يصلح وتقتكة الق اجي املايل
الارات الق تاجي العتان، وذتت تتا لقد كام الق اجي املايل يف اجلزائر خلل الثالابينيات، كعالل كتسي ة تالية لتالتكل استتث

بتتتج  نتته غيتتاب العلةتتة بتت  الت آتتتيص االئتالتتاين وتقيتتيم امل تتاطر، و  تت  ذتتت ا األستتاس خرتتع الق تتاجي املتتايل واملآتتتريف 
لسياسات كبح تالية، مش ت تعاكري إداركة لتنظيم األسعار وحئم ختآيص االئتالام، وابعكست ت ت  الت تتذات كالتا يف 

ألخرى، يف ضعف كما ة  ال ية ختآيص وح د املتارد ممتا ترتت   نته تكتاليف ترتمعتة ل تستاطة العدكد ت  الدول الناتية ا
 .املالية، تع غياب تان ل تنافسية وةيان أبظالة تالية وتآرفية غري تت ترة تع أدوات تالية حمدودة جدا

لتطنية، وتتجي  ا حنت متتكل وةد لعبت اخلزكنة الدور األساسي يف تنالية الق اجي املايل، باحتكارذا ملعظم املدخرات ا
 .امل اركع اجلدكدة ضال  املؤسسات العاتة، ولع  البن  املركزي اجلزائري دورا رابتكا

و لوة     ذل ، فإم  تاتل التؤكم والرةابة يف اجلزائر شك ت جز ا ت  بظان إدارة االةتآاد ومل كك  هلا ارتبار 
األجنبيتة، يف التةتت الت ي ك تكل فيته الق تاجي املتايل واملآتريف الت ي  ك كر ب وضاجي تيزام املدفت ات وتدى تتفر العالتلت

مت كه الدولة أداة الت  يا املركزي حيو اةتآر دوره     ت بية االحتياجات التالتك ية ل ق اجي العان ال ي  ال ي أدى إىل 
 .ات وح د املتارد وإدارة امل اطرالي تلة دوم ةيان النظان املايل واملآريف ب دا  وظائمه الرئيسية وخاصة تتفري املع تت

املاليتتة ستت بيا، ومل ميتارس البنتت  املركتتزي أي ب تار ت التتتس يف جمتتال الرةابتتة  توضتال  ذتت ه البيئتتة كتام دور املؤسستتا
    البنتى ومل تك  وظيمتة إ تادة اخلآتم ستتى أداة لتزوكتد البنتتى بالستيتلة اللعتتة، وكابتت حتدود ايةتراض يف تعظال تا 

 .إلزاتية
التان ل ستا  املالية يف اجلزائر لكتم السندات الكتتية غري ةاب تة ل تتداول، وكت ا  بيزت ذ ه املرح ة بالغياكالا مت

القيتتتتد املمروضتتتة   تتت  النقتتتد األجنتتتيب بالنستتتبة ملعتتتاتلت الستتتاب  اجلتتتاري والرأمستتتايل ال تتتي  التتت ي أدى إىل غيتتتاب تتتتان 
 .للبدتاج يف األستا  املالية العاملية

 65% اع املآريف يف اجلزائر كام كتاليز بارتماجي درجة الرتكيز حيو هتيال  بع  البنتى   ت  تتا بستبته كالا أم اجل
تت  الستت  املآتريف، وحتتد تثتتل ذت ه النستبة العاليتة تت  املنافستتة حيتو أم ملالارستات بعت  البنتتى ابعكاستتات  95%إىل
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 تدن حتركتر حستاب رأس املتال إىل  يفمي التاةع، كتؤد ،ذاتة     البنتى األخرى مما كؤرر بدرجة جتذركة     أدا  الست 
التق يل ت  املنافسة، وميك  تلحظة وجتد بس   الية ت  الرتكتز يف أوروبتا، إال أبته يف ضتت  غيتاب القيتتد   ت  حستاب 

ائتع لتدى رأس املال، فإم ذ ا الرتكز ال ك تكل إ اةتة حقيقيتة ل النافستة طاملتا كتتتفر ل التعتات   يف الستت  خيتار إكتداجي التد
 . األستا  العاملية أو االةرتاض تن ا

، وةد أتاح ةابتم النقد والقترض الآتادر 1989لقد بدأت اجلزائر يف ت بيق ايصلحات املالية اب لةا ت   ان  
وبظرا ل آعتبات اليت  رف ا االةتآتاد التتط  ختلل ،لعدد ت  ايصلحات اليت مت تنمي ذا يف الق اجي املايل 1990سنة 
ف الثاين لمترتة الثالابينيتات، شتر ت اجلزائتر يف إصتلح النظتان املتايل واملآتريف تت  ختلل اال تالتاد   ت  ةتتى الستت  النآ

واملنافستة وبالتتتايل حتتكتتل النظتتان تتت  جمترد باةتتل ل تتتتال إىل املؤسستتات العاتتتة إىل بظتان أكثتتر ب تتاطا لتعبئتتة املتتتارد وترشتتيد 
 :خلل تا ك ي  است دات ا ت

 أسعار المائدة؛ حتركر -
 التؤركر التدرحلي ملعاتلت الساب اجلاري والرأمسايل؛ -

 .ا تالاد سياسة أكثر تروبة ا اه أسعار الآرف -
بابستؤاب اخلزكنتة تت   ال يتات متتكتل االةتآتاد، وكالرح تة  1987وكابتت أول خ تتة ذاتتة ذتت اختتاذ القترار ستنة 
 .خرم ايصلحات املالية والبنكيةالزاوكة يف  رابية مت الرتكيز     إ ادة ت ذيل املآارف كتهنا حئر

كالتتتا ةاتتتتت اجلزائتتتر أكرتتتا بإصتتتلح األطتتتر القابتبيتتتة والتنظياليتتتة ل الؤسستتتات املاليتتتة وإ تتتادة صتتتياغت ا لتتتافتتتق تتتتع 
وتت  أجتل حتست  كمتا ة النظتان املآتريف . املت  بتات البنكيتة الدكثتة، ولتتعك  التتجته اجلدكتد حنتت ملليتات و تاتتل الستت 

لاجتة إىل حتست  وضتع ستيتلة البنتتى العاتتة املتعثترة تت  ختلل إ تادة رمس ت تا، وبايضتافة إىل ذلت  فقتد اشتتال ت برعت ا
.  ال ية إ ادة ت ذيل الق تاجي املآتريف   ت  إ تادة ذيك تة الت آتيص التتظيمي ل بنتتى العاتتة وتق تيص ت كيتة الكتتتة في تا

  .والسالاح بإب ا  بنتى خاصة وفروجي لبنتى أجنبية 
ا ركز ةابتم النقد والقرض يف إطار ت ئيع االستثالارات األجنبية املباشرة،      فتتح جمتال واستع أتتان إتكابيتة كال

أب ا  بنتى أجنبيتة تعالتل يف الستت  الداخ يتة وفت  القيتتد والرتتابا   ت  النظتان املآتريف كتي ال تتجتد  تائتق تت كر أتتان 
وذلتت ، بعتتد اختتتاذ ةتترار ا تالادذتتا، وفتترض شتترور االبمتتتاح .  ةحركتتة حركتتة دختتتل وختتروج رألوس األتتتتال تتت  وإىل الدولتت

) العقلين ل ست  احمل ية     األستتا  املاليتة الدوليتة، واهلتدف األساستي ذتت الآتتل   ت  تستتتكات تكنتلتجيتة تتقدتتة
 .  ، وكعزع ت  فرصة كس  األستا  اجلدكدة(فيالا كتع ق باملنتئات املالية

  ت  تنظيالت  حيتددام شترور  6888اليتة فتإم جم ت  النقتد والقترض ةتد صتاد  ستنةأتا بالنستبة لستت  األورا  امل
استثالارات غري املقيال  يف حممظة األورا  املالية، وذت تا كمتح الباب ل عال يات يف البترصة ل الستثالرك  األجاب ،  ندتا 

ي أصتبح كق تق ال تركا  وكعتتد ذت ا لق تة فالبترصة اجلزائركة ال تزال تتسم بالرعف والركتد الت . كآبح الن ار في ا تتقدتا
و يف ذ ا الآدد صرح رئي  جلنتة التنظتيم ( ركاض س يف، فند  األوراسي، صيدال)ال ركات العالتتية اليت دخ ت في ا
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إضتافة إىل  تدن . ال ي أكد أم تؤسسة تالية تسري بثلي تؤسسات ال تستقبل هلا" سيد   ي بتكراتي" وتراةبة البترصة
خلتاص وتترد ذلت  أم أغ ت  ال تركات العالتتيتة تعتاين تت   ئتز يف اخلزكنتة واملتاعبتة، بتل أم دكتهنتا ةتدرت  اوب الق تاجي ا

أتتتتا . بعتتتد ت  تتتري أصتتتتهلا فرتتتل  تتت  االختتتتلالت املستتتئ ة يف األصتتتتل ورةتتتم األ التتتال رت يتتتار دكنتتتا 088بتتت كثر تتتت  
وتتتع املقتتاكي  وال تترور الدةيقتتة التتيت املؤسستتات اخلاصتتة ف تتي تتت  حيتتو بنيت تتا  بتتارة  تت  تؤسستتات فردكتتة أو  ائ يتتة، 

تت  ب تتا البترصتتة يف ستتئل احملاستتبة التؤ ي يتتة والتستتيري ت التت  كتتل شتتركة ب ةآتت  شتتمافية ممكنتتة تتتع تقتتد  حآتتي ة ستتنتكة 
ل ن ار االةتآادي، وتؤشرات دةيقة لرأس املال ورةم األ الال وشبكة الروات  واألجتر واألصتل، وذتت تتا حتتاول تعظتم 

 .تتؤاشاهاملؤسسات أم 
ب رةتان أ الاهلتا  حإم ت كل ال مافية كبق  ت روحتا ب تدة يف تؤسستاتنا التطنيتة و تدن استتقرار الكثتري تن تا ل تآترك

وكافة األ الال اليت تقتن هبا، وحرتر اجلالعيات العاتة ل تقييم السنتي األتتر الت ي كمرضته ةتابتم التدختل يف البترصتة ممتا 
 . ملايل تغيبة متاتا وال وجتد لثقافة البترصة لدى الرأي العانكع  أم رقافة اي لن يف امليدام ا

إم بقتا  ستتت  األورا  املاليتة   تت  ذت ه الالتتة لت  كستتا د   تت  إبعتاش االدختتار احمل تي ذلتت  أم اهلتدف تتت  إب تتا  
اللعتتتة لتالتكتتل البترصتتة ذتتت ت تتئيع املتتدخرك  اخلتتتاص   تت  تتتتفري أتتتتاهلم يف البترصتتة، ممتتا ميكتت  الآتتتل   تت  األتتتتال 

 1 .املؤسسات العالتتية بعد ابسؤاب الدولة ت  تسيري االةتآاد، إىل جاب  تس يل  ال ية اخلتصآة

  واإلشراف الرقابة:الفرع الخامس
 تمعيتل كت  ت  النقدكتة السياسة يف اجلتذركة والتغريات ،التط  االةتآاد خيدن وفعال كمؤ تآريف ة اجي وجتد إم

 تستؤولية  تادةيف التدول العربيتة  كتزير بنت  امل حيتو كتتتىل الدوليتة، املعتاكري كتاكت  وتا وايشتراف الرةابتة وتعتاكري أست 

 دةيتق ب تكل كتابع لكتبه املايل االستقرار لتؤقيق العتاتل أذم إحدى الرةايب النظان الرةايب، وكعترب النظان     ايشراف

 لتردجي الرةابيتة الست  ة لتدى املتاحتة ايتكابيتات وبتاست ة الرئيستية املؤشترات ختلل تت  املآتريف الق تاجي أدا  وتنتتظم

2.املآرفية الرةابة لقتا د امل المة املآارف
  

با تبتار املتتل ة املآترفية ذتتي أستتاس الستلتة املآتترفية ، فتإم بنتت  اجلزائتتر أوىل هلتا أبيتتة كتربى ، وأ تتترب رأس املتتال و
 .وثابة تقياس أساسي هلا( األتتال اخلاصة ل بن )

األتتتال )يف  لةة رأس املال الآايف  -9199كالا ورد يف تتصيات جلنة باعل –و كتالثل تعيار املل ة املآرفية  
 90الآتادر يف  83-19تت  التنظتيم ( 86)و امل اطر املرتتبة املرجؤة و حس  تا بآت   يه املادة ( اخلاصة الآافية

و املتع قتتتتة بتؤدكتتتد القتا تتتتد  61/99/9110يف  الآتتتادرة 10-10تتتتت  التع يالتتتة رةتتتتم ( 83)و املتتتادة  9119أوت 
،بظتترا ( 8%)الالائيتتة ، فتتإم البنتتتى و املؤسستتات املاليتتة ت زتتتة بتتاحرتان و بآتتمة دائالتتة ، بستتبة تتتل ة تعتتادل   تت  األةتتل 

                                                
 .731 -735لعقتم بادكة، ترجع سابق ، ص ص - 1
تطور األداء واإلصالحات في القطاع المصرفي  -8002التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة ، االةتآادي واالجتالا ي الآندو  العريب لإلمنا  - 2

 .711-711ص ص ، 3002سبتالرب  2، 32العدد، -في الدول العربية
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حيتو  ،    ست  حممظت ا ت  الدكتم   ت  الق تاجي العتان جلعدن التتاعم اهليك ي  ل بنتى واملؤسسات املالية اجلزائركة  والنات
ستنتات  أربتعطتر  ت بيتق املؤشتر   ت  فترتات  ةتدرذا  تست   9110بتتفالرب  61بتتارك   ةتع يالة بن  اجلزائر الآتادر  أم

  1:وذ ا حس  تا ك ي  9111   إىل دكسالرب 9110ابتدأ ت  جتام

 .9110 حىت هناكة جتام   80%
 .9112 حىت هناكة دكسالرب% 80
 .9111حىت هناكة دكسالرب  % 82

 .9119هناكة دكسالرب حىت % 81
 .9111حىت هناكة دكسالرب % 89

 : ولساب ذ ه النسبة تستعل العلةة التالية

   [الصافية الخاصة األموال/المخاطر المترتبة المرجحة= ]المالءة  نسبة
%8  

احرتان ت بيق ذ ه النسبة جا  بآمة تدرحلية و ذ ا بسب  خآتصية البنتى اجلزائركة اليت تتاليتز برتعف رأس تاهلتا 
 9110ابتدا  ت  سنة  8%إىل  4%حيو تراوحت بسبة املل ة ت  ،

 ن وذلت  كالتا بآتت9111تت  طترف البنتتى اجلزائركتة إىل هناكتة ستنة  Iبتاعل  تقتررات اتماةيتةتت خر ت بيتق وذكت ا 
كالتتا أم ذتت ه ال ئنتتة   ،ن9111، بينالتتا حتتدهلدت جلنتتة بتتاعل ملختتر أجتتل لت بيق تتا بن اكتتة ستتنة 47/17  يتته التع يالتتة رةتتم 

تنؤت ل بنتى فرتة ابتقالية تدهتا رلي سنتات لللتزان وعيارذا، بينالا تنؤت التع يالتة الستابقة ل بنتتى اجلزائركتة فترتة تآتل 
اجلزائتري حنتت اةتآتاد الستت   اشياا تع المرتة االبتقالية التيت ميتر هبتا االةتآتادإىل مخ  سنتات لت بيق ذ ا املعيار، وذل  مت

حتتدتدت التع يالتتة رةتتم ، و ةتتد التتر، والت بيتتق املتتتدرج لإلصتتلحات االةتآتتادكة تنتت  بداكتتة التستتعينيات تتت  القتترم املاضتتي
افتق ملتا وضتعته جلنتة بتاعل، بالنسبة ل الستابات يف ال تركات، وذلت  تت  % 911تعاتل ترجيح ل   ر بنسبة  47/17

دكتتم   تت  الزبتائ  واألفتراد، بينالتتا : إالت أمت بنت  اجلزائتر ويف ت ؤتتق ختاصت بالتع يالتة الستتابقة وضتع ذت ه املستتابات يف بنتد
 2 .املسابات أو امل اركات لي  هلا طابع الدكتم     الغري أو القت ، ال يف النظان املآريف التق يدي وال ايسلتي

                                                
: ،تتست ة االةتآاد والتالتكل ايسلتي، تقال تن تر     املتةع، إدارة المخاطر المصرفية باالشارة إلى حالة الجزائرحس  ب عئتع ، رابح بتةرة - 1

ARAB/?P=5207HTTP://IEFPEDIA.COM/ السا ة  20/00/9029، أط ع   ي ا كتن 9009أوت  92: ، ب ر كتن    
 90- 29،  ص ص 02:00

:     املتةع االلكرتوينتن تر تقال ،االةتآاد والتالتكل ايسلتي تتست ة، ئري و اتفاقيات بازلالنظام المصرفي الجزاس يالام باصر،  - 2
ARAB/?P=323HTTP://IEFPEDIA.COM/ ، 91:14،     السا ة 91/17/1191، أط ع   يه كتن 1111جتام /94ب ر كتن ، 

 .91ص

http://iefpedia.com/arab/?p=5207
http://iefpedia.com/arab/?p=323
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ن وال ي حلرب 90/99/6886: بتارك   86/83فقد أصدر بن  اجلزائر التنظيم رةم  IIأتا بالنسبة التما  باعل 
االئتالابيتتة، )البنتتتى واملؤسستتات املاليتتة   تت  ت ستتي  أبظالتتة ل الراةبتتة الداخ يتتة، تستتا دذا   تت  تتاج تتة خمت تتف امل تتاطر 

كتاليز بالكثري ت  التعقيد وبالتايل الآعتبة يف  II، إالهل أم اتما  باعل متاشياا تع تا ورد يف ذ ا االتما ( الستةية، الت غي ية
حيتتو أم البنتتى اجلزائركتتة   1الت بيتق، ممتتا كت  ت  تتت  بنت  اجلزائتتر إصتدار تع يالتتات لتتضتيح كيميتتة ت بيتق التنظتتيم الستابق،

كالتا حتتدي تتتع اتمتتا   6881ذتتت و  امليتتاا  ا تت  األجتتل احملتدد هلتت وبالتتايل تتتت خر 6إىل حتد اام مل ت بتتق تقتتررات بتتاعل 
  .Iباعل 

وةيتان البنتتى األجنبيتة العات تة يف اجلزائتر بت ل  يف األجتل  IIإم ت خر البنتى اجلزائركة يف االلتزان وعاكري اتماةية بتاعل 
 .يف وضع تنافسي غري تلئم تع الثابية(  التتية أو خاصة)احملدد ت  ش به أم حلعل األوىل 
ستتيؤدي إىل كستت  اال تترتاف التتدويل هبتتا، ( خاصتتة الثابيتتة تن تتا)اجلزائركتتة باتماةيتتات بتتاعل حيتتو أم التتتزان البنتتتى 

كالتتا أم ذلتت  كعتتترب خ تتتة ذاتتتة يف   ،بتت ل اجل تتتد الثيثتتة جلتت ب االستتتثالارات ورألوس األتتتتال األجنبيتتةت اجلزائتترخاصتتة و 
اخلارجي، خاصة بعد إترا  اجلزائر التمتا   سبيل ت ذيل الق اجي املآريف اجلزائري وا كتالاش  وظروف االبمتاح     العامل

 2.ال راكة تع ايحتاد األورويب وة ع ا ألشتار تتقدتة يف تماوضات االبرالان إىل املنظالة العاملية ل تئارة
ذناى خت يا ت  ةبل الس  ات اجلزائركة ألجل القيان بإصلحات تآرفية جدكدة ، و الدليل     ذل  تا إذ 

يف ذ ا اةال  ندتا ك مت    ت قي البنتى التطنية لتنظيم جدكد صادر    بن   3زائركةأبرعته إحدى الآؤف اجل
اجلزائر كنظم و كعيد ضبا الرةابة الداخ ية ل بنتى ليئع  ا تتتافق تع املعاكري املعالتل هبا دولياا ، ولك  وا أم املع يات 

سنؤاول إ  ا  بع  ايةرتاحات فيالا خيص  -التضوذ ا ل بيعة ج اعبا املآريف ال ي ك تبه الغ -غري تتتفر لدكنا 
 :، ذ ه ايةرتاحات ذي  3ايصلحات اليت ةد تتم تستقبلا وفق لتائح باعل 

ت  خلل  ال يات  3وضع إسرتاتيئية واضؤة ل بنتى حتاول ت  خلهلا ت بيق فع ي ملعاكري جلنة باعل   -
 .تب ة هباتنح القروض و تقدكر خماطرذا ، وغريذا ت  العال يات املر 

البد أم كقتن بن  اجلزائر بتضع سياسة  3وضع رةابة تآرفية دةيقة ألبه حس  تعاكري جلنة باعل   -
 .رةابية صارتة وواضؤة املعامل يف إطار القيان و اته الرةابية و االشرافية     تتعات ي اجل اع املآريف 

                                                
 .91ص، ، ترجع سابق س يالام باصر  - 1
 .91 -99ص   ص،  املرجع السابق - 2
 .6/5/1191 ،، اجلزائر6416، كتتية اخلرب اجلزائركة، العدد عرض تنظيمات جديدة للرقابة الداخلية في البنوكمسية كتسمي،  - 3
 بإصدار ةتا د وتعاكري جدكدة، شك ت تعا تا بدأ تساليته ، متث ت «2باعل »ةاتت جلنة باعل بإجرا  تعدكلت واسعة وجتذركة     الد اتات الثلي لت-

افات ، وةد تناولت ت   التعدكلت أتترا أساسية، تثل ةتا د رأس املال واحتياطي السيتلة، اختبارات الرغا، التكالة يف املآارف، وبظان املك-3باعل 
 .والتعتكرات يف املآارف، وغريذا، وب كل أكثر تمآيل
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البد أم حيآل بن  اجلزائر     املع تتات و البيابات الكات ة و القيقية اخلاصة بكل البنتى و   -
 .املؤسسات املالية العات ة يف اجل اع املآريف اجلزائري

ت تكر خدتات اجل اع املآريف اجلزائري حىت كست يع تتاج ة املنافسة الداخ ية و اخلارجية ت  خلل   -
 .الية، و ك ل  تقد  خدتات تآرفية إلكرتوبيةالتتركق و امل تقات امل

  وصصة في الجزائرالخ: سادسال الفرع
وأحتد أذتم الستبل جلت ب  ا تتربت اخلتصآتة يف كثتري تت  التدول ضترورة حتاليتة الستتكالال أست  اةتآتاد الستت ،

ابتقال حنت اةتآاد الست  اذتالاتا  وةد شكل ذ ا املتضتجي يف اجلزائر كغريذا ت  الدول اليت متر ورح ة ، رأس املال األجنيب
 .كبريا لدى الس  ات العالتتية

وتعتتترب اخلآ آتتة والتآتتؤيؤات اهليك يتتة، ك حتتد ت بيقتتات التصتتمات املقدتتتة ل تتدول الناتيتتة تتت  طتترف صتتندو  
 ولقتتد مت ربتتا ت بيتتق بتتراتج التآتتؤيؤات. النقتتد التتدويل والبنتت  العتتاملي، تتت  أجتتل تقتتد  التالتكتتل ل ال تترو ات ايمنائيتتة

اهليك يتتة بقيتتان الكتتتتة بت متتي  العئتتز يف املتاعبتتة العاتتتة، وذتت ا كت  تت  إجتترا  تعتتدكلت   تت  النمقتتات العاتتتة، واختتتاذ 
وةد برذنت التئارب وا ال كدجي جماال ل   ، أهنا تؤدي إىل اض رابات . 1إجرا ات صارتة لربا املآروفات ورفع الد م

 .و دن استقرار سياسي واجتالا ي
 خلل ت  االةتآادكة العالتتية املؤسسات ذيك ة ي ادة تكثمة جب تد الثالابينات بداكة تن  زائراجل ةاتتوةد 

 اليت النتائج أم غري حياهتا، دورات جل العتت ا اليت اهليك ية الت تذات إعالة أجل ت  ال التلية تتماوتة براتج ت بيق
 األوىل البتتادر ظ ترت بت ل  و اجلزائتري، االةتآتاد ت  عتات  ستد مل العالتتيتة االةتآتادكة املؤسستات ذت ه حققت ا
 :أساسية حماور ر و     القائم الر االةتآاد حنت اجلزائر لتؤتل
 ممارسة ت ئيع و القيتد إلغا  اخلارجية، التئارة حتركر خلل ت  االةتآادي، التؤركر سياسات و إجرا ات   -9
 .االةتآاد؛ ل ن ار اخلاص الق اجي
 ؛للستثالار املنظالة الت ركعات خلل ت  اخلاصة، االستثالارات ت ئيع إىل اهلادفة ايجرا ات  -1
 .العالتتية االةتآادكة املؤسسات ت كية يف اخلاص الق اجي و اركة بد ا الست  اةتآاد إىل االبتقال -3

وذت ا  ةي إطار حتركر حركة رأس املتال ، اجلزائر يف االةتآادكة ايصلحات تسارات أذم ت  اخلتصآة، تعترب و
 القترارات اختتاذ يف الرشتاد و امل تاطرة   ت  القتدرة و االةتآتادي، النالتت حتقيتق يفاخلتاص  الق تاجيراجتع إىل أبيتة 

                                                
 .87، ص  2117، ال ركة العاملية ل  با ة والن ر، القاذرة ، الخصخصة في الدول النامية، ملدن ت دي أمحد - 1
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 التيت التنافستية القتدرة لتؤقيتق العالتتيتة االةتآتادكة املؤسستة فعتل حتتاجته تتا ذتت و املتتارد، ختآتيص و االةتآتادكة
 1.االستالرار هلا ترال 

 مفهوم الخوصصة: أوال

 أو التناعل وقتراذا كتم اليت العال ية " :أهنا ا تربوا حيو تعركم ا إىل الظاذرة هب ه امل تال  ت  العدكد حاول
 ."ختاص طبيعي  أش اص أو تؤسسات إىل العالتتية املؤسسة أصتل بيع

 العالتتيتة املؤسستة إدارة أو ايشتراف إستناد وقترتاذا كتتم التيت العال يتة " : أهنا أساس      رف ا ت  وذناى
 ." ختاص تعنتك  أو طبيعي  أش اص إىل

 اخلآ آتة تم تتن إم(: "التدويل النقتد صتندو  و العتاملي البنت ) الدوليتة النقدكتة املؤسستات بظر وج ة ت و 
 شترطا االةتآتادي اةتال  ت  ل دولة الت  ي ذ ا كعترب و، "االةتآادي اةال    الك ي أو اجلزئي الدولة خت ي كع 

 2. الست  اةتآاد إىل املؤدي ايلزاتي ال ركق اخلآ آة ب ل  اهليك ي،فتعترب التعدكل لسياسة أساسيا
 22-84 :رةتم األتتر) العاتتة املؤسستات خآ آتة لعال يتة املنِظالة القتاب  ت  جمالت ة اجلزائر يف صدرتوةد 

 في تا متت ت  املؤسستات التيت خلآ آتة العاتتة القتا تد القتتاب  ذ ه تحدد حيو ،( 1995سنة وتمل 26 يف املؤرخ

 .ك ه أو ت  رأمساهلا جز اا  تباشرة   غري أو تباشرة   بآمة   العان ل قابتم التابعتم األش اص أو الدولة

 وعات ة القيان تع  اخلآ آة أم أكدت وةد وتم تت ا، اخلآ آة تعع     صراحةا  القتاب  ذ ه َبآت وةد

3:يف تتئسد  اركة تعاتلت أو
 

 جز  أو ك هله، رأمساهلا أو تن ا جز  يف أو  اتة، تؤسسة يف كهل  ا املعنتكة أو املادكة األصتل ت كية حتتكل إتا -

 ؛اخلاص ل قابتم تابع  تعنتك  أو أش اص طبيعي  لآاحل تنه

 وذلت  بتاست ة اخلتاص، ل قتابتم تتابع  تعنتتك  أو أشت اص طبيعيت  إىل  اتة تؤسسات تسيري حتتكل وإتا -

ِدد أم حل  تعاةدكة صي   ؛وشروطه وممارسته التسيري، حتتكل كيميات حتح

 الستتالرار اخلدتتة ضتاتنةا  ستتبق  الدولتة أم اخلآ آتة لعال يتة واملنِظالتة ملبت اى الآتادرة القتاب  أكدت كالا -

 .العاتة اخلدتة و الة تر  ع كابت اليت العاتة ص املؤسسة َ ختحَآ  ندتا العاتة

                                                
 .7، ص2115السياسات االةتآادكة،ت السام، : الدويل حتل  امل تق ، -دراسة وتقييم-الخوصصة في الجزائرشركف شكي ، بتعكام  ثالام،  - 1
السياسات االةتآادكة، ت السام : الدويل حتل  امل تق العمومية االقتصادية الجزائرية لماذا؟،خصخصة المؤسسة ساذل سيدي حمالد، ب القدن تآ م ،  - 2
 71،ص2115،
 .5ص،7884، 51جركدة رمسية رةم،  ،المتعلق بخصصة المؤسسات العمومية 7884أوت21ملؤرخ يف  22-84املادة األوىل ت  األتر رةم- 3
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 وذلت  اخلاصتة، امل كيتة إىل العاتتة امل كيتة تت  االبتقتال  ال يتة يف تتئستد املعتع هبت ا اخلآ آتة أم بلحت  إذاا 

 إىل الدولتة تت  املؤسستات احتكتار ابتقال ذي ملخر بتعبري   أو، أش اص ختاص إىل العاتة املؤسسات ب اطات بتؤتكل

 .اخلتاص
امل كيتتتة إىل كتتتل صتتتمقة تتئستتتد يف بقتتتل "اخلتصآتتتة   تتت  أهنتتتا  93فقتتتد  رفتتتت تادتتتته رةتتتم:80-89أتتتتا األتتتتر 

  1"أش اص طبيعي  أو تعنتك  خاضع  ل قابتم اخلاص ت  غري املؤسسات العالتتية
،ال كترتال  أكتتة 66/10  ت  إلغتا  األتتتر 06إم ذت ا التعركتف وتتت  ورائته الت تتركع اجلدكتد الت ي بآتتت تادتته رةتتم

اةتآتر   ت  بقتل امل كيتة إىل أشت اص إشارة خلتصآتة التستيري بآتي  تعاةدكتة حمتددة التيت بتص   ي تا الت تركع امل غت  وإمنتا 
 :تابع  ل قابتم اخلاص وةد ب  طبيعة ذ ه امل كية اليت ت الل     تاك ي 

إتا     كاتل رأس املال ال ي حتتعه الدولة أو أي ش ص تعنتتي خاضتع ل قتابتم العتان أو   ت  جتز  تنته ستتا    -
 ؛كابت ذ ه الياعة بآمة تباشرة أو غري تباشرة 

 .    األصتل اليت ت كل وحدة استغلل تستق ة يف املؤسسات التابعة ل دولة ك ل  -
أم  ال يتتة ختصآتتة رأس املتتال ذتت ه تتتتم تتت  ختتلل التنتتاعل  تت  أستت م أو حآتتص اجتالا يتتة أو  و تتدر ايشتتارة إىل

 .اكتتاب ل زكادة يف رأس املال

 :أسباب الخوصصة في الجزائر :ثانيا
 :اجلزائر إىل ختض  ال ية اخلتصآة إىل ةسال ميك  تقسيم األسباب اليت دفعت ب

 :ت  ب  األسباب الداخ ية ب كر تا ك ي  :األسباب الداخلية -9
  2:التسيري غري الكمئ وغري المعال ل التارد الب ركة واملادكة ل الؤسسة العالتتية  - أ

وبالتتتتايل  ايبتاجيتتتةلقتتتد  اشتتتت املؤسستتتة العالتتيتتتة وتاعالتتتت تعتتتيأ اختتتتلالت تاليتتتة وضتتتعف يف استتتت دان طاةاهتتتتا 
 :مما كعك  وكمسر التسيري غري الكف  وغري المعال ملتاردذا وتتئ   ت  خلل تا ك ي  ايبتاجيةاالاماض يف 

وصتتلحيت ا للستتتعالال يف املؤسستتة العالتتيتتة االةتآتتادكة ميتتر  ايبتتتاجتتتتفر وستتائل  إم:  ايبتتتاجوضتتعية وستتائل  -
 :سسة واليت بتئت ل سباب التالية حتالا بالتضعية املالية اليت تعي  ا املؤ 

  ؛ا تسببه ت  رقل     كاذل املؤسسةوالتسائل املستعال ة اليت متيزت بقيالت ا املالية املرتمعة وت ااالتطبيعة 

  ة وابعدان لسياسة صنا ية حقيقيةاملستعال التكنتلتجيا دن التؤكم يف . 

                                                
1
 5، ص 2117سنة ،  12، جركدة رمسية رةم علق بتنظيم وتسيير خوصصة المؤسساتيت، 2117أوت  21املؤرخ يف  15-17األتر رةم- 
 .19-19ترجع سابق ، ص ص  ،عكركا  دتدون - 2
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 إىللقتد اتستالت بعتدن استتالراركت ا ستتا ا بالكاليتة أو النت يتة وكعتتد ذلت  : وضعية املتاد األولية وبآف املآتنعة  -
 .حم يا  ايبتاجاملتاد اليت تدخل يف  إبتاجاملستعال ة يف املؤسسة واىل ضعف  ايبتاجبت ية وسائل 

املادكتة واملعنتكتة حتىت كتؤدي النظتان التقت  العاتل الب ري ذت املتآرف يف العتاتل  إم: وضعية العاتل الب ري   -
جاب  ذل   إىلوذت تسؤول    العالل والعالال  ايبتاجيةدوره يف املؤسسة، وبظان التسيري له  لةة تباشرة تع التظائف 

 :العتاتل التالية  إىلتعتد  دن الكما ة تؤسسات الق اجي العان 
 ؛خل يف القرارات اليتتية التدخل السياسي ت  جاب  الكتتة وذل  ت  خلل التد 

  التتستع الستركع يف ة تتاجي الدولتة دوم تتتفري تستتت زتاته الرتروركة، حيتو مشتتل ة ا تات وأب ت ة كتتام تت  األفرتتل
وبالتايل ككتتم التكاتتل تتا بت  الق تا  ،  ايسرتاتيئيةترك ا ل ق اجي اخلاص، وجعل الق اجي كت آص بكربى الآنا ات 

 .التتية وتكارر ت ات ا ض اتة املؤسسات الع إىل بايضافة
الآتتنا ي بعيتتد  تت  التؤستت  وكبقتت  تك تتف أكثتتر  ايبتتتاجياجل تتاع  إم :  ايبتاجيتتةضتعف يف استتت دان ال اةتتة   -

 .فيست    ت  الثروة أكثر ف كثر  %08 إالف كثر ل دولة تا دان استعالال القدرات املتاحة تا ميثل 
 تدن االذتالتان  إىلتع يل التسائل واألج زة، وذ ا راجتع  إىليف حد ذاهتا  ايبتاجيةك ل  ةد كعتد ضعف ال اةة 

  .العالل بتيئة لظروف العالل الآع  ة ة ابربار إىلأو  ايبتاجبالآيابة و دن تتفر ة ع الغيار أو تست زتات 
ميكتت  تتضتتيح ذتت ا االختتتلل تتت  ختتلل العئتتز التتادي يف امليزابيتتة ف قتتد شتت دت تيزابيتتة : االختتتلل املتتايل  -

، وذتت تتارك  املتافتق للامتاض ال تدكد ألستعار التنما، 9192الدولة  ئتعات تتكررة وتستالرة، وذل  ابتدا ا ت   ان 
البرتوليتة واجلتدول التتايل  ايكتراداتذت ه األخترية تعتالتد   ت   عيو كام هل ا االاماض تت رريا بالغتا   ت  تيزابيتة الدولتة ألم

 :كتضح ذل  

                                                                                                                        .         9113ت  9198ت تر العئز املتاعين ل مرتة ( : 3-0)اجلدول رةم 
 جد  298:التحدة 

 
 : ة ا تالادا    باحثت  إ داد ال

،  9111 ، جاتعتة اجلزائتر ،(غتري تن تترة)اجستتري تت كرة تقدتتة تحليلية لعجز الموازنة العامة في الجزائر ، دراسة بد القادر كاغتس، 
 .906 ص
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 :1لك  ب كل  ان، كرجع ذ ا التزاكد املستالر يف  ئز املتاعبة العاتة إىل
  النمقات العاتة ل دولة وعدالت  الية وتتزاكدة ؛عكادة 

  ااماض ايكرادات العاتة ل دولة. 
تعتتد النمقتتات إحتتدى أدوات السياستتة املاليتتة التتيت تقتتتن الستت  ات االةتآتتادكة بتنميتت ذا تتت  ختتلل املتاعبتتة العاتتتة 

 .ا خلل فرتة عتنية تعينة ل دولة، لتؤقيق األذداف االةتآادكة واالجتالا ية، اليت كرتي اةتالع إىل حتقيق 
إذ متثتل دورا ذاتتتا يف ختآتيص املتتتارد االةتآتادكة بتت  الق ا تتات امل ت متة، كالتتا تتؤرر   تت  تتعكتتع الدختتتل التطنتتتي، 
وذل  فترل    ت رريذا     األسعار والدخل، والآادرات والتتاردات، وتدفقات رألوس األتتال ةآترية  وطتك تة األجتل، 

 .داخ يا وخارجيا 
وت  األسباب املؤدكة ل زكادة يف النمقات جند ايبمتا  العستكري، إذ كعتد ذت ا النتتجي تت  ايبمتا  ظتاذرة  امليتة، يف 

 .ظل استمؤال  لةات الآراجي، والقتى يف العامل 
بيد أبنا ال بنس  أم داللة ذ ا ايبما  تكتم بالغة يف حالة البلد التيت تعتيأ العتدد الكبتري تت  ستكاهنا يف حالتة  

المقر واجلتجي والب الة واملترض، ذت ا إىل جابت   تاتتل أخترى تستاذم يف رفتع النمقتات العاتتة والتيت تتالثتل يف ارتمتاجي أ بتا  
 .2الدك  العالتتي، والتر م 

تتت  إكتترادات   %13لقتتد وصتت ت خدتتتة التدك  اخلتتارجي، إىل بستتبة ةركبتتة تت  : ارتمتاجي أ بتتا  التتدك  العالتتتي    - ب
، ممتتا أدى إىل اشتتتداد أعتتتة املتاعبتتة العاتتتة ترح تتة السبعيتتتنات، أكتت  مت 9118دتات ستتنة التتبلد تتت  صتتادرات الستت ع واخلتت

 .ال ئت  إىل اهليئات االةتآادكة بتيئة النقص التاضح يف تغ ية ورألوس األتتال اللعتة لتالتكل امل اركع 
خلتتارجي، ورغتتم حماوالهتتتا ورغتتم س ستت ة ايصتتلحات التتيت خاضتتت ا اجلزائتتر، إال أهنتتا تاعالتتت ت ئتتئ إىل االةتترتاض ا

، لكتت  ذتت ه املتترة لتتي  لتالتكتتل امل تتاركع، بتتل 9190يكقتتاف االستتتدابة، إال أهنتتا  تتادت تتت  جدكتتد إىل االستتتدابة  تتان 
لتغ ية التاردات ت  املتاد االست لكية ت  ج ة، ولدفع الدكتم يف ااجال احملددة ت  ج ة أخرى، غري أم ذت ه القتروض  

 3 .وب سعار ترتمعة بسبيا كابت ةروضا ةآرية األجل 
كعتتد الترتت م تتت  العتاتتتل التتيت ستتابت يف عكتادة النمقتتات العتتتاتة يف اجلزائتتتر، وكرجتتع ذلتت  إىل ارتمتتاجي :الترت م   - ج

الكت ة النقدكتة، خاصتة إذا كتام ذت ا االرتمتاجي ال كتاكبته ت تتر يف تستتتى ايبتاجيتة، وبالتتايل حيتدي ال تتتاعم يف االةتآتاد 

                                                
 .51، ص 7882 تآر،دار ل سينا ل ن ر،،  الصراع الفكري واالجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالثرتزي عاكي،   - 1
 .42.سابق، صالرجع امل - 2
 .84ترجع سابق ،ص ، عكركا  دتدون - 3
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، تقاربة وستتى الناتج الداخ ي 9118إىل سنة  9122ترة ب   18ت ة النقدكة ترا مت حتايل التط ، حيو أم الك
 .1ترة 61اخلان ال ي ترا ف يف بم  المرتة عتايل 

إضافة إىل ذل  فام الزكادة املمرطة يف ال      ت  الست ع واخلتدتات، تتؤدي إىل عكتادة يف الكت تة النقدكتة، وكت ل  
لستتت لى تتتتالا حيتتتمز ايةبتتال  تتتت   الستت ع واخلتتدتات، ال تتي  التت ي خي تتق تماوتتتا بتت  العتتترض عكتتادة التتدختل املتج تتة ل

 .وال    

 :ميك  ت  يص األسباب اخلارجية ل  آ آة يف اجلزائر إىل تا ك ي :األسباب الخارجية  -4

التؤدكتد حيتو  وجه ن ا اجلزائر    تأصبؤت ت ك ة املدكتبية صمة الصقة بالدول الناتية و : تبية تت ك ة املدك - أ
ت يار  36 حدود برعت أعتة املدكتبية يف اجلزائر تن  بداكة السبعينات ، و أخ ت ذ ه الدكتم يف االرتماجي حىت وص ت يف

أتترك   9119إىل  9118ربع الدراسة اليت أجركت حتتل املدكتبيتة اخلارجيتة يف المترتة املالتتدة تت  ت، و 9119دوالر سنة 
  2 :ارن 

ئركتتتتة ت تتتتك ت أساستتتتا يف   تتتتركة الستتتتبعينات ، حيتتتتو ابتق تتتتت تتتتت  واحتتتتد ت يتتتتار دوالر يف كتتتتتم املدكتبيتتتتة اجلزا –
 .ت يار دوالر يف الثالابينات  91.320السبعينات إىل 

ت يتار دوالر  99.310اعداد     املدكتبية ب كل كبري خلل النآف الثاين ت  الثالابينات حيو ابتق تت تت   –
 98 ه المتترتة اهنيتتار تتتاصتل ألستتعار البترتول ، عتتد أدل ال كتئتتاوع ت يتار دوالر ، و ةتتد ستئل ختتلل ذت 61.909إىل 

ت يتار  36إىل  12ت يتار دوالر يف ستنة  62وبعد ذ ا ابتق ت بسبة املدكتبية ت  . 9192دوالر ل ربتيل التاحد يف سنة 
  ."، و ذ ا بعد  ال ية إ ادة اجلدولة  9119دوالر يف سنة 

 ت تر املدكتبية اخلارجية يف اجلزائر و يار دوالر   (:3-0)جدول رةم
 السنة 9119 9116 9113 9110 9110
 دكتم تتتس ة و طتك ة األجل 62.232 60.992 60.860 60.090 39.1
 دكتم ةآرية األجل 9.63 8.116 8.1 8.232 8.1

 اةالتجي 61.910 62.219 60.160 61.092 36.088
SOURCE: M.CAINOUCHE, LA DYNAMIQUE D’INSERTION  ECONOMIQUE AU MARCHE 

MONDIALDES PAYS DE L’AFRIQUE DU NORD, LA REVUE DU CENEAP, N° 13 , 1999 , P  80. 

 ، إم تثل ذ ه التضعية تثرية ل ق قو ت  اجلدول السابق بلح  االرتماجي املتزاكد لئم املدكتبية ، و ب بيعة الال ف
 .و تدل     اال تالاد الكبري للةتآاد اجلزائري     العامل اخلارجي يف حتتكل االستثالار و ايبتاج و االست لى 

                                                
 .754 ص ،2111 ،جاتعة اجلزائر  ،(غري تن ترة)اجستري تت كرة ،  آثار الديون على المؤسسة العموميةفري ة جنتحات،  - 1
، ص ص 2117اجلزائر، ، جاتعة (غري تن ترة)،ت كرة تاجستري -دراسة حالة الجزائر -التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاصتراد حممتظ ،  - 2

751-758. 
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و ت الا كك  ت  أتر فإبه كتع  ملعرفة األرر القيقتي لعت   التدكتم ايحاطتة التبتاالة استت دان القتروض وال ترور 
ض متتكتتل استتترياد األغ كتتة أو األستت ؤة و التت خرية فتتإم القتتروض ال املآتتاحبة لعقتتدذا ، فمتتي حالتتة االةتترتاض اخلتتارجي بغتتر 

تعتتترب ةتتروض إبتاجيتتة و ترتتل  بئتتا   تت  تيتتزام املتتدفت ات و ذتتت تتتا كؤستتف لتته ، و أتتتا إتتتا إذا كابتتت القتتروض مت بعتترض 
 ات تنتتج كتالتكل تنتئات بدك ة للستترياد أو إذا كتام منتا استت دان ذت ه القتروض كتؤدي إىل إب تا  ت ترو ) االستثالار 

فمتتي ك تتتا التتالت  ككتتتم هلتتا األرتتر ايحلتتايب   تت  تيزابيتتة املتتدفت ات ، و تتت  ذنتتا فتتإم القتتروض ختتتدن ( تت  أجتتل التآتتدكر 
 .بمس ا بنمس ا

كتتام الرتمتتاجي أستتعار التتنما، أرتترا بالغتتا يف عكتتادة حئتتم تدكتبيتتة التتدول تتت  : التغتتريات العامليتتة يف أستتعار البتترتول  - ب
 .   %9: ، حيو ةدرت اخلسائر إىل الناتج احمل ي بت 9192، 9111، 9113املتتالية  خلل الآدتات البرتولية

ت يار دوالر، ويف المرتة تتا  388:أتا النمقات ايضافية النا ة    ارتماجي سعر ال اةة خلل   ر سنتات ةدر بت 
وااماض املتداخيل عتتايل  ،% 69و   %60:، فقد ةدرت اخلستائر اليت تتؤال  ا ذت ه التدول بت 9118ت  9192ب  

 1 .النآف يف بم  المرتة 
ستتتنة   % 3إىل  9190ستتتنة  % 0.0كتتتام ذنتتتاى اامتتتاض يف تتتتعدالت النالتتتت العامليتتتة تتتت  :األعتتتة العامليتتتة  - ج

، وةتتد صتتاح  ذتت ا االامتتاض أعتتتة الكستتاد التتيت  التتت   تت  االةتآتتاد العتتاملي خاصتتة اامتتاض تعتتدالت النالتتت 9191
ت  9110ت يتار تت  املدكتبيتة ايمجاليتة ل مترتة  089ل تدول املتقدتتة، حيتو ةتدرت ملرتار ت ت  الآتدتات امل ت متة عتتايل 

 2 .ت يار دوالر  096: ، واليت كابت تقدر بت 9196

 الجزائر في صصةو الخ أهداف: اثالث

 3 :ااتية األذداف حتقيق إىل هتدف كابت العاتة املؤسسات خآ آة خيار اجلزائر تبنت  ندتا
 ال عبة، ةتا د تتضيح تع وتراةبته اخلاص، الق اجي إىل العان الق اجي حتتكل اخلاص بتاس ة الق اجي تنالية -

 ؛العادكة املالارسات يف التمري ية املعات ة و ن 

 ؛الست  واخلاص لقتا د العان الق ا   بإخراجي وذل  النادرة، ل التارد األتثل االستعالال -

 إ ادة براتج اخلاص أو الق اجي إىل امل كية وحتتكل التآمية، بتاس ة العان ل ق اجي املالية التضعية حتس  -

 ؛اخلآ آة صريورة لنئاح ت الة كركيزة تحستعالل اليت املالية اهليئات وتنالية الت ذيل،

                                                
 .81، ترجع سابق ،صعكركا  دتدون - 1
 .81املرجع السابق،ص - 2
، ،جم ة جاتعة دت ق ل ع تن االةتآادكة والقابتبيةاإلصالحات االقتصادية في الجزائر وإشكالية البحث عن كفاءة المؤسسات العمومية الداوي ال ي ،  - 3

 616 -619،ص ص 6881دت ق،، العدد الثاين،60اة د رةم 
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 الكمتا ة حتس  أجل ت  ذ ا  قلبية، األكثر التنظيم وسائل باختيار للةتآاد القابتين احمليا حتس  -

 ؛الست  ةتا د إىل بال ئت  ل الؤسسات االةتآادكة والمعالية

 ؛الدولة تيزابية كثقل ال ي االةتآادكة العاتة ل الؤسسات املايل ختمي  الع   -

 ؛األتتال رألوس حتركر حركة وت ئيع امل كية، ةا دة تتسيع و األس م ست  تنالية -

 ؛ال تكل املدى      الل تناص  إحداي -

 .املال ورأس التكنتلتجيا تيداين يف الدولية بالست  االلتؤا  وحماولة املنافسة، أستا  تنالية -

 مسار الخوصصة في الجزائر  :رابعا
،تتتد تتا تتت  طتترف البنتت  التتدويل حيتتو كتتام تتت  9112لقتتد ظ تتر أول بربتتاتج ل  تصآتتة يف اجلزائتتر يف أفركتتل 

تؤسستة  التتيتتة حم يتتة صغرية،خاصتة يف ة تتاجي اخلتتدتات،كالا أب تئت هلتت ا الغتترض شتتركات  688املقترر أم ميتت  حتتتايل 
ؤسستات العالتتيتة الكبترية فإبهلته حتدهلد تؤسسة حم يتة، أتتا بالنستبة ل ال 988ةابرة،وةد مت فعل حل و ختصآة أكثر ت  

، إال أمهل ذتت ه  9111 – 9119تؤسستتة ختتلل ستتنيت  608ا تالتتاد بربتتاتج كقرتتي حنتصآتتة حنتتت  9119تتتع هناكتتة 
ة أستتتباب تن تتتا املتضتتتت ية و تن تتتا ال اتيتتتة، كعتتتدن استتتتقرار ال تتتاةم الكتتتتتي،و  العال يتتتة مل تستتتتكالل ب تتتكل كاتتتتل، لعتتتدهل

 .  ية اخلتصآة، رف  النقابات و العالال، التضع األت  و غريذاباخلآتص اهليئات القائالة      ال
و  در ايشارة أبهله مت تتخي ال ر يف اجلزائر  ند طترح و ت بيتق سياستات التؤركتر و اخلتصآتة، فاخلتصآتة كالتا 

 .ب الةهلا إحلابيات كتؤركر املؤسسة العالتتية ت  األ با  الداخ ية واخلارجية،ك ل  هلا س بيات كزكادة تعدل ال
تع حقتل  6889وبآدور املرستتن املتؤرخ يف أوت  املتع تق بتنظتيم املؤسستات العاتتة وتستيريذا و ختصآتت ا ممتا وسهل

اخلتصآة إىل مجيع املؤسستات العاتتة وكبت هل ذت ا املرستتن بآتمة ت ؤتظتة كيميتات اخلتصآتة و ال ياهتا،وكعتد صتدور ذت ا 
عال يتتة اخلتصآتتتة يف اجلزائتتر بعتتتد النتتتتائج املتتاضتتعة هلتتتا يف فتتترتة املرستتتن إشتتتارة   تت  رغبتتتة الدولتتتة يف إ  تتا  بمتتت  جدكتتتد ل

 1.التسعينيات
  ت  دفتع تستار اخلتصآتة، و ذت ا  6880وةد حرص جم   تسابات الدولة ابتتدا  تت  السداستي الثتاين لستنة 

 2.لبد م ت ان شركات تسيري املسابات و د تته إىل إ  ا  دكناتيكية أكرب يف جمال ال راكة أو فتح رأمسا

 
 
 

                                                
 .77ساحل حمالد، ترجع سابق،ص - 1
 .72املرجع السابق، ص - 2
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 (2003،1002)السنوات خالل الجزائر في صةوصالخ حصيلة: خامسا
 تت ، ذت ا  (2003،2111)الستنتات ختلل اخلآ آتة بعال يتة املتع قتة ايحآتائيات بعت  حن تل كت ي وفيالتا

 اةتال، ذت ا يف متتت التيت العال يتات و تدد اخلآ آتة، سياستة ت بيتق يف اجلزائتر ا تالتدهتا التيت األستالي  تنتاول ختلل

 1 :ااي اجلدول     باال تالاد

 (2003،2111)السنتات خلل اجلزائر يف اخلآ آة حآي ة :(3-6)جدول

 
 ، جم تة جاتعتة دت تق اإلصالحات االقتصرادية فري الجزائرر وإشركالية البحرث عرن كفراءة المؤسسرات العموميرةالداوي ال ي  ،: املآدر

 .213ص  ،2118، دت ق،  الثاين ، العدد24ل ع تن االةتآادكة والقابتبية، اة د رةم 

 خآ آة تست اليت العال يات ت  بسبة أكرب     استؤتذت الك ية اخلآ آة أم السابق اجلدول ت  بلح 

 بيتع طركتق  ت  اخلآ آتة ت ي تا ،(46.04%) ب غتت حيتو املدروستة الستنتات ختلل اجلزائتر يف العاتتة املؤسستات

 الثالو الرتتي  يف األجرا  العالال لآاحل التناعل طركق    اخلآ آة جا ت ح  يف ،(19.90%) ل  تاص األصتل

 ب غتت فقتد العاتتة املؤسستات أصتتل ت   50 %ت  أكرب بيع اجلزئية أي اخلآ آة خيص تا أتا ،(16.54%)ب

 وأجنبيتة وطنيتة شتراكة  ال يتات إطتار يف امل ترتكة امل ترو ات ختلل تت  اخلآ آتة تتعتد مل ح  يف ،(07.91 %)

 أصتتل تت   50% تت  أةتل)اجلزئيتة اخلآ آتة ختلل تت  فنئدذا اخلآ آة لعال يات بسبة أةل أتا ،(%06.95)
 (02.63%).بنسبة امل ت مة اخلآ آة خيارات ضال  األخري الرتتي  احت ت فَ  وت  ،(العاتة املؤسسات

 املؤسستات خآ آتة خيتار أم تن تا أ تله، اجلتدول املترتالَنة ايحآائيات إىل أخرى تلحظات إضافة وميك 

 لنتا كمستر تتا وذتت امل روحتة، البتدائل بباةي تقاربة النئاح ت  تستتى ب كرب حظي ال ي البدكل ميثل ك ية بآمة العاتة

                                                
 .213ترجع سابق، صاإلصالحات االقتصادية في الجزائر وإشكالية البحث عن كفاءة المؤسسات العمومية ، الداوي ال ي ،  - 1
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 اخليارات باةي يف جنده ال تا وذت اخليار، هب ا كتع هلق فيالا أخرى إىل سنة ت  اخلآ آة  ال يات لعدد املتآا د الت تر

  ال يتة يف تراجعتاا  جنتد أخترى أحيابتاا  ويف اخلآ آتة،  ال يتات لعتدد ارتمتاجي   ت  أحيابتاا  بقتفح  إذ األخترى، امل روحتة

 .اخلآ آة

 شرا  بعال ية املعنية واألطراف اجلزائركة الكتتة أي اجلزائر يف اخلآ آة  ال ية طريف كل أم سبق مما بستنتج إذاا 

 ت  ك يةا  الت  ص يف الكتتة رغبة أخرى ج ة ت  لنا كمسر وذ ا الك ية، اخلآ آة خيار تمرلم العاتة املؤسسات

 .السالبة االةتآادكة بتائئ ا خلل ت  كاذ  ا أرق ت اليت العاتة املؤسسات    

 دوم ذت (سنتات 5 خلل  اتة تؤسسة417 )اخلآ آة  ال يات  دد أم سبق تا إىل بريف أم ميك  كالا

 اجلزائر، يف اخلآ آة لسياسة تؤخراا  اجلزائر يف السياسية الس  ة ذرن ابتقاد كمسر تا وذت سياسياا، فيه املرغتب املستتى

 1.الماشل بالربباتج وبعِت ا
  2:أتا فيالا خيص تسابة اخلتصآة يف حتقيق تدفقات االستثالار األجنيب املباشر يف اجلزائر فتتالثل فيالا ك ي

شركة تن ا  639أصتل ،مش ت بيع 6880إىل هناكة  6883بيهلنت حآي ة  ال يات اخلتصآة ت  ش ر جتام  –
 . فقا % 93ل ركا  أجاب  ،أي تا بسبته  39

تتت  أذتتم  ال يتتات اخلتصآتتة التتيت كتتام هلتتا أب تت  األرتتر يف تتتدفق االستتتثالار األجنتتيب املباشتتر ذتتت ختصآتتة تركتت   –
 .6889يف سنة  (ISPAT)الدكد و الآ   بالئار ل  ركة اهلندكة 

وتت  ختلل املستح الت ي قضرايا نظرام اإلدارة العامرة،:بعنتتام  6882حس  تقركر ل بن  الدويل صدر يف سنة  –
مشتتل اجلزائر،أفتتاد بتت مهل املستتتثالرك  األجابتت  النتتت ي  ال كبؤثتتتم  تت  شتتراكة،وال ك ال تتم شتترا  شتتركات  التتيتتة تعروضتتة 

 .شركة 639ت  ( شركة 39)ممهلا كعك  ضالة حآة ال ركا  األجاب  ، ل  تصآة

 الجزائر في صةوصالخ لسياسة الحالي التقويم: خامسا
 وكتالثتل اةتآتادي، ذتت تتا فالن تا الت بيتق، تستتى     خمت مة  تائق  دة اجلزائر يف اخلآ آة سياسة واج ت

 طبيعة ذو ذت تا وتن ا اخلآ آة،  ال ية متتكل إىل واالفتقار ل  آ آة، املعروضة العاتة املؤسسات دكتم ت ك ة :يف

 كغيتاب والتنظياليتة ايداركتة العراةيتل  ت  فرتلا  تدبيته؛ أو املعي تي واامتاض املستتتى فتائ  العالالتة، :تثتل اجتالا يتة

 امل الة األدوات ت  تعد املالية فاألستا  اجلزائر، يف املالية الست  ذت ضعف ك ه ذل  ت  واألذم املرالتم؛ يف ال مافية

وذتت ه العتائتتق تق تل تتت  فعاليتتة بربتتاتج اخلتصآتة يف إطتتار جتت ب رأس املتتال  3 ،اخلآ آتة  ال يتتة بنئتتاح تستتالح التيت

                                                
 .215ترجع سابق ، صاإلصالحات االقتصادية في الجزائر وإشكالية البحث عن كفاءة المؤسسات العمومية ، الداوي ال ي ، - 1
 .73-72ص ص  ، ساحل حمالد، ترجع سابق- 2
 .214 -215، ص ص  ترجع سابق،اإلصالحات االقتصادية في الجزائر وإشكالية البحث عن كفاءة المؤسسات العمومية الداوي ال ي ،  - 3
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األجنتتيب، و التتتتا ميكتت  القتتتل أم التتت خر يف إحتتداي  ال يتتة اخلتصآتتة كعتتترب تتت  األستتباب الرئيستتية لتع تتل حركتتة رألوس 
 .األتتال يف اجلزائر

 االقتصادية اإلصالحات بعد الجزائري االقتصاد وضعية تحليل :المطلب الثاني

وذلتت  تتت  ختتلل دراستتة   1191إىل  9111بتؤ يتتل وضتتعية االةتآتتاد اجلزائتتري تتت  يف ذتت ا املبؤتتو وستتنقتن 
 .ذ ه المرتة  أدا  االةتآاد اجلزائري خللألذم تؤشرات 

 5002-9111تقييم وضعية االقتصاد الجزائري من :الفرع األول
اجلزائتتتر تتتت  ختتتلل تتبتتتع تؤشتتترات أدا  االةتآتتتاد سنتضتتتح فيالتتتا ك تتتي اارتتتار املرتتبتتتة  تتت  ايصتتتلح االةتآتتتادي يف 

 :و ذل  يف اجلدول التايل ( 6880-9111) اجلزائري خلل المرتة ت  

 (6880-9111) تؤشرات أدا  االةتآاد اجلزائري خلل المرتة ت  ( : 3-1)جدول رةم 

 0222 0222 0222 0220 0228 0222 8888 السنتات

 2.8 2.0 9.8 2.4 0.8 0.2 2.0 %النالت يف الناتج احمل ي ايمجايل  تعدل

 82.0 9.8 -2.22 -2.8 -2.9 -8.2 -2.20 ت  الناتج احمل ي ايمجايل فائ  امليزابية العاتة/  ئز 

 08.2 82.8 13.1 80.8 88.4 84.2 8.0 ت  الناتج احمل ي ايمجايل فائ  الساب اجلاري/  ئز 

 8.9 2.9 0.9 8.2 2.0 2.2 0.9 تعدهلل التر م

 42.2 40.2 44.2 49.4 44.0 42.0 99.9 صرف الدكنار تقابل الدوالر سعر

 82.2 84.4 02.4 02.4 04.2 08 08 تعدل الب الة

 29.8 22.8 20.8 02.8 84.8 88.8 2.2 إحتياطي الآرف ت يار دوالر

جم تتة  -، جم تتة الع تتتن ايبستتابية -دراسررة تقييميررة  -تجربررة الجزائررر فرري جررذب االسررتثمار األجنبرري المباشرررحمالتتد،   ستتاحل: املآتتدر
 . 93، ص6881، 09، العدد  -إلكرتوبية

 :كترح ت  اجلدول السابق تا ك ي

ظ ر وقادكر تتجبة خلل ذت ه الستنتات،وذ ا  كت  الستنتات الستابقة : معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي -9
رتما تا و ااماضتا رغتم أهنتا يف تعظال ا كابت سالبة، ت  ج ة أخرى كلح  ب مهل ذناى ت بت با يف ذت ه املعتدالت احيو 
 1:و ترجع النتائج املتجبة يف تعدل منت الناتج احمل ي ايمجايل يف األساس إىل تتجبة، 
 اخلارج؛ارتماجي الآة ت  إبتاج النما ممهلا سا د يف عكادة إكرادات االةتآاد التط  ت   -

 .االرتماجي املستالر يف أسعار النما -
وا أم النتائج املتجبة يف تعدل منت الناتج احمل ي ايمجايل ترجع أساسا إىل ة اجي احملروةات فإمهل النالت االةتآادي تتا 
تتتا،ألبه مل ككتتت  وليتتتد الق ا تتتات ايبتاجيتتتة،وبالتايل ف تتت ا النالتتتت االةتآتتتادي تآتتتريه تتتترتبا ب ستتتعار التتتنما   تتت   كتتتزال ذ هل

                                                
 .75-73 ص صالد ساحل، ترجع سابق،حم - 1
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املستتى الدويل وك ل   در ايشارة إىل أمهل االرتماجي يف تعدل منت الناتج احمل ي ايمجتايل مل كتنعك    ت  تستتتى تعي تة 
 .املتاطن 

ةتد ستئل ت بت با ختلل المترتة حمتل الدهلراستة،  :عجز أو فائض الميزانية كنسبة مرن النراتج المحلري اإلجمرالي  -6
 6888، فقتد ب ت   ئتز املزابيتة العاتتة ختلل العتان 6883إىل  9111 تت فقتد حققتت اجلزائتر  ئتز ختلل الستنتات 

 9111،1 تتتان  %8.3ت يتتار دكنتتتار وتتا بستتبته 99.6تقابتتل  ئتتتز ةتتدره %9.3ت يتتار دكنتتار وتتتا بستتبته  03.6حتتتايل 
إىل 6888  تان %9.3تت  ) 6889واامرت بسبة  ئز امليزابية ت  الناتج احمل ي ايمجايل ب ةل ت  بق ة تئتكتة ستنة 

،وكرجتتع ذتت ا المتتائ  أساستتا إىل 6880و ستتنة  6880، و ليتتتم حتقيتتق فتتائ  تعتتترب يف ستتنة  2(6889 تتان 8.2%
 .ارتماجي أسعار النما با تبار تيزابية اجلزائر تعتالد بنسبة كبرية     اجلباكة البرتولية

ت ؤتظتا ختلل المترتة ةد حقتق ت تترا : عجز أو فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي -3
حمل الدراسة فقد  اتهلسالت ذ ه المرتة بتؤقيق فائ  شت د ارتما تا تتتاصتل وكرجتع ذلت  أساستا إىل ارتمتاجي أستعار التنما 

 %84.2ف قتد ستئل الستاب اجلتاري فائرتا بستبته با تبار اجلزائر تعتالد يف صادراهتا     احملروةات بالدهلرجتة األوىل، 
وكعتزى ذلت  إىل حتقيتق فتائ  يف امليتزام التئتتاري 8888 تان  %8.0تقابتل  0222 تان  تت  النتاتج احمل تي ايمجتايل

إىل  %84.2تت    ايمجتايل احمل تي النتاتج تت  اجلتاري الستاب فتائ  بستبةكالتا اامرتت  وصتايف التؤتتكلت، 
  تت  ايمجتايل احمل تي النتاتج تت  كنستبة   اجلتاري الستاب فتائ  بستبة ارتمعتت ، ويف املقابتل0228ستنة  88.4%

 0222،ليبقتتت  ذتتت ا المتتتائ  يف ارتمتتتاجي لتستتتئل اجلزائتتتر  تتتان 0220 تتتان  %80.8 إىل 0228 تتتان  88.4%
 .%08.2فائ  يف الساب اجلاري كنسبة ت  الناتج احمل   ايمجايل كقدر ب 

ةد كام هل ه ايصلحات أرر تباشر     تستتى التر م ال ي كعترب تؤشر ملستتى التغتريات : معدل التضخم -0
. بتتل تؤسستتاتية وذيك يتتة، تاذ حستت  بتت  كستتعد أم ستتببه يف اجلزائتتر ليستتت بقدكتتة فقتتاكتترى األستتالعاتتتة ل ستتعار وكالتتا 

رف تراجتتع ت تتم ستتنة وذتتت أةآتت  حتتد لتته  تت% 36حتت  وصتتل إىل  9116وبعتتدتا كابتتت يف ارتمتتاجي ترتت رد إىل غاكتتة 
ستتنة % 6.2إىل غاكتتة  االامتتاضبعتتد تتترور ستتنة فقتتا وليستتتالر  9111ستتنة % 0.1ف إىل % 99.0ليآتتل  9112
ذل   إرجاجي  كومي. االستقللوذت أدل تعدل تر م تآركمه اجلزائر تن   % 8.30إىل 6888وكستقر سنة  9111

كتؤركتتر األستتعار، تعتتدكل أستتعار   ،طتتار بربتتاتج التعتتدكل اهليك تتييف إ يإىل التؤتتتالت العاليقتتة التتيت  رف تتا ايةتآتتاد اجلزائتتر 
والبؤو    طر  وأستالي   ،تق يص املتاعبة العاتة إىل تستتكات تعقتلة وترشيد استعالال الكت ة النقدكة المائدة، وك ل 

ة هلتتتا حتتتداي تتجتتتة ترتتت اليإبتتتدال تتتت  ايصتتتدار النقتتتدي املمتتترر التتت ي تتتت  شتتت به  االةتآتتتادكةجدكتتتدة لتالتكتتتل األب تتت ة 
 3.ابعكاسات س بية     ايةتآاد

                                                
 .989، ص 6888الكتكت، ،1000 العربية لعام الدول في االستثمار مناخ تقرير االستثالار، لرالام العربية املؤسسة - 1
 .68ص ،6889الكتكت،،4116 لعام العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير االستثالار، لرالام العربية املؤسسة - 2
، 6882جاتعة اجلزائر، ، (غري تن ترة)دكتتراه  أطروحة ،-حالة الجزائر-المنظمة العالمية للتجارة واآلثار المرتقبة على الدول النامية ، شاتي رشيدة - 3

  990-993، ص ص  6881
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إمهل الت ميرتات التيت  رف تا ستعر صترف التدكنار ا تاه العالتلت األجنبيتة الرئيستية كالتدوالر تتثل، :سعر الصررف -0
 .ترجع أساسا إىل ضعف إبتاجية و منت الق ا ات خارج احملروةات

ختلل ذت ه الستنتات،حيو تراجعتت الب التة إىل حتتايل النآتف  تراجتع تستتالر لب التةستئ ت ا :معدل البطالرة -2
، وميكتتت  تربكتتتر ذتتت ا الرتاجتتتع إىل ايصتتتلحات االةتآتتتادكة و االبمتتتتاح الهلتتت ي شتتتئع 6880إىل ستتتنة  6888تتتت  ستتتنة 

 .االستثالار األجنيب و التط  يف خمت ف الن اطات االةتآادكة و التئاركة

ي الآرف ختلل ذت ه الستنتات، حيتو ةمتز احتيتاطي الآترف تت  االرتماجي املستالر الحتياط :إحتياطي الصرف -1
  % 9369.93،حمققا بسبة ارتماجي ةياسية ةدرت بت 6880ت يار دوالر  ان  02.99إىل  9112ت يار سنة  0.63

 1:وكعتد ذ ا الت تر املدذأ الحتياطي الآرف إىل.ترهلة 93أي ترا ف احتياطي الآرف عتايل 
تت   %98تقابتل بستبة التتعتدى  %18العاملية، إذ تساذم احملروةتات تنته بقيالتة ارتماجي سعر النما يف الست    -

 .االستثالارات املباشرة و احتياطي ال ذ  و حقت  السؤ  اخلاصة

حيتتو ب تت  حئتتم التتدكتم اخلارجيتتة  تراجتتع تستتتالر ، ف تتي يفبالنستتبة ل الدكتبيتتة اخلارجيتتة  :المديونيررة الخارجيررة -9
 %98.9باامتتاض بستتبته  9111ت يتتار دوالر  تتان  69.39ت يتتار دوالر تقابتتل  60.6حتتتايل  6888ختتلل  تتان 

ت يتار دوالر  0.01إىل  9111ت يتار دوالر  تان  2.19تت  ) وكعزى ذل  ب كل أساستي إىل اامتاض التدكتم الثنائيتة 
يف  استتتقرار تتتع 2،(ت يتتار دوالر  93.36ت يتتار دوالر إىل  90.00) تتت  واامتتاض دكتتتم إ تتادة اجلدولتتة ( 6888 تتان 
 تتان   هناكتتة يفةآتتري وطتكتتل املتتدى  التتدك  اخلتتارجي املستتتؤق تق تتص ولقتتد،6883يف  تتان  وعكتتادة طميمتتة 6886 تتان 

،يف حتت  تق تتص التتدك  اخلتتتارجي ب 9111يف أواختتر  تتان  تستتتتاه تقاربتتة تتتع ترككتت أت يتتار دوالر  6.7 ب6880
و اتتة فقتتد ابتق تت التدك  اخلتتارجي  6883،3تقاربتة تتع تستتتتاه يف أواختر  6880ت يتار دوالر أترككتي ستتنة  9.116
،حيتتو ستتئ ت تراجتتع ةياستتي ةتتدر بتتت 6880ت يتتار دوالر  تتان  92.09إىل  9112ت يتتار دوالر  تتان  33.20تتت   

لح التضتتع اخلارجي،كالتتا أمهل ستتتت  و كرجتتع ذتت ا يف األستتاس إىل السياستتات التتيت ا تالتتتدهتا اجلزائتتر يصتت  % 09.89
 4.النما كام يف صاحل اجلزائر حيو ش دت أسعاره ارتما ا تستالرا

 
 

 
                                                

 .90حمالد، ترجع سابق ،ص ساحل - 1
 .771ص ترجع سابق،، 2111 لسنة تقرير مناخ االستثمار في الدول العربيةاملؤسسة العربية لرالام االستثالار،  - 2

3  -  banque d’algerie, evolution de la dette exterieure de l’algerie 1994-2004, http://www.bank-of-

algeria.dz/docs2.htm, , page consultée le 22/01/2012. 

 .75ساحل حمالد، ترجع سابق،ص - 4

http://www.bank-of-algeria.dz/docs2.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/docs2.htm
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 6880 -9111الدك  اخلارجي ل مرتة تا ب  : (3-9)جدول رةم
 ت يار دوالر:التحدة                                                                                

 4112 4112 4114 4116 4111 6999 السنوات   

 الدك  ةآرية وتتتس ة األجل

 الدك  طتكل األجل

 اةالتجي

69.90 
8.91 

69.39 

60.81 
8.91 

60.62 

66.39 
8.62 

66.01 

66.00 
8.98 

66.20 

63.68 
8.90 

63.30 

69.09 
8.09 

69.96 

 :ة إ تالادا    باحثت  إ داد ال: املآدر
9- BANQUE D’ALGERIE, EVOLUTION DE LA DETTE EXTERIEURE DE L’ALGERIE 1994-2004, 

HTTP://WWW.BANK-OF-ALGERIA.DZ/DOCS2.HTM, PAGE CONSULTEE LE 22/01/2012.  

ت بيتتق بربتتاتج كترتتح ممهلتتا ستتبق أمهل اجلزائتتر جنؤتتت إىل حتتد بعيتتد يف حتقيتتق التتاعبتتات الك يتتة للةتآتتاد، خاصتتة بعتتد 
التعدكل اهليك ي املد هلم ت  طرف صندو  النقتد التدويل، فقتد مت التتهلؤكم يف تعتدهلالت التهلرت م و الب التة، كالتا أمهل تيتزام 
املتتدفت ات و امليزابيتتتة العاتتتتة ستتئل فائرتتتا ختتتلل الستتنتات األختتترية، و مت تق تتتيص املدكتبيتتة اخلارجيتتتة و شتتت د احتيتتتاطي 

 .الآرف حتسنا كبريا

 .12ة من العقد تقييم وضعية االقتصاد الجزائري خالل الخمس السنوات األخير : ثانيالفرع ال

وسنقتن يف ذت ا المترجي بتقيتيم وضتعية االةتآتاد اجلزائتري تت  ختلل حت يتل بعت  املتغتريات االةتآتادكة ختلل المترتة 
 .6898-6882ت  

 ( .6898 -6882) تؤشرات أدا  االةتآاد اجلزائري خلل المرتة ت  ( 3-8) جدول رةم 

 

لمحرة عرن االسرتثمارات األجنبيرة المباشررة فري الردول املؤسسة العربية لرالام االستتثالار وائتالتام الآتادرات، : املآدر
 6898،الكتكت، العربية أعضاء المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

، يف ةطميمتة مل تتئتاوع التاحتد يف املائتتبنست   6882ارتمتاجي ستعر صترف التدكنار اجلزائتتري ستنة : سرعر الصررف -1
فقتتتد شتت د ستتعر صتتترف التتدكنار أتتتان التتتدوالر ارتما تتا بنستتتبة  6889،أتتتا ستتنة 6881ستتتنة  %3.62حتت  ارتمتتع ب 

http://www.bank-of-algeria.dz/docs2.htm
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 7.7  وبنستبة، %1.10تراجع يف سعر صرف الدكنار أتان الدوالر بنسبة   6881، ويف املقابل ش د  ان  0.19%
،وتراجتع أتتان 1اخلاصتة الستؤ  حقتت  تقابتل %4.2 بنستبة اجلزائتري التدكنار صترف أستعار وتراجعتت اليتترو، ٪ تقابتل

  .6898سنة  %1.27الدوالر ب 

يف مخت    تر دولتة  ربيتة بنست  تترتاوح 2111بتجته  تان ارتمتع تعتدل الترت م ختلل  تان : معدل التضخم -2
ب ةتل تت  %2.3إىل  %7.1تت   بق تة تئتكتة وتت  بت  ذت ه التدول اجلزائتر33.21ب  أةل ت  بق ة تئتكة واحتدة إىل 
،فؤ  سئل  ان % 3.1 بق ة تئتكة ليسئل تعدل التر م  1.3عتايل  2111بق ة تئتكة، وةد ارتمع املعدل  ان 

، وةتتتد شتتت دت اجلزائتتتر ستتتنة  %5.8بق تتتة تئتكتتتة لتستتتئل اجلزائتتتر تعتتتدل ترتتت م 7.3ارتما تتتا كتتت ل  عتتتتايل  2111
( تتتسا المرتة)ارتما ا يف تستتكات األسعار احمل ية تعربا  ن ا وعدل تر م الرةم القياسي ألسعار املست  ك   2118

ااماضتتتا يف تعتتتدل  2171،لرتجتتتع وتستتتئل اجلزائتتر ستتتنة %4.11لتستتتئل تعتتدل ترتتت م  %  1.1حيتتو ارتمتتتع ب
 .%5.3بق ة تئتكة لتسئل بسبة  7.5التر م ب 

تراجعتا 2111فقتد ستئل تعتد منتت النتاتج احمل ت  القيقتي ستنة :معدل نمو الناتج المحلرى اإلجمرالي الحقيقري -3
فارتمتاجي أستعار التنما إىل تستتتكات غتري تستبتةة ستاذم  2111، ولك   اد وسئل ارتما ا ستنة 2114تقاربة بالسنة 

ركع العاللةة العاتة وعكادة رقة املستتثالرك ، فؤت  ستئل بدرجة كبرية يف د م الق اجي غري النم ي بتتفري تتارد متتكل ل ال ا
 تت رراا  العربيتة املن قتة يف االةتآتادي الن ار ت رر، فقد 2118و 2111تعدل منت الناتج احمل ي القيقي ااماضا سنيت 

 النتاتج إمجايل اام  حيو العاملية، املالية األعتة تدا يات الشتداد بتيئة 2009 العان خلل ت ؤتظة بدرجة س بياا 

 %94.5 ب   ةتي منت وعدل تقاربة %24.2 ب   منت تعدل إىل 2009 العان خلل )الثابتة باألسعار(العريب احمل ي
 للةتآتاد الست يب بتالنالت تقاربة إحلابياا  كظل املن قة يف النالت تعدل أم إال الرتاجع، ذ ا ت  الرغم و   2008  ان 

 . العاملي

 2111تتت  امللحتتت  أم ذنتتاى ت تتتر إحلتتتايب يف النتتاتج احمل تتي ايمجتتتايل حتتىت ستتتنة : النرراتج المحلرري اإلجمرررالي -5
 2111، حيتتو  رفتتت ستتنة 2171ستتنة  711.311لريجتتع وكرتمتتع إىل  738.111ليآتتل  2118ليتتن م  ستتنة 

 وذي أحس  بتيئة سئ ت ا اجلزائر خلل اخلال  السنتات األخرية وذ ا راجع 711.211وصتل الناتج احمل ي ايمجايل 
 .وذ ا راجع ارتماجي أسعار النما يف الست  العاملي  12.711إىل 2111إىل ارتماجي حآي ة الآادرات لتآل سنة 

االرتمتتاجي املستتتالر الحتيتتاطي الآتترف ختتلل ذتت ه اخلالتت  الستتنتات األختترية، حيتتو ةمتتز  :االحتياطررات الرسررمية-0
،فقتد ترتا ف احتيتاطي الآترف 6898سنة  920.388إىل  6880ت يار دوالر  ان  02.9احتياطي الآرف ت   

 .ترهلات وكعتد ذ ا الت تر الحتياطي الآرف إىل ارتماجي سعر النما يف الست  العاملية 3عتايل 

                                                
 وأسرعار الخرارجي العام والدين المدفوعات موازين -8000التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة الآندو  العريب للمنا  االةتآادي واالجتالا ي،  - 1

 .142 ، ص3010، -الصرف
 



 الجزائر في األموال رؤوس حركة وتحرير االقتصادية اإلصالحات            الثالث لفصلا

 

713 

 

إىل  6898وصتت ت ستتنة  تتي يف تراجتع تستتتالر حيتتو ف املدكتبيتتة اخلارجيتتةأتتا بالنستتبة إىل  :المديونيررة الخارجيررة -2
رصتيد التدك  تت  النتاتج احمل تي ايمجتايل، بعتد أم كابتت  %6.11حتتايل ت يار دوالر حيتو ميثتل التدك  اخلتارجي  0.09

) ت يتتتار دوالر 62.0ليآتتتبح  9190يف  تتتان ( تتتت  إمجتتتايل النتتتاتج احمل تتتي %38حتتتتايل )ت يتتتار دوالر  99.0اخلتتتارجي 
إىل  9112ت يار دوالر  تان  33.20بتق ت املدكتبية اخلارجية ت  وةد ا، 9113 ان ( ت  إمجايل الناتج احمل ي 23%

و كرجتتع ذتت ا يف األستتاس إىل   % 09.89،وبالتتتايل ستتئ ت تراجتتع ةياستتي ةتتدر بتتت 6880ت يتتار دوالر  تتان  92.09
دوالر  902السياستتات التتيت ا تالتتدهتا اجلزائتتر يصتتلح التضتتع اخلتتارجي بايضتتافة إىل ارتمتتاجي أستتعار التتنما لتآتتل حتتىت 

 5.6 حتتايل إىل ليآل 2007  ان يف املائة يف 0.7 بنسبة ل ئزائر اخلارجي الدك  اام  وةد، 6881ل ربتيل سنة 

 األكرب ل قسم املبكر السداد يف النم ية الآادرات  تائد ت  جز  است دتت اجلزائر أم إىل ايشارة و در ،دوالر ت يار

 200.1 6 ان يف اخلارجية تدكتبيت ا ت 

ت يتم دوالر ستنة 73.37ضعف ت   73فقد اامرت خدتة الدك  اخلارجي عتايل  : الدين الخارجي خدمة -1
ت يتتم  751.811سئل  يتالآرف وال اتوكرجع ذل  إىل حتس  إحتياطي 2118ت يتم دوالر سنة 7.1إىل  2111

 . 2118دوالر سنة 

 خدتة الدك  اخلارجي( 3-71)جدول رةم                                    
 ت يتم دوالر: التحدة                                                                                           

 
 :    ا تالادات  إ داد الباحثة : املآدر

، ص 3010 -جررداول إحصررائية -8000االقتصرادي العربرري الموحررد لسرنة  التقريرررالآتندو  العتريب لإلمنتتا  االةتآتادي واالجتالتتا ي،
202 . 

 تت يتتتم دوالر، تقاربتتة بتت 24,024,1حتتتايل  3004لقتتد ب غتتت الآتتادرات اجلزائركتتة  تتان : التجررارة الخارجيررة -1
ت يتتم دوالر، بعتد  024,1,,2، تا كع  تراجع الآادرات اجلزائركتة وتا ةيالتته  3002ت يتم دوالر  ان  72,134,3
 3007عتتة، حيتو ةتدرت الآتادرات اجلزائركتة  تان تقاربتة بالستنتات الستابقة ل  3002استثنائيا  تان  أدا اأم ش دت 

، حيتتو جنتتد أم الآتتادرات ةيتتل األعتتتة  ,300ت يتتتم دوالر  تتان  54,729.2ت يتتتم دوالر، و  0,172,2,حتتتايل 
 تاجلزائركتتتتتة فنئتتتتدذا تقتتتتدرة بتتتتتردات ، أتتتتتتا تتتتت  باحيتتتتة التتتتتا3002العامليتتتتة كابتتتتت يف ارتمتتتتاجي تستتتتتتالر وب غتتتتت التتتت روة يف 

بستبة واردات ستتئ ت ا بظتترا  أ  تت بعتتد  3002دوالر  تان  مت يتتت  37,451.7ت يتتم دوالر، تقاربتتة ب  70,2,,,2

                                                
 وأسعار الخارجي العام والدين المدفوعات موازين -1001التقرير االقتصادي العربي الموحد الآندو  العريب لإلمنا  االةتآادي واالجتالا ي،  - 1

 .714،  ص2111سبتالرب  1، 21العدد  -الصرف
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ت يتم دوالر  ان  25,992.3البتعاش التئارة اخلارجية ةبل األعتة املالية واالرتماجي املستالر يف  أسعار البرتول، تقاربة بتت 
3007.1 

 6881، وةتد ستئ ت اجلزائتر ستتنة  6889ل تتاردات فقتد ستتئ ت اجلزائتر ارتمتاجي تستتالر حتىت ستتنة أتتا بالنستبة 
 النتاتج إمجتايل ربتع ميثل تا وذت ت  حيو القيالة ،%96.0ت  حيو الئم و ب  %90إرتماجي بسبة التاردات بنسبة 

 الست ع واردات جنتد حيتو باالستترياد، املعنيتة الست ع فئتات   ت  التةتتف ختلل تت  أكثتر ذلت  تتضتيح وميكت  الداخ ي

، لرتجع وتسئل اجلزائتر  2،(%28.4) ب التئ يز وس ع( %39) ب االست لى وس ع ،(% 39.6 )ب التسي ة
 ٪ 54 , 24 بنستبة ااماضتا الغ ائيتة األساستية املتاد واردات سئ ت، حيو 6881ااماض يف حئم التاردات سنة 

 يف العتان الستابق، دوالر ت يتتم 649 تقابتل ت يتتم دوالر  297 ةيالت تا ب غتت ، حيتو3004جتك يتة  شت ر ختلل
 التيت ايجرا ات بسب  وذ ا ااماض، بسبة والسكر أ    وال ؤ  والدةيق وت تقاته والبتب ال ي  تسئ ة واردات
 دوالر تت  مت يتت  70بقيالتة  تراجعتا وت تتقاته ال يت  التتاردات، حيتو ستئ ت  فتاتترة لكتبح تتؤخرا اختت هتا الكتتتة

 1,42,بنستبة  ااماضتا كعتادل وذتت تتا املاضتي، جتك يتة شت ر دوالر ت يتتم 50 إىل 2008 جتك يتة يف ت يتتم 130
 دوالر، تستئ ة ت يتتم 408 تقابتل دوالر ت يتتم 173وال ؤت   والتدةيق البتتب واردات فتاتترة ج ت تا ت  ٪،وب غت
 ت يتتم 20 إىل ابتق تت أهنتا وتا ٪ 56 , 52 بنستبة تراجعتا الستكر فتاتترة ٪، كالا ستئ ت,,47 بنسبة ااماضا ب ل 

 البتتب كتل تت  األساستية الغ ائيتة املتتاد واردات فتاتترة تت  كالتا المترتة، بمت  ختلل دوالر ت يتتم 46 دوالر تقابتل
وإذا  3، ٪33,33، كالتا اامرتت واردات ال ؤتتن بتتت ٪34,21 ةتدره برتاجتع وال تاي ٪ ، والتن,22,2بنستبة  اجلافتة

وميكتت    أحيابتتا كمتتت  الآتتادرات عتتتايل النآتتف أو أكثتتر،ةالنتتا وقاربتتة الآتتادرات بتتالتاردات بلحتت  أم حئتتم التتتاردات 
 (3-7)تلحظة ذل  ت  خلل ال كل البياين رةم 

 .27واردات وصادرات اجلزائر يف الع ركة األوىل ت  القرم (: 3-7)شكل رةم 

 
 .71،ص2171،اجلزائر، استثمر في الجزائر، ANDIاالستثالارالتكالة التطنية لت تكر : املآدر

                                                
 . 242، ص 3010، -جداول إحصائية -8000التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة الآندو  العريب لإلمنا  االةتآادي واالجتالا ي، - 1
 .211صترجع سابق، ، اإلصالحات االقتصادية في الجزائر وإشكالية البحث عن كفاءة المؤسسات العمومية  ال ي ،داوي  - 2
، 3004، ، اجلزائتر2009  ستنة تت  األول ل سداستي اخلارجيتة التئتارة إحآتائيات ،التجرارة الخارجيرة فري الجزائرر حرول تقريرراخلارجيتة،  وعارة التئتارة  - 3
 3ص
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 .2118 -2115حتص ة تقاربة لتاردات اجلزائر يف المرتة (: 3-2)شكل رةم 

 
 .77،ص2171،اجلزائر، استثمر في الجزائر، ANDIالتكالة التطنية لت تكر االستثالار: املآدر          

بلحت  أم وضتعية  2118 بالتضتعية االةتآتادكة الك يتة لستنة  2117التضتعية االةتآتادكة لستنة أتا إذا تتا ةربتا 
املدكتبية اخلارجيتة تت   تتراجعفقد   ، 2117 أحس  ت  سنة 2118وت ئعة ل  الال سنة  تستقرة كابت  ةتآاداال
فة إيل ارتمتتتاجي إحيتتتاطي تتتترات بايضتتا71أي عتتتتايل  2118ت يتتتار دوالر ستتنة  3.1إىل  2117ت يتتار دوالر ستتتنة  31

بايضتتتافة إىل حتستتت  يف بعتتت   2118ت يتتتار دوالر ستتتنة  751ت يتتتار دوالر إىل  71أضتتتعاف تتتت   1الآتتترف عتتتتايل 
، تعدل النالت بايضافة إىل ارتماجي يف حئم الآادرات ويف املقابل كلحت  كت ل  ارتمتاجي يف  ماملؤشرات األخرى كالتر 

 .حئم التاردات، وال كل التايل كتضح ذل 
 .2118-2117تقاربة  ألذم املؤشرات االةتآادكة يف اجلزائر لس  ( 3-3) شكل رةم 

 
 .72،ص2171زائر،اجلزائر، ، استثالر يف اجلANDIالتكالة التطنية لت تكر االستثالار: املآدر
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 .ثالثخالصة الفصل ال

فإبتدا ا تت  ، اخت ت اجلزائر العدكد ت  ايجرا ات يف إطار حتقيق التؤركر االةتآادي واالبتقال إىل اةتآاد الست 
شتتتر ت يف تنميتتت  بربتتتاجم  بتتتد م صتتتندو  النقتتتد التتتدويل وبتتتا بربتتتاتج االستتتتعداد االئتالتتتاين األول وبربتتتاتج  9191 تتتان 

ت يتتتار دوالر أي  62.0 التتتيت وصتتت ت 9113االستتتتعداد االئتالتتتاين الثتتتاين وبستتتب  ارتمتتتاجي رصتتتيد دكتهنتتتا اخلارجيتتتة ستتتنة 
ثتتة ل  تت  املستتا دة تتت  صتتندو  النقتتد التتدويل ألجتتل الن تتتض باةتآتتادذا تتت  النتتاتج احمل تتي اخلتتان جلتت ت ل التترة الثال23%

ورغم كل اجل تد اليت ةاتت هبا اجلزائر فقد متكنت ت  حتركر التئارة اخلارجية تت  ختلل  ،هبا مترو اوع األعتة الادة اليت 
فت ات بالنسبة ل العاتلت اجلاركة تع هناكة حتقيق القاب ية الكات ة ل تؤتكل ل دكنار اجلزائري وإلغا  القيتد الن ائية     املد

 .، إال أهنا مل تتالك  ت  حتقيق بم  النتائج بالنسبة ملعاتلت حساب رأس املال 9111 ان 
لقتتتد بتتت لت اجلزائتتتر ج تتتتدا تعتتتتربة تتتت  أجتتتل حتقيتتتق التؤركتتتر النقتتتدي واملتتتايل، إذ متكنتتتت تتتت  االبتقتتتال إىل أدوات 

تستتالح برةابتتة بقدكتتة أكثتتر فعاليتتة ود تتم استتتقرار االةتآتتاد   تت  املستتتتى الك تتي، كالتتا السياستتة النقدكتتة غتتري املباشتترة التتيت 
إال أهنتتا مل  ،9112متكنتتت تتت  حتركتتر أستتعار المائتتدة  وأستتعار الآتترف وجع  تتا خاضتتعة لقتتتى الستتت  اب لةتتا تتت  ستتنة 

ريف اجلزائتري تت  ةآتتر، رغتم أم املتايل واملآتريف بستب  تتا كعتاين تنته اجل تاع املآت نتتالك  إىل حد السا ة ت  حتركر النظا
إىل جابت  فتتح اةتال ل ق تاجي اخلتاص  9118ةابتم النقد والقرض مسح بتؤركر الق اجي املآريف والبنكي اب لةا تت   تان 

 .     ال ي ال كزال كعاين مجتدا كبريا 
ال تركات، فتتإم بربتتاتج  األذتتم تتت  حيتو ايتكابيتتات املادكتتة، ستعة الستتت  وكتترب إم اجلزائتر با تبارذتتا الب تتد املغتاريب

، بإصتتدار وتبتتادل ستتندات ال تتركة التطنيتتة 1999اخلتصآتتة في تتا تتتاعال يف بداكتتته وأم البترصتتة مل تن  تتق فع يتتا إال ستتنة 
 (SAIDAL)وصتتيدال  (ERIAD)ستئيل رتلي شركتتتتات ذتتي ركتتتاض ستت يف وت (SONATRACH)ل الؤروةتات 

يتتة اجلزائركتتة، خاصتتة البترصتتة، ضتتيقة وحمتتدودة االختيتتارات ستتتا  لك  تبقتت  الستتت  املال،وتؤسستتة تستتيري فنتتد  األوراستتي
 . بالنسبة ل الستثالرك  التطني  أو األجاب 

كظ ر ج يا ت  خلل تا سبق أم اجلزائر ال تزال يف املراحل األوىل ت  حتركر حستاب رأس املتال، وكنتظرذتا الكثتري  
ايل وتقتكتتة وضتتعية اجل تتاع املآتتريف با تبتتار أم الق تتاجي املتتايل لتؤققتته يف ذتت ا اةتتال خاصتتة فيالتتا كتع تتق بتؤركتتر الق تتاجي املتت

 اخلاص كعترب ت  أذم تت  بات النالت االةتآادي الدائم إىل جاب  د م برباتج اخلتصآة

 



 

  

 رابعالفصل ال  
تقييم أثر تحرير حركة رؤوس األموال        

 المباشر  ار األجنبيـاالستثمعلى حصيلـة 

 12خالل العقد األول من القرن  في الجزائر
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االسلللتثمار األجنبلللي  حصللليلةأثلللر تحريلللر حركلللة رؤوس األملللوال عللللى تقيللليم : الفصلللل الرابلللع
 12 خالل العقد األول من القرن المباشر في الجزائر

 تمهيد
األجنيب املباشر أحد أهم رؤوس األموال اليت شهدت تطورا كبريا،نظرا للدور املهم واحليوي الذيي  يشكل االستثمار
رات اإلنتاجيذ  لقتتاذاو،واياوم معذدالت التش،يل،ضاإلةذاف  دخ دواذال التقنيذ  املتقدمذ  واإلملذا   ذا يلعبه يف الرفع من القذد

مذذن جهذذ ،ومن جهذذ  أاذذرحل جهذذور احلاجذذ  دليذذه مذذن ةذذره الذذدول الناميذذ  ناهيذذا ةذذن الذذدول املتقدمذذ  لقسذذت اوم مذذن تلذذا 
 . املزايا اليت يتمتع  ا

االسذذذتثمار األجنذذذيب املباشذذذر   د مذذذن الذذذدول ومذذذن ضينهذذذا ا زا ذذذر جذذذي ومذذذن أجذذذل الظ ذذذر  ذذذيل املزايا، ذذذاول العديذذذ
دليها،وذلا من اقل دتبذا  سياسذات اتتاذاوي  مناسب ،واسذت دا  العديذد مذن احلذوافز واالمتيذااات املاليذ  والتمويليذ  لذدفع 

اك مجلذ  مذن العوا ذل الذيت  ذد مذن هنذ دال أن ا هوو اليت ضيلتها ا زا ر يف هذيا اإلةذار ورغم ،وتطوير املناخ االستثماري  ا
 .جاذضيتها لقستثمار
دال أن دراوهتذذا يف ،تبذذل التيذذعينيات ةذدم تذذوانب اايذذ  ضتنظذيم وجلذذأل االسذذتثمار األجنذيب املباشذذر ا زا ذر وتذد تبنذذ 

-09ون االن تاح ةلى رأس املال األجنيب ودنشاء ةقت  ثق  فيما ضينها وضب امليتثمر جتل  ضوةوح من اقل ديدار تان
املتعلذذل  09-01املتعلذذل ضالنقذذد والقذذر  الذذيي رسذذر مبذذد يا حريذذ  االسذذتثمار األجنذذيب، وكذذيا املرسذذو  التشذذريع  رتذذم  09

 . ضالنقد والقر  اليي شجع حري  االستثمار واملعامل  املماثل  لكل ميتثمر مقيم أو غري مقيم وون متييز
رك  رؤوس األموال ةلى جي  االستثمار األجنذيب املباشذر وسنحاول من اقل هيا ال ال التطرق دخ أثر  رير ح

األول مراحذل تطذور تذانون  بحذ ، حيذ  سذنتناول يف املأرضذع مباحذ وذلذا مذن اذقل  10اقل العقد األول من القرن 
ملعايذذرم االسذذتثمارات واإلةذذار امل سيذذ  لقسذذتثمار يف ا زا ر،أمذذا يف املبحذذ  الثذذا  سذذنقو  ضتقيذذيم أثذذر التطذذورات العامليذذ  ا

ةلذى االسذذتثمارات األجنبيذ  املباشذذرم يف ا زا ذذر، أمذا ضالنيذذب  للمبحذ  الثالذذ  سذذنتطرق فيذه دخ واتذذع االسذتثمار تبذذل وأثنذذاء 
اإليقحات االتتااوي  ، أما يف املبح  الراضع واألاري سنحاول فيه اإلجاض  ةلى دشكالي  الدراسذ  مذن اذقل تقيذيم أثذر 

 . 1909دخ  1999ى حايل  االستثمار األجنيب املباشر اقل ال رتم من  رير حرك  رؤوس األموال ةل
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 في الجزائر اإلطار المؤسسي لالستثمارمراحل تطور قانون االستثمارات و : المبحث األول
مذذذع األوةذذذا  االتتاذذذاوي  والظذذذروه لقذذذد كذذذان لقذذذانون االسذذذتثمارات يف ا زا ذذذر ةذذذدم تطذذذورات و ت،ذذذريات متاشذذذيا  

اليياسي  الذيت كانذ  تشذهدها كذل مرحلذ  اايذ  يف سذنوات التيذعينيات حيذ  تامذ  الدولذ  يف هذدل ال ذرتم ضتعذديقت و 
ديذذقحات اتتاذذاوي  وماليذذ  هامذذ  مذذن ضينهذذا ديذذدار تذذوانب لتشذذجيع امليذذتثمرين وفذذت  األضذذوا  املويذذدم أمذذامهم و دنشذذاء 

سذوه نيذتعر  تطذورات تذوانب تشذجيع االسذتثمار ضذا زا ر  وةلذى هذيا األسذاس، وةم االسذتثمار هيئات مكل   ضرتتي  و
 .تبل فرتم التيعينات و ضعدها و كيلا اهليئات املكل   ضتدةيمه وترتيته

 مراحل تطور قانون االستثمار في الجزائر:المطلب األول
من تانون االسذتثمار يف مرحلذ   اضتداءاستثمار يف ا زا ر املطلأل أهم املراحل اليت مر  ا تانون اال يف هياوسنتناول 

 .   10يف العشري  األوخ من القرن اليتينات دخ غاي  توانب االستثمار 

 قانون االستثمار في مرحلة الستينات: الفرع األول
لقسذذتثمار،  سذع  ا زا ذر منذي اليذتينيات دخ جذي  االسذتثمار األجنذذيب املباشذر وذلذا مذن اذقل ديذدار تذانونب

 .1966والثا  يف ةا  1963األول ةا  

 .2691قانون االستثمار لسنة : أوال
مذذن هذذيا  23موجهذذا  دخ رؤوس األمذذوال اإلنتاجيذذ  األجنبيذذ  أساسذذا واملذذاوم 0099كذذان تذذانون االسذذتثمار ليذذن   

جيمذع الشذروا الوذروري  "  أي القانون تارح ضوةوح أن االستثمار األجنيب املعتمد جيأل أن يدال يف دةار أهداه الدول
 . 1"لتحقيل اتتااو اشرتاك  ااي  يف تطاةات النشاةات اليت تشكل أمهي  ر ييي  لقتتااو الوةين

وتد من  هيا القانون ةمانات ةام  ييت يد منها كل امليتثمرون األجانأل وةمانات ااي  متعلقذ  ضامل سيذات 
 .املنشأم ةن ةريل ات اتي 

 :  2جلى هيل الومانات فيما يل تت: الومانات العام  . أ

 ؛حري  االستثمار لألش اص الطبيعيب واملعنويب األجانأل -

  ؛حري  التنقل واإلتام  مليت دم  وميريي هيل امل سيات  -

 ؛املياوام أما  القانون وال سيما املياوام ا با ي   -

املرتاكمذذ  يف ميذذتوحل رؤوس ضذذاح األر ةذذمان ةذذد نذذز  امللكيذذ ، وال يكذذون نذذز  امللكيذذ  نكنذذا، دال ضعذذد أن تاذذب   -
 .األموال امليتوروم وامليتثمرم

                                                
1
 .827، ص لعقون ناوي ، مرجع ساضل  - 

2
 .6  كمال ، مرجع ساضل ، ص ةليوش ترضو  - 
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 : ات اتي اخلاي  ضامل سيات املنشأم ةن ةريل  الومانات .  
 5الذيت يتوذمن ضرنااهذا االسذتثماري مبلذ   أو التوسيع يف امل سيات القدميذ  يتعلل هيا النظا  ضامل سيات ا ديدم

أو  ، منطقذ  ذات أولويذ   هذيا االسذتثمار يف تطذا  يتيذم ضاألولويذ  أو يفةلذى أن ينجذز  ،سذنوات 9مقيب وينذار يف مذدم 
 . 1مناأل ةمل وا م للجزا ريب 099هيا االستثمار خيلل أن 

سنذذذذ ،  05ن جيمذذذد النظذذذا  ا بذذذا   ملذذذدم أ: وهذذذ الوذذذمانات اخلايذذذ  ضامل سيذذذات املنشذذذأم ةذذذن ةريذذذل ات اتيذذذ  أمذذذا ض
 (.00املاوم )يز متوسطه وةويل  املدحل وخت يض نيب  ال ا دم اخلاي  ضقرو  التجه

كمذذا أنه هذذيا القذذانون ضاذذ   ةامذذ ،ي يعذذره تطبيقذذا فعذذاال يف الواتذذع، ضيذذبأل أنه امليذذتثمرين شذذككوا يف ماذذداتيته، 
حيذ  ضيهنذ  اإلوارم ا زا ريذ  نيهتهذا يف ةذد  تطبيقهذا ماوامذ   (0091-0099)ضاةتبار أنه ا زا ر كان  تقو  ضتأمينذات 

 2.راس  املل ات اليت أووة  لديهاي تباور ضد

 2699قانون االستثمارات الصادر عام :ثانيا 
تبنهذذ  ا زا ذذر تانونذذا جديذذدا لتحديذذد وور رؤوس األمذذوال يف دةذذار التنميذذ  االتتاذذاوي ، و  0099ضعذذد فشذذل تذذانون 

و ارتكذذز  ،وةذع  فيذهمكانتذه و أشذكاله، و الوذمانات اخلايذ  ضذه،حي  جذاء عتل ذا ةذن سذاضقه مذن اذقل املبذاو  الذيت 
  :هيا القانون ةلى مبدأين أساسيب

،وللميذذتثمرين حذذل االسذذتثمار يف (91مذذاوم) دخ تأكيذذد الدولذذ  ل كذذرم احتكذذار اوذذاالت احليويذذ  :املبذذدأ األول يشذذري
ميكذن للدولذ  أن تكذون هلذا  و،(91مذاوم ) تطاةات أارحل ضعذد احلاذول ةلذى اةتمذاو ميذبل مذن تبذل اليذلطات اإلواريذ  

مذاوم )     اورم االستثمار دمها ةن ةريل الشركات امل تلطذ  ودمهذا ةذن ةريذل دجذراء مناتاذات إلحذدات م سيذات معيهنذ مب
95). 

فتمثذل يف مذن  الوذمانات واالمتيااات،حيذ  تتمثذل الوذمانات يف امليذاوام أمذا  القذانون ال سذيما  أما املبذدأ الثذا  
، و تتمثذذل االمتيذذااات هذذ  (00املذذاوم ) ،حذذل  ويذذل املذذوال واألرضذذاح الاذذافي  (09املذذاوم ) امليذذاوام أمذذا  القذذانون ا بذذا   

ذذذذا جبا يذذذذ  تتعلذذذذل ضاإلة ذذذذاء التهذذذذا  أو              ا ز ذذذذ  أو التناتاذذذذ  مذذذذن رسذذذذم االنتقذذذذال ضعذذذذو ، والرسذذذذم العقذذذذاري األاذذذذرحل يف أجه
 (.01وم املذذذذذذذذذذذذذذذذا) والرسذذذذذذذذذذذذذذذذم ةلذذذذذذذذذذذذذذذذى األرضذذذذذذذذذذذذذذذذاح الاذذذذذذذذذذذذذذذذناةي  والتجاريذذذذذذذذذذذذذذذذ  وغريهذذذذذذذذذذذذذذذذا ( ملذذذذذذذذذذذذذذذذدهم ةشذذذذذذذذذذذذذذذذر سذذذذذذذذذذذذذذذذنوات) 

يف النزاةذات كذان   يف جلأل امليتثمرين األجانأل ألنهه كان ينص ةلى ات اتي  التذأميم و ألنه ال اذل 0099وفشل تانون 
 3 .خيوع للمحاكم و القانون ا زا ري

                                                
1
   .7ةليوش ترضو  كمال ، مرجع ساضل ، ص  - 
 :  اإللكرتو  املوتع ةلى منشور مقال ،  تطور اإلطار القانوني لإلستثمار في الجزائرأوايلل كونان، -2 

7127OSTS.ASPX?U=4182&A=7.COM/PHTTP://WWW.ELAPHBLOG ، أةلع ، 82:16:27ةلى الياة   26/12/2188: يو
 .21:27ةلى الياة   21/88/2188ةليه يو  

3
 .املرجع الياضل - 

http://www.elaphblog.com/POSTS.ASPX?U=4182&A=77127
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 :فترة الثمانينات: الفرع الثاني
  2691سنة االستثمار لقانون : أوال

من رأس مال  49%يي مس  للشريا األجنيب ضامتقك ال 1982جاء تانون 1963-1966نظرا ل شل تانو  
املشرو ، ولكن رغم هيا يبقى هيا القانون وون فاةلي  وذلا راجع لكون ا زا ر تد تبن  اقل هيل الين  تانونا يتعلذل 

ال نيتهذا يف رفذض االسذتثمار املباشذر ضتذدال رأس املذا زا ذر ضتأسيس الشركات عتلط  االتتااو، وتكون ضيلا تد أكذدت 
 1.األجنيب وفول  االستثمار ةن ةريل الشركات عتلط  االتتااو

 2699قانون االستثمار لسنة : ثانيا
وجذذاء معهذذا الذزال األسذذعار البرتوليذذ  يف اليذذوق العذذامل ، وةذر  ضقذذوم وةمذذل االتتاذذاو الذذوةين 0099جذاءت سذذن  

الوةنيذ  وأيذيب  ميزانيذ  الدولذ  ضاالاتنذاق املذاق،  اليي كان وال يذزال مبنيذا ةلذى الريذع البذرتوق، وتقلذص وور االسذتثمارات
 91/00اليي جاء ليتمم تذانون  0099أوت  00فاست اق ينا  القرار يف ضلدنا ةلى هيا الوةع ا لل، فكان تانون 

ويدال ت،يريات يف ميكانز  االستثمارات األجنبي  املباشرم، ااويا ةلذى ميذتوحل تطذا  اقروتذات ، حيذ  أرسذى تواةذد 
نقيذذذأل والبحذذذ  ةذذذن اقروتذذذات واسذذذت،قهلا ونقلهذذذا، وكذذذيا حقذذذوق امل سيذذذات الذذذيت متذذذارس هذذذيا النشذذذاا، ومكذذذن ضذذذيلا الت

شريط  أال يتعدحل  -سوناةراك–الشركات األجنبي  من التدال يف تطا  اقروتات ةن ةريل الشراك  مع امل سي  الوةني  
 .%10الرأمسال األجنيب 

 :قوق واالمتيااات اليت يتمتع  ا امليتثمر األجنيب وأمههاوتد حدو هيا القانون مجل  من احل
 .املشارك  يف هياكل التييري -
 ؛رفع أو ا ض رأمسال الشرك  امل تلط  -

 ؛ ويل أرضاح املنتوج -

 ؛ةمان التعويض يف حاالت التأميم أو نز  امللكي  -

 ؛ ويل جز   ألجور العمال األجنبي  -

                                           .وامتيااات و  يزات ةريبي دخ جانأل هيا من  القانون ةدم تيهيقت  -

ألهداه اليت حققها ي تكن يف امليتوحل املرجو، ويبقى مثل القوانب الياضق  مقيذدا ضبريوتراةيذ  اإلوارم أما ضالنيب  ل
أضقذذى ةلذذى مبذذدأ سذذياوم الدولذذ  ةلذذى وةقليذذ  البايلذذا، واخليذذار االتتاذذاوي واليياسذذ  لاسذذرتاتيجي  التنمويذذ   نذذياك والذذيي 

  2 .اواالت االتتااوي  حتمي  ال ضد منها

                                                
 .821مرجع ساضل ، ص لعقون ناوي ، -1

2
، 2116دو الثامن، مركز الباريم ، ا زا ر، جويلي  ال  وراسات اتتااوي ، الع واقع وأفاق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر،ةبد الرمحان توم ،  - 

 .881ص
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 : فترة التسعينات: الفرع الثالث
تنظذيم البنذوك  ودةذاوموتد مت اقل هيل ال رتم يدور تذانون النقذد والقذر  الذيي تذا  ضتحديذد مهذا  البنذا املركذزي 

كذيلا يذدر مرسذو    0009ساسي  يف اال االسذتثمار،ويف سذن  وتد كرس هيا القانون اموة  من املباو  األ التجاري ،
 .أار  واملتعلل ضرتتي  االستثمارات 

 :قانون النقد والقرض : أوال
، املتعلذذل ضالنقذذد والقذذر  0009أفريذذل  01هذذذ، املوافذذل لذذذ 0109رموذذان  00يف  09-09يذذدر القذذانون رتذذم 

سذوق الاره ، وحرك  رؤوس األموال، ودةاوم هيكل  النظا  هده هيا القانون هو تنظيم تواةد اتتااو اليوق، وتنظم و 
ضنذا )ووورها يف متويل اسذتثمارات امل سيذات و ديذد مهذا  البنذا املركذذزي  املاريف ضا زا ر، ودةاوم تنظيذم البنوك التجاري 

 1 (.ا زا ر
 :وتد كرس هيا القانون اموة  من املباو  األساسي  يف اال االستثمار نيكر منها

يذذراص ل،ذذري املقيمذذب ضتحويذذل رؤوس األمذذوال دخ ا زا ذذر لتمويذذل أيذذ  نشذذاةات اتتاذذاوي  غذذري عااذذ  يذذراح   -
 ؛(099ماوم )للدول  أو للم سيات املت رة  ةنها، أو ألي ش ص معنوي مشار دليه يراح  مبوجأل نص تانو 

األمذوال املتاذل  ضالتمويذل املناذوص  ميكن دةاوم  ويل رؤوس األموال والنتا ج و املذداايل وال وا ذد وسذواها مذن -
املذذاوم )           وتتمتذذع ضالوذذمانات امللحوجذذ  يف االت اتيذذات الدوليذذ  الذذيت وتعذذ  ةليهذذا يف ا زا ذذر 099ةلذذه يف املذذاوم 

 ؛(091

يراص للمقيمب يف ا زا ر ضتحويل رؤوس األموال دخ اخلارج لتأمب متويل نشاةات اارجي  متمم  لنشاةاهتم  -
 ؛2ق  ضاليلع واخلدمات يف ا زا راملتعل

الذذيي دذذدو شذذروا  ويذذل رؤوس  8111سذذبتم   11املذذ رخ يف  12-11مذذن النظذذا  رتذذم ( 2)وحيذذأل املذذاوم 
يقاد ضاملقيمب امليكورين يف املذاوم األموال دخ ا زا ر لتمويل النشاةات االتتااوي  ودةاوم  ويلها دخ اخلارج ومدااليها 

كذذذل شذذذ ص ةبيعذذذ  أو معنذذذوي جزا ريذذذا كذذذان أو أجنبيذذذا ، يكذذذون املركذذذز الر ييذذذ  ملاذذذاحله :  11/81مذذذن تذذذانون  812
كل :   11/81من القانون  818امليكورين يف املاوم االتتااوي  يف ا زا ر مني سنتب ةلى األتل، ويقاد ض،ري املقيمب 

التتاذاوي  اذارج ا زا ذر منذي سذنتب ةلذى ش ص ةبيعذ  أو معنذوي جزا ريذا كذان أ  أجنبيذا يكذون املركذز الر ييذ  ملاذاحله ا

                                                
1 - HOCINE BENISSAD , OP.CIT, P P  124-125. 

2
تنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس  -املتعلل ضالنقد والقر  8111أفريل  81امل رخ يف  81-11من القانون رتم  )817 -811-812 (املواو  - 

 . 112 -118،  ص ص 8111افريل  81، 86،ا ريدم الرمسي ، العدو  -األموال
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جبنيذي  وولذ  تعذرته  ذا  ااملقيمذب األجانذأل أن يتمتعذو غذري األتل، ويف ضلد له ةقتات وضلوماسي  مع ا زا ذر، وجيذأل ةلذى 
 1.ا مهوري  ا زا ري  وتتم معها ةقتات وضلوماسي 

وذلذا ضتقذدا الطلذأل دخ ، (AVIS DE CONFORMITE) خيوع دخ الرأي ضاملطاضقذ  ،ن ةملي  تبول االستثمارد
ضقذرار الذس النقذد والقذر  اذقل شذذهرين،   دذا ي يبلذ  امليذتثمر،  يف امللذ  اذقل شذهرينحذالذس النقذد والقذر ، ويب

 .يعت  ةلبه مرفوةا
ي ينص ةلى االمتيااات املمنوح  للميتثمرين، رغم أنه نص ةلذى الوذمانات املتعلقذ   09-09القانون  حي  أن

 09-99و 09-91: دذ جنذذد أن االمتيذذااات املطبقذذ  هذذ  اليذذاري  امل عذذول املدرجذذ  يف القذذانونب،ويذذل رؤوس األمذذوالضتح
 MIXTE) (LA SOCIETE D’ECONOMIE.2 املتعلقب ضالشركات االتتااوي  امل تلط 

 21/ 61المرسوم التشريعي رقم : ثانيا

يت مذرت ضذا زا ر، دجذا مرحلذ  متقدمذ  جذدا مذن ةمذل ، كانذ  مذن أيذعأل املراحذل الزمنيذ  الذ0009دن أواار سذن  
ر ، حيذ  املواجهذ  احلذاألام  ا زا ري  املتعدوم األضعاو حىت مس   نياك ضرنامج حكوم  ضلعيد ةبد اليق  ض نامج اتتااو 

ةلذذى الوفذذاء يياسذذ  وةذذد  القذذدرم ال ضاإلةذذاف  دخ االنذذزالقالشرسذذ  مذذع املنظمذذات الدوليذذ  يف اخلذذارج مذذن جذذراء املديونيذذ  
يف هذيا ا ذو ولذذد مذواةن وتذدهور اخلذدمات االجتماةيذ ، و ضااللتزامذات الدوليذ  واسذت حال البطالذ  وتذد  القذدرم الشذرا ي  لل

واملتعلل ضرتتي  االستثمارات وهيا من تبل اولس األةلى للدول  الذيي كذان يقذوو  0009أكتوضر  5هيا املرسو  امل رخ يف 
رنامج احلكوم  ةلى مراجع  تانون النقد والقر ، وضالتاق ديدار هيا القانون واليي يعد دةارا البقو  نياك، حي  أكد ض

منظما لقستثمارات األجنبي  املباشرم، كما يذوفر شذروا جذي  واسذتقبال ضاذورم أفوذل مذن القذانون اليذاضل لكونذه يتنذاول 
 .االستثمارات يف ا نو  الكبري وغريلوألول مرم نظا  املناةل اخلاي  واحلرم، ونظا  العقوو ويتطرق دخ 

دذذدو هذذيا املرسذذو  التشذذريع  النظذذا  الذذيي يطبذذل ةلذذى االسذذتثمارات األجنبيذذ  والوةنيذذ  اخلايذذ  سذذيما فيمذذا يتعلذذل 
ضاألنشط  االتتااوي  اخلاي  ضإنتاج اليلع أو اخلدمات وال،ري عاا  يراح  للدول  أو فروةها، أو ألي ش ص معنوي 

من القانون، وضااتاار فإن ما جاء ضه هذيا املرسذو  مذن جديذد يتمثذل  0تشريع ، هيا ما ت كدل املاوم معب يراح  ضنص 
 :التاق  يف

 ؛فيما يتعلل ضالشركات ذات االتتااو امل تلط 0099، 0091دل،اء القيوو اليت ميزت توانب  -
مباشذذرم أو مبنيذذ  ةلذذى أسذذاس اسذذتبعاو كذذل املعوتذذات الذذيت تقذذ  أمذذا  حركذذ  االسذذتثمارات األجنبيذذ  سذذواء كانذذ   -
 ؛(10املاوم ) الشراك 

                                                
، شروط تحويل رؤوس األموال إلى الجزائر، 8111سبتم   1هذ،املوافل لذ  8188ي ر ةا    81امل رخ يف  12-11من النظا  رتم ( 2)املاوم  - 1

 .8121ص  ،8111أكتوضر  21، 11ا ريدم الرمسي ، العدو  ،لتمويل النشاطات االقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج 
          .811ةبذد القذاور ضاضذا، مرجع ساضل  ، ص - 2
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حذذدو املرسذذو  الشذذروا الك يلذذ  ضاالسذذتثمار يف ا زا ذذر، والواجذذأل ةلذذى امليذذتثمرين مراةاهتذذا واملتمثلذذ  يف ةذذرورم  -
، وضوذرورم احلاذول ةلذى املوافقذ  املتعلقذ  ضطلذأل مذن   (APSI)التاري  ضاالستثمارات لدحل وكال  ترتي  ووةم االستثمار 

 .اخل....دخ جانأل هيا ضات  االمتيااات يف الورا أل وا مارك والومان والتحويل( 1املاوم ) يوما  99تيااات اقل ام

والذيي مذر ضنذا، تذد شذهد تعذديلب  01/ 99وأشري يف جاي  احلدي  ةذن هذيا املرسذو  دخ أن تذانون اقروتذات رتذم 
 7، والاذاور يف 0000انون املاليذ  التكميلذ  ليذن  تذمذن  19اوم اقل املمت من األول  ،التعديللااحل تطا  اقروتات 

 .، واليي يهده دخ حل دشكالي  الوريب  اليت ةرتل  الشركات األجنلوسكيوني 0000سبتم 

، الذذيي وسذذع مذذن اذذال تذذدال 0000وييذذم   91الاذذاور يف  00/10أمذذا الثذذا  فقذذد مت مذذن اذذقل القذذانون 
للتح يذز ةلذى  %09واألتذاوم  %11ري ميت،ل  وخت ذيض معذدل الوذريب  ةلذى األرضذاح دخ الشركات األجنبي  يف اآلضار ال،

جتدر اإلشارم دخ وجوو تذوانب أاذرحل تعتذ  مكملذ  اخل، ...السرتجا البح  والتنقيأل يف املناةل الاعب  واستعمال ةرق ا
 1 .املق م  ري املناخفلقوانب االستثمار تياهم يف تو 

  12العقد األول من القرن االستثمار خالل قانون : الفرع الرابع

األمذذذر و أوت املتعلذذذل ضتطذذذوير االسذذذتثمار، 01املذذذ رخ يف  10/10األمذذذر رتذذذم :مت ديذذذدار ةذذذدم تذذذوانب ومذذذن ضينهذذذا 
تذذانون اقروتذذات و  09/09و املتعلذذل ضالنقذذد و القذذر  والذذيي أل،ذذى تذذانون  1999أوت سذذن   19املذذ رخ يف  99/00
 .وغريها من القوانب اليت سنتحدت ةنها ضالت ايل اقل هيا ال ر 1995ر مارس املوافل لشه 95/99رتم 

 : أوت المتعلق بتطوير االستثمار 01المؤرخ في  10/10األمر رقم : أوال
جذذاء هذذيا األمذذر املتعلذذل ضتطذذوير االسذذتثمار مذذن أجذذل دةطذذاء وفذذع جديذذد مليذذريم االسذذتثمارات يف ا زا ر،وذلذذا ضعذذد 

،حيذذذ  أنه التجرضذذذ  ولهذذذ  ةلذذذى ضعذذذض النقذذذا ص والقاذذذور 12/82يت اله هذذذا املرسذذذو  التشذذذريع  رتذذذم النتذذذا ج اليذذذلبي  الذذذ
امذو  املل ذات املووةذ   ، دذ يذ  ذلذافيها،ةاملا أنهه لن دقل ما كان منتظرا منذه،رغم الوذمانات واحلذوافز الذيت تذدم  فيذه

 %81،مته جتيذيد 2118حذىت سذن   8112ن سذن  مل ا، مذ 11لدحل الوكال  الوةني  لرتتي  االستثمار اليت ضل  ةدوها 

املتعلذل ضتطذوير االسذتثمار يف ثذو  جديذد ليعذزها احلذوافز و يشذجع ةلذى املزيذد  18/12لذيلا جذاء األمذر رتذم ، منها فقط
و ارتكذز القذانون ا ديذد ةلذذى  ،مذن االسذتثمارات ويت ذاوحل ضطبيعذ  احلذذال مذا وتذع فيذه املرسذذو  التشذريع  اليذاضل مذن م اذذي

2:أساسي  أمههامباو  
 

 ؛دترار مبدأ احلري  الكامل  لقستثمار و دل،اء أي نو  من التاري  امليبل -

 ؛املياوام ضب مجيع امليتثمرين يف احلقوق و الواجبات  -

                                                
1
 .881 -882، مرجع ساضل، ص ص ةبد الرمحان توم   - 

2
 .، مرجع ساضل أوايلل كونان - 
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و هذذو يتمثذذذل حاليذذذا ار يتذذذوخ التعامذذذل مذذع امليذذذتثمرين، تيذذهيل انطذذذقق العمليذذ  االسذذذتثماري  مذذذن اذذقل دجيذذذاو دةذذ  -
 1:أما ةن الومانات فه  ، ركزي ضالشباك املوحد القم

 يف ا زا ريذون واملعنويون الطبيعيون األش اص ضه يعامل ما مبثل األجانأل املعنويون و الطبيعيون األش اص يعامل -
 ؛ضاالستثمار الال  ذات الواجبات و احلقوق اال

 أضرمتهذا الذيت االت اتيذات ا أحكذ مراةذام مذع املعامل  ن س األجانأل املعنويب و الطبيعيب األش اص مجيع يعامل و -
 ؛(: 14 املاوم)األيلي  ووهلم مع ا زا ري  الدول 

 دذا دال األمذر دةذار هذيا يف املنجذزم االسذتثمارات ةلذى امليذتقبل يف تطذرأ تذد اليت اإلل،اءات أو املراجعات تطبل ال -

 ؛(: 15 املاوم)يراح  ذلا امليتثمر ةلأل

 التشذريع يف ةليهذا املناذوص احلذاالت يف دال ، دواريذ  ماذاورم ةذو مو  املنجذزم االسذتثمارات تكذون أن ميكذن ال -

 ؛(: 16 املاوم)  منا  و ةاول تعويض املااورم ةلى يرتتأل ضه، املعمول

 الدولذ  اختيتذه دجذراء ضيذبأل أو امليذتثمر ضيذبأل يكذون ا زا ريذ  الدولذ  و األجنذيب امليذتثمر ضذب اخلذقه خيوذع -

 الدولذ  أضرمتهذا األةذراه متعذدوم أو ثنا يذ  ات اتيذات وجذوو حالذ  يف دال مل تاذ ،ا القوذا ي  للجهذات ةذدل، ا زا ريذ 

 للطذرفب ضنذد ييذم  أو تيذوي  ضنذد ةلذى يذنص اذاص ات ذاق وجذوو حالذ  يف أو التحكذيم، و ضاملاذاحل  تتعلذل ا زا ريذ ،

 ؛(: 17 املاوم)ااص  كيم ةلى ضناء ات اق دخ ضالتويل

،مذذن  12-18مذذن األمذذر  81و  11دخ املذذاوتب  اسذذتناوا: ات املمنوحذذ  للميذذتثمريناملزايذذا و اإلة ذذاءأمذذا ضالنيذذب  
،ذلذا أنهذه دخ جانذأل (اخلذاص)النظا  العا  والنظا  االسذتثنا   : املشره  ا زا ري ين ب من املزايا، أورجها ةمن النظامب

لنظذذذا  العا ،فإنهذذذه ييذذذت يد يف دةذذذار النظذذذا  اسذذذت اوم امليذذذتثمر مذذذن احلذذذوافز ا با يذذذ  وا مركيذذذ  املناذذذوص ةليهذذذا يف دةذذذار ا
االستثنا   من مزايا و دة اءات ااي ،السيما ةنذدما ييذتعمل تكنولوجيذا اايذ  مذن شذأجا اقافظذ  ةلذى البيئذ ،و محايذ  

الوريبي   و فيما يل  دجياا ألهم احلوافز الوريبي ،وشبه2 ،املوارو الطبيعي ،واوهاار الطات ،واملياةدم ةلى  قيل تنمي  شامل 
 :و ا مركي  املمنوح  للميتثمرين

 النظا  العا  -8
 :3ييت يد االستثمار من احلوافز التالي : مرحل  ضدء اإلجناا

والذذيت تذذدال مباشذذرم يف دجنذذاا  تطبيذذل النيذذب  امل  هوذذ  يف اذذال احلقذذوق ا مركيذذ  فيمذذا خيذذص التهجهيذذزات امليذذتوروم -
 ؛االستثمار

                                                
 ستثمار،اال بتطوير يتعلق،   1001 أوت 01ل  املوافل 1422 ةا  الثاني  مجاوحل 1 يف م رخ 10-10من األمر رتم(  07-09-05-01 )املواو -1

 .4، ص 1001، 74:ا ريدم الرمسي ، العدو
  .، مرجع ساضل  أوايلل كونان -2
 .6-1ص ص  ، ، مرجع ساضل 12-18من األمر رتم ( 11)املاوم  - 3
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الذذذيت تذذدال مباشذذذرم يف دجنذذذاا  فيمذذذا خيذذص اليذذذلع و اخلذذدمات TVAاملوذذذاف  اإلة ذذاء مذذذن الوذذريب  ةلذذذى القيمذذ   -
 ؛االستثمار

 ؛اليت مته  يف دةار االستثمار املعين العقاري  اإلة اء من رسم نقل امللكي  ضعو  فيما خيص املقتنيات  -

 " : االستثنا  " النظا  اخلاص  -2

تثمارات الذذيت تنجذذز يف املنذذاةل الذذيت تتطلذذأل تنميتهذذا أمذذا فيمذذا خيذذص النظذذا  اخلذذاص، فقذذد مت مذذن  مزايذذا ل ا ذذدم االسذذ
 1 :ميامه  ااي  من الدول ، ميكن دجيااها فيما يل 

 :ضعنوان اجناا االستثمار - أ

 ؛اإلة اء من وفع حقوق نقل امللكي  ضعو  فيما خيص كل املقتنيات العقاري  اليت تتم يف دةار االستثمار -

تقييمهذا مذن الوكالذ ، فيمذا خيذص األشذ،ال املتعلقذ  ضاملنشذ ت األساسذي   تتك ل الدول  جز يا أو كليا ضاملااري  ضعد -
 ؛الوروري  إلجناا االستثمار

فيمذذذا خيذذذص اليذذذلع واخلذذذدمات الذذذيت تذذذدال مباشذذذرم يف دجنذذذاا  TVAاإلة ذذذاء مذذذن الوذذذريب  ةلذذذى القيمذذذ  املوذذذاف    -
هذيل اليذلع و اخلذدمات املوجههذ  إلجنذاا  االستثمار، سواء كان  ميتوروم أو مقتنام من اليوق اقلي ،وذلا ةنذدما تكذون

 ؛ةمليات ختوع للوريب  ةلى القيم  املواف 

تطبيذذذل النيذذذب  املن  وذذذ  يف اذذذال احلقذذذوق ا مركيذذذ  فيمذذذا خيذذذص اليذذذلع امليذذذتوروم والذذذيت تذذذدال مباشذذذرم يف اجنذذذاا  -
 .االستثمار

 :مرحل  انطقق االست،قل -  
 ةلى النشاا املهين؛أرضاح الشركات ومن الرسم  من الوريب  ةلى سنوات ( 10 ) ةشرم ملدم اإلة اء، -

 الذيت العقاريذ  امللكيذات ةلذى العقذاري الرسذم مذن االتتنذاء، تذارير مذن اضتذداء سذنوات ( 10 ) ةشذر ملدم اإلة اء،  -
 ؛االستثمار دةار يف تدال

 .كاالستهق أجال و العجز تأجيل مثل االستثمار، تيهل أو/و  ين أن شأجا من دةافي  مزايا من   -

  :و المتعلق بالنقد و القرض 0110أوت سنة  02المؤرخ في  10/00األمر : ثانيا
الذيي  2112أوت  26املذ رخ يف  12/88املتعلذل ضالنقذد والقذر  مبوجذأل األمذر  11/81مت دل،اء القانون رتذم 

لذس النقذد والقذر  وكذيا مس  ضإةاوم النظر يف تنظيم وسري القطا  البنك  ااي  فيما يتعلل ضدور كل من ضنا ا زا ر وا
هذ  ،أسذبا  اذ ء هذيا النص، و ةملي  مراتب  البنوك وامل سيات املالي  دخ جانأل تواةد الاذره وحركذات رؤوس األمذوال

 :مجل  من األسبا  أوجزها يف سبع  نقاا
                                                

 .6، مرجع ساضل ،ص 12-18من األمر رتم ( 88)املاوم  - 1
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 ارم اخلارجي  واالستثمار املباشر؛االن تاح املتزايد لقتتااو وحري  التج -
 ي واملاريف واملاق؛ت الوبط النقدتطوير أووا -

سياسذذذ  الاذذذره ال تقتاذذذر ةلذذذى تيذذذيري التواانذذذات القريبذذذ  املذذذدحل فقذذذط، ضذذذل جيذذذأل أن تتعذذذداها ةلذذذى التواانذذذات  -
  سيات االتتااوي  ومنها اخلزين ؛الداالي  واخلارجي  ومل امل

ت املاليذذ  واإلشذذراه ال ضذد مذذن تنويذذع احلقذل املاذذريف واملذذاق ومراجعذذ  القذانون األساسذذ  ومراتبذذ  البنذوك وامل سيذذا -
 ل أفول ةلى سوق النقد؛ضشك

ضيبأل دةاوم ا دول  وتطهري امل سيات وحافظ  البنوك، حي  ( اخلارجي  والداالي ) تااةد املديوني  العمومي  -
 ؛هلا من أثر ةلى امليزاني ، يف حب أن سياس  الاره هلا تأثري مباشر ةلى هيا التييري ايتطلأل تييري نشط، مل

ايذذذذل يف الشذذذذراك  األوروضيذذذذ ، واملنظمذذذذ  العامليذذذذ  للتجذذذذارم، واالن تذذذذاح املتزايذذذذد لقطذذذذا  اخلذذذذدمات ةلذذذذى التطذذذذور احل -
 ةلى ا زا ر تنظيمها ليوق الاره؛ االستثمار الدوق نا دتم

 .جيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأل االنتقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن التمويذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل مبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوارو ةموميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  دخ التمويذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل مبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوارو اليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوق -

  :تثمار األجنيب املباشر نيكروأهم ما جاء يف هيا األمر فيما خيص تشجيع االس

 11ييم  ل،ري املقيمب دنشاء ضنوك و م سيات مالي  لوحدهم أو ضامليامه  مع املقيمب،حي  ناه  املاوم   -
أنهه ييم  للبنوك وامل سيات املالي  األجنبيذ  أن ت ذت  فروةذا هلذا يف ا زا ذر شذريط  أن تذتم  12/88من األمر رتم  11و 

 ؛املعامل  ضاملثل

من  826ماح ضتحويل املداايل و ال وا د و دةاوم  ويل رؤوس األموال وهيا ما ناه  ةليه يراح  املاوم الي -
رؤوس األموال و كل النتا ج و املداايل وال وا د و اإليراوات و سواها مذن األمذوال املتاذل  ضالتمويذل «12/88األمر رتم 

 .»يف االته اتيات الدولي  اليت وتهعتها ا زا ر ييم  ضإةاوم  ويلها و تتمتع ضالومانات املناوص ةليها

  1550الموافق لشهر مارس  50/51قانون المحروقات رقم : ثالثا 
مذن جهذ   التنميذ  واإلسذتثماريعت  هيا القانون من أهم القوانب اليت يدرت حلد اآلن، ملا له من انعكاسات ةلذى 

 1 :يهده دخ القانونالطات  واملناجم فإن هيا  حيأل رأي واارم،ومن جه  أارحل  ةلى ثروتنا الن طي و 
 ؛تنمي  احتياة  اقروتات ضالبح  واالكتشاه والتنقيأل وتنميته للمتوتع أفول يف أسواق التادير  -

 ت ا ديدم وتنويع ياورات القطا  ؛تنمي  موارو الدول  ض ول االستثمارا -

تطذذذا  اقروتذذذات، و يذذذب نوةيذذذ  وكل ذذذ  املنتجذذذات  يذذذب  ليذذذات تنظذذذيم وتيذذذيري امل سيذذذات ا زا ريذذذ  النشذذذط  يف  -
 خلدمات الن طي  ؛وا

                                                
 ، جامع (غري منشورم)، أةروح  وكتورم لة الجزائر، االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية، دراسة حامرواوي كمال -1

، 2111منتوري،  تينطين ،  
  .266ص
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 ؛التحكم يف سياس  البيئ  واقيط ضوبط التشريع والتنظيم املتعاتدين ضيلا  -

 ؛دحدات منايأل ش،ل جديدم و يب الك اءم والتأهيل  -

وميذ  ةذن وور املتعامذل العمةمان استققلي  امل سيات العمومي  ضكل ش افي  وض ول وور الدول  يذاحب  اليذلط   -
 االتتااوي ؛

تكيي  التشريع ا زا ري مع متطلبات العومل ، واالنوما  دخ التكتقت الدولي  واإلتليمي  ضاست،قل ال رص املتاح   -
 ؛دراويا تبل أن ي رةها الو،ط اخلارج 

ا زا ذذري وسذذكان املنذذاةل اقرومذذ   توسذيع وا ذذرم االسذذت اوم مذذن املنتجذات الطاتويذذ  واملذذوارو املا يذذ  دخ سذذكان ا نذو  -
  1:ض ول شبك  توايع ال،اا وحمطات  لي  امليال، ومن تداضري اليت من اقهلا يتم دجناح  و قيل هيل األهداه ه 

 ؛تشجيع أساليأل التعاتد والشراك   يف القطاةب العا  واخلاص، الوةين واألجنيب -

نيذب  ا بايذ ، اذدمات ( العقذار الاذناة  ) ااات ل ا ذدم  امليذتثمرتشجيع االستثمار وتداضري جبا ي  وش اف  وضامتيذ -
   ؛ضأسعار غري متييزي  يف اال است،قل القنوات واألناضيأل اليت متلكها الدول 

  ؛(سوناةراك ) املتعامل التارخي   دةاوم تنظيم ةرق تييري -

 ؛ رير أنشط  التكرير وتيويل املنتجات الن طي  وااليا واارجيا -

 .نييج من امل سيات الا،ريم واملتوسط  ذات الال  ضقطا  اقروتات دحدات  -

 : 200 6لسنة المحروقات قانون: رابعا
 ومتذم ةذدل حيذ  ا ديذد للمحروتذات القذانون ميثذلالذيي  06/09 رتذم األمذر 2006 جويليذ  29 يف يذدر

 م سيذ  ميذامه  نيذب   ديذد يف األمذر هذيا  ذا الذيت جذاء التعذديقت أهذم ومتثلذ  2005 سذن  يف الاذاور القذانون
 يتجذاوا ةنذدما األرضذاح ةلذى للحيذم تاضلذ  غذري رسذو  ضتطبيذل األتذل ةلذى51 %   الشذراك  ةقذوو يف سذوناةراك
 ضذب سذوناةراك امل مذ  العقذوو خيذص فيمذا وذلذا الواحذد، لل ميذل ووالر 30 البذرتول ألسعار الشهري العدوي الوسط
 كحذد  % 01و   أوىن كحذد 5%  الرسذو  هذيل  ديذد ومت ، 68/01تذم ر  القذانون دةار يف األجانأل والشركاء
 الوبط سلط  لدحل االستشاري اولس ت،يري ومت  05 /07القانون دةار يف أنشأتا اللتان الوكالتان ةلى أضقى،أتاى
 .وتاتاقر  اال يف الوةني  اليياس  تن يي دةار يف الوكال  مها  نارس  يكل  مبتاضع ، املراتب  الس دخ

 حيذ  األجنبيذ ، الشذركات مذن العديذد   ظذات اقروتذات تذانون ةلذى دوااهلذا مت الذيت التعديقت هيل أثارت
 ضذريت  وشذرك  أنذاواركو األمريكيذ  الشذرك  السذيما ضالتوةذيحات اآلاذر الذبعض وةالذأل لقنيذحا  اسذتعداوها أضذدت

 ألن ضبيذاة  ا زا ذر مذن االنيذحا  األجنبيذ  للشذركات ميكذن ال فإهنذه الطاتذ  واملنذاجم وايذر حيذأل أهنذه دال ضرتوليذو ،
                                                

غري )، ميكرم ماجييرت (1552-2660)خالل فترة ، وقائع وافاق تدفق االستثمار االجنبي المباشر في دول شمال افريقياضن واووي  وهيب ،  - 1
 .091، ص 1999، جامع  حييب  ضن ضوةل  ، شل ، (منشورم
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 هذيل ضالتزاماهتذا يف اإلاذقل ميكذن وال ضيذوناةراك ترضطهذا الذيت العمذل ةقذد يف التزامذات ةلذى الشذركات وتعذ  هذيل
 1.سوناةراك لااحل تعويوي  دجراءات ستتعبه شرك  ألي انيحا  أي وأن العقوو

 2:تطا  اقروتات يف ا زا ر من اقل أرضع مراحلاالستثمار يف انون ت  ا تل يص املراحل اليت مر ميكنومن 

اقلذ  كانذذ   اإلنتذاجحيذ  أن 0506يف اليذنوات األوخ لقسذتققل كذان اليذذزال تطذا  اقروتذات دكمذه مرسذذو   -
 .هتيمن ةليه الشركات ال رنيي 

تطذا  اقروتذات وفذل املرسذو  الذيي ضتذأميم  0590تيذا  ا زا ذر سذن   0568و 0590ل ذرتم مذا ضذب مذا ميذز اأما  -
 .لشرك  سوناةراك ضومان ا زء األك  من اإلنتاج اقل  0561واليي مس  اضتداءا من سن   0590يدر يف في ري 

الذذيي مسذذ  للشذذركات األجنبيذذ  ضالشذذراك  مذذع  86/01فقذذد حكمهذذا تذذانون  0110-0568أمذذا ال ذذرتم مذذاضب   -
 .0000واليي ةدل سن    %15سوناةراك   نيب  

 .0118واليي مت تعديله يف ةا   0110أما ال رتم احلالي  دكمها تانون اقروتات لين   -
تطذا  الذن ط  وتطذوير العمليذ  هذيل ايذاوم الرتاضذ  ةلذى مذع ت،يذري نذوة ، وذلذا متشذيا كل من هيل اخلطوات وتد فتح 

 .وال،اا

 : 06/80رقم األمر: خامسا

 0200امل رخ يف أول مجاوي الثاني  ةا   10-10أحكا  األمر رتم خ تعديل وتتميم ضعض ديهده هيا األمر 
 مذن االمتيذااات مذن  ميذار تبيذيط ةلذى نذص الذيي ،3واملتعلذل ضتطذوير االسذتثمار 0110أوت سذن   01املوافذل ل 
 معذايري دوراج توذمن ضاذ   التعاتذدي االسذتثنا   النظذا  فعذدل ،أكذ  شذ افي  يوذمن وتاذرد  ضيذيط نظذا  اذقل
 االسذتثمار لتطذوير الوةنيذ  الوكالذ  مهذا  وةذزا، املشذاريع هلذيل متذن  الذيت االمتيذااات ضتوةذي  املشذاريع لتحديذد واةذح 
 وكذيا االسذتثمار وترتيذ  وامليذاةدم والتبيذيط اإلةذق  ةلذى الرتكيذز اذقل مذن لقسذتثمارات أفوذل  مبرافقذ هلذا ضاليذماح
 فهو وا مركي ، ا با ي  اإلوارات مبياةدم وذلا املمنوح  االمتيااات لمقاض قدوما لقلتزامات امليتثمرين احرتا  مراتب 
 خيذص فيمذا أيذا  10 و االجنذاا مرحلذ  دةذار يف املقذررم ضاالمتيذااات تذرار إليذدار ساة  72 أتاال أجل للوكال  مين 
 مت كما ،4امليتثمرين  اتمل وراس  لتكالي   ملها مقاضل حمدوم دتاوم ةلى الوكال  وتتحال االست،قل مبرحل  القرار
 الت او  ةريل ةن املزايا و دو الوةين االتتااو يف هلا أمهي  اليت لقستثمارات  يدةاف مزايا من  القانون هيا مبوجأل

                                                
1
، ص ص  2188واو،  تيزي ،معمري مولوو ، جامع (غري منشورم) اجيتريم  ،ميكرمالشراكة األجنبية والمؤسسات االقتصادية الجزائريةأوشن ليلى، - 

11- 16. 
2-Ministère de l'Energie et des Mines , L'Algérie, l'Energie, l'Avenir,  
 http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=821, page consultée le 21/03/2012. 

ا ريدم  ،االستثمار بتطوير المتعلق 2001 أوت 20 يف امل رخ 10/10رتم األمر ويتمم يعدل، 2006 جويلي  15 يف م رخ 06/99 رتم األمر - 3
 .07،ص1999 جويلي  19،  47 الرمسي ، ةدو

 .16أوشن ليلى، مرجع ساضل،ص - 4

http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=885
http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=821
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 الذوةين اولذس رأي ضعذد التنظذيم حيذأل األمهيذ  ذات االسذتثمارات ترتيذ  وايذر دشذراه  ذ  وامليذتثمر الوكالذ  ضذب
 جعلذه مذا وااللتزامذات، احلقذوق حيذ  مذن والذوةين األجنذيب امليتثمر ضب األمر ال يوجد متييزوحيأل هيا ، لقستثمار

 ن ذس مذن امليذتثمرين كافذ  ييذت يد حيذ  ا زا ذر يف لقسذتثمار األجنبيذ  الشذركات وحم ذز السذتقطا  مشذجع جذد
 .جنييتهم أو ي تهم كان  أي املعامل 

 ات ذاق ، منهذا1ةديذدم وول مذع  لقسذتثمارات املتبذاول تشذجيعلل ثنا يذ  ات اتيذات ةلذى وتعذ  ا زا ذر أن كمذا
كذيلا  أتبلذ  كمذا 2، 0119مذارس 20 يف املوتذع وهولنذدا ا زا ذر ضذب املتباولذ  لقسذتثمار واحلمايذ  التشذجيع حذول
 .........وغريها من االت اتيات3 0119 وييم  1 ف  فرنيامع  شراك  ات اتي  دضرا  ةلى

 فيما يخص االستثمارات األجنبية  1002التكميلي لسنة  قانون المالية: سادسا
 يف مل رخا 03 - 01 رتم األمر يتممفيما خيص االستثمارات األجنبي  ل 2111جاء تانون املالي  التكميل  لين  

 :واهم ما جاء ضه هو االستثمار ضتطوير املتعللو 2001أوت  20 املوافل 1427 ةا  الثاني  مجاوحل أول

 تاذري  دخ دجنااهذا تبذل واخلذدمات اليذلع إلنتذاج االتتاذاوي  النشذاةات يف املنجذزم األجنبيذ  راتاالسذتثما ختوذع -

 .الوةني  لتطوير االستثمار الوكال  لدحل ضاالستثمارات

 ةلذى51% نيذب  املقيمذ  الوةنيذ  مليذامه  ا فيهذا متثذل شذراك  دةذار يف دال األجنبيذ  االسذتثمارات دجنذاا ميكذن ال -

  .شركاء ةدم مجع الوةني  ضامليامه  ويقاد االجتماة  المل ا رأس من األتل
 أو الطبيعذب األشذ اص ةذره مذن حاهلذا ةلذى الذواروات ضيذع دةذاوم ض،ذر  االسذترياو أنشذط  متذارس أن كذنمي ال -

 املذال رأس مذن األتذل ةلذى  %21نيذب  ملقيمذ  ا الوةنيذ  امليذامه  فيهذا تيذاوي شذراك  دةذار يف دال األجانذأل املعنذويب
 .جتماة اال

 الدراسذ  دخ أجنبيذ  أمذوال رؤوس مذع ضالشذراك  اسذتثمار أو مباشذر أجنذيب اسذتثمار مشذرو  كذل خيوذع أن جيذأل -

 . لقستثمار الوةين لسلمجا من يبق امل

 كل اقل ا زا ر ل ا دم الاعب  ضالعمل  فا ض ميزان اتقد ضالشراك  أو باشرمملا األجنبي  االستثمارات ةلى بيتع -
4 .ال قرم هيل تطبيل كي يات النقدي  اليلط  من نص وددو، شرو ملا تيا  مدم

 

                                                
 والتييري، اوي االتتا العلو  كلي  ،-واآلفاق الواتع-يف ا زا ر االتتااوي  اليياسات :حول ووق  ، ملتقىالجزائر في االستثمار سياسة وآفاق واقعاين،  مناوري - 1

 .9 -5 ص ص  ، 2004 ،تلميان  جامع 
 الجمهورية بين لالستثمارات المتبادلين  والحماية التشجيع حول االتفاق على التصديق يتضمن ، 2007 وييم  1 يف م رخ 979/ 07 رتم ر اس  مرسو   - 2

 .7،  ص2007 وييم  12 ، 78 ةدو ا ريدم الرمسي  ، ،2007 مارس 20 في بالهاي الموقع هولندا، ومملكة الشعبية الديمقراطية الجزائرية
 وحكومة الشعبية الديمقراطية الجزائرية  الجمهورية بين الشراكة اتفاقية على التصديق يتضمن ، 2008 مارس9 يف م رخ 08/99 رتم ر اس  مرسو  - 3

 مارس 16 يف الااور 15 ةدو ،ا ريدم الرمسي ، 2007 وييم  4 يف ضا زا ر ،املوتعبنبوسائل التعاو  المتعلق والمالي اإلداري وبروتوكوالها الفرنسية الجمهورية
 .1، ص2008

 يوليو     26،  44 ةدو ا ريدم الرمسي ،  ،2009 لسنة التكملي المالية قانون يتضمن ، 2009 يوليو 22 يف  رخامل ،09/90 رتم األمرمن   59املاوم  - 4
 .09ص  2009



 12م أثر تحرير حركة رؤوس األموال على حصيلة االستثمار األجنبي  المباشر في الجزائر خالل العقد األول من القرن تقيي الفصل الرابع 
 

818 

 

يكمن نشاا الدول  يف العمل ةلذى تنويذع املذداايل اخلارجيذ  مذن اذقل توجيذه االسذتثمارات جذو اإلنتذاج الذيي ضالتاق 
امليذتثمرين األجانذأل  هلذيا ال،ذر  فإنذه ي ذر  ةلذى، يأيت ليحل حمل وارواتنا وتلا اليت تولد مذوارو جديذدم للعملذ  الاذعب 

اخلذذروج مبيذذزان فذذا ض اذذاص ضالعملذذ  الاذذعب  ةيلذذ  املشذذرو  ومتويذذل أن يذذهم اذذارج رأمسذذاهلم مذذن اذذقل اللجذذوء دخ اليذذوق 
 .1الداالي 

 ماذدر ذات واخلذدمات للمنتوجذات األفوذلي  ضإةطذاء يذت يدامل مذن كتذاي لتعهذد العذا  النظذا  مزايذا مذن  خيوذع -

، أنذه غذري جزا ذري مادر ذات االتتناءات يف فقط واف ملا القيم  ةلى الرسم من اإلة اء نم االست اوم تنحار ،جزا ري
2اثلن حمل  منتوج وجوو ةد  من التأكد يتم ةندما االمتياا هيا من  كنمي

  . 

ثال فإن األمر وةلى سبيل امل،يدال هيا القانون مبدأ متييز توي ضب املنتوج املانو  يف ا زا ر واملنتوج امليتورووضالتاق 
غذري ، ى املنتوجذات ذات األيذل ا زا ذرييتعلل ضالتحديد املطبل ةلى فا دم اإلة اء الوذرييب ةلذى القيمذ  املوذاف  فقذط ةلذ

 .3أن هيل امليزم و ده ةد  ةرتل  االستثمار ال ميكن منحها ةندما ييجل غيا  منتوج حمل  ناثل

 لجزائراإلطار المؤسسي لالستثمار في ا: المطلب الثاني
ومن يف اال تذدةيم ال،طذاء القذانو  لقسذتثمار مته دنشذاء هياكذل دواريذ  ترمذ  مليذاندم و تطذوير مشذاريع االسذتثمار،

 :ضينها

هيئذذ  تاضعذذ  لر اسذذ  احلكومذذ  تتمتذذع ضالش اذذي  املعنويذذ  وهذذ   :(ANDI)الوكالللة الوطنيللة لتطللوير االسللتثمار   -0
 4:ثل يفواالستققلي  املاق، هلا يقحيات هام  تتم

 ؛ةمان ترتي  االستثمارات، تطويرها ومتاضعاهتا -

 ؛،دةقمهم ومياةدهتم(املقيمب وغري املقيمب) استقبال امليتثمرين   -

 ؛من  املزايا للميتثمرين  -

 .ةمان احرتا  االلتزامات من ةره امليتثمرين ةيل  مرحل  اإلة اء -

 ةا  يف الااور األمر ضه جاء ما أهم من ت يع اولس هيا دنشاء دن: (CNI)المجلس الوطني لالستثمار  -1

 5:املها  التالي  تن يي  ةلى يعمل و احلكوم ، ر يس ويرأسه واارات 8 من اولس هيا يتكون 2001

                                                
: ةلى املوتع االلكرتو منشور ،مقال السوق الجزائرية جذابة لالستثمارات وتتوفر على السيولة، لوكال  األنباء ا زا ري   واير املالي - 1

S.COM/ELMASSA/24098HTTP://WWW.DJAZAIRES ،  ةلى الياة   27/11/2218، أةلع ةليها يو   81/11/2111نشرت يو
82:82 . 

 .01ص  مرجع ساضل،  ،09/90 رتم األمرمن   99املاوم  - 2
 .مرجع ساضل ،السوق الجزائرية جذابة لالستثمارات وتتوفر على السيولة، لوكال  األنباء ا زا ري  واير املالي  - 3
4 - KPMG ،62ص ،2116، مطبع  حيناوي ، ا زا ر، نوفم  0112دليل االستثمار في الجزائر ، ترمج  مكتأل يباح خلدم  امليتثمرين. 
 .11حممد ، مرجع ساضل، ص ساحل - 5

http://www.djazairess.com/elmassa/24098
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 ؛يياغ  دسرتاتيجي ،وأولويات االستثمار -

 ؛ ديد املناةل املعني  ضالتنمي   -

 ؛دترار اإلجراءات واملزايا التهح يزي   -

     .ريع ات اتيات االستثماراملااوت  ةلى مشا  -

 ميذتوحل ةلذى يتواجذد االسذتثمار، لتطذوير الوةنيذ  الوكالذ  ةذمن تأسييذه مت :الشبابيك الوحيدة الالمركزيلة -9
 جبايذ ، ضاتنذ  سذعيدم، تلميذان سذطي ، أورار، تيذنطين ، البليذدم، ورتلذ ، ةناضذ ، وهران، ا زا ر، وه  الواليات ضعض

 العمليذات لتيذهيل ااياذا أنشذأ فهذو ضاالسذتثمار املعنيذ  اإلواريذ  واهليئذات الذ للوك حملذب نثلذب يشذمل تيذارت،
 1.للميتثمرين الوحيد امل اةأل ضاةتبارل االستثماري 

 ( MDCGCPPI)الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكّلفة بالمساهمة و ترقية االستثمار  -2
 2:و توطلع ضاملها  التالي  

 ؛حوري وجتييد ضرامج اخلويا تنييل األنظم  املرتبط  ضت -

 .اترتاح دسرتاتيجيات ترتي  وتطوير االستثمار -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

 .11أوشن ليلى ، مرجع ساضل، ص - 1
 .22، مرجع ساضل، صحممد  ساحل - 2
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 تقييلم أثلر التطورات العالمية المعاصلرة على االستثمار األجنبي المباشلر فلي الجزائر: المبحث الثاني
رأمساق، يطلل ةليها تيمي  شهد مطلع النا  الثا  من القرن العشرين، مرحل  جديدم ومتميزم يف تطور النظا  ال

تشذذمل العوملذذ  االتتاذذاوي   ريذذر اليذذوق ورفذذع القيذذوو ةنهذذا، وتوسذذيع وور القطذذا  اخلذذاص مذذع تراجذذع ،و ةوملذذ  االتتااويات
  ةن ويول منط اإلنتذاج الرأمسذاق دخ مرحلذ  االنتقذال ملو دذ تع  الع،وجا   الدول  وانتشار التكنولوجيا وتكامل رأس املال

ةمليات التباول والتوايع واليوق والتجارم، دخ تدويل ةمليات اإلنتاج واالستهقك، حي  تشمل دةاوم تنظيم من تدويل 
وترةى املنظمذذات الدوليذذ  الذذثقت ،اإلنتذذاج، وتذذداال الاذذناةات ةذذ  احلذذدوو، ومتاثذذل اليذذلع امليذذتهلك  يف عتلذذ  الذذدول

حيذذ  أجذذا تنشذذ  ،لعذذامل ، ماذذاحل احلركذذ  الدوليذذ  لذذرؤوس األموالمنظمذذ  التجذذارم العامليذذ ، ويذذندوق النقذذد الذذدوق والبنذذا ا
األجهذذزم الوذذروري  لتن يذذي ديذذقحات اللي اليذذ  ا ديذذدم، وجعذذل تراراهتذذا تذذ ثر تذذأثريا مباشذذرا ةلذذى احلركذذات املناهوذذ  للعوملذذ  

 .الرأمسالي 
طورات العامليذذ  املعايذذرم، الذذيت ألقذذ  ونذا ال شذذا فيذذه أن االتتاذذاو ةمومذا واالسذذتثمار األجنذذيب يف ا زا ذذر يتذذأثر ضذالت

ضظقهلا ةلى األوةا  االتتااوي  يف مجيع البلدان، ويف مقدمتها العومل  ضقياوم الشركات العاضرم للقوميات، اليت متكن  من 
لذذيت هذيا ضاإلةذذاف  دخ املنظمذذ  العامليذذ  للتجذذارم، ا، اليذيطرم ةلذذى كثذذري مذذن أوجذذه النشذاا االتتاذذاوي يف العديذذد مذذن الذذدول

كمذذا أن جذذاهرم العوملذذ  ارتبطذذ  ضظهذذور ،تيذذتلز  اإلةذذداو ا يذذد لليياسذذ  االسذذتثماري  وا ذذ   ثارهذذا ةلذذى االتتاذذاو ا زا ري
التكذتقت االتتاذذاوي  اإلتليميذذ ، وةلذذى رأسذها اال ذذاو األوري، الذذيي دتذذل املرتبذ  األوخ يف جذذي  االسذذتثمارات األجنبيذذ  

 .ى االتتااو ا زا ري ةموما واالستثمار األجنيب ةلى اخلاوصاملباشرم، وملا له من  ثار ةل

االسللتثمار األجنبللي المباشللر تللدفق علللى المنظمللة العالميلة للتجللارة الجزائللر إلللى مام ضللأثللر ان: المطللب األول
 ليهاإ

الذذذل حمذذيط أكثذذذر مق مذذذ  يف دنظمذذا  ا زا ذذذر ملنظمذذذ  التجذذارم العامليذذذ  مذذذدي ميذذذامه  دخ سذذنتطرق يف هذذذيا املطلذذأل 
 .تثمار األجنيب املباشر والل   يزات جديدم لقستثمار الستقطا  االس

 مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية: الفرع األول
ت ا زا ذذر يف سذذن   ، وأيذذب  يف "ال،ذذات"ألول مذذرهم ةذذن نيهتهذذا يف االنوذذما  دخ مذذا كذذان ييذذمى  نذذياك  0097ةذذ ه

مذذن يذذعوضات اتتاذذاوي  ( 0099-0097) مذذا متيهذذزت ضذذه ال ذذرتم املنظمذذ  العامليذذ  للتجذذارم،لكن ضيذذبأل  0005جذذان   
ويذذ  وضالتذاق ي يذذنج  الهذيي فذذت  اوذال للتعده  0090انعكيذ  اجتماةيذا يف أحذذدات أكتذوضر نهذذا أوحل دخ يذدور وسذذتور 

ضعذذب  – 0097الهذذيي يرجذذع دخ  -ةلبذذ  ا زا ذذر مذذن املنظمذ  ا ديذذدم أن تأاذذي ةلبهذذا 0005ويف سذذن  ذلذا امليذذعى، 
 0009وانطلق  ا زا ذر منذي سذن  دخ املنظم  العاملي  للتجارم، " تال،ا"االةتبار،وأن دول ال وج املتك ل ضاالنوما  دخ 

كذذان   1991دخ غايذذ  نذذوفم  0009يف م اوةذذات ماراةونيذذ  لقنوذذما  للمنظمذذ  العامليذذ  للتجذذارم، دذ مذذا ضذذب سذذنوات 
 1.الرهو حول هيل األسئل س ال ورس و ةوجل و تدهم  ا زا ر  0199هناك 

                                                
 .81، ص2112، منشورات الس األم ، ا زا ر، مسألة انضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية للتجارةنور الدهين ضوكروح،  - 1
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ةوذو ميثلذون اإلوارم والقطاةذات  19جبنيذ  ضوفذد جزا ذري مذن  1999نوفم   19و يف مرحل  أارحل ضدأت يف  
االتتااوي  ذات األمهي  يف املنظم  العاملي  للتجذارم دةذاف  دخ الشذركاء االجتمذاةيب ضر اسذ  وايذر التجذارم اليذيد نذور الذدهين 

  1:األةمالضوكروح وتد تومن جدول 

 لتشريع  املنظم للتجارم اخلارجي ؛تأهيل اإلةار ا  -

 ؛حماوثات متعدوم األةراه مرتبط  ضال قح   -

 .التطرق دخ امليتجدات املتعلق  مبنع استرياو اخلمور من تبل ال ملان ا زا ري -

مذن ميذار انوذمامها دق  %59  تذد تطعذ  حذواق ا زا ذر  ن" اهلذاي  جعبذو "أكذد وايذر التجذارم ا زا ذري 
وكان  تأمذذل ا زا ذذر، حيذذأل ر ذذيس ،العاشذذرم مذذن امل اوةذذات املنظمذذ  العامليذذ  لتجذذارل، يف انتظذذار مذذا ستيذذ ر ةنذذه ا ولذذ 

 .7002سن   العاملي  للتجارم  أن يكون انومامها دق املنظم " شري  اةاه"م اوةيها 
 ار توةيحات ا زا ذر ةلذ  ضعذض القوذايا املتبقيذ   ةرة ن ا ول  العاشرم إف حبيأل ر يس امل اوةب ا زا ريبو 
  .ات الاحي  وراص االسترياو والقيوو ةن االسترياو ضاملقاييس واالجراء املتعلق 

 0900ل األةوذذاء الذذدو  سذذ ال مذذنوتلقذذ  ا زا ذذر أثنذذاء ا ذذوالت التيذذع مذذن م اوةذذات االنوذذما  أكثذذر مذذن 
موةذوةيه ل هذذم دجاضذذات ا زا ذر كمذذا يعذذا   يعذانون مذذن ةوا ذذل"واملشذكل الر ييذذ ، حيذذأل جعبذو ، أن الذذدول األةوذذاء 

  ."ا زا ريون من ةوا ل موةوةيه ل هم أسئلتهم

شذروا، اايذ  تلذا املتعلقذ   ومن ضب امليا ل الذيت مااالذ  ةالقذ  مذا تريذد فرةذه الذدول األةوذاء ةلذ  ا زا ذر مذن
  .حرير اخلدمات يف اال الطات ضت

ا زا ري  أن ةروحات الدول األةواء  مدير العقتات مع املنظم  العاملي  للتجارم ضواارم التجارم" ضقرميا حممد"ويري 
وأوةذ  ضقرميذا  ،ألجذا تتعلذل ضعذدو كبذري مذن اخلذدمات  ضالقدر الكايف خباوص اخلدمات املتعلق  ضالطات  ي تكن واةح 

 .األمور يف غاي  الوةوح ال ييعها ضناء ةل  ذلا أن تت ي التزامات ما ي تكن  رأن ا زا

املنتج  للطات  مثل ا زا ذر وروسذيا  ويعتقد ضقرميا أن هيل امليأل  أةح  حمل انش،ال فيما يتعلل ضانوما  البلدان
ألجانذأل ألجذا مولذدل لال ميكذن فتحهذا غرار ادمه توايع الطاتذ  الذيت  وديران وليبيا، موي ا أن  هناك ضعض اخلدمات ةل 

  .املواف  للقيم 

فذذت  اذذدمات التوايذذع لكننذذا  ا زا ذذر تذذد تلقذذ  ةريوذذ  مذذن املنظمذذ  العامليذذ  للتجذذارم مذذن اجذذل"واسذذتطرو تذذا ق أن 
  ."املنتوجات الطاتوي  ةل  غرار اي  الوتوو وال،اا استثنينا من ةمليه توايع جتارل التجز   وا مل  كافه

                                                
ال  اتتااويات يال دفريقيا، العدو الثا   آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل و التشاؤم،تويدر ةياش، دضراهيم ةبداهلل،  - 1

 .62، ص 2111،ويوان املطبوةات ا امعي ، ا زا ر، ماي 

http://www1.irna.ir/ar/news/line-29/key-758/
http://www1.irna.ir/ar/news/line-29/key-758/
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الذيي يتوذمن نقذل اقروتذات  حورت العرا ض اليت تقدم   ذا املنظمذ  العامليذ  للتجذارم حذول النقذل البحذريكما مت
  .وه  النقط  اليت ي يتم اختاذ أي التزا  ضشأجا ضعد

ةذور اإلةذداو واملناتشذ  يريذد  رفوا تطعيذا تقبذل تواةذد ميذتقبليه ال تذزال يف"وترفض ا زا ر، حيأل وايرها للتجارم 
  ."ألةواء فرةهاضعض ا

منظومتهذا ا مركيذ  والقانونيذ   وتقول ا زا ر أجذا تامذ  ضذالكثري يف ميذعى فذت  جتارهتذا اخلارجيذ  مذن اذقل ديذقح
  .متطاضق  مع الشروا اليت ت رةها منظمه التجارم العاملي  ضإل،اء و دي  وتعديل توانب تييري التجارم لتكون

وتعمذل منذذي ذلذا الوتذذ  ةلذذ  0551ا لذداول املنظمذذ  العامليذ  للتجذذارم يفيذيكر أن ا زا ذذر انطلقذ  يف م اوةذذاهت
  .األمريكي  واألوروضي  حماوله الدفا  ةن مااحلها وجتنأل اك  تدر من الشروا

املنظم  العاملي  للتجارم، ضاةتبارل  وترفض األحزا  اليياري  يف ا زا ر وةل  رأسها حز  العمال انوما  ا زا ر دق
أن املنتذوج ،حي  ودذول الذبقو دق سذوق م توحذ  ةلذ  اليذلع األوروضيذ  يذاته االتتاذاوي ، ستاذاو ا زا ذري وميهذدو االت

  .سواء من حي  النوةي  أو اليعر ا زا ري مااال غري تاور ةل  منافيه املنتوج األوروي

حبكذذم تبعيتهذذا الكبذذريم للذذواروات  ا زا ذذر" وهذذو ابذذري ضنذذدوم األمذذم املتحذذدم للتجذذارم والتنميذذ  " رالذذ  ضيذذرتس"واةتذذ  
واسع للتجارم الدولي  للمنتوجات ال قحي  اليت يكثر ةليها الطلأل مذن  ال،يا ي  تد تدفع فاتورم غيا ي  اك  يف حال  رير

ي تقذذد للتنافيذذي  مبذذا فيذذه "أن القطذذا  ال قحذذ  ا زا ذذري  كذذيلاوتذذال   ،األةوذذاء يف املنظمذذ  العامليذذ  للتجذذارم تبذل الذذدول
  90 ال،يا ي  ميتورول ضاملا   من املنتوجات".وال ميكنه االست اوم من املزايا املقارن  مبا أن  ك اي ال

مذذذن اذذذقل العذذذر  ملراحذذذل الته ذذذاو  النوذذذما  ا زا ذذذر دخ املنظمذذذ  العامليذذذ  للتجذذذارم، يتهوذذذ  أنه ا زا ذذذر ااةذذذ  
 1.اآلن ي تثمر هيل ا هوو و حلده  م اوةات شات  و ةويل  لقنوما  دخ املنظم  العاملي  للتجارم،

 في الجزائر و االستثمار األجنبي المباشرالعالمية للتجارة المنظمة : الفرع الثاني
ضانوما  ا زا ر دخ املنظم  العاملي  للتجارم،ميكنها الل حميط أكثذر مق مذ  السذتقطا  االسذتثمار األجنذيب املباشذر 

ري  للم سي  ال سيما ضراءات االارتا  وةقمذات والل   يزات جديدم لقستثمار ااي  فيما يتعلل حبماي  امللكي  ال ك
اإلنتاج،كيلا فإنه احرتا  املعايري الدوليذ  فيمذا خيذص امللكيذ  ال كريذ ، سذيجعل مذن سذريورم نقذل التكنولوجيذا أكثذر فعاليذ ، 

مذذن جهذذ  أاذذرحل كثذر لنقذذل التكنولوجيذذا هذذيا مذذن جهذذ ، و حيذ  أنه ةذذمان مثذذل هذذيل احلقذذوق يعطذذ  امليذذتثمرين   يذذزات أ
فالدول  املنوم  دخ املنظم  العاملي  للتجارم،تأاي ةقم  أةلى و نقاةا أكثر من تبل امل سيات العاملي  امل تا  يف تقيذيم 

 2.ل األةمالاالبيئات االستثماري ،ضاةتبار الدهول املنوم  تام  ضتحدي  التشريعات، وتعط  دشارات مطمئن  لرج

 
 

                                                
1 - http://www.wtoarab.org  

 .21-27ساحل حممد، مرجع ساضل،ص ص  - 2
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 االستثمار األجنبي المباشر في الجزائرتدفق وأثرها على  زائريةج-الشراكة األورو : المطلب الثاني
يعت  احلدي  ةن االستثمار األجنيب يف منطق  تباول حر أورومتوسطي  هو التطرق دخ وور هيل املنطق  يف 
تشجيع االستثمار األجنيب من اقل املياةدات املالي  ل نامج ميدا و مياةدات و ترو  البنا األوري لقستثمار 

سعى اال او األوري يف تن يي ضرامج متويل ماكرو اتتااوي  املشروة  ضتن يي اإليقحات االتتااوي  ضاإلةاف  دخ حي  
وةع ضرامج لااحل القطا  اخلاص كمراكز اإلةمال و املياةدات للشركات ذات الرأمسال املشرتك و اهلده منها رفع 

كات و ديقح القطا  املاريف من اقل املياةدات التقني  اليت ميتوحل تنافيي  الشركات اقلي  و  يب متويل الشر 
، لكن هل تطورت دجياضا حجم االستثمارات  1يقدمها البنا األوري لقستثمار كقرو  أو رؤوس أموال امل اةرم

اء منطق  التباول األجنبي  املباشرم املتأتي  من اال او األوري ضعد واول ةقد الشراك  حيز التن يي و املو  تدما جو دنش
  احلر أ  ال؟

 : الشراكة اتفاق توقيع أسباب: الفرع األول

 التارخييذ  ا ،ذرايف والعقتذات دخ القذر  ةامذ  ضاذ   املتوسذط حذو  ضذدول األوروي اال ذاو اهتمذا  أسذبا  ترجذع

 تأهيذل ةذرورم يف فتتمثذل اقاالت ذ هذيا ةذن التوتيذع دخ ا زا ذر الذيت وفعذ  األسذبا  ةذن أمذا ،2ترضطهمذا الذيت واالتتاذاوي 

 .العاي يشهدها اليت التحديات مع لتتكي  واالتتااوي  أجهزهتا التنظيمي  عتل 

 مذع الشذراك  الت ذاق توتيعهذا وراء ا زا ذر تيذعىو  ،3للجزا ذر األول التجذاري الشذريا األوروي اال ذاو حيذ  يعتذ 

 مذن األوروي والتقليذل اال ذاو وول  ذا تتمتذع الذيت املزايذا مذن االسذت اومض الوةين االتتااو تعزيز تنافيي  دخ األوروي اال او

 دخ دةذاف  2017  فاق احلر التباول منطق  يف جل ااي  الوةني  االتتااوي  امل سيات هلا ستتعر  اليت املنافي  حدم

 للمبذاوالتالتدرجي   التحرير شروا ديدو  الطرفب، ضب املتواان  واالجتماةي  العقتات االتتااوي  توسيع يف ا زا ر رغب 

 اوموة  واال تشجيع التباوالت اقل من امل،اري االندماج وتشجيع األموال ورؤوس ضاليلع اخلاي 
 4.األوروي واال او األاريم هدل وضب امل،ارضي ، 

 :األوروبي واالتحاد الجزائر بين المفاوضات مسار: الفرع الثاني
 والذيت منهذا تعذا  كانذ  الذيت العزلذ  رغذم ضرشذلون  تمذ  لعقذد التحوذريي  املناتشذات يف ماها وورا ا زا ر لعب 

 حيذ  1996 جذوان 10 غايذ  دخ واال ذاو ا زا ذر ضذب للم اوةذات الرمسذ  االنطذقق تذأاري ةلذى ضذدورها أثذرت
 1996.5 وييم  يف رمسي  ضا   ا زا ر ةلى ةرة  ت اوةي  وثيق  ةلى اال او ياوق

                                                
، امل متر الدوق التاسع ، نطاق و ةمانات االستثمارات العرضي  األورضي  ، مركز الدراسات العري دور االتحاد االوربي في تنمية االستثمار العربي األوربي ، فنيان وضيين - 1

 .060-061، ص ص 0110األوري ، ضاريس ، 
 ص ، 2005 األرون، للنشر، امللكي  العلمي  ا معي  ،األوروبي واالتحاد األردن بين الشراكة التفاقية واالجتماعية االقتصادية اآلثار دراسة النعيمات، اليق  ةبد - 2

65 
 لقندماج األواء وجناة  الش افي  حول :األول لدوقامللتقى ا ،العالمي االقتصاد في لالندماج واألداء األوروبية للشراكة التأهيل بين الجزائري االقتصاد سعدي ، تاا  - 3

  .1999 جوان-ماي ا زا ر، األوراس ، فندق العامل ، االتتااو يف
4
-  MIMOUN LYNDA, KHALDI MOKHTAR, PARTENARIAT ALGERIE UNION EUROPEENNE ET MISE A NIVEAU DES 

ENTREPRISES ALGERIENNES, COLLOQUE ECONOMIE MEDITERRANEE MONDE ARABE : PARTENARIAT EUROMEDITERRANEE 

CONSTRUCTION OU DILUTION DANS LA MONDIALISATION, UNIVERSITE GALATASARY, TURQUIE, 2006, P5. 
 30 ص ،2007،  ا زا ر جامع  ،(غري منشورم) اجيتريمميكرم  الجزائر، حالة دراسة وآفاق واقع متوسطية األورو الشراكة ياسب، جبار - 5
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 ضب جوالت ةدم فعقدت ض وكيل 1997 مارس يف األوروي واال او ا زا ر ضب الرمسي  امل اوةات ق انطل
 اال ذاو مذع الشذراك  ات ذاق توتيذع تذرار ةذن ا زا ذري اخلارجيذ  وايذر أةلذن حذب 2001 وييذم  07 غاي  دخ الطرفب
 22 يف جا يذ  ضا   ا زا ر ةليه وتع  اليي اقاالت  ةلى األوخ ضاألحره التوتيع مت وييم  19 ويف ،1األوروي 

 اليياسذ  احلذوار يف ملتمثلذ ا األساسذي  العنايذر مذن اموةذ  توذمن الذيي ضاسذبانيافالونيذيا   مبدينذ  1991 أفريذل
 رؤوس تنقذل حريذ  للتجذارم، العامليذ  املنظمذ  أحكذا  حيذأل مرحليذا احلذر للتبذاول منطقذ  دتامذ  امليذتمر، واالتتاذاوي

 العدالذ  اذال يف التعذاون دخ ضاإلةذاف  األوروي، اال ذاو وول يف املطبقذ  املنافيذ  تواةذد وتطبيذل واخلذدمات األمذوال
 الذس دتامذ  ةلذى االت ذاق نذص فلقذد امل سيذايت ا انذأل يف أمذا واجتمذاة ، ثقذايف تعذاون ودتامذ  الدااليذ  والشذ ون
 ضعذد للجزا ذر ضالنيذب  هامذا وضلوماسذيا مكيذبا الت ذاق يعذدا هذياو  ،2القذرار ضيذلط  تتمتذع الذيت الشذراك  و نذ  الشذراك 
 .كامل  ةشري  ةيل  منها ةان  اليت والدولي  اإلتليمي  العزل  من مرحل 

 االتفاقية مضمون وتحليل عرض : الفرع الثالث

 يهةل املااوت  ضعد 2005  سبتم  شهر من األول اليو  يف التن يي حيز جزا ري األورو الشراك  ات اق وال
 .أارحل جه  من األوروي اال او وول وضرملانات جه ، من32005 أفريل 1 يف ض،رفتيه ا زا ري ال ملان ةره من

 انتقذال اليياس ، احلوار التالي  اواالت تشمل أضوا  9 ةلى مواة  مواو 110 و ويباج  االت اق هيا يوم
 والشذ ون العدالذ  اذاالت يف والتعذاون املذاق التعذاون الثقذايف، االجتمذاة  التعذاون االتتاذاوي، التعذاون البوذا ع،
 مشذرتك  تاذردات مخيذ  يشذمل أهنذه كمذا االت ذاق، هذيا يف أساسذي  أتيا  6 دخ 1 من املقحل وتشكل الداالي ،
 .ا زا ري الطره من تاردات وأرضع  األوروي اال او ةره من ا انأل أحاوي  تاردات ومخي 

 اليياسذي ، االجتماةيذ ، والقطاةذات ا وانذأل ملعظذم لتطرتذه نظذرا تطوريذا، يوليذا اةاضعذ االت ذاق هذيا يكتيذ 
 ومحاي  الدميقراةي  مباو  درساء ةرورم يف يتمثل أساس  حمور ةلى يرتكز فهو واألمني  اإلنياني  الثقافي ، االتتااوي ،

 لذدةم والتشذاور احلوار وتشجيع القانون وول  زتعزي وكيا امل م  واإلتليمي  الدولي  االت اتيات واحرتا  اإلنيان، حقوق
 4.املنطق  يف واالستقرار األمن

 أضرمهذا الذيت االت اتيذات ضذات  ةذن جذوهرل يف خيتلذ  ال أهنذه االت ذاق، هذيا موذمون تاذ   اذقل مذن نيذتنتج
 ةا  ضشكل يهده اليي ضرشلون  دةقن من ميتوحى ألهنه ،5وتونس امل،ر  امل،ارضي  الدول ضات  مع األوروي اال او

                                                
ا زا ر،  جامع  ،(غري منشورم) اجيتريم ميكرممتوسطي، األورو الحر التبادل منطق ظل في الجزائرية االقتصادية المؤسسات تأهيل أمحد، ضوشار  - 1

 88 ص،2008
 .05ساضل ،ص مرجع ملب، ةايد - 2
 الجمهورية بين شراكة لتأسيس  المتوسطي األوروبي قاالتفا على التصديق يتضمن ، 2005 أفريل 27 يف م رخ 050/ 10رتم ر اس  مرسو  - 3

 وكيا 2002 أفريل 22 يو  ض الونييا املوتع ،أخرى جهة من فيها األعضاء والدول األوروبية والمجموعة جهة، من الشعبية الديمقراطية الجزائرية
  2005 أفريل 30 يف الااور 30 ةدو يدم الرمسي ،ا ر  ضه، املرفق  النها ي  والوثيق  7 دخ 1 من وال وتوكوالت 6 دخ 1 من مقحقه

كلي  احلقوق، جامع  مولوو معمري تيزي   ، 02ةدو اليياسي ، والعلو  للقانون النقدي  اول  ،األوروبي االتحاد مع الشراكة وأفاق واقع نوارم، حيب - 4
 102 ص ، 2007 واو، 

44 ص ، 2008 ا زا ر، هومه، وار ،الدولي التعاون عالقات في بحوث يوس  ، أمال - 5
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 االاوهذار االسذتقرار، اليذلم،  قيذل مذن أجذل والتعذاون والتبذاول للحذوار فوذاء املتوسذط حذو  منطقذ  جعذل دخ ةذا 
 والشذ ون العدالذ  ملذ  مهذا جديذدين مبل ذب أتذى جزا ذري األورو الشذراك  ات ذاق أن دال ،1الدميقراةيذ  مبذاو  وترسذير
 .اإلرها  ح مكاف مل  وكيا األش اص تنقل وحري  الداالي 

 الذيت األهذداه ضيذبأل االتتاذاوي  الناحيذ  من ااي  للجزا ر هاما اتتااويا مكيبا االت اق هيا اةتبار ميكن
 تشجيع اال يف ااي  ضاشرهتا اليت اإليقحات ميار ا زا ر توايل أن شرا امليدان، هيا يف دققها أن شأنه من

 .األجنيب االستثمار
ضا زا ر العايم  ةلذى ات اتيذ  متويذل ضقيمذ  1900مارس  10او األوروي يو  االثنب وتع  كل من ا زا ر و اال 

الذذيي سذذيتم الشذذرو  فيذذه يف جذذان   ( 1-أ9 )مليذذون أورو مذذن اجذذل ضرنذذامج جديذذد لذذدةم تطبيذذل ات ذذاق الشذذراك   99
ليذيد ةييذى املذاة  و املذدير و تد وتع هيل االت اتي  ةن ا انأل ا زا ري كل من األمذب العذا  ضذواارم التجذارم ا، 1901

العذذا  لقيذذم أوروضذذا ضذذواارم الشذذ ون اخلارجيذذ  اليذذيد دمساةيذذل ةذذقوم و ةذذن ا انذذأل األوروي ر ييذذ  ضعثذذ  امل وةذذي  األوروضيذذ  
        .                                                                                           ضا زا ر الييدم لورا ضايزا

الذذذيي ( 1-أ9 )ديذذذد لذذذدةم تطبيذذذل ات ذذذاق الشذذذراك  ا  نذذذامج ال"يف هذذذيا الاذذذدو أوةذذذح  اليذذذيدم ضذذذايزا أن و 
يرم  الن يكون ( مليون أورو منحها اال او األوروي و مليون أورو من تبل ا زا ر 10)مليون أورو  99ااص له مبل  

أحذذذد أهذذذم أووات التعذذذاون ضذذذب ا زا ذذذر و اال ذذذاو  -رأيهذذذا حيذذذأل-الذذذيي يعتذذذ  ( 0-أ9 )اسذذذتمراري  لل نذذذامج ا ذذذاري 
 ."األوروي

( 1-أ9 )وييذم  املقبذذل فذذان  90و ةذقوم ةلذذى األووات امليذتعمل  يف دةذذار ال نذامج احلذذاق الذيي سذذينته  يف 
امليذذمام  كما تعذذد هذذيل األوام ا ديذذدم،سذذيدال أوام جديذذدم للميذذاةدم يف  يذذب امل سيذذات العموميذذ  و أنظمذذ  التيذذيري

املمولذ  مذن " سذي،ما"و ترمذ  ،مثرم مباورم مشرتك  ضب امل وةذي  األوروضيذ  و منظمذ  التعذاون و التنميذ  االتتاذاوي "  سي،ما"
تبذذذل اال ذذذاو األوروي دخ  يذذذب ةمذذذل امل سيذذذات يف اذذذاالت ةلذذذى غذذذرار اإليذذذقح اإلواري و الاذذذ قات العموميذذذ  و 

 .2ال ياو و املراتب  الداالي  و اخلارجي  للمالي أاقتيات القطا  العموم  و مكافح  
 في الجزائر واالستثمار األجنبي المباشرجزائرية -األورالشراكة : الفرع الرابع
 لتوتيع النامي  املتوسطي  البلدان غرار ضات  ةلى ا زا ر وفع  اليت األسبا  أحد اإلنتاج ةوامل حرك  تشجيع يعت 

 املبذاوالت ضتنظذيم االكت ذاء اذرو يتجذاوا متذواان ثنذا   تعذاون تطالذأل ضتحقيذل فهذ  األوروي، اال ذاو مذع الشذراك  ات ذاق

                                                
1 - BOURINET JAQUES, LA MEDITERRANEE ESPACE DE COOPERATION , ED : ECONOMICA,PARIS, 
1994, P78 

: ةلى املوتع االلكرتو منشور مقال ،  ثالثون مليون أورو لتمويل برنامج جديد لدعم اتفاق الشراكةواارم الش ون اخلارجي ،  - 2
Y=11/03/22/5213495_AR/STORIES.PHP?STORHTTP://WWW.MAE.DZ/MA،  أةلع ةليه يو  2188مارس  22: نشرت يو ،
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 االستثمارات ترتي  من اقل الوةني  اإلنتاجي  القدرات وتعزيز درساء تشجيع ميتوحل دخ ويرتى ،1ضب الطرفب ما التجاري 

 2.واقافظ  ةليه العمل منايأل الل من لتمكينها واألجنبي  اقلي 

رم الذل جذو مناسذأل لقذدو  االسذتثمارات األجنبيذ ،ومن أجذل  قيذل ذلذا جيذأل تيذهيل فاالت اتي  تنص ةلى ةرو 
دجذذذراءات االسذذذتثمار وتذذذوفري املعلومذذذات الوذذذروري  ووةذذذع دةذذذار تذذذانو  لتشذذذجيع االسذذذتثمارات وتقذذذدا امليذذذاةدات التقنيذذذ  

 .3الوروري  لرتتي  و ةمان االستثمارات الوةني  و األجنبي 
لعقد حيز التن يي فإن اوموة  وا زا ر يومنان حري  انتقال رؤوس األموال اخلاي  اضتداء من واول احي  أنه 

ضاالستثمارات املباشرم يف ا زا ر، واليت تتم يف امل سيات املنشأم وفقا للتشريع املعمول ضه، ون س الش ء ضالنيب  للتا ي  
وتتم االستشارم ضب الطرفب  فيما خيص الشروا ، نهالقوا ي  واسرتجا  ةوا د هيا االستثمار، وكل األرضاح اليت تنتج ة

وهيا ضدورل  4 ،الوروري  من أجل تيهيل حرك  رؤوس األموال ما ضب اوموة  وا زا ر والعمل ةلى  ريرها ضاورم كامل 
ول ةقد الشراك  سي ثر ةلى تدفقات وحجم االستثمارات األجنبي  املباشرم املتأتي  من اال او األوري جو ا زا ر ضعد وا

-0110)اقل  األورياملباشرم من وول اال او  األجنبي حجم االستثمارات ل املواق يوة  دو حيز التن يي ، وا 
0116).  

 (0116-0110)حجم االستثمارات االجنبي  املباشرم من وول اال او القوري اقل :(1-0)جدول رتم 
 مليون ووالر :الوحدم                                                                              

 اومو  0116 0119 0118 0110 0111 0110 
 611.65 051.00 000.10 069.11 005.90 11.10 80.01 اسبانيا
 908.11 000.98 000.60 005.98 81.10 80.91 5.56 فرنيا

 001.06 000.50 55.80 1.00 1.60 0.00 1.00 ضلجيكا 
 009.51 001.50 00.09 01.65 06.09 00.65 00.10 ريطانيا ض

 019.69 060.18 0.15 8.05 1 0.66 00.00 االراة  املن  و 
 050.6 090.01 0.05 00.59 1.98 0.11 0.00 ايطاليا
 001.09 00.98 85.60 08.11 01.06 5.06 8.06 املانيا
 85.19 1.01 08.05 01.11 0.50 1 1.10 ت ص 
 08.06 0.10 1.00 9.60 0.09 1 1 كالدمنار 

مبذذذذذذا يف ذلذذذذذذا الذذذذذذدول االورضيذذذذذذ  )اومذذذذذذو  
 (االارحل

011.19 090.51 000.00 000.01 065.01 0011.16 0956.11 

SOURCE : MINISTERE DU COMMERCE EN ALGERIE، PROGRAMME MEDA II DE L’UNION 

EUROPEENNE POUR LES PAYS DU SUD & SUD EST DE LA MEDITERRANEE, EVALUATION DE 

L’ETAT D’EXECUTION DEL’ACCORD D’ASSOCIATION ALGERIE-UE,2009,P139. 

                                                
 71ص مرجع ساضل ،أوشن ليلى، - 1
 33 ، مرجع ساضل ،  ص ملب، ةايد - 2
اول  النقدي  للقانون و العلو  اليياسي ، العدو األول ، كلي   االستثمارات األجنبية في ضوء سياسة االنفتاح االقتصادي في الجزائر،ةيبوا اند، ةل   - 3

 .11، ص 2116احلقوق، جامع  مولوو معمري تيزي واو، جان   

 .159ص  ،مرجع ساضل، ةبد الرشيد ضن ويأل - 4
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سذذبانيا و فرنيذذا وضلجيكذذا هذذ   الذذدول الذذيت تيذذتحوذ ةلذذى معظذذم التذذدفقات االسذذتثمار ايوةذ  ا ذذدول أن كذذل مذذن 
و   %19فرنيذذا   %99ريذذأل هذذ  األجنذذيب املباشذذر املوجهذذ  جذذو ا زا ذذر حيذذ  نيذذب  اسذذبانيا مذذن هذذيل التذذدفقات ضالتق

مذن وول تدفقات االستثمار األجنذيب املباشذر امو   1995، واملقحظ  انه ضتن يي  ات اتي  الشراك  سن   %01ضلجيكا 
ضعذذذدما   1999مليذذذون ووالر سذذذن   0011419ومنذذذه جتذذذاوات  1999وسذذذن   1999توذذذاة   سذذذن   األورياال ذذذاو 
جزا ريذذ  انعكيذ  دجياضذذا ةلذذى التذذدفقات األورو يذذدل ضذذأن ات اتيذ  الشذذراك  و هذيا ،1991مليذذون ووالر سذذن   079كانذ  

 .االستثماري  األورضي  الواروم دخ ا زا ر  
ضاذذ   اايذذ  يف تطذذا  اقروتذذات  1999-1999اذذقل ال ذذرتم  األوريو تركذذزت التذذدفقات الذذواروم مذذن اال ذذاو 

 00( البنذذوك والتذذأمب)و يف القطذذا  املذاق   %01تشذييد و البنذذاء و مذذواو ال  %09و الاذذناةات ال،يا يذ   %90ضنيذب  
 األورضي ، وتعت  ضقي  القطاةات تعت  غري جاذض  لقستثمارات % 7و الاناةات املانع   % 9والاناة  الكيميا ي   %

  0 سذذ ، اذذدمات الذري و النقذل و اهلند %9الاذناة  الاذيدالني     % 5اآلق  اإلةذذق يذناة  االلكرتونيذات و  :و هذ 
% 1. 

، غري االت اتياتميكن اةتبار اإلستثمارات األجنبي  املباشرم املرافق  لتوتيع ات اتيات الشراك  ةامل ها  لنجاح هيل 
 واالتتااوي املياةد ةلى ذلا، واملتمثل يف األوةا  القانوني   االستثماريأن استقطا ا يتطلأل ما ييمى ضاملناخ 

حي  أن وةعي  هيل األاريم ت ثر تأثريا واةحا ةلى ( اهلياكل القاةدي )التحتي   البين، وتوفري واالجتماةي واليياسي  
لدحل العديد من امليتثمرين، كوجا ه  اقدو لقدرم امل سي  ةلى املنافي ، ضاةتبار أن الكهرضاء وشبكات النقل  االستثمار

لكي  والقسلكي  واطوا أناضيأل الن ط وال،اا  الي االتااالتوشبكات ( الطرق، املوان ، املطارات واليكا احلديدي )
 . كلها من ةناير اإلنتاج وتدال ةمن تكالي  اإلنتاج
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 واقع االستثمار قبل اإلصالحات االقتصادية في الجزائر : المبحث الثالث

مث  ةرفذذذذ  ا زا ذذذذر منذذذذي االسذذذذتققل ةذذذذدم أنذذذذوا  مذذذذن التيذذذذيري وتطبيذذذذل ةذذذذدم سياسذذذذات ضدايذذذذ  ضالنظذذذذا  االشذذذذرتاك ،
اإليقحات اليت تام   ا وتقو   ا للتحول دخ اتتااو اليوق واالنوما  دخ عتل  املنظمات العاملي  ال اةل  فتمثلذ  
هيل اإليقحات يف دل،اء القيوو ا مركي  والت  يض من الرسو  والورا أل ضالتدرج و يذب املنظومذ  املاليذ  ودل،ذاء القيذوو 

 .واء املنظوم  اإلواري   وتشجيع االستثمارات جبميع أنواةها ااي  األجنبي  منهاالبريوتراةي  وحماول   يب أ
وماومنذذا نتحذذدت ةذذن االسذذتثمارات فقذذد أيذذب  االسذذتثمار األجنذذيب املباشذذر يف ا زا ذذر حذذدي  الوسذذط االتتاذذاوي 

قيل التنمي  الشامل ، ومن هذيا ضا   ااي ، ألنه ذو أمهي  كبريم يف ت،يري ميار العقتات االتتااوي  ووفعا دخ األما  و 
املنطلذذذل  تبنذذذ  ا زا ذذذر سياسذذذات ودجذذذراءات وديذذذقحات يف مجيذذذع اوذذذاالت لتشذذذجيع االسذذذتثمار األجنذذذيب وهذذذيا ض وذذذل 
اإليقحات اليت تقو   ا، من اقل وةع التشريعات والقوانب اليت تومن استقطا  االستثمارات، وتقذدا الوذمانات 

 .مرين األجانأل واخلواص اقليبالقام  لكيأل ثق  امليتث
وذلا مذن اذقل ثذقت مطالذأل وسذنتناول واتع االستثمار تبل اإليقحات االتتااوي   بح وسنتناول يف هيا امل

 (8166-8162)تنظيم االتتااو ا زا ري يف مرحل  االنتظار : يف املطلأل األول

 (:2696-2691)توزيع االستثمارات وفق المخطط  الثالثي : المطلب األول
 مث،  االتتاذاو ا زا ذري ضعذد االسذتققلةذن وةذعي  سذنتكلم أوال تبل احلدي  ةن سياسذ  االسذتثمارات ا زا ريذ  ، 

. امل ططذات الوةنيذ  اضتذداء مذن امل طذط الثقثذ  األول دخ امل طذط اخلماسذ  الثذا  نتطرق دخ وةعي  االسذتثمارات وفذل
لتكذذون منطلقذذا لدراسذذ  اليياسذذ   ،يف دسذذرتاتيجي  التنميذذ  يف تلذذا املرحلذذ حذذىت نتعذذره ةذذن األسذذس الذذيت اةتمذذدهتا الدولذذ  

 .االستثماري  يف مرحل  اإليقحات االتتااوي  والتوجهات ا ديدم

 (2699-2691)وضعية االقتصاد الجزائري في مرحلة االنتظار : الفرع األول
ا يذذذعبا، مذذذن جذذذراء احلذذذر  املذذذدمرم وةذذذع 0091كذذذان الوةذذذع االتتاذذذاوي الذذذيي واجهتذذذه احلكومذذذ  ا زا ريذذذ  سذذذن  

 95  وضالتاق ورث  ا زا ر منظوم  اتتااوي  تاضع  ل رنيا، دذ كان  الااورات املوجه  ل رنيذا متثذل، للهياكل االتتااوي 
وضناء ةلذى ذلذا ةمذدت ا زا ذر ا، من الواروات تأيت من فرني % 99، و0091من امو  الااورات ا زا ري  ةا   %

 :  دخ اإلجراءات التالي يف تلا املرحل
أنشذذأ نظذذا  التيذذيري الذذيايت، الذذيي يهذذده دخ تذذأميم أمذذقك املعمذذرين الذذيت تركوهذذا واايذذ   0099يف مراسذذيم سذذن   -

   وييذذذاهم ضنيذذذب مذذذن األراةذذ  املزروةذذذ  ضاستمرار، % 99دذ أن تطذذذا  التيذذيري الذذذيايت يوذذذم ، املذذزار  والوحذذذدات الاذذذناةي 
 .من الدال اإلمجاق من القطا  الزراة  % 99ي، وضنيب  من الدال القوم  ا زا ر   % 99

دخل، وتام  ا زا ر يف تلا املرحلذ  ..مت دنشاء وواوين وشركات وةني ، مثل شرك  الكهرضاء وال،اا، وويوان احلبو   -
وكذان ،0097، مث تذأميم البنذوك ةذا  0099، وتأميم املناجم سن  0099ضعدم تأميمات، كتأميم األراة  الزراةي  سن  
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اهلذذده األاذذري مذذن هذذيل اإلجذذراءات، هذذو الذذتحكم يف املذذوارو الوةنيذذ ، ومحايذذ  االتتاذذاو الذذوةين، كمراتبذذ  الاذذره والتجذذارم 
 .اخلارجي ، ودنشاء شركات وةني  متتلكها الدول 

الذديوان  ويف تلذا املرحلذ  مت دنشذاء، يف القطا  الزراة  سيطرت الدول  ةلذى تيذيري املذزار ، دذ أيذب  التيذيري مركزيذا -
الوةين لايقح الزراة ، حبي  يقو  هيا الديوان ضتموين مجيع املزار  ذاتيا مبداقت اإلنتاج وتيويل اقاييل الذيت يقذو  

لكن ل،يذذا  اقاسذذب  يف تلذذا املذذزار ، أوحل دخ الذذل ضريوتراةيذذ  يف تيذذيري املذذزار ، نذذا أوحل دخ ا  ذذا  دنتاجيذذ  ،ضإنتاجهذذا
 .ج الزراة العمل وركوو يف اإلنتا 

حبيذذ  تذذدر ةذذدوها ةذذا  ،أمذذا ةلذذى ميذذتوحل القطذذا  الاذذناة ، كذذان يشذذمل هذذيا القطذذا  م سيذذات يذذ،ريم احلجم -
 . ةامل 9999م سي  يعمل فيها  999ضذ  0091

وضاذ   ةامذ  ميكذن ت يذري ةذد  اتيذا  فكذرم  ،غري أن الشركات األجنبي  الكبريم يف ا زا ر حافظذ  ةلذى نتلكاهتذا
نظذرا لوذع  الرتكذ  الذذيت مت امتقكهذا، واسذتحال  تيذا  اليذلطات اإلواريذذ  العامذ  ضتطبيذل نظذا  معذب لاذذاحل التيذيري الذيايت، 

 1 .القطا  امليري ذاتيا وةع  ا انأل املاق للدول 
فبعذذدما كانذذ  الشذذركات ال رنيذذي  تيذذيطر ةليهذذا تبذذل  قيذذل االسذذتققل  ، اإلسذذت راجي أمذذا خباذذوص الاذذناةات  -

   ذ  يذي،  ةقذوو االمتيذااات الذيت منحذ  هلذا مبوجذأل ات اتيذ  دي يذان،  ذأت اليذلطات ا زا ريذ  دخ وضعدل ضيذنوات تليلذ
ضعد سن  من التاحي   0099شرك  ةامل  يف است راج احلديد والرياص والنحاس والزنا يف ماي  00تأميم أكثر من 

وخباوص تطذا  الذن ط وال،ذاا الذيي  2، القطا  العا الثوري اليي تا  ضه الس تياوم الثورم يف ا زا ر، و ول  ملكيتها دخ
اخل مذن ةذره الشذركات ال رنيذي   ذ  سذلط  ....كان ييذت،ل حبكذم امتيذااات التنقيذأل واالستكشذاه والتوايذع والتاذدير

لينجو هو اآلار من التأميم، دذ جتيذد التذأميم يف هذيا األاذري ضشذكل  االستعمار ال رني ، فما كان هيا القطا  احلياس
 3: اليي تومن 0095رجي ، كان  البداي  ةند يدور تانون تد

دل،ذذذاء نظذذذا  االمتيذذذااات القذذذدا ودحذذذقل حملذذذه نظذذذا  اال ذذذاو التعذذذاو ، الذذذيي يذذذرضط الشذذذركات ال رنيذذذي  مذذذع شذذذرك   -
 ؛0099وييم   90اليت مت دنشا ها يف  سوناةراك

الدفعات امل روة  من ةره القانون، و تعذديل من  دمكاني   ويل األرضاح للشركات األجنبي  ضعد وفع الورا أل، و  -
  ؛يي،  توايع األرضاح

تيليم مجيع ةمليات معا   ال،اا الذيي ينذتج مذع الذن ط وتوايعذه حمليذا وتيذليم مجيذع ةمليذات تاذديرل ضاسذتثناء مذا  -
 .يادر منه دخ األسواق ال رنيي 

                                                
 .           105 -101ةبذد القذاور ضاضذا، مرجع ساضل ، ص ص  - 1
 .191س فويذل، مرجع ساضل ، صفذذار  - 2
، ضريوت، مركز وراسات الوحدم العرضي  اتتااوي  ةرضي ، العدو الياوس،اله  حبوت  ،االقتصاد العربي على عتبة القرن الواحد و العشرونالااي  يوس ،  - 3

 873ص ، 6991
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 :دخ جانأل ذلا، اختيت اطوات أارحل كان  من ضينها

 إلشراه اليلط  ا زا ري ؛" موضيل"و " دسو"رير وتوايع شركيت داوا  وسا ل تك  -

 .تأميم شركات كان  متارس نشاةات ختزين منتوج الن ط، نقلها وتيويقها -
. نتيج  لوع  الذرتاكم( 0099-0099)أما حجم االستثمارات اإلمجاق، كان يف تراجع ملحوظ اقل ال رتم 

م األكذذ  مذذن تذذراكم رأس املذذال املنذذتج، اايذذ  يف تطذذا  اقروتذذات والذذيي دذ أن الشذركات األجنبيذذ  هذذ  الذذيت حققذذ  احلجذذ
من استثمارات الشركات،وامليزم الذيت ميذزت تلذا املرحلذ  أن االتتاذاو ا زا ذري أيذيأل ضذالركوو، حبيذ   % 99أاد حا  

وهذذيا نتيجذذ  . قروتذذاتنقحذذا ا  ذذا  اإلنتذذاج الزراةذذ ، وا  ذذا  يف حركذذ  البنذذاء واألشذذ،ال العموميذذ ، وركذذوو يف تطذذا  ا
 .ضني  االستثمارات يف تلا املرحل وا دول املواق يوة  حجم و 1 ،لوع  االستثمارات

 (0099-0099)حجم وضني  االستثمارات اقل ال رتم (: 1-1)ا دول رتم          
 (مليون وج: الوحدم)                                                                  

 الينوات االستثمارات    
8162 0091 0095 0099 

 550 709 900 999 استثمارات الدول  

 04919 04999 04107 14107 :استثمارات الشركات

 04919 04979 799 019 يف تطا  الن ط 

 999 909 707 04957 يف القطاةات األارحل 

 09 09 19 99 استثمارات األسر

 14001 14199 14919 14709 اومو 

أةروحذ  مقدمذ  لنيذل  في ظلل التطلورات العالميلة الراهنلة،سياسة االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية ضاضذا ةبذد القذاور ،: ملادرا
 .286، ص 2111، 2112الت طيذذط، جامع  ا زا ر،ا زا ر،: ختاص شهذاوم وكتذورال الدولذ  فذذ  العلذو  االتتااويذ ،

 (:2696-2691)توزيع االستثمارات في المخطط  الثالثي  : نيالفرع الثا
تعت  اخلط  الثقثي  أول حماول  للت طيط ا زا ري و كان  املهم  األساسي  هليل اخلط  ه  دةداو املقدم  الوروري  

تتاذاوي  و االجتماةيذ  لل ط  الرضاةي  األوخ أي أجا كان  حماول   ديد ضعض االجتاهات يف دةذار دسذرتاتيجي  للتنميذ  اال
و كذان  أهداه هذيل اخلطذ  تتومن دنشاء تذاةدم لنهو  اتتااويذ  و اجتماةيذ  و  0079-0079يف الينوات التالي  

 .ثقافي  ةروري  لتلبي  حاجيات املواةنب ةلى أحين وجه
  التذواان االتتاذاوي و كما أن اخلط  الثقثي  ي تكن اط  اتتاذاوي  ضذاملعا الكامذل ذلذا لكوجذا ي تطذرح مشذكل

لقذد تركذزت اسذتثمارات هذيل اخلطذ   ،ي تأاي ضعب االةتبار ميأل  التناسل ضب ال رو  االتتاذاوي  و األنشذط  يف كذل فذر 
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و ،يف اوذذاالت الاذذذناةي  األكثذذر أمهيذذذ  و الوذذروري  إلجيذذذاو تاةذذذدم يذذناةي  متكاملذذذ  تعمذذذل ةلذذذى  قيذذل التنميذذذ  الاناةيذذذذ 
 9,124مليار وج كاستثمار يف هذيل اخلطذ  لكذن مذا ن ذي اذقل هذيل املرحلذ  ضلذ   11,081بل  ااص هليا ال،ر  م

 : و ا دول التاق يوة  لنا ذلا 1،مليار وج
 19679191/ الثقثي  اخلط  يف االستثمارات هيكل (4-3) رتم جدول             

  
 151 ص ، 2006 ا زا ر، جامع ،(غري منشورم)ميكرم ماجيتري  ،رالجزائ في المستدامة التنمية إشكالية ،يامسين  ارنوح :املادر

 أي االستثمارات امل طط  امل من % 49 ضنيب  حوي  دذ للاناة  املعطام األمهي  أةقل ا دول من يتو 

 كبري وض ارق الاناة  امل طط، مبل  من % 87 أي وج مليار 4.750 كان ن ي ما لكن وج، مليار 5.400 مببل 

 وهيا % 17 ضنيب  وج مليار 1.869 واملقدر   امل طط االستثمار مبال  حي  من الثاني  املرتب  يف الزراة  تأيت جدا

 أهذداه ةليهذا ترتكذز يذناةي  تاةذدم درسذاء أجذل مذن وهذو التاذنيع ا زا ذر ااتارتذه الذيي اإلمنذا   التوجذه يوةذ  مذا

 .القحق  امل ططات

 (2616-2615)ة الرباعي اتالمخططتوزيع االستثمارات وفق  :المطلب الثاني
 .سنحاول من اقل هيا املطلأل التطرق دخ توايع االستثمارات وفل امل طط الرضاة  األول والثا  

 (11-15)المخطط الرباعي األول في توزيع االستثمارات  :الفرع األول
طات حدو هيا امل طط اجتاهات الت طيط ا زا ري املوجه جو الاناةات الثقيل  و اقروتات، فقذد أحذدث  اليذل

املركزيذذ  يف هذذيا امل طذذط ديذذقحات ةميقذذ  ةلذذى شذذكل التمويذذل القذذدا، حيذذ  أجذذ ت امل سيذذات العموميذذ  ةلذذى فذذت  
أحذذدمها لقسذذت،قل و اآلاذذر لقسذذتثمار، و كذذان يذذتم متويذذل ن قذذات االسذذت،قل ضقذذرو  تاذذريم األجذذل، ضينمذذا : حيذذاضب
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ل من ةره البنوك التجاري  أو اخلزين  العمومي  ضاإلةاف  دخ ن قات االستثمار فيتم متويلها ضقرو  متوسط  و ةويل  األج
 .                                                                       القرو  اخلارجي 

دن أهذم مذذا ميذذز هذيل اإليذذقحات هذذو أجذا منعذذ  امل سيذذات العموميذ  مذذن االحت ذذاظ ضالتذدفقات الاذذافي  إلةذذاوم 
و تيامهذذا ضعمليذذ  التمويذذل الذذيايت، و ذلذذا  ذذده مراتبذذ  مواروهذذا املاليذذ ، هذذيا، و تذذد اتيذذم هذذيا امل طذذط  تشذذكيل رأمساهلذذا
 :ضاخلاا ص التالي 

أول اطذذذ  اتتاذذذاوي  شذذذامل  يف ا زا ذذذر و ضدايذذذ  فعليذذذ  للت طذذذيط ةلذذذى ( 79-79) وليعتذذذ  امل طذذذط الرضذذذاة  األ -
ميذذ  و الذذواارات الويذذي  ضالتنيذذيل مذذع كتاضذذ  الدولذذ  للت طذذيط يذذتم الذذنمط االشذذرتاك ، فا ماةذذات اقليذذ ، الشذذركات العمو 

ةذبط املشذذاريع االسذتثماري  و  ذذدو واارم املاليذذ  معذذذدل االسذذتثمار، و تعتمذذد ةذاوم معذذايري يف ااتذذذذيار املشذاريع مثذذل القيمذذذ  
 ؛  طط متثل معيارا ضرجوااياالش،ل، التواان ا هوي، ضينما تيتبعد املروووي  املالي  ألجا يف نظر امل املوافذ ، 

اهلده األساس  هليل اخلط  ه  توفري الشروا اليت تيم  ضتذأمب العمذل الذدا م ل،البيذ  العمذال ا زا ذريب يف  فذاق  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ؛الثمانينات
ثذذذقت مذذذرات حجذذذم اسذذذتثمارات اخلطذذذ  الثقثيذذذ ، ضاإلةذذذاف  ةلذذذى أجذذذا  كذذذان حجذذذم االسذذذتثمارات اإلمجاليذذذ  تقريبذذذا -

                                                                                  ؛اةتمدت ةلى التمويل اليايت ضالدرج  األوخ
 . %0اط  ةموح  جدا نظرا لتحديد معدل منو سنوي مرت ع يقدر ضذ  -

 :ام  هليل اخلط  فه أما األهداه الع

 ؛من الناتج الداال  اخلا   %0حدوت هيل اخلط  كهده معدل منو سنوي يقدر ضذ  -
تعمذذذيم االسذذذتققل االتتاذذذاوي ةذذذن ةريذذذل تذذذدةيم و دنشذذذاء الاذذذناة ، تنويذذذع التعامذذذل مذذذع اخلذذذارج و الذذذت لص مذذذن  -

 ؛اورم أساسي االةتماو ةلى فرنيا و االةتماو ةلى املااور اقلي  يف التموين و التمويل ض
الذذل ةقتذذات دنتذذاج جديذذدم و ذلذذا ضتذذدةيم وور القطذذا  العذذا  يف مجيذذع اوذذاالت و احتكذذار النشذذاةات الر ييذذي   -

                                                                                                                                             ؛ضاإلةاف  ةلى فر  رتاض  مجركي  ةلى التجارم اخلارجي  و توجيه االستهقك الداال  مبا خيد  التنمي 
تذذذوفري أووات الوذذذبط لقتتاذذذاو الذذذوةين و  قيذذذل التكامذذذل االتتاذذذاوي ةذذذن ةريذذذل ااتيذذذار مشذذذاريع متكاملذذذ  ضذذذب  -

اةات أاذذرحل تلقا يذذا،  و متذذدها القطاةذذات، و لذذيلا مت الرتكيذذز ةلذذى الاذذناةات األساسذذي  لكوجذذا  ذذر  ةلذذى جهذذور يذذن
 األولي  ووسا ل اإلنتاج؛      ضاملواو

 يذذذب و رفذذذع ميذذذتوحل املعيشذذذ  لليذذذكان ةذذذن ةريذذذل وةذذذم أسذذذعار املذذذواو الواسذذذع  االسذذذتهقك و مراتبتهذذذا و حمارضذذذ     -
   1.االستهقك الط يل  و توجيه االستهقك العا  و اخلاص
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                                                                                                                                 )0791-0791) لقستثمار  ال نامج الرضاة  األول( :4-4)ا دول رتم
 مليون وج: الوحدم

 0079/79امو   0079 0071 0070 0079 القطا 
 ضني  االستثمار

 (%) 

 % 15 014199 94099 94099 94099 94099 الاناة 

 % 05 14079 04199 04099 009 719 الزراة 

 % 9 14997 799 999 599 191  األساسي    املرافل

 % 09 14719 710 991 995 959 التعليم

 % 1 597 091 099 099 095 التكوين

 % 5 04519 179 199 999 199 اليكن

 % 9 999 09 090 999 199 النقل

 % 1,5 799 095 099 079 095 اليياح 

 % 9,5 091 199 119 109 009 الش ون االجتماةي 

 % 9 791 115 005 075 095 التجهيزات العام 

 % 9 979 199 119 109 109 التجهيزات اإلواري 

 % 099 174719 74599 74950 94970 94195 اومو 

وكتذورال أةروحذ   في ظلل التطلورات العالميلة الراهنلة،ديات التنمية سياسة االستثمارات في الجزائر وتحضاضذا ةبذد القذاور ،: املادر 
 .281، ص2111، 2112، ، جامع  ا زا ر(غري منشورم)

 (:2611-2612)توزيع االستثمارات في المخطط الرباعي الثاني : ثانيالفرع ال
مليذار وج،  009ضذه مقذدر ضذذهو ثال  عطط أةدته الدول  مني االستققل، وتد كان حجمه االسذتثماري املذراص 

مذرم وةذن حجذم االسذتثمار التقذديري للم طذط  01ويزيد هيا احلجم ةن حجم االسذتثمار التقذديري للم طذط الثقثذ  ضذذ
 :ت من اقل ا دول التاقوتظهر هيل الزياوا 1مرات، 1الرضاة  األول ضذ
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 توايع استثمارات امل طط الرضاة  الثا (: 1-1)جدول رتم 
 (مليار ووالر: )الوحدم                                                                                            

معذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدالت  اإلجناا نيب  كل تطا  دخ اومو  التقديرات القطاةات
 اإلجناا

نيذذذذذب  كذذذذذل تطذذذذذا  
 دخ اومو 

   1.11  82.11 ال قح 

   1.11  1.82 الايد البحري

   2.17  1.61 يالر 

 %7.21 %12.21 1.18 %81.87 86.72 امو  الزراة  والري

   26.11  81.11 اقروتات

   21.16  28.16 الاناةات األساسي 

   1.17  1.18 الاناةات التحويلي  األارحل

   1.62  2.62 املناجم والطات 

 %68.86 %811.1 71.81 %12.11 11.11 امو  الاناة 

 %61.18 %826.27 12.16 %11.72 61.72 ا  املنتجامو  القط

   8.21  8.11 اليياح 

   1.27  6.16 النقل

   2.22  8.18 املوايقت اليلكي  والقسلكي 

   8.21  8.11 الت زين والتوايع

 %1.12 %17.21 81.22 %1.12 81.11 امو  القطا  سبه املنتج

   2.11  2.78 م سيات دجناا البناء واألش،ال العمومي 

   2.66  2.11 شبك  النقل

   1.17  1.71 املناةل الاناةي 

   1.11  1.21 اليكن

   1.11  1.11 الرتضي  والتكوين

   6.77  81.22 االستثمارات األارحل

 %22.11 %71.11 27.11 %28.71 21.11 امو  اهلياكل األساسي 

 %811 %881 %828.22 %811 881.22 او  االستثمارات 

 العولمة وتأثيرها على تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول إلى الدول العربية حالة الجزائر،دياوي مسري ،  ، :املادر
 .861ص ،2111، 2111، جامع  ا زا ر ، (غري منشورم)ميكرم ماجيتري 

سجل هيا امل طذط نيذب  كما ،مليار وج  828.22سجل امل طط الرضاة  الثا  حجم استثمارات فعل  تدر ضذ
وكالعذذذاوم أاذذذي القطذذذا  املنذذذتج حاذذذ  األسذذذد مذذذن دمجذذذاق % 81ايذذذاوم يف دمجذذذاق االسذذذتثمارات ال عليذذذ  اقققذذذ  تذذذدرت ضذذذذ

وتطذذذذذا  الاذذذذذناة  % 7.21مقيذذذذذوم  ضذذذذذب تطذذذذذا  الزراةذذذذذ  والذذذذذري ضذذذذذذ% 61.18االسذذذذذتثمارات ال عليذذذذذ  فكانذذذذذ  نيذذذذذبته 
 %1.12تطا  اخلدمات ضذ  األاريويف  22.11ياكل األساسي  ضذمث يأيت يف املرتب  الثاني  تطا  اهل% 68.86ضذ
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ودذا ت حاذذنا تطذذور النشذذاا االسذذتثماري ضذذب عتلذذ  القطاةذذات جنذذد أن القطذذا  الوحيذذد الذذيي سذذجل اليذذرة  يف 
حيذذذ  كانذذذ  %. 11.1اإلجنذذذاا و جتذذذاوا اهلذذذده التقذذذديري هذذذو القطذذذا  الاذذذناة  ضنيذذذب  ايذذذاوم ةذذذن اهلذذذده تذذذدرت  ضذذذذ

مليذار وينذار جزا ري،كمذا حقذذل 71.81مليذار وج، ضينمذا االسذتثمار ال علذ  اققذل ويذل دخ  11اوي دخ التقذديرات تيذ
مليار وج، يف حب ضل   61.72، وهيا ضعدما كان  التقديرات تياوي دخ %26.27القطا  املنتج نيب  اياوم تدرت ضذ

 القطذا  املنذتج كانذ  النتيجذ  اال  ذا  الكبذري يف مليار وج، وا  ذا  نيذب  الزيذاوم يف 12.16االستثمار ال عل  اققل 
 86.72من دمجذاق التقذديرات الذيت ضل،ذ  % 12.21القطا  الزراة  اليي ي دقل تيم  دجناا كبريم حي  ويل  دخ 

وةلى ةكس القطا  املنذتج فذإن يف القطاةذات كلهذا ،مليار وج 1.18مليار وج يف حب ويل  االستثمارات املنجزم دخ 
% 17.21ال دخ اهلده امليذطر وهذو الويذول دخ أرتذا  التقذديرات فكانذ  نيذب  اإلجنذاا يف تطذا  اخلذدمات هذ  ي ت

مليار وج فاارت اإلجنااات ال علي  تياوي دخ  81.11من دمجاق التقديرات، وهيا ضعدما كان  التقديرات تياوي دخ 
كبذري، أمذا تطذا  اهلياكذل األساسذي  فكانذ  نيذب  اإلجنذاا مليار وج، ضالنيب  لقطا  اخلدمات ي يكن اال  ا    81.22

مليذذذار وج يف حذذب ويذذذل  تيمذذذ   21مذذذن دمجذذاق التقذذذديرات الذذذيت ضل،ذذ % 71.11نوةذذا مذذذا من  وذذ  حيذذذ  تذذذدرت ضذذذ
 %.27.11االستثمارات ال علي  دخ 

قو، لكذن مذذا ميكذذن واألكيذد أن الت ذذاوت الكبذري هذذيا كذان مقاذذووا يف امل طذط نظذذرا لليياسذذ  املتبعذ  مذذن ةذره الذذب
توله أن هيا الت اوت الكبري يف سرة  دجناا االستثمارات ضب عتل  القطاةات سي وي دخ ااتقالت توااني  ةلى يذعيد 
الطلذأل القذذوم  لليذذلع واخلذذدمات، ويظهذذر هذيا جليذذا ضذذب ةلذذأل اليذذد العاملذ  يف القطذذا  الاذذناة  وةلذذأل اليذذد العاملذذ  يف 

لا جليا من ةلأل القطا  الاناة  ةلى اليلع واخلدمات وةلأل القطاةذات األاذرحل، القطاةات األارحل، كما يظهر ذ
 1.ومن اقل هيا الت اوت ددت هناك ت اوت اجتماة 

 (:0898-0891)واقع االستثمار أثناء مرحلة إعادة الهيكلة : لثالمطلب الثا
مل طط اخلماسذ  األول يف ال ذرتم مذا ضتبين عططب للتنمي  ومها ا 8111و  8111تام  ا زا ر يف ال رتم ما ضب 

 . ، وسنتطرق دليهما ضالت ايل يف هيا املطلأل8111وامل طط اخلماس  الثا  ةا  8111و  8111ضب 

 2692-2695استثمارات المخطط الخماسي األول : الفرع األول
وميذذ ، ديذذقح تامذذ  ا زا ذذر يف غوذذون هذذيا امل طذذط ضعذذدم ديذذقحات اتتاذذاوي ، كإةذذاوم هيكلذذ  امل سيذذات العم

و نذذاوحل هذذيا امل طذذط كذذيلا ضوذذرورم ،النظذا  ا بذذا  ، ديذذقح النظذذا  الذذوةين لألسذذعار و دةذذاوم النظذر يف سياسذذ  األجذذور
الذذتحكم يف  جذذال و تكذذالي  دجنذذاا املشذذاريع االسذذتثماري ، و دواذذال عططذذات اإلنتذذاج ةلذذى ميذذتوحل امل سيذذات العامذذ  

و اهتم كيلا ضإشبا  احلاجيات األولي  لليكان مذن ش،ل، ترضيذ ، سذكن و ، ألجل  يب است دا  ا هاا الوةين املنتج
حي  اختيت ا زا ذر يف هذيل ،يحذ ، و اهتم ضتحيب وةعيتهم، و انتهاج سياس  ومي،رافي  تتماشى مع متطلبات اوتمع
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الشركات "و هيا ةمن دةذار  ال رتم دجراءات جديدم تيم  مبشارك  الرأس مال األجنيب فذ   قيل اإلسرتاتيجي  التنموي ،
 :و يتجلى كل هيا من اقل ا دول التاق 1"امل تل  

  0091-0099استثمارات امل طط اخلماس  األول ( : 1-6)جدول رتم 

 القطاةات
 تكالي  ال امج

 (مليار وج)

 الرتايص املاق
 (مليار وج)

 19499 19409 ال قح 

 9419 1499 ال،اضات

 9.09 0459 الايد البحري

 19499 99499 الري

 17409 50419 امو  ال قح  و الري

 99499 79499 اقروتات

 91499 59459 الاناة  األساسي 

 19419 59451 الاناة  التحويلي  األارحل

 07499 11407 املناجم و الطات 

 055419 109410 امو  الاناة 

 19499 15499 م سيات البناء و األش،ال العمومي 

 9419 1499 اح اليي

 09499 05499 النقل

 9499 9499 املوايقت القسلكي  و اليلكي 

 09499 07499 الت زين و التوايع

 95419 19419 امو  القطا  الشبه املنتج

 07459 19419 شبك  النقل

 0419 1409 املناةل الاناةي 

 99499 01459 اليكن

 11419 95479 الرتضي  و التكوين

 10451 19400 ات األارحلاالستثمار 

 019491 109490 امو  تطا  اهليكل الاناةي 

 199499 559459 امو  االستثمارات

 .919، ص 0091،، ا زا ر2692-2695مشروع المخطط الخماسي األول ،واارم الت طيط و التهيئ  العمراني : املادر
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لم طذذط اخلماسذذ  األول أن تطذذا  املنذذتج هذذو يف يتبذذب مذذن أرتذذا  ا ذذدول اليذذاضل و ةلذذى ةذذوء األولويذذات العامذذ  ل
مقدمذذ  اهتمامذذذات الدولذذذ  ألنذذه القاةذذذدم املاويذذذ  للتنميذذ  االتتاذذذاوي  و االجتماةيذذذ  كمذذا أنه امل طذذذط ي يهمذذذل القطاةذذذات 

 .األارحل و ااص هلا مبال  معت م حافظا ةلى التواان العا 

مليذذار وج ميثذذل تطذذا  اقروتذذات تيمذذ   79درت حبذذواق أمذذا الذذ امج ا ديذذدم لقسذذتثمارات يف ال ذذرو  الاذذناةي  فقذذ
 . مليار وج هيا يدل ةلى أن هيا القطا  دظى ضاألولوي  من تبل الدول  559459ةظمى من أيل 

 1985 الثاني الخماسي المخطط :الثاني الفرع
لثذذا  اذذقل وفقذذا للم طذذط اخلماسذذ  اوسذذنتطرق مذذن اذذقل هذذيا ال ذذر  دخ كذذل مذذن أهذذداه وتوايذذع االسذذتثمارات 

 .دخ غاي  ضداي  اإليقحات االتتااوي  يف ا زا ر 8111ال رتم من 

 أهدافه: أوال
1:يل  ما دخ دمجاال امل طط هيا ويهده

 

 اإلنتذاج ضالنيذب  النمذو موايذل  مذع سذنويا %3.2 ضذوتريم ةذدوها املتزايذد لليذكان األساسذي  احلاجيذات تلبيذ  -

 ؛واالستثمار
 ؛اخلارجي  املالي  التواانات يف ضالتحكم وذلا التتااوي،ا االستققل ةلى اقافظ  -
 تيذيري يف وال عاليذ  االتتاذاو تنظذيم يذعيد ةلذى اايذ  اوذاالت عتلذ  يف اقققذ  املعتذ م املكتيذبات تذدةيم -

 ؛املي وليات األنشط  والقمركزي  امل سيات

 املطلذو  واالجتماةيذ  االتتاذاوي  حتياجذاتاال لو ام  نظرا للتجديد، القاضل  غري البقو موارو ةلى اقافظ  -

 ؛تلبيتها
 دخ الطاتذات للجذوء واحلتمذ  الاذار  والتحديد القطاةات مجيع يف االستثمار دجناا و جال التكالي  خت يض -

 ؛القرو  اخلارجي  تعبئ  لشروا الدا م  واملراتب  واخلدمات اإلجناا حقل يف العامل  اخلارجي 

 واألكثذر والتوايذع التذدرجي  املتذوفرم واملاويذ  البشذري  الطاتذات لكاف  املكث   والتنمي  جاإلنتا  جهاا فعالي   يب -

 ؛االتتااويب واألةوان الدول  ضب التنمي  ألةباء اتزانا

 :االستثمارات توزيع: ثانيا

  ططذاتدةذار امل يف القيذا  تاذد مراحلذه، شذىت يف لقسذتثمار حمكذم ضيذري املعتمذد االسذتثمارات ضرنذامج يقتوذ 

 اليي والتطور اخلارجي ، احلقيق  للموارو والتوسيع الدولي  االتتااوي  األوةا  تطور حيأل القام ، ضالتعديقت الينوي 
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 ال ذرتم اذقل التذدال اذال لوذيل نظذرا األمذر أمهيذ  هذيا يذزواو كمذا وفعاليتذه، اإلنتذاج  ا هذاا دنتاجيذ  اذال يف سذيتم

1. دجنااها ا اري ال امج إلجاء ست اص  الن قات من  %11 نيب  أن حبي  1985/9191
 

 :املواق ا دول اقل من الثا  اخلماس  امل طط ة  القطاةات عتل  ةلى االستثمارات توايع توةي  وميكن

 9191/ 1985 الثا  اخلماس  للم طط االستثمارات توايع :( 1-7)رتم جدول            
 وج مليار :الوحدم                                                                                  

 
 .911ص،  ، 0091ا زا ر، ، 5898 -5891التقرير العام للمخطط الخماسي الثاني واارم الت طيط و التهيئ  العمراني ،: املادر

 من هاما امل طط حجما رتمف اقل ستعب  1984 غاي  دخ دجنااها ا اري ال امج أن(1-1)ا دول من يتو 

 .اإلمجالي  للم طط الن قات من%11حواق أي الثاضت  ضاألسعار وج مليار 306.77 تبل  الن قات
 دخ ضالنيذب  %19.9 غايذ  دخ 1989/ 1985 ال ذرتم اذقل االسذتثماري  للن قذات اإلمجذاق احلجذم يتذوا 
 .ا ماةي  والتجهيزات واالجتماةي  االتتااوي  سي األسا للمنش ت ضالنيب  %..49 غاي  ودخ املنتج ، القطاةات

 وهذيا الن قذات اإلمجاليذ ، مذن تقريبذا %05 متثذل ال قحذ  لقطذا  املمنوحذ  وج مليذار 79 البال،  املالي  احلا  دن

 ضل،ذ  حاذ  لذه ف ااذ  الاذناة  القطذا  أمذا، ال قحذ  لقطذا  امل طذط فذرتم اذقل املوجهذ  األمهيذ  ةلذى تعبذريا

 كبريا يبقى اإلمجالي  الن قات يف ثقله أن حب يف اإلمجالي  املقررم، الن قات من %28.71،  أي وج يارمل 174.20

 .االجناا أو للتقديرات ضالنيب  سواء

 وتلبيذ  انذدماج االتتاذاو تذدرم لتوسذيع املمنوحذ  األولويذ  ةذن تعذ  اقروتذات ضاسذتثناء للاذناة  املمنوح  احلا  دن

 .الوةين نتاجاإل ضواسط  احلاجيات
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-1555)االسللتثمار األجنبللي المباشللر  جللذبأثللر تحريللر حركللة رؤوس األمللوال علللى  :المبحللث الرابللع
1525) 

رغذذم ا هذذوو املبيولذذ  مذذن ةذذره ا زا ذذر يف اذذال تذذدةيم االسذذتثمار وةلذذى وجذذه اخلاذذوص منذذه االسذذتثمار األجنذذيب 
، دةاف  دخ كل ما يتوفر لذديها مذن ةاتذات وتذدرات وفذرص املباشر، ورغم التحين امللحوظ يف مناخ االستثمار يف ا زا ر

استثماري  معت م، دال أجا ال تعت  مذن ضذب الذدول األكثذر اسذتقطاضا لقسذتثمارات األجنبيذ  املباشذرم، ضذل دجذا تاذن  ةذمن 
السذذتثماري متذذأار اموةذذ  الذذدول املتذذأارم يف جذذي ا، حيذذ  أن ترتيذذأل ا زا ذذر يف معظذذم امل شذذرات الدوليذذ  لقيذذاس املنذذاخ ا

الطذذرق دخ معوتذذات االسذذتثمار األجنذذيب سذذنحاول مذذن اذذقل هذذيا املبحذذ  ، و جذدا، دذ جنذذدها وا مذذا تذذأيت يف ذيذذل القا مذذ  
ضعذذد حذذواق  21تقيذذيم حاذذيل  االسذذتثمار األجنذذيب املباشذذر يف ا زا ذذر اذذقل العقذذد األول مذذن القذذرن املباشذذر مث نتطذذرق دخ 

 .مع يندوق النقد الدوق 0090سن  تام   ا ا زا ر واليت ضدأت  ةشرين سن  من اإليقحات اليت

 معوقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر : ولالمطلب األ
 ضيئذ   يذب أجذل مذن ا زا ذر يف االسذتثمار وترتيذ  ضذدةم املكل ذ  اهليئذات  ذا تقذو  الذيت اوهذووات من الرغم ةلى

 دال واألجنبي ، اقلي  االستثمارات جي  دخ هتده  اليت واللوا   والتنظيمات نبالقوا سن اقل من وذلا االستثمار،

 الكثري وجوو ةن يكش  االستثمار، مناخ جاذضي  لقياس واإلتليمي  الدولي  امل شرات يف ا زا ر ووةع العمل  الواتع  ن

 .دليها األجنبي  االستثمارات تدفل وون  ول اليت واملعوتات العراتيل من

 :مشكلة الوصول إلى القروض البنكية: الفرع األول
فبالنيب  للقرو  البنكي  تشكل املشكل  األك  ضالنيب  للميتثمرين يف ا زا ر، فتمويل االستثمارات يعا  من 

وا نن تام %79من امليتجوضب الهيين تاموا ضت،طي  ذاتي  مليزاني  االست،قل يف مقاضل  %71ضطء شديد،وهيا ما أكهدل 
 .ضتمويل استثماراهتم ذاتيا

دن النظا  البنك  ا زا ري ال يزال وون امليتوحل املطلو  نتيج  وموة  من األسبا  كنقص اخل م املهني  لدحل 
املشرفب ةلى البنوك ا زا ري ،وكيا االةتماو ةلى الطرق التقليدي  يف تييري البنوك، ضاإلةاف  دخ سياوم القطا  العموم  

زال مهيمنا ةلى القطا  البنك ، و اليي ااو الطب ضل  فويح  ضنا اخللي   و البنا التجاري و الاناة ،أوحل اليي ال ي
  . دخ التشكيا يف جناة  النظا  البنك  ا زا ري والل نو  من الت وه لدحل امليتثمر األجنيب يف تعامله مع البنوك

  جدا،فييتلز   ايل يا ضنك  لدحل ن س البنا ويف واألكثر من ذلا فإن اخلدمات اليت تقدمها البنوك رويئ
يو  ةندما يتعلل األمر  91و 99يوما،وترت ع دخ ما ضب  07و  99ن س املدين  يتطلأل مدم ترتاوح يف العاوم ما ضب 

 ضبنكب عتل ب ويف مدينتب عتل تب 
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ةروري ليواكأل اإليقحات ومنه فإن ديقح النظا  البنك  و دي  وسا ل التييري هليا القطا  أيب  
 1.االتتااوي  وذلا لتحقيل النتا ج املرجوم لرتتي  االستثمار اقل  واألجنيب ةلى حد سواء

 2:يل  فيما البنك  القطا  تأهيل تعيل اليت القيوو وتتل ص
 امل اةر؛ وتقييم القرو  لتييري احلديث  ضالطرق يتعلل فيما البنكيب لدحل املهني  الك اءم نقص -

 املدفوةات؛ أنظم  وضطء البنكي  املعلوماتي  نظا  ءمروا -

 كثذري يف ضالرفض اإلجاض  تكون وتد .منحها ةلى املوافق  تبل القرو  مل ات وراس  تأايها اليت املدم ةول -

 احلاالت؛ من

 وأ مبني  لعقارات رمس  رهن شكل يف تكون ما ةاوم واليت تروةها، لت،طي  البنوك تطلبها اليت الومانات شدم -
 .مبني  غري

 غذري) االمتيذاا حذل مذن وامليذت يدم االسذتثمار مشذروةات ةليهذا ضنيذ  الذيت والعقذارات األراةذ  أن دخ هنا ونشري

 .أةقل لومان الرمسي  الرهون لتكوين ياحل  أيبح  ،(امللكي  لعقوو املالك 
 .والتنظيمية اإلدارية المعوقات : الفرع الثاني
  :أمهها وتنظيمي  دواري  مشاكل دمة ا زا ر يف امليتثمر يواجه
 ؛أارحل دخ دواري  جه  من ومتباين  انتقا ي  ضا   وتطبيقها القانوني  الناوص ضعض أحكا  وةوح ةد  -

 ؛فقط األجنبي  االستثمارات وتنظيم ومتاضع  ضإوارم مكل   وةني  هيئ  غيا  -

 ؛الويي  ا هات وتعدو  افي ،الش وةد  ضاالستثمار املكل   اهليئات عتل  ضب الاقحيات تداال -

   املذرور تتطلذأل م سيذ  تأسيس ةملي  أن حي  املشرو ، إلنشاء املطلوض  والوثا ل اإلجراءات وةول تعقد -
 تيت،رق دجراءات 10 تتعدحل ال واليت ضتونس ال رو، مقارن  وال من 21.5% وتكل  يوما 24 ييت،رق دجراءا، 14

 و؛ال ر  وال من9.3% سوحل تكل  وال يوما 11

 رؤسذاء أشذار حيذ  االسذتثمار، مواتذع يف للميذتثمرين األساسذي  اخلذدمات تذوفر وةذد  التحتيذ  البنيذ  ةذع  -

 االتتااوي  امل سيات من ةدو مع 2001 سن  واملتوسط  الا،ريم امل سيات واارم أجرته اليي التحقيل يف امل سيات

  االستثمار مواتع يف امليال يره وتنوات اهلات ، اطواو  وال،اا، والكهرضاء، املاء، ادمات توفر ةد  دخ والي  12 يف

 فذض ييذت،رق حيذ  االسذتثمار، منااةذات اذال يف القوذام ختاذص وةذد  القوذا   ا هذاا وضريوتراةيذ  ضذطء -

 رؤساء من % 69 ذكر وتد .2 تونس يف أيا  7 مع مقارن  يوما 387 من أكثر القواء ةلى املعرو  التجاري النزا 
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 هذيل لتيذوي  خيااذوجا الذيت املذدم أن هذ الء وذكذر املشذكل  هذيل دخ الذدوق البنذا أةذدها الذيت راسذ الد يف امل سيذات

1 . الين  يف أسبو  13.6 دخ تال القوايا
 

الوذرييب مذن أهذم العوا ذل الذيت تعرتذل  الثقذل تذ  يع:ا زا ذر والتقذدير املبذال  فيذه للم ذاةر يف الوذرييب العذألء -
جذو  ووق ميذار ةذمن ينذدرج ا زا ذر يف القذرار ضاالسذتثمار يف وولذ  معينذ ، فعبذ  الوذريب  امليذتثمر األجنذيب يف اختذاذ

 ضب املتوسط البحر ة يت ةلى البلدان الواتع  هيل يف املواف  القيم  للرسم ةلى العاوي املعدل يرتاوح حي  اال  ا ،
 ا زا ر يف الشركات أرضاح ةلى املطبل دلاملع ٪، ولكن3.و 83 ضب ةلى الشركات املطبل الوريب  ٪، ومعدل52و 63
 ٪ نا53و 15 ضب يرتاوح اليي العامل  امليتوحل ةلى املطبل املعدل وون ال يزال أنه ٪ دال52 دخ 30 من خت يوه ورغم

حذب ا وذ  الوذرا أل ةلذى األرضذاح مذن  5333الذيي تامذ  ضذه اليذلطات ا زا ريذ  يف   2اإليذقح، ةذرورم استدةى 
  3.د تشجيع االستثمار٪ تا69دخ  52

 الصناعي العقار مشكلة : الفرع الثالث
ميثل العقار الاناة  هاجيا كبريا أما  امليتثمرين،الوةنيب واألجانأل،ولطاملا تعثرت مشروةات،ون ر ميتثمرون 

دةار هليا اليبأل،ومشكل العقار الاناة  ليس ضا ديد يف ا زا ر،حي  كش   التجرض  اليت مر  ا االستثمار يف 
 .ةلى أن العقار أيب  مع الوت  العا ل الر يي  أما  االستثمار 09/01املرسو  التشريع  رتم 

سنوات للحاول ( 95)من امليتثمرين ييتهلكون ةاوم يف املتوسط مخي   % 19وضين  الدراس  الياضق  أن   
 .ةلى ةقار يناة 

  4:قار الاناة  أساسا يفوتتمثل املشاكل اليت يواجهها امليتثمرون للحاول ةلى الع  
 .ةول مدم رو اهليئات املكل   ضت ايص العقار الاناة  واليت ت وق الين  -      
 ثقل اإلجراءات وتقدا ن س املل ات أما  هيئات ترتي  االستثمار،هيئات ختايص العقار  -      

 .ومرم أارحل أما  ميريي العقار
كالي  هتيئ  وون اوو  هيل األراة  ألي هتيئ  أو يف مناةل ختايص أراة  ضتكالي  ضاهظ  تشمل ت -      

 .نشاا ومهي  لعد  دنشا ها ضعد نظرا لوجوو نزا  حول امللكي 
 .ةد  توافل ةبيع  األراة  الاناةي  امل اا  ونو  النشاا -      

،حبي  يتطلأل نا سبل يبقى الويول للعقار من أك  الاعوضات ويشكل أهم املعوتات أما  ترار اإلستثمار
احلاول ةلى تطع  األر  ميارا ةويق وموافق  ةدم سلطات وهيئات،وهيا يقوونا إلةتبار أن مشكل  العقار يف ا زا ر 

                                                
 .861 -862، ص ص ، مرجع ساضل ساةد ضوراوي - 1

 .857 -851 ص ص، مرجع ساضلحممد ةاليب،  - 2
 .83 -59 ص ، ص5339، وار الوة ، ا زا ر، جدلية االستثمارات العربية في الجزائرماط ى والع، -  3
 .28،صحممد ساحل، مرجع ساضل - 4
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ه  مشكل  ذات ةاضع إلواري وتنظيم ،فه  ليي  نامج  ةن ةد  وجوو العقارات ولكن يف ةد  اإلست،قل الكامل 
الت  ي  من ةدو اإلجراءات اإلواري  للحاول ةلى األراة  القام  غري ميت،ل ،ومنه فإن   % 59للعقارات حبي  

 .للميتثمرين األجانأل واقليب ةلى حد سواء تياهم يف حل مشكل  العقار الاناة  يف ا زا ر

 الفساد مشكلة: الفرع الرابع
 معدل ودضطاء البلد ورمي تشويه دخ ت وي أجا كما االستثمار، فعالي  من وتقلص  د ةاملي  جاهرم ال ياو يعت 

 امليذئولب كبذار لتمتع املياءل ، وغيا  البريوتراةي  ت ش  ضيبأل ال ياو ينتشر ما وةاوم .العا  املال وااتقس التنمي ،

 .املتاضعات من  ميهم حباان  اليياس  ورجال

  دفريقيا ضلدا 21 بض من التاسع  املرتب  يف جاءت حي  فياوا، اإلفريقي  البلدان أكثر ةمن ا زا ر وتان 
 أشذارت وتذد، 2007 العذامل  االتتاذاوي املنتذدحل حيذأل الشركات منو يعرت  معوق ثال  ال ياو يعت  كما 

 حواق يدفعون امل سيات رؤساء من 34.3%أن دخ ا زا ر يف االستثمار مناخ حول الدوق البنا أجراها اليت الدراس 

1.واخلدمات املزايا ضعض من واالست اوم معامقهتم لتيريع رشاوي شكل يف أةماهلم رتم من % 7
 

 .المنافسة الحادة للقطاع الموازي: الفرع الخامس
 الذيي امليذ  اذقل ، ومذن5331ضعنذوان توذايا نظذا  اإلوارم العامذ  ليذن   العامل  البنا أيدرل تقرير حيأل -

العوامذل  هذيل ضذب مذن ا زا ر،كذان يف األةمذال  ضيئذ ةلذى يذ ثر سذلبيا ةذامق ةشذر اثنيت هناك ضأن التقرير أشار ا زا ر يل
٪ 3. ةلذى لوحذدل ييذيطر يف ا زا ذر املذوااي القطذا  أن الرمسيذ  اإلحاذا يات أكذدت فقذد احلذاوم، املذوااي القطا  منافي 

 هذيل يف االتتاذاوي  اليذلطات  كذم ةذد  ت كذد جذدا نيذب  مرت عذ  وهذ  الوةنيذ ، اليذوق يف املتداولذ  النقديذ  الكتلذ  من
غذري  املنافيذ  اذقل مذن املذوااي القطذا  ييذببها الذيت اخليذا ر فذإن امللذ ، وضالتذاق معا ذ  هذيا يف التيذاهل نتيجذ  الظذاهرم
2.اإلةقق ةلى مشجع مزريا غري وةعا فعق يعانون القانون دةار يف يعملون اليين املنتجب وأن جدا، معت م الشرةي 

 

 فيما تل ياها ميكن معوتات أارحل من ا زا ر يف األةمال حميط يعا  ضق ،اليا امليكورم املعوتات دخ ضاإلةاف 

3 :يل 
 

  1998جوان يف دال لل ويا  القاضل  للم سيات األوخ القا م  ةن يعلن ي حي  اخلويا ، ميار تأار -
 وةينالذ اولذس ضذب الاذقحيات تذداال ضيذبأل األحيذان ضعذض يف والتوذار  والوةذوح، الشذ افي  ةذد  دخ دةذاف 

 القاضو ؛ والشركات الدول ، مليامهات الوةين واولس لل ويا ،

 اواورم؛ ضالدول مقارن  ا زا ري العامل دنتاجي  ا  ا  و امل هل، البشري العنار ةع  -

                                                
 .866ص مرجع ساضل، ساةد ضوراوي، - 1

.857ةاليب، مرجع ساضل، صحممد -  2 
 .866ساةد ضوراوي، مرجع ساضل،ص - 3
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 الوةنيذ ، امل سيذات احتياجذات مذع البحذ  عذاضر يف املنجذزم العلميذ  والبحذوت ا امعات ارجي  ارتباا ةد  -

 .العمل  الواتع ةن ضعيدين شهاوات، أيحا  وخترج املت ااب، تكون ال تا امعا أن كما

 ألغلذأل الشذبكي  املواتذع ومجذوو االسذتثماري ، ال ذرص حذول املنشذورات ونذدرم املعلومذات، دخ الويذول مشذكل  -

 .الواارات
 وبعده 65/25قبل قانون  جذب االستثمار األجنبي المباشرعلى أثر تحرير حركة رؤوس األموال : ثانيالمطلب ال

وذلذذذا مذذذن اذذذقل مقارنذذذ  حجذذذم تقيذذذيم حاذذذيل  االسذذذتثمار األجنذذذيب املباشذذذر وسذذذنحاول مذذذن اذذذقل هذذذيا املطلذذذأل 
رؤوس األمذذوال لتمويذذذل  حركذذ الذذيي أةطذذى وفعذذا تويذذا ضاجتذذذال  ريذذر   09/09االسذذتثمارات األجنبيذذ  املباشذذرم تبذذل تذذذانون 

 .لوضعداملشاريع االتتااوي ، 

 65/25االستثمارات األجنبية المباشر قبل قانون  :الفرع األول
سذذذع  ا زا ذذذر منذذذي اليذذذتينات دخ جذذذي  االسذذذتثمار األجنذذذيب املباشذذذر وذلذذذا مذذذن اذذذقل ديذذذدارها لعذذذدم تذذذوانب 

والذيي كذذان موجهذا لذرؤوس األمذذوال اإلنتاجيذ  األجنبيذذ   فهذيا القذانون كذذان جيمذع ضذذب  0099لقسذتثمار األول كذان ةذذا  
ي  لتحقيذذل اتتاذذاو اشذذرتاك  اايذذ  يف تطاةذذات النشذذاةات الذذيت تشذذكل أمهيذذ  ر ييذذي  لقتتاذذاو الذذوةين، الشذذروا الوذذرور 

وضعذذد فشذذله تبنذذ  ا زا ذذر تانونذذا جديذذدا لتحديذذد وور رؤوس األمذذوال يف دةذذار التنميذذ  االتتاذذاوي ، حيذذ  كذذان تذذانون ةذذا  
هو األار يف جلأل امليذتثمرين األجانذأل ألنذه   عتل ا ةن ساضقه من اقل املباو  اليت وةع  فيه، لكنه فشل  0099

يايف تذدفقات االسذتثمار األجنذيب املباشذر ضعذد تذانو  ةذا  يوة  ( 1-1: )رتم شكلات اتي  التأميم، والكان ينص ةلى 
 .0099و  0099

  0099و  0099ضعد تانو  ةا  يف ا زا ر املباشرم التدفقات الاافي  لقستثمارات األجنبي  ( 1-9)ا دول رتم 
 (0070-0079) اقل ال رتم 

 (مليون ووالر: الوحدم)                                                                                                        
 0070 0079 0077 0079 0075 0071 0079 0071 0070 0079 الين 

 91 190 999 911 119 711 011 99 591-  091 احلجم 

، أةروحذذ  أهميللة االسللتثمار األجنبللي المباشللر فللي الللدول العربيللة مللع دراسللة مقارنللة بللن الجزائللر، مصللر والمملكللة العربيللة السللعوديةفذذارس فوةذذيل، : املاذذدر
 .216، ص2111، جامع  ا زا ر، (غري منشورم)وكتورال 

فقات االستثمار األجنيب املباشر اقل تطور تد ضوةوح يظهر اليي البيا  ضالشكل ا دول هيا ةن التعبري وميكن
 .8171-8171ال رتم 
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  0099و  0099يف ا زا ر ضعد تانو  ةا   املباشرم التدفقات الاافي  لقستثمارات األجنبي ( 1-0)رتم  الشكل
 (0070-0079) اقل ال رتم 

-1000

-500

0

500

1000

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

 (1-11)رتم لى معطيات ا دولاةتماوا ة من دةداو الباحث : املادر          

لدفع وترتي  االسذتثمار األجنذيب نقحذا أن 1966و 0099فعلى الرغم من سن ا زا ر لقانونب لقستثمار سنيت 
التذذدفقات الذذواروم دخ ا زا ذذر اتيذذم  ضاال  ذذا  ، مذذع تيذذجيلها حذذاالت أيذذن حذذدت فيهذذا التذذدفل ضاليذذالأل ذ تاذذ ي  

، ويعذوو ذلذا دخ تيذا  الدولذ  ضتذأميم تطذا  الذن ط، و ي تتوتذ  0070ما حدت يف سن  ذ، ك املباشر األجنيب االستثمار 
  ةنذذد هذذيا احلذذد ضذذل اسذذتمرت يف االلتذذزا  أكثذذر ضالتذذأميم ، نذذا أوحل دخ رفذذع ميذذامهتها يف مجيذذع شذذركات الذذن ط ال رنيذذي  دخ

50  1. وتأميم مجيع حقول ال،اا الطبيع  وكيلا مجيع تيهيقت النقل يف البقو 
لنيذذب  للتوجذذذه القطذذاة  هلذذيل التذذذدفقات كانذذ  ضاخلاذذوص يف تطذذذا  البذذرتول، وهذذيا مذذذا يذذ ا حقيقذذ  اهتمذذذا  أمذذا ضا

الشركات األجنبي  ضالدول ال،ني  ضه يف جل جروه كان  تشهد افتقاو ا زا ر دخ اإلمكانيات املطلوضذ  للذتحكم يف عتلذ  
 2.نشاةاته

مذن رأس  49%اليي مس  للشريا األجنيب ضذامتقك  0091نون جاء تا 0099-0099و نظرا ل شل تانو  
سذجل  تذدفقات االسذتثمار األجنذيب املباشذر يف ن ذذس  دقذفمذال املشذرو ، ولكذن رغذم هذيا يبقذى هذيا القذذانون وون فاةليذ  

، 0099،0091مليون ووالر ، لتبل  الا ر يف الينوات  59الين  اليت جاء فيها القانون تدفقات سلبي  لقستثمار  
0095 . 

نظذرا ال  ذذا  أسذعار البذرتول يف اليذذوق العامليذ  وجذذاء هذيا القذذانون  0099وضعذدها جذاء تذذانون االسذتثمار ليذذن   
ويذذذذدال ت،يذذذذريات يف ميكذذذذانز  االسذذذذتثمارات األجنبيذذذذ  املباشذذذذرم، ااويذذذذا ةلذذذذى ميذذذذتوحل تطذذذذا   91/00ليذذذذتمم تذذذذانون 

–طذذا  اقروتذذات ةذذن ةريذذل الشذذراك  مذذع امل سيذذ  الوةنيذذ  اقروتذذات، ومكذذن ضذذيلا الشذذركات األجنبيذذ  مذذن التذذدال يف ت
، ولكنه ي دقل كذيلا النتذا ج املرجذوم منذه فقذد كانذ  تذدفقات %10، شريط  أال يتعدحل الرأمسال األجنيب  -سوناةراك

                                                
1
 .216فارس فويل ، مرجع ساضل ،ص- 

2
 .217املرجع الياضل، ص - 
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 مليذذون ووالر ،هذذيا ضعذذد أن كذذان معذذدوما يف اليذذنوات 5491االسذذتثمار األجنذذيب املباشذذر يف ن ذذس اليذذن  ةذذئيل  جذذدا   
 .تبل

وتذذد رتبذذ  ا زا ذذر اذذقل هذذيل ال ذذرتم ةذذمن مذذ ارم وول يذذال دفريقيذذا، ضذذالرغم مذذن تبذذين ا زا ذذر لقذذانونب متتذذاليب 
، دال أجذذذا ي  قذذذل النتذذذا ج املرجذذذوم ةلذذذى األتذذذل اسذذذتقطا  ةذذذدو مقبذذذول مذذذن الشذذذركات األجنبيذذذ  (0099)و ( 0091)

 .، وا دول أونال يوة  ذلالتجييد مشاريع مشرتك 
    (                                                                                                      0090-0099)لل رتم  يف ا زا ر املباشر التدفقات الاافي  لقستثمار األجنيب(: 1-90)رتم  جدول

 (مليون ووالر: الوحدم)

 0090 0099 0097 0099 0095 0091 0099 0091 0090 0099 الين 

 12,091 13,018 3,711 5,316 94907 94991 94107 -53,569 13,207 348,669 احلجم

 :من دةداو الباحث  دةتماوا ةلى: املادر
- HTTP://DATA.ALBANKALDAWLI.ORG/INDICATOR/BX.KLT.DINV.CD.WD?PAGE=6 

- HTTP://DATA.ALBANKALDAWLI.ORG/INDICATOR/BX.KLT.DINV.CD.WD?PAGE=5 

- HTTP://DATA.ALBANKALDAWLI.ORG/INDICATOR/BX.KLT.DINV.CD.WD?PAGE=4 

تطذور تذدفقات االسذتثمار األجنذيب  ضوةذوح يظهذروالذيي  التذاق البيذا  ضالشذكل ا ذدول هذيا ةذن التعبذري وميكذن
 .8111-8111املباشر اقل ال رتم 
 (                                                                                                          0090-0099)لل رتم  يف ا زا راملباشر التدفقات الاافي  لقستثمار األجنيب (: 1-1)رتم  الشكل

 (مليون ووالر: الوحدم)
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 .(1-90)رتم  اةتماوا ةلى معطيات ا دول من دةداو الباحث : املادر         
فاحلكومذذات املتعاتبذذ  اذذقل هذذيل ،ا زا ر يفاملباشذذر متيهذذز ض،يذذا  شذذبه كلذذ  لقسذذتثمار األجنذذيب دن ةقذذد الثمانينذذات 

ال رتم كان  متح ظ  جتال التذدال األجنذيب يف الشذ ون الدااليذ  للدولذ  مذن اذقل اسذتمرارها يف نظرهتذا الذيت سذاوت ةقذد 

http://data.albankaldawli.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?page=6
http://data.albankaldawli.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?page=5
http://data.albankaldawli.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?page=4
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 :لتاليذ ت اسذتمروا يف تذدالهم ةذ  االسذرتاتيجيات االيتينات واليذبعينات، غذري أن امليذتثمرين األجانذأل يف تطذا  اقروتذا
 1اخل ...الرتاايص، ةقوو الدراسات

 65/25االستثمارات األجنبية المباشر بعد قانون  جذبأثر تحرير حركة رؤوس األموال على : الفرع الثاني 
ورم االةتمذاو ةلذى القذرو  مع جاي  الثمانينات وضداي  التيعينات ت اتمذ  أامذ  املديونيذ  اخلارجيذ  والذيت ضينذ  اطذ

أن تذداضري اإليذقحات كانذ   حيذ اخلارجي  يف متويل التنمي ، نا وفع الدول دخ انتهذاج سياسذ  اإليذقح االتتاذاوي ، 
ةملذذ  الدولذذ  ةلذذى تشذذجيع االسذذتثمار اقلذذ  و األجنذذيب و ذلذذا منذذد انتهذذاج  يف معظمهذذا وثيقذذ  الاذذل  ضاالسذذتثمار، فقذذد

لقذذد ةا ذ  ا زا ذذر ميذذأل  االسذذتثمارات منذذي انتهذاج سياسذذ  اإليذذقحات مبجموةذذ  مذذن و اوي، سياسذ  االن تذذاح االتتاذذ
و من أهم ما جاءت ضه هذيل القذوانب ،  التشريعات و القوانب اليت تتوافل مع النهج ا ديد اليي ضاشرته يف شىت اواالت

م وكالذذذذ  ترتيذذذ  و وةذذذذ: ر منهذذذا ضاخلاذذذوصه نذذذذيكدنشذذذاء وكذذذاالت لرتتيذذذذ  االسذذذتثمارات و أجهذذذزم أاذذذذرحل لدةمذذذه و تشذذذجيع
وكالذ  الوةنيذذ  لذدةم تشذذ،يل ، ال(CALPI ) ،  نذذ  وةذم مواتذذع االسذتثمارات اقليذذ  و ترتيتهذا(APSI ) االسذتثمارات

، الشذباك (CNI ) ارلذس الذوةين لقسذتثم، او(ANDI ) ، الوكالذ  الوةنيذ  لتطذوير االسذتثمارات(ANSEJ ) با الشذ
 2،، و الواارم املنتدض  املكل   ضرتتيذ  االسذتثمار و متاضعذ  اإليذقحات(CSI )وةم االستثمارات ، يندوق(GU)  الوحيد

 .وسنحاول من اقل هيا ال ر  تتبع تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف ا زا ر يف مرحل  التيعينات 

 1999-2665االستثمارات األجنبية المباشرة في هذه المرحلة من  حصيلة: أوال
تذارير  0009لقد تأارت ا زا ر كثريا يف فذت  اوذال لقسذتثمار األجنذيب املباشذر دذ ي تيذم  ضداولذه دال يف ةذا  

ديذذدار تذذانون النقذذد والقذذذر  الذذيي أةطذذى وفعذذا تويذذذا ضاجتذذال  ريذذر التجذذارم اخلارجيذذذ  وحريذذ  تنقذذل رؤوس األمذذوال لتمويذذذل 
، حيذذذ  أن 0009املرسذذذو  التشذذذريع  املتعلذذذل ضرتتيذذذ  االسذذذتثمار ليذذذن  لرتجذذذع مذذذرم أاذذذرحل وتاذذذدر  املشذذذاريع االتتاذذذاوي ،

اإليقحات اليت تام   ا ا زا ذر يف مذا خيذص املنذاخ القذانو  واملنذاخ امل سيذايت و االن تذاح االتتاذاوي الذيي تيذعى دخ 
 .باشر اقل فرتم التيعينات قيقه ،ي  قل النتا ج املرجوم منها ، وا دول أونال يوة  تدفقات االستثمار األجنيب امل

 1999و0009االستثمارات األجنبي  املباشرم يف ال رتم ماضب  تدفقات(: 1-09)ا دول رتم 

 0000 0009 0007 0009 0005 0001 0009 0001 0000 0009 الين 

 597 590 199 179 5 05 09 09 09-  احلجم

 :من دةداو الباحث  اةتماوا ةلى : املادر

أهميلللة االسلللتثمار المباشللللر األجنبلللي فلللي اللللدول العللللربية ملللع دراسلللة مقارنللللة بلللين الجللزائللللر، مصلللر و المملكلللة العربيلللة  فذذارس فوةذذذيل،
 .109، ص1991، جامع  ا زا ر، (غري منشورم)أةروح  وكتورال ،  اللسعلودية

                                                
1
 .211مرجع ساضل،ص فارس فويل، - 

:  ، نشر يو TOPIC-7.COM/T78HTTP://SAMIRROUA.YOO: ةلى املوتع االلكرتو منشور ،مقال ار في الجزائرقانون سياسة تشجيع االستثم -0
 .9499، ةلى الياة  01/91/1901، وأةلع ةليه يو   0417ةلى الياة   1909يونيو  90

http://samirroua.yoo7.com/t78-topic
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 1999و0009تدفقات االستثمارات األجنبي  املباشرم يف ال رتم ماضب (: 1-9)الشكل رتم            
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  .(1-81)رتم اةتماوا ةلى معطيات ا دول   باحثالمن دةداو :املادر

، [8111-8111]حمتشذذم جذذدا اذذقل ال ذذرتم ا زا ذذر  الذذواروم دقاالسذذتثمار األجنذذيب حجذذم تذذدفقات  كذذانقذذد  ل
، ويعذوو ذلذا ضذق شذا دخ العديذد مذن 8112سذتثمار ليذن  ضالرغم من تبنيين ا زا ر للمرسذو  التشذريع  املتعلذل ضرتتيذ  اال

العوامل، منهذا ضدايذ  تن يذي اإليذقحات ضالتعذاون مذع يذندوق النقذد الذدوق ةذ  ضذرامج التثبيذ  والتعذديل اهليكلذ ، ملعا ذ  
ر ، وكذيلا الذيت شذكل  ةا قذا أمذا  امليذتثمرين األجانذأل، دخ جانذأل ةذد  تذوافر األمذن واالسذتقرا -اإلاتقالت امل تل  

شبه العزل  اليت فرة  ةليها من تبل الكثري من وول العاي وضاخلاوص الدول ال،رضي ، ه  دذن ةوامل جعل  من ا زا ر 
كذذل هذذيا ضذذرر تقلذذيص ةمليذذات الشذذركات امل ذذاةر،  ضلذذد غذذري ميذذتقرا ال اتتاذذاويا وال أمنيذذا وال سياسذذيا، ميتذذاا ضذذالكثري مذذن 

ا  الوحيد اليي توايل  فيذه االسذتثمارات املباشذرم األجنبيذ  هذو تطذا  الذن ط وال،ذاا مبذا األجنبي  دخ أوىن حد نكن والقط
يف ذلا ييان  املنش ت اليت متتلكها الشذركات احلكوميذ  ا زا ريذ  واالسذتمرار يف ةمليذات استكشذاه الذن ط والتنقيذأل يف 

حيذن يف حجذم التذدفقات الذواروم دليهذا، ضذدأ يتجلذى الت 8116دةار ةقوو مع الشركات األجنبيذ ، ولكذن ضدايذ  مذن سذن  
ويعوو ذلا  مل  مذن العوامذل، نذيكر منهذا تيذلم الذر يس ةبذد العزيذز ، واليي ةره تزايدا ملحوجا، ة  أواار التيعينات

 كذان ضوت ليق  لر اس  ا مهوري ، واليي اةت ل الكثري من اخل اء ر ييا لي اليا، دخ جانأل دتدامه ةلى املااحل  الوةني  اليت
ذذذن امللحذذذوظ يف الوةذذذع األمذذذين، دخ جانذذذأل تطذذذع ا زا ذذذر ألشذذذواا كبذذذريم خباذذذوص اإليذذذقحات  مذذذن ضذذذب نتا جهذذذا التحيه
االتتااوي  واالن تاح ةلى التحديات العاملي  ة  الت او  ألجل االنوما  للمنظمذ  العامليذ  للتجذارم و االلتزامذات الدوليذ  

 1. فيما يتعلل ضاجتياضه
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 ع االستثمارات األجنبية حسب القطاعات االقتصاديةتوزي : ثانيا
وتذات تقريبا جو تطا  واحد وهو تطا  اقر دن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواروم دخ ا زا ر معظمها تتجه 

حيذأل القطاةذات  0009وميكن توةي  ذلا من اقل ا دول التاق الذيي يوةذ  توايذع االسذتثمارات األجنبيذ  سذن  
 .تااوي  االت

 و حا  ضعض القطاةات 0009االستثمارات األجنبي  املباشرم يف ( : 1-00)جدول رتم 
 احلا  من االستثمار األجنيب القطا 

 مليار ووالر 049 تطا  اقروتات

 مليون ووالر 09949 تطا  الاناة  الكيماوي 

 مليون ووالر 19 تطا  ال،ياء ال قح 

 ن ووالرمليو  19 تطا  األش،ال الك حل

 مليون ووالر 040 تطا  االستهقك

 مقيب ووالر 7 تطا  اليكن

 مليون ووالر 0 تطا  املناجم

 مليون ووالر 941 تطا  اخلدمات

، جامعذ  (غذري منشذورم)وكتذورال أةروحذ   مويلل التنميلة االقتصلادية ،أليات تشجيع وترقيلة االسلتثمار كلأداة لتمناوري الذزين ، : املادر  
 017، صا زا ر

مذذن اذذقل ا ذذدول أةذذقل نقحذذا أن تطذذا  اقروتذذات احتذذل الاذذدارم وحباذذ  كبذذريم دذا مذذا تذذورن ضبذذات  القطاةذذات 
يف حذذذب نقحذذا أن تطذذذا  مليذذون ووالر  09949مليذذار ووالر ليذذذأيت ضعذذدل تطذذذا  الاذذناة  الكمياويذذ  حبذذذواق 049حبذذواق 

لبذات  القطاةذات األاذرحل فمذثق تطذا  االسذتهقك وهذو مليذون ووالر مذع حاذص ةذئيل   941اخلدمات يكاو منعذد    
 .مليون ووالر ويبقى نظر األجانأل غاليا مناأل يف االستثمار يف تطا  اقروتات 040ل سوحل بتطا  مهم  ي ييتق

 الدول األجنبية األكثر استثمارا في الجزائر: ثالثا
 :ها من اقل ا دول املواق أما ضالنيب   للدول األجنبي  األكثر استثمارا يف  زا ر سنوةح
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 ( 1999-0009)الدول األكثر استثمارا يف ا زا ر اقل ال رتم(: 1-01)جدول رتم          
 (أل  ووالر)                                                                                         

 1999 1999 0009 الدول رتم

 195991 89882 256891 املتحدم األمريكي الواليات  0

 10171 097199 79959 فرنيا 1

 95509 09979 09190 اسبانيا 9

 0191 00999 01919 ديطاليا 1

 99590 7999 19991 أملانيا 5

 0999 919 1901 هولندا 9

 01901 1990 99905 اإلمارات العرضي  املتحدم 7

 10901 1797 09919 الياضان 9

 1191 570 01919 اضلجيك 0

الذ  العلذو  اإلنيذاني ،  -دراسلة تقييميلة–تجربلة الجزائلر فلي مجلال جلذب االسلتثمار األجنبلي المباشلر حممد سذاحل، : املادر
 .12ص،،ص 1990،  10ال  دلكرتوني ، العدو

أغلذذذأل  ،حيذذذ  أن ر تذذأيت  الواليذذذات املتحذذدم األمريكيذذذ  يف املرتبذذذ  األوخ مذذن ضذذذب الذذدول األكثذذذر اسذذذتثمارا يف  زا ذذ
والشكل يف لتليها كل من فرنيا يف املرتب  الثاني  و ديطاليا يف املرتب  الثالث ، ، قطا  اقروتاتل موجه  استثماراهتا يف ا زا ر
 األس ل يوة  ذلا
 (1999-0009)الدول األكثر استثمارا يف ا زا ر اقل ال رتم(: 1-1)شكل رتم 

و.م.أ

فرنسا

اسبانيا

ايطاليا

ألمانيا
إ.م.أهولندا

اليابان بلجيكا

 
 (1-01)رتم  اةتماوا ةلى معطيات ا دول من دةداو الباحث : املادر           

 09/09ما  لص دليه أنه ضالرغم من  ين حجذم االسذتثمار األجنذيب املباشذر ضعذد تيذا  ا زا ذر ضتبنيهذا التعليمذ  و 
 رواسذألتوحل املطلذو  ، ويرجذع ذلذا دخ يف امليذي تكذن النتذا ج ، دال حرك  رأس املال  رير  ضاجتالواليت أةط  وفعا تويا 

و تبعات ةملي  التحذول، مذن نظذا  نركذز دخ اتتاذاو اليذوق و اإلرت الكبذري الذيي ورثتذه ةذن نظذا  التيذيري اليذاضل حذال 
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وون  قل النتا ج ضالقدر املطلو  و املنتظر، و هو ما أة ى نوةا من الركذوو و ا مذوو ةلذى املشذاريع االسذتثماري  الذيت ي 
حيذذ   ي تعذذره حاذذيل  االسذذتثمار األجنذذيب املباشذذر دخ ا زا ذذر ، كذذأل احلاجذذات االتتاذذاوي  و االجتماةيذذ  للمجتمذذعتوا 

، ف ذذذ  ال ذذذرتم تبذذذل أيذذذن ضذذذدأت االسذذذتثمارات األجنبيذذذ  تأاذذذي اجتاههذذذا التذذذدرجي  جذذذو ا زا ذذذر  0009 يذذذنا دال مذذذع ضدايذذذ  
لتبقذى ةلذى ن ذس الذوتريم ضعذد يذدور ، األجنبي  شذبه منعدمذ  اإليقحات واقل سنوات الثمانينات كان  االستثمارات 

حبجمها الوئيل جذدا وانعذدامها فيها التيعينات اتيم  تدفقات االستثمار األجنيب  وضالتاق فإن فرتم  ، 09/09تانون 
سذد مذن حي  يعت  تطا  اقروتات أهذم تطذا  ميذتقطأل لقسذتثمار األجنذيب املباشذر و ييذتحوذ ةلذى حاذ  األ أحيانا ،

االسذذذتثمارات األجنبيذذذ   ، حيذذذ  دن واذذذول رأس املذذذال األجنذذذيب يف شذذذكل اسذذذتثمارات أجنبيذذذ  مباشذذذرم، يتبذذذع أيوذذذا خبذذذروج 
العمقت الاعب  يف شكل  ويقت ال وا د واألرضاح وهذو مذا يذ وي دخ التقليذل مذن أمهيذ  رأس املذال الذداال والتذأثري سذلبا 

سذنوات مذن  09املطلذأل التذاق تقيذيم حاذيل  االسذتثمار األجنذيب املباشذر ضعذد  ت، وسذنحاول يفةلى تواان ميزان املدفوةا
 .، ملعرف  أثر التحرير ةلى جي  االستثمار األجنيب املباشر09/09ديدار تانون 

 1550 -1555 للفترة مابينفي الجزائر تقييم حصيلة االستثمار األجنبي المباشر :لثثاالمطلب ال
تطذورا ملحوجذا ضويذوله دخ ميذتويات  1995يذ  الذواروم دخ الذدول العرضيذ  يف ةذا  شهد تدفل االستثمارات األجنب

الذذيي ياذذدر سذذنويا ةذذن مذذ متر األمذذم املتحذذدم  1999 ليذذن  غذذري ميذذبوت  وذلذذا حيذذأل ضيانذذات تقريذذر االسذذتثمار العذذامل 
األجنذيب الذوارو دخ الذدول  من دمجاق االستثمار %0049، وشكل  هيل التدفقات ما نيبته (األنكتاو) للتجارم والتنمي  

وهذذذ  أةلذذذى نيذذذب  تيذذذجلها ةلذذذى اإلةذذذقق، ويعذذذزحل ذلذذذا دخ الزيذذذاوم امللحوجذذذ  يف  مليذذذار ووالر 99149حبذذذواق الناميذذذ  
سذذذذن   مليذذذذار ووالر 040دخ  1911سذذذذن   مليذذذذون ووالر 991مذذذذن  وولذذذذ  ةرضيذذذذ  مذذذذن ضينهذذذذا ا زا ذذذذر 09التذذذذدفقات دخ 

وا ،ذذرايف  القطذذاة   ااالسذتثمار األجنذذيب املباشذذر يف ا زا ذذر وتوايعهذذ دفقاتتذذ سومذن اذذقل هذذيا املطلذذأل سذذندر 1995،1
 .1995و  1999اقل ال رتم ما ضب 

إلللى الجزائللر خللالل الفتللرة مللن مللن و الللواردة االسللتثمار األجنبللي المباشللر الصللادرة و حجللم تللدفقات :الفللرع األول
 1550إلى  1555

ا زا ذر اذقل ال ذرتم مذن  دخم وار و ات االسذتثمار األجنذيب املباشذر الذسنحاول من اقل هيا ال ذر  التطذرق دخ تذدفق
 م اقل ن س ال رتمر وااضاإلةاف  دخ التدفقات ال 1995دخ 1999

 .1550إلى 1555تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر خالل الفترة من : أوال
و للجزا ذذذر تذذذد تطذذذور تذذذدرجييا ةذذذ  اليذذذنوات، فقذذذد متيذذذزت فذذذرتم دن حجذذذم تذذذدفقات االسذذذتثمار األجنذذذيب املباشذذذر الذذذوار 

التيذعينات ضا  ذذا  تذذدفقات االسذذتثمار األجنذذيب املباشذذر ويرجذذع هذذيا أساسذذا دخ ةذذد  االسذذتقرار األمذذين واليياسذذ  الذذيي  
اشذذر، ضارت ذذا  ملحذذوظ  يف حجذذم االسذذتثمار األجنذذيب املب 0112دخ  0111متيذذزت ال ذذرتم  مذذن وتذذد  كذذان مييذذز ال ذذرتم،

 ةذا  ووالر مليذار 0.44 مذناالسذتثمار األجنذيب املباشذر الذواروم دخ ا زا ذر ايذاوم ملحوجذ   شذهدت تذدفقاتحيذ  

                                                
 .11ص، 2116الكوي ، ،2116العربية  الدول في االستثمار مناخ تقرير االستثمار، لومان العرضي  امل سي  - 1
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التدفقات الواروم دخ  ا  و دذ  1999يف حب سجل  تراجعا ةا   2001،1 ةا  ووالر مليار 1.2 دخ 2000
تذدفقات لرتجذع وتيذجل  2003،2سذن   مليذون ووالر 634 دخ 2002سذن   ووالر مليذون 1065 مذن ا زا ذر 

 يبذب ذلذا،( 1-09)وا ذدول رتذم،مليذون ووالر  991  1991ة ي ا سن   ارت اةااالستثمار األجنيب املباشر الواروم 
مليذذار  547ضنحذذو 1991-0005ا زا ذذر املرتبذذ  الثالثذذ  ضاسذذتقطا ا تذذدفقات تراكميذذ  اذذقل ال ذذرتم مذذا ضذذب  احتلذذ وتذذد 

املباشذر ضاسذتقطا ا تذدفقات  األجنيبكل من امل،ر  اليت تادرت الدول العرضي  املوي   لقستثمار ضعد   %0ووالر وضنيب 
ماذر ضنحذو ضعذدها مذن دمجذاق التذدفقات الرتاكميذ ، و  %0549مليار ووالر وما نيذبته  049تراكمي   اقل ال رتم ضل،  

دفريقيذا كذيلا املرتبذ  الثالثذ   ا زا ذر حتل  ا و ،3(91-95)كما هو مبب يف الشكل   %0140مليار ووالر ونيب   940
أسذبا  االنتعذاش تقرير األنكتذاو حذول االسذتثمار يف العذاي أن ، ويرجع 0110يف جي  االستثمار األجنيب املباشر سن  

 4 :األسبا  التالي   دخيرجع ا زا ر   تدفقات االستثمار األجنيب املباشر دخ امللحوظ يف 
 جل يف تطا  اقروتات واليي هتيمن ةليه الشركات األمريكي  وال رنيي  وال يطاني ؛االستثمار الكبري املي -

اوياذذ   شذذرك  الاذذناةات احلديديذذ  ضاحلجذذار لشذذرك   هلذذات  النقذذال لشذذرك  أوراسذذكو  املاذذري  واضيذذع الرااذذ   -
 دسبات اهلندي ؛

حي  أن كل االستثمارات تقريبا تذد مت  احلكم األوق ضأن مناخ االستثمار يف ا زا ر تد  ين يعت  حكما ااةئاو 
 قيقهذذذا يف تطذذذا  اقروتذذذات، هذذذيا القطذذذا  الذذذيي ال ييذذذاهم كثذذذريا يف الذذذل منايذذذأل العمذذذل وأنذذذه تليذذذل التذذذأثري ةلذذذى ضقيذذذ  

مذذن النذذاتج  %1.0القطاةذذات االتتاذذاوي  األاذذرحل، دذ أن االسذذتثمارات األجنبيذذ  اذذارج تطذذا  اقروتذذات ي متثذذل سذذوحل 
 .0110 -0111اقل ال رتم من الداال  اخلا  

لتطذذوير  0110تذذانون سذذن  الذذوارو لاذذدور األجنذذيب املباشذذر  االسذذتثمارحجذذم  ي يرجذذع الزيذذاوم يف وضالتذذاق فذذالتقرير
 .ودمنا لداول شرك  أوراسكو  لقستثمار يف ا زا ر واياوم حجم االستثمار يف تطا  اقروتات االستثمار

 املباشذر االسذتثمار األجنذيب تذدفقات أرتذا  ةلذى اةرتةذ  تذد العرضيذ  الذدول مذن ةذدواا أن دخ اإلشذارم وجتذدر

 اجتذه وتذد،الواتع تعكذس ال أجذا أسذاس ةلى ،لألونكتاو 2003 الدوق االستثمار تقرير يف جاءت واليت دليها الواروم

 ضيانات تاةدم اقل من ااي  ا هات هليل الاحيح  البيانات ضإياال اك  اهتما  اليقء العرضي  الدول من ةدو

 القذرار أيذحا  ضذب التذداول واسذع التقريذر هذيا مثذل لكذون املباشذر، األجنذيب االسذتثمار تذدفقات لريذد موحذدم

 5وامليتثمرين

                                                
 11ص، 2112الكوي ، ،2112العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير االستثمار، لومان العرضي  امل سي - 1
 .21ص، 2111الكوي ، ،2111العربية الدول في اراالستثم مناخ تقرير االستثمار، لومان العرضي  امل سي  - 2
 .21-27ص ص، 2111الكوي ، ،2111العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير االستثمار، لومان العرضي  امل سي - 3
-86وارم املعرف ، جامع  الكوي ، االستثمارات األجنبي  ود: ، امل متر الدوق الثال  حول دراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائرناج  ضن حيب،  - 4

 .1،  ص2111وييم   87
 27ص، 2112الكوي ، ،2112العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير االستثمار، لومان العرضي  امل سي - 5
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 .0112-0112االستثمارات األجنبي  الرتاكمي  ( : 2-2)الشكل رتم

 
 .99ص،1995الكوي ، ، 1550العربية الدول يف االستثمار مناخ تقرير االستثمار، لومان العرضي  امل سي : املادر     

                                                                                                                                                                   .1995-1999حجم اإلستثمار األجنيب املباشر الوارو اقل ال رتم (:1-09)ا دول رتم                
 (مليون ووالر):الوحدم                                                                                  

 1995 1991 1999 1991 1990 1999 الينوات

 1081 882 634 1065 1196 438 االستثمار األجنيب املباشر الوارو

 110459 90400 19419- 09405- 079495 0949- %معدل الت،ري 

الذذ   الذذ  العلذذو  اإلنيذذاني ، ،-دراسللة تقييميللة–األجنبللي المباشللر  االسللتثمار الجزائللر فللي مجللال جللذب تجربللةحممذذد سذذاحل، : املاذذدر
 21،ص 2111،  18دلكرتوني ، العدو

طذاء وفذع جديذد مليذريم االسذتثمار جذاء مذن أجذل دةوالذيي  2118سن  رغم تبين ا زا ر تانونب لقستثمار األول 
 والذيي أل،ذى تذانون  2112والثذا  سذن   12/82يف ا زا ر وذلا ضعد النتا ج اليلبي  اليت ال ها املرسو  التشريع  رتم 

النظذر يف تنظذيم وسذري القطذا  البنكذ  اايذ   ضإةذاومالذيي مسذ   12/88املتعلل ضالنقد والقر  مبوجأل األمذر  11/81
كذذل مذذن ضنذذا ا زا ذذر والذذس النقذذد والقذذر  وكذذيلا ةمليذذ  مراتبذذ  البنذذوك وامل سيذذات املاليذذ  دخ جانذذأل فيمذذا يتعلذذل ضذذدور  

،فقد ا  ض حجم االستثمار األجنيب املباشر سذن  دال أنه ي دقل النتا ج املرجوم منهتواةد الاره وحرك  رؤوس األموال 
 . 11.16مبعدل ت،ري  2112، وكيلا سن  81.11مبعدل ت،ري حواق 2112
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 .2111-2111األجنيب املباشر الوارو اقل ال رتم  االستثمارحجم (:1-6)رتم  الشكل
 (مليون ووالر:)الوحدم                                                                                  
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 (.1-82)رتم  وا ةلى معطيات ا دولمن دةداو الباحث  اةتما: املادر         

حجذم تذدفقات  نقحا أن هنذاك درت ذا  ملحذوظ يفوالشكل التاق  ( 91-09)ضالنظر دخ معطيات ا دول رتم 
، حيذذ  جتذذاوا مقارنذذ  ض ذذرتم التيذذعينات 0112دخ  0111اذذقل ال ذذرتم مذذن االسذذتثمار األجنذذيب املباشذذر الذذوارو للجزا ذذر 

مليذذذار ووالر  04009 حبذذذواق 1990ضل،ذذذ  التذذذدفقات ذروهتذذذا سذذذن  تذذذد و  0110 -0110ةتبذذذ  املليذذذار ووالر سذذذن  
   1991مث ا  وذذ  التذذدفقات نيذذبيا يف سذذن  ،  (1999سذذن  )ةذذن اليذذن  اليذذاضق   % 079495ومبعذذدل ارت ذذا  

 991لتاذذل دخ  % 90400ضنيذذب   1991دال أجذذا فاتذذ  املليذذار ووالر ،مث ارت عذذ  التذذدفقات يف سذذن   % 09405
 .مليار ووالر 04990لتال دخ  1995وايل  التدفقات ارت اةها يف سن  ،و 

 1550إلى  1555المباشر الصادرة من الجزائر خالل الفترة من  األجنبيحجم تدفقات االستثمار : ثانيا
ضالنيذب  لتذدفقات االسذتثمار األجنذيب املباشذذر الاذاورم مذن ا زا ذر ي تكذن معتذذ م اذقل هذيل ال ذرتم حيذ  سذذجل  

 .  ذلا من اقل ا دول أونالظنتيج  سلبي  ، وميكن مقح1995هيل التدفقات سن  

المباشللر الصللادرة مللن الجزائللر خللالل الفتللرة مللن  األجنبلليحجللم تللدفقات االسللتثمار (:2-22)جللدول رقللم
 1550إلى  1555

دوالر أمريكيمليون : الوحدة  

 1995 1991 1999 1991 1990 1999 الينوات

 0947 049 0949 0940 15945 -1941 

SOURCE : UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD) DATABASE, 

WORLD INVESTMENT REPORT 2011, united nations, new york and geneva,2011. 
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جذذدا ولقذذد أن تذذدفقات االسذذتثمار األجنذذيب املباشذذر الاذذاورم مذذن ا زا ذذر ةذذئيل   أةذذقلمذذن اذذقل ا ذذدول  نقحذذا
نتيجذذ  تذذدفقات ضاليذالأل لقسذذتثمار األجنذذيب يف اخلذذارج ومذن اذذقل ا ذذدول يتوذ  لنذذا أن أحيذذن  1995سذجل  سذذن  

  .مليون ووالر أمريك  15945حبجم  1991ها ا زا ر كان  سن  سجلت

 :األجنبي المباشر لالستثمارالتوزيع القطاعي :  الفرع الثاني
-1999تذدفقات االسذتثمار األجنذيب املباشذر الذواروم للجزا ذر اذقل ال ذرتم وسنحاول من اقل هيا ال ر  وراس  

 حيأل القطاةات االتتااوي   1995

 :قطاع المحروقات: أوال
األجنبيذ  املوجهذ  دليذه،وذلا راجذع دخ مذا تزاذر ضذه ا زا ذر مذن  االسذتثماراتيلعأل هيا القطا  وورا حموريا يف اذال 

متثذذل ا زا ري،حيذذ   لقتتاذذاوفقطذذا  اقروتذذات دتذذل مكانذذ  حموريذذ  ضالنيذذب  فيهذذا،  االسذذتثمارثذذروات ةبيعيذذ ،تتي  فذذرص 
ارت ذع اسذتطاة  ا زا ذر أن ترفذع مذن تذدراهتا اإلنتاجيذ  فقذد ، وتذد 1مذن مذداايل الذبقو  %09ياورات تطا  اقروتذات 
أي ضنمذذو  1995 اليذذو  سذذن  مليذذون ضرميذذل يف 041دخ  1999ألذذ  ضرميذذل يف اليذذو  سذذن   909 دنتذذاج البذذرتول اخلذذا  مذذن

 2.%57تدرل 
حبيذذ  كانذذ  مشذذارك  رأس املذذال األجنذذيب يف هذذيا القطذذا  ال  ،1986و تذذد مت فذذت  هذذيا اوذذال للشذذراك  منذذي سذذن  

يف مجيذع  حي  تعمل الشذرك ،ةلى هيا القطا  هلا هتيمن شرك  سوناةراك دةاف  دخ الشركات التاضع   و،  %10تتعدحل 
و النقذل و  البرت وكيماوياتو التكرير و دنتاج ال،اا الطبيع  وال،اا امليال و يناة   واإلنتاجحل ر ااالت االستكشاه وا

مليذذون ووالر سذذن   970وتذذد ارت عذذ  االسذذتثمارات األجنبيذذ  املباشذذرم يف تطذذا  الاذذناة  البرتوليذذ  مذذن األةمذذال امليذذاندم، 
 . 1991مليار ووالر سن   1.1دخ  0000

م ارا من أك  الدول استقطاضا لقستثمار األجنيب املباشر يف اال اقروتات،حيذ  ييذيطر  و تد أيبح  ا زا ر
 3.يف ا زا ر االستثمار فيه ةلى هيكل االستثمار األجنيب املباشر

مليذار ووالر أمريكذ  دخ اخلذارج مذا  11كش  ضنا ا زا ذر أن الشذركات األجنبيذ  امليذتثمرم يف ا زا ذر حوهلذ  وتد  
، وذلذذا يف دةذذار  ويذذل فوا ذذد الشذذركات األجنبيذذ  الذذيت تنشذذط يف ا زا ذذر يف عتلذذ  القطاةذذات يف 1997و  0199ضذب 

مقدمتها تطا  اقروتات واخلدمات اليت تيتحوذ ةلى حا  األسذد يف االسذتثمارات األجنبيذ  املباشذرم يف ضقونذا، وتتذزامن 
األول للذذذذذذبقو لواتذذذذذذع االسذذذذذذتثمار وسذذذذذذلوك ضعذذذذذذض  هذذذذذذيل املعطيذذذذذذات مذذذذذذع االنتقذذذذذذاوات الشذذذذذذديدم الذذذذذذيت وجههذذذذذذا القاةذذذذذذ 

 .يبب التحويقت املالي  للشركات األجنبي  امليتثمرم يف ا زا ر(1-05)وا دول رتم 4،امليتثمرين

                                                
1
 - Ministre de l'Energie et des Mines, L'Algérie, l'Energie, l'Avenir، op.cit. 

  1، ص2116،ا زا ر، مارس 0112-0111حوصلة قطاع الطاقة والمناجم واارم الطات  واملناجم،  - 2
 .21ساحل حممد،مرجع ساضل،ص- 3
 :نشر ةلى املوتع االلكرتو مقال  ،يوت األحرارجريدم  مليار دوالر للخارج، ، 00المستثمرون األجانب في الجزائر حولوا ، ي ييكر الكاتأل - 4

S.COMHTTP://WWW.DJAZAIRES   82:11، ةلى الياة  21/12/2182، أةلع ةليه يو  2111أوت1، يوم. 

http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=885
http://www.djazairess.com/
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ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذدول رتذذذذذذذذذذذذذذذذذذم)05-1(:التحذذذذذذذذذذذذذذذذذذويقت املاليذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  للشذذذذذذذذذذذذذذذذذذركاء األجانذذذذذذذذذذذذذذذذذذأل مذذذذذذذذذذذذذذذذذذن 0000 دخ 1995                              
                                                                            الوحدم: مليار ووالر

 
Source : Banque of Algéria, BULLETIN STATISTIQUE DE LABANQUE D’ALGERIE,- STATISTIQUES 

MONETAIRES-1964 – 2005, SERIES RETROSPECTIVES, juin2006, p73. 

 سذنوات يف ااي  التحويقت منحا تااةد ضوةوح يظهر اليي يا الب ضالشكل ا دول هيا ةن التعبري وميكن

 :يل  كما األسعار يف سريعا وتطورا اإلنتاج يف منوا ةرف  اليت الزياوم فرتم وه  2005 دخ 2003 من

  2005 دخ 1999 من األجانأل للشركاء النقدي  التحويقت تطور يوة  (1-9)رتم شكل
       مليار ووالر: الوحدم                                                                     

 
 .(1-50)رتم اةتماوا ةلى معطيات ا دول  باحثمن دةداو ال: املادر

 مذن ا زا ذر اسذتقبلته نذا أكثذر العامليذ  الشذركات حيذا  دخ األمذوال رؤوس مذن حذول مذا حجذم أن ويقحذا

 .البرتوق اوال يفوااي   الشركات لنشاا ةبيعي  نتيج  وه  ،ال رتم ن س اقل املباشرم استثماراهتا
 االستثمارات األجنبية المباشرة خارج قطاع المحروقات : ثانيا

روتذذات فذإنه االسذتثمارات األجنبيذذ  املباشذرم اذارج تطاةذات اق( ANDI)حيذأل الوكالذ  الوةنيذ  لتطذذوير االسذتثمار
 :تتواه  ةلى النحو التاق 
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توايع مشاريع االستثمار األجنيب املباشر املارح  ذا لذدحل الوكالذ  الوةنيذ  لتطذوير االسذتثمار (:1-09)ا دول رتم 
م ما ضب   (.1995-1999)اارج تطا  اقروتات لل رتم املمتده

 (%)النيب  (مليون وج) املبل   (%)النيب   ةدو املشاريع القطا 

 9497 1009 1 09 ال قح 

 9459 00700 09475 51 مي البناء و األش،ال العمو 

 19499 110197 91401 911 الاناة  

 9405 900 949 1 الاح 

 9419 0911 141 01 النقل

 140 01995 049 0 اليياح 

 9411 99919 07490 97 اخلدمات

 19499 199917 949 1 االتااالت

 099 595100 099 591 اومو 

ال  الذذ  العلذذو  اإلنيذذاني ،، دراسللة تقييميللة -األجنبللي المباشللر االسللتثمار  جللذب  تجربللة الجزائللر فللي مجللالسذذاحل ، حممذذد :املاذذدر
 .90،ص1990، 10العدو  دلكرتوني  

مذذن  % 9497أنه تطذذا  ال قحذذ  رغذذم أمهيتذذه ال يذذزال يعذذا  التههمذذي  حيذذ  ميثذذل ( 1-09)ي اذذ  ا ذذدول رتذذم 
يا اوذال،و يعذزحل هذيا دخ ةذع  احلذوافز القانونيذ  واملتعلقذ  دمجاق التهدفقات رغذم مذا تزاذر ضذه ا زا ذر مذن دمكانيذات يف هذ

فقذذط، رغذذم نيذذب   %945،أمذذا تطذذا  البنذذاء واألشذذ،ال العموميذذ  تبقذذى حاذذته مذذن التهذذدفقات ةذذعي   فهذذ  متثذذل  ضاملرووويذذ 
لقطذا  وذلذا ضيذبأل اهتمذا  الدولذ   ذيا ا، ، حيذأل دحاذا يات ضنذا ا زا ذر  % 740النمو اليت حققها هيا القطذا  ضذذ 

غر  و مشرو  ضناء مليون وحذدم سذكني  -فيما خيص ضرنامج وةم النمو االتتااوي ااي  مشروة  الطريل الييار شرق
مذن امذو  ةذدو  % 91401و تك هل الدول   م، وتطا  الاناة  اليي دتل املرتب  الثاني  ضعد تطذا  االتاذاالت ضنيذب  

يا مذذا يعذذ  ةذذن ت ذذزم نوةيذذ  و تكذذريس مبذذدأ انيذذحا  الدولذذ  مذذن مذذن دمجذذاق التذذدفقات وهذذ % 19459املشذذاريع ونيذذب  
 : االتتااو تدرجييا،ويشمل هيا القطا 

الذذيت ةذذاوت دخ النشذذاا ضعذذد  MECHELINمثذذال ةذذن هذذيل الاذذناة  الشذذرك  ال رنيذذي  : الصللناعة الميكانيكيللة
مث  % 19لذذذ    ،وهذذذيا  ذذذده تلبيذذذ  حاجذذذات اليذذذوق اق1991أكتذذذوضر  01سذذذنوات و ذلذذذا منذذذي  90توتذذذ  وا  

 .مناأل ةمل 599مليون أورو وذلا خبلل  19و تبل  تيم  املشرو   % 99تادير اإلنتاج ضنيب  

يف اليذذنوات األاذذريم اايذذ  يف اذذال الشذذراك  مثذذل شذذرك  وانذذون  انتعاشذذاةرفذذ  هذذيل الاذذناة  :الصللناعة الاذائيللة
 .1999ال رنيي  و اليت وتع  ةقد شراك  لين  

، أمذا تطذا  الاذح  فتقذدر حاذته (ISPATالشرك  اهلنديذ  )ناة  يف اال احلديد والالأل ضاإلةاف  دخ ذلا الا
و هذذ  نيذذب  ةذذعي   و تبقذذى حماذذورم يف الاذذناة  الاذذيدالني  للذذدار العرضيذذ  األرونيذذ ،أما تطذذا   % 9405مذذن التذذدفقات 

ا تزاذذذر ضذذذه ا زا ذذذر مذذذن فقذذذط، وتطذذذا  اليذذذياح  رغذذذم مذذذ % 9419فحاذذذته مذذذن التذذذدفقات  اتتاذذذاوياالنقذذذل ورغذذذم أمهيتذذذه 



 12م أثر تحرير حركة رؤوس األموال على حصيلة االستثمار األجنبي  المباشر في الجزائر خالل العقد األول من القرن تقيي الفصل الرابع 
 

221 

 

فقذذط وأهذذم املشذذاريع اليذذياحي  مشذذرو  شذذرك  احلامذذل إلنشذذاء  % 140دمكانيذذات سذذياحي  هام ،فحاذذته مذذن التذذدفقات 
مركذذأل سذذذياح  ضيذذيدي فذذذرج و مشذذرو  امذذذع سذذذيدار اليذذعووي لتأسذذذيس تذذريتب سذذذياحيتب ضذذا زا ر العايذذذم ،أما تطذذذا  

من دمجاق التدفقات وهيا القطا  دوي ةلى فرص وااالت اسذتثمار  % 9.11اخلدمات فقد دحتل املرتب  الثالث  ضنيب  
 .ةديدم ااي  يف القطا  املاق مثل التأمب والبنوك

مذذن دمجذذاق التذذدفقات و مت وتذذا ةلذذى القطذذا   % 19499املرتبذذ  األوخ ضنيذذب   احتذذلفقذذد  االتاذذاالتأمذذا تطذذا  
ا مبذن  ثذا  تذرايص للشذرك  املاذري  أوراسذكو  وثالذ  تذرايص ،وجتيذد ذلذاالتااالتسذوق  ان تذاحالاناة  وذلا ضعذد 
 1.للشرك  الكويتي  الوةني 

 :ولقد حقق  هاتب الشركتب نتا ج دجياضي  يف اال تيويل اهلات  النقال يف ا زا ر كما يبينه ا دول املواق
 كويتي  الوةني  يف ا زا رضعض النتا ج اققق  لشرك  أوراسكو  املاري  و الشرك  ال(:1-07)ا دول رتم 

ةذذذذذذدو املشذذذذذذرتكب  1991سن   1999سن   البيان/  الشرك    
دخ غايذذذذذذذذذذذذذذ  أوت 

1995. 

 %نيذذذذذذذذذب  مذذذذذذذذذن  رتم األةمال
PIB 

 %نيذذذذذذذذذب  مذذذذذذذذذن  رتم األةمال
PIB 

 9910500 9401 مليار وينار 55 9411 مليار وينار 11405 أوراسكو 

 0909919 9491 مليار وينار 0 - - الكويتي  الوةني 
SOURCE :BENACHENHOU ABDELLATIF, LES NOUVEAUX INVESTISSEURS, ALPHA DISIGN, ALGERIE, MAI 2006, P51 

للمحمذذول، حباهذذ   ا زا ذذر املاذذري ، مشذذ،هل شذذبك  لقتاذذاالتأوراسذذكو   ، فذذر "DJEZZY" جذذااي جذذ  دس د 
دكتيذذذذذأل رااذذذذذ  جذذذذذ  دس د  الثانيذذذذذ  يف الذذذذذبقو  (واليذذذذذ  19)مذذذذذن اليذذذذذكان %  09وضت،طيذذذذذ  شذذذذذبكي  %  19سذذذذذوق 

شذبك  ا زا ذر : ه منافيذانل ،1991شباا 05مليون ووالر، وأةلل رمسيا يف  797، مع ةر  تدرل 2001 جويلي  يف
جااي أهذم فذر  وموةذ  أوراسذكو  تيليكذو  ةلذى وتعت   ،(فر  الوةني  الكويتي ) وجنم  موضيليس احلكومي  للهات  اقمول

ضعد سنتب من العمل يف حي  أنه  2، ضاملا   من امو  أرضاح الشرك  األ  99اإلةقق، حي  أن أرضاحها متثل أكثر من 
من الناتج اقل  اإلمجاق يف ا زا ر نتيج   % 9411مليار وينار و ما ميثل  11405ارت ع رتم أةمال الشرك  دخ  ا زا ر

مليذار وينذار و مذا  55فقد ارت ع رتم أةمال الشذرك  ضشذكل تياسذ  حيذ  ضلذ   1991اياوم ةدو املشرتكب، أما يف سن  

                                                
 .11،صحممد ساحل، مرجع ساضل - 1
 -  يف ميامهتها ة  نشاةها ضدأت وتد 8111 سن  دخ تأسييها العري، يرجع العاي يف اقمول  اهلات خلدم  شرك  أك  تعت  ماري  شرك  ه  لقتااالت، أوراسكو 

 ضاكيتان، اميباضوي، العراق، ا زا ر، تونس، مار، دخ دةاف  2117 سن  يف ليشمل التالي ، الينوات يف للشرك  ا ،رايف النشاا توسع وموتوروال، تيليكو  فرانس مع موضينيل
 ةا ل  ةره من اململوك ) لقستثمارات ويير تييطر ش ص، مليون 16 حواق الشرك  فرو  عتل  يف املشرتكب ةدو ضل  2117 مارس يف كون ، ون ه ضن،قوي ،
 فيما ووالر مليار 2.226اق حو  2111 سن  ديراواهتا ضل، . رأمساهلا من سهم اا د% 11 امتقكها ة  الشرك  ةلى( اليوناني  وهيقس اإليطالي  ويند متلا واليت ساويرس،
 .ساويرس جنيأل هو ور ييها 21.111 حواق الشرك  تش،ل ووالر، مليار 81.1 حواق 2116 وييم  28 يف اليوتي  تيمتها ضل، 

، ةلى 88/12/2182:، أةلع ةليها يو  .ORGHTTP://AR.WIKIPEDIA:  ةلى املوتع االكرتو منشور ، مقال جازياملوسوة  احلرم، ويكبيديا، -2
 .88:11الياة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_(%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_(%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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دخ  1995وم ةذذذذدو املشذذذذرتكب و الذذذذيي ويذذذذل دخ غايذذذذ  أوت مذذذذن النذذذذاتج اقلذذذذ  اإلمجذذذذاق نتيجذذذذ  ايذذذذا % 9401ميثذذذذل 
 .مشرتك 9910500

يف  لقتاذاالتأةلقذ  الوةنيذ  وتذد االسذم التجذاري جنمذ  يف ا زا ر    فتح   *أما شرك  الكوي  الوةني  لقتااالت
 ال   2002 وييم  2   ف 1لتباشر أةماهلا كثال  مش،ل خلدم  اهلوات  النقال ، 1991ا زا ر ةملياهتا يف سن  

 124املقذذذذذدر ضذذذذذذ  املذذذذذاق النقذذذذذال يف ا زا ذذذذذر ضعذذذذذد ةرةذذذذذها اهلذذذذذات  الكويتيذذذذذ  ةلذذذذذى رااذذذذذ  اسذذذذذت،قل" الوةنيذذذذذ  تيليكذذذذذو "
حيذ  تيذيطر  دفريقيذاو تذل جنمذ  اليذو  املركذز الثذا  يف أكثذر أسذواق ادمذ  اهلواتذ  النقالذ  تنافيذا يف يذال 2،ووالر مليون

وتذد   3من أسهم شرك  جنم ، %70لقتااالت املتنقل   من نيب  اليوق حي  متتلا الشرك  الوةني  %11ةلى نيب  
من النذاتج اإلمجذاق اقلذ  يف ا زا ذر و لقذد  % 9491مليار وينار ما ميثل  0 واق ح1991ضل  رتم أةمال الشرك  سن  

مشرتك يف اقل سن  واحدم مذن التهواجذد  0909919 حواق1995ضل  ةدو املشرتكب يف هيل الشرك  دخ غاي  أوت 
 .أوراسكو  و االتااالت ا زا ري  يف ا زا ر رغم املنافي  الشديدم من شرك 

 .1550-1555خالل الفترة  التوزيع الجارافي لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر: لثالثالفرع ا
مليذذون ووالر و ذلذذا  1091415، أنه ماذذر امليذذتثمر الر ييذذ  يف ا زا ذذر مببلذذ  (91-09)ي اذذ  ا ذذدول رتذذم 

و  لذذن س الشذذرك ، و و هذذو مشذذر ( ACC) ضعذذد واذذول شذذرك  أوراسذذكو  لقتاذذاالت،وكيلا الشذذرك  ا زا ريذذ  لامسنذذ  
مليذذذذون ووالر و ذلذذذذا ضعذذذذد واذذذذول الشذذذذرك  الكويتيذذذذ  الوةنيذذذذ   00594915الكويذذذذ  الذذذذيت تعتذذذذ  امليذذذذتثمر الثذذذذا  مببلذذذذ  

مليذذذذذذذذذون ووالر مبشذذذذذذذذذرو   11941لقتاذذذذذذذذاالت،أما جنذذذذذذذذذو  دفريقيذذذذذذذذذا فقذذذذذذذذذد احتلهذذذذذذذذذ  املرتبذذذذذذذذذ  الثالثذذذذذذذذذ  و ذلذذذذذذذذذا مببلذذذذذذذذذ  
KAHRAMAلكهرضذذاء ض رايو،أمذذا فرنيذذا احتلذذ  املرتبذذ  الراضعذذ  ضإمجذذاق تذذدرل ،إلنشذذاء حمذذيط  ليذذ  امليذذال و حمطذذ  دنتذذاج ا

ال رنيذي ،اخلزه،الكيمياء والاذيدل  ( DANONE)مليون ووالر تركهزت يف الاناةات ال،يا ي  من اقل  9904099
 مليذون 1514795،وليبيا احتل  املرتب  اخلاميذ  مذن حيذ  التذدفقات مببلذ  (MICHELIN)و الاناةات امليكانيكي  

، و احتلذذذ  الواليذذذات املتحذذذدم  LAFICO  ووالر ومذذذن أهذذذم املشذذذاريع دنشذذذاء ثقثذذذ  فنذذذاوق يف ا زا ذذذر مذذذن ةذذذره شذذذرك 
مليذذذذذون ووالر و ذلذذذذذا مذذذذذن اذذذذذقل تطذذذذذا  الكيميذذذذذاء والاذذذذذيدل   1994999األمريكيذذذذ  املرتبذذذذذ  الياوسذذذذذ  ضإمجذذذذذاق تذذذذذدرل 

(PFIZER )  وشذذذذرك(HWD )يف املرتبذذذذ  اليذذذذاضع  مببلذذذذ  دمجذذذذاق تذذذذدرل إلنشذذذذاء حمطذذذذ  لتحليذذذذ  امليال،وجذذذذاءت اليذذذذعووي  
مليون ووالر مبشرو  تأسيس تريتب سياحيتب يف ا زا ر ةن ةريل اومع اليذعووي سذيدار،واحتل  الاذب  1014099

                                                
 ،، وضيلا تكون ثا  شرك  تقد  ادمات اهلوات  اقمول  يف الكوي 4999 وضدأت العمل التجاري يف 4991 أكتوضر 42 تأسي  الشرك  الوةني  لقتااالت يف  *
، (وينار كوييت لليهم 10600) وينار كوييت مليون 961القطري  ضقيم   كيوتل ضبيع حاتها يف الشرك  الوةني  لشرك  شرك  مشاريع الكوي  القاضو  تام  2001مارس يف
 ، واألكثر تدرم ةلى املنافي  تعد الشرك  الوةني  لقتااالت واحدم من أك  مش،ل  االتااالت املتنقل  يف الكوي، و وتعد تلا الا ق  ه  األك  يف القطا  اخلاص الكوييت 

هيا االجناا ي يولد من فراغ ضل  ،مليون ةميل يف الكوي  وحدها 401600000لتقد  ادماهتا لنحو % 441وسرة  االنتشار يف سوق اهلات  اقمول حي  من  ضنيب  
.ةاف  دخ االرتقاء الدا م ضشبك  اخلدمات من اجل راح  ةمق هاجاء نتيج  إليرار الوةني  الدا م ةلى توفري ادمات ومنتجات اتااالت مبتكرم ومتميزم ضاإل  

 .82ص ،2111الكوي ، ،-قوة التايير  -0119التقرير السنوي الوةني  لقتااالت،  - 1
أةلع ةليه يو  ، .ORGHTTP://AR.WIKIPEDIA: ةلى املوتع االلكرتو منشور مقال ، (نجمة شركة االتصاالت)املوسوة  احلرم، ويكبيديا،  -2

 .82:11، ةلى الياة  82/12/2182
 .82الوةني  لقتااالت، مرجع ساضل ، ص - 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1997
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_(%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA)
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 0774101مليذذون ووالر،واحتلذذ  اهلنذذد املرتبذذ  التاسذذع  مببلذذ  دمجذذاق تذذدرل  1094519املرتبذذ  الثامنذذ  مببلذذ  دمجذذاق تذذدرل 
مذذذن رأمسذذذذال الشذذذرك  العموميذذذذ  للحديذذذد و الاذذذذلأل  %79ووالر و ذلذذذا مذذذذن اذذذقل تنذذذذاال ا زا ذذذر ةلذذذذى حاذذذ  مليذذذون 

(SIDER )  دخ اوموةذذذ  اهلنديذذذISPAT   و احتلذذذ  هولنذذذدا املرتبذذذ   ، 19901و ذلذذذا مبوجذذذأل االت اتيذذذ  امل مذذذ  سذذذن
 .، وا دول أونال يبب ذلامليون ووالر 0174957العاشرم مببل  دمجاق تدرل 

 (مقيب الدوالرات) الدول العشر األوخ امليتثمرم يف ا زا ر اارج تطا  اقروتات (:1-09)ا دول رتم 
 اومو  1995 1991 1999 1991 1990 1999 البلد الرتتيأل

 1091415 00194199 199451 94111 114115 0171451 1154019 مار 0

 00594915 9 00594915 9 9 9 9 الكوي  1

 11941 9 9 11941 9 9 9 دفريقيا  جنو  9

 9904099 194999 174901 194019 014799 0499 0904091 فرنيا 1

 1514795 94991 014919 14199 554990 9 704199 ليبيا 5

 1994999 94909 1094099 04009 9 94719 014500 أ. .الو 9

 1014099 9 1014099 9 9 9 9 اليعووي  7

 1094519 04971 14997 001419 94007 94509 004101 الاب 9

 0774101 9 9 94100 94005 07949 9 اهلند 0

 0714951 9 9 9 071499 9 04977 هولندا 09

، 10العذذدو  ال  دلكرتونيذذ ،،الذ  العلذذو  اإلنيذاني ، دراسلة تقييميللة -االسللتثمار األجنبللي المباشللر  جلذب  تجربللة الجزائلر فللي مجللالحممذذد سذاحل ، : املاذدر
1990. 

 :و ميكن مقحظ  ما يل  كيلا 
ماذذذذر،الكوي ، ليبيذذذا، اليذذذعووي ، و رغذذذم هذذذذيا : وجذذذوو أرضعذذذ  وول ةرضيذذذ  كذذذذأهم ميذذذتثمرين يف ا زا ذذذر و هذذذ  -

فاالسذذتثمارات العرضيذذ  البينيذذ  يف ا زا ذذر ةذذعي   و هذذيا راجذذع دخ ةذذ ل  حاذذص هذذيل الذذدول مذذن التهذذدفقات ماةذذدا ماذذر 
 .والكوي 

هذذذ  ليبيذذا كذذأهم ةشذذرم ميذذتثمرين يف ا زا ذذذر تنتمذذ  دخ ا ذذاو امل،ذذر  العذذذري،ولكن  وجذذوو وولذذ  ةرضيذذ  واحذذدم  -
 .ضاستثمار ةئيل،نها ي كد فشل هيا التهكتل يف  قيل التهكامل ضاةتبار أنه لقستثمار وور يف  قيل التكامل

 1525 -1559لفترة من لفي الجزائر  االستثمار األجنبي المباشر حصيلة تقييم : المطلب الرابع
، حيذذ  سذذامه  سياسذذ  1999ت عذذ  التذذدفقات الذذواروم دخ الذذدول العرضيذذ  ةذذمن دتلذذيم يذذال دفريقيذذا سذذن  تذذد ار 

 049دخ  1999االن تاح ةلى العاي اخلارج  وضرامج اإليقح يف تدفل االستثمارات دليهذا، فقذد ضل،ذ  يف ا زا ذر سذن  
معظذم امللكيذات األجنبيذ  يف يذناةات الذن ط وال،ذاا،  ، وذلا ةلى الرغم من دجذاء ا زا ذر %99مليار ووالر ومبعد منو  

ويشذذذري التقريذذذر دخ دتلذذذيم يذذذال دفريقيذذذا ضاةتبذذذارل شذذذريكا جتاريذذذا واسذذذتثماريا حيويذذذا لق ذذذاو األوروي، ويعذذذزحل النمذذذو اليذذذريع 
املنطقذذذ  ل ذذذت  للتذذذدفقات الذذذواروم دخ وول الشذذذمال اإلفريقذذذ  العرضيذذذ  جز يذذذا دخ اخلطذذذوات اإليذذذقحي  الذذذيت تامذذذ   ذذذا وول 

                                                
 .18، صحممد ساحل ،مرجع ساضل - 1
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االسذذتثمار األجنذذيب ، كمذذا اختذذي العديذذد مذذن وول املنطقذذ  دجذذراءات متنوةذذ  لتشذذجيع االسذذتثمار األجنذذيب   اتتاذذاوياهتا أمذذا
،ودتامذذ  منذذاةل حذذرم لقسذذتثمار (ا زا ذذر، ماذذر، تذذونس) ضشذذكل ر ييذذ ، الت  يوذذات الوذذريبي     املباشذذر ، وتذذد يلذذ 

 اتذل شذهدت العرضيذ  املنطقذ  دخ الذواروم املباشذر األجنذيب االسذتثمار تذدفقات أن ضالذيكر ا ذدير ومذن1،(امل،ذر )اخلذاص 

 .2املتقدم  الدول وكيلا  النامي  الدول مع مقارن  2009 ةا  اقل ا  ا  معدل

 (1525 -1559 )خالل الفترةإلى الجزائر المباشر الوارد االستثمار األجنبي تدفقات : الفرع األول
 1999ات االستثمار األجنيب املباشر الواروم والااورم اقل ال رتم ما ضب وسنحاول اقل هيا ال ر  تقييم تدفق

 .1909و

 (1525-1559)للجزائر خالل الفترة الوارد المباشر االستثمار األجنبي إجمالي : أوال

يف املتعذذدوم األةذذراه لوذذمان االسذذتثمارات، الذذيت تعذذد م سيذذ  تاضعذذ  وموةذذ  البنذذا العذذامل  أوةذذح  الوكالذذ  لقذذد 
حذذول االسذذذتثمارات املباشذذرم األجنبيذذذ  يف العذذذاي أن االسذذتثمارات األجنبيذذذ  يف ا زا ذذر شذذذهدت ضذذذب  1909ليذذذن   هذذاتقرير 

 1997مليذذذار ووالر سذذذن   0499و 1999مليذذذار ووالر سذذذن   0499ارت اةذذذا كبذذذريا حبيذذذ  ضل،ذذذ    1990و 1991
 .19903مليار ووالر سن   1490و 1999مليار ووالر سن   1495و

ضيانذات ميذزان املذدفوةات أو ضيانذات  يفسذواء ايذاوم  1999ا زا ر اقل العا   دخواروم قد حقق  التدفقات الول
مليذار ووالر  0149لتبلذ   %509املشاريع املراص هلا، حيذ  حققذ  املشذاريع املذراص هلذا ت ذزم غذري ميذوت  مبذا نيذبته 

 .1997مليار ووالر ةا   149مقارن  ضنحو 
ا  العقاري ضدرجذ  ملحوجذ  لل،ايذ  حيذ  تزايذدت التذدفقات الذيت اجتذي ا ويرجع ذلا ضا   أساسي  النتعاش القط

، 1997مرم مقارن  ضقيم  تدفقات القطا  الاناة  مبا يزيد ةن أرضع  أمثال تدفقاته للعا   19   1999القطا  لعا  
مشذرو  مبذا  091هلذاتد شهد تأسيس ةدو من مشاريع االستثمار املباشر  ضل  دمجا 1999ومن ا دير ضاليكر، أن العا  

، أمذذا تذذدفقات االسذذتثمار ي ذذ وج5997مشذذروةا ةرضيذذا يذذوفر جذذو  99منهذذا  ،1997فريذذ  ةمذذل للعذذا  094719يذذوفر 
مليار  149دخ  1997مليار ووالر ةا   041قد ارت ع  أيوا من فاألجنيب املباشر الوافدم من واتع ميزان املدفوةات ، 

 .واإلمارات، ضعد كل من اليعووي  1999 سن  يف الدول العرضي   ملرتب  الثالث وتد احتل  ا زا ر ا  1999،4ووالر ةا  
سذذذذن  ضاملا ذذذذ  اذذذذقل اليداسذذذذ  األول مذذذذن  00حبذذذذواق  االسذذذذتثمارات األجنبيذذذذ  املباشذذذذرم يف ا زا ذذذذروتذذذذد تراجعذذذذ   

وتوذي  ، ''و أنيمذاميبذ''البحر األضذيض املتوسذط منطق  وراس  أةدها مركز االستثمار والشراك  يف وهيا حيأل  ،2040
ذات اهليئ  أن حجم مشاريع االسذتثمار األجنذيب املباشذر د  ذض يف كامذل وول يذال دفريقيذا ولذيس يف ا زا ذر فقذط، لكذن 

                                                
 .61-62ص ص ، 2117الكوي ، ، 2117 العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير االستثمار، لومان العرضي  امل سي  - 1
 .71ص ،2181الكوي ، ،2181 العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير االستثمار، لومان العرضي  امل سي  - 2
مقال منشذور ةلذى املوتذع ،ال جر جريدم،0118مليار دوالر سنة  0.0في الجزائر بلات  االستثمارات األجنبية: للبنك العالمي تقرير ي ييكر الكاتأل،   -3

 .28:11، ةلى الياة 88/12/2182  ، أةلع ةليه يو 00/82/2181: ، نشرت يو FADJR.COM-HTTP://WWW.AL:االلكرتو 
 72ص، 2111الكوي ، ،2111 العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير االستثمار، لومان العرضي  امل سي  - 4

http://www.djazairess.com/author?name=%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://www.al-fadjr.com/
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أنيمذذا ''وفقذذا لوثيقذذ   2040ضاملا ذذ  يف الناذذ  األول مذذن ةذذا   00و 60ضنيذذب    ضاذذ   أتذذل يف كذذل مذذن امل،ذذر  وليبيذذا
ضاملا ذ  ض وذل  1,2نس االسذتثناء ضتيذجيل ارت ذا  تذدر ضذذ ضينمذا أحذدث  تذو ،لذى األنرتن اليت نشذرهتا ةلذى موتعهذا ة'' ميبو

 .املشرو  الو م لامارات ةن ةريل ضي  التمويل اخلليج 

 يف املئ  اذقل األشذهر اليذت  األوخ 22كما ا  ض ةدو املشاريع يف االستثمار األجنيب املباشر يف ا زا ر ضنيب  
فقذذد تراجعذذ  االسذذتثمارات يف تطذذا  الطاتذذ  مذذا انعكذذس سذذلبا ةلذذى املشذذاريع يف '' يمذذا ميبذذوأن''ووفذذل  2040مذذن سذذن  

 1· 2002 ا زا ر، وهو ما ميثل ثل  حم ظتها من االستثمار األجنيب املباشر مني ةا  
رت يف ولقذذد شذذدوت سذذ ريم ور ييذذي  م وةذذي  اال ذذاو األوروي يف ا زا ذذر، اليذذيدم لذذورا ضذذا يزا أن القذذوانب الذذيت يذذد

 2. سامه  يف دةات  االستثمارات األجنبي ، مبا فيها األوروضي  1990ا زا ر مني 
أن " األونكتذذاو"الاذذاور ةذذن مذذ متر األمذذم املتحذذدم للتجذذارم والتنميذذ   1909و لقذذد أجهذذر تقريذذر االسذذتثمار العذذامل  

، فقد تاذدرت ماذر ضلذدان هذيل املنطقذ  يف جذي  ا زا ر حل  يف املركز الثا  ضالنيب  اخ البلدان العرضي  يف يال دفريقيا
تلتها ا زا ذر ضاسذتثمارات تذدرت ضنحذو  1999مليارات ووالر يف  041مليارات ووالر مقارن    947استثمارات ضل،  

 3.مليار ووالر لليووان 141مليار ووالر لليبيا و 149مليار ووالر ومثلها للم،ر  و 149
حيأل  اخلاي  ضاالستثمار األجنيب املباشر حي  نقحا أنه  اإلحاا ياتيف  هااتقوجيدر ضنا التنبيه دخ وجوو 

لتذدفل هذ  اليذن  الذيت سذجل  فيهذا ا زا ذر أفوذل نتيجذ   1999الوكال  املتعدوم األةذراه لوذمان االسذتثمار تعتذ  سذن  
 .1990سن  مليار ووالر  149مقاضل   1999مليار ووالر ةا   1495حبواق الستثمار األجنيب املباشر ا

 حققذ  املقاضل و حيأل تقرير االستثمار الااور ةن امل سي  العرضي  لومان االستثمار وا تمان الااورات  ويف

 املدفوةات ميزان لبيانات فقاهيا و و  ، 1.3%نيبته مبا ة ي  ، اياوم 0111 العا  اقل ا زا ر دخ الواروم التدفقات

2008 ةا  ووالر مليار 2.28 ضنحو مقارن  ووالر مليار 2.31 تيمته ام لتبل  املركزي، ا زا ر ضنا ةن الااورم
4 

ا زا ذذر ضل،ذذ   الوافذذدم دخاالسذذتثمارات األجنبيذذ  حذذول  أونذذالحيذذأل ضيانذذات األونكتذذاو واملبينذذ  يف ا ذذدول  وكذذيلا
 ا ياتاإلحاذذرغذذم االاذتقه الط يذذ  يف ، وضالتذذاق 1990مليذذار ووالر سذن   1.7و 1999مليذار ووالر سذذن   1.50

ضب األونكتاو وامل سي  العرضي  لومان االستثمار لكن املقحا أن ا زا ر حقق  أفول نتيج  لتذدفل االسذتثمار األجنذيب 
 .1990سن  املباشر 

                                                
ةلى منشور مقال ،0101بالمائة خالل السداسي األول من  91تراجع االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر بنسبة حممد اهلاوي ضن محل ،  - 1

مارس 81: ، وأةلع ةليها يو 22:21، ةلى الياة 2181أوت 21:نشرت يو  ،WS.INFOHTTP://WWW.DJAZAIRNE  : اإللكرتو  املوتع
 .11:11، ةلى الياة 2182

أعاقت االستثمارات  0118القوانين الصادرة منذ ''الخبر''سفيرة ورئيسة مفوضية االتحاد األوروبي في الجزائر لورا بائيزا لل، اليل ح يا يو  - 2
، أةلع ةليه يو  21/81/2188ت يو نشر   .COMHTTP://WWW.ELKHABAR:مقال نشر ةلى املوتع االلكرتو  ،جريدم اخل ، ''األجنبية في الجزائر

 .21:11، ةلى الياة 21/12/2182
3
 .2181 -17 -21،  جريدم النار ، ، الجزائر الثانية في التدفقات االستثمارية بشمال إفريقيا ي ييكر الكاتأل - 
 12ص، مرجع ساضل،2111 العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير االستثمار، لومان العرضي  امل سي  - 4

http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/18832--------80------2010-.html
http://www.elkhabar.com/
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 .1909 -1999االستثمار األجنيب الوارو اقل ال رتم ما ضب ( 91-00)ا دول رتم 
 مليون ووالر: الوحدم                                                                                     

source: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),World Investment Report 2011,united 

nations, new york and geneva,2011, p187 

ي تبل،ذذه اذذقل  2111و 2111ضلذذ  حجذذم االسذذتثمارات األجنبيذذ  املباشذذرم يف ا زا ذذر رتمذذا تياسذذيا اذذقل ةذذام  
واتتاذاوي  حذاوتب تراجذع اقهلمذا حجذم  الينوات العشر األاريم، ضالرغم من أن العاي مر اذقل هذيل ال ذرتم ضأامذ  ماليذ 

ووالر لل ميذل يف جويليذ   017، كما اجارت أسذعار البذرتول مذن ضاملا   19االستثمارات األجنبي  املباشرم يف العاي ضنيب  
، نا أوحل ضا زا ر دخ اختاذ دجراءات اتتاذاوي    ظيذ  أثذارت الكثذري 1990لل ميل يف   ووالر 59دخ أتل من  1999

ضاإلةاف  دخ ،  1909 ر سن دخ ا زا من ا دل، اةت ها البعض أجا كان  سببا يف تراجع حجم االستثمارات األجنبي  
 .األام  املالي  اليت تعا  منها شرك  ضريت  ضرتوليو  دحدحل أك  الشركات البرتولي  امليتثمرم يف تطا  اقروتات ضا زا ر

 مشاريع فيما خيص االستثمار األجنيب املباشر أرضع  الوةني  الوةني  لتطوير االستثمار سوحل الوكال  تيجهل حي  ي

كما ذكرنا  يعوو املباشرم األجنبي  لقستثمارات الرتاجع هيا 2008 سن  اقل مشرو  102 مقاضل 2009 سن  يف
م ا ديدم التداضري دخ  املالي  تانون ألحكا  استناوا األجنبي  األموال رؤوس واول ضشأن ا زا ري  الدول  تبل من املت يه

1. 2009 لين  التكميل 
 

 (مليون ووالر) 1909 -1999تثمار األجنيب املباشر الواروم اقل ال رتم تدفقات االس( 1-9)لشكل رتم ا
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ةذره تقذدما 1909 دخ 1999ومن الشكل املوةذ  أةذقل يتوذ  لنذا أن االسذتثمار يف ا زا ذر اذقل ال ذرتم مذن 
حيذذذأل الشذذذكل  قيذذذل أفوذذذل نتيجذذذ  لتذذذدفقات  1990ملحوجذذذا، لكنذذذه يف تيضذذذي  يذذذعووا ونذذذزوال، وتذذذد ةرفذذذ  سذذذن  

حي  أرجع  اليلطات ا زا ري  هيا التطور دخ التشريعات اليت أيدرهتا يف هيا اوال واليت االستثمار األجنيب املباشر ، 
ن األجانذذأل يف ةذذدم تطاةذذات وهذذ  تشذذريعات متقدمذذ  ومشذذجع  مقارنذذ  سذذاةدت ةلذذى اسذذتقطا  العديذذد مذذن امليذذتثمري

لتقذارير الدوريذ  ملنذاخ ، ووفقذا لللعقبذات الذيت تعذرت  ميذار االسذتثمار أما ضالنيب  ضالكثري من وول البحر األضيض املتوسط،
الذدول يف اذال جتيذيد األةمال واالستثمار الذيت يقذو  ضإةذداوها سذنويا البنذا العذامل ، والذيي يوذع ا زا ذر ةذمن أيذعأل 

تعذذدو اإلجذذراءات البريوتراةيذذ  واإلواريذذ ، وتعذذدو الوثذذا ل اخلايذذ  ضاملشذذاريع، دخ : هذذ  ريع االسذذتثمار والقيذذا  ضاألةمذذالمشذذا
جانأل ضطء املعا   ورو ال عل ةلذى ميذتوحل عتلذ  اإلوارات الذيت مذااال تيذري وفذل اآلليذات القدميذ  واملركزيذ  اإلواريذ  الذيت 

وذذ   غموةذذا كبذذريا ةلذذى هذذيا املنذذاخ، يوذذاه دليذذه تعذذدو مراكذذز القذذرار واهليئذذات املكل ذذ  مبجذذال االسذذتثمار، مذذن غالبذذا مذذا ت
شذذركات التيذذيري وامليذذامه  واولذذس الذذوةين لقسذذتثمار والذذس ميذذامهات الدولذذ  والذذواارات الويذذي  واملتذذدالب مذذن ماذذاحل 

 1يئات اليت تدال يف ميار االستثمارا مارك واملوان  والورا أل وأمقك الدول  وغريها من اهل

 (1525-1559)التوزيع القطاعي لالستثمار األجنبي المباشر الوارد للجزائر خالل الفترة :ثانيا
 :سبة لالستثمار في قطاع االتصاالتلنبا

لعذر  مذن افتا املتعامل الرياوي يف سوق اهلات  النقال ضا زا ر أوراسكو  تيليكو  ا زا ذر يذدارم امليذتثمرين اقد ف
موجذ ،يف جذره تياسذ   9599مليار ووالر ضذا زا ر وحذدها وضعذدو مذوج ب جتذاوا  147اقل حجم استثمارات فاق 

 .1999مليذذذون ووالر،مطلذذذع سذذذن   797ال يتعذذذدحل اليذذذبع سذذذنوات تذذذارير حاذذذوله ةلذذذى دجذذذاام االسذذذتثمار ضذذذأكثر مذذذن 

يف تذذوفري أكذذ  ةذذدو مذذن منايذذأل الشذذ،ل المتاذذاص  فبعذذد ومقرةذذ  سذذوق اهلذذات  النقذذال وسياسذذ  امل سيذذ  الرا ذذدم       
مذذا " جذااي"البطالذ  الذيت فتكذ  يف وتذذ  موذى ضالعديذد مذن دةذذارات الذوةن و ارجيذ  ا امعذات،وج  املتعامذذل الريذاوي 

دةذذذار جزا ذذذري يف اذذذاالت املعلوماتيذذذ  و االتاذذذال و اذذذاالت أاذذذرحل وفذذذل احلاجذذذ ،كما مسذذذ  ضذذذاملوااام  9999يرضذذذو ةذذذن 
مناأل ش،ل غري مباشر للشبا  اليين اةتمدهم كمذواةب أو متعذاملب جتذاريب غذري مباشذرين،و يف  اذر أل   19ضتوفري

ضذأك   1/09/1900ارجاته أاي هيا األاري ةلى ةاتقه متويذل فعاليذات منتذدحل امليذتثمرين العذر  و الذيي افتذت  يذو  
ستثمار ةلى امليتويب العري و الدوق،ملناتش  ، حبوور مكث  ألمساء المع  يف سوق اال" الشرياةون" ال ناوق العايمي  

الذذيي ةذذره كيذذ  ييذذتثمر و كيذذ  "جذذااي"ضاسذذتثناء  أهذذم توذذايا االسذذتثمار و فريذذه،واليت فشذذل الكثذذريون يف اتتنايذذها ،
يكيأل حذأل شذرد  ةريوذ  مذن اوتمذع ا زا ذري و الذيت ااتذارت ادماتذه و فوذلته ةلذى الكثذري مذن املتعذاملب املوجذووين 

 .لياح  ا زا ري ةلى ا
 

، و 1909سذذن   مليذذار ووالر أمريكذذ  147ضذذا زا ر وحذذدها " أوراسذذكو  تيليكذذو  "تذذد ضلذذ  حجذذم اسذذتثمار شذذرك  و        

                                                
 :ةلى املوتع االلكرتو منشور ، مقال 0101تراجع في االستثمارات األجنبية المباشرة الموجهة للجزائر في - 1

NKS.COMHTTP://WWW.ALGERIELI،   ةلى 2188مارس  81: ، وأةلع ةليها يو 11:21: ةلى الياة  2188أكتوضر،  2نشرت يو ،
 .11:11الياة  

http://www.algerielinks.com/2011-10-02-12-28-45/1879---------2010.html


 12م أثر تحرير حركة رؤوس األموال على حصيلة االستثمار األجنبي  المباشر في الجزائر خالل العقد األول من القرن تقيي الفصل الرابع 
 

227 

 

 ، ضلذذد أجنذذيب 091دوليذذ  مقيذذمب ةلذذى شذذريا يف  ويذذل املكاملذذات ال 919متكذن يف فذذرتم جذذد وجيذذزم مذذن احلاذذول ةلذذى 
و أضلذى فيهذا حيذنا ،و  اذر اضتكاراتذه مذن اذقل مرافقتذه للحجذاج ا زا ذريب اذقل  هيل اخلدم  الذيت يتقنهذا املتعامذل كثذريا

موسذذم احلذذج ال ذذارا، أيذذن متكذذن هذذ الء مذذن التوايذذل مذذع أهلهذذم مذذن اذذقل ادمذذ  الرسذذا ل الناذذي  القاذذريم الذذيت ي تتعذذد 
 ويذ  ا زا ريذ  ةلذى اتاذال وج ،كمذا يف احلذاالت العاويذ ،و ادمذ  ةذمان ضقذاء امليذافرين ةذ  اخلطذوا ا 05تيذعريهتا ال

وا م مع ذويهم و أحبا م ةوال فرتم الرحل  ا وي  ،ضعد أن كان  ميتحيل  دخ جو ما يف الينوات املاةي ،يف حال  ضلذوغ 
ةلذذو الثقثذذ   اله مذذرت ،و هذذذيا كلذذه ضأسذذعار جذذد تنافيذذذي  و يف متنذذاول ا ميذذع، دذا مذذا تارناهذذذا ضتلذذا املعتمذذدم مذذن تبذذذل 

ضاملا ذذ  مذذن الشذذبك  اهلات يذذ  املمتذذدم ةذذ  الوةن،نذذا  07آلاذذرون، كمذذا اسذذتطا  املتعامذذل الريذذاوي ةذذمان ت،طيذذ  املتعذذاملون ا
ييم  ملشرتكيه ضالبقاء ةلى اتاال وااذل اذال الشذبك  و لذو كذانوا يف أضعذد نقطذ  مذن الذرتا  الذوةين،و لعذل هذيا احلجذم 

ال ذذذيم يف الويذذذول دخ مشذذذرتكيه هذذذو مذذذا أهلذذذه ليرتضذذذع ةلذذذى ةذذذرش  العذذذاق مذذذن اخلذذذدمات و نوةيتهذذذا املمتذذذاام، و دسذذذرتاتيجيته
مليذذون مشذذرتك نذذن ااتذذاروا ادماتذذه ووةذذعوا فيذذه كامذذل ثقذذتهم كذذوجم يتلقذذون  01 حبذذواقمتعذذامل  اهلذذات  النقذذال ضذذا زا ر 

 79ع ،و أفول أنوا  اخلدمات يف اال االتاال و اليت يتك ل  ا سبع  مذواةب ضاذ   حاذري  ، ةشذرون ألذ  نقطذ  ضيذ
لزضا نذذه األوفيذذاء مركذذزي اسذذتما  يعمذذقن ةلذذى مذذدار " جذذااي"مركذذز اذذدمات مذذواةب ةذذ  كامذذل واليذذات الذذوةن، كمذذا وفذذر 

سذذاة ، ضكذذل مذذن واليذذيت ا زا ذذر العايذذم  ووهذذران، يف انتظذذار ضعذذ  مراكذذز اسذذتما  أاذذرحل  11سذذاة  ةلذذى  11األسذبو  ،
ميتشذذار  019اضا نذذه األوفيذذاء و مشذذرتكيه األفاةذذل أكثذذر مذذن ضبذذات  تذذرا  الذذوةن، كمذذا يوذذع هذذيا األاذذري  ذذ  تاذذره 

مكل ون خبدم  الزضا ن،ضاإلةاف  دخ تواجدل يف أهم التظاهرات الثقافي  و االتتااوي  و ال ني  الذيت تيذتقطأل ا زا ذريب،دذ 
لتذذزوو ضاألريذذدم ذلذذل الكثذذري مذذن مشذذاكل االتاذذال يف الكثذذري مذذن املذذرات ملشذذرتكيه،حي  كذذانوا يف كذذل مذذرم ياذذعأل فيهذذا ا

ةقوم " كريدي SOS"جيدونه أمامهم كما ملينال يف املعار  امل تل   اليت ساند فيها املتعامل اضا نه خبدميت ال ليكي  و
                                                                                                                    ةلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى تنظيمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه للكثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذري مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن امليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاضقات الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيت أ جذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  تلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  اضا نذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه األوفيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء

جذأل ا زا ذر، دذن "وتذد ضذرر املتعامذل حجذم االسذتثمار هذيا و الذيي ويذ ه الكثذريون ضالوذ م حببذه الكبذري للجزا ذر        
ت، هتتم ، كما أماا هيا األاري اللثا  ةن استثمارات أارحل مرتقب  ميتقبق اارج اال اهلات  و االتااال"نيتثمر فيها

 .1مبجاالت و تطاةات حيوي  أارحل كالبنوك،اليياح ،و املعلوماتي 

ضزيذاوم ضل،ذ   ،ةميذل يذونمل 9459اخ  1900يف جايذ  سذن  « جنمذ »ويل ةذدو ةمذقء أما ضالنيب  لنجم  فقد 
 (ووالر أمريكذذذ  مليذذون 99949)ك .مليذذذون و 11947اليذذن   ديذذذراوات، وضل،ذذ  1909ةذذن ال ذذذرتم ذاهتذذا سذذذن   940%

ةذذذن ال ذذرتم ذاهتذذذا يف سذذذن   % 1940، أي ضزيذذاوم ضل،ذذذ  (مليذذذون ووالر أمريكذذذ  91049)ك .مليذذون و 07147مقارنذذ  ضذذذذ
 10047)ك .مليذذون و 9941فقذذد ضلذذ   1900، وأمذذا الذذرض  تبذذل ال ا ذذدم والوذذريب  واالهذذقك واالة ذذاء يف سذذن  1909

ةن ال ذرتم % 1941، اي ضزياوم ضل،  (الر امريك مليون وو  19745)ك .مليون و 9540مقارن  ضذ( مليون ووالر أمريك 
 .1909ذاهتا سن  

                                                
 :مقال منشور ةلى املوتع االلكرتو  ، النهار ا ديدجريدم ، "مليار دوالر أمريكي 0.2رائد االستثمارات العربية بدون منازع ب" جازي ، ح راةي  - 1

LINE.COMHTTP://WWW.ENNAHARON،31:33، ةلى الياة 31/35/5365ةليه يو  ، أةلع 53/36/5333:يو  نشرت.  
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مقارنذ  ضاذايف رضذ  ضلذ  ( مليذون ووالر أمريكذ  5140)ك .مليون و 0141ضل  يايف الرض   1900ويف جاي  سن  
  .1909ةن ال رتم ذاهتا يف سن  ( مليون ووالر أمريك  0949)ك .مليون و 140

 9749)ك .مقيذب و 0949ا زا ذر « جنمذ » أرضذاحوةنيذ  لقتاذاالت مذن ضل،ذ  حاذ  ال 1900ويف جاي  سذن  
 1909.1ةن ال رتم ذاهتا يف سن  ( مقيب ووالر أمريك  749)ك .مليون و 149مقارن  ضذ( ك يأمر مليون ووالر 

 :الطاقة والمناجمأما بالنسبة لقطاع 
مليذار  07باشرم يف تطا  الطاتذ  واملنذاجم جتذاوات كش  تقرير لواارم الطات  واملناجم، أن االستثمارات األجنبي  امل

مليذار ووالر، وأشذار التقريذر أن هذيل  1أي مبعذدل سذنوي حبذواق  1999و 1999ووالر اقل ال ذرتم املمتذدم ضذب سذنيت 
ل التدفقات تشمل استثمارات شركاء أجانأل يف التنقيأل وتطوير اقروتات ودنشاء اقطذات الكهرضا يذ  ووحذدات  ليذ  ميذا

 .البحر واست،قل املناجم

ويظهذر توايذع هذيل التذدفقات حيذذأل املنذاةل أن أوروضذا حلذ  يف يذذدارم امليذتثمرين األجانذأل يف القطذا  الطذذاتوي 
لااحل ضريطانيا وحذدها متبوةذ  مذن ضعيذد %  11منها %  59ا زا ري اقل ن س ال رتم حبا  من االستثمارات تيمتها 
 %. 5وضلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدان  سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيا %  9واسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرتاليا %  19 ضالواليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات املتحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدم وكنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا مبجمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو 

مليذذار  910ضل،ذ   1999و 1999وتذال التقريذذر دن دمجذاق تيمذذ  الاذاورات ا زا ريذذ  يف اذال اقروتذذات يف ال ذرتم ضذذب 
وسذجل رتذم ،الين  اليت ةرف  ارت اةذا مهمذا ألسذعار اقروتذات يف اليذوق الدولي  يفحققتها ا زا ر %  11ووالر، منها 

مليذذذار ووالر سذذذن   01دخ  1999مليذذذار ووالر سذذذن   90منذذذتقق مذذذن %  05لقطذذذا  نيذذذب  منذذذو سذذذنوي  تذذذدرها أةمذذذال ا
، 1999ألذذ  ةامذذل سذذن   099مقاضذذل  1999سذذن  ألذذ  ةامذذل جايذذ   110ا  دخ ، وت ذذز ةذذدو ةمذذال القطذذ1999

 .% 1ضزياوم سنوي  تقدر  
مليذذون ةذذن  095 حذذواق1999  سذذن  ومذن حيذذ  حجذذم الاذذاورات، كشذ  التقريذذر أن يذذاورات ا زا ذذر سذجل

واسذذتحوذت األسذذواق  ،%  0ميذذجل  نيذذب  منذذو سذذنوي  يف حذذدوو  1999مليذذون ةذذن سذذن   011معذذاول ضذذرتول مقاضذذل 
مذذن حيذذ  حجذذم %  10و%  99األوروضيذ  واألمريكيذذ  ةلذذى حاذذ  األسذذد مذذن يذذاورات الذن ط وال،ذذاا ا زا ريذذ ، ضنيذذب  

  2.ي  القيم  املالي  ةيل  ال رتم اليت يلها التقريرةلى التواق من ح%  95و%  59الااورات، و

                                                
،جريدم مليون دينار أرباح الشركة الوطنية الكويتية لالتصاالت 19142، 1525عن نفس الفترة للعام  1241%بزيادة بلات  ،ةاول مراوق اخلياا - 1

 7007ف اير  01اخلميس : يو نشرت ، YPT.COMHTTP://WWW.ALNAHAREG: ةلى املوتع االلكرتو  منشور النهار املاري ، مقال
 .01:09ةلى الياة   00/09/7007، أةلع ةليه يو  يباحاا  05:95الياة  

 ،-مليار دوالر 21االستثمارات األجنبية في القطاع لم تتعد - 1559و 1555مليار دوالر صادرات المحروقات بين  349، ةبد الوها  ضوكروح - 2
أةلع ةليه يو   ،1990-99-19نشرت يو  ،  NLINE.COMHTTP://WWW.ECHOROUKO:مقال منشور ةلى املوتع االلكرتو ، الشروق اليوم  جريدم
 .01:00ةلى الياة   00/04/7007

   

http://www.alnaharegypt.com/nhar/art69002-cat8.html
http://www.djazairess.com/author?name=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://www.echoroukonline.com/
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حيذذأل ذات البيذذان، منذذوا سذذنويا  1999و 1999كمذذا سذذجل رتذذم أةمذذال تطذذا  الطاتذذ  واملنذذاجم مذذا ضذذب سذذنيت 
ضينمذذا ضلذذ  التطذذور  1999مليذذار وج سذذن   9001دخ  1999مليذذار وج سذن   1959ضاملا ذذ ، دذ انتقذذل مذذن  05معدلذه 

 099970مليذار وج، كمذذا انتقذل ةذذدو ةمذال القطذذا  مذذن  1915ضاملا ذذ  أي مبلذ  معدلذذه  05اف  اليذنوي للقيمذذ  املوذ
 .ضاملا   حيأل ن س املادر 1أي ارت ا  سنوي معدله  1999يف جاي  سن   110991دخ  1999ةامل سن  

مليذار وج  000 وخباوص اال الكهرضاء وال،اا أوةح  املعطيات املعروة  يف الوثيق  أن ضرنامج استثمار ضقيم 
ضاملا ذ ، كمذا سذجل اإلنتذاج الذوةين للطاتذ  لذيات ال ذرتم منذوا سذنويا  7417تد أجنز اقل هيل ال رتم مذع منذو سذنوي ضنيذب  

، فيما ااواوت ةول 1999ساة  يف سن  /ترياواا 19دخ  1999ساة  سن  /ترياواا 15ضاملا   دذ انتقل من  9ضنيب  
 .1919949كلم دخ   1994199الشبك  من 

ويف ن ذس اليذياق، أشذار ضيذان الذذواارم اخ أن تذوم احلظذريم الوةنيذ  إلنتذاج الكهرضذذاء ةرفذ  هذ  األاذرحل تطذورا معتذذ ا 
ضاملا ذ   741أي مذا يعذدل منذوا متوسذطا    1999مي،ذاواا سذن   9591دخ  1999مي،اواا سن   5097منتقل  من 

مذذن شذذأنه أن  1901و 1909طذذات كهرضا يذذ  ضذذب سذذنيت حم 7سذذنويا، وحيذذأل وثيقذذ  الذذواارم فذذان االسذذتق  املرتقذذأل ل 
مي،اواا متذوفرم ض وذل  0719مليار وج فيما تعد  9410مي،اواا دةافي  الستثمار يف حدوو  1999يومن للحظريم 

 9491ضاملا ذذذذ   945حمطذذذذات أاذذذذرحل، وضذذذذالتوااي ضلذذذذ  منذذذذو االسذذذذتهقك الذذذذوةين للكهرضذذذذاء اذذذذقل ذات ال ذذذذرتم  9تيذذذذليم 
، كمذذا أةذذاف  الوثيقذذ  أن العذذدو اإلمجذذاق 1999سذذاة  يف سذذن  /تذذرياواا 9419مقاضذذل  1999سذذن  سذذاة  يف /تذذرياواا

مليذون يف سذن   5141مذن  انتقذلضاملا ذ ، حيذ   141للمشرتكب يف الكهرضاء شذهد هذو اآلاذر ارت اةذا سذنويا متوسذطا   
 .1999مليون يف سن   949دخ  1999

االرت ذا  امليذتمر للطلذأل الذداال  ضيذبأل منذو  دخالطاتذ  واملنذاجم وخباوص ال،اا الطبيعذ ، أشذارت حاذيل  واارم 
موذذطرو لقتتاذذاو الذذوةين وكذذيا ارت ذذا  نيذذب  متذذوين املنذذاال ضال،ذذاا الطبيعذذ ، حيذذ  كشذذ   األرتذذا  الذذيت توذذمنتها حاذذيل  

مكعذأل يف سذذن  مليذار مذرت  19ضاملا ذ  مذن االسذتهقك الذوةين لل،ذاا مذرورا مذن  049الذواارم ةذن ارت ذا  سذنوي متوسذط   
، موي ا ذات املاذدر أنذه يف ن ذس الوتذ  انتقذل ةذدو املشذرتكب مذن 1999مليار مرت مكعأل يف سن   15دخ  1999
 .مشرتك سنويا 055999مليون أي ما يعاول اياوم سنوي     9141سنوات دخ  0مليون مني  9040

  11119ك  وةنيذذ  للتوايذذع يبلذذ  ةوهلذذا ومتذذ  اإلشذذارم دخ أن ت،طيذذ  احتياجذذات هذذ الء الزضذذا ن تذذتم ةذذن ةريذذل شذذب
 95مقاضل  1999مليار وج يف سن   099كلم، حي  ضل  رتم أةمال امع سونل،اا متعامل ةموم  للكهرضاء وال،اا 

ةونذا يف  15099ضاملا ذ ، ضينمذا ضلذ  ةذدو موج يذه  09نثق ضيلا ارت اةا سنويا متوسذطا    1999مليار وج يف سن  
  1999.1جاي  

                                                
 :مقال نشر ةلى املوتع االلكرتو  ، يوت األحرار جريدم ، اقة والمناجممليار دوالر قيمة االستثمارات األجنبية في قطاع الط 17، سعاو- 1
 ALAHRAR.NET-HTTP://WWW.SAWT ،  01:00ةلى الياة   00/04/7007أةلع ةليه يو   ،19/99/1990نشرت يو. 

http://www.djazairess.com/author?name=%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://www.sawt-alahrar.net/
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وايذذر الطاتذذ  واملنذذاجم ا زا ذذري شذذكيأل اليذذل ةذذن أن االسذذتثمار األجنذذيب يف تطذذا  اقروتذذات ا زا ذذري  شذذ كوتذذد  
 أهذذممذذن  أنوتذذال اليذذل يف تاذذري  للاذذحافيب ،مليذذار ووالر أمريك  00سذذتبل  تيمتذذه اذذقل اليذذنوات اخلمذذس املقبلذذ  

ةشذذر وحذذدات ماذذنعي  للمنتجذذات للبرتوكيماويذذ   ءدنشذذااملشذذروةات االسذذتثماري  الذذيت سذذتقا  يف ا زا ذذر اذذقل هذذيل ال ذذرتم 
العديد مذن الاذ قات اذقل األشذهر اليذت   دضرا أنه سيتم  وأةلن. حمط  لتحويل ال،اا الطبيع  اخ ضنزين دتام ةقوم ةلى 

املاذاوت   خد دةذاف ضال،ر  ا زا ري ضقيم  ثقث  مقيب ووالر ( أرايو)املقبل  من ضينها مشرو  مانع لتيييل ال،اا مبنطق  
وذكذر أن األسذرتاليب وال يطذانيب . ةلى العديد من املشاريع والعقوو اخلاي  ضنقل اقروتات من غاا ةبيع  ون ط وكهرضذاء

 1.امليتثمرين الر يييب يف تطا  اقروتات ا زا ري والسيما يف توليد الطات  الكهرضا ي  أهموالكنديب من 

 (1525-1559 )الفترة من الجزائر خاللالصادرة المباشرة جنبية الستثمارات األا :الفرع الثاني
فقذد ارت عذ  التذدفقات الاذاورم مذن ا زا ذر  الاذاورم ، املباشذر األجنيب االستثمار تدفقات ضإمجاق يتعلل فيما أما

 األجنذيب االسذتثمار ت تذدفقاتشذهد كمذا0112،2مليذون ووالر سذن  011دخ  0112مليون ووالر سذن   02من 

 مذع مقارنذ  0112سذن   ووالر مليذار 39.7أي حبذواق  %1232 ضنيذب  تراجعذايذ  مذن الذدول العرض الاذاورم املباشذر

يف حب أن  ا زا ر سجل  ارت اةا يف تذدفقات االسذتثمار األجنذيب الاذاورم منهذا مذن   2007 ةا  ووالر مليار 51.8
 .الااورم التدفقات ارت ع  فيها  ةرضي  وول  13أيل 

 يريذدها ةرضيذ  وولذ  18 مذن حذاواا  تراجعذا العرضيذ  الذدول مذن اذاورمال األجنيب االستثمار شهدت تدفقات وتد

 ةذا  ووالر مليذار 44.2 ضنحذو مقارنذ  ووالر مليذار 24.4 دخ لتاذل %7734 ضنيذب  2009 ةذا  اذقل التقريذر

 االنذدماج ةمليذات تيمذ  يف ملحذوظ ا  ذا  دخ كبذريم ضدرجذ  الاذاورم، التذدفقات يف الرتاجذع هذيا ويعذزحل  2008

 األامذ  جذراء اخلذارج يف االستثمار عاةر جتنأل دخ املنطق  يف امليتثمرم الشركات لنزو  نتيج  احلدوو، ة  تحواذواالس

 العذراق، لبنذان، اليذعووي ،( متباينذ  ارت اةذات ةرضيذ ، وولذ  6 مذن الاذاورم التذدفقات ارت عذ  للتقريذر، ووفقذاا  ،العامليذ 

 سذلطن  امل،ذر ، ماذر، ليبيذا، اإلمذارات، تطر، الكوي ،( وول  11 من تراجع  املقاضل ويف)وفليطب األرون تونس،

 وتذد ميذتواها، ن ذس ةنذد الذيمن مذن الاذاورم التذدفقات اسذتقرت حذب ويف)والبحذرين سذوري  اليذووان، ا زا ذر، ةمذان،
 ميذتواها سن ذ ةند جل  ضتدفقات املباشرم األجنبي  لقستثمارات مادر كأك  ةرضيا األوخ املرتب  يف الكوي  حل 

 ت ذزت اليت اليعووي  تلتها العري، اإلمجاق من %2.33 وحبا  ووالر مليار 8.7 ضل،  حي  الياضل، للعا  تقريباا 

 اليت تطر مث ،%1.34 وحبا  الثاني  املرتب  ضيلا لتحتل ووالر مليار 6.5 دخ ووالر مليار 1.5 من الااورم تدفقاهتا

 3.8 تيمتذه مذا لتبلذ  %2437 مبعذدل منهذا الااورم التدفقات تراجع رغم %1.37 حبا  ةرضياا  الثالث  املرتب  احتل 
 ض عل ، 2008 للعا  األوخ املرتب  ةن ختل  أن ضعد 2009 ةا  الراضع  املرتب  يف اإلمارات حل  ضينما ووالر، مليار

 ةذا  ووالر مليذار 15.8 وضنحذ مقارن  11.2%وحبا  ووالر مليار 2.7 لتبل  منها الااورم للتدفقات احلاو الرتاجع

                                                
مقال منشو رةلى املوتع ، مليار دوالر 33ي قطاع المحروقات الجزائري ستبلغ قريبا قيمة االستثمار األجنبي فوكال  األنباء الكويتي ،  - 1

أةلع ةليه يو  ، AR?ID=1590602&LANGUAGERTICLEPRINTPAGE.ASPXHTTP://158.50.10.7/A=21/03/2012:االلكرتو 
 .82:11، ةلى الياة 82/12/2182

 .61ص ،مرجع ساضل ،2111 العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير االستثمار، لومان العرضي  امل سي  - 2

http://158.50.10.7/ArticlePrintPage.aspx?id=1590602&language=ar
http://158.50.10.7/ArticlePrintPage.aspx?id=1590602&language=ar
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 الذيت فلبنذان ووالر املليذار جذو دخ ،% 80 مبعذدل الاذاورم التذدفقات منهذا تراجعذ  الذيت ليبيذا حلذ  مث ، 2008

 ا زا ذر، ةمذان، سذلطن  امل،ر ، مار، من كل مث ووالر، مليار لتتجاوا%17دلمبع منها الااورم التدفقات ارت ع 

 .0101-0112ت االستثمار األجنيب املباشر الااورم من ا زا ر اقل ال رتم يبب تدفقا أونالوا دول 1،العراق
  1909 -1999االستثمار األجنيب املباشر الااور اقل ال رتم ما ضب (2-01)ا دول رتم 

 رمليون ووال: الوحدم                                                                                       

2006 2007 2008 2009 2010 

35 295 318 215 226 
Source: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),World Investment Report 

2011,united nations, new york and geneva,2011, p187. 

 211دخ  2116سذذن  ليذذون ووالر م 21نقحذذا مذذن اذذقل ا ذذدول درت ذذا  التذذدفقات الاذذاورم مذذن ا زا ذذر مذذن 
حذذواق  2111وتيذذتمر يف االرت ذذا  لتيذذجل سذذن   2116سذذن   حيذذ  توذذاة   حبذذواق مثانيذذ  مذذرات ةذذن  مليذذون ووالر

وضالتذاق   226و مليذون  281 ةلذى التذواق  لتيذجل 2181و   2111 يتلرتجع وتذن  ض سذن ،مليون ووالر  281
 .الااورم األجنبي  املباشرم ج  ضالنيب  لقستثمارات أحين نتي 2111نقحا أن ا زا ر سجل  سن  

 1909 -1999تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الااورم اقل ال رتم ( 1-9)الشكل رتم
 (مليون ووالر)                                                                          

 

 .1909ي ،الكو ،  لمحة عن االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول العربية االستثمار، لومان العرضي  امل سي  :املادر: املادر

 20 22لعام  الجزائر  في المباشر األجنبي االستثمار توقعات: لثالفرع الثا
 احتمذاالت مذع مليذون ووالر 1700 تذدفل 2011 ف ايذر يف ا زا ذرةذن  تقريذرل يف الذدوق النقذد يندوق توتع

 دخ املقبلذ ، دةذاف  سذنوات 5 ال اذقل ووالر مليار 286حجمها  البال  االستثمار اطط امليتقبل ض ول يف اياوهتا

 .اليياس  الداال  الوةع ةلى الييطرم

                                                
 .72مرجع ساضل،ص ،0101تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة  ،االستثمار لومان العرضي  امل سي  - 1
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لتدفقات االستثمار األجنبي الواردة للجزائر خالل  ندوق النقد الدوليصتوقعات ( 4-12)الجدول رقم 
 1122عام 

 . املليون ووالر :الوحدم                                                                                   
 2188التدفقات املتوتع  ل  2181تدفقات  الين 

 8.711 2.218 احلجم

  :ةلى اةتماوا ، باحثمن دةداو ال: املادر
تثمار ، أفلاق االسللمحلة علن االسلتثمارات األجنبيلة المباشلرة فلي اللدول العربيلة امل سي  العرضي  لومان االسذتثمار وا تمذان الاذاورات، 

  .2188الين  التاسع  والعشرون، العدو ال ال  الثال ، سبتم   ،0100المباشر في الدول العربية لعام  األجنبي

لتدفقات ندوق النقد الدوق يتوتعات وميكن التعبري ةن هيا ا دول ضالشكل البيا  التاق واليي يظهر ضوةوح 
 .2040ومقارنتها ضتدفقات االستثمار األجنيب املباشر لين   2044 الواروم للجزا ر اقل ةا  االستثمار األجنيب

لتدفقات االستثمار األجنبي الواردة للجزائر خالل  ندوق النقد الدوليصتوقعات ( 4-21) رقم  الشكل
 2044 عام
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 .(1-24)رتم  من دةداو الباحث  اةتماوا ةلى معطيات ا دول: املادر

 ندوق النقذد الذدوقيذنقحذا أن تذدفقات االسذتثمار املباشذر دخ ا زا ذر حيذأل توتعذات أةقل من اقل الشكل 
التح ظيذ  االتتاذاوي  الجذراءات اضيذبأل  1909، وهذيا ضعذدت تراجعهذا سذن  0799دخ حذواق  1900سترتاجع سن  

لتيذذذجل سذذذن   1990مذذذن اذذذقل تذذذانون املاليذذذ  االتكميلذذذ  العامليذذ  الذذيت تامذذذ   ذذذا ا زا ذذذر لت ذذذاوي تذذذأثريات األامذذذ  املاليذذذ  
 .1100حواق  1909

 
 



 12م أثر تحرير حركة رؤوس األموال على حصيلة االستثمار األجنبي  المباشر في الجزائر خالل العقد األول من القرن تقيي الفصل الرابع 
 

212 

 

 :خالصة الفصل الرابع

لقسذتثمار لقد سع  ا زا ر مني اليتينات دخ جي  االستثمار األجنيب املباشر وذلا من اقل ديذدار تذانونب 
 0091ولكنهمذذا ي دققذذا النتذذا ج املطلوضذذ  ونظذذرا ل شذذل القذذانونب جذذاء تذذانون  0099والثذذا  سذذن   0099األول ةذذا  

من رأس مال املشرو  وتكون ا زا ر ضيلا أكدت نيتها يف رفذض االسذتثمار  %10اليي مس  للشريا األجنيب ضامتقك 
 تلطذذ ، وضعذذد ذلذذا جذذاء تذذانون النقذذد والقذذر  لتنظذذيم تواةذذد اتتاذذاو األجنذذيب وفوذذل  االسذذتثمار ةذذن ةريذذل الشذذركات امل

ل،ذذري املقيميذذب  مسذذ اليذذوق وتنظذذيم سذذوق الاذذره وحركذذات رؤوس األمذذوال ودةذذاوم هيكلذذ  النظذذا  املاذذريف ا زا ذذري وتذذد 
  التشذذذريع  ضاالسذذذتثمار يف ا زا ذذذر وتذذذد كذذذرس اموةذذذ  مذذذن املبذذذاو  األساسذذذي  يف اذذذال االسذذذتثمار، وضعذذذدها جذذذاء املرسذذذو 

 90/99جذذاء األمذذر رتذذم  1990وتذذد تنذذاول ألول مذذرم نظذذا  املنذذاةل احلذذرم اخلايذذ  ونظذذا  العقذذوو ، ويف سذذن  09/01
املتعلذذل ضتطذذوير االسذذتثمار وهذذيا مذذن أجذذل دةطذذاء وفذذع جديذذد مليذذريم االسذذتثمار يف ا زا ذذر وذلذذا ضعذذد النتذذا ج اليذذلبي  الذذيت 

املتعلذذذل ضالنقذذذد والقذذذذر  مبوجذذذأل األمذذذذر  09/09مت كذذذذيلا دل،ذذذاء تذذذذانون وتذذذد  09/01ال هذذذا املرسذذذو  التشذذذذريع  رتذذذم 
الذيي مسذ  ضاةذذاوم النظذر يف تنظذيم وسذذري القطذا  البنكذ  اايذذ  فيمذا يتعلذل ضذذدور كذل مذن ضنذذا ا زا ذر والذذس  99/00

ل ، وضعد ذلا النقد والقر  وكيلا ةملي  مراتب  البنوك وامل سيات املالي  دخ جانأل تواةد الاره وحرك  رؤوس األموا
وهو من أهم القوانب اليت يدرت فيما خيص تطا  اقروتات وضعدها تانون اقروتات  1995جاء تانون اقروتات لين  

وأهم  ما جاء ضه هيا األمذر هذو  ديذد نيذب  مشذارك  سذوناةراك 1995اليي ةدل ومتم القانون الادر يف  1999لين 
دةذار تذدةيم ال،طذاء القذانو  لقسذتثمار مت دنشذاء هياكذل دواريذ  ترمذ  مليذاندم ةلذى األتذل ، ويف  %50يف ةقوو الشراك  

 ........الوكال  الوةني  لتطوير االستثمار واولس الوةين لقستثمار: وتطوير مشاريع االستثمار ومن أمهها
اليياس  النقدي   اإليقحات مع يندوق النقد الدوق اليت مي فقد تام  ا زا ر جبمل  من ضاإلةاف  دخ ذلا 

واملالي  يف ا زا ر وتيامها ضعملي  اخلويا  وهيا سعيا منها لتكيي  اتتااوها مذع املت،ذريات العامليذ  و ريرهذا حليذا  رأس 
املذذال وتذذد سذذع  كذذيلا لقنوذذما  دخ منظمذذ  التجذذارم العامليذذ  وتوتيعهذذا الت اتيذذ  الشذذراك  األورو متوسذذطي   مذذع اال ذذاو 

 .ل حميط أكثر مق م  الستقطا  االستثمار األجنيب املباشراألوروي  ده ال

تامذ   ذا مذن أجذل  ريذر حيذا  الذرأس املذال ي تاذل ضعذد دخ النتذا ج املرجذوم  الذيت اوهذووات مذن الذرغم و ةلذى
 ي  ذذ االسذذتثمار ضيئذذ  ةلذذى  يذذبكبذذري خ مذذن  ريذذر حيذذا  رأس املذذال والذذيي لذذه  تذذأثري  و االذذ  يف املراحذذل األاوم

 منذاخ جاذضيذ  لقيذاس واإلتليميذ  الدوليذ  امل شذرات يف ا زا ذر ووةذع العملذ  الواتذع حيذ  أن األجنبيذ ، االسذتثمارات

 . دليها األجنبي  االستثمارات تدفل وون  ول اليت واملعوتات العراتيل من الكثري وجوو ةن يكش  االستثمار،



 

 

 

                                      
 

 

ةـاتـمة  العامالخ  
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I- الخالصة العامة للبحث 

يعد التوجه  وهو يريهر ةررهو  األم ال،هواهر  هقترا اةتتهقايو متوارهر ،هر م هق و ةررهو العواهو ، ره  ا  قتهق ر 
ألمكق،هه  الاههواا ااقللههو العقالههو ،  هه  تههقب جديههد يت هه  لد جههو تقللههو ،ههمل التالررههق ألالتههدا   ، ااعهههق،   ا ةتتههقايو 

 .الدأله وو يقلق التحرير ا ةتتقاي مبختلف ألعقاه ألااقللو ااكثفور ألموج 

أل يشهههك  ا اهههتثالق  الجاهههأ ااأقمهههر أةهههد أتههه  ةررهههو لهههراألم ال،هههواه الههه  مههه د  م هههو ا رأههه ا ر ةلههه  يعتههه  
ا اههتثالق  أةههد أتهه  ألههواو الاشههقدق  ا ةتتههقايو الهه  معتالههد تلل ههق الههدأله ،ههمل أجهه  الا ههو  لقةتتههقاتق أليقلههق التااللههو 

لررر التقهد  أل الرةه، ر  ق هو ،هر ،هق يشه ده العهقب اللهو  ،همل مره ا  ألم هو ا  تلهي رق،هو اا هتويق  ر أل يهرمأ  للحقا 
تذا الاشقط رر ه مبجالوتو ،مل القرا ا  ألالأدائ  ذا  المهلو الأقلرو ألاحل قالو الكأ ا   مأقدقهتق مبجالوتو ،مل ااخقدر 

 .ال  مؤثر ،أقمرا تلي العوائد

قائههههر دةهههدغم األه اارهههر ي العههههرف الههه  ب معهههرل مههههد،قق رأههه ا لهههرأم ااههههقه الجاهههأر أل ق هههو لعههههد ةلههه  معتههه  اج
ا اتق هر تذا الرلق ي رقن ،رمأ ق مبف و  التااللهو ا ةتتهقايو ذلهذامل ااأهى تلهي أاهقم ا تتالهقا تلهي الهاف  ،همل ج هور 

 . ، تويق  دحدألاا ،مل ج و أ رغمأل ،ض ،شق رو اا تثالر الجاأ لتو ا ،أقمرا ، منوذج التااللو د  ،
ألا اهتفقاا ،همل ،قايهق العواهو  ،د  أن الرغأو الرلدا ، األ  يقلق الاالو ا ةتتقاي ألا لد،قج ، ا ةتتهقا العهقا

 ااقللو ا،ر لك  الدأله أل،ا ق اجقائر دىل ،تح ألوا ي اةتتقاتق أ،ق   أم ااقه الجاأر ،قلت و  ا ةتتقاي يرمأ  لقلضرأل ا
 .،مل ةد ام  العلاللو ألالفالو أل،وا اه ااقللو القلع ةق  ،ر العقب اخلق ج، ل اتفقا

 اي ههت   ،ههمل  فألتلههي تههذا الاههقم لقمههر  اجقائههر العديههد ،ههمل اي هه ةق  ا ةتتههقايو للقضههق  أأل التخفلهه
اهللكللو ل ةتتقا الودىر ألد اق  الدتقئ  الاقالو  ةتتقا ةهوغم ي هالح مبهاح الثقهو ل هحق ي  األم ال،هواه الجقلهر 

الجاأ ااأقمر  ا اتثالق   اتق ق يالرغأو الشديدا للجقائر رأللقد مأرد  ل اتثالق  ، اجقائر ألالتخفلف  ،مل خمقأل،  
تهههمل دريهههق ةق،هههو ،هههمل احلهههوا،ق  ا اهههتثالق لرلهههو ي ههه  ،اهههق   ا اهههتثالق يو،هههمل  ههه ه الت هههو ا  احلق هههلو ، التشهههريعق  

 الجاههأ ر ا اهتثالق ، ددههق  أمهلهو الع ةهق  اخلق جلههو ، مرةلهو أل  لههي القهدأل  للجقائهرر ألالضهالقلق  لتشهجلر اا هتثالريمل ت
ألالهد وه ، مهرارو ،ههر  ق ا اهتثالاألللهو لتشههجلر  امفقةلهق   ،ههر الو هر ال هقئد ،همل  هه ه دلهرا  ا ل هجق يهقأله اجقائهر 

،هههمل مهههأل  معقيههههق ألالهههذي للالاظالهههو العقالهههو للتجهههق ا  ل لضهههالق اييهههقا الأل ألف ألالعضهههويو ، اييهههقا اارهههق ف ألالتفهههقأل  
 .اياتثالق ا  الجاألو ، اجقائر

II- نتائج اختبار الفرضيات 

لقد رقن اهلدل ،مل الد ااو تو دحقأللو التعهرل تلهي ،هدغم ، هقمهو يريهر ةررهو  األم ال،هواه الجاألهو ، جهذ ي 
 :الجاأ ااأقمر ، اجقائرر أل،مل   ه تذه الد ااو مت التو   دىل الاتقئج التقللو ا اتثالق 
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 األم  التقهههقهالقلههوا تلههي جهههر ل ههأر مرا ظههقترا العواههو مقايههد رأههه  ل تههرل العقههد ااق هه، ،هههمل القههرن العشههريمل -1
ةجهه   التقهه  ق ههو ، مههك  داههتثالق  أجاههأ ،أقمههر ،قههد أاغم ديل زيههقاا مههد،قق   األم ال،ههواه  ر ال،ههر الههذيال،ههواه 

 0111ر لتألهههن اهههاو  0771 ،للهههق  األ   اهههاو  051دىل  0791األ   اهههاو  ق ،للههه 5.27،هههمل أقمهههر ا اههتثالق  اا
القيهههقاا ةلههه  أن ر  ،تهههأثرا لأز،هههو ااقللهههو العقالهههو 0101مريللهههون األ   اهههاو 0.0أل ةهههوايل  مريللهههون األ    0.0ةهههوايل 

 ألالفتقح الاهواا العقالهو ألالكأ ا ، مد،قق  ا اتثالق  الجاأ ، العقب مرجر دىل اأر  ئل ، تو ماق،،  قترا العواو 
يعته  يريهر ةررهو  األم ال،هواه تهق،   ئل هلق ، العواهو أللقلتقيل ر األم ال،هواه لهدألن ةلهوا له  الهدأله التقهقهزيقاا ةريو 

   .ألتذا ،ق يثأت  حو الفر لو الألىل ألجذ ي ا اتثالق  الجاأ ااأقمرر
 71/01، ههت ا اههتثالق  الجاههأ ااأقمههر أل،قههق لقههقلون ألالهه   اةتتههقايولههقلرغ  ،ههمل ةلههق  اجقائههر ل  هه ةق   -5

الهذي أرهد  غأهو اجقائههر ،   00 -70 األم ال،هواه ألةهقلون  يريهر ةررهور التجهق ا أل الهذي أت هي ا،عهق ةويهق ل  هقه يريه
ألد ههرا تق تلههي ،ههتح الأههق ي أ،هههق  ا اههتثالق  الجاههأ ااأقمههر رشههك  جديهههد ي ههقت  ، تالللههو التااللههو ا ةتتهههقايو د  أن 

  الجاههأ الاتههقئج ب مكههمل ،تاقاههأو ،ههر ا ،ههقه الهه  رقلههت ،اتظههرا نههذ ي ا اههتثالق  الجاههأ ااأقمههرر ،حتههللو ا اههتثالق
ق اهتثالق ا   هق ج ،ااأقمر ، اجقائر   زالت دحتشالو ةل  أن ر  اياتثالق ا  مقريأق مت يقلق ق ، ة قو احملرألةهق  ر 

ال فلف ، مد،قق  ا اتثالق  الجاأ ااأقمر ألالتح مل ،مل الاقمج الدا ل، اخلق ر %1.0ة قو احملرألةق    متث  اوغم 
ألدمنق ألي مل ،اق  ا اتثالق  ، اجقائر ب يكمل ال أر ،ل  تو اي  ةق  ا ةتتقايو  21  ه العقد الأله ،مل القرن 

 .ياف،  حو الفر لو الثقللو،ق ألتذا ي مل الأل قو ال لقاو للأ ا 
ب م هههقت  ا اهههتثالق ا  الجاألهههو ااأقمهههرا ، اجقائهههر ، يقلهههق التهههدال احملللهههو ااتالثلهههو ،  فهههلض ،عهههد    -3

 رااأقمهرا ، اجقائهر غه  ،اقاهأو موج  ألأل علو ا اتثالق ا  الجاألولن ر لور ألرذا التخفلض ،مل الوا اا التضخ  ألالأ ق
مهد،قق  اياهتثالق  الجاهأ ااأقمهر ، اجقائهر دىل  ألمتجه  ر ةل  أن تذه ا اتثالق ا  مأتعد تهمل ا اهتثالق ا  ايلتقجلهو 

ألتهذا ،هق يثأهت  لقلد جو الثقللهور ا متق  ألة قو  ،اق ر العال  اارغولوو،ر ألالذي   ية قو احملرألةق  لقلد جو الألىل  
 .الفر لو الثقلثو حو 
 تهو اةتتهقاير ،هق ،الا هق الت ألهقر ، هتوغم تلهي خمتلفهو توائهق تهدا اجقائهر ، اخلتختهو القاهو ألاج هت -4

 ذأل تو ،ق أل،ا ق اخلتختور متوي  تالللو دىل ألا ،تقق  للختختور ااعرأل و العق،و ااؤا ق  ايون ،شكلو ، أليتالث 

 ررلق ي ألالتاظلاللو اياا يو العراةل  تمل ،ض ا  مدلل ؛ ااعلش، أأل ألاخنفق  اا توغم ،قئض العالقلور :،ث  اجتالقتلو دألعو

 اا الو الاألا  ،مل معد ااقللو ،قلاواا اجقائرر ، ااقللو ال وا تو  عف رل  ذلك ،مل ألالت  ااضالون؛ ، الشفق،لو

مو،ر ددق ا ألمرملأهق  ،رلهو م ه   تالللهو اخلو تهور يقله   ي رلق ي اوا ،قللو رف، رتالللو اخلتختو لاجقح م الح ال 
ر ألتههذا ،ههق يثأههت ألالههذي ي ههقت  ، التحريههر الكق،هه  للق هقو ااههقيل جههذ ي  أم ااههقه الجاههأ،همل ،عقللههو لرلههق،ج اخلو تههو 

 . حو الفر لو الرالعو
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III- نتائج الدراسة 

م هت لر يديهد لتهقئج ااضهق لق  تلهي تهذه ال،هواهر ألذلهك دن العواو مشجر ةريو ةررو  أم ااهقه أللكا هق    -0
يظ ههر جللههق ، رهه  ،ههمل أز،ههو ااك ههلك ألالز،ههو ا اههلويو الهه  رههقن اههأأ ق الرئل هه، الههد وه اافههقج  لههراألم ال،ههواه ،ههر 

  عف الاظق  ااقيل؛
 العديد ، ،رأللت  ألةد أثأت ااضلفور الدأله درل ،مل مفضل  الرثر الشك  ااأقمر الجاأ ا اتثالق  يعت  -0

 .ال،واه  األم مد،قق  ،مل ال رغم لقلمكقه ،قق لو اارا  ،مل
  يعهههى أتهههق مهههؤاي ةتالهههق دىل زيهههقاا مهههد،ق اياهههتثالق ا   ا ،تلهههقزا أل  الت ههه ل  دن زيهههقاا ألماهههوو احلهههوا،ق أل  -0

ةج  رال لقا،  ا اتقرا :،ا ق أ رغمر،قل،ر   يقتتر ،ق  تلي احلوا،ق ألالضالقلق  ااتقةو ألدمنق تاقمل توا،   الجاألو
يدهههق  ر اخنفهههق  ،عهههد   التضهههخ رالاظق  الضهههريأر  ااهههعر  هههرل العاللهههو احملللهههو  ااهههتقرا ال هههوا ألاةتالهههق   منهههوهر 

 ااهقترااللهد العق،لهو رااوةهر اجرهرا، اهلهق   رالققتديهو  اهللقره أل،را ااواا الألللو أل  رل اتثالق اااقار  التشريع، ألالتاظلال،
ألظالو ايارتاا أل  رأل  د،ق  الأاومل  القر احملل  ألاللرق  أل العقاا  ألالتققللد أل لظق  الاقد أل  رج  اقت، ،عت  ل لر

 .........أل غ تق رالتتدير أل اجالق مل
دن تشقمههو اج ههقز ااتههر، اجقائههري يعتهه  ،ههمل الاههأق ي الرئل ههلو لتع هه  ةررههو  األم ال،ههواهر دذ أن اج ههقز  -4

تالتهر لأ ألةرادلهو رأه ار د هق،و دىل التهأ ر الوا هح ، ااهتخدا   التقالهق  احلديثهو ، التعهق،   الأاكلهور ااتر،   يقاه ي
ألتو ،ق جيع  ،مل دلرق  القلوا تلي ،عق،   ة ق ي  ألالعوائق ااختلفو ال  مقف رحقجق أ،ق   و تو الق قو ااتر،ر

  أم ااقه أ،را   را للرقيو؛
أن   تتأهق احملللهو الضهخالو  ا اهتثالق ا اجقائهر ،  ه  ايةتتهقا ااخ ه  تلهي  ،ال لقاو التاالويهو  اتتالد  -5
 اةتتهر للاالهق  رأيهدي الجقلهر  ،ةل  ةق،ت لتأ،ل  ممتلكقهتق ااوجهواا ر  الجاألو  ا اتثالق ا رقلت مر،ض    الدأللو

رالهههق مت دلشهههق  مهههررو خمتل هههو ،  هههقه   رأل،شهههق ير اااهههتج ، اللهههد  رااشهههق رو الجاألهههو ، مهههك  ،شهههق ير اافتهههقح ، اللهههد 
 % .44-% 21اولقدرامل أل ذلك ة ر الققتدا   ،ر لق مرتاملاحملرألةق  

،هههمل  % 3ل ةههه  ، ،رةلهههو اي ههه ةق  ا ةتتهههقايور أن ا اهههتثالق  ، ة هههقو الق اتهههو ب  ههه  اهههوغم تلهههي  -1
لتههاقتو ألالأاهق  ألالاقه  ألاخلههد،ق ر  الهوو ةجه  ا اهتثالق ا ر ألتهه، ل هأو  هاللو ،قق لهو ،ههر ةجه  ا اهتثالق  ، ة هقو ا

ألتذا ،ق يده تلي أن القاو ا اتثالق  ب ماجح ، مهدتل  ألمرةلهو ة هقو الق اتهور الهذي يعته  ،همل أته  الق قتهق  احللويهو 
 .، ا ةتتقار الذي يو،ر ال،مل الرذائ،ر أليقل  ،مل التأعلو الرذائلو للخق ج

IV- التوصيات واالقتراحات 

 :مو لاق دلل قر  ميكمل دا اج مجلو ،مل التو لق  رالق يل،ألتلي  و  الاتقئج ال  
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ااتههر،ر ،قلق ههقو ااههقيل الكههف  ألال ههلل  يعتهه  ،كولههق أاقاههلق ، ةقلللههو ة ههق ي  أم د هه ح الق ههقو ااههقيل أل  -1
ااقه لتحوي ر لقي ق،و دىل ي   أاا  العق،ل  ،ل ر دذ رث  ،ق مت أر الأاوملر ،مل   ه أاا  العهق،ل  ،ل هق أل القهقئال  

ق اهت  وهههو ،واةهههر أجاألهههو أ هههرغمر ةلههه  أن تلل ههقر ، مفويهههت ،هههرا ا اهههتثالق  تلهههي اا هههتثالريمل أل موجلههه  ةههرا ا  ااهههتثال
احلتوه تلي القرأل  ألالتالوي   الضرأل يو مير ت  دجرا ا  ل ألةرادلو رث ا التعقلدر  ضر لاقللر غ  ألا حو ياتقهبق  

 .رث  ،مل التالللق أل ت ةق  احمل وللو أل ا  مأقط مبرارق الافوذ

تلههي ا اههتقرا  ال لقاهه، ألا ةتتههقاي ألال،ههىر  اجقائههرر ألالههذي يعتالههدهتلاههو ألمههو،ر اااههق  اا ئهه  ل اههتثالق  ،  -3
 .الجاألو ،مل أج  جذ ي ا اتثالهق ا   رألالت  ل   ألايتفهق ا  اجالررلو ألالضريألو ال  مقد، ق الدأللو

 ؛ألزيقاا التقا ا  لدت  ،لقان ااد،وتق / مشجلر ا اتثالق   ق ج ة قو احملرألةق ر ية ه الوا اا  أأل -4

 الأشهريو ااهوا ا مااللهو تلي معال  أن ااعر،و اةتتقا يفر  ق ال  ااع لق  تذه ر  أ،ق  اجقائر تلي يتع  -5
 ااؤا ق  ، ايت   مكاولوجلق  ألااتخدا  ا ةتتقا ، أاائ ق معقيق ، ي الح الذي لقلشك  مكويا ق   ه ،مل

 .ا ةتتقايو
ألههواو ،علاههو ،ههمل ا اههتثالق ا  مههت    ،ههر أل ههعلو التااللههو   ههرأل ا أل ههر ااههرتاملجلق  التققئلههو م ههت دل جههذ ي -1

ال ههقئدا ر ألمتاللههق مبرأللههو تقللههو ، لقهه  التكاولوجلههق ألااعههق ل اياا يههو ألالتاظلاللههور أل،ههق يتعلههق لههذلك ،ههمل دجههرا  ا ااههق  
 .ألأحبقث  المل ددق  ماظلال، دحدا

داا ا ايةتتهههقا الهههودى ألاتتالهههقا   هههرأل ا دحق الهههو الف هههقا ايةتتهههقاي لكههه  ألواتههه  لقتتالهههقا احلكههه  الرامهههد ، -9
 .الشفق،لو  المل رق،و الق قتق 

د، قح اجملهقه أرثهر تق،ق ، يرير ة ق ي  أم ااقه لقي ق،و دىل ال  معد تق،  الت رير ، تالللو اخلتختو  -8
لو رفللهههو دخلر معتهه  مهههرألط ااههتأقة...أ،ههق  الق ههقو اخلهههقا احمللهه، أل مرةلتههه ر أل  لههق  ألالههه   لفلههو ،هههر الشههررق  الجاألهههو

 لرلهق،ج يجنهقحأل  را اهتثالق  ااأقمهر الجاهأ أل لتقلله  ،همل ذثهق ه ال هلألو أل معظهل  ذثهق ه ايجيقللهو اجتهذا يلتح ه  أاا  

 الرةقلور لظق  ألمفعل  ااتر،ر الاظق  ال وارألتترلو مفق،لو  القن :،ا ق الشرألطر ،مل  الوتو مو،  ياأر، اخلتختو

 .التاقت، العقق  ،شكلو ألة 
 ههرأل ا ا لتههقا  لت ههوير ةههوال  ا اههتثالق  أل جعل ههق متاللههق لههأرثر مههفق،لو أل أل ههوح أل ،لالههو لكهه  اجوالههر الهه   -7

 ص ا اتثالق ر أل مكثلف ج واتق الرتألجيلو لفرا ا اتثالق ر أل ا،ر اهللاق  ا اتثالق يو ،ل هق وهو ااقيهد ،همل اج هوا أل 
قايقهتق أل ة قتقهتههق ااختلفههو أل الفههرا ا اههتثالق يو ،ل ههق أل العالهه  ،ههمل أجهه  مقههدت ،علو،ههق  اةلقههو أل مههق،لو ةههوه اةتتهه

 .اتتالقا الت ويق ايلكرتألين ،مل أج  ذلك
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V- أفـاق البحـث: 
ر مثق  العديهد أثر يرير ةررو  األم ال،واه تلي جذ ي ا اتثالق  الجاأ ااأقمر ، اجقائر ، ددق  احلدي  تمل 

ألالتوارر ألهلذا لقرتح ا ااو العاقأليمل التقللو ر، مكون ،و ر أحبقث تلاللو ، ،مل القضقيق ال  يتقج دىل ،قيد ،مل الأح  
 :اا تقأ 

ا ااههو  –العكقاههق  الز،ههو ااقللههو الراتاههو تلههي مههد،قق  ا اههتثالق  الجاههأ ااأقمههر ، األه ا يههقا الأل ألف  -
 -ةقلو ر  ،مل داأقللق ألاللولقن

األ تههق ، مكاللههو ا اههتثالق  ااأقمههر الجاههأ الههوا ا ألا اههتثالق  أمهلههو جههذ ي  األم ال،ههواه العرللههو اا ههقجرار أل  -
 احملل، ، مدتل  منو اةتتقاا  الدأله العرللو

أن يفلهد الأقةثلهمل  ملالعظله ر التو،لهق ألال هداا ،ه، دجنهقز تهذا الأحه ر  اجله أل،ه، ال لهر   ي عاهق دّ  أن ل هأه اهلل
ألاا تاللهمل
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 في ظـل التطـورات العالميـة الراهنـة،زائر وتحديات التنمية سياسة االستثمارات في الجبابـا عبـد القـادر ، .55
 .3002-3002جامعة اجلزائر،  ،(غري منشورة)أطروحـة دكتـوراه 

 -دراسة حالة الجزائر -المنظمة العالمية للتجارة وتحرير الخدمات المالية و المصرفيةبداوي مصطفى،  .06
 .3002،  ليدةالب ،،جامعة سعد دحلب  (غري منشورة)دكتوراه  مذكرة

للبنوك التحرير المصرفي و متطلبات تطوير الخدمات المصرفية و زيادة القدرة التنافسية بـريش عبد القادر، .02
 .3002 – 3002 ، جامعة اجلزائر ،(غري منشورة)دكتوراه، أطروحة  الجزائرية

هداف السياسة االقتصاد الجزائري اإلنتقال من الخطة إلى السوق ومدى إنجاز أ، بلوناس عبد اهلل  .26
 .4002، 4002، جامعة اجلزائر، (غري منشورة)أطروحة دكتوراه ، االقتصادية

،جامعة (غري منشورة)أطروحة  دكتوراه  تنظيم وتطور التجارة الخارجية حالة الجزائر،بن ديب عبد الرشيد ،  .26
 .4002-4004اجلزائر، 

 ،(غري منشورة)، أطروحة دكتوراه عالمي الجديدالمنظمة العالمية للتجارة و النظام التجاري البن موسى كمال، .02
 .3002، جامعة اجلزائر

أطروحة ، 1662-2551 الفترة في االقتصادي اإلصالح وتحديات الجزائري الضريبي النظام بوزيدة محيد، .05
 .3002/ 3002جامعة اجلزائر،  ، (غري منشورة)دكتوراه 

، 1662 -2556: زن االقتصادي حالة الجزائرالسياسة المالية ودورها في تحقيق التوادراوسي مسعود ، .00
 .3002 -3002، جامعة اجلزائر، ( غري منشورة)أطروحة دكتوراه 

، جامعة (غري منشورة)، أطروحة دكتوراه   تقييم مناخ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائرسعيدي حيي،  .06
 .3002/3002منتوري، قسنطينة ، 

حالة دول المغرب  -متوسطية  -األورو االقتصاديةآفاق الشراكة دراسة تحليلية لواقع و شريط  عابد ،  .06
 .3002 -3002،  جامعة اجلزائر ،(غري منشورة)أطروحة دكتوراه  ،-العربي

 مقدمة أطروحة، الجزائري للمجتمع البناء االجتماعي في االقتصادية اإلصالحات سياسة تأثير، ليندة شنايف .05

 .3000، 3002، باتنة ، ضرخل احلاج جامعة، (غري منشورة) دكتوراه

مصر و أهمية االستثمار المباشر األجنبي في الدول العربية مع دراسة مقارنة بين الجزائر، ، فارس فضيل .66
 .3002، جامعة اجلزائر، (غري منشورة)دكتوراهأطروحة  المملكة العربية السعودية،

غري )، أطروحة دكتورة ة حالة الجزائر، االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية، دراسمرداوي كمال .62
 ، جامعة(منشورة

 .222، ص3002منتوري،  قسنطينة،  

، جامعة (غري منشورة)، أطروحة دكتوراه ، آليات تشجيع وترقية االستثمار كأداة لتمويل التنميةمنصوري الزين .61
 .3002، 3002اجلزائر ، 
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 مذكرات ورسائل ماجستير/ ب
غري )، مذكرة ماجسترياسة الجبائية في ظل اإلصالحات االقتصادية بالجزائرفعالية السيهبناس العباس ،  - .62

 .3002، جامعة سعد دحلب، البليدة ، فيفري (منشورة
 مولود ، جامعة(غري منشورة) ماجستري  ،مذكرةالشراكة األجنبية والمؤسسات االقتصادية الجزائريةأوشن ليلى، .47

 . 4022وزو،  معمري،تيزي 

خالل فترة ، قائع وافاق تدفق االستثمار االجنبي المباشر في دول شمال افريقياو بن داودية وهيبة،  .47
 .4002، جامعة حسيبة بن بوعلي ، شلف، (غري منشورة)، مذكرة ماجيسرت (5997-6007)

الجزائر، تونس، )الحوافز الممنوحة لالستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي ، ساعد بوراوي .42
 .3002-3002، جامعة احلاج خلضر، باتنة، ( غري منشورة) مذكرة ماجستري قارنة،دراسة م( المغرب

 الجزائر حالة دراسة - المباشر األجنبي االستثمار استقطاب في المالية السياسة دور، الباسط عبد بوزيان .66

 .3002 -3002،جامعة الشلف ، (غري منشورة) ماجستري، مذكرة  2004 -1994 ةالفتر  خالل

 األورو الحر التبادل منطق ظل في الجزائرية االقتصادية المؤسسات تأهيل د،أمح بوشارب .47
 .2008اجلزائر،  جامعة ،(غري منشورة) مذكرة ماجستريمتوسطي،

 ،(غري منشورة) مذكرة ماجستري الجزائر، حالة دراسة وآفاق واقع متوسطية األورو الشراكة ياسني، جبار .49
 .2007اجلزائر ،  جامعة

 مذكرةدراسة حالة اجلزائر،على الجهاز المصرفي الجزائري،  انعكاساتهاالعولمة المالية و ، رايس مربوك  .66
 . 3002/3002 بسكرة،، ،جامعة حممد خيضر(غري منشورة)ماجستري 

 2006 اجلزائر ، جامعة ،(غري منشورة)ماجستري  مذكرة الجزائر، في المستدامة التنمية إشكالية يامسينة، زرنوح .62

غري )مذكرة ماجستري ستثمار األجنبي المباشر والميزة التنافسية الصناعية بالدول النامية،االسلمان حسني، .82
 .8002، جامعة اجلزائر، (منشورة

دكتوراه  أطروحة ،-حالة الجزائر-المنظمة العالمية للتجارة واآلثار المرتقبة على الدول النامية ، شامي رشيدة .62
 .  3002، 3002جامعة اجلزائر، ،( غري منشورة)

غري )مذكرة ماجستري  ،6007-5979التجارة الخارجية الجزائرية في ظل التحوالت الراهنة ،  شنيين مسري .77
 .4002،4002،اجلزائر، جامعة بن يوسف بن خدة  ،(منشورة

 مصر، بين مقارنة دراسة-المالية األوراق أسواق على آثاره و المحفظي االستثمار محدداتعمار، صايفي .58

 .3002 -3002، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، (غري مشورة)مذكرة ماجستري ،-الجزائر و تونس

 منذ العمل  في الجزائر النقد الدولي على سوق، آثار برامج اإلصالح المالي لصندوق عشور فلة  .60
 .3002،3002،جامعة حممد خيضر، بسكرة، ( غري منشورة) ، مذكرة ماجستري 2005حتى1994
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دراسة حالة الجزائر الفترة : ؤوس األموال وآثارها على ميزان المدفوعاتتحرير حركة ر لعقون نادية،  .66
 .3002، 3002، جامعة بسكرة ، ( غري منشورة) ماجستري، مـذكـرة  2556/1666

العولمة وتأثيرها على تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول إلى الدول العربية حالة حيياوي مسري،  .66
 .3002، 3002، جامعة اجلزائر ، (غري منشورة) مذكرة ماجستري الجزائر،

 مطبوعاتالدوريات و ال،مجالت  ال /3
، مركز دراسات 810العدد  ،جملة املستقبل العريبتحديات االتجاه نحو العولمة االقتصادية، األطرش حممد ،  .89

 .8008الوحدة العربية، الكويت، 
، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد الثاين ، شر، حوافز االستثمار الخا  المباأوسرير منور ، عليان نذير .91

 .8002جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ماي 
جملة التمويل والتنمية ،  ،صندوق النقد الدولي وتحرير حساب رأس المال،موسى مايكل  آيشنجرين باري ، .91

 .1998صندوق النقد الدويل، ديسمرب 
جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد األول، ادي في الجزائر، سياسات التحرير و اإلصالح االقتصبطاهر علي،  .92

 .2004ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، 
، جملة  اآلثار المترتبة على االستثمارات المباشرة للشركات متعددة الجنسيات في ظل العولمةبلعوج بلعيد ،  .93

 .8008، أكتوبر العلوم اإلنسانية، العدد الثالث، جامعة حممد خيضر ، بسكرة 
،جملة اقتصاديات مشال إفريقيا،العدد اإلصالحات والنمو االقتصادي في شمال إفريقيابوحفص حاكمي ،  .94

 .8009السابع، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، السداسي الثاين
، عدد 21، جملة التمويل و التنمية ، اجمللد األزمة المالية األسيوية ما الذي تعلمناه منهالني ،  تيموثي .95

 .2999،صندوق النقد الدويل، سبتمرب  2
، جملة التمويل والتنمية،صندوق النقد الدويل، كيف تدار التدفقات العالمية لرؤوس األموالجويتان مانويل ،  .96

 .2992جوان
،   02عدد السياسية، والعلوم للقانون النقدية اجمللة ،األوروبي االتحاد مع الشراكة وأفاق واقع نوارة، حسني .97
 .2007 ة احلقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلي
سلسلة دورية تعتني بقضايا التنمية في  -تعاريف وقضايا –االستثمار األجنبي المباشر خضر حسان ،  .98

 .8002، العدد الثالث، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،  األقطار العربية
، جملة التنمية والسياسات "دراسة قياسية" زائرمحددات االستثمار االجنبي المباشر في الجداودي حممد ،  .99

 .8022االقتصادية، اجمللد الثالث عشر، العدد الثايت، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، 
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، 22جملة التمويل و التنمية، اجمللد  ،كيف أثرت األزمة األسيوية على االقاليم األخرى،ديبلر مايكل س،  .111
 .2992،صندوق النقد الدويل، سبتمرب 2عدد 
جملة العلوم  ، -دراسة تقييمية -االستثمار األجنبي المباشر  جذب  تجربة الجزائر في مجالحممد،  ساحل .111

 .8009 ، 22العدد  ،اإلنسانية، جملة إلكرتونية 
جملة إلكرتونية، الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية،  مناخ االستثمار األجنبي في تقييم تحليل و،  حيي سعيدي .112
 .8009جوان ، 22العدد 
 واالقتصاديات الناشئة األسواق في الصرف أسعار ترتيبات و األموال رؤوس تدفقات مساعلي فوزي، .113
العدد اخلامس، جامعة حممد أحباث اقتصادية وإدارية، ،-الجزائري االقتصاد لنشوء الممكنة البدائل -االنتقالية

 .8009خيضر، بسكرة، جوان 
جملة التنمية مقاربة تحليلية وقياسية، -الية السياسة المالية بالجزائرفعشييب عبد الرمحان، بطاهر مسري،  .114

 .8020والسياسات االقتصادية،اجمللد الثاين عشر،العدد األول ،املعهد العريب للتخطيط، الكويت، جانفي 
،جملة اإلصالحات االقتصادية في الجزائر وإشكالية البحث عن كفاءة المؤسسات العمومية الشيخ الداوي ، .115

 .8009، العدد الثاين،دمشق،82اجمللد رقم ، جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية
االلكرتونية االقتصادية، االستثمار األجنبي المباشر وآثاره على ميزان المدفوعات، الصادق علي جاسم ،  .116

 .8022جانفي  81، 1221:العدد رقم 
جمّلة حبوث اقتصادية عربية، العدد  ،حد و العشروناالقتصاد العربي على عتبة القرن الواالصايغ يوسف،  .117

 .2991، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربيةالسادس، 
، جملة  الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار جذب في تفعيلها سبل و الضريبية الحوافز أثرحممد ، طاليب .118

 .8009شلف،السداسي األول اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد السادس، جامعة حسيبة بن بوعلي، ال
، جملة التمويل و التنمية، تأثير األزمة المالية في آسيا على كمبوديا و جمهورية الالوسظفار امحد،  .119
 .2999،صندوق النقد الدويل، سبتمرب2، العدد21اجمللد
العدد جملة دراسات اقتصادية،  واقع وأفاق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر،عبد الرمحان تومي،  .111

 .8001الثامن، مركز البصرية ، اجلزائر، جويلية 
 .82/09/8002، 108احلوار املتمدن ، العددالتقسيم الدولي الجديد للعمل، عبد السالم أديب،  .111
 سعر لنظام الركن فرضية ظل في للجزائر األجنبي المال رأس الستقطاب قياسية دراسة،  عتو الشارف .112

جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف ،اجلزائر، السداسي األول السادس ، ، العدد قياإفري مشال اقتصاديات جملةالصرف، 
8009. 
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اجمللة النقدية  االستثمارات األجنبية في ضوء سياسة االنفتاح االقتصادي في الجزائر،عيبوط جمند علي ،  .113
 .8001جانفي  للقانون و العلوم السياسية، العدد األول ، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،

 بني االقتصادي التعاون ، جملةاإلسالمي المؤتمر منظمة لبلدان ِعبر :آسيا شرق أزمة، هاقان قوناش أنور .114
 .8002،مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ، أنقرة اإلسالمية، الدول
 زائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل و التشاؤم،آثار انضمام الجقويدر عياش، إبراهيم عبداهلل،  .115

 .8002جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد الثاين ،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ماي 
،  822:، العدد رقماالستثمار األجنبي المباشر وإتجاهاته في الدول العربيةجملة عامل االقتصاد،  .116

02/28/8009. 
تقرير االستثمار العالمي يتوقع انتعاش االستثمارات اآلجنبية المباشرة في معظم االقتصاد،  جملة عامل .117
 .02/08/8022،  889:، العدد رقم  األقاليم
، كلية العلوم االقتصادية والتسيري ، جامعة حممد خيضر ،بسكرة، مطبوعة المالية الدوليةمفتاح صاحل،  .118

8001. 
جملة التنمية ازدهار أم تراجع، : 2111االستثمار العالمي حتى  مراجعة تقرير أفاقمهران حامت ،  .119

 .8001والسياسات االقتصادية، اجمللد التاسع ، العدد الثاين، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،  يوليو 
وق جملة التمويل والتنمية ،صندالدول النامية والتي تمر بمرحلة انتقال تواجه العولمة المالية، نايت مالكومل ، .121

 .1999النقد الدويل، جوان 
، جملة التمويل والتنمية تحرير حساب رأس المال في جنوبي البحر المتوسط"،، راشد منري . نصويل صاحل م .121

 .1998،صندوق النقد الدويل، ديسمرب
 مؤتمراتالملتقيات و ال/ 4

 ،–ق فا أ و عق ا و -سطة  والمتو  الصغيرة ت سسا المؤ في األجنبي االستثماراجمليد، أونيس عبد .122
 مشال اقتصاديات و العوملة خمرب،  العربية الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات :دويل حول ملتقى
 .8001أفريل، 18 و 17 يومي ، الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة،  افريقيا
ملتقى املنظومة ،   حواقع المنظومة المصرفية الجزائرية ومنهج اإلصالبلعزوز بن علي،كتوش عاشور،  .123

، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ، جامعة حسيبة بن -واقع وحتديات-املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية
  .8002،ديسمرب 22/ 22بوعلي، الشلف، يومي

، "ائرحالة الجز "التحرير المالي و أثره على النمو االقتصادي بن بوزان حممد، شكوري سيدي حممد ، .124
 .8001تأثري اخلدمات املالية على النظام املصريف اجلزائري، املركز اجلامعي بشار ،  : امللتقى الوطين األول حول 
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االستثمارات : ، املؤمتر الدويل الثالث حول دراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائربن حسني ناجي ،  .125
 .8002يسمرب د 21-21األجنبية وإدارة املعرفة، جامعة الكويت، 

امللتقى الوطين االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر وآثارها على التنمية االقتصادية ، تشام فاروق،   .126
 .8008األول حول اإلقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة،، كلية العلوم االقتصادية، جامعة البليدة، 

حالة الدول العربية : على االستثمارات األجنبية المباشرةآثار العولمة المالية متار توفيق ، يعقويب حممد ،  .127
كلية   ، -حالة اجلزائر و الدول النامية–سياسات التمويل و أثرها على االقتصاديات و املؤسسات : امللتقى الدويل حول، 

 8001نوفمرب 80/82العلوم االقتصادية و التسيري و خمرب العلوم االقتصادية و التسيري،جامعة حممد خيضر بسكرة، ،
العوملة  ،جامعة : ، امللتقى الدويل حول العولمة المالية وانعكاساتها على الدول المتخلفةجبار حمفوظ ،  .128

 .8002منتوري ، قسنطينة ، 
، املؤمتر الدويل التاسع ، نطاق و دور االتحاد االوربي في تنمية االستثمار العربي األوربي دبيين فنسان ،  .129

 .8002لعربية األوربية ، مركز الدراسات العريب األوريب ، باريس ، ضمانات االستثمارات ا
الدويل  العلمي ، امللتقىاألزمة المالية العالمية نظرية لألزمة أو أزمة نظريةزايري بلقاسم ، مهدي ميلود،  .131
 8009جامعة فرحات عباس،سطيف ، أكتوبر األزمة املالية واالقتصاديات الدولية واحلوكمة العاملية، : حول
امللتقى  خصخصة المؤسسة العمومية االقتصادية الجزائرية لماذا؟،ساهل سيدي حممد، بلمقدم مصطفى،  .131

 8002السياسات االقتصادية، تلمسان ،: الدويل حول
، امللتقي الدويل  العولمة المالية وأثارها على اقتصاديات الدول النامية ،مساي علي ، رميدي عبد الوهاب  .132
جامعة حممد  ، -دراسة حالة اجلزائر والدول النامية-يل وأثرها على  االقتصاديات واملؤسساتسياسات التمو : حول

 .8001نوفمرب80/82خيضر، بسكرة، 
انعكاساتها على االستثمار بدولة  –آثارها  –األزمات المالية العالمية، أسبابها الشراح رمضان على ،  .133
 .8009،السعودية، أفريل "معاً ملواجهة التحديات"ورة الثالثة الد"آفاق االستثمار :، امللتقى الدوىل حولالكويت
ندوة حول التنسيق  المعّوقات القانونية لإلستثمارات تشخيص الحالة المصرية،شرف الّدين أمحد ،  .134

 . 2992الّضرييب لتنمية االستثمارات العربية،  جمموعة أعمال األمانة العربية جلامعة الّدول العربية ، القاهرة ، 
السياسات : امللتقى الدويل حول ، -دراسة وتقييم-الخوصصة في الجزائرريف شكيب، بوزيان عثمان، ش .135

 .8002االقتصادية،تلمسان، 
االقتصاد الجزائري من منظور متغيرات حساب اإلنتاج شعويب حممود فوزي، كماسي حممود أمني ،  .136

املؤسسة االقتصادية وحتديات املناخ :ول امللتقى الوطين األول ح ،(1999-1998)وحساب االستغالل للفترة 
 .  8002أفريل 82-88االقتصادي اجلديد، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة، بليدة ، اجلزائر، 
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مؤمتر األزمة املالية العاملية وكيفية عالجها من ألزمة المالية العالمية وانعكاساتها وحلولها، الشيخ الداوي ، ا .137
 .8009مارس  22-22م االقتصادي الغريب واإلسالمي،جامعة اجلنان، لبنان،منظور النظا
دراسة لآلثار  -رـشجنبي المباواالستثمار األالعالمية  ارة ـمنظمة التج ،عبد السالم عوض اهلل صفوت  .138

مؤتمر  مية،الدول الناإلى شر نبي المباعلى تطور حركة االستثمار األج( TRIMS)التريمز التفاق المحتملة 
 .،مصر،مل تذكر السنةة یلعالمرة التجاامنظمة ت ایة التفاقیدالقتصاواة یلقانونانب الجوا

 امللتقىاألزمة المالية العالمية وتداعياتها على بعض المؤشرات في الجزائر ،  نبيلة، عمار، فايل عماري .139
 .8009جامعة فرحات عباس،سطيف، أكتوبر األزمة املالية واالقتصاديات الدولية واحلوكمة العاملية، ،:الدويل حول 

ما بعد اإلصالح  –تقييم آثار اإلصالح االقتصادي في الجزائر عياري أمال ، نصيب رجم ،  .141
املؤسسة االقتصادية اجلزائرية و حتديات املناخ االقتصادي اجلديد، جامعة : امللتقى الوطين األول حول  ،-االقتصادي

 .8002أفريل 88/82ورقلة، 
املؤسسات : امللتقى األول حول, المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ االستثماري ,اجمليد قدي عبد .141

  8008أفريل, جامعة األغواط ,الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية
 ،العالمي االقتصاد في لالندماج واألداء األوروبية للشراكة التأهيل بين الجزائري االقتصاد سعدية، قصاب .142

-ماي اجلزائر، األوراسي، فندق العاملي، االقتصاد يف لالندماج األداء وجناعة الشفافية حول :األول ويلامللتقى الد
 .8002،جوان
 الثالثة االقتصادية الثالثاء ، ندوةاالستثمار األجنبي المباشر في الدول العربيةالكفري مصطفى عبد اهلل ،  .143

 .8020ية العلوم االقتصادية السورية، دمشق، ماياملستقبل، مجع وآفاق السوري االقتصاد حولوالعشرون 
، امللتقى تطور االقتصاد الجزائري وسماته منذ االستقالل إلى التحول نحو اقتصاد السوقمفتاح صاحل،  .144

أفريل   80/82بشار، ، االصالحات االقتصادية يف اجلزائر املمارسة التسويقية، املركز اجلامعي: الوطين األول حول
8002. 
يف  االقتصادية السياسات :حول ، امللتقى الدويلالجزائر في االستثمار سياسة وآفاق واقعزين،  منصوري .145
 . 2004 تلمسان ، جامعة والتسيري، االقتصادية العلوم كلية ،-واآلفاق الواقع-اجلزائر
ألزمة املالية ا: الدويل حول ، امللتقىاألزمة المالية العالمية األسباب ،اآلثار وسياسة مواجهتهامراد،  ناصر .146

 .8009جامعة فرحات عباس،سطيف ، أكتوبر واالقتصاديات الدولية واحلوكمة العاملية، 
 الوطين املؤمترالمستفادة،  الدروس : المباشر األجنبي االستثمار نمو ، محددات ثريا حسني الورفلي علي .147
 .2006 أفريل  29 العظمى، طرابلس، اجلماهريية يف األجنيب االستثمار حول

 ودراساتالتق ارير  ال/5
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انتعاش االستثمار األجنبي المباشر في البلدان المتقدمة بعد سنتين من االنخفاض تتوقف على األونكتاد،  .148
 .8020،جنيف، جويلية (نشرة صحفية) تزايد عمليات االندماج والشراء عبر الحدود

 .8001 ،العالمية التنمية تمويل تقريرالبك الدويل،  .149
، منشورات جملس األمة، اجلزائر، مسألة انضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية للتجارة، بوكروح نور الّدين  .151

8002. 
 موازين -2111التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة الصندوق العريب لالمناء االقتصادي واالجتماعي،  .151

 .8020، -الصرف وأسعار الخارجي العام والدين المدفوعات
تطور  -2118التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة ، االقتصادي واالجتماعي الصندوق العريب لإلمناء .152

 .8002سبتمرب  2، 82العدد، -األداء واإلصالحات في القطاع المصرفي في الدول العربية
 موازين -2118التقرير االقتصادي العربي الموحد الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي،   .153

 .8002سبتمرب  2، 82العدد  -الصرف وأسعار الخارجي العام نوالدي المدفوعات
جداول  -2111التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، .154
 .8020 -إحصائية
جـداول  -2111االقتصـادي العربـي الموحـد لسـنة  التقريـرالصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتمـاعي، .155
  .8020 -إحصائية
 .8002، الكويت،للتخطيط العريب املعهد، التدفقات المالية الدولية،  طلفاح أمحد .156
ـــة  الشـــركات -2117، تقريـــر االســـتثمار العـــالمي لســـنة مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة  .157 عبـــر الوطني

  .8001، األمم املتحدة، نيويورك وجنيف،  -والصناعات اإلستخراجية والتنمية
الشركات عبر الوطنية وتدويل  -2115تقرير االستثمار العالمي مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  .158

  .8002األمم املتحدة، نيويورك وجينف،البحث والتطوير،
أشـــكال االنـــدماج الـــدولي  -2111، تقريـــر االســـتثمار العـــالمي لعـــام مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة .159

 .8022،األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، -لقائمة على المساهمة في رأس المالوالتنمية، غير ا
لمحـة عـن االسـتثمارات األجنبيـة المباشـرة فـي الـدول املؤسسة العربية لضمان االسـتثمار وائتمـان الصـادرات،  .161

 .8020،الكويت، العربية أعضاء المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
لمحـــة عــن االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة فـــي بيــة لضــمان االســتثمار وائتمــان الصــادرات، املؤسســة العر  .161

السـنة التاســعة والعشـرون، العــدد  ،2111، أفــاق االسـتثمار األجنبــي المباشـر فــي الـدول العربيــة لعـام الـدول العربيـة 
  .8022الفصلي الثالث، سبتمرب 
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 ،2111 العربية لعام الدول في االستثمار مناخ تقرير ، ادراتوائتمان الص االستثمار لضمان العربية املؤسسة .162
 .8000الكويت، 
 ،2111العربية لعام الدول في االستثمار مناخ تقرير ، وائتمان الصادرات االستثمار لضمان العربية املؤسسة .163

 .8002 الكويت،
 ،2112لعام العربيـة الـدول فـي االسـتثمار منـاخ تقرير ، وائتمان الصادرات االستثمار لضمان العربية املؤسسة .164

 .8008الكويت، 
 ،2113لعام  العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير ، وائتمان الصادرات االستثمار لضمان العربية املؤسسة .165

 .8002الكويت، 
 ،2114لعـام العربيـة الـدول فـي االسـتثمار مناخ تقرير ، وائتمان الصادرات االستثمار لضمان العربية املؤسسة .166

 .8002كويت، ال
 ،2115لعـام العربيـة الـدول فـي االسـتثمار مناخ تقرير ، وائتمان الصادرات االستثمار لضمان العربية املؤسسة .167

 .8002الكويت، 
 ،2116 لعـام العربيـة الدول في االستثمار مناخ تقرير ، وائتمان الصادرات االستثمار لضمان العربية املؤسسة .168

 .8001الكويت، 
، 2117 لعام العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير ، وائتمان الصادرات االستثمار ضمانل العربية املؤسسة .169

 .8001الكويت، 
، 2118 لعام العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير ، وائتمان الصادرات االستثمار لضمان العربية املؤسسة .171

 .8002الكويت، 
، 2119 لعام العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير،  راتوائتمان الصاد املؤسسة العربية لضمان االستثمار .171

 .8009الكويت، 
 ، 2111لعام  العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير،وائتمان الصادرات االستثمار لضمان العربية املؤسسة .172

 .8020الكويت، 
 للسداسي اخلارجية لتجارةا ، إحصائياتتقرير حول التجارة الخارجية في الجزائروزارة التجارة  اخلارجية،  .173
 .8009، اجلزائر، 2009 سنة  من األول
 2922، اجلزائر،1989 -1985التقرير العام للمخطط الخماسي الثاني وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، .174
 .8001،اجلزائر، مارس 2115-2111حوصلة قطاع الطاقة والمناجم وزارة الطاقة واملناجم،  .175
 .8002،الكويت، -قوة التغيير  -2118رير السنوي التقالوطنية لالتصاالت،  .176
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 ،-أندي نيوز-،النشرة الفصلية2119حصيلة تصريحات االستثمار لسنة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،  .177
 8020، أفريل22العدد رقم 
 .8020،اجلزائر، استثمر في الجزائر، ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار .178
179. KPMGمطبعـة حسـناوي ، 2116دليل االستثمار فـي الجزائـر خلدمة املستثمرين،  ، ترمجة مكتب صباح ،

 .8001اجلزائر، نوفمرب 
 الجرائد/ 6 

االستثمارات - 2118و 2111مليار دوالر صادرات المحروقات بين  349، بد الوهاب عبوكروح  .181
 :الشروق اليومي، مقال منشور على املوقع االلكرتوين جريدة ،-مليار دوالر 17األجنبية في القطاع لم تتعد 

NLINE.COMHTTP://WWW.ECHOROUKO 02/02/8028أطلع عليه يوم  ،8009-02-81م ، نشرت يو 
 .01:00على الساعة 

، مقال منشور على املوقع 2111تراجع في االستثمارات األجنبية المباشرة الموجهة للجزائر في  .181
، وأطلع 09:80: على الساعة 8022أكتوبر،  2نشرت يوم  ،ELINKS.COMHTTP://WWW.ALGERI :االلكرتوين
 .09:00، على الساعة 8022مارس  22: عليها يوم
، جريدة النهار "يار دوالر أمريكيمل 2.7رائد االستثمارات العربية بدون منازع ب" جازي ، ح راضية .182

 :يوم نشرت، LINE.COMHTTP://WWW.ENNAHARON:اجلديد ، مقال منشور على املوقع االلكرتوين
  .01:00، على الساعة01/08/8028، أطلع عليه يوم 80/02/8002
مليون دينار أرباح  362.1، 2111عن نفس الفترة للعام  34.7%بزيادة بلغت اخلياط عادل مرزوق ،  .183

: ،جريدة النهار املصرية، مقال منشور على املوقع االلكرتوينالشركة الوطنية الكويتية لالتصاالت
YPT.COMHTTP://WWW.ALNAHAREG صباحاً، أطلع  09:29الساعة  8028فرباير  21اخلميس : يوم، نشرت

 .01:22على الساعة  02/02/8028عليه يوم 
 ، صوت األحرار جريدة ، مليار دوالر قيمة االستثمارات األجنبية في قطاع الطاقة والمناجم 17، سعاد .184

أطلع  ،81/02/8009، نشرت يوم  ALAHRAR.NET-HTTP://WWW.SAWT :على املوقع االلكرتوينمقال نشر 
 .01:20على الساعة  02/02/8028عليه يوم 
القوانين ''الخبر''سفيرة ورئيسة مفوضية االتحاد األوروبي في الجزائر لورا بائيزا لـصواليلي حفيظ ،  .185
 :جريدة اخلرب، مقال نشر على املوقع االلكرتوين، ''أعاقت االستثمارات األجنبية في الجزائر 2119لصادرة منذ ا

COMHTTP://WWW.ELKHABAR. على 80/08/8028، أطلع عليه يوم 89/20/8022نشرت يوم ،
 .80:00الساعة
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http://www.ennaharonline.com،نشرت
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