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 شكر وتقدير

 

 
 احلمد هلل الذي بنعمته وفضله تتم الصاحلات 

 جعل  هذا العمل املتواضع إضافًة مفيدةً  نسألك ّنَّ إِ رمي ربَّ العرِش العظيم الك   مه الل  
 ملن مير عليه.

 التقدير والعرفان  مس ى عباراتوب   كرالش   خبالصِ  م  أتقدَّ  ه والثناء على فضلهمحدِ  بعد أما
هذا العمل   على شرافالِ  قبلمنحنا ثقته و  الذي  ايل يم الغ  اهِ ابر    بن   الدكتور ستاذللأ 

   وتشجيعِه يل  حهِ ونصه إبرشاد عليَّ  يبخل  فلم   ،هإعداد يف عالوفضل  رحب  بصدر  
   .مة  ومساعدته القي ِ  دوماً 

 ؛ هذا العمل وإثرائه مناقش ة  على قبأوهلم املناقشة  جلنة  اء عض  أ كر شأن أيفوتين  ال كما
 وعلأوم االقتصادية  العلأوم لية ك  ذةأ ساتِ ميع جل ان  متن  والِ  قديرتَّ ال وافربِ  أتوجَّه ومن هذا املنرب

 .ةبسكر الت سِيي والعلأوم التجارية جلامعة حمَّمد خ ي ضر بِ 
 

 .هم  مسائِ أ   كرذِ  يف احلظ  يسعفين مل من لكأ زمالئي طلبة الدكتوراه و  إىل
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   : ملخص الدراسة

 حتسني اهليكل التصديري خارج وقدرهتا على يف اجلزائر  األجنيب املباشر حتفيزات الستثمار إىل معاجلة  هذه الدراسة هتدف 
بتكوين بيئة   يسمح ا مب تشريعية وتنظيميةحتوالت هاته الفرتة  شهدت  حيث، (2020-1993)فرتة ال خالل احملروقات قطاع

  يف التطرق للموضوع املنهج الوصفي والتحليليمت اعتماد  قد، و وترقية الصادرات خارج احملروقات أعمال حمفزة لتنويع القتصاد
  توصلت و على الصادرات خارج احملروقات، اجلزائري مدع ما ابلقياس القتصادي يف تفسي دور املتغيات الكلية األساسية لإلقتصاد 

 املناخ الستثماري ابلشكل املطلوب لغياب اسرتاتيجية تستهدف قطاعات  ني حتسترقى إىل  مل  أن تلك التحوالت إىل  الدراسة 
  ،فشل التحفيزات املقدمة نسبيا يف  سامهت الفساد والبيوقراطية كما أن عوامل   حمددة تساهم يف إرساء قواعد النتاج احلقيقي؛

  ضعف تساعد على منو الصادرات خارج احملروقات مع  ال  االقتصاديةمنهجية السياسة التجارية والدبلوماسية ن لذلك فإإضافة 
خلق  و  االقتصادية  تمكني الستثمار األجنيب املباشر خارج احملروقات من احلرية بأوصت الدراسة  لى ضوء ذلك عو ، البنية اللوجيستية 

حماربة الفساد من  و  االقتصاديةسية فعيل آليات التجارة الدولية بكثر كفاءة مع الرتكيز على دور الدبلوماوت  فضاء للتنافسية العادلة
 . ل تطبيق آليات الرقابة والشفافيةخال

 الكلمات املفتاحية: حتفيزات اإلستثمار األجنيب املباشر، مناخ اإلستثمار، الصادرات خارج احملروقات، اجلزائر. 

Abstract  : 

This study aims to address the foreign direct investment incentives in Algeria and 

its ability to improve the export structure outside hydrocarbons during the period 

(1993-2020), Where it witnessed legislative and regulatory changes, allowing the 

formation of a stimulating business environment to diversify the economy and 

promote exports outside hydrocarbons. The study relied on the descriptive and 

analytical approach in addressing the subject supported by econometrics in explaining 

the role of the basic macro variables of the Algerian economy on exports outside 

hydrocarbons, Where the study concluded that these transformations did not amount to 

improving the investment climate in the required manner due to the absence of a 

strategy targeting specific sectors that contribute to the establishment of real 

production bases; In addition, the factors of corruption and bureaucracy contributed to 

the relative failure of the incentives provided. In addition, the methodology of trade 

policy and economic diplomacy does not help the growth of exports outside 

hydrocarbons, with a weak logistical structure. 

In light of this, the study recommended enabling foreign direct investment 

outside hydrocarbons from economic freedom, creating a space for fair competition 

and activating international trade mechanisms more efficiently, with a focus on the 

role of economic diplomacy and fighting corruption through the application of control 

and transparency mechanisms. 

Keywords : Foreign direct investment incentives, Investment climate, 

Exports outside hydrocarbons, Algeria. 
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    هيد: مت -

  حمرك أساسي للعملية النتاجية  يعترب ذإ آخر للتجارة الدولية،  ا وجهو  االقتصاد أخذ االستثمار األجنيب املباشر ركنا هاما يف 
دمج  يخيلق نسيجا دوليا أنه كما   ،والتجارية  ياكل الصناعيةاهل تنويع خالل مساهم يف التنمية من وتطوير األسواق االستهالكية و 

احلاجة  ملواجهة  أدوات مينح و يف مواجهة تقلبات األسواق الدولية،  تقرارس االو توازن آلية لليعطي و  ة مع بعضها احمللي  ايت قتصاد ال
مما يعطي   ختلف األسواق الدولية مل  هاتصدير  وبلوغ  لالحتياجات احمللية  من خالل توفي السلع واخلدمات املتنوعة  إىل الشباع 

يساهم يف  ، من جهة أخرى من التنافسية الدولية  ترفع وابلتايل  وعرب احلدود  املختلفة  األسواق  الربح يف  هوامشتوازّنت حول 
حتسني وضعية امليزان  بذلك يف إذ يساهم لحاجات الوطنية، للطلب اخلارجي ا إحالل بشكل مباشر من خالل  الواردات  ختفيض

 .  ة وزايدة الرفاهية لدى اجملتمعات على تنمية اقتصاد الدولتعود ابلفائدة وخلق فوائض مالية   التجاري 

العراقيل  من خالل تذليل خمتلف السبل و االستثمارات الدولية، تلك يشهد تنافسا حادا يف جذب وعليه فإن العامل اليوم 
ترقية الصناعة احمللية وزايدة   على عود ابلنفع لت  شاريعاملوإنشاء رؤوس األموال  تدفق  مناخ تحسني ل والدارية  االقتصاديةالسياسية و 

  ابملواد ق خاصة فيما تعل ما يرافقها من استغالل أمثل لعناصر النتاجو  وتعلمها من خالل احملاكاة أو الشراكة  النتاجية هتاقدر 
حتسني  و  لتطوير ومحاية اقتصادها  ولةية تقدمها الدول لوضع أسس مقبمبثابة حتفيزات أساس  هيالجراءات  تلك  ،احمللية  األولية

  ، مات الدولية القائمة على تصنيف وترتيب الدول وفق مؤشرات عاملية تبني مدى جاذبية املناخ االستثماري هلا ظصورهتا أمام املن
 . وترتجم حجم الرادة السياسية يف النفتاح القتصادي

األوضاع   ختطي فرتةو  إىل اقتصاد السوق التحول  هذا اجملال خاصة بعد أخذت بعني العتباراجلزائر من بني الدول اليت 
  لكن  عن تطبيق اسرتاتيجية بناء إقتصادي خارج احملروقات بذلك ختلفت فقد  ،السلبية  املرتدية وآاثرها االقتصاديةو  األمنية

إىل وضع أسس اقتصادية وتنظيمية   طلخروج من تبعية النف لبعد حتسن األوضاع رغبتها توجهت ب دائما ما احلكومات املتعاقبة
حتسني القدرة التنافسية لإلنتاج الوطين لإلحالل والتوجه إىل  و  جلذب الستثمارات األجنبية املباشرة للعمل على دفع النتاج احمللي

والصالحات اهليكلية، كما حاولت  األمر الذي خلق جمموعة من القوانني والتشريعات ابملوازاة مع إنشاء البىن التحتية التصدير، 
وعدم استقرارها جعل من عوائدها ذات بعد سليب على التحول اهليكلي   استعمال مداخيل النفط يف البناء والتشييد إال أن تقلباهتا

من   تصادية االق لذلك أصبح من الواجب إتباع هنج جديد يف التنمية لإلقتصاد يف املدى الطويل لتسببها يف علة هولندية للجزائر؛ 
     االستفادة من مزااي االقتصادايت الدولية الكربى والندماج معها.  مع اقتصادي أكثر مرونة خالل انفتاح 

خطر حساسية تقلب  ويف  وارداهتاوتنوع ثقل ذات منتج واحد نسبيا يف مواجهة  اجلزائر األمر الذي جعل صادرات إن 
، وأدركت كذلك أن االستثمار األجنيب املباشر  اتيجية من أجل تنمية استثماراهتاإىل وضع إسرت  هبا دفعلنفط العاملية ل سعاراأل

يساهم يف جذب  ه ، إذ إنرقية صادراهتا واحلد من وارداهتا تنويع املداخيل وحتسني امليزان التجاري من خالل تل وسيلة مهمة لتحقيق 
تستطيع مسايرة الركب الدويل السريع لرتقية  تسويقية شبكات و إنتاجية  األموال والتكنولوجيا املتقدمة ويساهم يف بناء قواعد

 . الصادرات



 مقدمة 
 

 ج 

السرتاتيجي اهلام يف البحر  اجلغرايف  زخر جبميع املقومات الطبيعية والبشرية، واملوقعت من املعروف أن اجلزائر بلد قارة و 
اعي ذو تنافسية  لنشاء قطب إقليمي صنورابط طبيعي ة بوابة إىل األسواق الفريقيوهي ، وروبالحتاد األ القريب من املتوسط 

بيئة   رفع من تصنيفال من خالل حتسني املؤشرات العامة وحماولة  فزحملذا كان لزاما عليها العمل على خلق مناخ استثماري عاملية، 
ودة املناخ  الدولية جلؤشرات املمن ها والشفافية وغي  االقتصاديةدرجة احلرية  اكذو ، اجتاه املؤشرات الدولية  األعمال وسهولتها

 االستثماري والتجاري.   

يف  لزايدة تشغيل املوارد  كخطوات   التحتية البىن برامج التنمية وإنشاء و  تأرمجت تلك املساعي يف جمموعة القوانني والجراءات 
 . نسبة صادراهتا خارج احملروقات هنج متدرج أمال يف ترقية 

يتدفق  جعل االستثمار األجنيب املباشر  تلك الجراءات يفمسامهة  ن خالل ما سبق يتبادر يف أذهاننا أسئلة عن كيفية م
نطلق  هذا امل من ، خارج احملروقاتمردود الصادرات يف حتسني  لتحقيق رغبة احلكومات املتعاقبة الدور املنوط به مع أداء إىل اجلزائر 

 يتم طرح إشكالية موضوع هذه الدراسة كما يلي:  

 :  الدراسة إشكالية   -

الفرتة  بناءا على  احملروقاتقطاع  خارج  اجلزائرية الصادراتيف ترقية  فزات االستثمار األجنيب املباشرحمتساهم  كيف 
 . ؟(2020  –1993)

 : التالية فرعية السئلة األ الدراسة  ههذلإلملام ابلتساؤل الرئيسي تطرح وسعيا 
   ؟. ةاملباشر  ةاألجنبي  ات االستثمار جتاه  أو كاقتصاد ذو ميزات كنظام   اجلزائراملقدمة من  املساعيماهي  .1
 ؟. تتماشى والتطورات العاملية  الوطين لتحسني مناخ االستثمار احملفزات املقدمة   طورت هل  .2
 ؟. األجانب لتنويع اهليكل التصديرياملستثمرين كيف ملناخ الستثمار اجلزائري التأثي على توجهات  .3
 ؟. احملروقات  قطاع  االستثمار األجنيب املباشر يف حتسني القدرة التصديرية للجزائر خارج  ساهم هل .4
زايدة الصادرات  لاالستثمارات األجنبية املباشرة  حتفيز  ائلوسكيف ميكن للدولة اجلزائرية الستفادة من توجيه  .5
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 فرضيات الدراسة:   -

 ما يلي:  افرتاض املطروحة مت  الرئيسية لإلجابة على الشكالية
على املدى   احملروقاتقطاع خارج  اجلزائرية الصادرات ترقية دورا ابرز يفاملباشر فزات االستثمار األجنيب حم تعمل 

 املتوسط والطويل. 
 : مت صياغتها على النحو التايل فرعية فرضيات الفرضية األساسية  هذه ندرج حتتت

 . ساهم يف حتسني تصنيف اجلزائر ضمن املؤشرات الدولية  يناخ االستثمار املالطار العام حملددات  .1
 . االستثمار األجنيب املباشر تدفقات زايدة  ساهم حتسني مناخ االستثمار يف اجلزائر على .2
 . خارج احملروقات حتسني القدرة التصديرية  إىليف اجلزائر  االستثمار األجنيب املباشريؤدي  .3
 احملروقات. الصادرات خارج قطاع االستثمار األجنيب املباشر أسس لرتقية حتفيز  أرست سياسة .4

 : أسباب اختيار املوضوع -

 متثلت أسباب اختيار املوضوع يف ما يلي: 

 . دويل الدكتوراه ختصص إقتصاد  طور  التكوين يف يتناسب مع متجدد  موضوع   .1
يف تنمية القتصاد احمللي ودوره يف تنشيط املعامالت   املباشر  األجنيب  االستثمار يف حبث مسامهات الرغبة الشخصية  .2

 . الدولية 
 . للبلد  تنويع املداخيليف اجلزائري للمستثمرين   املناخ القتصادي  ومقوماتمزااي التعرف على مردودية   .3
 . احلفاظ على مداخيل الصادرات يف   وقدرتهاجلزائري  النتاجيالتعرف على اهليكل  .4
 يف ترقية الصادرات خارج احملروقات واملسامهة يف إجياد احللول.  للدولة حماولة مسايرة األهداف الوطنية  .5

   : البحثأهداف  -

 :   مايلي تتضمن أهداف هذا البحث  

 . املباشر والتعامل معه النهج اجلزائري يف جذب االستثمار األجنيب تلخيص  .1
   .إىل اجلزائر املباشر االستثمار األجنيب  تدفق املختلفة يف  السياسات معرفة مدى فعالية  .2
 . خارج احملروقات التحول اهليكلي لإلنتاج حتقيق سامهة االستثمار األجنيب املباشر يف  محتليل  .3
وبلوغ   املال األجنيب خارج احملروقات رأسذب جل املقدمة اجلزائرية  واملقوماتخمتلف التسهيالت  ية استخالص مردود  .4

 . أهدافها من خالل ذلك 
 .م امليزات والنقائص وسبل تطويرهااستخالص أه .5
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 أمهية الدراسة:   -

انتباه الشركات الدولية ورؤوس األموال األجنبية   جلذبيعترب املناخ االستثماري يف أي بلد على إنه املقياس الرئيسي 
حتسني معيشة  ، خلق الوظائف ، وزايدة نسب النمو ميا إسهام يف تطوير اقتصاد البلدواستقطاهبا، هذه األموال واملشاريع ستسهم أ

توسيع  ابلضافة إىل ، ذلك أهنا تنعكس على حتسينه كما ونوعا، املنتجاتنية يف حتقيق تنافسية اجملتمعات واستغالل الثروات الوط
التخلي تدرجييا عن النفط كأساس لصادرات  ما يساعد على  ،وتنويعه  التصديري تطوير اهليكل سيؤدي إىل  ية مما األسواق اخلارج

قطاع الصادرات  على  ادورهعرفة للجانب وم سبيل حتسني املناخ االستثماري تقييم يف  تكمن دراسة املنجزة المهية فإن أ، لذا اجلزائر
يف اخلروج من تبعية االقتصاد اجلزائري   تساهمسوف تتضح لنا الرؤاي حول ما إن كانت هذه الجراءات قد  ومنهخارج احملروقات، 

كيفية الدفع هبذه  وعليه تقرتح الدراسة  ، صحيحة ةيف إسرتاتيجي  توضع ات املقدمة مل أم أن تلك الجراءات واملقوم ،للنفط 
 .   هبا أو تثمني الجياب منها وتطويره  اجملهودات وتغطية النقص املسجل

 : يف الدراسة   املنهج واألدوات املستخدمة -

 على كل من:  اعتمدت  فإن الدراسةلجابة على التساؤالت وبغية اختبار صحة الفرضيات قصد ا

   :التحليلي املنهج الوصفي  -
من جوانبه النظرية وربط األسباب ابلنتائج، مع البحث يف العالقة النظرية بني املتغيات حملاولة   يعمل على تفسي املوضوع

 بنا فكرة حول حتفيز متغي للتأثي على متغي آخر؛ 
علق مبحفزات الستثمار  ت ما و يف اجلانب التطبيقي كل من متغيات الدراسة على وصف   يساعدّن  ومن جهة أخرى فإنه 

حيث  من فها إضافة إىل وص  يف العالقة مع الصادرات خارج احملروقات مع الربط والتحليل اجلزائر  إىلاألجنيب املباشر وتدفقاته 
 املرتبطة هبا. األقاليم اجلغرافية تنوعها و 
 : املنهج االستقرائي  -

استعملت الدراسة املنهج الستقرائي  ( ARDL) للقياس القتصادي ( Eviews10) الحصائية  ةأثناء استخدام األدا
 .  من اجل تسهيل اجلانب التحليلي للظواهر   البحثمبوضوع لتحليل النتائج والحصائيات املتعلقة 

 األدوات املستعملة:   -
العربية   للبحث ابللغة  املراجع القيمة واألصليةابلنسبة للدوات املستعملة فإن الدراسة أخذت بعني العتبار أكرب قدر من 

لب املوضوع، ومن جهة أخرى  لفهم ، من أجل وضع إطار نظري قيم ومتكامل أخرى  إضافة إىل مراجع اثنوية أو لغات أجنبية 
  Excel)  برامجاستعملت جمموعة من املواقع اللكرتونية جلمع املعطيات والحصائيات مث قياسها وحتليلها ابلعتماد على 

 للوصول إىل نتائج أدق وأكثر ثقة.  ( Eviews10و
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    حدود الدراسة:  -

بعد النتقال من مرحلة  تتناول هذه الدراسة دور حتفيزات االستثمار األجنيب املباشر يف التأثي على منو الصادرات اجلزائرية 
   القتصاد املوجه إىل النفتاح القتصادي؛ لذلك أتت حدود الدراسة على النحو التايل: 

 . الطار املكاين للدراسة  خيص االقتصاد اجلزائري -
 . باشر على تنمية الصادرات وتنوعهاالعالقة املتعدية حملفزات االستثمار األجنيب امل يفالطار املوضوعي حمدد  -
املتخذة بشأن   اهليكلية واليت تتماشى مع خمتلف الصالحات 2020إىل  1993الطار الزماين فقد حددت الفرتة ما بني  -

سياسة  تتبع ومن جهة أخرى  ،برامج تنموية غي مسبوقة مث اعتماد    ابالستثماراالقتصاد اجلزائري والتشريعات املختلفة املتعلقة  
ختلف اجملهودات املبذولة لتسهيل وتيسي عمليات التصدير للسلع خارج احملروقات  املرافقة ملاملعتمدة التجارة اخلارجية 

 دعمها. و 
 السابقة: الدراسات  -

أمام العديد من الدراسات اليت حبث فيه كظاهرة إقتصادية أو من  جماال واسعا  شكل موضوع االستثمار األجنيب املباشر 
تناولت املوضوع  خالل حمدداته وآاثره اليت متتد إىل مجيع القطاعات األخرى، ومن خالل ما أيت نقوم بعرض بعض الدراسات اليت 

   :األطروحة هلا صلة بصفة مباشرة أو غي مباشرة بعنوان من زوااي متعددة واليت 
دراسة  –(. سياسات تسيي تدفقات االستثمار األجنيب املباشر بني احملددات واآلاثر االقتصادية 2020عمر متيجي. ) -1

 داية، اجلزائر. . جامعة غر   أطروحة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيي. -حالة دول مشال إفريقيا

دول مشال إفريقيا )اجلزائر، مصر،  ل تدفقات الستثمار األجنيب املباشر هتدف الدراسة إىل تشخيص سياسات تسيي 
بغرض حتديد العوامل التنظيمية   ARDL ل منهجية حاولت بناء منوذج قياسي ابستعما كما   ،املغرب( من خالل توصيف مكوّنهتا

  ت الدراسة، وعليه حدداملوجبة لإلستثمار األجنيب املباشر وأتثي هذه التدفقات على النمو القتصادياملؤثرة يف التدفقات 
ماهية سياسات تسيي دول مشال إفريقيا )اجلزائر، مصر، املغرب( لتدفقات الستثمار األجنيب املباشر  دراسة : التاليةشكالية ال

    ؟. على الدول املضيفة االقتصادية  االعتبار حمددات تلك التدفقات وآاثرها الداخلة، وتقييم تلك السياسات وذلك ابألخذ بعني 

استخالص النتائج مع  و املنهج الوصفي والتحليلي للوقوف على الظاهرة  الدراسة ولإلجابة على الشكالية استعملت
حتديد العالقة الحصائية بينها بسلوب  االستعانة بسلوب القياس القتصادي ملعرفة العالقة بني املتغيات الكمية من خالل 

 التحليل القتصادي الكلي. 

اليت هتدف إىل حتسني   والجراءاتخلصت هذه الدراسة إىل أن حكومات الدول الثالثة اختذت جمموعة من السياسات 
ل مع تدفقات االستثمار  ا وجدت أن احملددات التنظيمية يف هذه الدول على عالقة تكاملية طويلة األجمناخ االستثمار، كما أهن

  كما ،  ما يف اجلزائر فقد كان ضعيفايف كل من مصر واملغرب أ  امعترب  كان   األجنيب املباشر ولكن أتثيها كان متفاوت حيث أنه
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أن هناك عالقة تكاملية على املدى الطويل بني تدفقات االستثمار األجنيب املباشر والنمو  أثبتت نتائج الدراسة القياسية 
     عكس املغرب حيث كانت أفصل. يف اجلزائر ومصر تسمت ابلضعف ا  غي أهنا يالقتصاد 

وعليه جاءت أهم التوصيات بضرورة متابعة وتنفيذ السياسات وتقييمها دوراي ابلضافة إىل بناء قاعدة بياّنت تساعد على  
 تصميم السياسات ووضع أهداف قابلة لإلجناز مع انتقاء االستثمارات.  

(. أثر الستثمار األجنيب املباشر على دعم التنويع القتصادي يف الدول النفطية دراسة قياسية  2019)نصر محيداتو.  -2
أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه الطور  حلاليت اجلزائر واململكة العربية السعودية.  2016-2000للفرتة 

 . جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن، اجلزائر.   الثالث يف العلوم االقتصادية، ختصص إقتصاد دويل 

حيث   2016-2000على التنويع القتصادي ابجلزائر واململكة السعودية خالل الفرتة  FDIدراسة تبحث يف أثر 
، وقد  جموعة من الربامج والتحوالت اليت من شأهنا خلق مناخ يساعد االستثمار األجنيب املباشر على التأثي مب هذه الفرتة  تمتيز 

وردت إشكالية الدراسة على النحو التايل: ما أثر االستثمارات األجنبية املباشرة على دعم التنويع القتصادي يف اجلزائر واململكة  
 .؟2016-2000السعودية خالل الفرتة العربية 

األسلوب الكمي   ابملنهج الوصفي لتفسي عناصر املوضوع، مع استخدام ت الدراسة وللبحث يف هذه الشكالية استعان
هيمشان بطريقة  -كمتغي مستقل على التنويع القتصادي كمتغي اتبع ممثال يف معامل هيفندال FDIبقياس أثر  تحيث قام

يف ظل  ابلضافة إىل مؤشر التنمية البشرية والناتج احمللي المجايل كمتغيات مستقلة أخرى، وهذا ( OLSاملربعات الصغرى )
 وتعديالت القوانني والتشريعات وخمتلف الضماّنت والتحفيزات؛  تصاديةاالق خمططات التنمية 

على التنويع القتصادي يف اجلزائر أمام أثر موجب وضعيف يف السعودية،   FDIخلصت النتائج إىل أن هناك أثر سليب لـ 
 االستثمار يف رأس املال البشري.    ضرورةوأوصت بضرورة توجيه تلك االستثمارات إىل قطاعات ذات القيمة املضافة مع  

لستثمار األجنيب املباشر  (. أثر الفساد على النمو القتصادي يف وجود ا2019سيد أمحد سيت، و أمين صالح بن حني. ) -3
  3،  جملة املنتدى للدراسات واألحباث االقتصادية(. 2017-2003كمتغي وسيط، دراسة قياسية يف اجلزائر خالل الفرتة )

(1 .) 

كمتغي وسيط بينهما، وذلك من    FDIقتصادي عن طريق هدف هذا البحث إىل حماولة تفسي عالقة الفساد ابلنمو الي
الشكالية التالية: هل ميكن لإلستثمار األجنيب املباشر توسط العالقة املوجودة بني الفساد والنمو القتصادي يف اجلزائر  خالل طرح 

 خالل فرتة الدراسة؟. 

  جمموعة من دراسات سابقة ذي صلة ت اولتنلتعريف مبتغيات الدراسة كما إىل اري ظالدراسة يف اجلزء الن  مضمون تطرق
اجلزء التطبيقي عن طريق أسلوب حتليل املسار، إذ توصلت إىل وجود أتثي  يف تفسي العالقة بني املتغيات ت مث حاول، ابملوضوع

أخر   %، ومن جهة 80سلبا بنسبة عليه يؤثر  ه ، حيث أن كمتغي وسيط  FDIللفساد على النمو القتصادي بوجود  مباشر  سليب 
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قيمة الفساد سوف يثبط تدفقات  %، وابلتايل زايدة 62قتصادي بنسبة أن الستثمار األجنيب يؤثر إجيااب على النمو ال  وجد
االستثمار األجنيب املباشر مما يسلب فرص النمو القتصادي يف اجلزائر،  كما أن هناك أاثر غي مباشرة للفساد على الناتج  

 اختاذ تدابي الوقاية منه.    وجب%، وعليه 51-الداخلي المجايل بقوة 

(. أثر الستثمار األجنيب املباشر على التنمية املستدامة يف اجلزائر دراسة قياسية للفرتة  2019-2018رمي ثوامرية. ) -4
  8. جامعة  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف ميدان العلوم التجارية، ختصص جتارة دولية وتنمية مستدامة. 2000-2015

 قاملة، اجلزائر.  1945ماي 

ببعادها املختلفة، خاصة   سلطت الدراسة الضوء حول ظاهرتني يف اجلزائر مها الستثمار األجنيب املباشر والتنمية املستدامة 
متحورت   وقد ، عكس قيمة النتاج الكلي وإمجايل الدخل لالقتصاد الذي ي فيما تعلق ابلتغيات احلاصلة يف معدل النمو القتصادي 

 ؟.2015-2000اجلزائر خالل الفرتة ر االستثمار األجنيب املباشر على التنمية املستدامة يف ثإىل أي مدى أيلي:   فيماالشكالية 

املنهج الوصفي التحليلي لتفسي الظاهرة واملتغيات املختارة كما استخدمت املنهج التارخيي لتتبع  استعملت هاته الدراسة 
عناصر التنمية املستدامة، مث املنهج املقارن لبراز عالقة التأثر والتأثي بني متغيات الدراسة عن  و ار األجنيب املباشرة تطورات االستثم

 . EViewsابالستعانة ابلربّنمج الحصائي  ARDLطريق 

ها تتغي  النمو القتصادي، لكن معتبني أن االستثمار األجنيب املباشر على عالقة سلبية ضعيفة جدا الدراسة وكانت نتائج 
  وحدة، وهو ما 0.023638إىل زايدة املتغي التابع بـ  يؤديتشي إىل أن زايدة املتغي املستقل بوحدة واحدة ل يف األجل الطويل 

 . جنبية لتدفقات رؤوس األموال األيدل على التأثي الضعيف  

وإدخال عوامل أخرى وسيطية لتفعيل أكثر ألثر الستثمار  قرتحت الدراسة تبين إجراءات تصحيحية مناسبة لذلك ا
   األجنيب املباشر على مكوّنت القتصاد ككل.

أطروحة دكتوراه  . 1993(. أثر ترقية الستثمار على النمو القتصادي يف اجلزائر منذ 2018الوليد قسوم ميساوي. ) -5
 . جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر.   علوم يف العلوم االقتصادية، ختصص إقتصاد تطبيقي 

يهدف هذا البحث إىل معرفة أثر ترقية االستثمار على النمو االقتصادي يف اجلزائر، وكذا تشخيص أداء االقتصاد اجلزائري  
  ما مدى أتثي حددت الشكالية يف: والبحث عن سبل تنويع مصادر دخله وإخراجه من التبعية الكبية لقطاع احملروقات، لذلك 

    .دي يف اجلزائر؟ الستثمار على النمو القتصا  ترقية

رايت املفسرة لإلستثمار والنمو القتصادي  ظ حيث مت سرد وحتليل الن على املنهج الوصفي التحليلي دراسة ال تاعتمد
وخمتلف اخلصائص والعالقات بينهم مع إبراز خصائص االقتصاد الوطين اجلزائري، مث اعتمد على النظرية القياسية ابستخدام منهج  

ARDL   يف حماولة لبناء منوذج قياسي للنمو القتصادي يف اجلزائر.     
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 والورق اخلشب صناعة قطاع يتصدرها النمو، رفع على القدرة هلا رائدة طاعاتق ثالث على احلصول النتائج أظهرت وقد
 والطاقة.     املياه  قطاع مث واملقالع  املناجم قطاع  يليه مث  والفلني

للقطاعات النتاجية واخلدمية، واالعتماد على التقنيات الكمية يف   FDIلذلك أوصت على تعميق الصالحات جلذب 
التخطيط مع رفع كفاءة املصادر املختلفة للنمو القتصادي، ومن جانب آخر وجب الهتمام ابلقدرات البشرية والبحث العلمي  

 والتكنولوجي.  
أطروحة مقدمة لنيل  القتصاد اجلزائري. (. حتسني مناخ الستثمار األجنيب كآلية لتفعيل تنافسية 2015عمر قريد. ) -6

 . جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر.  شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومتويل 

حتسني مناخ االستثمار وجعله يستجيب  من خالل جاءت الدراسة إبشكالية تنمية القدرات التنافسية لإلقتصاد اجلزائري 
مفهوم التنافسية الدولية وحتليل مدى أتثي تقييم   ت الدراسة والتقييم املعتمدة من قبل املؤسسات الدولية، وقد ربطملؤشرات األداء 

خمتلف اهليئات واملنظمات الدولية ملناخ االستثمار يف خمتلف دول العامل على قرارات توطني االستثمار األجنيب املباشر والوقوف  
يف ذلك خبمسة فصول معتمدا على املنهج التارخيي، الوصفي، التحليلي، مث   ت واستعانلشأن، على القتصاد اجلزائري يف هذا ا

 . حول املوضوع ا قياسي لدعم حتليالهتاملنهج ال

إىل أن حجم االستثمارات األجنبية مل ترقى إىل مستوى المكانيات االستثمارية للبالد ومل حتقق النتائج   ت وقد خلص
ال تزال تراهن على حمددات اجليل األول ملناخ االستثمار، وعليه أصبحت يف املراتب األخية من موقع  املرجوة، بسبب أن اجلزائر 

 التنافسية الدولية وال تؤدي دورا مقبوال يف الرقي بعناصر القتصاد الوطين. 

هيل املوارد البشرية،  ، وإعادة النظر يف أتFDIتتعلق بتحسني البيئة املؤسسية والتشريعية لـ وعليه قدمت الدراسة توصيات 
 . وتدعيم العالقات التشابكية الصناعية وتطوير سبل التمويل والبنية التحتية، كما ال جيب إغفال حماربة الفساد 

(. سياسة استهداف االستثمار األجنيب املباشر لتحقيق األهداف المنائية ابجلزائر )دراسة  2013-2012بالل بومجعة. ) -7
. تلمسان،    أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص حتليل اقتصادي(.  2011-1986تطبيقية للفرتة 

 جامعة أب بكر بلقايد، اجلزائر. 
جناعة سياسة استهداف االستثمار األجنيب املباشر يف حتقيق معدل النمو املستهدف،   ى ما مد إشكالية  الدراسة تناولت 

ري تطرق  ظجزء ن ، يف جزئنيوتنمية الصادرات غي النفطية؟ اللتان تضمنتهما السرتاتيجية المنائية ابجلزائر؟، حيث عاجلتها 
أما يف جزءها الثاين فتناولت الطار التطبيقي   ؛واألهداف المنائية حمل الدراسة  باشر لسياسة استهداف االستثمار األجنيب امل 

على ثالثة فصول، األول بعنوان حتليل   ت لسياسة استهداف االستثمار األجنيب املباشر واألهداف المنائية يف اجلزائر، واحتو 
اءات تنميتها، الثاين بعنوان: دراسة حتليلية لتطور النمو االقتصادي  الصادرات غي النفطية ابجلزائر، واقعها، املوقف التنافسي، وإجر 

وسياسة استهداف االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر، حيث استخدم األسلوب الوصفي والتحليلي ملناقشة املعطيات، أما  
   . الدراسة من خالل القياس القتصاديالثالث فتطرق إىل سياسة استهداف االستثمار األجنيب املباشر واألهداف المنائية حمل 
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من التغيات يف الصادرات غي النفطية تعود   %68.9نتائج إىل وجود عالقة ارتباط طردية متوسطة القوة بنسبة الخلصت 
، كما أكد أيضا أن االستثمار األجنيب يؤثر يف النمو االقتصادي  2011-1986إىل االستثمار األجنيب املباشر خالل الفرتة 

 بعالقة طردية. 
دماج اجلزائر يف اقتصاد  وقد أوصت بمهية استفادة سياسة استهداف االستثمار األجنيب املباشر من املزااي اليت يوفرها ان

 املعرفة. 
 

قدرة الستثمارات األجنبية املباشرة يف تنمية القتصاد   تتطرق إىل حيثسياق الدراسات السابقة  يف األطروحة هاته وأتت 
حيث حتاول حتديد آليات جذب   ها طرحي غي أهنا ختتلف من خالل طريقة الوطين والرفع من معدالت النمو القتصاد

  ترقية الصادرات خارج احملروقات هو  حمددهدف بلوغ توفي مناخ إستثماري جاذب للوانتقائها  املباشرة ت األجنبيةالستثمارا
أن   ت الدراسةالحظ وقد، فتح األسواق اخلارجيةواالستفادة من خصائص الشركات الدولية املستثمرة خاصة يف ما تعلق ب 

لذلك  واقعيا،  أتت ابلنتيجة املرجوة  مل إال أهنا ،رغم من أمهيتها نظراي لالستثمارت األجنبية املباشرة وعلى ال   التحفيزات املقدمة واملوفرة
وقطاعات  العتماد منوذج اقتصادي مبىن على استهداف منتجات  أمر ضروري  املتوفرة  التحفيزات  تلكحتديد مدى فاعلية  فإن

  .تضييع القدرات الوطنية   دون ة لوليميزات االقتصاد الوطين للح وفقا ملحمددة 



 مقدمة 
 

 ك 

  هيكل وتقسيمات الدراسة: -

   : على النحو التايل أتت   ثالثة فصول  إىل الدراسة  تقسيم   مت  املسطرة على األهداف وبناءا املطروحة شكالية ال على  إجابة 

 الفصل األول: مدخل نظري لإلستثمار األجنيب املباشر
رية حول موضوع االستثمار األجنيب املباشر من خالل أربعة مباحث حيث  ظيتناول هذا الفصل جمموعة األجبدايت الن

 والتعريف به وأخذ الفروق بينها كما يسمح ابلتعرف على ماهية  يتطرق املبحث األول إىل مفاهيم عامة لالستثمار احمللي واألجنيب
القائم  األعمال الدولية اليت تدخل من ضمنها متغيات موضوع األطروحة املتمثلة يف الستثمار األجنيب املباشر والصادرات والعامل 

االستثمار األجنيب املباشر وخمتلف حمدداته  إىل نظرايت  الشركات املتعددة اجلنسيات، أما املبحث الثاين فيتعرض بذلك أال وهو
العالقة بني أشكال  ابلتحليل والنقاش  املبحث الثالث كما يدرسألخذ فكرة عن تطور الفكر القتصادي يف هذا اجملال، 

مناخ االستثمار   ابع ويف األخي يتناول املبحث الر ، ااالستثمارات األجنبية املباشرة ودوافعها وبني اآلاثر اليت ترتتب عن تغي حمدداهت
األجنيب املباشر وخمتلف حمفزاته حيث يسمح لنا ابلتعرف على كيفية توجيه تلك احملفزات واحملددات لتحقيق أهداف جذب  

   .الستثمار األجنيب 
 حمدداهتاالفصل الثاين: اإلطار املفاهيمي للصادرات و 

عارف تسمح بفهم موضوع الصادرات والعومل املؤثرة  ينقسم هذا الفصل إىل أربعة مباحث تشرح ابلتفصيل جمموعة من امل 
هبا للعمل على تنميتها، ويف هذا الصدد أيخذ املبحث األول موضوع األساليب التجارية كأداة لدارة السياسة التجارية الدولية  

  الصادراتاهية يتعلق مب فهو  من أجل حتسني امليزان التجاري، أما املبحث الثاين  لد للوصول إىل مرافقة السرتاتيجية العامة للب
ل إىل تطوير  ابلتطرق إىل خمتلف االسرتاتيجيات اليت ميكن االعتماد عليها للوصو  يسمحكما   وموقعها من ميزان املدفوعات

ت  مث أيت املبحث الثالث ابلتحليل والنقاش تنظي الفكر القتصادي للتجارة اخلارجية مع الرتكيز على الصادرا الصادرات وترقيتها، 
احملددات األساسية حلركة  تلك املبحث الرابع العالقة بني  بينما درس  وخمتلف النماذج اليت فسرت دوافع وحمددات قيامها،

 الصادرات وأتثيات الستثمارات األجنبية املباشرة هبا. 
   قاتخارج احملرو  اجلزائرية  رتقية الصادراتكآلية لالفصل الثالث: حمفزات اإلستثمار األجنيب املباشر  

دور احملفزات  إىل خمتلف املعارف املتعلقة مبتغيات األطروحة أيت هذا الفصل كدراسة تطبيقية حتاول  ت الدراسةتطرق ما بعد
احملروقات، لذلك  قطاع ناخ االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر وطبيعتها على تطور وترقية الصادرات خارج مل املختلفة اليت أتسس 

يتطرق   فيما قسمت هذا الفصل إىل أربعة مباحث يتناول األول منها املناخ القانوين واهلياكل املرافقة لإلستثمارات األجنبية املباشرة 
  اخلارجية وخمتلف اآلليات اليت تسمح برتقية الصادرات خارج احملروقات، أما املبحث الثالث فيعترب  املبحث الثاين إىل مناخ التجارة

تتزامن  تناول خمتلف الربامج الوطنية لدعم برامج النمو االقتصادي اليت  من خالل حملفزات القتصاد ومؤشراته الكلية كدراسة حتليلة 
بع ابلتحليل والنقاش واقع املناخ الستثماري والتجاري يف اجلزائر ابلرتكيز على تطور  يدرس املبحث الرافرتة الدراسة، ويف األخي و 

، كما يتطرق  اعتمادا على خمتلف الحصائيات املتعلقة مبتغيات الدراسة  الستثمارات األجنبية املباشرة والصادرات خارج احملروقات 
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الذي تلعبه أهم املتغيات الكلية يف القتصاد اجلزائري يف توجيه  هذا املبحث أيضا إىل دراسة قياسية تساهم يف توضيح الدور 
 االسرتاجتيات الوطنية لتنمية الصادرات خارج احملروقات. 
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 : متهيد

أصبح موضوع االستثمار األجنيب املباشر ذو أمهية ابلغة يف االقتصاد الدويل، إذ أن قصور نظرايت التجارة الدولية  
الكالسيكية يف شرح هذه الظاهرة دفع ابلعديد من الفقهاء االقتصاديني بتطوير نظرايت حتاول شرح أسباب قيام االستثمار  

 الثانية، وبذلك أصبح من بني الركائز املعتمدة يف التمويل الدويل للمشاريع احلقيقية.  األجنيب املباشر خاصة بعد احلرب العاملية 

إىل بذل اجلهود من أجل استقطاب تلك االستثمارات   النامية و منها وقد ذهبت العديد من الدول يف العامل خاصة الفقية 
لتنمية وتطوير الصناعة احمللية وحتسني موازين مدفوعاهتا، لذلك  القائمة يف شأهنا الشركات املتعددة اجلنسيات، ملا هلا من مزااي على ا

ابلرغم من ذلك مل ترقى إىل حتقيق الزايدة املعتربة يف  و احتدم التنافس بني تلك الدول يف تقدمي احملفزات والتسهيالت واملزااي، 
 اليت يشاع عنها. الجيابية االستثمارات األجنبية وال إىل تلك اآلاثر 

جدل حول فاعلية تلك التنازالت واملزااي يف الوصول إىل أهداف الدول النامية وأتثياهتا،   قيامإىل  ت أدضعية الو  هإن هذ
ر من خالل جدوى املوازنة  ظومن هنا فإن استقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة ال يعدو كهدف بذاته، بل ابت من الواجب الن 

لذلك جاء هذا الفصل يف حتليل مفهوم هذه  ، ة منها )القصية والطويلة األجل( د املنتظر العوائمع بني تكاليف التنازالت واحلوافز 
 التالية:   األربعة  الظاهرة، وتناول أساسياهتا من خالل املباحث 

 . حول اإلستثمار األجنيب املباشر  املبحث األول: مفاهيم عامة 

 . املباشر وحمدداتهستثمار األجنيب املبحث الثاين: النظرايت املفسرة لال

 . خمتلف آاثرهاإلستثمار األجنيب املباشر و املبحث: الثالث: أشكال ودوافع 

املباشر. مناخ االستثمار األجنيب املبحث الرابع: 
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 املبحث األول: مفاهيم عامة حول اإلستثمار األجنيب املباشر 
عندما نقول استثمار أجنيب مباشر فإننا نستدعي تزاوجا بني العمل احمللي والدويل يف تسيي رؤوس األموال وعوامل النتاج  

للدول واختالف الثقافات واملصاحل، فيصبح واقعا  خمتلف اليديولوجيات القائمة بني احلدود القومية   امتزاج  املختلفة ومن جهة اثنية
سة  سبعض املفاهيم املؤ سوف نتطرق إىل ، ويف ما يلي فاعل أساسيك  الشركات املتعددة اجلنسيات دورجديدا معقدا، معززا ب

 لإلستثمار األجنيب املباشر.  

 : املطلب األول: مفاهيم عامة حول األعمال الدولية واإلستثمارات 

رة البسيطة لالستثمار األجنيب املباشر، فإنه يظهر لنا وجود عملية االستثمار اليت تأعىن بتنمية موارد وعوامل  ظمن خالل الن
يتطلب تفعيل إدارة عابرة للحدود القومية من أجل   ذلك املباشر وبقالب الدويل بوصفه ابألجنيبال النتاج املختلفة، إال أنه أيخذ 

 لعملية االستثمارية.  تسيي تلك العوامل وحتقيق أهداف ا

   : الفرع األول: ماهية األعمال الدولية

إدارة منظومة قائمة مبفهوم مغاير لإلدارة احمللية، تتميز ابلتعايش مع تشريعات وثقافات   يتطلب العمل خارج احلدود
    متنوعة، وفيما يلي نتعرف على بعض اجلوانب اليت هتم هاته الدراسة: 

 :  الدولية أوال: تعريف األعمال 

لطاملا كانت اهلجرة واألعمال التجارية الدولية جزءا من التاريخ البشري لعدة قرون قبل أن تنشأ كموضوع أكادميي للبحث  
يف األعمال الدولية منذ أوائل القرن العشرين، تزامنا مع تطور العالقات التجارية الدولية ونشأة موضوع االستثمار األجنيب يف  

 & Maria) ت، مع الرتكيز بشكل أساسي على الشركات املتعددة اجلنسيات القائمة هبذه األعمالالعديد من النظراي
Indianna, 2019, p. 18)،   وقد عأر ِفت على أهنا "معامالت بني أفراد ومنشآت من دول خمتلفة يف شكل أنشطة جتارية أو

)جاويش،   "استثمارات متنوعة متتاز ابلدميومة وميكن التأثي عليها بشكال خمتلفة؛ وهو ما يشكل جماال لدارة األعمال الدولية 
لها مميزة بطبقة إضافية من التعقيد جراء املعامالت عرب احلدود، هذه امليزة ختلق حتدايت متجددة حلوكمة  وجيع (8، صفحة 2016
 . (Debra & colin, 2019, p. 9)  بيئة األعمال يف التنوع الثقايفوإدارة 

اليت تتعدى احلدود القومية للدول، حيث تسمح مبمارسة   االقتصاديةومنه فإن األعمال الدولية هي جمموعة من املعامالت 
عمليات االستثمار )تنقل عناصر النتاج( والتجارة )أسواق جديدة( وبذلك تستوجب إدارة فعالة لتسييها، والقائمة عليها ما  

 يسمى ابلشركات املتعددة اجلنسيات. 

   :( 25-24، الصفحات 2009)عباس،  مبا يلي عريف فإن األعمال الدولية تتميز  من خالل هذا الت 

 ؛ عمليات عرب حدود دولتني أو أكثرمنشآت األعمال الدولية تنفذ  -1
 ؛ اخلدمات عرب احلدوداء السلع أو تتعلق األعمال الدولية ابالستثمار يف بلد آخر أو بيع وشر  -2
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 األعمال الدولية عمليات دائمة، لصاحب العمل أتثيا فاعالً فيها؛  -3
 تنفذ فيها عمليات تشغيلية وتنقل عناصر النتاج وعمليات تفاعلية بينها وبني اجملتمعات املضيفة.   -4

 :  اثنيا: أشكال األعمال الدولية

 : (11-10، الصفحات 2016)جاويش، تتمحور األعمال الدولية حول شكلني أساسني مها  

 ؛ التجارة الدولية )اخلارجية(  -1
 ستثمارات األجنبية )املباشرة والغي مباشر(؛ متارس من خالل العديد من اآلليات منها: ال -2

 . مبقابلو ابستخدام اسم جتاري متلكه الرتخيص: هو أن تسمح شركة ما لشركة أخرى   -أ
 . ء منه وتسليمه عند مرحلة التشغيل اتفاق حول إجناز مشروع أو جز  هو تسليم املفتاح:  -ب
 . لد ما مبقابلعقود الدارة: مبوجبها تقوم شركة أجنبية إبدارة منشأة يف ب -ج
 . شركة أخرى بنفس العالمة التجارية عقود التصنيع: يتم مبوجبها تصنيع منتج يف شركة نيابة عن  -د
 . ف الثاينعقود التصدير)الوكالة(: عقد بني طرفني يتضمن بيع أو تسهيل الطرف األول منتجات الطر  -ه

 :  اثلثا: أهداف إدارة األعمال الدولية

   إىل النقاط التالية:هتدف   فإن إدارة األعمال الدولية الستثمار والتجارة الدولية اب  تعلقفيما 

 ؛ ية مث يف أقسام كل حسب اختصاصاته وضع مجيع املوظفني واملوارد يف جمموعات رمس -1
 ؛ ىل إظهار قنوات االتصال وتسلسلهاإجياد هيكل تنظيمي هلذه اجملموعات وحتديد املسؤوليات ابلضافة إ  -2
-41، الصفحات 2012)احلريري،  ق الشراف وتسهيل عمليات الرقابة على املنشآت واختاذ القرارات حتديد نطا -3

42) . 
 ؛ ستوي أعلى وهي الدارة املركزيةإدارة مجيع املعطيات والبياّنت ومعاجلتها على م -4
 ؛ يميا ودوليا لتحقيق أفضل العوائدوالبشرية على مستوى املنشآت إقلاالستغالل األمثل ملختلف املوارد املادية  -5
 ؛ للعمال الدولية للمنشآت وفروعهاإجياد املوارد الالزمة وتوفي املناخ اجليد  -6
 ؛ يني وزايدة رقم األعمال واألرابح التغلب على املنافسني الدوليني واحملل -7
     ؛ الفروع العامليةا من خالل زايدة إجياد أسواق جديدة وتنويعها جغرافي -8
 ؛ دولية، وحل العوائق اليت تصادفها وضع اسرتاتيجيات مستقبلية وشاملة للمنشآت عرب خمتلف احلدود ال -9

. الدولية واحملليةتلف املخاطر إجياد بدائل للعمليات وخلق أرضية جيدة لتجنب خم -10
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 :  الفرع الثاين: ماهية االستثمار

خمتلف أنواعه للوقوف على  التعرف على مث  واصطالحا ةتعريفه لغ التطرق إىل  يستدعيماهية الستثمار  إن احلديث عن
   : خالل مايليأيت ذلك األخرى و مصادره والتمييز بينه وبني األعمال 

 :  اإلستثمارأوال: تعريف  

 يطلق  الذي  الثمر  من مشتق  وهو الطلب على  تدالن  والتاء السني إن  حيث الطلب، على للفعل )استثمر( الدال  : مصدر لغة  .1
  معان من أمهها:  عدة على  اللغة يف
 ومنه الولد، مثره، ويطلق جمازا على ظهر الشجر: إذا مثورا، وأمثر الشجر مثر ويقال الشجر، ينتجه  وهو ماالشجر:  محل -أ

 ؛ الفؤاد مثرة :عن الولد قوهلم
ل الكثي من  فقد روي عن ابن عباس وقتادة رضي هللا عنهما أهنما فسرا الثمر يف قوله تعاىل: )وكان له مثر(، ابملا :املال -ب

 ؛ صنوف األموال
 ؛ بثمره وأمثره وجعله  وكثره ماله: مناه الرجل  مثر يقالوالزايدة:   النماء  -ج

املال، وينمو بذلك على مدى  فالستثمار لغة: هو استخدام املال أو تشغيله بقصد حتقيق مثرة هذا االستخدام فيكثر 
   . (23-22، الصفحات 2015)املغرب،   الزمن 

  ة غي مباشر  ة بشراء اآلالت واملواد األولية، وإما بطريقوعرفه جممع لغة عربية بنه استخدام األموال يف النتاج، إما مباشرة 
 . (3، صفحة 2008)صدقة،   كشراء األسهم والسندات

 ويفهم من ذلك أنه استكثار الشيء أو طلب الزايدة عن طريق الفعل، أو نتيجة وأثر لعملية بقصد الزايدة.   

 ابملال أو املوارد األخرى بغرض توقع جين فوائد مستقبلية والسعي هلا، ابلضافة إىل املخاطر الغي  هو االلتزام احلايل اصطالحا:  .2
 والوقت املستهلك والفرص البديلة. (Zvi, alex, & alan j, 2017, p. 3)  متوقعة 

احلاضر، على أمل احلصول على إيرادات مستقبلية خالل فرتة زمنية معينة؛  هو التضحية ابملوارد املستخدمة يف إقتصاداي:  .3
حيث أن العائد الكلي يكون أكرب من النفقات األولية لالستثمار، ومنه فإنه يتمحور حول مدة حياة االستثمار، املردودية،  

 . ( 307، صفحة 2014)خالد،  الفعالية والعملية االستثمارية واخلطر املتعلق مبستقبل االستثمار

  : (18، صفحة 2016)ج.ر.ج.ج،  يقصد ابالستثمار مايلي  : تعريف القانون اجلزائري  .4
 إقتناء أصول تندرج يف إطار استحداث نشاطات جديدة، وتوسيع قدرات النتاج و/أو إعادة التأهيل؛  -أ

 املسامهات يف رأمسال شركة.  -ب

يستعمل القائم عليه )شخص، جمموعة أشخاص، مؤسسة،   ينبع عن إرادة االستثمار عماًل يعد من خالل ماسبق: 
  نتائج هيئة....( جمموعة من املوارد املادية والالمادية )أصول حقيقية، مالية ومعنوية( يف إطار قانوين حمدد؛ هبدف الوصول إىل 
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  ركائزال لتايل فإنه ينطوي على واب جراء التضحية بتلك املوارد فضال عن اجلهد والوقت املستغرق يف تلك العملية؛إقتصاداي  مرضية 
 : القانون، املوارد، الوقت، املخاطر، األهداف. التالية 

 : (307، صفحة 2014)خالد،   كما أنه يؤدي دورا يف تطوير االقتصادات من خالل

 ؛ خلق فرص عمل وحتسني ظروف احلياة -أ
 ؛ التجاري وميزان املدفوعاتمليزان زايدة النتاج ودعم ا -ب
 واالجتماعية وزايدة الدخل القومي.   االقتصاديةدعم عملية التنمية  -ج

   : اثنيا: أنواع اإلستثمار
ينها، ويف مقامنا هذا  ر لالستثمار فإنه أيخذ جمموعة كبية من التصنيفات املتشعبة واملتداخلة فيما ب ظتبعا لتعدد زوااي الن

 أهم أنواعه من خالل اجلدول التايل:    بني  فريقلت سوف نقوم اب 
 أنواع اإلستثمارات    : (01-01) اجلدول رقم  

من حيث ملكية رأس املال  
 )األصول( 

 حكومية( ) الستثمار العام: تعود ملكية األصول هليئة عمومية  -
 الستثمار اخلاص: ملكية األصول للشخاص )فردي أو مجاعي(  -

 حقيقي   حيازة أصل  يف احلق للمستثمر  يوفر إستثمار حقيقي: عندما  - حيث نوع األصول من 
 مايل  ألصل حيازة املستثمر خالل  من  املالية األوراق يف  االستثمار إستثمار مايل: تشمل -

 حقيقي  غي

 إستثمار مباشر: تدار من قبل صاحب املشروع بنفسه   - من حيث إدارة االستثمار 
 إستثمار غي مباشر: تكون للمشروع إدارة خمصصة لتنفيذه وتشغيله  -

 سنوات   5األجل: متتد من سنة إىل  إستثمار قصي - وفق املدة الزمنية 
 سنة أو أكثر  15سنوات إىل  5األجل: من  إستثمار طويل -

 إستثمارات حملية: أصوهلا أو مالكها يكون من داخل البلد )مقيم(   - حسب اجلنسية 
 البلد )غي مقيم( خارجإستثمارات أجنبية: أصوهلا أو مالكها يكون من  -

القائمة   االقتصادية إستثمار تلقائي)املستقل(: يتقرر بصورة مستقلة عن املؤثرات  - حسب الدافع
 كالدخل واالستهالك  

إستثمار مستحث)حمرض(: يعتمد كليا على األوضاع الراهنة واملتوقعة بدافع منفعة   -
 مادية مباشرة 

  على: ابالعتماد لباطمن إعداد الاملصدر: 
 (11-10، الصفحات 2017)جويدة،  -
(23-22، الصفحات 2011)عطا هللا،  -
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  منها نوع  داخلأن تكون مشرتكة  هلا  كنواليت مي يوضح اجلدول أعاله جمموعة من اخلصائص حسب طبيعة االستثمارات
 ينقسم بدوره إىل مباشر وغي مباشر:   ، راسة عليه وهو االستثمار األجنيبنشي إىل النوع الذي ترتكز هذه الد حيث

هو العملية اليت مبوجبها يكتسب مقيمون يف بلد ما )بلد مصدر الستثمار( ملكية األصول   اإلستثمار األجنيب املباشر: -1
لشركة يف بلد آخر )البلد املضيف(، بغرض التحكم يف النتاج والتوزيع وأنشطة أخرى، واحلصول على صوت فعال يف إدارة  

 . (Moosa, 2002, p. 1)تلك املؤسسة يف عالقة طويلة األجل 
: ويسمى أيضا االستثمار يف األوراق املالية )االستثمار يف احملفظة أو التوظيف املنقول(  االستثمار األجنيب غري املباشر -2

مالية وديون مؤسسة مقيمة يف  ويشمل استثمارات من قبل كيان مقيم يف بلد ما يف أوراق  ،(15، صفحة 2013)كاكي، 
بلد آخر واليت تسعى بشكل أساسي إىل حتقيق مكاسب رأمسالية؛ وال تعكس ابلضرورة مصلحة كبية ودائمة يف املؤسسة، فهو  

مار املباشر،  ينطوي على متلك السندات واألوراق املالية وأدوات سوق املال واملشتقات املالية خبالف تلك املدرجة حتت االستث
،  (Unctad, 1999, p. 4) ا، وتتميز بسمة إمكانية تداوهل%10ستثمارات اليت تقل عن قاعدة الـ عبارة أخرى، الأو ب 

الغالب استثمار على املدى القصي حبثا عن عوائد أعلى من خالل اعتبارات املضاربة على أساس فروق أسعار الفائدة  هو و 
م الشارة إىل أهم الفروق بني  من خالل اجلدول املوايل سيت، و (Tcham, 2016, p. 15)  وتوقعات سعر الصرف

 . ستثمار األجنيب املباشر والغي مباشرال

 

 واالستثمار األجنيب غري املباشر االستثمار األجنيب املباشر(: أهم الفروق بني  02-01) اجلدول رقم  
 املباشر الغري اإلستثمار األجنيب  اإلستثمار األجنيب املباشر 

 ستثمار حقيقي( إ)  نوع األصول  -
 جل طويلة األ -
 تسعى لدارة املشروع -
 إستثمار تلقائي أو مستحث  -
 تعقيدات خالل التصفية  -

 ستثمار مايل( إنوع األصول ) -
 و/أو طويلة األجل قصي  -
 ال تسعى لدارة املشروع  -
 ة مستحث  اتستثمار إكون  يغالبا ما  -
 سهل التصفية  -

 اعتمادا على ما سبق.  لباطمن إعداد ال املصدر:
 

ر البلد  ظ)من وجهة ن جتدر الشارة إىل أن الفاعل األساسي لتنفيذ االستثمارات الدولية أو االستثمار األجنيب املباشر
وفر رؤوس  الشركات املتعددة اجلنسيات، حيث تتخذ عدة أشكال خمتلفة )نتاوهلا ابلتفصيل يف املبحث املوايل(، وتأ املضيف( هي 

تساهم يف بناء التنمية احمللية لذلك جند أغلب االستثمارات األجنبية تتجه  كما   ،تكنولوجيا النتاج احلديث، أموال ومهارات إدارية 
وجود حوافز داخلية وخارجية، ومن جهة أخرى فإن  مع ط أفضل لزايدة أرابح الشركات وفر شرو ت اليتإىل الدول النامية 

اصة  االستثمارات األجنبية الغي مباشرة واليت تعترب استثمارات يف احملافظ املالية، غالبا ما ال جتد املناخ املساعد يف الدول النامية خ
سواق املالية اليت تتوفر يف البلدان املتقدمة، لذا جند أن هذه املعامالت تتجه  فيما تعلق ابألنظمة املعلوماتية واخلدمات البنكية واأل
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بنحو معاكس لالستثمارات املباشرة من البلدان النامية )عوائد الريع( إىل املتقدمة منها، األمر الذي يفسر توطن الشركات األم  
 لجناز عمليات النتاج.    يف البلدان املتقدمة وإنشاء فروع هلا يف البلدان النامية  لفروعها

 : اثلثا: العوامل احملددة جملاالت اإلستثمار ومقوماته 

كون  توقد  خاصأو  ما عصدر من شخص تحيث  هلار ظ جماالت االستثمار: تتعدد أنواع االستثمارات ابختالف زاوية الن .1
  يف ، لكن يف كل األحول فإنه يكون بطبيعة حقيقة أو مالية لذلك سوف خنتصر تلك األنواع املختلفة ةاألجل أو قصي  ةطويل 
 : ( 19، صفحة 2019)منشى، كما يلي    تهطبيع

(  واآلالت... هو استخدام األموال من أجل احلصول على أصول مادية فقط )كاملباين واملخزوّنت  ستثمار مادي:إ -أ
ويطلق عليه مصطلح   ويعترب استثمار حقيقي ألنه يؤدي إىل زايدة الدخل القومي، ويسهم يف تكوين رأس املال يف الدولة

 . واملشروعات   استثمارات األعمال
االستثمارات املالية )كاألسهم والسندات(، يتخذ شكل حصة يف رأس مال شركة  ف األموال يف ظيهو تو  ستثمار مايل:إ -ب

 على أصحاهبا ابألرابح والفوائد.  تعود  سند(أو  )سهم
، صفحة  2003)عبد املطلب،  العوامل احملددة لقيمة ومنط االستثمار: تتحدد سياسات االستثمار مبجموعة من العوامل أمهها .2

182) : 
 (؛   .…االدخار ، منط االستهالك  ، السياسات املالية، األسعار، ئم والعوامل املؤثرة فيه )األجورهيكل النتاج القا -أ

 ؛ حالة االقتصاد القومي )كساد، إنعاش، تفاؤل، تشاؤم ...(  -ب
 ؛ التنمية وكذا القطاعات املستهدفة معدالت النمو و  -ج
 النتاج ورأس املال املستهدف وتوزيعه بني القطاعات ومعدالت النمو املستهدف. هيكل  -د

ستثمار: كما ورد يف تعريف االستثمار فإنه ابلضافة إىل حتقيق اهلدف األساسي املتمثل يف حتقيق األرابح توجد  لأهداف ا .3
 يلي:  جمموعة أخرى ميكن اعتبارها أهدافا وسيطية لبلوغ اهلدف األساسي تتمثل فيما  

 ؛ تكوين األصول املادية والبشرية -أ

 ؛ ستثماري حتقيق العائد ال  -ب

 . (30-29، الصفحات 2015)املغرب، احملافظة على قيمة املوجودات وجتنب تغي األسعار مع مرور الزمن  -ج

 ؛ فاض قوهتا الشرائية نتيجة التضخممحاية األموال من اخن -د

 ؛ مستمرة يف الثروة مع عائد مقبولحتقيق تنمية   -ه

 ؛ حتقيق أكرب دخل جاري  -و

   ؛محاية الدخول من الضرائب  -ز

 ؛ كن للثروة خاصة من خالل املضاربة حتقيق أكرب منو مم -ح

 . أتمني املستقبل ابالستثمار يف جماالت ذات خماطر ضعيفة -ط
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 :(19-17، الصفحات  2008)كداوي، مقومات االستثمار: يستلزم جناح القرار االستثماري ثالثة أسس رئيسية   .4
اعتماد السرتاتيجية املالئمة: تتوقف بشكل أساسي على أولوايت املستثمر أو يعرب عنها مبنحىن تفضيله االستثماري   -أ

خاطر اليت يكون  رغبات املستثمر جتاه كل من الرحبية )معدل العائد املتوقع( والسيولة واألمان )املوالذي يتشكل من 
 ؛  عن عوامل ذاتية خاصة ابملستثمرهذه املتغيات حتدد يف الوقت نفسه ميل هذا املنحىن، فضال  مستعدا لقبوهلا(

ّنت واملعلومات الختاذ القرار  نهج العلمي وهتيئة البيا االسرتشاد ابألسس العلمية يف اختاذ قرار االستثمار: أي توظيف امل -ب
 ؛ للبدائل املتاحة  االقتصادية شادة ستثماري األفضل واعتماد الر ال

العائد واملخاطرة: بديهيا يربط املستثمر قراره االستثماري مبتغيين أساسيني مها العائد املتوقع من االستثمار ودرجة   -ج
االستثمارية، مبعىن أنه يتوجب علية موازنة املشروع بني التكلفة واملقابل والتنبؤ ابلنتائج مع وجود  املخاطرة املرافقة للداة 

 احنراف مقبول. 

 : ستثمار األجنيب املباشر: مفهوم اإلالثالثالفرع 
يلي أنخذ أهم  وفيما  ، ستثمار األجنيب املباشر ابلعديد من التعاريف واملفاهيم اليت اختلفت وفقا ملصادر تعريفهاال حظي

 . مات ومفكرين اقتصادينيتلك التعاريف من منظ

 :  أوال:  تعاريف منظمات دولية

 أبرزها مايلي:  مات الدولية ظتعريفات متنوعة من املن FDIأيخذ 

عكس  ييعرف على أنه استثمار ينطوي على عالقة طويلة األجل،  : (UNCTAD)تقرير األمم املتحدة للتجارة والتنمية  -1
ميتلك  ميارس درجة كبية من التأثي على إدارته و كما مصلحة وسيطرة دائمة على كيان مقيم يف اقتصاد ما غي اقتصاد املستثمر  

يتضمن  و  ،(Sarbajit & Ujjaini, 2014, p. 2) من األسهم العادية أو القدرة التصويتيةعلى األقل ٪ 10 هفي
كاًل من املعاملة األولية بني الكيانني )األجنيب واملضيف( ومجيع معامالت رأس املال الالحقة بينهما    األجنيب املباشراالستثمار 

 . وبني املؤسسات التابعة األجنبية 

ملقدم أو املستلم )إما مباشرة  مل رأس املال اتشأن تدفقاته و  أفراد أو كياّنت جتارية؛ قد ينشأ هذا االستثمار من قبل كما 
من خالل مؤسسات أخرى ذات صلة(، يف ثالث عناصر: رأس املال السهمي، واألرابح املعاد استثمارها، والقروض داخل   أو

 . (United Nations, 1999, p. 465)الشركة 

 املستثمر أمتلك أنه "مباشرًا " إذا األجنيب االستثمار الدويل النقد صندوق (: حددFMIالدويل ) النقد صندوق فيتعر  -2
غي   للشركات  يعادهلا  ما  أو  ة،مهمسا لشركة  األسهم حلملة  التصويتية  القوة  أو  العادية  األسهم من  % أو أكثر10 األجنيب 

 والصناديق احملافظ االستثمار يف عن خيتلف بذلك املؤسسة، إدارة يف التأثي على ابلقدرة امللكية هذه ترتبط أن على ة،مهاملسا
   .(9، صفحة 2017)قعلول،  إدارهتا التحكم يف  دون  مايل  عائد حتقيق هبدف  الشركات  أصول بشراء تقوم اليت  االستثمارية 
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: هو اكتساب مستثمر مقيم يف بلد ما )البلد األصلي( أحد األصول يف بلد آخر )البلد  (WTO)منظمة التجارة الدولية  -3
املضيف( بقصد إدارة ذلك األصل، والبعد الداري هو ما مييز االستثمار األجنيب املباشر عن استثمارات احملافظ يف األسهم  

ة ابسم "الشركة األم" أما األصول يف البلدان األخرى  األجنبية والسندات واألدوات املالية األخرى، ويشار إىل املستثمر عاد
 . (WTO, 1996)ابسم "الشركة الفرع" أو "الشركة التابعة" 

يف أنه عالقة طويلة األجل تؤثر   : يتفق مع تقرير األمم املتحدة للتجارة والتنمية(U.E) البنك املركزي واملفوضية األوروبية -4
 European) وتسيطر على مصلحة دائمة من قبل كيان مقيم يف اقتصاد ما على مشروع مقيم يف اقتصاد خمتلف

Central Bank, may 2017, p. 4)قريد،   ، وبذلك يكتسب أصول مولدة للمداخيل له حق مراقبتها وتسييها(
 . ( 43، صفحة 2015

 : اثنيا: تعاريف بعض املؤلفني

    أنخذ منها مايلي:على غرار تنوع التعاريف السابقة للمنظمات الدولية فإن تعاريف املؤلفني القتصاديني أيضا تتنوع  

  ، ها كل أو معني  مشروع يف االستثمارات من جلزء األجنيب متلك املستثمر على  ينطوي  قحف: يرى ب نه  أبو  السالم عبد -1
 ملشروع حالة امللكية املطلقة  يف سيطرة كاملة مستثمر وطين أو  مع املشروع وتنظيمه يف إدارة مبشاركة قيامه إىل ابلضافة

إىل   اجملاالت مجيع يف التقنية  واخلربة والتكنولوجية املالية املوارد كمية من بتحويل األجنيب املستثمر قيام عن  فضال الستثمار،
 . (13، صفحة 2001)أبو قحف، املضيفة   الدول

تلك العمليات اليت يقوم هبا أحد أطراف النشاط االقتصادي واليت تتمثل يف خلق رأس مال   ي ابراهيم متويل حسن املغرب: ه -2
 . ( 26، صفحة 2015)املغرب،  أو زايدة حجم املوجود منه هبدف زايدة الشباع يف املستقبل 

3- Bertnard Raymond رؤوس األموال من دولة إىل أخرى خاصة يف احلالة االبتدائية  : يعرفه على أنه حتويل املوارد احلقيقية و
املشاركة يف إنشاء مؤسسة قائمة أو االخنراط فيها بشرط القدرة   Bertnard Hurgenier عند إنشاء املؤسسة، ويضيف إليه 

 . (17، صفحة 2012)شلغوم،   على التأثي يف إدارهتا
4- Patricia Hofmann  تعرفه على أنه فئة من االستثمار عرب احلدود حيث تستثمر مؤسسة مقيمة يف اقتصاد ما )مستثمر :

 ,Hofmann, 2013)مباشر( يف مؤسسة )مؤسسة استثمار مباشرة( موجودة يف بلد آخر هبدف إنشاء مصلحة دائمة 
p. 31)  . 

ن خالل التعاريف السابقة فإن االستثمار األجنيب املباشر هو اكتساب شخص طبيعي أو معنوي أصوال حقيقية ملشروع  م 
 %، بغرض املسامهة يف إدارته أو التحكم فيه لتحقيق أرابح؛ 10إقتصادي يف بلد غي البلد األصلي له، قد تزيد عن 

 كان أساسية هي: امللكية، اجلنسية، الدارة، العوائد. لذلك فإنه ينطوي على أربع أر 

٪ من األسهم العادية أو سلطة التصويت ابلضرورة إىل ممارسة أي  10مع ذلك فإنه يف بعض احلاالت ال تؤدي ملكية 
٪ سيطرة كبية على الدارة، من خالل وجود عناصر  10أتثي كبي، يف حني قد يكون للمستثمر املباشر الذي ميتلك أقل من 
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الداريني، والوصول   فنيظاملو دارة، واملشاركة يف عمليات صنع السياسات، وتبادل لعالقة االستثمار املباشر كالتمثيل يف جملس ال
   .(Sarbajit & Ujjaini, 2014, p. 2) إىل املعلومات التقنية 

 :  ستثمار األجنيب املباشراثنيا: مكوانت اإل

 أيخذ االستثمار األجنيب املباشر املكوّنت الثالثة التالية:  

هو اجلزء الذي يساهم به املستثمر األجنيب يف شراء حصة من مشروع يف بلد آخر   : Equity Capitalرأس املال السهمي -1
من رأس مال الشركة، وهي احلصة الكافية ملنح هذا املستثمر سيطرة معينة على إدارة   على األقل% 10 ما يكون  وهو عادة

 . (95، صفحة 2017)كالخي, لطيفة ،  املشروع
ة مقابل  هي املبالغ اليت تتضمن حصة املستثمر من األرابح غي املوزع  :Reinvested Earning األرابح املعاد استثمارها: -2

 . ( 9، صفحة 2019-2018)مودع،  يفض حصة من األسهم، ويتوخى إعادة استثمار هذه األرابح يف البلد امل
يشمل هذا البند اقرتاض أو إقراض  : Intra-Company Loansرؤوس األموال املرتبطة مبعامالت الدين فيما بني الشركات:  -3

األموال، مبا يف ذلك سندات الدين وائتمان املوردين، بني املستثمر املباشر من جهة، املؤسسات التابعة والزميلة والفروع من  
جهة أخرى، وتصنف القروض املمنوحة من املستثمر املباشر إىل مؤسسات االستثمار املباشر، والعكس، ضمن هذا البند  

 . (4، صفحة 2010)الكفري،  الفرعي 

 :  كرافد لإلستثمار األجنيب املباشر  املطلب الثاين: الشركات املتعددة اجلنسيات

متصلتني فاألول   اهرتنيظإن عبارة "االستثمار األجنيب املباشر" و"الشركة متعددة اجلنسيات" هي عبارات مركبة تصف 
 قائم على وجود الثاين، لذلك فإنه من الضروري التطرق إىل ماهية هذه املؤسسات. 

   :الفرع األول: مفهوم الشركة املتعددة اجلنسيات 

، وذلك يف  1963األمريكية سنة  Business Weekهر مصطلح الشركات املتعددة اجلنسيات ألول مرة يف جملة ظ
 . (113، صفحة 2017)جبلي،   ملحق خاص حتت عنوان الشركات املتعددة اجلنسيات

 : أوال: تعريف الشركات املتعددة اجلنسيات

كياّنت تعمل يف مجيع قطاعات االقتصاد، يتم أتسيسها يف أكثر من دولة ومرتبطة فيما بينها حبيث ميكن  هي شركات أو   -1
تنسيق عملياهتا بطرق خمتلفة حتت كيان واحد قادر على ممارسة أتثي كبي على أنشطة اآلخرين وتكون امللكية خاصة أو  

 . (OECD, 2011, p. 17) عمومية و/أو خمتلطة 
تسيطر على   بطريقة ما تثمار األجنيب املباشر ومتتلك أو متعددة اجلنسيات أو عرب الوطنية هي اليت تشارك يف االس الشركة  -2

 . (Dunning & Lundan, 2008, p. 3)  األنشطة ذات القيمة املضافة يف أكثر من دولة 
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هي الشركة األم اليت تشارك يف النتاج األجنيب من خالل شركاهتا التابعة أو الشركات الزميلة املوجودة يف العديد من البلدان   -3
التسويق والتمويل  ومتارس أتثيا مباشرا على سياساهتا، وتنفذ اسرتاتيجيات األعمال اليت تتجاوز احلدود الوطنية يف النتاج و 

 . (Hofmann, 2013, p. 23) والتوظيف 

وقد تنشر التكنولوجيا واملهارات   جإنتاجي للسلع واخلدمات يف اخلار  وتعد نوعا من التنظيمات احلية ألهنا تشارك بنشاط
ان يصطلح عليها قبل تسعينات القرن املاضي  كاملدرة للدخل والقيمة املضافة،   الدارية ورأس املال وهلا أتثي إداري مباشر يف املرافق

نوك وشركات اهلندسة،  من قبل شركات قطاع اخلدمات مثل الب ة املباشر  ة األجنبي  ات ومع منو االستثمار  ابملؤسسات املرافقة لإلنتاج؛ 
ات  استلزم ظهور مصطلحات جتاوزت املصانع وآابر النفط واملناجم، واشرتط بعض املنظرين إىل ضرورة وجود معايي وفرض متطلب

ة على أهنا متعددة اجلنسيات مثل مطالبة الشركات الفرعية األجنبية ابملسامهة بنسبة مئوية من  شركإحصائية إضافية قبل تصنيف ال
 املبيعات السنوية و/أو أرابح الشركة واشرتاط آخرين أن متتلك الشركة مرافق ذات قيمة مضافة يف أكثر من بلدين  إمجايل

(Cohen, 2007, p. 39) . 

 ستة دول أجنبية  مليون دوالر ومتلك فروع يف 100فيما عرفها فينون على أهنا تلك الشركات اليت ال يقل رقم أعماهلا عن 
األنشطة كثيفة العمالة، كما يوجد من يعترب أن الشركة تصبح عاملية عندما تتعدى مبيعات فروعها  ومل أيخذ ابحلسبان على األقل، 

 . (11، صفحة 2017)بيوض،  % من املبيعات المجالية 35اخلارجية قيمة 

إمجايل   إىل  األجنبية ابلبالد  الشركة متلكها اليت األصول  نسبةو العليا،  الدارة أعضاءجبنسية مالكيها و فيما اهتم البعض 
للمنشأة   العليا الدارة وسلوك  ابلشركة، ومن جهة أخرى فإن طرق تفكي  العاملني إمجايل  إىل  األجانب العاملني  األصول أو نسبة 
 . االهتماماتتعترب أيضا من بني   متكامل واحد عاملي  سوق ابعتبارهاحول األسواق   املديرين  من خالل تفكي

 : (22، صفحة 2015)عجيل و الشكرجي،  وتعود أسباب ظهور الشركات املتعددة اجلنسيات إىل
 . نقل مما يزيد من التكاليف وجود احلواجز اجلمركية وارتفاع نفقات ال  -1
 . لرأمسالية املتطورة )البلد األم( النقدية والسياسات الضريبية واملالية للدول ا األوضاع  -2
 . االقتصادية حماولة تقليل املخاطر  -3

   : اثنيا: معايري تصنيف الشركات املتعددة اجلنسيات

 عدة معايي لتقييم درجة أو شدة تعدد اجلنسية للمؤسسة يف ما يلي:  رية النظ حددت األدبيات 

 ؛ بية اليت متتلكها أو تسيطر عليها عدد وحجم الشركات التابعة أو الشركات الزميلة األجن -1
 . ( 11، صفحة 2017)بيوض،  عدد الدول اليت متتلك أو تسيطر فيها بطريقة ما على أنشطة ذات قيمة مضافة -2
 ؛ بعة هلا وكذا درجة تدويل إدارهتانسبة أصوهلا العاملية أو إيراداهتا أو دخلها أو توظيفها اليت حتسبها الشركات األجنبية التا -3
 ؛ قيمة العليا، مثل البحث والتطوير مدى تدويل أنشطتها ذات ال  -4
 ؛ ليها املوجودة يف خمتلف البلدان ونفوذها ع االقتصادية الناشئة عن إدارة شبكة من األنشطة  امية النظمدى ومنط املزااي  -5
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إنشاء واستخدام املؤسسات واألصول، وكذلك اختاذ القرارات املتعلقة ابملسائل املالية والتسويقية   دمدى تفويض املسؤولية عن -6
 . (Dunning & Lundan, 2008, p. 3) للشركات التابعة األجنبية  

من خالل التعاريف السابقة وخمتلف املعايي اليت تستند هلا يف حتديد صفة الشركة املتعددة اجلنسيات، فإنه ميكن القول  
نشطتها خارج احلدود القومية للدولة من خالل فروع  اليت هلا القدرة على امتالك األصول وممارسة أ  االقتصاديةالكياّنت  بهنا تلك 

خدمي، جتاري أو  ) هلا، ضمن إسرتاتيجية شاملة أو جزئية للمنظمة، وختتلف معايي تصنيفها حسب طبيعة النشاط الذي متارسه
 . (صناعي 

 : الفرع الثاين: أشكال الشركات املتعددة اجلنسيات وميزاهتا
تواجد الشركات املتعددة اجلنسيات بشكال متعددة إىل نوعية النشاط الذي متارسه والدارة اليت تسيي هبا، بذلك  يعود 

 بينها مع بقاء دورها الدويل واحد. فيما  تظهر اختالفات 

 :  أوال: أشكال الشركات املتعددة اجلنسيات

ميكن تقسيمها من خالل املخطط  حيث بتنوع طبيعتها األعمال الدولية  تتخذ جمموعة كبية من األشكال اليت متس مجيع
 املوايل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشكال الشركات املتعددة اجلنسيات  (:  01  -01الشكل رقم ) 

 أشكال الشركات املتعددة اجلنسيات

 املركزية  درجة  حسب التكامل  درجة  حسب األنشطة  حسب امللكية  درجة  حسب

 ملكية  ذات  شركات  فروع
 األجنيب  للمستثمر كاملة 

 ملكية  ذات  شركات  فروع
 األم  املنشأة  بني  مشرتكة

 املضيفة  الدولة ومقيمي

 الصناعية الشركات 
 اجلنسيات  متعددة

 التجارية  الشركات 
 متعددة اجلنسيات 

 املتكاملة  الشركات 
 رأسيا 

 املتكاملة  الشركات 
 أفقيا 

 املركزي  النمط 

 النمط 
 الالمركزي 

 (114، صفحة 2017)جبلي، : املصدر
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اختاذ القرارات  الشركات املتعددة اجلنسيات فمنها ماهو مصنف حسب أشكال يتبني لنا جمموعة  أعاله  من خالل املخطط 
العمودية اليت تتبع نظام النتاج   العليا فيما إذا كانت مركزية ومنها ماهو مصنف حسب درجة التكامل لنجد الشركات الرأسية أو 

حسب طبيعة األنشطة اليت متارسها )صناعية أو جتارية(، أيضا حسب   ميتقسال لكملستقل عكس الشركات األفقية، وكذاملتعدد وا
   يفة. ض املال لدى الشركة األم أو فروعها يف الدول اململكية رأس 

   : اثنيا: الفرق بني شركات األعمال الدولية
مما سبق من التعاريف وخمتلف املراجع  فإننا جند العديد من التسميات كالشركات الدولية، العرب قومية، العابرة للحدود،  
العاملية...؛ واليت ميكن أن تستعمل ألغراض متعددة حسب طبيعة املوضوع، لذا سوف أنخذ جمموعة من اخلصائص البارزة حول  

  اجلدول املوايل:  األكثر تداوال منها للتفريق بينها يف 
 

 فروق شركات األعمال الدولية (:  03-01)اجلدول رقم  

الشركة الدولية   األصناف
INTERNATIONAL 

COMPANY 

 الشركة املتعددة اجلنسيات 
MILTI NATIONAL 

ENTRPRISE 

 الشركة العاملية 
GLOBAL COMPANY  اخلصائص 

 الدول عدد من  التواجد 
 ويف حميط إقليمي 
 يف قارة واحدة

 تتواجد يف أكثر من قارة
 ويف عدد من الدول 

 يف كل قارة 

 تتواجد يف كل قارات العامل 
 

 البلد األم  املركز الرئيسي 
 )موطن واحد( 

 مركز إقليمي لكل قارة 
 )أكثر من موطن( 

 مركز إقليمي لكل قارة يرتبط 
 به مركز رئيسي لكل دولة 

 موطن( )ال يوجد  
 ترتبط ابلشركة  سرتاتيجية ال

 األم بصورة مباشرة
 ترتبط ابملركز القليمي 

 املوجود يف القارة 
 بصورة مباشرة،  

األم بصورة غي   وابلشركة 
 مباشرة. 

 ترتبط ارتباطا مباشرا ابملركز 
 القليمي للدولة، يليه بصورة 
 أقل ارتباطا املركز القاري، 
 يليه بصورة غي مباشرة

 الشركة األم 
 ال مركزية يف أغلب األحيان  مركزي إىل حد مقبول  مركزي  القرار  إختاذ

 (30-29، الصفحات 2017)كايف،  إعتمادا على:طالب من إعداد الاملصدر: 
 

تتعدى احلدود الوطنية،   ةجديد لأعما  ت القتحام جماالإن تطور األعمال لشركة وطنية مع تشبع األسواق احمللية يدفعها 
لذلك فإهنا متارس أنشطتها خارج الوطن فتكتسب صفة الدولية، حيث تبدأ بتصريف الفائض من النتاج )جتارة دولية( إما عن  

ستثمار  إيف اخلارج )يعه طريق التصدير املباشر أو عقود تصدير أو أي نوع آخر يسمح ابنتقال أعماهلا عرب احلدود، ليتطور إىل تصن 
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  االقتصادية مرحلة اثنية مع توسع أعماهلا حمتكمة بذلك إىل عوامل املنافسة الدولية والتكلفة وجمموعة من احملددات األخرى ك  دويل(
 واالجتماعية والسياسية املتعلقة ابحلدود القومية للدول.    

فإن للشركة املتعددة اجلنسيات جمموعة من   االقتصادية نظمات كأي منظمة من امل: اثلثا: ميزات الشركات املتعددة اجلنسيات
 يف اجلدول املوايل: نلخصها  املزااي االجيابية والسلبية على البلدان املضيفة،  

 
 اجيابيات الشركات املتعددة اجلنسيات وسلبياهتا(: 04  -01)  اجلدول رقم

 السلبيات االجيابيات 

 . ستثمار والدخل يف البلد املضيفزايدة ال -
ة أكرب، خيصص الفائض  نتاج ذو نوعية جيدة وكمي إ -

 . منه للتصدير 
عاجل العجز يف االدخارات  رؤوس أموال ضخمة ت -

 . احمللية 
نتيجة لزايدة   من احملتمل أن تزيد إيرادات احلكومة  -

 . نشاط هذه الشركات 
النتاجية  ميكن للبلدان التعرف على القنوات  -

 . املتقدمة يةوالتكنولوج
كامل االقتصادي القليمي  توفي إطار التعاون والت -

 . العاملي
 . الداخلية  حتكاراتاالاملنافسة وإيقاف تعزيز درجة  -

تعمل الشركة املتعددة اجلنسيات يف حبر احتكاري   -
 . على دخول شركات حملية ملشاركتها  حبيث ال توافق

منافسة الشركات احمللية مما يؤدي إىل سحب األموال   -
 . والعملة الصعبة من الدول املضيفة

 . زايدة التبعية لالقتصاد اخلارجي -
 . تعمل هذه الشركات على احتكار التكنولوجيا -
نتاج السلع  إنتاج السلع الكمالية وعدم إ تلجأ إىل -

 . عملية التنمية األساسية مما يعيق 
ستقرار السياسي للقطر املضيف وصعوبة  إضعاف ال -

 . الرقابة على أنشطة هذه املشروعات 

 ( 265، صفحة 2014)مصيطفى و سانية،  املصدر:
 

نالحظ أتثي أعمال الشركات املتعددة اجلنسيات على البلدان املضيفة بشقيه   نان من خالل النقاط املذكورة يف اجلدول فإ
ات والسياسات املتنوعة من أجل  االجياب والسليب، األمر الذي يستوجب على تلك الدول توجيه الشركات من خالل الجراء

 ستفادة من االجيابيات وتفادي السلبيات.  ال
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 :  الفرع الثالث: خصائص الشركات املتعددة اجلنسيات

 : مايلي اخلصائص   ومن أبرز هاته  ، تتميز الشركات املتعددة اجلنسيات ابلعديد من اخلصائص املتنوعة تنوع أنشطتها

     :أوال: الضخامة 

حجم رأس املال وحجم  مثل مؤشرات تدل عليه تتميز هذه الشركات بضخامة حجمها ومتثل كياّنت اقتصادية عمالقة، 
وحجم إنفاقها على البحث   استثماراهتا وتنوع إنتاجها وأرقام املبيعات واليرادات اليت حتققها، والشبكات التسويقية اليت متلكها

حتدد مدى  و  ،( 119، صفحة 2010)خيتاوي،  وكفاءة إدارهتا لتسيي شؤوهنا عرب العامل والتطوير، فضال عن هياكلها التنظيمية 
ضخامة تلك الشركات من خالل رقم أعماهلا كأهم مقياس ويذهب البعض إىل اعتماد رقم اليرادات المجالية أو القيمة السوقية  

 . (5، صفحة 2020)ملزري و ساملي،  للشركة كلها

   :ا: تعدد األنشطة وتنوعهاياثن

-Byتصطحب أحياّن منتجات اثنوية )بل ال تقتصر الشركات املتعددة اجلنسيات على إنتاج سلعة رئيسية معينة 
Products قيام الشركة هبا، ويرجع الدافع احلقيقي  تتعدد منتجاهتا يف أنشطة متعددة ومتنوعة ليس هلا جامع منطقي يسوغ ( و

)ّنطوريه،   هلذا التنوع إىل رغبة الدارة العليا يف ختفيض احتماالت اخلسارة، حيث خسارة منتج ما يعوضه ربح املنتج اآلخر
 . ( 53، صفحة 2001

 :  صناعي وجتاري يم تنظ: لثااث

  الوطنية إىل متعددة اجلنسيات فتصبح أمام ضرورة إنشاء مناذج التوازن اخلارجي لعوامل النتاج، لتفاديتتحول الشركات 
االختالفات والعيوب اهليكلية يف األسواق املتنوعة، وابلتايل التحكم اجليد يف أنظمة التوزيع والنتاج اليت ميكن استخدامها من قبل  

 & Rugraff)  األمثل للموارد ستغاللوااليتم تدويل النتاج والتوزيع  احلواجز احمللية، ومنه الشركات الفرعية، وجتاوز 
Hansen, 2011, p. 22) . 

   :: تعبئة املدخرات احمللية رابعا

تسعى إىل تعبئة املدخرات من تلك  ر إىل العامل كسوق واحدة، ومن مث ظة من الشركات متعددة اجلنسيات تن إن كل شرك 
 السوق يف جمموعها ابلوسائل التالية: 

 ؛ مة وكذلك األسواق النامية وغيهاطرح األسهم اخلاصة بتلك الشركات يف كل من األسواق املالية العاملية اهلا -1
ى إدارهتا مثال، إىل  لسيطرة علتعتمد عند القدام على عمليات كربى مثل شراء أسهم شركة منافسة ابلقدر الذي يسمح اب  -2

 ؛ نسيات ومبعدالت عالية مفيدة هلا قرتاض من البنوك متعددة اجل ال
تستقطب اجلزء األعظم من تدفقات الستثمار األجنيب املباشر وتوجهه أساسا إىل أسواق الدول الصناعية اليت متثل ثالثة   -3

 ؛ أرابع السوق العاملية 
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ميكن للتمويل الالزم هلا، من خالل وسائل خمتلفة مثل املشروعات املشرتكة،  إلزام كل شركة اتبعة بن توفر حمليا أقصى ما  -4
 . (56-55، الصفحات 2001)ّنطوريه،  القرتاض من اجلهاز املصريف احمللي وغيها

 :: السيطرة والتفوق التكنولوجيخامسا

بقوهتا املالية املعتربة ملا حتققه من أرابح ضخمة، هذه القدرة املالية متكنها من ختصيص  تتميز الشركات املتعددة اجلنسيات 
يف جمال  ، مما يسمح هلا من استحواذ القدرات التنافسية هاالعلمية يف جمال نشاط كتشافاتواال ير ميزانيات هامة للبحث والتطو 

واالبتكارات وابلتايل فرض سيطرهتا على األسواق العاملية، وميثل التفوق التكنولوجي هلذه الشركات أحد أهم العوامل   خرتاعاتاال
 . ( 55، صفحة 2011)داودي،  يعطيها القوة االحتكارية الكلية اليت تعطيها تنافسية أكرب يف األسواق العاملية وبعض األحيان 

 : : إقامة التحالفات اإلسرتاتيجيةسادسا

املشرتكة وتعزيز   االقتصادية حتاول هذه الشركات احملافظة على عالقات التكامل والتنسيق فيما بينها هبدف حتقيق مصاحلها 
قدراهتا التنافسية والتسويقية كل واحدة منها ابملزااي اليت متلكها األخرى كاملزااي التكنولوجية واملعرفة الفنية وأساليب التسويق  

ويف بعض  واملهارات الدارية، ونشي إىل أن التحالفات السرتاتيجية بني الشركات املتشاهبة تتم يف الصناعات املتماثلة بدرجة أكرب 
، صفحة  2019-2018)مودع،  يف جمال البحوث والتطويرأكرب يظهر بوضوح اندماج و األحيان أيخذ هذا التحالف شكل 

 : (48-47، الصفحات 2009)عباس،  ومن بني أشهر التحالفات اليت تتخذها هاته الشركات ما يلي   ،(16

كل من    : جتمع يتفق على تقاسم األسواق وأسعار البيع والكميات الواجب إنتاجها، مع استقالليةCARTELالكارتيل  -1
 ؛ شركات التحالف

: تكتل احتكاري يتفق على استقاللية النتاج لكن حتت تنظيم جتاري ينشأ من قبلهم  SYNDICATESالسنديكات  -2
 ؛ ع منتجاهتم وشراء املواد األولية يقوم ببي

 ؛ الكني مسامهني يف التنظيم اجلديد: تصبح ملكية الشركات املندرجة حتته مشرتكة ليصبح املTRUSTSالرتوست  -3
إحتاد أكرب الرتوستات أو املؤسسات من خمتلف الفروع الصناعية والبنوك  : هو CONCENTRATESالكونسيورم  -4

 . مني على أساس تبعية مالية مشرتكةوالشركات التجارية والتأ

 :  تساع الرقعة اجلغرافيةإ:  سابعا

العديد من  تعكس القوة املالية والتنظيمية للشركات املتعددة اجلنسيات تفرعها على نطاق واسع حول العامل واكتساب 
ذي تغطيها، وامتدادها اجلغرايف خارج الدولة األم، مبا هلا من  اجلنسيات املختلفة، مما مينح هذه الشركات مساحة شاسعة للسوق ال 

،  2010د اجلليل، )عبد العزيز، الطحان، و عب إمكانيات هائلة يف التسويق وإنشاء فروع وشركات اتبعة يف خمتلف دول العامل
 . (23صفحة 
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 : : تعبئة الكفاءات اثمنا

تقيد الشركة املتعددة اجلنسيات بتفضيل مواطين دولة معينة عند اختيار املوظفني فيها حىت يف أعلى املستوايت  تال 
  احلكومات يف بعض احلاالت والنمط السائد حاليا هو الستفادة من التنفيذية، أي تعتمد على الكفاءة والنفوذ السياسي على 

الكادر الدويل للشركة األم بعد اجتياز سلسلة من اختيارات املشاركة يف عدد كبي من الدورات التدريبية، وهذه الطريقة تعترب فرصة  
 . ( 53، صفحة 2001)ّنطوريه،  جيدة متبادلة للعاملني الكوادر يف العامل الثالث وإدارة الشركة 

 : اتسعا: خاصية الوحدة

تعرب الوحدة السمة األساسية اليت تتميز هبا الشركة متعددة اجلنسية، فهناك وحدة اختاذ القرار، ووحدة يف التصرف،  
واملادية والفنية، أي أن كل من الشركة األم وفروعها ومنشآهتا التابعة هلا واملنتشرة يف اخلارج تكون يف   البشريةوالسرتاتيجية واملوارد 

األصل جمموعا واحدا متكامال لذلك ميكن النظر إىل الشركة متعددة اجلنسية على أهنا نظام من العالقات املركبة بني مجيع عناصرها  
ية وتسلسلية حيث العالقة بني فروعها ووحداهتا عالقة رأسية وعمودية كما أهنا عالقة  ومكوّنهتا، فهي عبارة عن جمموعة تدرجي 

   . (29، صفحة 2015)عجيل و الشكرجي،  تبعية 

 : عاشرا: النزعة االحتكارية

ها شركات  من جتعل  املتعددة اجلنسيات من خالل عمليات الندماج والستحواد املتتالية اليت تتميز هبا وتنفذها الشركة 
عمالقة، تكتسب النزعة االحتكارية للسواق واجملاالت اليت تنشط هبا والتقنيات النتاجية اليت تستعملها، خصوصا من خالل  

وقية ومواجهة  أفضليتها يف ممارسة اقتصادايت احلجم لتوفرها على املوارد الكافية، واليت تضمن هلا تعظيم األرابح وتوسيع احلصة الس
 . (13، صفحة  2017)بيوض،   املنافسة

 



 الفصل األول: مدخل نظري لإلستثمار األجنيب املباشر
 

19 
 

 : املبحث الثاين: النظرايت املفسرة لالستثمار األجنيب املباشر وحمدداته

التفسيات على مراحل   تلكتطورت و نظرايت لتفسي االستثمار األجنيب املباشر  الجمموعة من  نيقدم العديد من الباحث
أسباب تدويل النتاج من قبل الشركات يف صورة استثمارات أجنبية   رح إىل ش لتجارة الدولية وصوالل بتصنيفها يف إطار  ءابد

أن الشركة تتحرك عرب احلدود الوطنية ألخذ مزااي يف شكل موقع أو شركة مهيمنة أو  مجاع إبالنظرايت تلك مباشرة، وقد أتت 
 ق. ا سو تدويل األ

 : املطلب األول: النظرايت املفسرة لالستثمار األجنيب املباشر
مراحل  متعددة أتثرت   عربو تطور الفكر االقتصادي احلديث حول االستثمار األجنيب املباشر كظاهرة قدمية جديدة 

وجود النظرية الكالسيكية اليت فرضت مبدأ   يف ضل حيث مل يكن هلا تعريف واضح من قبل ، معهازامنة تابألحداث الدولية امل 
ومع  ستثمار الدويل حتت غطاء التجارة الدولية أو حتت املستعمرات الدولية، أساسي بعدم انتقال عوامل النتاج، وأدرجت اال

ق بينه وبني الستثمارات األجنبية الغي  و وإجياد الفر  نشوءه الفكر االقتصادي مع ظهور حماوالت لشرح  حترر نفسها لفرض الظاهرة 
 : قامة هبذا الشأن لي سوف نتناول أبرز النظرايت املمباشرة، وفيما ي

 : العائدأساس الفرع األول: النظرايت القائمة على 

   املمكنة وهي:  عوائدالتستهدف من خالل االستثمار األجنيب املباشر حتقيق أكرب  اليت  رايتظجمموعة من الن  تعترب 

 : 1964-1961، كيمب  1933: أولني )معدل العائد( أوال: النظرية النيوكالسيكية

األسواق املالية يف خمتلف الدول غالبا ما تكون منعزلة عن بعضها البعض، ومن جهة  تقوم هذه النظرية على أساس أن 
خاصة املتخلفة منها، من مث فهذه النظرية تفسر تدفق رأس املال   من التطور يف الكثي من الدول ليست ابلقدر العايل  اأخرى فإهن

  سيتدفق إىل املناطق اليت حيصل فيها على أعلى عائد على أنه استجابة الختالف سعر الفائدة من دولة ألخرى، فرأس املال 
 . ( 117، صفحة 2017)كالخي, لطيفة ، 

ومن املعروف أن النظرية النيوكالسيكية قد فشلت يف شرح أسباب قيام االستثمار األجنيب املباشر حيث أهنا مل متيز بينه  
 مباشر؛ فأسباب وآاثر كل منهما البد أن ختتلف، كما ذهبت هذه النظرية إىل التعامل مع منطق  وبني االستثمار األجنيب الغي

  رأس املال املايل دون األخذ بعني االعتبار مفهوم االستثمار األجنيب املباشر كمتضمن لرأس املال والتكنولوجيا واملهارة والدارة، مع 
ح بتحرك رأس املال بكل حرية، ومن جهة أخرى مل تبني هذه النظرية سبب  افرتاضات وجود سوق املنافسة الكاملة الذي يسم

  تفضل القيام ابالستثمار األجنيب املباشر بدال من التصدير ذاحتول بعض الشركات إىل دولية ومتعددة اجلنسيات دون األخرى وِلما 
   .(40، صفحة    2010)عبد السالم، 
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    :The Theory Of Political General: اثنيا: نظرية السياسة العامة 

تعتمد هذه النظرية يف تفسي االستثمار األجنيب املباشر على األفكار املركانتيلية، اليت ترى أن االقتصاد خيضع للسياسات  
احلكومية، وأن الشركات املتعددة اجلنسيات هي أدوات للسياسة اخلارجية للبلد األم، ووفقا هلذه النظرية فإن االستثمار األجنيب مل  

تصادية وإمنا كان سياسة اختارهتا لإلستفادة من احلوافز اليت تقدمها احلكومات األم، لتغري شركاهتا  حيدث نتيجة ضرورات اق
 ابالستثمار يف اخلارج؛  

ويف إطار هذه النظرية منيز بني ثالثة مواقف، املوقف األول يؤكد على أمهية املعاملة الضريبية للعوائد املتولدة من املشروعات  
احلكومات األم لشركاهتا، والثاين يؤثر على السياسة احمللية يف بنية االقتصاد للدولة األم، وأثر ذلك يف حوافز   التابعة واليت تقدمها

الشركات يف تنفيذ السياسة اخلارجية للبلد األم، أي   تلك االستثمار يف اخلارج، واملوقف الثالث يروج للدور املهم الذي متارسه 
 . (52، صفحة 2014)اجلبوري،  اتيجية الدولة الوظيفة السياسية للشركات يف إسرت 

 :   The Currency Area Theory اثلثا: نظرية منطقة العملة

أن السبب يف حدوث االستثمار األجنيب املباشر هو القوة النسبية للعمالت املختلفة   1970أوضح االقتصادي ألبي عام 
يف أسواق رأس املال، فإذا كان هناك ختوف من احتمال تغيات يف أسعار الصرف تقوم الشركات من البلدان ذات العملة القوية  

ات العمالت الضعيفة، ومن هنا فإن بعض الشركات يف الدولة األم تكون هلا القدرة على  )ذات امليزة( ابالستثمار يف البلدان ذ
تعظيم أرابحها بصورة أكرب من الشركات العاملة يف البلد املضيف، وذلك لقدرهتا االقرتاض بسعر فائدة أقل من أسواق رأس املال  

ة فيه، والشركات متعددة اجلنسيات عندما تقوم ابالقرتاض فإهنا  الدولية، فكلما زادت قوة عملة البلد، كلما اخنفضت أسعار الفائد
 تقرتض بعملة البلد األم؛  

أن الشركات املتعددة اجلنسيات تتجه حنو البلدان اليت حيدث فيها ختفيض يف قيمة   1985بني االقتصادي كومشان 
الشركات التابعة أتخذ يف اعتباراهتا التوقعات  العملة، أو عندما يكون هناك توقع حبدوث تضخم يف البلد املضيف، كما ينب أن 

املستقبلية ألسعار الصرف لتحديد تدفقاهتا االستثمارية، وذلك ألن التغيات يف أسعار الصرف تؤدي إىل تغيات سريعة يف الرحبية  
 ؛ حويلها للخارج أو لعادة توزيعها النسبية للعوائد االستثمارية يف البلد املضيف مقارنة بت 

أكد على وجود ارتباط سليب بني سعر الصرف االمسي واحلقيقي وتدفقات االستثمار   1996دراسة لالقتصادي كافيز ويف 
كما أن حدوث تقلبات مفاجئة يف أسعار الصرف يؤثر سلبيا يف املناخ االستثماري ألن هذه  ،  يب املباشر إىل أمريكا الالتينية األجن

  ض املستثمر األجنيب خلسارة كبية غي متوقعة ال سلطة للمستثمر عليها ر دوى وتعاجل التقلبات جتعل من الصعوبة إجراء دراسات
 . (65، صفحة 2014)اجلبوري، 
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 :  ImperfectionsMarket النظرايت القائمة على هيكل السوق )نظرايت عدم كمال األسواق(  الفرع الثاين:

لدخوهلا  تفرتض هذه النظرايت أن أسواق البلدان النامية ال تسود فيها املنافسة التامة، لذلك تسعى الشركات الدولية 
 فيما يلي:  تلك النظرايت   ما يفسر دوافع قيام االستثمار األجنيب املباشر، وتتمثل  ا، هذاهيلسيطرة علوا

  :The Theory Of Monopolistic Advantage أوال: نظرية امليزة اإلحتكارية 

أسباب قيام االستثمار األجنيب من خالل تفسي شامل للسيطرة  فيها  مبيناً هاته النظرية ( Hymer 1960قدم هامير )
 : (Hymer, 1976, pp. 23-25) تقوم على سببني رئيسيني مهاو تعددة اجلنسيات  املاليت تسعى إليها الشركات 

ستعمال األمثل للصول من أجل ضمان سالمة استثماراهتا: ابعتبار أن عدم إمتالك املستثمر للموال الكافية من أجل  ال -1
القيام ابالستثمار يف البلد األم ودون التوجه إىل القرتاض من البنوك، يتوجه إىل دولة أخرى يتوفر فيها سعر فائدة أفضل،  

 . الفائدةرات األجنبية الغي مباشرة اليت تبحث يف أسعار وابلتايل فإنه مشابه لدوافع االستثما 
سيطرة وامتالك شركة أو شركات خمتلفة: يتمثل السبب الثاين يف التحكم يف شركات تكون يف نفس النشاط أو نشاطات مماثلة   -2

 بواسطة شركة واحدة؛ لزالة املنافسة من تلك السوق املستهدفة وحتقيق عدم تكاملها.    

احمللية اليت تتمتع مبركز متميز من حيث   هو تنافس الشركات العاملة يف اخلارج مع الشركات Hymerإن جوهر نظرية 
الثقافة واللغة والنظام القانوين وتفضيالت املستهلكني ابملقابل فإن القوة السوقية أو امليزة االحتكارية هي امليزة اخلاصة ابلشركة  

، وفورات احلجم ومصادر متويل  األجنبية واملتفوقة من حيث التكنولوجيا وأمساء العالمات التجارية، وكذا مهارات التسويق والدارة
، يعد التفوق التكنولوجي أهم ميزة ألنه يسهل إدخال منتجات جديدة مبيزات جديدة، زايدة على حيازة  Hymerأفضل، ووفًقا لـ 

 ,Nayak & Choudhury, 2014)  املعرفة اليت تساعد يف تطوير مهارات أخرى مثل التسويق وحتسني عملية النتاج
p. 5) . 

 :  اثنيا: نظرية تدويل اإلنتاج 

، مث طورت  Benirson 1961مث طورها  Kaydor 1934إن فكرة تدويل النتاج كانت قد قدمت أوال من خالل 
، فهذه النظرية تؤكد على أنه من األفضل  Casson 1976و Bucleyتلك الفكرة إىل نظرية االستثمار األجنيب املباشر على يد 

ذلك عندما يتصف السوق الدويل يف عالقته  ابلنسبة للشركة إنشاء فرع كامل ابخلارج بدال من تكاليف األذرع الطويلة، و 
أن تدويل النتاج هو عملية جعل السوق الدويل داخل   Rugman 1981-1982ابالستثمار األجنيب املباشر، ولقد أوضح 

  سيطرة الشركة كما أوضح أن الشركات املتعددة اجلنسيات تعرب احلدود القومية الستغالل امليزات اليت متتلكها الشركة يف صورة
وابلتايل فإهنا جتسد رغبة الشركات يف تطوير أسواقها الداخلية    ، (121، صفحة 2017)كالخي, لطيفة ،  احلجم الكبي 

ابستغالل إمكانية اجناز انتقال بتكلفة أقل داخل إطار الشركة وتفسر ردة فعل طبيعية لعدم كمال األسواق الدولية للسلع  
 .  اخلدمات و 
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هذا يعين أن الشركات تسعى إىل تعظيم الربح من خالل تدويل أسواقها الوسيطة عرب احلدود الوطنية يف مواجهة عيوب  
األسواق املختلفة ابستعمال ميزاهتا التنافسية، وميكن اعتباره جوهرًا لنظرية تشرح االستثمار األجنيب املباشر ووجود الشركات  

 . (Amal, 2016, p. 17) اجلنسيات املتعددة 

   : (Vernon)  اثلثا: نظرية دورة اإلنتاج لفرينون 

لشرح أنواع معينة من االستثمار األجنيب املباشر الذي   1966مت استخدام نظرية دورة النتاج اليت طورها فينون يف عام 
أن   (Vernon)قامت به الشركات األمريكية يف أورواب الغربية بعد احلرب العاملية الثانية يف جمال التصنيع، حيث يعتقد فينون 

 إىل مستورد هلذا املنتج.    األخي البتكار مث النمو والنضج مث الرتاجع، ليتحول بلد االبتكار يف املنتج مير بدورة حياة تبدأ اب

وقد متكنت هذه النظرية من شرح أنواع معينة من االستثمارات اليت قامت هبا الشركات األمريكية يف أورواب الشرقية بني  
األمريكيون امليزة التكنولوجية ومتت االستثمارات األجنبية املباشرة  . على الرغم من أن هناك جماالت مل ميتلك فيها 1950-1970

والدول املتقدمة   تطور املنتج يف كل من الدولة األم يبني الشكل املوايلو  ،(Vintila, 2010, p. 55) خالل تلك الفرتة
   .حسب فينون  ة األخرى والنامي
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  (Vernonنظرية دورة اإلنتاج لفرينون ) (: 02-01الشكل رقم ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 & Nayak) يالحظ من الشكل أعاله أن هذه النظرية تدمج ثالث مراحل من النتاج لشرح دورة حياة كما يلي
Choudhury, 2014, pp. 14-15) : 

املرحلة األوىل )منتج مبتكر(: تتناول ابتكارات لنتاج منتجات جديدة يتم بيعها يف البلدان ذات أعلى مستوايت الدخل   -1
 واملهارة، وإذا حقق املنتج جناحا يف سوق ثرية سوف يزيد النتاج ويتم استكشاف أسواق جديدة وتطوير الصادرات حنوها.  

لة تكون مرونة سعر الطلب على املنتج منخفضة نسبيا ويرتفع الطلب على املنتج يف  املرحلة الثانية )النضج(: يف هذه املرح -2
السوق اخلارجية ويظهر منافسون من خالل تقليد وتصنيع املنتج، وابلتايل يقوم املنتج األصلي إبنشاء وحدات إنتاج يف البلد  

إقامة نظام دفاعي وختفيض تكاليف النتاج جراء  األجنيب لتلبية الطلب األجنيب املتزايد ابلضافة إىل ختفيض املنافسة و 
 أساليب احلماية، ومنه فإن الشركة تصبح دولية يف هذه املرحلة.  

Source: (Vernon, 1966, p. 199) 
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املرحلة النهائية: تصبح تقنية النتاج معروفة وتصل إىل ذروهتا، نتيجة لذلك ينتقل االستثمار إىل أي موقع يف العامل حيث   -3
بتكار األصلي حيث يتم التخلص التدرجيي  ذلك يتم تصدير املنتج إىل بلد ال  تكاليف النتاج يف أدىن مستوى ممكن، بعد 

 املنتج ألجل تفضيل االبتكار ملنتج آخر. هذا من األم  للشركة 

 :  النظرايت التجميعية الفرع الثالث: 

 مايلي:   هاتندرج حتت املرتابطة فيما بينها و قرار االستثمار األجنيب املباشر إىل جمموعة من العوامل النظرايت التجميعية ترجع 

   : أوال: نظرية املوقع

بصفة عامة فإن قرار االستثمار الدويل للشركة املتعددة اجلنسيات ينطوي على العديد من العوامل، بعضها دويل وبعضها  
بقضية اختيار الدولة املضيفة اليت  يكون على الصعيد احمللي )على مستوى الدولة األم(، ومنه فإن اهتمام هذه النظرية يرتبط 

ستكون مقرا لالستثمار اخلاص ابلشركات الدولية، وبذلك فهي ترتكز على احملددات والعوامل املوقعية أو البيئية املؤثرة على قرارات  
)أبوقحف،   فيما يلي هاته الشركات يف الدول املضيفة ابملفاضلة بني التصدير هلذه الدولة أو االستثمار فيها واليت ميكن متثيلها 

 :  (207-206، الصفحات 2004

 السوق والعوامل التسويقية مثل درجة املنافسة، منافذ التوزيع، حجم السوق ومعدل منوه؛  -1
أجورها، مدى توافر رؤوس األموال،  العوامل املرتبطة ابلتكاليف مثل القرب من املواد األولية، توافر اليد العاملة واخنفاض  -2

 مدى اخنفاض تكاليف النقل والتسهيالت النتاجية األخرى؛ 
الجراءات احلمائية )ضوابط التجارة اخلارجية( مثل التعريفة اجلمركية، نظام احلصص، القيود األخرى املفروضة على التصدير   -3

 واالستياد؛  
، االستقرار السياسي، قيود  مدى قبول  أو الوجود األجنيب االجتاه العام حنو العوامل املرتبطة مبناخ االستثمار األجنيب مثل -4

 امللكية، إجراءات حتويل العمالت، مدى ثبات سعر الصرف، نظام الضرائب، مدى التكيف مع بيئة الدولة املضيفة بصفة عامة؛ 
  للمستثمرين األجانب؛احلوافز واالمتيازات والتسهيالت اليت متنحها احلكومة املضيفة  -5
عوامل أخرى مثل األرابح املبيعات املتوقعة، املوقع اجلغرايف، مدى توافر الثروات الطبيعية والقيود املفروضة على حتويل   -6

 األرابح ورؤوس األموال للخارج وإمكانية التجنب الضرييب. 

   :اثنيا: نظرية املوقع املعدلة 
يف الكثي من اجلوانب، غي أهنا تضيف بعض احملددات أو العوامل   الفة الذكر تتشابه هذه النظرية مع نظرية املوقع الس

 & Robockاألخرى اليت قد تؤثر على االستثمارات األجنبية، ويرجع الفضل يف تقدمي هذه النظرية إىل روبوك وسيموندس ) 
Simmonds املرتبطة هبما تتأثر بثالث جمموعات من العوامل تشمل  (، حيث اقرتحا أن األعمال واالستثمارات الدولية واألنشطة

أو   اجملموعة األوىل املتغيات الشرطية أما اجملموعة الثانية فهي عوامل دافعة وأخيا تتمثل اجملموعة الثالثة يف بعض املتغيات احلاكمة 
والسياسية للعمال ابلضافة إىل عوامل أخرى   االقتصاديةلعوامل اجلغرافية و فهي هتتم اب، ( 87، صفحة 2013)كاكي،  الضابطة 
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مرتبطة ابلشركات املتعددة اجلنسية واملنتج ونظم االتصال والنقل بني الدول كعوامل مؤثرة على االستثمارات األجنبية املباشرة يف  
 . هذه النظريةاملوايل اجلدول ص خل يالدول املضيفة، و 

 
 (: خصائص نظرية املوقع املعدلة 05-01)  اجلدول رقم

 أمثلة  العوامل الشرطية 
، متطلبات النتاج للسلعة )الفنية واملالية  داثة احلاستخدامات السلعة، درجة  نوع،ال خصائص املنتج/ السلعة  -أ

 خصائص العملية النتاجية....  ، والبشرية(

اخلصائص املميزة للدول   -ب
 املضيفة 

طلب السوق احمللي، منط توزيع الدخل، مدى توافر املوارد البشرية والطبيعية، مدى  
 ... االقتصادية التقدم احلضاري، خصائص البيئة السياسية و 

العالقات الدولية للدولة   -ج
 املضيفة مع الدول األخرى 

  االقتصادية نظم النقل واالتصاالت بني الدول املضيفة والدول األخرى، االتفاقات 
والسياسية اليت تساعد على حرية أو انتقال رؤوس األموال، واملعلومات والبضائع  

 واألفراد، التجارة الدولية .....   

 أمثلة  العوامل الدافعة 
 مدى توافر املوارد املالية والبشرية والفنية أو التكنولوجية  ، حجم الشركة اخلصائص املميزة للشركة   -أ

 .... املقدرة النسبية للشركة على املنافسة ومواجهة التهديدات واألخطار التجارية املركز التنافسي   -ب

 أمثلة  العوامل احلاكمة 
اخلصائص املميزة للدولة   -أ

 املضيفة  
القوانني واللوائح الدارية، نظم الدارة والتوظيف وسياسات االستثمار أو احلوافز  

 اخلاصة ابالستثمارات األجنبية.....  

اخلصائص املميزة للدولة   -ب
 األم  

القوانني واللوائح والسياسات اخلاصة بتشجيع تصدير رؤوس األموال واالستثمارات  
األجنبية، املنافسة، ارتفاع تكاليف النتاج، االتفاقيات املربمة بني الدولة املضيفة  

 والدولة األم، واملبادئ واملواثيق الدولية املرتبطة ابالستثمارات األجنبية بصفة عامة.   
 (162، صفحة 2013)حيي،  املصدر:

 
   : (OLIاثلثا: النظرية االنتقائية )منوذج 

نظرايت االستثمار األجنيب املباشر بواسطة االقتصادي دونينج  أبرز مت تطوير واحدة من  يف سبعينيات القرن املاضي 
(Dunning( بني عامي )(، حيث قام بدمج أعماله بني النظرايت الرئيسية القائمة على األسواق )نظرايت  1979و 1977

ومنه  احتكار القلة وإضفاء الطابع الداخلي( وأضاف بأعدا اثلثا يف شكل نظرية املوقع لشرح أسباب فتح شركة اتبعة لشركة أجنبية، 
 : (makoni, 2015, p. 81)   حدد ثالثة عوامل مفسرة لقيام االستثمار األجنيب هي
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أسواق معينة، وتكون   تعمل يف (: هي امتياز شركة ما ابمتالكها ملزااي ملكية صافية على شركات أخرى Oمزااي امللكية ) -1
ية وبراءات االخرتاع  هاته املزااي خاصة وحصرية لتلك الشركة، يف شكل أصول ملموسة وغي ملموسة مثل العالمات التجار 

 فسة الشركات يف البلدان األجنبية؛ ، هذا ما يتيح هلا مناهاإنتاجمما قد يؤدي إىل ختفيض تكاليف   واملعلومات والتكنولوجيا، 
(: تكون مزااي امللكية اليت متتلكها الشركة أكثر رحبية هلا عندما تكون يف وضعية استثمار أجنيب  Iمزااي االستيعاب الداخلي ) -2

 ص أو الدارة )التحويل اخلارجي(؛ مباشر، بدال من بيعها أو أتجيها لشركات أجنبية من خالل عقود الرتاخي
(: على افرتاض أن الشرطني السابقني قد حتققا على حد سواء، فإن استغالل هذه املزااي جيب أن يكون مرحبا  L)  مزااي املوقع -3

ل إضافية مثل املوارد الطبيعية ورأس املال البشري خارج البلد األم؛  للشركة من خالل النتاج ابلتعاون مع عوامل إدخا
 وابلتايل فإنه جيب أن أتخذ ابالعتبار العوامل اخلاصة ابملوقع.   

تقدم إطار كلي ميكن من خالله حتديد وتقييم أمهية العوامل اليت تؤثر على كل من الفعل األويل لإلنتاج  النظرية إن هذه 
يف شرح وتنبؤ أنواع معينة من النتاج الدويل وسلوك املؤسسات الفردية؛   الكبيةاألجنيب ومنوه من قبل الشركات، وابلرغم من قدرهتا 

وابلرغم من ذلك فإن العديد من الدراسات احلديثة   ،(Dunning, 2002, p. 199) إال أهنا ختفق يف تفسي بعض األنواع
 عنوية لالستثمار األجنيب املباشر. امل فزات احمل ثلفة إىل ظهور عوامل أخرى مستجدة ماعتمدت على تفسي هاته النظرية؛ ابلضا

 : )املنظمة( نظرية امليزة النسبية الفرع الرابع: نظرية احلماية و 

 نتطرق إليهما ابلتفصيل يف مايلي: 

   :أوال: نظرية احلماية 

ن  أ  نظرية عدم كمال السوق، فمن ّنحية رية نتيجة للخلل الذي شاب االفرتاضات اليت قامت عليها ظ ظهرت هذه الن
وأهداف الشركات الدولية ال يتحقق جملرد عدم تكافؤ املنافسة  ضمان االستغالل األمثل لفرص التجارة واالستثمار الدويل مبا يتواءم 

يفة، من ّنحية أخرى فإن جناح الشركات الدولية يف حتقيق  ضبني هذه الشركات والشركات الوطنية أو العاملة ابلدول النامية/امل 
تؤثر على حرية التجارة واالستثمار  أهدافها يتوقف على مدى ما متارسه الدول النامية من رقابة أو ما تفرضه من شروط وقوانني 

 . (63، صفحة 2014)اجلبوري،  وممارسة األنشطة املرتبطة هبما بصفة عامة 

أتت هذه النظرية على أن الشركات املتعددة اجلنسيات ابستطاعتها أن حتقق فوائد عالية من خالل محاية أنشطتها اخلاصة  
طوير واالبتكارات وأي عمليات إنتاجية أو تسويقية أخرى، ذلك عن طريق احلفاظ على هاته العمليات داخل هيكل  ابلبحث والت 

الشركة، سواء يف الشركة األم أو بينها وبني فروعها ابلدول األخرى، بدال من ممارستها يف األسواق بصورة مباشرة، وهذا بدوره 
مات ابلدول املضيفة خاصة النامية منها وإجبارها فتح قنوات االستثمار املباشر  ميكن من كسر احلواجز اليت تقوم هبا احلكو 

 . ( 21، صفحة 2001)أبو قحف،   للشركات األجنبية داخل أراضيها

ثاين ابالستثمارات األجنبية،  ومنه يالحظ بن مفهوم احلماية يف هذه النظرية أيخذ اجتاهني األول يتعلق ابلبلد املضيف وال
فكل منهما يريد حتقيق أفضل محاية ممكنة فالدول املضيفة تسعى حلماية اقتصادها والشركات احمللية العاملة من املنافسة القوية  
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  واالحتكار، من جهتها فإن الشركات املتعددة اجلنسيات القائمة على االستثمار الدويل تبقي جزءا من ميزاهتا للحفاظ على
على الدول املضيفة وخاصة النامية منها تقدمي   ه فإن  لذلك التنافسية واهليمنة التكنولوجية لفتح املزيد من األسواق واحلفاظ عليها، 

 من خالل التنازل عن بعض احلمائية املفرطة جلذب تلك االستثمارات.   ومستهدفة  حتفيزات مدروسة 

   :Kiyoshi Kojima, Terutomo Ozawa ( اثنيا: نظرية امليزة النسبية )املدرسة الياابنية

حيث اعرتفوا إبجيابيات تلك  على تقييم تطور األعمال الدولية للمؤسسات الياابنية،  عمل كل من كوجيما و أوزاوا 
انتقدوها من جهة أخرى حيث نسب إليها القصور  غي أهنم  (Casson, Duning, Hymer)النظرايت املقدمة من قبل 

واعتربوها غي معيارية يف تفسي كل االستثمارات األجنبية املباشرة، وال تليب شروح حركة الشركات املتعددة اجلنسيات الياابنية، لذا  
 & kojima) للدول اخلارجية  أضافوا إرتباط تلك األعمال الدولية ابلتجارةو قدموا حتليال واعتربوه امتدادا للفكار السابقة 

ozawa, 1985, pp. 135-136)،  يلعب دور "املعلم"، ويقوم   النامية الدولوأن االستثمار األجنيب املباشر ال سيما يف
ات الدارة والتسويق، معلومات السوق،  ومهار  بوظيفة النتاج املتفوقة من البلدان الصناعية املتقدمة من خالل نقل التكنولوجيا 

على نقطتني   اوقد ركز ، (Seid, 2017, p. 10)اخلربة التنظيمية، االبتكار يف املنتجات وتقنيات النتاج وتدريب العمال 
 ابرزتني مها:  

عندما تصدر سلعا ذات ميزة نسبية إجيابية وتستورد سلعا ال تتوفر  استفادة البلدان من التجارة وتعظيم رفاهها االقتصادي  -1
 ؛ لديها تلك امليزة

حتقق البلدان مكاسب أكرب من التجارة اخلارجية عندما يتم حتويل أصول األعمال الرائدة من خالل االستثمار األجنيب   -2
لرتاخيص، وذلك يف الصناعات اليت ال متلك فيها  املباشر للشركات الياابنية أو من خالل أنواع املعامالت الغي سهمية مثل ا 

 .  (kojima & ozawa, 1985, p. 136)  امليزة النسبية املوجبة وميتلكها البلد املضيف

املتزايدة، حيث تشي إىل   التكنولوجية  واالبتكارات التطورات منفردة مع األسواق تلكإىل عدم قدرة  تقر أيضا هاته املدرسة
وابلتايل فإهنا تدمج   ، ( 69، صفحة 2002)عبد السالم،  السياسات التجارية  خالل  من  الفعال احلكومات للتكييف تدخل

غطاء تدخالت التنظيم احلكومي لتحقيق رفاهية  االستثمار األجنيب املباشر مع نظرايت التجارة اخلارجية وذلك حتت  نظرايت
 اجملتمع وتوجيه فعالية الشركات املتعددة اجلنسيات لالستفادة من مزاايها النسبية يف بلدان أخرى. 
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 : يف الدول النامية املطلب الثاين: حمددات االستثمار األجنيب 

االقتصاديني بدراسة احملددات اليت تعمل على دفع االستثمارات األجنبية املباشرة عرب احلدود  قام العديد من الباحثني 
فبالضافة إىل الدراسات األوىل اليت أخرجت  (، األم، البلد املضيف  بلدالستثمر أو امل) للفاعلني فيه الدافعة  هحمفزات وصور  الوطنية 

، Ohlin Heckscherربت تنظيا لالقتصاديني البارزين أمثال لية واعتأ االستثمار األجنيب املباشر من نطاق التجارة الدو 

Vernon ،Hymer،casson  &bucley  ،Rugman أيضا  ، قامDunning   كأحد أكثر املؤلفني املشار إليه من قبل
هي دوافع لالستثمار األجنيب من منظور الشركة املستثمرة   ثالثة حمددات رئيسية ه وصفلحول هذا املوضوع احلديثة دراسات ال

الباحثة عن السوق، املوارد و الكفاءة، من خالهلا تعمل على جتنب التعريفة اجلمركية أو إحالل الصادرات، واالستفادة من وفورات  
 . تدويل(تها املتفرقة جغرافيا )احلجم واحلوكمة املشرتكة ألنشط 

 : (سابقة )دراسات يف الدول النامية  ثمار األجنيب املباشر الفرع األول:حمددات اإلست

نقوم بعرض جمموعة من الدراسات احلديثة حول اقتصادايت ّنمية ملعرفة خمتلف احملددات األساسية اليت حتفز  إمتاما ملا ورد 
 االستثمار األجنيب املباشر.  

   Dunning  (1973-1981:)دراسة أوال: 

(؛  OLIحتلياًل شاماًل حملددات امللكية، املوقع والتدويل )وقدمت جمموعة النظرايت اليت سبقتها ضوء قامت الدراسة على 
  Agarwal (1980) ،Schneider et alمت إجراء دراسات جتريبية قائمة على هنج االقتصاد القياسي الكلي من قبلو 
ددات التدفق الوافد إىل اقتصادات خمتارة من شرق وجنوب آسيا  (، حيث مت فحص حم1993) Lucas( وبعده لوكاس 1985)

، ووجدت أهنا أكثر مرونة فيما يتعلق بتكلفة رأس املال من العمل وأكثر مرونة للطلب على  1987إىل  1960خالل الفرتة من 
 مما يشي إىل حمدد امللكية واملوقع.   ،  (Narayanamurthy, 2010, p. 4) الصادرات من الطلب احمللي 

 Lim (2001 ،) Levasseur(2002 :)دراسة اثنيا: 

تار الشركات متعددة اجلنسيات العديد من االعتبارات املتعلقة بنقل استثماراهتا حنو بلد معني، ويرجع قرار هذا النقل إىل  خت
كل من حجم السوق احمللية، املسافة اجلغرافية وتكاليف النقل، تكلفة العوامل، احلوافز الضريبية ومناخ األعمال، بيئة االستثمار  

 ضيفة؛  ودرجة انفتاح الدولة امل

املباشر أكثر رحبية على املدى الطويل من خالل التحكم يف سوق  األجنيب ( يصبح االستثمار 1992) Barletوفقا لـ 
 البلد املضيف؛ 

( فإن منو السوق الداخلية ونوعية نسيج الشركات احمللية واالستقرار االقتصادي واالجتماعي  Lahimer،2006وحبسب )
 . FDI   (Mlayah, 2012, pp. 13-14)  جلذب  الرئيسيةوالسياسي للبالد هي العوامل 
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إىل إنشاء الشركات املتعددة اجلنسيات لتنظيم االعتماد املتبادل لعقود العمل بني   أسبابه جمموعة من الباحثني ت وأرجع
أنشطتها ذات القيمة املضافة )النتاجية( عرب احلدود من خالل مزيج متوازن  الوكالء املوجودين يف بلدان خمتلفة، أي أهنا ستنسق 

من التحكم اهلرمي، والتواصل االجتماعي، واألسعار الداخلة للشركة وميكن تفسي هذه العملية من خالل منظور تكلفة املعامالت  
تلفة منتشرة جغرافًيا حول العامل؛ قد تتضمن بعض أنواع  وتنطوي إدارة مثل هذه االعتمادات املتبادلة على استخدام املنتج ملوارد خم 

 . (Amal, 2016, p. 17)  املعرفة وأنواع من املادة اخلامة وخدمات التسويق والتوزيع

   : Muhammad Azam, Ling Lukman 2010دراسة اثلثا: 

التجريبية على جمموعة من الدول النامية أن أهم متغي اقتصادي وجد هو حجم السوق الذي يظهر   نتائج الكشفت 
مستوايت التنمية يف البلد، حيث يسمح ابستغالل وفورات احلجم اليت تزيد من جاذبية االستثمار األجنيب املباشر، وبينت الدراسة  

عبء الديون اخلارجية والتضخم هي   التحتية واالستثمار احمللي واالنفتاح التجاري، من جهة أخرى فإن أتثي الضرائب، البىن أمهية 
 .Azam & Lukman, 2010, p) مؤشرات مهمة ذات عالقة عكسية بني هاته املتغيات واالستثمار األجنيب املباشر 

41)  . 

 Monica Singhania, Akshay Gupta  (2011 :)دراسة رابعا: 

  أثبتت أن الناتج احمللي المجايل ومعدل التضخم والبحث العلمي يساهم يف زايدة تدفقات االستثمار األجنيب
(Singhania & Gupta, 2011, p. 79) . 

   :Joe Muzurura 2016دراسة خامسا: 

كالتضخم واالنفتاح     االقتصاديةيف زميبابوي إىل جمموعة من األسباب اخنفاض تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  ترجع
التجاري وتكوين رأس املال من أجل تعزيز تدفقاته، من جهة أخرى فإن السياسات اليت تقلل من أتثي العوامل املؤسسية مثل  

مبا أهنا تتضمن تكاليف ابهظة   االقتصاديةبنفس أتثي العوامل  هول دون جذب الفساد وضعف احلوكمة واملخاطر السياسية حت
 . (Muzurura, 2016, p. 13) ونفقات رأمسالية ضخمة والتزاما طويل األجل 

   :Priya Gupta, Archana Singh 2016دراسة سادسا: 

)الربازيل، روسيا، اهلند، الصني وجنوب إفريقيا(    BRICSتطرقت إىل ظاهرة  تنامي الشركات املتعددة اجلنسيات يف دول 
كأسواق ّنشئة، وأرجعت ذلك يف روسيا إىل إصالحات عميقة بعد اهنيار االحتاد السوفييت ابلرغم من فاعليتها احملدودة بسبب  

مشاهبة لروسيا، بسبب   لتقلبات األسعار العاملية؛ أما حالة جنوب إفريقيا  االقتصادية االعتماد على صادرات معرضة خلطر الدورات 
  إمداداهتا اهلائلة من املوارد الطبيعية وأتخر النمو االقتصادي وعدم كفاية مرافق البنية التحتية ونقص العمالة املاهرة، واالضطراابت 

 ؛ حكوميةالعمالية وابلتايل فإن إحياء النظام يتطلب إجراءات سياسية 
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يًضا إىل احلفاظ على مواقعها يف العامل التنافسي، حيث تباطأ منو الناتج  واقرتحت الدراسة أن دواًل مثل الربازيل حتتاج أ 
بسبب عدة عوامل مثل االعتماد الكبي على صادرات السلع اخلام، واخنفاض النتاجية   2011احمللي المجايل للربازيل بعد عام 

جراء إصالحات تتمحور يف الرتويج للمصنعني  لذلك قامت إب ، اخنفاض االستثمار احمللي مع  التكاليف ومعدالت التضخم وارتفاع 
 جديدة يف قطاع التصنيع؛  بطرق احملليني من خالل منحهم إعفاءات ضريبية وحزم مالية وتثقيفهم  

  التحتية األفضل لتعزيز الصادرات  أما ابلنسبة للصني، ميكن حتديد مناخ األعمال والصالحات اهليكلية، ومرافق البنية
القوانني املرنة كقوى دافعة جلذب االستثمار األجنيب املباشر، بينما  مع  االقتصادية رتاتيجية لدعم احلرية ومبادرات السياسة الس

يرجع استقطاب االستثمارات يف اهلند إىل رأس املال البشري وحجم السوق ومعدل منو السوق واالستقرار السياسي نسبيا، وبيئة  
 ,Gupta & Singh, 2016)  الديون اخلارجية، وكذا حتسني السياسة النقدية واملاليةسليمة تتمتع آبلية القانون وختفيض 

pp. 14-15) . 

 Faroh    Shen,(2015 :)دراسةسابعا: 

ت سلسلة زمنية  بناءا على حتليل بياّنو الفائدة على االستثمار األجنيب املباشر يف سياليون، أسعار متحورت حول أتثي 
،  اته كانت النتائج الرئيسية تبني أن االنفتاح التجاري وأسعار الصرف هي احملددات الرئيسية لتدفق 2012-1985للفرتة 
  أوصت وعليه  هي عوامل ذات أتثي منخفض أو اثنوي؛  كالتضخم، الناتج احمللي المجايلأتثي متغيات أخرى   كذلك   تالحظ

ثمار املنتج، مع بيئة جتارية  املوارد احمللية لالستوتشجيع بضرورة محاية املستثمرين األجانب ودعم احلكومة للقطاع اخلاص لتعبئة 
احلفاظ  ابلضافة إىل تعزيز الشفافية وحماربة الفساد، مع والقليمية،  الدوليةزالة حواجز التجارة إب وزايدة االنفتاح التجاري  مناِفسة 

 . (Faroh & Shen, 2015, pp. 130-131) على تضخم منخفض وجتنب تقلبات أسعار الصرف

   (: 2015آخرون )و  Xaypanya دراسة اثمنا: 

)إندونيسيا، ماليزاي، الفلبني،   ASEAN 5فيتنام( و، الوس ، )كمبوداي  ASEAN 3يف  FDIب ذحبثت يف عوامل ج
 جد:، حيث وأ 2011إىل  2000لبياّنت سنوية من  ، اتيالند وسنغافورة(

، حيدد التضخم ونسبة التجارة وخطوط اهلاتف )االتصاالت( تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  ASEAN 3ابلنسبة لـ  -
احلكومات توفي وضع مستقر لالقتصاد الكلي، وإبقاء معدل التضخم منخفضا  بشكل كبي، واقرتحت الدراسة على 

 واالستثمار بشكل أكرب يف البىن التحتية وزايدة االنفتاح التدرجيي للتجارة الدولية؛ 
مما  ، وجدت التأثي االجياب للناتج احمللي المجايل وخطوط اهلاتف على االستثمار األجنيب املباشر، ASEAN 5ابلنسبة لـ  -

يشي إىل أمهية حجم السوق ومرافق البىن التحتية يف تدفقاته أما النتائج املقدرة ملعدل التضخم ودرجة االنفتاح التجاري هلا  
 . (Xaypanya, Rangkakulnuwat, & Pawee, 2015, p. 247) أتثي على حنو معاكس 
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   Prince Jaiblai, Vijay Shenai (2019 :)دراسة  اتسعا: 

حبثت يف حمددات عشرة اقتصادايت جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا: ليبياي وسياليون وساحل العاج وغاّن ونيجياي  
بن الناتج   2017-1990ومايل وموريتانيا والنيجر والكاميون والسنغال، حيث أفاد التحليل االقتصادي القياسي لبياّنت الفرتة 

احمللي المجايل حيفز على زايدة االستثمارات، وختتلف السياسات املناسبة من بلد إىل آخر حول استهداف نوع معني من  
 االستثمارات األفقية أو العمودية؛ 

فوائد أكرب جلميع  ض التضخم واستقرار أسعار الصرف ميكن أن تؤدي إىل يف يف ختلكن الدارة اجليدة لالقتصاد الكلي 
)صلبة: اهلياكل   االقتصادات، ألهنا تعطي درجة ثقة أعلى لعوائد املستثمرين، من جهة أخرى فإن التمييز بني البنية التحتية

القاعدية( و)لينة: التشريع والسياسات العامة( هلا أثر إجياب مهم، حيث تعمل على خفض التكاليف، وتسهيل العمليات  
لصانعي السياسات الرتكيز أكثر على إجراءات تنمية املوارد البشرية احمللية، نقل املهارات، الضرائب، تبسيط   ميكنكما   واحلوكمة؛

 & Jaiblai) مث ضمان عودة األرابح إىل الوطن األم  ات يف عمل قطاع اخلدمات املصرفية القواعد للمستثمرين، والتحسين
Shenai, 2019, p. 15) . 

   : Andrzej Cieslik  2020دراسة عاشرا: 

أشارت إىل اهتمام الشركات األجنبية للبحث عن الكفاءة يف بولندا واعتبارها سبب رئيسي لالستثمار األجنيب املباشر  
النتيجة تتماشى مع  الرأسي بدال من البحث عن السوق الذي كان الدافع لفرتة ما قبل االنضمام إىل االحتاد األوروب وكانت هذه 

ويشي إىل النمط املتغي لالستثمار األجنيب املباشر الوارد يف   املعدل للشركات متعددة اجلنسيات  تنبؤات منوذج رأس املال املعريف 
 .Cieslik, 2020, p) األم بلدان ال بولندا بسبب مشاركتها املتزايدة يف سالسل النتاج العاملية اليت تنظمها الشركات من 

نتقال  وابلتايل فإن البحث عن الكفاءات ابلضافة إىل التكامل القليمي يف منظمات فوق وطنية شكل تزاوج حمددين ال  ، (13
 وتشكيل منوذج ّنجح لتطور بولندا بعد خروجها من املعسكر الشيوعي.  االستثمار األجنيب املباشر

 (: UNCTADحسب ) :حمددات اإلستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية  الثاين الفرع 
 : املوايل حمددات االستثمار األجنيب يف الدول املضيفة يف الشكل إىل  UNCTAD خلص
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Source: (Unctad, 1998, p. 96) 

 

تنوع يف حمددات االستثمار األجنيب املباشر على حنو واسع من  ال من خالل عرض جمموعة الدراسات التجريبية أعاله يتضح 
يتفق معظم   ومع ذلك طرف االستثمار من حيث الدولة املضيفة واملستثمر األجنيب أابختالف  خمتلفة شمل عوامل تاملتغيات، 

 الباحثني على جمموعة من العوامل مثل:  
 توافر املواد اخلام والبنية التحتية املادية؛  -
 السوق واالنفتاح التجاري؛ حجم  -
 ( وتكاليف النتاج؛ غي ماهرةتكاليف العمل واليد العاملة )ماهرة،  -
 البحث والتطوير؛  -

 املضيف لالستثمار األجنيب املباشر حمددات البلد (: 03  -01الشكل رقم ) 

 حمددات اقتصادية 

 حمددات البلد املضيف لالستثمار األجنيب املباشر

 تسهيل األعمال إطار سياسات االستثمار األجنيب املباشر 

 الرتويج لإلستثمار   -
 حوافز االستثمار  -
ختفيض تكاليف تتعلق ابلفساد   -

 والكفاءة الدارية ، إل 
 املرافق االجتماعية   -
 خدمات ما بعد االستثمار  -

 اسي واالقتصادي واالجتماعيالستقرار السي -
 لقوانني املتعلقة ابلدخول والعمل ا -
 ي معاملة فروع الشركات األجنبية معاي  -
قة هبيكل األسواق وسي العمل  السياسات املتعل  -

املنافسة وسياسات الدمج  فيها )السيما 
 والتملك( 

 FDIاتفاقيات دولية بشأن  -
 سياسة اخلصخصة  -
 والضريبية  السياسات التجارية  -

 البحث عن الكفاءة:  
 تكلفة املوارد واألصول   -
 عضوية التكامل القليمي  -
 كلفة مدخالت أخرى   -

 املوارد / املواد اخلام 
 عمالة منخفضة التكلفة  -
 البنية التحتية املادية   -
 التكنولوجيا  االبتكار وغيه  -

 

 البحث عن السوق 
 حجم السوق ومنوه، دخل الفرد  -
 القليمية والعاملية  الوصول إىل األسواق -
 تفضيالت املستهلك   -
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أسعار الفائدة ومعدالت التضخم، ومستوايت   الناتج احمللي المجايل، واالجتماعية يف البلد املضيف مثل  االقتصاديةاملتغيات  -
شروط  و  تملة، وتوزيع الدخل، رأس املال البشري، أسعار الصرف، السياسات املاليةالضرائب والرسوم، ومعدالت األجور احمل

 التجارة؛ 
العوامل املؤسسية اليت تشمل حقوق امللكية الفكرية واملخاطر السياسية والفساد والبيوقراطية، االستقرار السياسي وحوكمة   -

 املؤسسات.  
خالصة القول أنه ال يوجد إمجاع اثبت يف الدراسات التجريبية على عوامل حتدد تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  

ختتلف عرب البلدان اعتماًدا على   التدفقهو أن حتديد عوامل  تلك التجاربواالستنتاج الوحيد الذي ميكن استخالصه من 
-Benli, 2019, pp. 342) املضيفة املستثمرة و  ، الشركاتملستثمر هباا ، القطاعات هبلد ومستوى التنمية في كل خصائص  

345)  . 
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  اإلستثمار األجنيب املباشر وخمتلف آاثره    الثالث: أشكال ودوافع    املبحث
تتخذ االستثمارات األجنبية  املباشرة عدة أشكال، يرجع ذلك إىل طبيعة النشاط املمارس املدفوع بعوامل متعددة قد  
يكون مصدرها من الشركة املستثمرة أو من البلد املضيف وقد يكون أيضا من البلد األم، وحيث ما كان ذلك فإنه ينشأ من خالله  

طرق يف هذا املبحث إىل تلك العوامل واآلاثر مرورا مبختلف  ت ر سلبية، وفيما يلي سوف نآاثكما أنه ال خيلو من آاثر إجيابية  
 األشكال اليت يتخذها االستثمار األجنيب املباشر. 

   : املطلب األول: دوافع االستثمار األجنيب املباشر

تحسني  ل خماطر النتاج الدويل  املستثمرة حتمل يقوم االستثمار األجنيب املباشر على جمموعة من دوافع ترتجم رغبة الشركات 
 . الوصول إىل مصادر جديدة للميزة التنافسيةو   ةكفاءالالعاملية نتيجة رفع  مكانتها 

 :  الفرع األول: الدوافع التقليدية لالستثمار األجنيب املباشر

 حتقيق عوائد أكرب املنتجات و  تتنوع الدوافع التقليدية لإلستثمار األجنيب بني البحث عن املوارد الطبيعة وتصريف 

   : أوال: البحث عن املوارد الطبيعية 

من أقدم الدوافع للشركات املتعددة اجلنسيات حيث كان يتجلى يف صورة مستعمرات الدول القوية جملموعة من الدول  
الالزمة للصناعة واحلروب كاحلديد  الضعيفة؛ مدفوعة من طرف رجال املال والتجارة للدول االستعمارية هبدف أتمني املوارد 

استثمارات يف اخلارج بغية احلصول على املوارد الطبيعية  مث تتطور ليصبح عبارة عن  ، (Hobson, 1902, p. 51)  والذهب 
ضماّن لمدادات  و  املتعددة اجلنسيات حمل الشركة يف كالنفط واملعادن ومنتجات غابية وزراعية بقل تكلفة من تلك اليت تتوفر 

كما ميكن    اخلامة يف صورهتا الطبيعيةخاصة البلدان املتقدمة منها ، وغالبا ما يتم تصدير هذه املنتجات إىل بلدان أخرى هلا مستقرة 
   للتحايل على قوانني البلد املضيف.،  (Moosa, 2002, p. 268)  تصديرها كمنتجات نصف مصنعة 

 : اثنيا: البحث عن األسواق 

تصريف  لل دولية منافذ  ن دفعها إىل البحث الدائم عتإن خاصية النتاج الكبي للشركات املعددة اجلنسيات كما ونوعا 
ة إىل احلفاظ على أسواقها احلالية بتطوير منتجاهتا والرتويج هلا  البلدان الناشئة ابلضاف يف وحماولة السيطرة على األسواق اجلديدة 

وتكييفها مع األذواق واالحتياجات احمللية، لذلك فإنه يتوجب عليها توسيع استثماراهتا املباشرة واستغالل مزااي وخصائص البلدان  
المة للمستهلكني، وابلرغم من أن العديد من تلك  املضيفة من البلدان النامية خاصة مع اخنفاض احلماية الشاملة وتدين معايي الس

 Kudina) الدول تسعى إىل حتسني صادراهتا من خالل االستثمار األجنيب املباشر إال أنه يتم تصدير جزء صغي من منتجاهتا
& Jakubiak, 2008, pp. 21-22) الشركات املتعددة اجلنسيات طويلة األجل جعل  ، وميكن أن يكون من بني دوافع

تلك األسواق الناشئة مراكز لفتح أسواق أخرى إقليمية أو جعلها معابر جتارية ملختلف فروعها هبدف ختفيض قوة املنافسة  
 والسيطرة على األسواق الدولية. 
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   : اثلثا: البحث عن الكفاءة

ترتكز األعمال يف البداية حول املوارد   أين الدافع يف مرحلة نضج عمليات االستثمار األجنيب املباشر غالًبا ما يظهر هذا 
الطبيعية أو أسواق جديدة ليتم توطيدها من خالل استثمارات هتدف إىل زايدة الكفاءة، حيث يتم إجراءها يف حاالت يكون  

؛ خاصة إذا كانت األسواق القليمية ميسرة الوصول إليها من خالل  للمستثمر األجنيب اسرتاتيجية طويلة األجل أو غي حمدودة
 اتفاقيات الدول املضيفة يف هذا اجملال أو وجود تكتالت اقتصادية مثل رابطة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية واالحتاد األوروب 

(Sârbu & Căs, 2014, p. 536) ، .ومناطق التجارة احلرة اليت تدعم حرية االستثمار والتجارة الدولية 

إضافة إىل ترشيد هيكل االستثمار القائم على املوارد أو البحث عن السوق بطريقة ميكن للشركة االستفادة من احلوكمة  
ملخاطر وفرص املراجحة يف التكلفة وفروق  املشرتكة للنشطة املتفرقة جغرافياً، واليت أساسها فوائد وفورات احلجم والنطاق وتنويع ا

 . (Dunning & Lundan, 2008, p. 72)   األسعار عرب البورصات

   :لالستثمار األجنيب املباشر رابعا: الدافع االسرتاتيجي

املتعددة اجلنسيات عندما تقوم ابالستثمار يف جمال  يتم هذا النوع من االستثمار يف املراحل الالحقة من نشاط الشركات 
 ,Pande Nyoman Laksmi)  البحوث والتطوير يف إحدى الدول النامية أو املتقدمة مدفوعة برغبتها يف تعظيم الرحبية

2018, p. 15) ، قدرهتا التنافسية الدولية أو تعزيزها من خالل   ابحثة على أهداف إسرتاتيجية طويلة األجل مثل احلفاظ على
سياسة بناء عالقات طويلة األمد مع احلكومة واجملتمع يف البلد املضيف، ويأنظر إىل هذا النوع من االستثمار على أنه أكثر فائدة  

كما يؤدي الحقا إىل حتويل العمالة املاهرة عرب فروع   ، (black & Dunning, 1982, p. 15) لتنمية رأس املال البشري
 الشركة مما يزيد من استفادة الشركة املتعددة اجلنسيات من الطاقات البشرية. 

 : الفرع الثاين: الدوافع احلديثة لالستثمار األجنيب املباشر 
 تطورت الدوافع من جمرد حبث عن حتقيق عوائد أكرب إىل دوافع سياسة وإسرتاتيجية للدول   

   : أوال: الدافع السياسي لالستثمار األجنيب املباشر

والسرتاتيجية لالستثمار األجنيب املباشر هتتم حكومات البلدان املستثمرة بنتائج أنشطة   االقتصاديةخالفا للدوافع 
نسيات، من خالل التأثي على سلوكها أو فروعها، فقد تؤثر على حجم ومنط االستثمار األجنيب املباشر وتبني  الشركات متعددة اجل

ذلك على مدار التاريخ أن الكثي من أنشطة الشركات املتعددة اجلنسيات قد مت القيام هبا إما مباشرة من قبل الدول القومية أو  
  والسياسية الطويلة األجل للوطن األم  االقتصادية التشجيع لتعزيز األهداف بدعمها وتشجيعها، لكن عادة ما يكون هذا 

(Dunning & Lundan, 2008, p. 77) . 
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   : اثنيا: دوافع أخرى لالستثمار األجنيب املباشر

لالستثمارات األجنبية املباشرة ال تنطبق عليها التصنيفات السابقة بشكل مطلق تتعلق ابلسرتاتيجية  هناك أسباب أخرى 
 : Dunning & Lundan, 2008, pp. 75)-(76   التسييية لدارة الشركات املتعددة اجلنسيات وهي

سات  بعض االستثمارات األجنبية املباشرة إىل بلد معني هرواب من التشريعات املقيدة أو سياهروب االستثمارات: يتم انتقال  -1
غي املقبولة جملتمع األعمال،   االقتصاديةمن قبل احلكومات احمللية ذات اليديولوجيات واالسرتاتيجيات  التنظيم الكلي

الضرائب و/ أو نقص ملحوظ لديناميكية االقتصاد   وحتويل مقرهم الرئيسي يف أماكن أخرى للهروب من مستوايت عالية من
 احمللي؛ 

درا ما تكون مركز ربح  دعم االستثمارات: تأنشأ فروع بغرض دعم أنشطة ابقي الشركة املتعددة اجلنسيات، وهذه الفروع ّن  -2
ألنشطة الداعمة للتجارة  الشركة مثل تلك ا حيث تتكبد أنشطتها خسائر؛ لكن الفوائد الرئيسية تعود إىل بقية  قائم بذاته 
 واليت مت تصميمها بشكل أساسي لتعزيز وتسهيل تصدير و/أو استياد السلع واخلدمات من الشركات املستثمرة؛  والتمويل 

واكتساب العقارات املرموقة من قبل األشخاص أو الشركات   ستثمارات سلبية: ترتكز بشكل كبي يف اقتناء عقارات فندقية إ -3
أو قيام شركات االستثمار ببعض عمليات االندماج والشراء لالستثمارات الدولية، وهذا النوع غالبا  متعددة اجلنسيات، 

 ؛ بشكل أقل من االستثمارات املنتجةتكون فيه درجة املخاطر  

 :  (black & Dunning, 1982, p. 15) دافع إدارة املخاطر: أيت هذا الدافع لالستفادة من يف ثالثة مزااي  -4

 ميزة النتاج يف جمموعة من الدول لتجنب االضطراابت يف أسواق املوارد؛   -أ

تقليل املخاطر السياسية للمصادرة من خالل إسرتاتيجية املنتجات اليت ترتبط مبنتج آخر يف بلدان أخرى ويكون عدمي   -ب
 الفائدة مامل يدمج مع بعض؛ 

عدم استقرار أسعار الصرف واالحنرافات املؤقتة عن تعادل القوة الشرائية إىل خماطر يف أنشطة القراض املقومة مبختلف   -ج
 العمالت. 

املباشر يطرح تساؤالت رئيسة )ملاذا ينتج يف اخلارج، أين و كيف( وأيخذ سلسلة   وابلتايل فإن قرار االستثمار األجنيب
 : (Barclay, 2000, p. 18) عاقبة من األفعال ذات دوافع تتميز مبجموعة من العوامل ترتكز جمملها على األبعاد التالية مت

 ؛ تدفع الشركة لإلنتاج يف اخلارج  أبعاد -1
 أبعاد تؤثر على اختيار موقعها؛   -2
 أبعاد حتدد كيفية تدويل النتاج.  -3

األبعاد ال تشمل مجيع الدوافع فقد يواجه املخططني االسرتاتيجيني للمؤسسات جمموعة من االختيارات غي الواضحة  هذه 
  املعامل للتوجه حنو تدويل النتاج، حيث تتحمل هذه الشركات جزء من املخاطر بعد حتديد العناصر الثالثة بشكل مرتابط

(black & Dunning, 1982, p. 15) . 
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 (: مصفوفة مناظرة بني دوافع املستثمر الدول ودوافع الدولة املضيفة06 -01)  اجلدول رقم
 دوافع الدولة املضيفة  دوافع املستثمر األجنيب الدول 

 البحث عن استثمارات ذات ضرائب أقل   -
 التخلص من خمزون سلعي راكد  -
 تقادمة  امل تكنولوجياال التخلص من  -
 التغلب على البطالة املقنعة يف دولة املقر   -
 البحث عن أسواق جديدة   -
 توسع وغزو األسواق اخلارجية  منو و  -
ختبار منتجات جديدة واستخدام العمالء يف الدولة  إ -

 املعملية وامليدانية املضيفة يف التجارب 
 البحث عن أرابح ضخمة   -
 الدولة املضيفة يف التخلص من خملفات النتاج   -
 االستفادة من األجور املنخفضة لعمالة الدولة املضيفة   -
 تاحة ابلدولة املضيفة  املامة اخلواد املاستغالل  -
 االستفادة من العفاءات واملزااي املمنوحة   -
 إستغالل بعض االستثمارات املتاحة حمليا   -
 اعتبارات اسرتاتيجية أخرى  -

 اقتصادي مضطرد منو حتقيق  -
 متنوعة جذب استثمارات دولية  -
 التكنولوجيا املتقدمة   مواكبة -
 الدارة املتقدمة   توفي -
 املشاركة يف حل مشكلة البطالة احمللية   -
 امل النتاج احمللية  توظيف عو  -
 ابلنتاج احمللي  إحالل الواردات  -
 االقتصاد التصديري من خالل الشركات الوافدة   -
تقدمي جمموعة من املزااي الضريبية وغي الضريبية لتشجيع   -

 االستثمار األجنيب املباشر  
 إنشاء صناعات جديدة   -
  ات التوسع يف صناعات اخلدمات كالسياحة والتأمين -

 واملصارف  
 تنمية التجارة اخلارجية   -
 حتسني املركز التنافسي للدولة   -

 (32، صفحة 2000)النجار،  :املصدر
 

 : املطلب الثاين: أشكال االستثمار األجنيب املباشر
 يلي:  كما  ستثمار األجنيب املباشر عدة أشكال ميكن تقسيمها  يتخذ ال

 : امللكية نوعية  حسب املباشر األجنيب االستثمار  الفرع األول: تقسيم 

 تنقسم الستثمارات األجنبية املباشرة حسب نوع امللكية إىل ما يلي: 

   : ستثمار املشرتكأوال: اإل

،  عن طريق شركة دولية النشاط على األقلستثمار الذي يقوم على مبدأ الشراكة بني طرفني أو أكثر من بلدين و اله
ويري بعض االقتصاديني أن عملية   حيدث ذلك يف شكل مشروعات اقتصادية تندرج فيها عمليات إنتاجية وتسويقية ومالية؛

،  2014)اجلبوري،  وبراءات االخرتاع والعالمات التجارية إىل اختاذ القراراتاملشاركة ال تقتصر على املسامهة يف رأس املال بل متتد 
 . (41صفحة 
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% من  49قوانني الدول اليت يقام فيها املشروع املشرتك على أن ال تتجاوز نسبة املستثمر األجنيب عن العديد من وتنص 
األجنبية على جانب مهم من مشروعات االقتصاد احمللي، إذ أن الدول املضيفة هلذه االستثمارات  تفاداي للهيمنة  رأس مال املشروع 

 . (25، صفحة 2017)جويدة،  حترص على إبقاء سلطة القرار بيدها خاصة مبا تعلق ابملصاحل احليوية واهلامة لقتصاد البلد

 : (491-490، الصفحات 2008)أبو قحف،   االستثمار األجنيب املشرتك على اجلوانب التالية ينطوي 

التفاق الطويل األجل بني طرفني استثماريني أحدها وطين واآلخر أجنيب ملمارسة نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف   -1
 املضيف؛  

 شخصية معنوية اتبعة للقطاع العام أو اخلاص؛   الطرف الوطين قد يكون  -2
 قيام أحد املستثمرين األجانب بشراء حصة يف شركة وطنية قائمة يؤدي إىل حتويل هذه الشركة إىل شركة استثمار مشرتك؛  -3
هو  يف مجيع احلاالت السابقة البد أن يكون لكل طرف من أطراف االستثمار احلق يف املشاركة يف إدارة املشروع، وهذا  -4

العنصر احلاسم يف التفرقة بني مشروعات االستثمار املشرتك وعقود الدارة أو اتفاقيات التصنيع أو مشروعات تسليم  
املفتاح، فاألول يشمل أنواع االتفاقيات أو العقود املذكورة كلها أو بعضها )واليت متثل استثمارا غي مباشر( ابلضافة إىل  

 احلق يف الدارة كشرط ضروري. 

 :  اململوكة ابلكامل للمستثمر األجنيب األجنبية ستثمارات  يا: اإلاثن

  هو االمتالك التام لرأس مال الشركة املوجودة يف البلد املضيف، حيث ينشأ عن طريق االستثمار يف اجملال األخضر
(Green-Field Investment وهو استثمار لشركة تستخدم أمواهلا لنشاء كيان اقتصادي جديد )  متاًما من خالل إنشاء مرفق

 .  (Marian, Jan, & Radoslaw, 2007, p. 137) جديد

األخية   هذه لقيام اجلنسيات، متعددة لدى الشركات تفضيال األجنبية االستثمارات أشكال أكثر وتعترب هذه املشروعات
 إزاء كثيا ترتدد النامية الدول املقابل أن اجلانب يف جند إدارهتا بشكل مستقل،هلا حق ال ...التسويق  أو لإلنتاج فروع هلا  إبنشاء

 من واحلذر والعاملي،  احمللي املستوى  سلبية على  آاثر من عنها ينتج  وما االقتصادية التبعية من ا خوفمن الستثمار الشكل  هذا
، لكن شدة املنافسة يف  (57، صفحة 2018)بن مرمي،  املضيفة  الدول أسواق على اجلنسيات متعددة  احتكار الشركات  سيطرة

استقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة وامتثال احلوافز بني الدول دفع هبا إىل الرتخيص ابمتالك املشروع والسيطرة الكاملة على  
 . (21-20، الصفحات 2003)أبو قحف،   ويقية سياسته النتاجية والتس

 :  حتواء(ستيالء/ اإل)اإل ستحواذ واالندماج إلاثلثا: ا

ندماج إحتاد مصاحل شركتني أو أكثر بغرض تكوين كيان جديد، أما االستحواذ فينشأ عند قيام إحدى الشركات  يقصد ابل 
ابالستيالء على شركة أخرى، حيث تضل الشركة األوىل قائمة بينما ختتفي الثانية، ولقد أصبحت عمليات االندماج واالستحواذ  

وتوسيع حصتها يف السوق العاملي،   حيث تستهدف من خالهلا الشركات تعزيز قدراهتا التنافسية وزايدة امتدادها اجلغرايف مسة ابرزة
تشكل عمليات  كما "  % من رأمساهلا على األقل50تسيطر على شركة أخرى وذلك ابالستحواذ على " شركة  ـكما تعرف ب
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ومن خالل هذه    ،(28-27، الصفحات 2013)كاكي،  بتالع مسة مميزة لنشاط الشركات العابرة للقوميات ندماج وال لا
(  Meyer and Estrin)كل من   هتحول من مشرتك إىل مملوك ابلكامل أو شكل آخر، ميز العملية فإن االستثمار األجنيب ي

"   Brown-Field Investmentالة خاصة من االستحواذ أطلق عليها إسم "االستثمار يف اجملال البين حب( 1998/2001)
يستبدل متاًما املعدات والتكنولوجيا والعمل وجمموعة  حيث يستحوذ املستثمر األجنيب يف البداية على شركة قائمة، ولكن بعد ذلك 

وهي من دوافع وأمناط االستثمار   ،املنتجات يف تلك الشركة وهبذه الطريقة ختضع الشركة املكتسبة لعملية إعادة هيكلة عميقة 
 . (Marian, Jan, & Radoslaw, 2007, pp. 137-138) األجنيب املباشر يف العديد من الدول

 : الفرع الثاين: تقسيم حسب طبيعة خطوط اإلنتاج

 تنقسم الستثمارات األجنبية املباشرة حسب طبيعة خطوط النتاج إىل ما يلي: 

   :أوال: اإلستثمار األجنيب األفقي 
يث يعمل االستثمار األجنيب املباشر إىل احلد من  حبهو اجتاه شركة إىل تكرار وحدات إنتاجية لنفس السلعة يف عدة دول 

التجارة الدولية، ألن الشركة مل تعد حباجة إىل التصدير للوصول إىل املستهلكني األجانب وابلتايل فإن له أتثي إحالل على  
بشكل حاد إىل هذا البلد ألهنا   ها وختفض ( إنتاج يف بلد أجنيب )ما يسمى ابلفروع التابعةصادراهتا عندما تنشئ الشركة وحدة 

احمللي الناتج عن االستثمار األجنيب املباشر الذي مت تنفيذه، وهو النهج الذي طورته النماذج الكالسيكية   هاتستبدل إبنتاج
 . (Dihissou, 2017, p. 156) اجلديدة للتجارة الدولية، على أساس افرتاضات املنافسة التامة وكمال األسواق 

( أن االستثمار األجنيب املباشر هو بديل للتجارة  1997) Brainardوبرينارد  Markusen (1984) عترب ماركوسن او 
يصبح  سلوك الشركات اختيارا بني التصدير أو خدمة   حيث عندما تكون البلدان متشاهبة يف احلجم والتكنولوجيا وعوامل النتاج 

عليها القيام بدراسة جدوى هذا النوع من االستثمارات األجنبية  يتعني و  األسواق اخلارجية من خالل إنشاء شركة اتبعة هناك، 
واختاذ القرار بشأن املفاضلة بني اقتحام األسواق احمللية والقرب من العمالء أو تركيز النتاج يف البلد األصلي لتحقيق وفورات  

 Markusenحدد و  ، (Chiappini, 2013, p. 124) احلجم وكذا عامل تكاليف النقل، هبات العوامل النسبية للبلدان 

 :  (Markusen, 1984, p. 223) على النحو التايل فسر تنفيذ االستثمارات األفقية مخسة شروط ت 

 توفر أساس منطقي لالستثمار املباشر بدل االستثمار يف احلافظة؛  -1
 تفضيل حتركات العوامل الدولية أو فروق أسعار العوامل أمام التجارة الدولية؛  -2
 أسباب تفوق النتاج االحتكاري على التعاون مع منتجني مستقلني؛  -3
 شرح رغبة الشركة متعددة اجلنسيات يف التنويع جغرافًيا ملنتج بدل ممارسة أنشطة خمتلفة؛   -4
 يف التجارة.  كتسابها ما ميكن   اقتصادية إجيابية بقدر تسمح بتحقيق أرابح  -5

للبلد   االقتصادية ستثمار كجزء من السياسة ومن جهة أخرى فإن إجراءات البلد املضيف فيما خيص الواردات وحتفيزات ال
 : تتمثل يف تلعب دورا هاما يف توجيه قرار الشركات املستثمرة، ويندرج حتت الستثمار األجنيب األفقي ميزات 
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 حيث يتم تغطية األسواق من خالل النتاج احمللي بدالً من الصادرات؛  التدفقات التجارية تقليل -1
 بتكاليف االستثمار إىل نشوءه؛ ختفض تكاليف االستياد أو التصدير املرتفعة مقارنة   -2
 حيدث يف األسواق اخلارجية الكبية من أجل إهالك التكاليف الثابتة للمنشأة اجلديدة؛   -3
 للسوق احمللية إىل أهداف اسرتاتيجية إقليمية وسياسية.   االقتصاديةقد يتعدى األهداف  -4

إال أنه ميكن أن يتطور إىل   يا حنو البلد املضيف خلارجية مبدئحيد من التجارة ا الستثمار األجنيب األفقي  ابلرغم من أن 
الدولية  وابلتايل فإنه يدعم صادرات البلد املضيف وتنتقل التجارة ،  تزويد الشركات الفرعية أو الشركات األخرى ابملنتجات الوسيطية 

 ستثمار كما أشارت إليه نظرية دورة حياة املنتج لكن بشكل جزئي يف هذه العملية.  عكسيا إىل البلد األم لإل 

   : اثنيا: اإلستثمار األجنيب املباشر العمودي
عند توسيع التحليل السابق حول االستثمار األجنيب األفقي الذي ميكن أن يتطور إىل صناعة منتجات وسيطية يف  

هنائي يف بلد آخر، فإنه ميكن بيع الناتج يف البلد املضيف ابلضافة إىل إعادة الشحن  الشركات املستجدة كمدخالت ملصنع إنتاج 
إىل البلد األم أو فروع أخرى، ويف هذا الصدد جتدر الشارة إىل استبعاد املدخالت الوسيطة عالية التكنولوجيا واملهارة )مثل  

، ابملوازاة مع هذه احلالة وتعدد   (Markusen, 2004, p. 190)  املاهرةيف بلدان وفية ابلعمالة  إال املعاجلات الدقيقة(
السلع املستثمر فيها بشكل أفقي ينتج نسيج متكامل من السلع الوسيطة ويظهر اجتاه الشركات املتعددة اجلنسيات حنو التخصص  

   .( العمودي )  مار األجنيب املباشر الرأسي لتخفيض التكلفة فيظهر ما يسمى ابالستث

إنتاج وتسويق  و تصميم من ستثمار الذي تقسم مراحله املختلفة ويعرف االستثمار األجنيب املباشر الرأسي على أنه ذلك ال
، صفحة  2019)قلوح و بن ابراهيم،  من خالل إنشاء شركات اتبعة يف بلدان خمتلفة تنتج سلعا وسيطة و/ أو هنائية متعددة

وفًقا للمزااي النسبية اليت جتلبها كل وحدة ومنطق دويل لتقسيم العمليات النتاجية، لذلك سيتعني على الشركات الفرعية   ،(154
فيزداد  متكاملة لإلنتاج يف سلسلة  املختلفة تبادل السلع واخلدمات املختلفة اليت تنتجها بشكل منفصل من أجل تقدمي منتج هنائي

 .Svensson  (Dihissou, 2017, pp 1996االستثمار األجنيب املباشر والصادرات من السلع الوسيطة مًعا وفقا لـ  
 : (12صفحة  ،  2013)بومجعة،  ينقسم إىل قسمني مها، و (191-192

 ؛ ة مدخالت النتاج للشركة احمللية ستثمار األجنيب املباشر العمودي اخللفي: حيدث عند تزويد شركة أجنبي ال -
 ستثمار األجنيب املباشر العمودي األمامي: عندما تبيع الشركة األجنبية منتجات الشركات احمللية ابخلارج. ال -
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 : املباشر األجنيب : أشكال أخرى لالستثمارلثالثاالفرع 
 يوجد أشكال أخرى لإلستثمار األجنيب املباشر هي: 

   :أوال: االستثمار يف املناطق احلرة )مناطق التجارة احلرة( 

لقوانني خاصة معينة  إبخضاعها ميكن حتديد املنطقة احلرة على أهنا جزء من األراضي اليت يتم عزهلا عن ابقي أجزاء الدولة 
تلك الجراءات العادية املعمول   تطبيق   دون املختلفة االقتصادية واملعامالت  غرض ممارسة األنشطة بيف ظل السيادة الكاملة للدولة،  

 . (21، صفحة 2010)خصاونة،  يف البلد   هبا

وتعترب مبادرة   اخلاصة ألنشطة مستهدفة، يتم دعمها من خالل ترتيبات وأنظمة معينة االقتصاديةويطلق عليها املناطق 
استياد سلع   ،العفاءات الضريبية أو اخنفاضها  ب املستثمرين األجانب من خاللجتارية ختلق ظروفًا مواتية لصناعة التصدير وجد

تسهيل تداول العمالت داخل املنطقة؛ خدمات مصرفية   ، ة واملستخدمة لنتاج سلع التصديروخدمات معفاة من الرسوم اجلمركي
ابعتبارها حمركا  ، و (naydenov, 2018, p. 3) ل إ. ومستودعات وخدمات أخرى مماثلة؛ البنية التحتية لالتصاالت.. 

ائها جلذب وتشجيع إقامة االستثمارات األجنبية  تلجأ إىل إنشخاصة النامية منها ديناميكيا لالقتصاد، فإن معظم دول العامل 
  واالستثمارات الوطنية اهلاربة من خالل منح تسهيالت متكن الشركات املستثمرة يف زايدة قدرهتا التنافسية لتحقيق عائد أكرب

 . ( 102، صفحة 2017)كالخي, لطيفة ، 

   : عمليات التجميعاثنيا: مشروعات أو 
هذه املشروعات أتخذ شكل اتفاقية بني الطرف األجنيب والطرف الوطين )عام أو خاص( يتم مبوجبها قيام الطرف األول  

)سيارة مثال( لتصبح منتجا هنائيا، ويف معظم األحيان خاصة يف الدول النامية  لتجميعها بتزويد الطرف الثاين مبكوّنت منتج معني 
األجنيب اخلربة أو املعرفة الالزمة واخلاصة ابلتصميم الداخلي للمصنع وتدفق العمليات وطرق التخزين والصيانة  يقدم الطرف 

 .  ( 228، صفحة 2016)جاويش،   والتجهيزات الرأمسالية، يف املقابل عائد مادي يتفق علية

مشروعات التجميع قد أتخذ شكل االستثمار املشرتك أو شكل التملك الكامل  ويف هذا اخلصوص جتدر الشارة إىل أن 
مشروع للطرف األجنيب ومن مث يرتتب وجود مزااي وعيوب خاصة هبذين الشكلني لالستثمار على مشروعات التجميع سواء  لل

وجب عقد أو اتفاقية ال تتضمن أي  للطرف األجنيب أو الطرف الوطين، أما إذا كان املشروع االستثماري اخلاص ابلتجميع سيتم مب 
مشاركة للمستثمر األجنيب بشكل أو آبخر يف مشروع االستثمار فإن هذا الوضع يصبح مشاهبا ألمناط أو أشكال االستثمار غي  

 . (491-490، الصفحات 2008)أبو قحف،  املباشر يف جمال النتاج 
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 : سرتاتيجي اثلثا: التحالف اإل

وهو قيام حتالف بني مستثمر حملي وآخر أجنيب، من أجل التعاون يف املنافسة أو التعاون من أجل استغالل مواد خام، أو  
،  الرتوست ، السنديكاتشكال من ، فيأخذ ( 28، صفحة 2013)كاكي،  السيطرة على أسواق أخرى ابالتفاق بني املتنافسني

   . الكونسيورم

   : (B.O.T) ستثمار يف مشروعات البنية األساسية احملولة رابعا: اإل

سنة، تتضمن اتفاق حول اجناز مشاريع البنية األساسية كاملطارات   50-20ويتم يف شكل عقود امتياز ملدة ترتاوح بني 
الكهرابء واستغالهلا من قبل املستثمر األجنيب ملدة متفق عليها لتقدمي خدمة للمواطنني، على أن تعود ملكية هاته  والطرق وحمطات 

ندرج ضمن هذا  يو  ،(9، صفحة 2017)بيوض،  املنشآت إىل احلكومة احمللية عند هناية العقد يف صورة جيدة لالستعمال 
موعة مرتابطة من العقود مثل عقد االمتياز وعقد تسليم املشروع، اتفاقيات االئتمان، اتفاق التشغيل والصيانة، اتفاق  االستثمار جم

 . ( 6-5، الصفحات 2004)البشبيشي،  إمداد الطاقة واتفاق التأمني 

 :  األجنيب املباشر املطلب الثالث: أاثر االستثمار 

تعتمد اسرتاجتياهتا على النتائج وترتكز  و من أهداف الدولة عند قيامها بعملية تشجيع االستثمار األجنيب اآلاثر املتوقعة عد ت
حول نتيجة إجيابية يف اجملتمع أو البيئة من خالل استثمارات رأمسالية مرحبة حتقق عائدا ماليا وأتثي قابل للقياس، ويتم على إثر  

ختتلف   ا أتثياهتثمارات األجنبية فإن لكن عند احلديث عن االست ،(Stagars, 2015, pp. 7-8) ينذلك تفضيل للمستثمر 
، كما ينظر إىل االستثمار  هاعن االستثمار احمللي مع بقاء أهداف حتقيق نتائج إجيابية، وختتلف معها اسرتاتيجيات تشجيع قيام

التكنولوجيا   يوفر موارد مالية مستقرة ويساهم يف النمو، ويعد قناة لنقل ألنه األجنيب املباشر كعامل إجياب يف االقتصاد املضيف 
 أن العديد من آاثر تتخذ كال  سلبية مع الشارة إىل الجيابية و ال نتائج ال ويف ما يلي سوف نقسم جمموعة من  دارية واملهارات ال

 مت خذي القرار والعوامل احمليطة.  حيددها اليت و قبول سياسة التكلفة مقابل العائد  مدى  جتاهني، وهذا يعتمد على ال

 : جنيب املباشرالفرع األول: اآلاثر اإلجيابية لالستثمار األ

 لإلستثمار األجنيب املباشر آاثر إجيابية هي: 

 :  أوال: املسامهة يف متويل التنمية

فإنه ميكن جذب املوارد من اخلارج لتمويل عجز ميزان   لنامية غي كافية لتمويل التنمية إذا كانت املدخرات احمللية للبلدان ا
املدفوعات من خالل املنح والقروض الدولية واالستثمار األجنيب املباشر، حيث تشكل الوسائل الرئيسية لتحويل رؤوس األموال،  

     p. 4)(Moosa, 20 ,02.فإهنا تعمل على إمتام النقص يف االدخار احمللي لذلك 
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  :  اثنيا: التأثري على ميزان املدفوعات

لبلد معني أو األشخاص املقيمني به مع اخلارج   االقتصادية يعترب ميزان املدفوعات حسااب سنواي شامال جلميع املعامالت 
وابلتايل فإنه سيسجل أثر االستثمار األجنيب من خالل تدفق رؤوس األموال األجنبية وزايدة   ؛ من دول أخرى ومع غي املقيمني

ملة الوطنية اليت  رأس املال يف الدولة املضيفة، من خالل جلوء الشركات األجنبية إىل بيع عمالهتا األجنبية للحصول على الع
حتتاجها لتمويل مدفوعاهتا احمللية، ومن ّنحية أخرى تسهم األموال األجنبية يف تزويد البلدان النامية ابلصرف األجنيب الالزم لدعم  

 . (22، صفحة 2008)صدقة،  االقتصادية قيام عملية التنمية 

حجم الصادرات إىل دول العامل أو إعادة التصدير إىل الدولة األم من خالل مسامهة القوة  كما أنه يساهم يف توسيع 
ايدة  ز  عرفة الكبية ابألسواق اخلارجية، التصديرية للشركات املتعددة اجلنسيات كالسمعة واجلودة واملوثوقية يف التوريد ابلضافة إىل امل 

   لسلع الرأمسالية وحجم املوارد احملولة من رأس املال واألرابح للعاملني األجانب. الواردات من احتياجات الشركة األجنبية ل على منو 

   : اثلثا: نقل التكنولوجيا

االستثمارات األجنبية املباشرة عامال مهم يف ترقية الصناعات احمللية من خالل إدخال تقنيات وآليات جديدة   تعد
إىل تطبيق مناهج تسيي حديثة تتوافق مع استعمال التكنولوجيات   للمنتجات سواء كانت هنائية أو نصف مصنعة، ابلضافة 

تكون هذه املعامالت  قدمي اخلربة واملعرفة الفنية، و احلديثة وابلتايل فإنه يتم تدريب الكادر الوطين على استخدامها فضال عن ت 
ل االحتكاك بني املؤسسات الوطنية  بصورة مباشرة عن طريق عقود تستهدف نقل التكنولوجيا واملهارة أو غي مباشرة من خال

آاثر االستثمار األجنيب املباشر على نقل   وتربزواملؤسسات األجنبية وضرورة التحول التكنولوجي جملاهبة املنافسة املتزايدة يف السوق، 
 التكنولوجيا يف النقاط التالية:  

اجلنسيات وتقليدها وانسجامها مع تقنيات جديدة يف عمليات  تعلم الشركات احمللية من خالل مراقبة الشركات متعددة  -1
 النتاج والتسيي، ابلضافة إىل أن الشركات األجنبية تفرض منطق املنافسة؛ 

تدريب وتكوين العمالة على مناهج جديدة لإلنتاج، حيث متكنهم من إنشاء شركات حملية متطورة أو االنضمام إىل شركات   -2
 إنتاجها؛ حملية قائمة وحتسني خطوط  

يشجع على دخول وسطاء التجارة الدولية وشركات احملاسبة والشركات االستشارية واخلدمات املهنية األخرى، واليت قد   -3
 تصبح متاحة بعد ذلك للشركات احمللية أيًضا؛ 

 ,Blalock, 2008) نقل التكنولوجيا والدراية الدارية والوصول إىل تسويق الصادرات واحلصول على أسواق جديدة -4
pp. 404-405) ؛ 

 إدخال تكنولوجيا جديدة مل يسبق استخدامها يف االقتصاد احمللي هبدف إنتاج سلع جديدة؛  -5
ة يزيد من رصيد األفكار وحيفز  بتكار احمللي على عدد األفكار املتاحة يف االقتصاد، لذا فإن طرح أفكار جديديتوقف ال  -6

 . (39، صفحة 2017)جبلي،  بتكار ال
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   :  رابعا: األثر على اإلدارة والتنمية اإلدارية 

تعد الدارة كأحد عوامل النتاج وتؤدي دورا رئيسيا يف حتديد إنتاجية كل من منظمات األعمال واالقتصاد القومي ككل  
إضافة إىل حتديد مركزها التنافسي دوليا، لذلك فإنه يزداد طلب الدول النامية على خدمات الشركات املتعددة اجلنسيات لسد  

دد  حنوادر الدارية يف خمتلف املستوايت التنظيمية واألنشطة الوظيفية يف املنظمات العاملة، جوانب اخللل والنقص يف املهارات والك
 :  مايليبعض هاته اخلدمات يف 

 تنفيذ برامج للتدريب والتنمية الدارية يف الداخل ويف الدولة األم؛  -1
 تقدمي أو إدخال أساليب إدارية حديثة ومتطورة؛  -2
 ؛ (143، صفحة 2001)أبو قحف،  األعمال وتنمية قدرات الطبقة احلالية خلق طبقة جديدة من رجال  -3
 الوصول إىل إدارة حديثة حيث جيلب املستثمرون األجانب ممارسات إدارة املودم اليت يشاركوهنا مع املوظفني احملليني؛  -4
االستثمار  قبل ن مثمارات األجنبية املباشرة من أجل مواجهة املنافسة الناشئة حتفيز االستثمارات احمللية على حماكاة االست  -5

 ؛ (Sârbu & Căs, 2014, p. 537)  األجنبية
االدخار احمللي  ستثمار األجنيب املباشر يلعب دورًا حيواًي حمتماًل يف التحول العابر للدول االشرتاكية وذلك ألنه يكمل ال -6

كان من بني    ماجديدة يف الدارة،  اومن خالله إدخال إيديولوجي ويساهم يف إمجايل االستثمار يف االقتصاد املضيف
 أهداف مشروع مارشال بعد احلرب العاملية الثانية. 

   : خامسا: التأثري على اإلنتاج والعمالة

جيابية يف  إالسلع واخلدمات، فهو يؤثر بصورة من  أفضليرتتب على االستثمار األجنيب املباشر إنتاج كميات أكرب ونوعية 
، كما  السكانحتسني مستوى معيشة ومنه خلق فرص عمل ودخول  جديدة بسبب تصدير السلع و النتاج وزايدة فرص التوظيف 

ستثمار  ال ومنه فإنوتوسيع قاعدة النتاج،  عجلة التنمية يف البلدان الناميةأن رأس املال األجنيب يعترب ضرورة اقتصادية ملحة لدفع 
دورا مهما يف تغيي اهليكل االقتصادي وحتديثه وزايدة قدرة استغالل االقتصاد احمللي للمواد األولية والنهوض  يؤدي األجنيب املباشر 

 بذلك يصبح له أتثي مباشر وغي مباشر على العمالة احمللية فغالبًا ما ،( 94، صفحة 2013)كاكي،  لصناعات وتطويرهااب
(Rizvi & Nishat, 2009, p. 844) : 

نسب البطالة يف الدول املضيفة، ابلضافة إىل تدريب العمال واكتساب تقنيات   خيفضخيلق فرًصا جديدة للتوظيف و  -1
 ومهارة متطورة؛ 

 يعزز األجور يف البلدان املضيفة حيث أن الشركات املتعددة اجلنسيات تدفع أجور أعلى من الشركات احمللية؛  -2
مع  يف الداخل واخلارج مث زايدة أجورهم  همتكوينيعزز التحويالت التكنولوجية واملهارة، توظيف العمالة احمللية من خالل  -3

 األجنبية؛  ة وفروعهااالحتفاظ هبم حتت خدمة الشرك 
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إنتاجية العمل يف البلد   منه ترتفعو  ية من العمال يف الشركات احمللية يكون العاملني يف الشركات األجنبية أكثر إنتاج -4
 لعامل ابختالفات فرص التعليم والتدريب. املضيف من خالهلم وميكن تفسي الفجوة النتاجية جزئًيا ل

   :سادسا: أتثري االستثمار األجنيب املباشر على عمليات التجارة اخلارجية

ختتلف آاثر االستثمار األجنيب املباشر على التجارة اخلارجية للبلد املضيف اختالفا كبيا بني البلدان والقطاعات  
يعود االهتمام الرئيسي لالستثمار األجنيب املباشر للبلدان النامية من حيث التجارة إىل مسامهته الطويلة  حيث ، فيها االقتصادية 

  يعزز بعبارة أخرى فإنه  ، إىل زايدة الواردات والصادرات  يؤدى ضيف يف االقتصاد العاملي، مما املاألجل يف دمج اقتصاد البلد 
التجارة كل منهما اآلخر جلذب النشاط عرب احلدود، لذلك فإن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة تساعد  و االستثمار 

توليد وتطوير التجارة مع اخلارج، وبناءا على ذلك فإن قدرة   على اندماج البلدان بشكل أكرب يف االقتصاد العاملي من خالل 
،  البلدان النامية على جذب االستثمار األجنيب املباشر تعتمد بشكل كبي على التسهيالت املتاحة لعمليات االستياد والتصدير 

 االستثمار األجنيب املباشر  هذا يعين أنه ينبغي أن هتتم بدرجة االنفتاح التجاري كعنصر أساسي يف اسرتاتيجيات اجتذاب 
(Tcham, 2016, p. 23) . 

 : الفرع الثاين: اآلاثر السلبية لالستثمار األجنيب املباشر
 كما أن لإلستثمار األجنيب املباشر آاثر إجيابية يوجد أيضا آاثر سلبية متعددة أمهها: 

   :النامية أوال: زايدة أعباء الدول  

، وتتمثل هذه األعباء يف العفاءات  ا تؤدي االستثمارات األجنبية إىل زايدة األعباء اليت تتحملها الدول النامية جلذهب
 (100صفحة  ،  2013)كاكي،   الضريبية والتخفيضات اجلمركية، مما يؤدي إىل نقص اليرادات احلكومية نتيجة تلك العفاءات

 ، ومن مث فإن حتفيزها يعد تكلفة إقتصادية ينبغي دراسة اجلدوى منها. 

 :  األجنيب املباشر على االستقرار السياسي اثنيا: أثر االستثمار 

مية منها  أظهرت الدراسات آاثر خمتلفة لالستثمار األجنيب املباشر يف السياسات العامة للدول املضيفة خاصة النا 
الشركات األجنبية لتحقيق أهدافها وخضوع احلكومات الوطنية هلا مما يؤدي بضرار يف مصاحلها،   ط تيجة لضغو والضعيفة، ن

العامة للبلد   ة ذا ما جيعلها تتهرب من الذعان للسياس هفالشركات األجنبية وفروعها تتمتع ببدائل غي متوفرة للشركات احمللية، 
لذلك فإنه  ،  (85، صفحة 2014)اجلبوري،  املضيف، فيما لو واجهت تشريعات جديدة تتعارض مع أهدافها يف هذا البلد

ا حيول دون  يتوجب على متخذي القرار اختاذ مجيع السبل يف اختيار نوعية االستثمارات وحسن التفاوض مع الشركاء األجانب، مم
ستقرار االقتصادي  الذي يؤدي إىل إمكانية زعزعة ال األمر ، على منافذ القرار وجتنب االحتكار الوقوع يف سيطرة تلك الشركات 

 جتماعي وخلق جبهات مناوئة للمنظومة السياسية احلاكمة. وال
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    :النظام االجتماعي والثقايفاألجنيب املباشر على   اثلثا: أثر االستثمار 

إن العوملة وأداهتا املتمثلة ابالستثمار األجنيب املباشر تؤدي إىل الخالل ابألنظمة والقيم والتقاليد االجتماعية وتكوين آاثر  
 للسياسة التسويقية هلا  سلبية، فالثقافات اليت ترافق الشركات املتعددة اجلنسية هي ثقافة املن ضِ مني املادية الرامية إىل خلق منط موات 

فة  واليت ال تتالءم مع ثقافة البلدان النامية األقل مادية، كما أن أسلوب الشركات األجنبية يف العالن ميكن أن يؤثر على ثقا
ك  كون فرص االستخدام داخل هذه املناطق، وبذلتيف املناطق احلضرية و  هاوغالبا ما تكون مشاريع اجملتمع من خالل أثر احملاكاة

، صفحة  2014)اجلبوري، املناطق الريفية احلضرية وماهلا من آاثر ثقافية واجتماعية سلبية كفقدان اهلوية الوطنية  من حتدث هجرة 
 وخلق أمناط استهالكية مبتكرة يف اجملتمع تغذيها العالّنت التجارية.  ،(85

   :رابعا: األثر على البيئة 

العديد من االستثمارات األجنبية املباشرة تؤدي إىل تدهور البيئية يف البلدان النامية من خالل زايدة االنبعااثت امللوثة  
عن بعض   فإنه يتم التنازل جتذاب االستثمار األجنيب املباشر خاصة يف مراحلها األوىل، ونتيجة لسياسة صانعي القرار يف البلد ال 

على املسؤولني معرفة املستوى األمثل لالستثمار األجنيب   يتعنيمن أجل النمو االقتصادي، يف هذه احلالة البيئية  السالمة  معايي
املباشر لبلدهم لضمان التوازن اجليد بني البيئة والنمو، أما عند املرحلة اليت تلي استقطاب االستثمارات فإن املنافسة بني الشركات  

واملنتجات للحصول على شهادات اجلودة للقيام بعمليات التصدير وابلتايل ميكن أن   تقتضي شروط السالمة البيئية للمشاريع
 أتخذ منحى جيد للبيئة يف البلد املضيف، من خالل: 

 ؛ (To, Ha, Nguyen, & Vo, 2019, p. 18) استخدام الطاقة والطاقات البديلة تركيز التكنولوجيا وحتسني  -1
جنيب  ستثمار األلذلك فإن على ال  يقابلها استخدام أكثر كفاءة للموارد الطبيعية مل تفاقم أمناط التنمية غي املستدامة ما -2

 ستدامة؛ املباشر العمل داخل قيود ال
ستقرتن   غي الفعال للموارد الطبيعية النادرة وبذلك  ستخداماالستثمار املبدئية إىل تفاقم تؤدي زايدة تدفقات التجارة وال  -3

 ابلتكاليف البيئية واالجتماعية؛  االقتصادية الفوائد 
 ,Mabey)  عديد من القطاعات احلساسة بيئياً تتعدى آاثر زايدة االستثمار على املدى الطويل من الرفاه االقتصادي إىل ال -4

McNally, & Zarsky, July 2003, pp. 4-5) . 

 :  خامسا: األثر على السياسات االجتماعية

  االقتصاديةهدف احلكومات من جذب االستثمارات األجنبية سواء كانت ّنمية أو متقدمة على تعزيز الرفاهية يرتكز 
واالجتماعية وتكوين رأس املال البشري يف جمتمعاهتا من خالل النفاق على التعليم والصحة، وبتأثي إجياب بشكل عام لالستثمار  
األجنيب املباشر سوف تتحقق تلك األهداف جزئيا، كما يؤدي إىل أتثي سليب على إنفاق الضمان االجتماعي، نظرا ألن رأس  

نتيجة  لعمالة يف بعض القطاعات احملددة اظ على القدرة التنافسية يف سوق العمل، وكذا ختفيض ااملال البشري مهم جًدا للحف
  ،(Unver & Erdogan, 2015, pp. 9-10)وزايدة كبية يف النتاجية  خطوط النتاجإدخال اآللية التكنولوجية يف 
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العمالة األجنبية تؤدي إىل جود حتويالت الضمان االجتماعي اليت سوف تزيد من أعباء ميزان  ابلضافة إىل ذلك فإن استقدام 
 املدفوعات. 

   :األجنيب املباشر على أسواق االستثمار احمللي سادسا: أثر االستثمار 

تفرضها سواء من خالل  تعود قوة وهيمنة الشركات األجنبية ابلسلب على أسواق الشركات احمللية بسبب شدة املنافسة اليت 
اجلودة أو اخنفاض األسعار والتفوق التكنولوجي والكفاءة العالية يف التسيي، وابلتايل فإنه يقع على االستثمارات احمللية تطوير  

لكن غالبا ما تراعي   ،(72 ، صفحة 2019-2018)مودع،  ومواكبة تلك املنافسة لفرض نفسها يف األسواق الداخلية واخلارجية 
الدول املضيفة تلك اآلاثر السلبية لذلك جند العديد منها تفرض االستثمارات املشرتكة لالستفادة من مزااي الشركات املتعددة  

يع الكربى أو  اجلنسية، خاصة عندما ال توفر أسواق رأس املال احمللية موارد كافية لتلبية االحتياجات الرأمسالية الناشئة عن املشار 
 & Sârbu)  الوصول إىل العمالت األجنبية الالزمة لشراء املعدات والتكنولوجيا وزايدة مقدار رأس املال املستثمر يف االقتصاد 

Căs, 2014, p. 536) ، ى رفع مستوى االستثمار  األجنيب املباشر تساهم يف حاالت معينة عل لذلك فإن تدفقات االستثمار
يت  احمللي ابعتبارها رافد إضايف للمدخرات الوطنية الالزمة للقيام ابملشاريع النتاجية وهذا ما يؤدي إىل زايدة موارد النقد األجنيب ال 

صنوعة  تساعد على خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين احملليني وحتفيز الشركات احمللية على شراء املدخالت الوسيطية امل
وخالفا لذلك فإن الشركات األجنبية   ،( 75، صفحة 2014)اجلبوري، رفع معدل النمو االقتصادي و  حمليا وزايدة الصادرات 

ثماري وفقا  تفضل التملك الكامل للمشاريع وحرية النتاج والتسيي، األمر الذي فرض على الدول املضيفة هتيئة مناخها االست
 .    ا ستقطاهبالافسة الدولية نلتلك الرغبة يف ضل امل

   : سابعا: عدم املساواة يف تنمية املهارات بني البلدان

تقوم البلدان املختلفة بتحرير التجارة واالستثمار يف بيئة تتميز بنقل تكنولوجيا غي كاملة، فإهنا ستتخصص يف  عندما 
أنشطة تعتمد على املواد األولية والكثيفة العمالة اليت تتميز بضعف املهارات يف النتاج، بينما ستتخصص البلدان املتقدمة ذات  

لع عالية املهارات وهذا من شأنه أن يزيد من عدم املساواة بني البلدان وجيعل البلدان النامية أقل  معدل االبتكار العايل يف إنتاج الس 
  ذلك  ، (Te Velde & Xenogiani, 2007, p. 102) موهبة ابملهارات اجلديدة اليت تؤدي إىل اخنفاض الدخل 

على احلكومات توجيه آليات جذب االستثمارات األجنبية واستهداف تلك اليت تؤدي إىل ترقية املنتجات الوطنية إىل   يستوجب
هارة أعلى، والتقليل  ملاملوارد البشرية مع احتياجات املستثمرين تكوين تنسيق سياسات  معترتكز على املهارة والتكنولوجيا منتجات 

  ابلضافة إىل ذلك، واهب بعيدًا عن الشركات احمللية قيام الشركات األجنبية بتوظيف املمن ظاهرة هجرة األدمغة من خالل 
 : (31-30، الصفحات 2017)جويدة، 

 صعوبة توافق إسرتاتيجية املستثمر األجنيب وإسرتاتيجية التنمية يف الدول النامية من حيث أولوايت االستثمار؛  -1
تؤدي مركزية اختاذ القرارات للشركات املعددة اجلنسيات يف دولة املقر إىل امليل يف استياد املواد والسلع والكفاءات البشرية   -2

 وغيها من عوامل النتاج من مشاريع الشركة األجنبية يف اخلارج، 
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نتيجة حتويل أرابحها كلها أو معظمها إىل   عات الدول النامية على موازين مدفو قد أتثر االستثمارات األجنبية املباشرة سلبا  -3
  اليت غالبا ما يكون مصدرها الشركة أو  لفة املشروع من السلع الرأمساليةاخلارج، خصوصا يف حالة مغاالة املستثمر يف تك

الدولة األم. 
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 :مناخ االستثمار األجنيب املباشراملبحث الرابع: 
خارجية،   و كانت أاحليوية داخلية   اتنمية االستثمارات احمللية والنهوض مبختلف قطاعاهت لموعة من السياسات  تتبع الدول جم

السياسات تقدمي امتيازات للمستثمرين وحتسني روابط االستثمار من أجل وضع قواعد اقتصادية جيدة ختلق مناخ  وعلى رأس تلك 
استثماري جاذب، ويف ذلك فإنه يتعني على تلك الدول احتساب تبعات تلك المتيازات املقدمة لتوازي بينها وبني العوائد  

 ستثمرة على حد سواء؛ لتجسيد شعار )رابح رابح(.  للشركة املو املستهدفة يف شكل آاثر إجيابية للبلد 

 : املطلب األول: حمفزات املناخ االستثماري ومؤشرات القياس 

يعترب االقتصاد إطارا ملختلف العمليات والسياسات املتنوعة لتسيي موارد تتسم ابلندرة من أجل الوصول إىل تنميتها وخلق  
ي احملرك األساسي للعملية حيث تتأثر مبختلف العوامل املادية واملعنوية لذا فالتصرف  القيمة املضافة، وتعترب الشركات النتاجية ه

من قبيل التحفيز هلا، لذلك تسعى خمتلف الدول لتحسني تلك البيئة  تعد يف هذه العوامل وتوجيهها لتيسي عمليات إجناز املشاريع 
اذب لرؤوس األموال الدولية ذات امليزة القوية )كًما ونوًعا(  اخلالقة؛ وعلى الصعيد الدويل تسعى إىل إنشاء مناخ استثماري ج

 حريك عجلة النمو االقتصادي.  لت

 :   ماهية مناخ االستثمار  الفرع األول:

، ومن خالل ما يلي نتطرق لبعض املفاهيم ذي  للعمالتسمح بتكوين بيئة مناسبة  حيتوي مناخ االستثمار عوامل وشروط 
 صلة  

 :  أوال: مفهوم املناخ االستثماري

 هناك العديد من التعاريف بشأن مناخ االستثمار منها ما يلي:  

والسياسية واالجتماعية   االقتصاديةتعرفه املنظمة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات على أنه جممل األوضاع القانونية و  .1
اليت تكون البيئة اليت يتم فيها االستثمار، ومكوّنت هذه البيئة متغية ومتداخلة إىل حد كبي إال أنه أمكن حصر عدة عناصر  

، صفحة  2017)حاوشني و دردار،  ميكن أن تعطى أهم العناصر احملفزة للمستثمر واليت يبىن عليها املستثمر قراره االستثماري 
397) . 

 . ( 213، صفحة 2013)حيي،  ميثل جممل األوضاع والظروف املؤثرة يف اجتاهات رؤوس األموال وتوطنها .2

 واجتماعية  سياسية  ومتغيات خمتلفة وقطاعات  ومنظمات أفراد من  حيتويه  مبا واجملتمع مع البيئة  يتفاعل  الذي  هو النظام  .3
 اليت ميكن  البيئة  أي  ممكن،  عائد  وأعلى  املخاطر  بقل له  واجلاذبة  املستثمر ثقة  يف  املؤثرة  الطبيعية  واقتصادية وتشريعية وحىت 

  .( 182، صفحة 2019، )غويين و بن قويدر   املستهدفة ابملعدالت  فيها  ينمو  أن  واألجنيب الوطين اخلاص للقطاع 

هو حصيلة لظروف تؤثر يف القرار االستثماري احمللي واألجنيب على حد سواء وتوجيه املدخرات احمللية والتدفقات اخلارجية يف   .4
 .   (92، صفحة 2005)صيام،   أوجه االستثمار املثلى
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والسياسية والقانونية واالجتماعية اليت تكون البيئة اليت يتم فيها   االقتصاديةويقصد به حمصلة تفاعل جمموعة من األوضاع  .5
االستثمار، واليت من شأهنا التأثي على قرار االستثمار وإقبال املستثمرين، ومدى أتثي تلك األوضاع سلبا أو إجيااب على فرص  

 . ( 35حة ، صف2019)منشى،   جناح املشروعات االستثمارية

 :  اثنيا: تعريف احلوافز 

أو االحتفاظ   هي إعفاءات ضريبية أو خدمات جتارية خمصصة للشركات اخلاصة، هتدف إىل تشجيعها وحتديد أو توسيع
 .  (Timothy J, 2018, p. viii)  زايدة الناتج احمللي والتصديرل قتصاد االبوظائف 

حافز االستثمار ميكن أن يكون واسًعا جًدا، يغطي تقريًبا مجيع املساعدات اليت تقدمها احلكومة للمستثمرين كما ميكن  و 
 ، وتستخدم احلكومات ثالث فئات رئيسية هي: هاأن يكون حمدد بنوع معني من

 احلوافز املالية مثل املنح والقروض املباشرة بسعار ميسرة؛  -1
 ؛ اختفيض معدالهت و أاحلوافز الضريبية مثل العفاءات الضريبية  -2
وتفضيالت السوق واالمتيازات التنظيمية؛ مبا يف ذلك العفاءات من   حوافز أخرى منها اخلدمات املدعومة والبنية التحتية -3

 . (UNCTAD, 2004, p. 5)   معايي العمل أو املعايي البيئية

صلة   ذومع ذلك ال حتتوي العديد من اتفاقيات االستثمار الدولية على تعريفات هلذا املصطلح، غي أنه يوجد تعريف 
 " حيتوي على شروط مماثلة للحافز. ( Subsidies)  صطلح "الدعممل

 :  اثلثا: تعريف الدعم

SCM (Agreement On Subsidies And Countervailing Measures )اتفاقية املادة األوىل من  تعرف
 : (WTO, 2020)  على أنه إجراء يصدر من قبل هيئة عامة حيتوي م نح منفعة أو مسامهة مالية مباشرة من خالل 

 حتويل مباشر للموال )مثل املنح والقروض وضخ األسهم( وحتويالت غي مباشرة )مثل ضماّنت القروض(؛  -1
 اليرادات احلكومية املستحقة اليت مل يتم حتصيلها )مثل العفاءات الضريبية(؛  -2
 توفي أو شراء سلع أو خدمات ابستثناء البنية التحتية العامة؛  -3
 .أو تكليف هيئة خاصة للقيام بذلك  تسديد آليات التمويل  -4

 ص إعاّنت التصدير ودعم احملتوى احمللي. االتفاقية فئتني من الدعم احملظور الذي خينفس  فيما صنفت املادة الثالثة من 

من خالل ما سبق ميكن إعطاء تعريف شامل ملناخ االستثمار على أنه: جممل الظروف الداخلية واخلارجية املكونة لبيئة  
واالجتماعية   االقتصاديةتنطوي تلك الظروف على العوامل ، األعمال بدءاً بعوامل اختاذ قرار االستثمار إىل حوافز الجناز والتشغيل 

وللحصول على مناخ  ، لدى املستثمر املتوقعة  ةوالسياسة والقانونية حيث تشكل مزجيا من الدوافع اليت تفسر درجة الثقة واملخاطر 
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ميع املشاريع احلالية  اليت تراعي ظروف العمل جل استثماري جيد جيب األخذ بعناصر أساسية عند التخطيط من قبل الدولة املضيفة
 ا جيسد العدالة واملساواة وحرية العمل. مم واحملتملة 

 : الفرع الثاين: توجيه حمفزات املناخ االستثماري

بناءا على مدخالت املناخ االستثماري وخمتلف السياسات املنتهجة من قبل البلد املضيف لزايدة تدفق االستثمارات  
، ووضع التحدي يف صناعة إسرتاتيجيتها  للبلد  االقتصادية مية حتقيق أهداف متعلقة ابلتناليت هتدف إىل  األجنبية املباشرة

، وموازنة هذه  جيد مناخ استثماري بل العائد عند وضع حتفيزات خللق التكلفة مقا وأخذ األسس العلمية يف حتليل االقتصادية 
عدالت منو مستدامة يف ظل  الجراءات مع جدوى املشاريع املستقطبة واستهداف رؤوس األموال احليوية اليت من شأهنا حتقيق م

 . منها خاصة على القطاعات السرتاتيجية  للصناعات احمللية  سيادة الدولة وتوفي احلماية من االحتكار األجنيب  

ضرار مبعظم دول العامل الثالث بسبب احلوافز غي السوقية اليت تتطلبها ما يعرف ابسم  أاالستثمار األجنيب  ينتج عنو 
املواتية يندرج جزء كبي منه بقرارات سياسية تزيد الفوائد إىل أقصى حد للشركات املتعددة اجلنسيات على  "ظروف السوق" 

حساب االقتصاد احمللي ودافعي الضرائب واملستهلكني واليد العاملة، إذ أن تلك االستثمارات ليست جمرد معامالت سوقية تربر  
ورأس املال الذي تستثمره،   واالبتكارات اليت تقدمها  ساس املخاطر اليت تتعرض هلافيها الشركات املتعددة اجلنسيات أرابحها على أ

حيث تشي العديد من الدالئل إىل أن معظم االستثمارات األجنبية مدعومة وخالية من املخاطر، وتعتمد على أتمني األرابح  
جب مراعاة النقاط  تو ذلك ي، ل(Petras & Veltmeyer, 2007, p. 107)  االحتكارية على حساب الشركات احمللية

 : (91، صفحة 2013)حيي،  التالية 

 وجوب البقاء على دور مكمل ومعزز للموارد الوطنية عند استقطاب رأس املال األجنيب؛  -
 ئتمانية للبلد وتفادي عواقب املديونية اخلارجية؛ املوارد من أجل السالمة الختلف وضع خطط متينة لالستخدام الكفء مل -
 الرتقب الدائم لسلبيات االستثمار األجنيب واحتساب األخطار املصاحبة له، من خالل وضع نظام قانوين معزز وشفاف؛    -
 جتميع خمتلف السياسات يف منهج حتليل كلي خيضع ملبدأ التكلفة مقابل العائد.  -

لذلك فإنه يتعني على البلدان املضيفة حتديد القطاعات ذات األولوية للتنمية اليت من شأهنا خلق منهج جديد لزايدة  
الناتج احمللي المجايل مبوارد جديدة غي مستغلة وليس ابلمكان استغالهلا ابلشكل الكفء دون اللجوء إىل خربة الشركات  

أما إذا كان ابستطاعة البلد املضيف تطوير صناعات من خالل الكفاءة  ، يمة مضافة وّندرةتكون احملفزات املقدمة ذات ق لاألجنبية 
حيث أشار آدم مسيث يف هذا الشأن إىل ضرورة تعزيز املبادرة الشخصية   احمللية فيستوجب تقدمي حتفيزات لالستثمار احمللي، 

 لثروة. واملنافسة ودعم احلرية التجارية كطريقة مثلى لتحقيق أكرب قدر من ا 

من طرف البلد   ازالتتنمناخ االستثمار اجليد أو تقدمي  خلفية لتكوين وخلق دوافعيف هذا الشأن ميكن التفريق بني ثالثة 
 املضيف الستقطاب رؤوس األموال األجنبية: 
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وتعاين من ديون خارجية أو داخلية، وال متتلك رأس املال   ااألول: تسعى إليه البلدان ذات العجز يف ميزان مدفوعاهت الدافع -1
الكايف لقامة استثمارات من أجل حتسني معدالت النمو، وابلتايل تلجأ إىل تقدمي تنازالت حثيثة )مادية ومعنوية( للشركات  

 املتعددة اجلنسيات.  

والطرق وغيها، مما يؤدي إىل اخنفاض  حيث تصل التحفيزات املقدمة إىل خصخصة املرافق العامة كالطاقة والكهرابء 
 .Petras & Veltmeyer, 2007, p) اخلدمات يف املناطق األقل رحبية أو ذات املستهلكني ذوي الدخل املنخفض 

108) . 

ن صادرات  عوس األموال الناجتة متتلك رؤ  حيثالثاين: ينطوي على البلدان النامية وبشكل أقل املتقدمة منها،  الدافع -2
ك  اخلامات النفطية وخمتلف املوارد األولية، بيد أهنا تفتقر إىل اخلربة والتكنولوجيا واملهارة التسييية ونقص التنافسية الدولية، لذل 

 . لتغطية النقص   تسعى إىل حتسني مناخها االستثماري جلذب مشاريع أجنبية منتجة

عي البلدان املتقدمة إىل خلق صناعات ذات قيمة عالية حتتوي على تكنولوجيات حديثة، تعتمد  الثالث: يتمثل يف س الدافع -3
 على املوارد البشرية الفنية هبدف االبتكار واالحتفاظ ابحلصص السوقية الدولية.  

 : حوافز ومتطلبات األداء على التجارة الدولية  رثأ الفرع الثالث: 

حتاول احلوافز استخالص سلوك معني من السوق ابعتماد سياسة التكلفة والعائد، ويف هذا الطار تفرض العديد من  
كاستخدام تكنولوجيا معينة )نقل التكنولوجيا اللزامي(؛ استخدام   للعمال تقدمي قيمة مضافةإلزامية  األجنبيةالبلدان على الشركة 

واعد احملتوى احمللي(؛ تصدير جزء معني من الناتج )متطلبات أداء التصدير(؛ موازنة االستياد مع  نسبة معينة من املدخالت حملًيا )ق
الصادرات )متطلبات املوازنة التجارية(، ابلضافة إىل بعض متطلبات األداء كمشاركة األسهم احمللية وتوظيف املديرين حمليا وإجراء  

 البحث والتطوير. 

 : (WTO, 1998, pp. 9,11-12)  فة على التجارة إىل ثالثة آداءات هيلذلك قسمت السلوكيات املستهد

اآلاثر التجارية ملتطلبات األداء اللزامي: هي متطلبات األداء اليت يلتزم املستثمر الوفاء هبا، حيث تقدم حتفيزات ملزمة قانونيا   أوال: 
البلد املضيف يفرض ما ستفعله الشركات مع تقدمي آاثر حمددة على احملتوى احمللي لإلنتاج؛ أداء الصادرات  واقتصاداي، أي أن 

 واملوازنة التجارية؛ املشاركة احمللية يف األسهم، نقل التكنولوجيا وغيها؛ 

العنصر األول من الشروط الصعبة واليت قد حتول دون  قد يكون الوضع يف  اآلاثر التجارية ملتطلبات األداء املستندة إىل املزااي: اثنيا: 
  زايدة االستثمارات، لذلك غالًبا ما ال تكون متطلبات األداء إلزامية ولكن حتقيقها يؤدي إىل مزااي تعوض اآلاثر املالية املرتتبة على

 عوائد غي جمدية؛ تلبية تلك املتطلبات، وابلتايل ميكن للمستثمرين اختيار التخلي عن احلوافز إذا كانت ال 

هتدف احلوافز التشغيلية إىل آاثر جتارية ال تعتمد على األداء يف حد ذاته، ولكنها مرتبطة   اثر التجارية للحوافز التشغيلية: اآل اثلثا: 
 هبوامش تشغيلية حمددة لتشجيع سلوك معني مثل مكوّنت السلع املصنعة وعوامل املنافسة يف السوق. 
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 موع املفاهيم املتعلقة مبتطلبات األداء وخمتلف آاثرهاويلخص اجلدول املوايل جم

 (: مفاهيم متطلبات األداء وأاثرها07-01)اجلدول رقم  

 اآلاثر املرتتبة  مفهوم األداء 
احملتوى  أداء 

 احمللي 
 عائق موازنة التكلفة واجلودة   حصة أعلى من املدخالت من مصادر حملية 

وجوب تصدير حصة أكرب يف الناتج احمللي من   أداء التصدير 
تلك اليت تدفعها اعتبارات الربح )وحدة مباعة  

 حمليا مقابل وحدة تصدير(. 

األرابح املكتسبة حمليا تدعم أداء الصادرات  
وابلتايل تزيد من تكلفة املنتج احمللي، مما يرتك  

 لى إمجايل الناتج غي واضح. التأثي الصايف ع

املوازنة  
 التجارية 

مزيج من احملتوى احمللي وأداء التصدير، موازنة  
 نفقات االستياد مع الصادرات.  

وزايدة   النتاجمدخالت إستياد تؤدي إىل تقليل 
تصبح  يف هذه احلالة و  املنتج احمللي،  صادرات 

   .تكلفة  أعلى واردات السلع املنافسة  
املشاركة احمللية  

 يف األسهم 
تعين فرض شريك حملى يف رأس املال )االستثمار  

 املشرتك(. 
إذا كان الشريك وكالة اتبعة للحكومة املضيفة  
ميكن أن تؤدي إىل فرض قوة تصويتية واستخدامها  

 ألغراض غي جتارية.  
متطلبات نقل  

 التكنولوجيا 
إستخدام أحدث التقنيات لتخفيض تكاليف  

 . النتاج احمللي
ضعف قدرة استيعاب السوق احمللي عند استخدام  
التقنيات العالية ذات النتاج الكبي لتغطية  

 التكاليف الثابتة. 
احلوافز  
 التشغيلية 

تشمل مدخالت املنتج كإمدادات الكهرابء  
واملياه املدعمة وإعفاءات الضمان الجتماعي،  
الوصول التفضيلي لعقود احلكومة، احلماية من  

 املنافسة، قيود الدخل الضايف.  

زايدة تصدير النتاج احملفز لذلك جيب موازنة  
 العوائد املباشرة والغي مباشرة مع تكاليف التحفيز. 

Source: (WTO, 1998, pp. 9-11-12) 

 

، حيث أن اجلمع بني تلك اآلاثر االجيابية والتحكم يف  املختلفة وما يقابلها من آاثر   األداءاتيبني اجلدول أعاله مفاهيم 
 اآلاثر السلبية خيلق قاعدة خصبة للتجارة الدولية.  
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 :االستثماري املناخ الفرع الرابع: أمهية ومعوقات

اليت   تذليل العقباتهلا ما انه معيار ينب مدى ناسبة املبيئة ال معرفة جذب االستثمارات و للمناخ الستثماري أمهية ابلغة يف 
   ميكن أن تتعرض هلا

   : االستثماري أوال: أمهية املناخ 

يؤدي دوره يف   وابلتايل املختلفة،  املخاطر  من والرفع من درجة األمن  املستثمر  ثقة  على زايدة  اجليد االستثماري  املناخيعود 
 العاملية يف جذب رؤوس األموال.  التنافسية وزايدة  واالجتماعية  االقتصادية التنمية أهداف لتحقيق الفعالة املسامهة

 التالية:   العناصر  يف  االستثمار  مناخ وهتيئة  توفي  يف األمهية تكمن

 احلاالت؛  مجيع يف فرصا لالستثمار الستثمارية ويوفر  املعوقات على  يقضي  -1

 االختالالت؛  عالج على  تعمل  فعالة سياسات  ذات اقتصادية بيئة  توفي -2

  ؛ االقتصادية للمتغيات  االستجابة على والقدرة ابملرونة يتميز  مايل  قطاع إجياد -3

 الرئيسية؛  االستثمار مصادر  أحد  كوهنا البشرية املوارد صقل  -4

 عليها؛  احلصول  وتسهيل األسواق  يف  املستمرة للتغيات  ومواكبة  متطورة ومعلومات بياّنت  قاعدة توفي -5

 احلكومات  بتغي  السياسات املتبعة  تغي  وعدم  احلكومي،  التدخل  جماالت  حتديد مع  االستثمار  جلذب  رمسية  وضع رقابة  -6
 . ( 364، صفحة 2017)شريط و بن وارث، 

 مناخ االستثمار اجليد يؤثر بشكل إجياب على النمو االقتصادي؛  -7

 مناخ االستثمار اجليد يعين بيئة صديقة للمستثمرين؛  -8

  .chymis, 2013, p)يؤثر استقطاب االستثمار احمللي أو األجنيب إجيااب على العمالة والنتاج، الصادرات والدخل  -9
61) . 

توفر حوافز للشركات )من املشروعات  بمن خالل ذلك يتمكن القطاع اخلاص من املسامهة يف أجندة االستدامة الدولية، 
ل على املدى الطويل )ملدة  الصغية إىل الشركات متعددة اجلنسيات( لالستثمار وخلق الوظائف، ومن املهم أن تتحسن بيئة األعما

 . (Skibbe, 2018, p. 3) سنة أو أكثر( لتشجيع تلك الشركات على التخطيط واالستثمار  10-20

   : اثنيا: معوقات إجراءات التحفيز احلكومي

  لتهيئة الظروف املكلفة للبلد املضيف  االقتصاديةإن التكاليف املباشرة وغي املباشرة ملناخ االستثمار هي اليت حتدد النجاعة 
ر إىل تلك التحفيزات املقدمة على أهنا مشروع استثمار حكومي لبلوغ أرابح حتددها اسرتاتيجية  ظإذ جيب عليه توجيه زاوية الن 

   : (Tuomi, 2012, p. 8)املعوقات التالية دقيقة ميكن أن حتد منها 

 إىل عائق لدى املستثمرين احملتملني؛   التحفيزات مما حيول الريع عن البحث  خماطر  مع تزايدنقص الشفافية يد االنتقائية و اتز  -1
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 استدامة املشاريع؛ جتذب احلوافز الضريبية شركات عالية احلركة مما يسبب مشاكل يف  -2

 الشركات الصغية أو احمللية أو يف قطاعات غي مستهدفة؛ اجتاه احلوافز  ميل  -3

 إىل ظهور شركات متحايلة والتظاهر ابألهلية لكسب الدعم؛  والعفاءات الضريبية  تؤدي العفاءات عموًما -4

  بشكل إيرادات على احلالية  الشركات  حتصل  حيث  ّنشئة،  شركات  على  قائمة  شركات  تفضيل الضريبية  العفاءات ينتج عن  -5
 ؛ املعاكس  االجتاه يف  منحازة تكون   قد ذلك   ومعالتخطيط،  على  متنحها القدرة فوري

ويضع الدولة يف وضع السجني مما يؤدي إىل عدم كفاءة   ا يصعب توقيفهمما ريبية إىل ضغط سياسي تؤدي العفاءات الض  -6
 ؛ املوارد المجالية 

 . شركة تشوهات يف أنواع رأس املالختلق العفاءات الضريبية على أصول ال -7

  و (Gabe & Kraybill, 2002, p. 724)( Gabe,Kraybill) ويف هذا الصدد تشي نتائج دراسات كل من
(Jensen )(Jensen, 2017, p. 6)    ،إىل أن احلوافز ال تؤدي ابلضرورة إىل خلق وظائف أكثر مما كان سيتم إنشاؤه بدوهنا

إضافة إىل   البلد املضيف ودون  الفوائد أقل من تكاليفومتنح فقط ألسباب تفيد السياسيني والشركات املعنية، كما ميكن أن تكون 
 الناتج الوطين. 

 :  املطلب الثاين: حمددات املناخ االستثماري

وإبسقاط  ا، موقف عادة جازم وقاطع يف قرار مإن تسمية حمددات مفردها حمدد ومصدرها وفعلها حدد، مبعىن عملية أخذ 
املستثمر كأساس الختاذ قرار االستثمار يف اخلارج  املعىن اللغوي له على االستثمار األجنيب املباشر جنده يفيد اجلوانب اليت أيخذها 

 وتوجد العديد من العوامل احملددة لقرار االستثمار ختتلف يف أمهيتها ابختالف طبيعة املشروع االستثماري وجنسية املستثمر غي أن 
)خالف،   ناخ االستثماري السائد منو االستثمارات واستمرار تدفقها إىل الدول املضيفة يتوقف يف املقام األول على مدى مالءة امل 

 .( 13، صفحة 2015

الستثمار يفسر من خالل مدى تعظيم الربح للمشروع، حيث إذا مت اختيار موقع كوجهة لالستثمار  اابختصار فإن حافز 
قع أو وسائل أخرى، ويراعى من وجهة البلد املضيف  األجنيب املباشر؛ يراعى من وجهة نظر املستثمر إىل كونه أكثر رحبية من موا

إىل اآلاثر االجيابية اليت ميكن إضافتها لالقتصاد الوطين مقابل المكاّنت واحملفزات اليت يتوفر عليها، وفيما يلي سوف نتطرق إىل  
تدفع  ة والتنظيمات الدارية اليت واالجتماعية واألمنية كما تشمل األوضاع القانوني  االقتصادية الظروف واألوضاع السياسية و أهم 

 ابلشركات املتعددة اجلنسيات لتأسيس أعماهلا يف اخلارج. 
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 :  الفرع األول: العامل السياسي واألمين

تعد البلدان أكثر عرضة للخطر بسبب االضطراابت السياسية وسياسات أتميم االستثمار )بدون تعويض مناسب( لذلك  
حقوق امللكية، وقد ثبت   تقدم بيئة سياسية مستقرة وضمان  رؤوس األموال املختلفة، على خالف الدول اليتل تكون أقل جاذبية 

 .Schneider, 1985, p) ى التنبؤ بتوزيع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر أكثر قدرة عل االقتصادية أن النماذج السياسية 
 قسم هذا احملدد إىل:  ينو  ات عليه االستثمار  تبىنسيا ال ميكن االستغناء عنه و يعترب االستقرار السياسي شرطا أسا، لذلك (161

عدم وجود نزاعات أهلية يف البلد املضيف ويرتبط كذلك إبيديولوجية احلكم املمارس، حيث   أي الستقرار السياسي احمللي:  -
 ؛  االقتصادية تتدفق االستثمارات األجنبية لتلك الدول اليت تعتنق مفاهيم وسياسات احلرية 

 ؛  وأمنياا سياسي لدول اجملاورةااملخاطر القليمية: تتمثل يف استقرار  -
فكلما كانت العالقة قوية كان ذلك عامل جلذب   ؛العالقات الدولية: تتمثل يف عالقة الدولة املضيفة ابلدول األخرى -

 . ( 66، صفحة 2012)عبد حممد،   ك الدولة ابستخدام مناهج حتفيزية االستثمار األجنيب لتل

ألوضاع األمنية يف البلدان، حيث تتعرض تلك البلدان الغي مستقرة سياسيا إىل أزمات عنيفة  يرتبط االستقرار السياسي ابو 
وانتشار احلروب األهلية وانقسام الدول وفقدان الدولة احلاكمة، األمر الذي يؤدي إىل بيئة غي مواتية لتنفيذ املشاريع االستثمارية  

 وهروب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية.  

 : الفرع الثاين: األطر القانونية

 هي اجملال القانوين والتنظيمي الذي يسمح بتحرك االستثمارات وخمتلف األعمال املصاحبة هلا   

   :أوال: التشريع والتنظيم الداخلي 

 وحتفز تنظم قوانني فهو يدل على وجود األجنيب،  واملستثمر  املضيفة  الدولة  بني الطار التشريعي الكفء العالقة ينظم
 املستثمر األجنيب لعمل  منظمة قوانني تواجد جيب كما  األخرى للبلد، القوانني مع التضارب ابلوضوح وعدم وتتسم االستثمار 

وهو من يعطي   ،الدولة  خصوصيات حترتم نفسه ويف الوقت )الفكرية امللكية  حقوق خاصة (الدولية  والقوانني للتطورات  ومواكبة
املباشر يعمل على   األجنيب  لالستثمار  املؤسسات  الطار  وحمفزة، من جهة أخرى فإن ومالية فعالة  ضريبية صورة حول توفر أنظمة 

)بوحفص و برادعي،   والتنظيم التخطيط  وعمليات األجنيب واملستثمر الدولة  والوساطة بني  االستثمار  ترويج تشجيع عمليات 
 . ( 407، صفحة 2017

خمتلف القطاعات املستهدفة   وإبرازاسرتاتيجيات االستثمار يف البلد  دعميعمل على  التشريع والتنظيم الداخلي  لذا فإن
، وابلتايل  االقتصادية للتطوير والتنمية واقرتاحها للحكومات من أجل وضعها يف املسار القانوين القابل للتنفيذ واملسهل للعمليات

ب  األجان طرف قى قبوال من مبا يلسهر على السي اجليد ملقرتحاهتا ومرافقة املستثمرين يتوجب عليها ال فإن هذه املؤسسات 
 ويدفعهم إىل نقل رؤوس أمواهلم للداخل. 
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 : اثنيا: التكامل القانوين اخلارجي 

من اخلصائص اليت تعترب جوهرية للمستثمرين احملتملني تتمثل يف النظام القانوين لبلد ما، حيث يؤدي   إن العديد 
لبلد  ليف إىل زايدة تكاليف التكيف مع املناخ االستثماري ضاألجنيب( والبلد امل )املستثمر  االختالف يف األنظمة القانونية للمصدر

وتعترب اجلوانب املختلفة املتعلقة بلوائح االستثمار والضرائب وإعادة رأس املال إىل الوطن ذات قيمة كبية للمستثمرين    أو اخنفاضها،
دات املختلفة واملشاركة يف هياكل فوق قومية حيث اهلدف منها  من خالل املعاه ذلك  تجلىيوحافز مهم للمستثمرين احملتملني، و 

 حتسني ظروف االستثمار؛ 

أيخذ قيمة موجبة عندما تندرج البلدان املصدرة   ومهي ذا احملدد ابعتباره متغي وقد اهتمت العديد من الدراسات التجريبية هب
 املختلف له أتثي سليب على تدفقات االستثمار األجنيب  وأن االنتماء القانوين  لالستثمار واملضيفة يف أشكال قانونية موحدة

  معاهدات بشأن االزدواج الضرييب  وأميكن هلذا العامل اختاذ أشكال مثل االتفاقات الثنائية أو معاهدات االستثمار كما املباشر،  
(Tocar, 2018, pp. 180-181) . 

والغي اقتصادية املتوقعة خاصة عند بداية اجناز املشاريع ومدى   االقتصاديةحول التكاليف  ة ح الرؤييوض هذا يعمل على ت
ارتفاع التكاليف الثابتة لالستثمار، وتوقعات األخطار اليت تنجر من واقع اليديولوجيات املنتهجة من طرف البلد املضيف أو  

الدارية اليت تنعكس على التشريع الصادر الذي يلعب دور املسهل للعمليات   خماطر أخرى كالفساد والرشوة وتفشي البيوقراطية
مستمر يف قوانينها وتبسيط العديد من  حتسني الدارية أو معرقال هلا، لذلك تسعى العديد من الدول خاصة النامية منها إىل 

لتقلبات الدورية والغي متوقعة من  ل رض أغلبها التغيات تتميز بتع تلك ، لكن حوافز خمتلفة  ها االستثمارات ومنحتوطنيإجراءات 
  والً يف مصيها، بيد أن دأ أو بعض رجال األعمال  قبل احلكومات ابلضافة إىل تدخل جهات ّنفذة كالشركات املتعددة اجلنسيات

رابح والقدرة على رسم  األاستقرار توقعات   يساعد علىعلى املدى الطويل األمر الذي  قواننيالووضوح أخرى متقدمة تتسم بثبات 
فر احلماية من خماطر التأميم واملصادرة وضمان حق التقاضي  و را لت ظ؛ ن يعها وتوسات ستثمار االزايدة مع اسرتاتيجيات طويلة املدى 
 واللجوء للتحكيم الدويل.   

   :االقتصادية: العوامل لثالفرع الثا

ويف هذا الصدد سوف  ، يف تفسي تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  ا أساسي ادور تؤدي  االقتصادية شك بن العوامل ال 
 الرتكيز على مستوى االقتصاد الكلي من بينها:  حوهلاانصب حمددات نشي إىل 

 :  )من حيث الناتج احمللي اإلمجال(حجم السوق  و النمو  أوال: 
الذي يعكس قيمة النتاج الكلي وإمجايل دخل  و يأقاس حجم السوق على أنه الناتج احمللي المجايل للبلد املضيف عادة 

ىل احلد األقصى للمبلغ الذي ميكن إنفاقه على املنتجات االستهالكية واالستثمارية، لكن مع ذلك  إ ؤشر يالقتصاد، وابلتايل فهو ا
جيسد   مما ق لبلد ما هو األخذ ابالعتبار حجم سوق البلدان اجملاورة وإمكانية الوصول إليها فإن املقياس األكثر دقة لمكاّنت السو 

الكبي  لسوق ايشمل حجم ، و املضيفة لسوق الذي ميكن تغطيته من خالل مصنع إنتاج حملي يف أحد البلدانلمجايل الجم احل
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يزيد من  فيض التكاليف الثابتة لالستثمارات اجلديدة، كما يوفر األرابح املتوقعة؛ خت زايدة عديد الفوائد للشركات املستثمرة منها 
المجايل على أنه العامل   احمللي الناتجخذ لذلك أيأ ، (Neuhaus, 2006, pp. 143-144)ة جديد اتفرص دخول منتج

احملدد الرئيسي لالستثمار   يعترب  كما  سياق االستثمارات الساعية للسوقاألكثر شيوعا بسبب أتثي اقتصادات احلجم الكبي يف 
 لبلد خالل فرتاتلالقتصادي  الستقرار ظهرمؤشر يأ ألنه  ، (Tocar, 2018, p. 167) يف بعض احلاالت األجنيب املباشر

 . يالقتصاد النمو  ودرجة النتاج عناصر  فاعلية  مدى ويعكس حمددة زمنية 

 :  اثنيا: مؤشرات االستقرار االقتصادي

  مستقرة اليت يستبعد أن تكون اهتم حول األرابح ضرورية للمستثمرين لبناء توقعيعترب استقرار االقتصاد الكلي من الشروط ال 
 . مواتيةيف بيئة اقتصادية غي  

عجز احلكومة يف التحكم يف السياسة  عدم االستقرار االقتصاد الكلي و : إن معدالت التضخم املرتفعة تعد مؤشرا على التضخم -1
خيلق مناخا غي مشجع على االستثمار نتيجة زايدة خماطر املشروعات االستثمارية طويلة األجل وتقليل   ما الكلية، االقتصادية 

ميثل اخنفاض  كما تشويه املعلومات اليت يعرب عنها ابألسعار السائدة يف االقتصاد،  متوسط آجال استحقاق القروض التجارية و 
حالة مستقرة عندما يستطيع  ، ويكون االقتصاد يف اهتمعجز املوازنة أحد املؤشرات اليت يستخدمها املستثمرون عند اختاذ قرار 

، صفحة  2013)حيي،  االستقرار االقتصاديدون توليد ضغوط تضخمية، واخنفاض العجز هو مؤشر على  ه عجز متويل 
137).    

  ة األجنبي ات ذب االستثمار جت بذلك و  منو الكتلة النقدية يف البلد املضيف على حتفيز القروض  ت ساهم معدالت الكتلة النقدية: -2
 . (20، صفحة  2017)حممد و حسن،   فإن الشارة اخلاصة هبذا املتغي يتوقع أن تكون موجبة وعليه، ةاملباشر 

 األجنيب  االستثمار  تدفقات على  ثر أت  منه و  الدويل املال  رأس  حركة  يف  املؤثرة  العوامل  أهم من الفائدة  سعر  يعترب الفائدة:  سعر  -3
 يف دافعا الستثمار املدخرين ألمواهلم احلقيقية الفائدة أسعار يعترب اخنفاض، كما آلخر بلد من اختالفهامع  خاصة املباشر

 . ( 14، صفحة 2018)سطحي، املالية   األوراق حمافظ يف استثمارها بدال من إنتاجية مشروعات 

مهما يف سياسة االقتصاد املفتوح على العامل اخلارجي ألنه يؤثر على متغيات  أسعار الصرف: يعد سعر الصرف متغيا  -4
، تدفقات رأس املال، االستثمار األجنيب املباشر، التضخم، الناتج احمللي المجايل  اخلارجية  االقتصاد الكلي مثل التجارة

امليزة   تمعدال  يدعمالسياسات بن سعر الصرف واملعامالت املالية الدولية وغيها من املتغيات، ويرى االقتصاديون وصناع 
التنافسية يف التجارة الدولية، فعندما يزيد بلد ما من سعر الصرف تصبح سلع التصدير احمللية أرخص ابلنسبة لشركائها  

املباشر  يؤثر على تدفقات االستثمار األجنيب كما واخنفاض الواردات،   يهايؤدي إىل زايدة الطلب اخلارجي علالتجاريني مما 
 ,Ali Khan, Sattar, & Rehman, 2012)  الناتج احمللي المجايل ومعدالت التضخممما يؤثر على  والتحويالت،  

p. 83) . 



 الفصل األول: مدخل نظري لإلستثمار األجنيب املباشر
 

59 
 

خلل  يف حالة للبلد، فإذا كان هذا األخي  االقتصادية توازن ميزان املدفوعات: يعترب ميزان املدفوعات املرآة العاكسة للوضعية  -5
ومراقبة الصرف، احلد من النفاق العام   دية مثل الرسوم اجلمركية العاليةفإنه يدفع بصحاب القرار إىل اختاذ تدابي تقيي

 . ( 66، صفحة 2012)عبد حممد،   والقروض

 :  اثلثا: اإلنفاق احلكومي 
 ألغراض املتوقع إنفاقها املبالغ تلك يف يتمثل والذي الكلي  الطلب  التأثي على يف تساهم العام النفاق إن سياسة 

 منح  أو  شكل أجور  على سواء ابلنقصان،  أو  ابلزايدة  للفراد االستهالكي الطلب على  يؤثر  أي أنه  استثمارية، أو  استهالكية 
 استثمارية مشاريع إبقامة االستثماري إما الطلب على تؤثر أهنا كما واخلدمات، السلع أسعار دعم خالل من  أو  ومعاشات 

 اخلاص  للقطاع أو حتفيزات ضريبية الفائدة ختفيض سعر  أجل من  البنكي  للقطاع  حتفيزات  تقدمي خالل من  أو عمومية مباشرة
 سياسة النفاق  أتثي  فإن  الكينزي التحليل  وحبسب املباشر،  غي العام  النفاق  أشكال  من  شكل وهو  )النفاق اجلبائي(  لالستثمار 

 النمو )معدل  القومي  الناتج سيؤثر على  ما النتاج، على تنعكس  واالستثماري  االستهالكي بشقيه الكلي الطلب  على العام 
إىل حتقيق األهداف الرئيسة  Kaldor  البطالة(، ويهدف هذا حسب كالدور معدل أو )  ه ينتج أثر على التشغيل ومن  االقتصادي( 

 التالية: 
 االقتصادي؛  النمو حتقيق  -1
 ؛ )البطالة  حماربة( الكامل  التشغيل حتقيق  -2
 ؛ )التضخم حماربة( للسعار العام  املستوى  يف  االستقرار  -3
 . (72-71، الصفحات 2017)زغاشو و دهان،  املدفوعات(   ميزان توازن (  اخلارجي  التوازن حتقيق  -4

   : على العامل اخلارجي رابعا: اإلنفتاح التجاري

املرتفعة   ته نسب حيث تظهر درجة االنفتاح التجاري كنسبة من الواردات والصادرات إىل الناتج احمللي المجايل،  حتسب
جذب االستثمار األجنيب املباشر إىل البلد من خالل فتح الباب أمام  يف  احملفز درجة انفتاح النظام االقتصادي والتجاري 

 & ,Nketiah, Cai, Adjei)والتجارية    ملمارسة أنشطتها النتاجية ة للشركاتالبيئة األكثر صداق  ذلك   ابعتبار  ،املستثمرين 
Boamah, 2020, p. 47)  أيضا على  تكون درجة انفتاح الدولة املضيفة منخفضة فإن هلا أتثي إجياب عندما ، عكس ذلك

يف السوق املضيفة بسبب   فروع تعددة اجلنسيات إنشاء املتفضل الشركات  نماحية جزئيتدفق الستثمار األجنيب املباشر لكن بصفة 
  يعتمد. و السوقية تهاحص بقصد االستثمار األفقي والبقاء على  (Benli, 2019, p. 338) ارتفاع تكاليف احلواجز التجارية 

من خالل قناة مرتبطة ابلنتائج   اتجذب االستثمار  يف االقتصادي والسياسي للبلد  على العوامل املتعلقة ابالنفتاح والتكامل ذلك
فاحلمائية جتذب االستثمارات  ، (Neuhaus, 2006, p. 149)اتفاقيات جتارية فوق وطنية  يف ضل املباشرة للنظام التجاري 

 . بشكل أكرب  منها   العمودية يستهدفأما منظور االنفتاح االقتصادي والتكامل الدويل   األفقية 
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 :الطبيعية خامسا: توفر املوارد

 توافر  يعترب  التارخيية  الناحية  ومن  ،كبية  وبكميات  الطبيعية ابملوارد الغنية الدول إىل املباشر  األجنيب  هذا االستثمار  يتدفق 
 ففي املباشر، األجنيب االستثمار حمددات أهم من، املنتجات الزراعية واملعادن ة اخلام املواد مثل املضيفة الدولة يف املوارد الطبيعية

استمرارية   ضمان  أجل  من  الطبيعية  ابملوارد  الدول الغنية  ابجتاه  املباشرة تتدفق  األجنبية  االستثمارات  معظم  انت ك   عشر التاسع القرن 
 األويل  القطاع  إىل يتجه  كان املباشر  األجنيب  من االستثمار  (%60) أن كما لوحظ  معقولة،  وبمثان  املوارد  هذه على  احلصول 
 . ( 76، صفحة 2015)جباري،   العشرين  القرن  منتصف واستمر ذلك إىل  املوارد الطبيعية توافر  بسبب

   : فعال مال نظام  سادسا: توفر 

 نشاطات ذلك يف مبا االقتصادية األنشطة  خمتلف متويل يف ويساهم يساعد الذي  النظام ذلك  والبنكي املايل  النظام يعترب
ومن جهة   املباشر األجنيب  االستثمار  تدفق ز يعز  ذلك  فإن هاته امليزة  على  ة املضيف ان البلد توفريف حالة و  األجانب،  املستثمرين 

 قادر على ال بنكيال قطاعال يساعدكما االستثمار،   لنشاط مكمل  كنشاط أيضا الدولية لنمو التجارة هاما حمددا يعد كونه أخرى  
 حد يف تشكل الضخمة  األصول ذات  فالبنوك، األجنبية  الشركات نشاط تسهيل على االستثمارية املشاريع خمتلف وإدارة متويل 

إىل   إضافة البنوك  تلك  على تتوفر اليت  املضيفة  البلدان إىل األجانب املستثمرين  استقطاب  ترويج وتشجيع يف مسامها عنصرا هتا ذا
 . ( 41، صفحة 2017)عامر،   وغيها التنافسية التأمني  شركات  مثل  األخرى املالية  اهليئات  خمتلف

 :  سابعا: املوثوقية والصالبة

كما  تعترب خمزوّنت االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان املضيفة داللة واضحة على موثوقية وصالبة النظام االقتصادي،  
  ر ه يؤدي إىل أثر إجياب للمستثم البيئة االستثمارية وابلتايل فإن الزايدة يف حجم  ة علىفعليصورة تعكس تلك املخزوّنت املرتاكمة 

 . (Sattarov, 2012, p. 12)ودميومتها  االستثمارات اليت تلقتها الدولة ابلفعلتنوع ل ويوضح الرؤية حو   األجنيب

 :  اثمنا: عوامل مالية ومتويلية

إعفاء أو ختفيف العبء الضرييب للمستثمر األجنيب واستنادا على أساس ختفيضات الضريبة   ا إىلأساسف دهتاحلوافز املالية:  .1
أو خصمها وميكن تصنيف مشروعات احلوافز الضريبية إىل مشاريع مبنية على الربح، ومشاريع مبنية على االستثمار الرأمسايل،  

فة، ومشاريع مبنية على مصروفات أخرى بعينها ومشاريع  ومشاريع مبنية على العمل وأخرى مبنية على املبيعات، القيمة املضا
 مبنية على االستياد وأخرى على التصدير. 

حوافز متويلية: يتضمن هذا النوع من احلوافز توفي األموال مباشرة إىل املنشآت هبدف متويل استثمارات أجنبية جديدة   .2
 . أو الستعادة تكاليف رأس املال  وعمليات معينة 

واملشاركة    العانة احلكومية، أسعار الفائدة املدعومة يف  حلوافز التمويلية املوجهة لالستثمار األجنيب املباشرأنواع ا تمثل وت
   .( 32، صفحة 2009)اهلادي،   احلكومية يف رأس املال والتأمني احلكومي مبعدالت تفضيلية
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 : )p. 7)UNCTAD ,2004 ,  جمموعة متنوعة من احلوافز تقسم إىلحوافز أخرى: يندرج فيها  .3

 احلوافز التنظيمية:   . أ

 ختفيض املعايي: البيئية والصحية والسالمة والعمالة؛  -
 إعفاء مؤقت أو دائم من االمتثال للمعايي املعمول هبا؛  -
 اللوائح احلالية على حساب املستثمرين. شروط استقرار تضمن عدم تعديل   -

 اخلدمات املدعومة:   . ب

عينة بسعر أقل من السعر  البنية التحتية املخصصة املدعومة: الكهرابء واملياه واالتصاالت والنقل / البنية التحتية امل -
 ؛ التجاري 

راء دراسات ما قبل  اخلدمات املدعومة منها املساعدة يف حتديد مصادر التمويل، تنفيذ وإدارة املشاريع، إج  -
االستثمار، معلومات عن األسواق، توافر املواد اخلام وتوريد البنية التحتية، تقدمي املشورة بشأن عمليات النتاج  

 وتقنيات التسويق، املساعدة يف التدريب وإعادة التدريب، مرافق لتطوير الدراية الفنية أو حتسني مراقبة اجلودة. 
 امتيازات السوق:   . ج

 العقود احلكومية التفضيلية؛  -
 احلماية من منافسة االستياد؛ و   أو منح حقوق االحتكارإغالق السوق   -
معاملة خاصة فيما يتعلق ابلعمالت األجنبية، مبا يف ذلك أسعار الصرف اخلاصة، وأسعار التحويل من الدين   -

 األجنيب إىل حقوق امللكية؛ 
النقد األجنيب ليرادات الصادرات، وامتيازات   ائتمان وامتياز  ف على القروض األجنبية،القضاء على خماطر الصر  -

 خاصة بشأن إعادة األرابح ورأس املال إىل الوطن. 
 :  اثمنا: السياسة الضريبية

معينة من األشخاص أو الشركات يف قطاعات حمددة أو كلية، وتشي   لفئة تلك املبادرات اليت تسهل املعاملة الضريبية  هي
أو أقسام اقتصادية   مستهدفة مشاريع  إىل دفع االستثمارات وي قلل العبء الضرييب يتقدمي احلوافز الضريبية  أن منظمة األونكتاد 

  تلك وجدت فاعلية  حيثالشأن  يف هذاتندرج يف السرتاتيجية العامة للدولة املضيفة، وقد أقيمت العديد من الدراسات 
 ,Kinyua & Wanjala, 2020)  كمحدد ضمن السياسات املتعلقة جبذب االستثمار األجنيب املباشرالضريبية  التحفيزات 

pp. 227-228) ، ال توجد أموال مسبقة  ليس هلا بدائل كثية و  إذذها العديد من الدول النامية حمددا أساسيا يف سياستها تتخو
خمتلفة  تفضيلية ضريبية معامالت و رسوم مجركية و لصرفها ابعتبارها مداخيل متوقعة، وتشمل هذه العفاءات ضرائب على األموال 

إنشاء مشاريع جديدة، ابلضافة إىل ضرائب على أرابح الشركات وحتويالت األرابح،  خاصة تلك املتعلقة ابملوارد اليت تدخل يف 
 ويصطلح على تلك الدول اليت تقدم حتفيزات تصل إىل العفاء الضرييب التام ابجلنات الضريبية. 
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   : اتسعا: البنية األساسية

تكلفة  ال، إذ أهنا تسهم يف ختفيض  جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اسرتاتيجياا ناسبة حمددامل ساسية األ بىنال فر ايعترب تو 
رفع معدل العائد على االستثمار اخلاص، فخطوط النقل احلديثة بنواعها املختلفة تسهل من عملية التنقل داخل الدولة املضيفة  و 

تبادل البياّنت واملعلومات  و التصال  عمليات  ن من سهولة والعامل اخلارجي، كما أن وجود وسائل اتصاالت ذات كفاءة عالية متك
 . ( 38، صفحة 2005)حسب هللا حممد،  املضيفة واملركز الرئيسي للدولة األم   يف الدول اتتعددة اجلنسياملبني فروع الشركات 

 : واحتواء املعرفة الفنية والعلمية الفرع الرابع: العامل البشري

تعترب القوى البشرية من بني العوامل احملدد لتوجهات الستثمار وكذا املعرفة املصاحبة هلا حيث تعطي تنافسية أكرب  
    رؤوس األموال  مما جيعلها مقصدا ل األعمالملختلف 

   أوال: العامل البشري: 

املباشر ابعتباره على أساس  كمي ونوعي  يعترب من أهم العوامل اليت تؤثر على القرارات املتعلقة مبوقع االستثمار األجنيب 
 حيث:  

يتأسس العامل البشري كعامل كمي )الكثافة السكانية( من حقيقة أن طلب السوق يتشكل من قبل املستهلكني ويعتمد   -1
لذلك يؤثر هذا   على قوة العمل للمشروع املستقبليتشكل الكثافة السكانية أيضا مؤشر كما على القوة الشرائية للسكان،  

 العامل على قرارات املستثمرين بشأن املستوايت املختلفة للنشاط املستقبلي من النتاج إىل البيع واخلدمات؛ 

يتأسس كعامل نوعي من خالل التعليم )رأس املال البشري( وهو عامل يطور جانبا آخر للعوامل البشرية، حيث تقدم العديد   -2
لالستثمار األجنيب املباشر، ويراعى يف هذا الشأن عامل حمو األمية ومستوايت القوى   من األحباث التعليم كمحدد ذي صلة 

العاملة اليت متتلك تعليما عايل، ويستخدم متوسط سنوات التحصيل املدرسي ونسب عدد الطالب املسجلني يف مؤسسات  
 . (Tocar, 2018, pp. 179-180)  كمؤشر لذلك   التعليم العايل إىل إمجايل السكان

تكون احلاجة   إذ إن توفر القوة العاملة املؤهلة للتوظيف واملتاحة حاليا أو مستقبال سيكون عامال مهما يف تقييم اجملتمعات، 
الطلب يف سوق العمل قوايً  إىل جمموعة من املكاتب واألعمال واملؤهالت الفنية، وابلتايل سوف يكون ما جديد لشركة املاسة ملقر 

  للفرتة اليت تلي إنشاء الشركة، لذلك تعترب تلك املناطق اليت حتتوي على قدر كبي من هذه املؤهالت جذابة للمستثمرين األجانب؛ 
ة  ويف نفس السياق يعترب الوصول إىل العمالة الرخيصة عامال مهما، حيث أصبحت االستعانة ابملصادر اخلارجية للعمالة الرخيص

، وتستغل أساسا يف أتدية العمليات احمللية، األمر الذي يسمح بتحقيق أرابح أعلى نتيجة  2000أمرا شائعا خاصة منذ عام 
 ,Riccardi)  الخنفاض تكاليفها وتوفي الكثي من التعويضات، ابلضافة إىل االلتزام بقوانني عمل غي معيارية يف البلدان النامية

2016, pp. 27-28) . 
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    :والعلمية الفنية  املعرفة إحتواء اثنيا: 

 احلصول السهل  من ليس فإنه  معلوم هو  وكما األجنيب،  االستثمار استقطاب يف أخرى أو  بصورة يساهم العلمي التقدم إن
 وجه على النامية الدول تعمد  اهلدف على احلصول ولغرض أسرارها، ميلك من مشاركة  أو مسامهة  دون وإنتاجها التقنية على

)ميساوي،   والتطوير  البحث  على تنصب إستثمار بعقود  عموما جتسد املختلفة اليت  العلمي  صيغ التعاون اعتماد إىل  اخلصوص 
 . ( 18، صفحة 2018

 :  العوامل االجتماعية: اخلامسالفرع 

 تنقسم العوامل االجتماعية املؤثرة يف االستثمارات إىل ما يلي: 

 : أوال: تفضيالت املستهلكني 

تنعكس من خالل تفضيل املستهلكني للمنتجات الوطنية على غيها من املنتجات، األمر الذي يؤدي دورا اجيابيا يف  
وابلتايل   ،( 39، صفحة 2013)بن مسينة، دات إنتاجية يف البلد املستورد استقطاب رؤوس األموال األجنبية من خالل إنشاء وح

فإن توجهات املستهلك احملفزة بعوامل مثل تشجيع النتاج احمللي يدعم قوة الطلب وتوجهاته ابلضافة إىل املنتجات املكملة أو  
 لالستهالك من منظور الغراء الوظيفي والعاطفي للمستهلكني. البديلة، األمر الذي خيلق هيكال 

 :  اثنيا: العادات والتقاليد

تعترب خمتلف العادات املرتسخة يف جمتمع ما أو املستوى الثقايف العام الذي يسود البلد متغيا حامسا سواء كان موجبا أو  
صناعة اخلمور احملرمة يف الداينة السالمية أو الراب أو الصناعة السينمائية  سالبا لتدفقات االستثمار األجنيب، وميكن أخذ أمثلة عن 

املخالفة للعقائد الدينية املختلفة وغيها، فهذه العوامل تضع حاجرا شديدا لتدفق االستثمارات األجنبية املباشرة سواء يف  
اجملتمعية تفرض ضوابط منظمة للحياة االجتماعية للسكان  القطاعات املنتجة أو اخلدمية كالبنوك واملعامالت املالية، فهذه البيئة 
 وأتثر على القوى السوقية للعرض والطلب وكذا خمتلف عوامل النتاج. 

من خالل التطرق إىل حمددات الستثمار األجنيب املباشر أعاله فإنه يتضح لنا وجود جمموعة متنوعة ومتداخلة فيما بينها،  
والجتماعية والسياسية، غي أن تلك احملددات ميكن هلا أن أتثر   االقتصادية كما أهنا تتصل مبختلف القطاعات ومناحي احلياة 

األجنيب من دولة إىل أخرى فلكل دولة مميزاهتا وخصائصها، كما ميكن أن يكون بعضها غي  بدرجات متباينة على الستثمار 
 حمسوب العوامل يف اسرتاتيجيات بعض الدول.  

 :  قياس املناخ االستثماري املطلب الثالث: مؤشرات

 االقتصادية القضااي  حول   ةدوري  وبياّنت ومؤشرات إبصدار تقارير  والقليمية الدولية  واملنظمات املؤسسات من العديد تقوم
 ابلشؤون املهتمنيكما تستغل من قبل  التنموية والسياسات اخلطط وضع يف واالجتماعية، هبدف استعماهلا والبيئية واملالية

 الئتمانية؛  الدولية التصنيف  ووكاالت واملستثمرين  والدويل  والقليمي احمللي املستوى على  واالجتماعية  االقتصادية 
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وعرب   الدول عرب العامل أداء  وتقييم دراسة  على طرق منهجية وإحصائية حمددة لتسهيل تقوم واملؤشرات تلك التقارير إن
 تلك الدول.   لعوامل االستثمار يف واضحة صورة يوحي بفرتات زمنية خمتلفة؛ ما  

 : االقتصاديةالفرع األول: املؤشرات 

 تنقسم املؤشرات القتصادية إىل ما يلي: 

  :Doing Business Indexمؤشر سهولة األعمال أوال: 

أزيد   إىل دولة ليصل حاليا  133تغطية و  فرعية  مؤشرات 5 له  ضمن التقرير األول ويت 2003سنة ه بدأ البنك الدويل بنشر 
بدء عمل جتاري   املتمثلة يف:  الت اوذلك من خالل اجمل ؛هافي يشمل معايي حتدد سهولة ممارسة األعمال حيث  دولة  190 من 

والتعامل مع تصاريح البناء، احلصول على الكهرابء، تسجيل املمتلكات، احلصول على االئتمان، محاية املستثمرين األقلية، دفع  
ووفقا  ، (World bank, 2020)  )تسوية حاالت الفالس( وحل العسار الضرائب، التجارة عرب احلدود، إنفاذ العقود

هي األفضل مث تتدرج إىل آخر بلد   1ضمن هذا املؤشر حيث تكون الدولة رقم  تصاعداي الدول فإنه يقوم برتتيبها تلك ألداء 
 . (Bonga & Mahuni, 2018, p. 2) ه ضمن تصنيف

وذلك بشكل مستقل عن  لوائح املتعلقة بتوظيف العمال والتعاقد مع احلكومة، ابلضافة إىل ذلك يقيس التقرير أيضا ال
 . (World bank, 2020)  سهولة ممارسة األعمال مؤشر   تصنيف

   :Index of economic freedom االقتصاديةمؤشر احلرية اثنيا: 

تصدر   وصحيفة وول سرتيت، حيث( The heritage foundation)من قبل مؤسسة  1995أنشئ هذا املؤشر سنة 
  تقريرا سنواي يقوم بتجميع مؤشرات فرعية تدل على احلقوق األساسية لالستقاللية واحلرية الفردية، اليت حتدها املعايي اجملتمعية ونوع 

رية االختيار اليت يتمتع هبا األفراد يف االستحواذ واستخدام السلع واملوارد  احلكومة ومدى حدودمها، خاصة فيما يتعلق حب
 تتمثل يف:  االقتصادية عاماًل كمًيا ونوعًيا، جممعة يف أربع فئات أو دعائم عريضة للحرية  12، ويتكون املؤشر من االقتصادية 

 احلكومة(؛ سيادة القانون )حقوق امللكية والفاعلية القضائية ونزاهة  -1
 حجم احلكومة )العبء الضرييب والنفاق احلكومي والصحة املالية(؛  -2
 احلرية النقدية(؛  ، حرية العمال،  الكفاءة التنظيمية )حرية األعمال  -3
 .Miller, Kim, & Roberts, 2020, pp)احلرية املالية( ، حرية االستثمار، انفتاح السوق )حرية التجارة -4

xi,12-13 ) . 

  حول العامل بلد 186ليتم احلصول على الدرجة المجالية من  درجة 100 إىل  0مقياس من   وفقهذه الفئات  يتم تصنيف
 ,The Heritage foundation)  ، مع إعطاء وزن متساوي لكل منهاالعوامل الكمية والنوعية متوسط  حساب  من خالل  
 : (Miller, Kim, & Roberts, p. 32)  من التدرج التايلويتكون هذا املقياس  (2020
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   :Global Competitivenss Indexمؤشر التنافسية العاملية اثلثا: 

على تشكيل   األعمال وغيهم من أصحاب املصاحلهو "مؤشر مركب" مت تصميمه ملساعدة صانعي السياسات ورجال 
يعتمد يف حسابه على  و ، World Economic Forum، يصدر عن املنتدى االقتصادي العاملي االقتصادية اسرتاتيجياهتم 
هذه املؤشرات من   ، ويتم احلصول علىفئات إىل ثالث  مقسمعمودا  12أتخذ مث من املؤشرات الفرعية  103جتميعات لـ 

أعمال  رجل  15000مسح حوايل منظمات ومؤسسات دولية أكادميية ومنظمات غي حكومية واستطالعات الرأي من خالل 
 European)تقسم على النحو التايل و  ،(World Economic Forum, 2019, p. 2 )  معهد 150مبساعدة 

Central Bank, may 2017, p. 23) : 

 حتتية، بيئة االقتصاد الكلي، الصحة والتعليم االبتدائي؛ مؤسسات، بين املتطلبات األساسية:   -1
معززات الكفاءة: التعليم العايل والتدريب، كفاءة سوق املنتجات، كفاءة سوق العمل، تطور السوق املايل، االستعداد   -2

 التكنولوجي، حجم السوق؛ 
 األعمال، االبتكار. عوامل االبتكار والتطور: تطور  -3

   املباشر: األجنيب االستثمار  جذب  يف واإلمكاانت  األداء مؤشررابعا: 

من خالل معياري   العامل  املباشر حيث تقوم منظمة األونكتاد بتصنيف دول االستثمار األجنيب  وكفاءة أداء  لتقييم هو مؤشر
 . "واألداء  المكاّنت"

يشي إىل مدى جناح اقتصاد البلد يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة وحيسب بنسبة حجم   األداء:وفق مؤشر  -1
  التدفقات الفعلية من االستثمار األجنيب املباشر إىل الناتج احمللي المجايل وفق العالقة التالية:

 

 

 
 : مؤشر التدفقات الفعلية الداخلة؛ IND   -حيث:  

- pIND:  التدفق الفعلي للبلدp ؛ 

- mIND التدفق الفعلي العاملي؛ : 
- pPIB:  الناتج احمللي المجايل للبلدp ؛ 

 منعدمة حرية  حرية ضعيفة  حرية معتدلة  حرية شبه اتمة  حرية اتمة 
80-100 70-79.9 60-69.9 50-59.9 0-49.9 

IND =  

INDp
INDm⁄

PIBp
PIBm⁄
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- mPIB: (187، صفحة 2013)دمدوم،  الناتج احمللي المجايل العاملي . 
يعد حصول الدولة على معدل واحد صحيح  وبذلك  وأيخذ متوسط ثالثة سنوات سابقة لتجنب التقلبات املومسية املمكنة 

 . مع قدرهتا على جذب االستثمارات األجنبية   االقتصاديةقوهتا ل  ا فما فوق انسجام

: معدل منو الناتج احمللي المجايل، متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات إىل الناتج،  هي عامال  12تشمل  :مؤشر المكاّنت  -2
واهلاتف احملمول، متوسط استهالك الطاقة للفرد، نسبة النفاق على البحوث والتطوير إىل الناتج  انتشار خطوط اهلاتف الثابت 

،  مل احمللي المجايل، نسبة امللتحقني ابلدراسات العليا لمجايل السكان، التصنيف السيادي للبلد، نسبة صادرات املوارد الطبيعية للعا
، نسبة البلد من الرصيد  ملاخلدمات للعا  ات للعامل، نسبة صادرات البلد من والسيار  نسبة استياد قطع الغيار للجهزة الكهرابئية

وحيتسب بقسمة الفرق بني قيمة املتغي  ، (Hussien, 2005, p. 14)  الرتاكمي لالستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل العامل 
ومبقارنة وضع القطر وفق مؤشر األداء ومؤشر  ، فرق بني أعلى قيمة للمتغي وأدىن قيمة لهيف القطر وأدىن قيمة له على ال

 : اجملموعات  هاته المكاّنت، فإنه يكون ضمن 
 

 تصنيفات الدول حسب مؤشر األداء واإلمكاانت(:  80-01اجلدول رقم )

 (292، صفحة 2006)قويديري، املصدر: 
  

حيث يدل هذين املؤشرين على قدرة اقتصاد الدولة املضيفة على جذب االستثمارات األجنبية املباشر مع األخذ ابالعتبار  
يف تسيي   وبشكل آخر ميكن له أن حتديد مدى احلوكمة إمكاّنهتا، وابلتايل فإنه حيدد مدى جاذبية املناخ االستثماري لتلك الدولة 

 قيق نتائج جيدة يف األداء مقابل إمكاّنت منخفضة. املؤسسات احلكومية من خالل حت

 : الفرع الثاين: مؤشرات اجتماعية وسياسية
 تتخذ املنظمات الدولية املتخصصة جمموعة من املؤشرات االجتماعية والسياسية أمهها: 

  :HDI Human Development Index)(مؤشر التنمية البشرية أوال: 

 واملستوى املعرفة،  والصحية،  املديدة احلياة  هي البشرية  للتنمية  أساسية  أبعاد  يف ثالثة  الجنازات متوسط يقيس مركب  دليل
تعترب من بني املؤشرات املؤثرة على  و  لذلك تدعم مناخ البيئة االستثمارية ، ( 25، صفحة 2019)األمم املتحدة،  الالئق املعيشي

 ويتم قياسها مبتوسط مؤشرات األبعاد الثالثة التالية: ، تتأثر بهكما  القرار االستثماري الدويل  

 احلياة الطويلة والصحية )تقاس حسب متوسط العمر املتوقع(؛  -1

الدول                  
 املؤشر

 متدنية األداء  ما دون إمكاانهتا املتجاوزة إمكاانهتا  السباقة 

 منخفض  منخفض  مرتفع  مرتفع  مؤشر األداء 
 منخفض  مرتفع  منخفض  مرتفع  مؤشر المكاّنت 
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اللتحاق ابملدارس وسنوات التعليم  احلصول على التعليم )يقاس ابلسنوات املتوقعة من التعليم املدرسي للطفال يف سن ا -2
 للبالغني(؛ 

 املستوى املعيشي الالئق )يقاس ابلدخل القومي المجايل للفرد املعدل ملستوى سعر البلد(؛   -3

حيث يقرتب من املستوى اجليد كلما توجه حنو الصعود   1إىل  0مث يتم ترتيب النقاط احملصل عليها على شكل معدل من 
 : (Roser, 2020) التالية وحتسب ابلعالقة 

 
 

 

 
 
 

 : Corruption Perception Index( CPI) الفسادمؤشر مدركات  اثنيا: 
مؤشر يقيس بصفة عامة "إساءة استخدام السلطة املوكلة لتحقيق مكاسب خاصة"، يتكون من أفعال   يعرف على أنه 

ارتكبت لتمكني املسؤولني من االستفادة على حساب الصاحل العام، كما يقيس من جهة أخرى مدى شفافية الصفقات وخمتلف  
 ت ويكشف خمتلف املمارسات داخل احلكومات والشركات واجملتمع ككل؛ الجراءا

فهو يسمح لنا مبعرفة من وماذا وملاذا وكيف ويلقي الضوء على القواعد واخلطط والعمليات والجراءات الرمسية وغي  
، ويتيح هذا  (Transparency International, 2020) مما يسمح مبساءلة السلطة من أجل الصاحل العام  ؛ الرمسية 

املؤشر معرفة طبيعة األنظمة اليت حتكم البلدان املضيفة فيما إذا كانت دوال تتميز ابلشفافية وعدم الفساد، األمر الذي يؤثر سلبا أو  
فقات رؤوس األموال الدولية، فإذا كانت مصنفة يف خانة الفساد فإن ثقة املستثمرين األجانب سوف تتبدد يف ذلك  إجيااب يف تد

 املناخ االقتصادي. 

كأفضل الدول(، ولقد    10ألسوء حالة إىل  0يف سلم مقياسي )من  موحدةوتصنف الدول يف هذا املؤشر وفق معايي 
 (. 100إىل  0)من  2012سنة  يف  استبدل هذا املدرج

 : Knowledge Economy Indexاملعرفة  اقتصاد مؤشراثلثا: 
 االقتصادية  احلوافز  أداء تقييم  على  ويعمل  ت مخس سنوا لك   الدويل البنك  جمموعة  عن  املعرفة  اقتصاد  مؤشر  صدر ي  
 تفاعلي شبكي  برّنمج  استخدام ويتم دولة، 146 واالتصاالت لـ  املعلومات  وتكنولوجيا  واالبتكار،  الرشيدة، والتعليم،  واحلاكمية 

 حيث:  
- HDI      مؤشر التنمية البشرية : 
- Health I         : مؤشر الصحة 
- Education I  :مؤشر التعليم 
- Income I     مؤشر الدخل : 

HDI = (I Health. I Education. I Income) 1/3 
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 يف  املعرفة  ونشر  وتبين  إنتاج  على القدرة ركائز لقياس أربعة  على مؤشرا مقسمة 84 يضم العام  لالستخدام  معد  الغرض هلذا  طور
 : هيو املعرفة   إقتصاد  إىل سبيل التحول

 ؛ )والتطوير البحث (البتكار  -1
 البشرية؛  املوارد  وتنمية  التعليم -2
 واالتصاالت؛  املعلومات تكنولوجيا على املبنية  التحتية  البنية  -3
 . (61، صفحة 2019)املعهد العرب للتخطيط، املؤسسات  واألداء الرشيدة احلاكمية -4

   القطرية: للمخاطر  املركب  املؤشررابعا: 

القطرية   للمخاطر  الدويل  الدليل  خالل " من PRS-Services "The Political Risk-جمموعة  عن  شهراي  يصدر 
(International Country Risk Guide–ICRG-) ابالستثمار، املتعلقة  املخاطر قياس إىل يهدف ذإ ،1980 عام منذ 

 من ثالثة مؤشرات فرعية هي:  يتكون  ؛ عربية دولة  18دولة من بينها  140يغطي و 

 % من املؤشر املركب(؛ 50السياسية )يشكل مؤشر تقييم املخاطر  -1
 % من املؤشر املركب(؛ 25)يشكل   االقتصاديةمؤشر تقييم املخاطر  -2
 . ( 40، صفحة 2013)رحيان و هوام،  % من املؤشر املركب( 25مؤشر تقييم املخاطر املالية )يشكل  -3

 : السلم التدرجيي املوايل املخاطر وفق تلك يقيس املؤشر درجة 

 مرتفعة جدا  مرتفعة  معتدلة  منخفضة  منخفضة جدا  املخاطر  درجة  
 49.5-0 59.5-50 69.5-60 79.5-70 100-80 درجة املؤشر% 

 ( 152، صفحة 2017)كالخي, لطيفة ،  املصدر:

غاية  % مث تبدأ املخاطر بدرجات قليلة إىل  80حيث تكون املخاطر منخفضة جدا عندما تكون درجة املؤشر أزيد من 
 %. 60وصول املؤشر إىل ما دون 
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    : خالصة الفصل األول

على حتكم وإدارة الشركات املتعددة اجلنسيات  يعرف االستثمار األجنيب املباشر على أنه أحد األعمال الدولية اليت تنطوي 
جلزء أو كل رأس املال يف بلد أخر غي بلدها األصلي، فيكتسب بذلك ملكية وجنسية جديدة هبدف حتقيق أرابح مباشرة وغي  

  نوعني أساسيني مها: ييز مت ، غي أنه ميكن هاتلف ابختالف طبيعة عملها وهدفمباشرة، كما أنه يتخذ أشكال عديدة خت
تعتمده الشركات املتعددة   ؛االستثمارات األفقية اليت تعترب شكال من أشكال التصدير اخلفي حتت غطاء االستثمار األجنيب املباشر

حل االستثمار املختلفة من  تقسم مرا  النوع الثاين هي االستثمارات العمودية اليت أما اجلنسيات للحفاظ على أسواقها والتوسع فيها،  
 إنشاء شركات اتبعة هلا.   بواسطةسويق  إنتاج وتو  تصميم

وقد حاولت العديد من النظرايت تفسي أسباب قيام هذه الظاهرة الدولية، حيث ركزت على فاعلني أساسيني: األول  
ولية،  السيطرة على األسواق اخلارجية، املواد األ و يتعلق ابلشركات الوطنية املتحولة إىل متعددة اجلنسيات مدفوعة ابلرغبة يف التوسع، 

زايدة تشغيل رؤوس األموال والبحث عن أرابح ضخمة ذات ضرائب أقل، فضال عن دوافع اسرتاتيجية أخرى خفية، أما الفاعل  
لتمويل رغبتها يف زايدة معدالت التنمية وتطوير  واسعا االستثمار األجنيب املباشر جماال  ابعتبار تمثل يف الدول املضيفة ي الثاين 

   التشغيل؛وزايدة  اجلديدة األسواق اخلارجية أمام منتجاهتا، ابلضافة إىل احلصول على التكنولوجيا  صناعاهتا احمللية وفتح

لذلك تسعى البلدان إىل تقدمي مناخ استثماري جاذب وبيئة مالئمة الستقطاب تلك االستثمارات، تطلعا آلاثر مستهدفة  
على اقتصادايهتا، وابلرغم من أن العديد منها تزايدت تدفقات استثماراهتا األجنبية إال أهنا تبقى حتت مستوى تطلعاهتا، وحسب  

آاثر تلك االستثمارات غالبا ما تكون سلبية على اجملتمع والبيئة، فضال عن هنب ثرواهتا وزايدة  العديد من الدراسات التجريبية فإن 
 أعباء املديونية اخلارجية.  

هو ترشيد استقطاب االستثمارات األجنبية والوقوف حول املزااي   ؛إن أحد القرارات اليت تواجه البلدان النامية خاصة 
االستثمارية، واعتماد أساليب ذات جدوى إقتصادية وحتديد القطاعات ذات األولوية يف  والتحفيزات املقدمة لتحسني البيئة 

يف إطار اسرتاتيجية شاملة لكل القطاعات لتطوير أداءها، ومن هنا كان   ا زايدة الدخل والقضاء على الفقراليت من شأهنو  ؛التنمية 
هداف املنتظرة، إذ أن تدفق االستثمارات األجنبية ال يعد  لزاما على الدول املضيفة القيام بدراسات جدوى حول مدى بلوغ األ

 مؤشرا موجبا حبد ذاته خاصة يف ضل دوافع الشركات األجنبية. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 :الفصل الثاين 

 وحمدداهتاللصادرات  اإلطار املفاهيمي 
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 : متهيد

، وتغطي النقص يف  رغبات النسان تعترب التجارة الدولية احللقة األوىل للرابط االقتصادي بني الدول، إذ أهنا تليب حاجات و 
تعترب منفذا أساسيا لزايدة الدخل  و املوارد واخلدمات مبا يكافئ تصريف الفوائض بني تلك الدول اليت تدخل يف التجارة الدولية، 

الدولية  وحتسني استغالل املوارد الطبيعية والبشرية املؤهلة وخمتلف القدرات التقنية واملعرفية وتوجيهها إىل زايدة السيطرة على املنافذ 
 . والسرتاتيجية  االقتصادية الدول مبا خيدم مصاحل   ؛للتجارة واخلدمات وحماولة توسيع النطاق اجلغرايف للسيطرة

إن األمهية املتزايدة للتجارة الدولية تعدت حدود التبادل التجاري للمنتجات ليبلغ مجيع السياسات االجتماعية البيئية  
ها حمل صراع خفي بني الدول يظهر للعلن أحياّن من خالل السياسات التجارية املنتهجة  والسياسية واألمنية وغيها، مما جعل

ما   ؛ زلاأل، وهذا ليس وليد عصرّن احلديث حيث كان ومنذ أخرى من جهة  اتدر االص منو حلماية املنتج احمللي من جهة ورغبة يف 
أسس علمية وفنية، والوصول إىل وعاء معريف ينظر   املفكرين والفالسفة لدراستها وحماولة تفسيها على لدى  شكل مادة جذب 

 زايدة العوائد؛ ل لتبادل التجاري يف اللممارسات اليت ميكن هلا أن تؤدي إىل توليفة مثلى 

والشباع وزايدة الدخل إىل علم يدرس أتثيات خمتلف   احلاجاتمن خالل ذلك تطورت التجارة من جمرد فعل لتحقيق 
بينما ختتلف تلك األهداف عند   ،اقتصادية يف زايدة التصدير كهدف ملختلف الدول خاصة النامية منها  والغي االقتصاديةالعوامل 

 رة والسيطرة على خمتلف منابع املوارد والتكنولوجيا املتطورة.ادرة إىل احلفاظ على بقائها يف الصالدول املتطو 

تطرق هلا لفهم مداخل التأثي على تنمية التجارة اخلارجية  انطالقا مما سبق تنشأ العديد من املفاهيم واألطر اليت ينبغي ال
 املباحث التالية: ببلورة الدراسة  قامت  وعليهخاصة ما تعلق ابلصادرات؛ 

 املبحث األول: األساليب التجارية كأداة للتأثري على سياسة التجارة الدولية؛ 
 وعالقتها مع ميزان املدفوعات؛ املبحث الثاين: الصادرات؛ أنواعها واسرتاتيجياهتا 

 للصادرات؛  التأصيل النظري املبحث الثالث:  
. االستثمار األجنيب املباشروأتثريات  املبحث الرابع: احملددات األساسية حلركة الصادرات
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 :املبحث األول: األساليب التجارية كأداة إلدارة السياسة التجارية الدولية

قبل  التجارة الدولية يف سياقها التارخيي إىل اللحظة اليت بدأت فيها اجملتمعات يف التواصل فيما بينهم، إذ كانوا تعود بداايت 
ومع تطور احلضارات ونشأة املدن زادت تلك االحتياجات ما أدى إىل نقص أو عجز يف   حياولون إنتاج مجيع احتياجاتهذلك 

لتتطور مع تتطور احلاجات إىل   عن طريق املقايضة تكان  اليت  ت اخلارجيةبادالتلبيتها، وقد وجدوا غايتهم تلك من خالل الت
 سوف نتعرف أكثر على موضوع التجارة اخلارجية وعوامل التأثي هبا.  ل هذا املبحث من خالو  عمليات جتارية أكثر تعقيد. 

 : ماهية التجارة الدولية والعوامل املؤثرة فيها ومؤشرات قياسها املطلب األول:
هذا التنوع يصنع   ؛إال أهنا تصب يف تفكي واحد  االقتصادية تتميز مفاهيم التجارة الدولية ابلتنوع وختتلف ابختالف اآلراء 

 حتقيقها.  إىل الفارق يف اختيار املؤشر الذي ميكن استعماله يف قياس أثرها والنتائج اليت تسعى الدول 

   : الفرع األول: مفهوم التجارة الدولية
تعترب التجارة اخلارجية النوع األول من تلك األعمال الدولية اليت تقوم هبا معظم الشركات الخنفاض املخاطر على مواردها،  

يذهب  فيما ،   (Belay, 2009, p. 7) يف شكلها التقليدي على أهنا تبادل السلع واخلدمات عرب احلدود الوطنية تعرف و 
، صفحة  2005)اجلوعاين،  بادل السلع واخلدمات بني الشعوب" آخرون إىل تعريفها على حنو بسيط للغاية وهو "أهنا عبارة عن ت

416) . 
   : أوال: تعريف التجارة الدولية

 تعرف التجارة الدولية على أهنا:  

عبارة عن عملية إستياد وتصدير تقوم هبا الدولة، سواء كانت هذه العمليات منظورة أو غي منظورة، كما متثل أنشطة التبادل   -1
  ، صفحة 2017)املشهداين، التجاري للسلع واخلدمات بني دول العامل املختلفة من أجل حتقيق املنافع املتبادلة بني الدول 

11) . 
املعامالت التجارية الدولية يف صورها الثالثة املتمثلة يف انتقال السلع واألفراد ورؤوس األموال، وتنشأ بني أفراد يقيمون يف   -2

  ، صفحة 2000)العصار، ومنظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية خمتلفة  دات سياسية خمتلفة أو بني حكوماتوح
 . ( 13، صفحة 2000)محدي، هبدف حتقيق منافع متبادلة ألطراف التبادل ،  (11

مما يؤدي إىل تدفق العمالت األجنبية عرب احلدود، وهي من أهم العوامل   ؛ واخلدمات من الداخل أو من اخلارجحركة السلع  -3
زمة لنمو  تنظيم وهتيئة البيئة الالليتم وضع العديد من القوانني  لكلذ  ؛ن يف مجيع أحناء العامل للبلدا االقتصاديةاألساسية للتنمية 

 . (Gopal, 2006, p. 2) احلركة بشكل منظم  تلك 
تشي إىل نقل السلع واخلدمات اليت تشمل السلع الرأمسالية من بلد إىل آخر، حيث متثل حصة كبية من الناتج احمللي   -4

المجايل، وتتميز عن التجارة احمللية بهنا أكثر تكلفة؛ لوجود تكاليف إضافية مثل الرسوم اجلمركية وتكاليف النقل، وتكاليف  
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 & ,Danjuma, Habakuk)دان مثل اللغة أو النظام القانوين أو الثقافة أخرى مرتبطة ابالختالفات بني البل
Amos, 2014, p. 26).   

وخيضع مصطلح "التجارة الدولية" شأنه يف ذلك شأن الكثي من مصطلحات العلوم االجتماعية لتباين كبي حول مضمونه  
-270، الصفحات 2019)كرمية و جامع،  ون جامعا ومانعا؛ وعموما ميكن التفرقة بنيوالصور اليت يتألف منها حىت يك 

271) : 
 ؛ واردات املنظورة والغي املنظورةاملعىن األول: الذي يضم كل من الصادرات وال -أ

 املعىن الثاين: الذي يظم كل من:   -ب
 املنظورة املادية )السلع(؛ الصادرات والواردات  -
 الصادرات والواردات الغي املنظورة الالمادية )اخلدمات(؛  -
 اهلجرة الدولية أي انتقال العمالة عرب احلدود السياسية؛  -
 احلركات الدولية لرؤوس األموال.  -

" أما  Foreign Tradeاالقتصاديون الذين يفرقون بني معنيني: األول ضيق النطاق ويدعى "التجارة اخلارجية وهناك من 
حيث يضاف   ( 36، صفحة 1993)عفيفي سامي، " International Tradeالثاين واسع النطاق مبصطلح "التجارة الدولية 

إىل ما سبق كل ما يرتتب عن تلك احلركة الدولية من عمليات مرتبطة هبا بشكل مباشر أو غي مباشر مثل عمليات النقل والتأمني  
 واخلدمات األخرى. 

 يالحظ من التعاريف السابقة للتجارة الدولية أهنا ترتكز حول جمموعة من العناصر التالية: 
 دود السياسية والتشريعات والشعوب(؛ وجود بلدين خمتلفني )اختالف احل -
 حركة السلع واخلدمات )منظورة وغي منظورة( وتتضمن سلع استهالكية أو إنتاجية؛   -
 تدفقات مالية وتسوية املبادالت التجارية وتتضمن )رؤوس األموال، قروض دولية، عوائد ومدفوعات التجارة اخلارجية(؛  -
 ط كالنقل واالتصاالت والتأمينات وغيها من اخلدمات املرافقة. اختالف احلدود السياسية يستدعى وجود رواب -

عرب احلدود السياسية  عرف التجارة الدولية على أهنا حركة السلع واخلدمات املنظورة والغي منظورة ن  وتلخيصا ملا سبق 
جهة، ومن جهة أخرى تدفقات رؤوس املال  اليت تصاحبها عمليات مالية متعلقة بتسوية أاثر تلك احلركة التجارية من و ؛ والقليمية 

 بغرض االستثمار يف التجارة أو خمتلف العمليات املرافقة هلا لتحقيق األرابح، وهذا كله حتت إطار قانوين منظم للعملية. 
 :  اثنيا: أمهية التجارة الدولية 

ني مصر الفرعونية وبالد احلبشة  التجارة الدولية ليست وليدة العصر احلديث إذ أن التاريخ سجل العديد من احلركات ب
للتنمية   ا إجيابي اعترب منوها مؤشر واطريق احلرير، ورحلة الشتاء والصيف وغيهم،  عربوالسفن التجارية الفينيقية وبني الغرب والشرق 

 النقاط التالية:   وتفسر من خالل، إذ أن أمهيتها تنبع من مبدأين أساسيني مها ندرة املوارد والتخصص، الدخلوحتسني  االقتصادية 
 تعترب من األساليب التقنية املستخدمة يف تقليل تكلفة النتاج بسعار أقل؛  -
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 متكني الشركات من احلصول على موارد غي متوفرة حمليا؛  -
تساهم يف منو الوظائف وزايدة العمالة من خالل زايدة النتاج احمللي لتلبية الطلب األجنيب، والعكس من ذلك عند زايدة   -

   . (Belay, 2009, p. 8) الواردات 
 االستفادة من مزااي تنقل رؤوس األموال للبلدان اليت تعاين من النقص يف التمويل؛  -
 إمكانية إنتقال العمالة من بلد آلخر مبا فيها العمالة الفنية واحلرفية املدربة؛  -
ومواد نصف   رأمسالية وآالت ومعدات مواد خاممن سلع   االقتصاديةتعد مصدرا للمستلزمات املادية الالزمة لحداث التنمية  -

 مصنعة؛ 
من خالل فتح أسواق جديدة أمام املنتجات احمللية مما   تنقل االقتصاد من حالة االقتصاد املعيشي إىل حالة االقتصاد النقدي -

 يشة؛ يساعد على رفع مستوى املع
 تعترب وسيلة لنشر املهارات ونشر املعرفة التكنولوجية املتقدمة إىل البلدان النامية والفقية؛  -
تعمل على رفع مستوى معيشة األفراد وارتقاء مستوى الرفاهية من خالل توفي السلع املختلفة اليت ال تتوافر يف اقتصادايهتم   -

 . (77، صفحة 2015)مندور ش.، عن طريق استياد تلك السلع  
 سيم الدويل للعمل وتعزيز عملية التنمية الشاملة؛ تؤدي إىل زايدة الدخل القومي اعتمادا على التخصص والتق -
 تصريف فائض النتاج عن حاجة السوق احمللي وحتقيق التوازن بني كميات العرض والطلب؛  -
 االرتقاء ابألذواق وحتقيق كافة املتطلبات والرغبات وإشباع احلاجات؛  -
 . (220-219، الصفحات 2014)خالد،   ق الدولية جية والتنافسية يف السو اعتبارها مؤشرا جوهراي على قدرة الدول النتا -
 ؛ دفوعات امل ميزان حتسن يف  أثر من  لذلك وما  الدول من للعديد التجاري  امليزان أوضاع  حتسني -
 من احلد يف  أثر  من لذلك  وما املختلفة،  االقتصادايت  بني والتداخل  التشابك العامل من خالل زايدة يف االستقرار سيادة -

 . (271، صفحة 2019)كرمية و جامع،  والدولية  القليمية  الصراعات 

 : الفرع الثاين: العوامل املؤثرة يف التجارة الدولية ومؤشرات قياسها

أتثرها يشمل مجيع تلك   فإن واالجتماعية والسياسية وغيها، لذلك  االقتصادية التجارة الدولية مجيع نواحي احلياة  تدخل
 تسعى إىل تفعيلها للحصول على نتائج تتوافق مع أهدافها.    احلكوماتفإن   عليهو   اجملاالت،

 :  أوال: العوامل املؤثرة يف التجارة الدولية

 الثة أقسام أساسية:  تنقسم هاته العوامل إىل ث

امل املؤثرة  را لتأثيها املباشر يف تكلفة املخرجات اليت هي حمل املنافسة الدولية فهي تعترب من بني أهم العو ظ ن عوامل اقتصادية: -1
 : ( 6، صفحة 2019)قلوح و بن ابراهيم،   وتشمل يف التجارة اخلارجية 



 الفصل الثاين: اإلطار املفاهيمي للصادرات وحمدداهتا
 

75 
 

  واخلدمات املرافقة؛  تكاليف النقل زائد  للموارد  التكاليف احمللية  بناءا على التكاليف واألسعار: يتحدد السعر الدويل للمنتج  -أ
 املنتجات.  وعليه يتحدد الطلب على 

فتزداد قوة التجارة اخلارجية على إثر قوة النتاج وميكن أن   ؛الرواج االقتصادي: هو احلالة اليت يكون فيها انتعاش اقتصادي -ب
 تكون حالة عرضية أو مومسية، وعلى عكس ذلك ميكن أن يكون هناك كساد اقتصادي. 

  التمويل ومؤسسات الضمان الدولية: يعتمد التبادل التجاري الدويل على التمويل عن طريق البنوك واملؤسسات املالية، وكذا  -ج
 إذ تعترب هذه األخية الضامن على إمتام إجراء األداءات املالية املستحقة.    ؛تصدير واالستياد وكاالت ضمان ال

 عوامل غري اقتصادية:   -2
 تعمل أجهزة الدولة، ترمسها ولوائح تشريعات إىل العامل دول خمتلف يف اخلارجية التجارة نشاط التشريع والتنظيم الداري: خيضع -أ

هذه   تنجر عن أن  وميكن العاملي، املستوى  على  تواجهه  اليت املختلفة  العقبات  من  حتريره أو  بخرى  أو  بدرجة  تنفيذه على
، وهذا ما  ( 22، صفحة 2000)محدي،  عامة  بصفة التجاري  التبادل تشجع  تسهيالت  أو  بيوقراطية  إجراءات  القوانني

 التجارية للدولة الناجتة عن السرتاتيجية العامة لإلقتصاد. يندرج حتت السياسة 
النمو الدميغرايف وأذواق املستهلكني: يعترب عامل الكثافة السكانية من بني املؤثرات على زايدة التبادل التجاري من عدمه،   -ب

فكلما زاد عدد السكان زاد الطلب على السلع واخلدمات مما يؤدي إىل زايدة احلركة التجارية، من جهة أخرى تؤثر أذواق  
،  2009)حممد إبراهيم،  الثقافية يف كمية واجتاه االستهالك  واالجتاهات  العلمي  التقدم  رجةوداملستهلكني وعاداهتم، والداينة 

 . (55صفحة 
)وفا،   فعادة مايكون امليل للتعامل مع الدول املستقرة ؛ االستقرار السياسي واألمين: يلعب دورا أساسيا يف قيام التجارة اخلارجية -ج

زايدة على ذلك فإن املنتجات الرائدة وقت االستقرار ليست نفسها وقت احلروب واألزمات مما   ، (15، صفحة 2000
 ينعكس على التجارة والنتاج. 

   : اخلارجية )الوسائل واملؤشرات(لتجارة ا اثنيا: قياس أمهية 
أيخذ التحليل االقتصادي جمموعة من املقاييس لتحديد درجة أتثر التجارة اخلارجية لبلد ما وعالقته ابحمليط التجاري  

 . اخلارجي، كما تبني أيضا األداء العام لالقتصاد ودرجة احلرية التجارية وأمهيته يف النمو
جمموع جتارة الدولة اخلارجية يقاس  إن متوسط ما حيصل عليه الفرد الواحد من رجية: متوسط نصيب الفرد من التجارة اخلا -1

 من خالل العالقة التالية:  
 
 
 

مدى   ميكن مقارنة املتوسطات بني دول خمتلفة لتبنيدى مسامهة التجارة اخلارجية يف حياة الفرد، ومن خالله يبني هذا املؤشر م
 . ( 27، صفحة 2012)شقيي،  ارتباطها ابلتجارة اخلارجية 

قيمة الواردات     +    قيمة   الصادرات
عدد السكان      نصيب الفرد الواحد =
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يوضح القيمة النسبية لقيم الصادرات والواردات جتاه الناتج احمللي المجايل،   :التجاري( )اإلنفتاح  التجاري  اإلنكشاف مؤشر -2
كانت قيمة هذا املؤشر مرتفعة، كما حيدد الرتتيب الدويل له كمؤشر قياس    متأثرا ابلتبادل التجاري الدويل فكلما كان االقتصاد

 : ( 182، صفحة 2018)جاب هللا و شريط،   حيسب ابلصيغة الرايضية التاليةو ملناخ االستثمار األجنيب. 
 

 
 

   حيث:
- : M   الواردات 
- : X   الصادرات 
- PIB :اخلام  الداخلي الناتج 

القومي  : هو القيمة النسبية للواردات جتاه الدخل القومي، يعطي صورة حول مدى تبعية النتاج متوسط امليل لالسترياد  -3
 لإلنتاج العاملي ويقاس من خالل العالقة التالية: 

 
 
 

حيث إذا كان متوسط امليل لالستياد كبيا دل ذلك على أن هذه الدولة تعتمد على الواردات بشكل كبي كي  
   .(27، صفحة 2012)شقيي،   إال أن ذلك ال يعين فقر الدولة أو غناها ،تعيش

 اهليكلي  الرتكيب طبيعة عن للصادرات السلعي الرتكيب يعرب: والواردات للصادرات  اجلغرايف والتوزيع السلعي الرتكيب -4
تطور   على  دلت  املصدرة السلع  من  عدد  أكرب  على  النسبية  أمهيتها  وتوزعت  السلعية  تنوعت مكوّنته  فكلما  الوطين،  لالقتصاد 

 عن هلا اجلغرايف  التوزيع يعرب  العوائد، بينما على احلصول يف  الدولة صادرات تواجهها  اليت املخاطر النتاجي وقلة اهليكل
 على دلت  السلعي  تركزها درجة  بتصاعد  ارتباطا  حمددة  أسواق  يف تركزت الصادرات  فكلما اخلارجية،  األسواق  وجهتها حنو 

 وكذا النتاجية للقطاعات املستوردة السلع تبعية أساس على  الواردات  حتليل مكوّنت  كما يبىن ،  الوطين لالقتصاد  التبعية  حالة 
القطاعات ووضع هذه   هلذه  السلعية  املوازين  حساب  يف إمكانية  والصادرات  القطاعية  السلعية  املكوّنت  هذه  بني العالقة  حتديد

السلعي   تركزها بدرجة  ارتباطا  أسواق حمددة  يف الرتكز  للواردات عن اجلغرايف  التوزيع يعرب  الواردات يف خدمة التنمية احمللية، بينما
 . ( 15، صفحة 2012-2011)بن زيدان،   الوطين لالقتصاد التبعية حالة على  وهو دليل

 

100 ×
 قيمة  الواردات

= متوسط امليل لإلسترياد     قيمة الدخل  القومي  

 

𝐸 =
(X + M)/2

PIB
× 100 
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 )1(ابستخدام مستوى األسعار أو الرقم القياسي وحتسب ، العالقة بني الصادرات والوارداتف هذه النسبة تعر ِ  التبادل:نسبة  -5
 بي من العالقتني التاليتني:  

 
 
 

إن نسبة التبادل هي مقدار القـــوة الشرائية للدولة ابلنسبة للخارج، فإذا كانت النسبة اكرب من واحد صحيح كان ذلك يف  
 . ( 27، صفحة 2012)شقيي،   صاحل الدولة ومنه تبني مدى سيطرة الصادرات على الواردات

   :املطلب الثاين: السياسة التجارية الدولية 

للدولة والعصب احملرك هلا، إذ ال ميكن حتقيق الرفاهية واالستفادة من   االقتصادية إن التجارة الدولية جزء مهم من املنظومة 
  مع توافق تجتارية  ة سياساملوارد بشكل أمثل يف بيئة مغلقة دون التداول خارج احلدود، لذلك حتاول كل دولة إجياد مزيج من نظم و 

 . االقتصادية مواردها وأهدافها 

   :ة الفرع األول: مفهوم السياسة التجارية الدولي

     نتناوهلا يف ما يلي:  تتخذ الدول جمموعة من السياسات والجراءات لتوجيه جتارهتا لتحقيق أهداف حمددة

 :  أوال: تعريف السياسة التجارية الدولية

)الرفيق،   جمال التجارة الدولية هي جمموعة من القواعد واألساليب واألدوات والجراءات والتدابي اليت تقوم هبا الدولة يف 
 على معامالهتا مع  للتحكم والسيطرة تستخدمها  اليت  الرمسية واللوائح  التشريعات من خالل جمموعة  ؛( 172، صفحة 2012
)السرييت ا.،   تواجهه اليت املختلفة العقبات من ةاخلارجي  ةالتجاري  األنشطةتقييد  أو حترير على تعمل العامل، واليت دول خمتلف

  مما حيدد ويعرب عن اختيار الدولة واجتاهها يف العالقات التجارية الدولية سواء كانت ابحلرية أم احلماية ، (11، صفحة 2009
تعظيم العائد من خمتلف تلك التعامالت ويف إطار حتقيق التوازن اخلارجي ضمن  هبدف  ،(103، صفحة 2010)احلصري، 

. (172، صفحة 2012)الرفيق،  األخرى للمجتمع خالل فرتة زمنية معينة  االقتصادية منظومة متكاملة لتحقيق األهداف 

 
 تعريف بعض املصطلحات:  1 

 األساس. سنة يف هلا املناظرة ابلقيمة ابملقارنة معينة لسنة الكلية القيمة يف التغي لقياس مؤشر : هوالرقم القياسي -
 عادية فرتة أن تكون  األساس سنة اختيار عند بسعارها، ويراعى املقارنة فرتة أو املقارنة سنة أسعار تنسب اليت الفرتة أو السنة هي األساس: سنة -

 عشر اثين تكون  ما وعادة املقارنة فرتة من نسبيا تكون قريبة وأن  واحلروب االقتصادية األزمات مثل الشاذة الظروف عن وبعدها ابالستقرار تتميز
  .فقط هلا السابقة للسعار أسعارها حبيث تنسب متحرك أو اثبت أساس على أتخذ أن وميكن شهرا

 األسعار.  يف التغي قياس هبدف األساس سنة ألسعار أسعارها تنسب اليت الفرتة أو السنة وهي املقارنة: سنة  -
 .2016اخلارجية، السعودية،  للتجارة القياسية منهجية األرقام اهليئة العامة لإلحصاء، نشرةملزيد من املعلومات اطلع على:      

=    أ. نسبة التبادل 
 مستوى  أسعار الصادرات 
=    ب. نسبة التبادل   مستوى  أسعار الواردات 

الرقم  القياسي ألسعار  الصادرات 
  الرقم  القياسي ألسعار  الواردات 
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   : أهداف وعوامل السياسة التجارية اثنيا: 
العديدة لتحقيق النمو االقتصادي، إذ يكمن اهلدف األساسي منها   االقتصادية تعترب السياسة التجارية واحدة من األدوات 

يف حتقيق التوازن التجاري اخلارجي من خالل تعزيز الصادرات وتقييد الواردات ابملوازاة مع مستوى النقد األجنيب املتاح؛ حيث أن  
بة، األمر الذي يؤدي إىل فجوة سالبة على املدى  ندرة املدخالت احمللية ميكن معاجلتها من خالل االستياد لتحقيق الرفاهية املطلو 

  الطويل إذا مل يكن لتلك الواردات ما يقابلها من الصادرات، مما يدفع الدول لتغطيتها من خالل االقرتاض أو املساعدات اخلارجية؛ 
  الواردات ادرات وإدارة لذلك أتت السياسة التجارية الدولية لتصحيح الوضع إبجياد األدوات والتقنيات الفعالة لرتويج الص

(Gopal, 2006, p. 2)    :؛ كما تندرج حتت هذا اهلدف أهداف فرعية تتمثل فيما مايلي 
 تشجيع االستثمار من أجل التصدير ومحاية االقتصاد احمللي من سياسات الغراق؛  -1
 االقتصاد القومي؛ التعامل مع التقلبات اخلارجية املؤثرة يف  -2
 الدولية؛  االقتصادية إجياد آلية للتكيف مع التحوالت  -3
 . ( 175-173، الصفحات 2012)الرفيق،  التأثي على العمالة ومستوى التشغيل يف االقتصاد القومي  -4
 ملدفوعات؛  آلية خللق موارد مالية خلزينة الدولة وحتقيق التوازن يف ميزان ا -5
 . (77، صفحة 2010)عايب،   محاية النتاج الوطين والصناعات الناشئة من املنافسة األجنبية -6

حنو احلماية أو احلرية؛   االقتصاديةالعديد من العوامل احملددة للتوجهات السرتاتيجية للسياسة  وتتحكم يف ذلك
   : ( 383، صفحة 2006)هوشيار،  نذكر منها 

 النظام االقتصادي السائد وفلسفة الدول السياسية؛   -1
 مرونة اجلهاز النتاجي والقدرات التنافسية الذاتية على املبادرة واالبتكار؛   -2
 درجة حساسية االقتصاد احمللي جتاه تغيات القطاع اخلارجي؛  -3
 تطور املعلومات ومستوى انتشارها؛   -4
 األطر التنظيمية للعالقات الدولية.   -5

 :  ين: نظم السياسة التجارية اخلارجية كأداة لتوجيه التجارة الدولية الفرع الثا
العامة إىل حتديد سياستها التجارية   االقتصادية حتتكم الدول يف حتقيق األهداف السرتاتيجية املسطرة يف سياستها 

مفرطة،  اخلارجية، فهي غالبا ما أتخذ منهجا وسطيا يف حتديد األسلوب األمثل لتجارهتا الدولية، فال هو محاية مطلقة وال حرية 
   على النحو التايل: فنظراي ميكن حتديد تلك النظم 
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  : )احلمائية( نظام احلماية التجارية  أوال: 
يقصد هبا تبين الدولة جملموعة من القوانني والتشريعات والقيام إبجراءات قصد محاية املنتجات أو أسواقها احمللية من  
املنافسني األجانب، ابلتايل تقييد ممارسات التجارة احلرة وحرية املنافسة، هلذا الغرض فإهنا تستعمل جمموعة من األساليب الكمية  

 . ( 235، صفحة 2003)حشيش و شهاب،   والنوعية والسعرية لوضع احلد األقصى للواردات 
نظام يستخدم سيادة الدولة بطرق متعددة؛ من أجل التأثي على اجتاه املبادالت التجارية الدولية  هي ومنه فإن احلمائية 

 معا.    وعلى حجمها أو طرق تسويتها أو كليهما
وكان املذهب املركانتلي قد دعا إىل تدخل الدولة وفرض احلماية اجلمركية لتشجيع الصادرات وختفيض الواردات ملنع خروج  

وغيهم من املفكرين االقتصاديني، خاصة   F. Listوفريدريك ليست  A. Hamiltonاملعادن الثمينة، وبعدهم ألكسندر هاملتون 
 حدة احلمائية.  يف أوقات احلروب اليت تزيد من 

 ويستند أنصارها إىل جمموعة من احلجج أمهها: 
مواجهة سياسة الغراق املفتعلة واليت تعين بيع املنتجات األجنبية يف األسواق احمللية بسعار أقل من األسعار اليت تباع هبا   -1

البيع يف السوق احمللي وسعر البيع  يف سوق الدولة األم، وذلك بفرض رسم مجركي على الواردات يساوي الفرق بني سعر 
 يف الدولة األم؛ 

 يلزم الدولة احلصول على موارد مالية منتظمة خاصة من خالل الرسوم اجلمركية، حىت تتمكن من القيام مبهامها املختلفة؛  -2
محاية الصناعات الوطنية الناشئة من املنافسة األجنبية املتوفرة على خربة من الوجهة الفنية، وثقة يف التعامل من الوجهتني   -3

 التسويقية واالئتمانية؛   
 وضع وحتديد تعريفة مجركية مثلى للصناعة والسوق يف الدولة؛  -4
 . (224، صفحة 2014)خالد،   نبية إىل البدائل احملليةتقييد الواردات يدفع ابملستهلك يف حتويل إنفاقه من السلع األج -5
حتقيق أهداف اسرتاتيجية خاصة فيما تعلق ابألمن االقتصادي والعسكري والغذائي، مع توفي حد أدىن حمليا ولو كانت   -6

 تكاليفه مرتفعة؛ 
 . (133، صفحة  2003)عبد احلميد،  العمالة يف اجملتمعتؤدي إىل زايدة جذب رؤوس األموال األجنبية وزايدة  -7
 تؤدي احلمائية دورا يف جذب عوامل النتاج ومزااي القوة لدى الشركات املتعددة اجلنسيات.  -8

 :  اثنيا: نظام احلرية التجارية 
تعمل على إزالة أو ختفيض القيود املباشرة أو غي املباشرة، الكمية وغي  جمموعة القواعد والجراءات والتدابي اليت " هي

)عبد احلميد،   الكمية، التعريفية والغي التعريفية، لتعمل على تدفق التجارة الدولية عرب احلدود لتحقيق أهداف اقتصادية معينة"
 . ( 133، صفحة 2003

التجارية الدولية، حيث يضمن هذا   االقتصاديةأخر هو الوضع الذي ال تتدخل فيه الدولة كمؤثر يف العالقات ومبفهوم 
( إىل ترك  1776الوضع حرية تدفق السلع واخلدمات من الناحية الكمية والسعرية، وقد ّندى آدم مسيث يف كتابه ثروة األمم )
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جتارة دولية حرة واليت تزامنت مع ظهور الثورة الصناعية، مث بعده كل من دفيد ريكاردو   املبادرة الفردية وحترير املنافسة من القيود إىل 
وجون ستيوارت مل وابقي االقتصاديني الكالسيك والنيوكالسيك الذين بنوا نظرايهتم على مبادئ احلرية التجارية، لتأت بعدها  

 .  WTOالتجارة الدولية  اتفاقيات اجلات كنواة للعوملة التجارية احلالية يف صورة منظمة
 يستند أنصار هذا النظام إىل جمموعة من احلجج نذكر أمهها يف النقاط التالية:  و 

إىل إلغاء دور األسعار يف األسواق وابلتايل تصبح هاته األخية عاجزة عن إعطاء صورة   االقتصادية تدخالت الدولة ؤدي ت -1
 واضحة حول املنتج وخصائصه؛ 

تدخالت الدولة حتوِ ل القدرة الفعلية للمؤسسات عن طريق آليات الدعم املختلفة، وتؤدي إىل تشويه املنافسة بني الشركات   -2
 ؛ تطور النتاج ورفاهية املستهلك  احمللية واألجنبية مما يعود ابلسلب على

احلرية التجارية تتيح االستفادة من مزااي تقسيم العمل الدويل والتخصص اجلغرايف، وهذا يعتمد على مدى اتساق السوق؛   -3
 فكلما كانت واسعة وشاملة لعدد كبي من الدول زاد التخصص يف العمل؛ 

 النتاج يساعد على ختفيض نفقات النتاج النسبية عند قيام التبادل الدويل؛ توف ر الدول املتخلفة على نسب متباينة لعوامل  -4
 توليد الصرف األجنيب الالزم لتلبية االحتياجات الداخلية للشعوب من السلع األجنبية كالغذاء؛  -5
،  2016)زير مي،  يساهم يف إرساء السالم واألمن يف العامل من خالل إحالل املنافسة التجارية بدال من الصراعات العسكرية -6

   . (52صفحة 
يعمل حترير سياسات البلد املضيف حنو التجارة واالستثمار وتطورات التكنولوجيا وتنظيمات سالسل النتاج العاملية داخل   -7

تصبح  لالشركات املتعددة اجلنسيات؛ على جعل السياسات التجارية يف البلدان األصلية واملضيفة متناسقة على حد كبي، 
اق مما ينقل أتثيه على إنتاج الشركات احمللية، وبصورة أخرى فهي أتثر على مناخ  حمددا أساسيا يف التأثي على حجم األسو 

 . (OECD, 2012, p. 2) مار األجنيب واحمللي على حد سواء االستث
بة من اقتصادايت احلجم الكبي  الرسوم اجلمركية تؤدي إىل ختفيض فوائد التجارة الدولية على الشعوب وإلغاء التأثيات املرغو  -8

 املنخفضة التكاليف؛ 
 احمللي.  منو االقتصادره يف النتاج الكبي، مما يدعم احلرية التجارية تعمل على جذب رأس املال األجنيب واخلربة املصاحبة له ودو  -9

حوال إىل مصلحة القتصاد  ة هتدف يف مجيع األمن خالل التطرق إىل نظم السياسة التجارية جند أهنا تقدم حجج مؤسَّس  
فاحلمائية جتد أنه جيب مرافقة الشركات احمللية والصناعات الناشئة وتوفي اجلو املالئم لتطوير نفسها للوصول إىل منتج ذو  ، احمللي

صص أو منعه  تنافسية يف األسواق الدولية، لذلك أتخذ جمموعة من األدوات أمهها الرسوم اجلمركية العالية وتراخيص االستياد واحل
هنائيا، ويف ظل حمدودية النتاج احمللي كما ونوعا فإنه خيلق فجوة بني العرض احمللي والطلب ما يدفع ابألسعار إىل االرتفاع، ومن  

إن  ّنحية أخرى خسارة إشباع املستهلك ملزااي السلع املستوردة ذات اجلودة العالية، مما جيعل أرابح املنتج غي مربرة اقتصاداي؛ ومنه ف
 ممارسة الدولة للحمائية جيب أن تكون وفق شروط وضوابط من أمهها:  
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حتديد اجملاالت اليت جيب دعمها وحتفيزها من خالل السياسة املقرتحة واليت غالبا ما متثل قطاعات اسرتاتيجية، أو تلك   -
    ج؛ هلا وفرة نسبية يف عوامل النتا اليت 

 ؛ ت املستهدفة وفق الشروط املطلوبةحتديد جدول زمين لبلوغ أهداف حمددة للمنتجا -
 ؛ االستمرار يف محايته ملدة طويلة  دعم احلمائية بسياسات أخرى مكملة ومرافقة لتطوير املنتج بدل  -
 وجب مراقبتهم حلماية املستهلك.  لذااحلمائية توفر جو احتكاري للمنتجني احملليني  -

يد التبادل التجاري، لوضع حد لالحتكار وتفعيل آليات  لذلك ّندى أصحاب احلرية التجارية إىل عدم تدخل الدولة بتقي 
ما جيربها على تطوير منتجاهتا، وابلرغم من أفضلية املنتج احمللي حبكم   ؛ املنافسة بني الشركات احمللية واألجنبية ذات الكفاءة العالية 

طنية حمل إقصاء تدرجيي من  الشركات الو تصبح  منه اجلودة والسعر هلا أتثي أكرب، و الدافع الثقايف والوطين للمستهلك إال أن 
 السوق. 

وقد سعت الدول الصناعية إىل حترير التجارة الدولية من القيود الكمية والغي كمية خالل اتفاقيات اجلات مث منظمة  
 ودعم الدول النامية  التجارة الدولية وّندت إىل املنافسة الدولية احلرة  واألسواق املفتوحة بدعوى االستفادة من مزااي النتاج الكبي

لتصريف منتجاهتا وحتسني معدالت النمو فيها، إال أن السلوكيات املنتهجة من قبلها تنطوي على خرق تلك التفاقيات مبا  
واليت غالبا ما   ،(35، صفحة 2008)قابل،  يناسب مصاحلها بطرق مبتكرة واليت اصطلح عليها ابلجراءات احلمائية الرمادية 

تتجسد يف الشروط التقنية والصحية والتكنولوجية اليت ال تقوى عليها البلدان النامية، ما خيلق فجوة مستدامة بينهما وابلتايل تصبح  
 يف سباق ال متناهي حنو زايدة صادراهتا وختفيض العجز يف امليزان التجاري.  

دراسة اجلدوى ملختلف الجراءات والتوفيق بني منهجي احلرية واحلمائية   رلى صانعي السياسات ومتخذي القراومنه فإن ع 
ومدى كفاءهتا يف حتقيق أهداف التنمية وألي مدى ميكن للسياسة التجارية دعم الصادرات، واألخذ ابحلسبان الجراءات املماثلة  

 اهليئات الدولية للتمويل والتجارة.   من العامل اخلارجي يف ضل النتاج املعومل للشركات املتعددة اجلنسيات، وشروط
 :  التجارية السياسة  املطلب الثالث: أساليب 

  مناسبمن إدارهتا بشكل  متكن  األدوات اليت و السياسات  من  جمموعة على  اخلارجية ة تجار ال  تنظيم يف  الدولة  تعتمد 
األدوات والجراءات أتخذ   هذه مباشرة،  غي أو  مباشرة بصورة ، سواءاالقتصادية للوصول إىل األهداف السرتاتيجية للسياسة 

 السعرية، الكمية والتنظيمية:  األساليب  من  ثالثة أنواع

 : ( الفرع األول: األدوات السعرية )الفنية 
  تنقسم إىل: أدوات متنوعة على  األدوات السعرية  ترتكز

 : أوال: التعريفة اجلمركية )الرسوم اجلمركية( 
  احلكومة على قائمة السلع اليت يتم تداوهلا يف التجارة الدولية  تفرضهاتعرف على أهنا جدول للرسوم اليت  

(Economics Concepts, 2020)،  يدفعها املستهلك النهائي للسلع اليت مت تبادهلا  على أهنا ضريبة غي مباشرة وتصنف
وقد تكون نسبة مئوية من   ابلفعل أو من احملتمل تبادهلا دولًيا، قد تكون حمددة بقيمة معينة أو قد تكون فردية أو متعددة املراحل 
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 Economics) عام إىل ثالث فئات تنقسم بشكل ،Greenaway, 1983, pp. 45)-(46قيمة السلع
Concepts, 2020) : 

رسوم العبور: تدعى أيضا برسوم املرور وهي تلك اليت تفرض على البضائع العابرة عرب إقليم بلد ما إىل بلد آخر اثلث وتكون   -1
 ؛ مركية هبدف زايدة الدخل للحكومة حتت املراقبة اجل

االستياد: تفرض على البضائع اليت يتم استيادها إىل داخل البلد بشكل هنائي، ويتم فرضها بشكل أساسي كمصدر  رسوم  -2
 للدخل احلكومي أو لغرض احلماية أو لكليهما. 

رسوم التصدير: تنشأ على البضائع املرسلة خارج الدولة، وتعترب من الضرائب الغي واسعة االستعمال، حيث يكمن   -3
اسي منها حول تقييد خروج بعض املواد اخلام النادرة أو ذات البعد االسرتاتيجي للبلد يف تطوير الصناعات احمللية،  اهلدف األس

ويف بعض احلاالت اليت ميكن أن تكون البضائع منخفضة التكاليف نسبيا يف األسواق اخلارجية وابلتايل تقوم الدولة من  

 . االستفادة منها كمصدر للدخل
 حيث تكون كمورد للخزينة العمومية و/أو كإجراء للحمائية.  اجلمركية  تمييز بني هدفني من فرض الرسوم يتم المما سبق فإنه 

 :  اثنيا: رقابة سعر الصرف وختفيض قيمة العملة
مبقتضى نظام الرقابة على الصرف األجنيب تقوم الدولة ابحتكار التعامل يف الصرف األجنيب بيعا وشراءا وهي اليت حتدد  
سعر العملة الوطنية يف مواجهة العمالت األجنبية األخرى، وتعرب سياسة الصرف األجنيب بصفة مؤكدة على دور الدولة بكل  

  وحتقيق أهداف متعددة من، (67، صفحة 2012)عثمان،  مقوماهتا التقليدية وسيادهتا وثقلها القتصادي على املستوى الدويل
 : ( 31، صفحة 2011)موحلسان،  من أبرزهاو خالل نظام الرقابة على العملة  

 منع هتريب األموال إىل اخلارج؛  -1
 احلصول على موارد مالية للدولة؛  -2
 حتصني االقتصاد القومي من آاثر التقلبات اخلارجية؛  -3
 إعادة التوازن إىل ميزان املدفوعات؛  -4
 راف على التجارة اخلارجية؛  تنظيم الش -5
 محاية الصناعات احمللية من املنافسة.  -6

قيمة  من خالل سياسة ختفيض الدولة ل  االقتصادية إضافة إىل ذلك تعترب كمحدد أساسي لقوى السوق يف اختاذ القرارات 
سد العجز يف  ل وختفيض الوارداتع صادرات البلد لعمالت األجنبية لتحقيق عدد من األهداف منها تشجيا مقابل الوطنية  ةعمل ال

، ويتعني على هذه العملية توفر شروط  وزايدة حجم التوظيف ي أيضا عالج الركود االقتصاد بذلك امليزان التجاري، كما ميكن 
  :أساسية منها 

 ا؛ اهتر د اصتنمية  عدم رفع األسعار الداخلية للسلع املراد  -1
 تيادها؛ عدم ختفيض األسعار الداخلية للسلع املراد تقليل اس -2
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 مرونة الطلب على الصادرات والواردات؛  -3
 عدم قيام الدولة األجنبية إبجراءات مماثلة مقابل ختفيض العملة للبلد.   -4

 :  اثلثا: اإلغراق 

مبفهوم أخر هو بيع السلعة يف األسواق اخلارجية بسعر  ، و هو بيع سلعة يف سوق خارجي بسعر يقل عن تكلفة إنتاجها 
)عبد   ألخذ بعني االعتبار تكاليف النقلاألسواق احمللية يف نفس الوقت وحتت نفس ظروف النتاج مع ااقل من سعر بيعها يف 

 . ( 292، صفحة 2005احلميد، 

وتلك السائدة يف  وهي إحدى الوسائل اليت تتبعها الدولة أو املشروعات االحتكارية للتمييز بني األمثان السائدة يف الداخل 
ويتحقق الغراق على حساب املوارد اخلاصة بكل شركة أو على حساب   سيطرهتا على األسواق اخلارجية،  اخلارج بغرض فرض

 العاّنت احلكومية املقدمة للمصدرين، ويكون: 
 عارضا يفسر ظرف معني للتخلص من سلعة مثال أو يصادف موسم معني؛   -1
 قصيا لتحقيق هدف معني كفتح سوق أو القضاء على منافس؛  -2
   . (127، صفحة 2010)احلصري،  دائما وهذا النوع يكون غالبا يف حالة احتكار  -3

مات تضع قوانني وتدابي مضادة حملاربة هذا األسلوب  ظجند العديد من الدول واملن كما أنه يعترب وسيلة مرفوضة دوليا إذ
 حلماية اقتصاداهتا. 

 : رابعا: اإلعاانت )إعاانت التصدير(

 ,Krugman)تدعى أيضا بدعم الصادرات وهي إعانة تدفعها احلكومة لشركة أو فرد يشحن سلعة إىل اخلارج 
Obstfeld, & Melitz, 2018, p. 41) ،  إما بشكل مباشر كمبلغ معني من النقود حيدد على أساس قيمي أو على

مثال يف منح املشروع بعض المتيازات لتدعيم مركزه املايل، الغرض منها تدعيم قدرة  أساس نوعي، وإما بشكل غي مباشر مت
املنتجني الوطنيني على التنافس يف األسواق الدولية وزايدة نصيبهم منها وذلك بتمكينهم من خفض األمثان اليت يبيعون على  

حيث تزيد قدرهتم إىل احلد الذي يتجاوز فيه السعر احمللي السعر األجنيب   ،( 291 ، صفحة2005)حسني عوض هللا،  أساسها
ويف املقابل تقوم العديد من الدول األخرى   ، (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2018, p. 241) مبقدار الدعم

املنافسة إبجراءات مضادة تشمل رسوم إضافية أو دعم مماثل للتقليل من حدة املنافسة األجنبية وتعزيز مركزها يف السوق الدولية،  
 ر منظمة التجارة العاملية.  كما هلا أن تذهب إىل نزاعات قانونية يف احلاالت اليت تكون اتفاقيات بني البلدان املتنافسة أو يف إطا 

 :  Measures Tariff -Non (NTMs)  الفرع الثاين: التدابري غري اجلمركية
حيث أصبحت أكثر انسجاما يف خمتلف التدابي السعرية للسياسة   الدولية خبصائص العوملة  االقتصاديةأتثرت العالقات 

يف سياق حترير   االقتصادية التجارية خاصة بعد انضمام معظم الدول يف املنظمات الدولية كمنظمة التجارة العاملية أو التكتالت 
ما أدى إىل نشأة منافسة جديدة ارتبطت   ؛التجارة اخلارجية، وبذلك اخنفضت أتثيات الرسوم اجلمركية وتقييد املمارسات السعرية
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أكثر ابالختالفات يف السياسات التنظيمية اليت تزيد أو ختفض من تكاليف التجارة عرب احلدود، واصطلح عليها ابسم التدابي غي  
 اجلمركية أو غي تعريفية. 

 :  أوال: تعريف التدابري غري مجركية
ف التعريفات اجلمركية العادية اليت ميكن أن تؤدي أتثيا اقتصاداي على  سياسية خبال إجراءاتعلى أهنا تعرف بشكل عام 

 . (Unctad, 2019, p. V)  التجارة الدولية يف السلع من حيث تغيي الكميات املتداولة أو أسعارها أو تغييها معا 
وتبسيط تصنيفاهتا ومجع البياّنت للسلع بتنسيق من   التدابي غي مجركية  لتحديدني جهودا دوليالرباء اخلمن فريق  وقد بذل 

: منظمة األمم املتحدة للغذية والزراعة، صندوق النقد الدويل، مركز التجارة  املنظمات التالية الفريق منهذا  األونكتاد حيث تكون
بنك  الدة للتجارة والتنمية، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، الدولية، منظمه التعاون االقتصادي والتنمية، مؤمتر األمم املتح

 الدويل، منظمة التجارة العاملية. 
 :  اثنيا: تصنيف التدابري الغري مجركية

د النقدية، القيود الفنية  القيود الكمية، القيو )مت تقسيم التدابي الغي مجركية من قبل العديد من الباحثني إىل ثالثة أنواع 
نتج عن جمموعة اخلرباء واملنظمات الدولية من تصنيف شامل ملختلف الجراءات اليت قد  ما  الدراسة هاته  قد أخذتو ( والدارية

كما يرد يف اجلدول     2019سنة  وقد مت حتسينه إىل غاية  2006تصادف عمليات التجارة الدولية، نشرته االنكتاد ألول مرة عام 
املوايل: 
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 تصنيف التدابري غري اجلمركية   (:01-02)اجلدول رقم  

 A . والصحة النباتية )مثل شهادة سالمة األغذية ومنع تفشي األمراض( حة  تدابي الص -

قنية 
 الت

ابري
لتد

ا
 

ات 
وارد

ال
 

 B . احلواجز التقنية للتجارة )مثل مواصفات املنتج، الوسم، محاية البيئة، األمن القومي( -

 C . والجراءات الرمسية األخرى التفتيش قبل الشحن   -

 D غي مشروعة ابلتجارة الدولية(. التدابي احلماية التجارية الطارئة )من املمارسات  -

قنية 
ري ت

 الغ
ابري

لتد
ا

 

ترخيص االستياد، احلصص، احملظورات، وتدابي مراقبة الكمية وغيها من القيود اليت ال   -
 النباتية أو التدابي املتعلقة ابحلواجز التقنية أمام التجارة. تشمل تدابي الصحة والصحة 

E  

 F تدابي مراقبة األسعار، مبا يف ذلك الضرائب والرسوم الضافية.  -

 G تدابي مالية )مثل شروط الدفع وتنظيم النقد األجنيب(.  -

التدابي اليت تؤثر على املنافسة )االحتكار، التجارة احلكومية، وكاالت االستياد الوحيدة،   -
 النقل ملؤسسات وطنية حصرا(. عقود منح عقود التأمني أو 

H 

 I تدابي االستثمار املتعلقة ابلتجارة )اشرتاط حمتوى معني أو اتصال االستثمار ابلتصدير(.  -

 J قيود التوزيع )شروط التوزيع للمستوردات(.   -

 K قيود على خدمات ما بعد البيع.   -

 L العاّنت وأشكال الدعم األخرى.  -

 M قيود املشرتايت احلكومية )الصفقات العمومية أو مناقصات التموين(.  -

 N امللكية الفكرية.  -

 O قواعد املنشأ.  -

 الصادرات  P )ضرائب، حصص، منع(.  ابلتصدير التدابي املتعلقة  -
Source: (Unctad, 2019, p. vii) 

 
بشكل   وأتدابي السياسة احلكومية فإهنا مرتبطة بشكل مباشر بتشريعات ولوائح حكومية رمسية للدولة، ومبا أهنا تشي إىل 

(، كما أن للقطاع اخلاص وضع بعض التدابي بشكل  01-02لتقنية املذكورة يف اجلدول رقم )خاص بعض التدابي التقنية أو غي ا
لكن ابملوازاة مع الجراءات اليت تقرها احلكومات بدافع اسرتاتيجيات   طوعي كمعايي حتسني وتطوير جودة املنتجات والسالمة،

ألن االمتثال هلا هو شرط مسبق لبيع املنتجات، بيد أن هناك متايز بني املعايي احلكومية )العامة( اليت ختضع   ؛حمددة تصبح إلزامية 
ر عن إمكانية استعماهلا يف تقييد التجارة  ظ وبغض الن، هلا ملعايي اخلاصة اليت ال ختضعالتفاقيات منظمة التجارة العاملية، وبني ا

ية بني البلدان  فإن من شأهنا أن تكون أداة إجيابية يف تسهيل العملية التجار  ؛ ر سلبيةظالدولية كأداة للحمائية أو من وجهة ن
 ,Rau & Vogt)   لدان الناميةوفتح أسواق جديدة، وابلتايل تعمل "كمحفزات جتارية" حىت ابلنسبة للمنتجني يف الب الشريكة 

2019, pp. 13-14) . 
 ومنه فإن هذه الجراءات تكون ذات بعدين أساسني يف استعماهلا: 
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اءات  مع إجر  ملستوردة خاصة لدى الدول النامية البعد األول: تساعد على تشديد شروط التجارة الدولية على السلع ا -
األمر الذي يزيد من تكاليف الواردات مقابل السلع احمللية، أو تقوم ابلتأثيات الكمية السالبة   ؛صرامة للمنتجات احمللية أقل 

ملنتجني احملليني، مما يدفع الشركات األجنبية ابالستثمار األجنيب املباشر لتجنب  اماية حلبشكل مباشر كاحلصص والرتاخيص 
 سواقها؛ تلك الجراءات واحملافظة على أ

البعد الثاين: تطبيق الجراءات الغي تعريفية على املنتجات احمللية جيعلها أكثر جتانسا مع السلع يف األسواق الدولية،   -
 ( مما يسمح بتداوهلا بني البلدان الشريكة.  FAO,WTO,WHO,WIPOمثل ) وامتثاال لقواعد املنظمات الدولية 

   : التنظيميةاألساليب : الفرع الثالث

 هتدف هاته األساليب إىل وضع الطار التنظيمي والداري للسياسة التجارية للدولة وتشمل مايلي: 

 :  التجارية أوال: املعاهدات 

 التجارية  العالقات  تنظيم  الدبلوماسية، بغرض أجهزهتا  الدول، بواسطة  من  غيها  مع  الدولة  تعقده  اتفاق  أهنا  على  تعرف 
 بني  التجاري  التبادل  لتنظيم ؛ دبلوماسية  بساليب  لذلك  التوصل  التجاري ويتم  أو  االقتصادي  أو السياسي  اجملال  يف  سواء  بينها  فيما

 مثل  عامة  على مبادئ  التجارية  املعاهدات  وتقوم  املتبادلة،  السلع  على  الضريبية  واملعامالت  اجلمركية  الرسوم  مثل  أكثر  أو  دولتني 
   .(79، صفحة 2013)سلطاين،  األوىل والدول ابملثل  املعاملة  املساواة،

 :  تفاقات التجارية اثنيا: اإل

واملزااي   ا وكيفية تبادهل ع املتبادلةتتسم بتفصيلها، حيث تشمل قوائم السلو  اتفاقات قصية األجل عن املعاهدةهي 
 . ( 227، صفحة 2014)خالد،  ملعاهدة ااملمنوحة على حنو متبادل، وابلتايل فهي ذات طبيعة إجرائية وتنفيذية لبنود 

   :اثلثا: إتفاقات الدفع 

 عمالت األجنبية؛  ينتشر أسلوب إتفاقات الدفع بني الدول األخذة بنظام الرقابة على الصرف وتقييد حتويل ال

وغيها وفقا للسس واألحكام اليت يوافق عليها  بني دولتني يعرف على أنه إتفاق ينظم قواعد تسوية املدفوعات التجارية 
الطرفان، وجوهر هذا التفاق هو أن تتم حركة املدفوعات بني الدولتني املتعاقدتني ابلقيد يف حساب مقاصة ملدفوعات  

وحيدد العملة اليت تتم على أساسها العمليات  ، ( 264، صفحة 2000)حشيش ع.،  على األخرىومتحصالت كل منهما 
وسعر الصرف الذي جتري التسوية وفقا له، فضال عن أنواع املعامالت اليت يسمح بتحويلها عن طريقه ومدة سراينه وطريقة جتديده  

 . ( 418، صفحة 2009)األقداحي،  أو تعديل بعض نصوصه 

   : االقتصادية رابعا: التكتالت 
إن األشكال التنظيمية للتكامل االقتصادي تتسلسل من مناطق جتارة حرة إىل احتادات مجركية مث سوق مشرتكة وتنتهي  
بتكامل اقتصادي كامل حيث تقوم الدول األعضاء مبنطقة التجارة احلرة إبلغاء الرسوم اجلمركية فيما بينها مع احتفاظ كل دولة  
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جتاه ابقي الدول، مث تتطور لتتخذ تعريفة مجركية موحدة حتت غطاء االحتاد اجلمركي، ويف درجة  بتعريفاهتا اجلمركية وقيودها الكمية 
إىل أعلى درجات التكامل عند   التنظيمات أعلى تقوم بتحرير حركة عوامل النتاج يف نطاق السوق املشرتكة، لتصل خمتلف تلك 

مراحل  ، ومن اجلدول املوايل نبني ( 130، صفحة 1990)ماكي،  خلق عملة موحدة بعدتوحيد السياسات املالية والنقدية 
 الوصول إىل أعلى درجات التكتل وخمتلف املزااي األساسية املرافقة هلا: 

 
 وميزاهتا  االقتصادية درجات التكتالت   (:02-02)  اجلدول رقم

 ميزات التكتل  التكتل 
 التجارة ترتيبات  ①

 التفضيلية 
بني دولتني متنح تسهيالت للتجارة اخلارجية   اتفاقاتعبارة عن 

 دون دول أخرى. 
الدول  عدم وجود التعريفة اجلمركية وال قيود أخرى على التجارة بني  احلرة  منطقة التجارة  ②

 األعضاء. 
 + تعريفة مجركية مشرتكة جتاه الدول خارج االحتاد. ②+ ① اإلحتاد اجلمركي  ③
 + حرية تنقل السلع ورأس املال والعمالة بني األعضاء. ③ السوق املشرتكة  ④
اإلحتاد النقدي و   ⑤

 االقتصادي
 واملالية .  االقتصادية + عملة موحدة وتوحيد السياسات ④

 اعتمادا على ماسبق  الطالب: من إعداد املصدر

 :  املوايلالسياسة التجارية نقوم برسم املخطط  ت تلخيصا ملا سبق من أدواو 

 أساليب السياسة التجارية (:  10  -02الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

اعتمادا على ما سبق الطالب: من إعداد املصدر

 أساليب السياسة التجارية 

 السعرية  تاو األد

 إدارة سعر الصرف 

 الغراق 

 لتنظيمية الدولية ا  األساليب 

 العاّنت 

 التدابي غي التقنية 
 ( الدارية ، لكمية)ا

 

 التدابي التقنية 

 التكتالت االقتصادية 

 املعاهدات التجارية 

 

 التجارية  التفاقيات

 التدابي الغي مجركية 

 التعريفة اجلمركية 
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إتفاق مع اجلدول أدّنه حول تقسيم  توصلنا إىل ة يف السياسات التجارية من خالل سرد األساليب واألدوات املستخدم 
 . احلرية واحلماية رئيسيني على أساس هذه اآلليات إىل جزئني  

 
 تركيز آليات السياسة التجارية بني احلرية واحلماية   :( 03-02)  اجلدول رقم

 احلرية أنظمة متيل إىل سياسة   أنظمة متيل إىل سياسة احلماية 
 سياسة االكتفاء الذات )النسيب(  -
 سياسة التعريفة اجلمركية   -
)احلصص وتراخيص   نظام الرقابة الكمية  -

 ام الرقابة على النقد( ظاالستياد، ون 
 ختفيض قيمة العملة والتدابي السعرية  -
 القيود الدارية   -
 وصاية الدولة على االستياد  -

 االحتادات اجلمركية  -
 التجارية )الدولة األكثر رعاية( االتفاقيات  -
 الدولية  االقتصاديةمات ظاملن -

 

 (21-20، الصفحات 1988)توفيق،  :املصدر
 

من الناحية  ( ال يلغي الدور الذي يقوم به كال النظامني معا يف العديد من الدول  03-02إن التقسيم املشار إليه يف اجلدول ) 
 حترير قطاعات أخرى متطورة.  ابحلماية مقابل ، إذ أن هناك تفاوت يف بعض القطاعات تعمل على تداركها ة قطاعيال
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 :عالقتها مع ميزان املدفوعاتاملبحث الثاين: الصادرات، أنواعها واسرتاتيجياهتا و 

أصبح   ، واالتصاالت، والتقدم التكنولوجي سرعة املواصالت  الدولية والتطور املرافق هلا من  مع اتساع املبادالت التجارية 
لزاما احلديث عن حتسني ميزان املدفوعات والذي ميثل صورة واضحة حول التعامالت التجارية واالستثمارية الدولية، وابت من  
الواجب اعتماد اسرتاتيجية مالئمة من أجل تطوير صادرات السلع اليت تعد العصب األساسي للدول النامية يف ضل غياب  

يكلها اخلدمات، وقد تناول هذا املبحث املكوّنت األساسية للتصدير وموقعه من ميزان  األسواق املالية املتطورة وضعف ه
 يلي: املدفوعات وقام بعرضه كما 

 : املطلب األول: ميزان املدفوعات والعوامل املؤثرة فيه لتصحيح االختالالت

حركة  ت االستثمار األجنيب و تدفقامكوّنته ، ومن أبرز مع اخلارج للدولة  االقتصاديةقات ميزان املدفوعات كل العال يلخص
لتأثي  حتاول ا ل، لذلك فإن الدول الدول اليت ال تتوفر على أسواق تقوم بتنفيذ عمليات على رأس املا تلك  خاصة  ة اخلارجيةالتجار 

 .  احمللية  ساهم يف التنمية مبا ي  االقتصادية العالقات على تلك 

 :دفوعات:ماهية ميزان امل  الفرع األول 

 الدولية والسماح خبدمة مصاحلها، نستعرضها فيما يلي:  االقتصاديةيهدف ميزان املدفوعات إىل ترتيب التعامالت 

 :  أوال: تعريف ميزان املدفوعات

بيان يسجل احلقوق والديون اخلارجية للدولة، خالل مدة زمنية معينة عادة ما تكون سنة  يعرف ميزان املدفوعات على أنه 
حيث متثل   ؛ املزدوج  القيد إحصائيات تلك الفرتة على  يعتمد يف ترتيب  ، (159، صفحة 2003)حشيش و شهاب،  واحدة

 أو  قيمة يف  التغيات  للدولة الناجتة عن التعامل مع بقية دول العامل أو بسبب هجرة األفراد وكذا االقتصادية تغيات قيمة األصول 
،  2011)نعمة،  دول العامل  بقية  اجتـاه والتزاماهتا وحقوقها  )2(خاصة سحب وحقوق نقدي ذهب من به ما حتتفظ  مكوّنت
 . (70صفحة 

بني   االقتصاديةوالتجارية و فإن ميزان املدفوعات يعترب سجال حماسبيا سنواي وشامال، يقيد جمموع التدفقات املالية عليه و 
 األشخاص املقيمني يف الدولة مع الغي مقيمني هبا.  

 
لتكملة االحتياطيات الرمسية للدول األعضاء وتعتمد  1969هي أصل احتياطي دويل، أنشأه صندوق النقد الدويل يف عام حقوق السحب اخلاصة   2 

 قيمته على سلة من مخس عمالت رئيسة يف التجارة الدولية. 
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   : اثنيا: أمهية ميزان املدفوعات
 مبا أنه حوصلة شاملة عن معطيات القتصاد فأنه:  

حتديد المكانيات املتاحة واحملتملة للدخول مع  يعد مؤشرا مهما ملستوى الضغط على سعر الصرف األجنيب للدولة، وابلتايل  -1
، صفحة  2008)السرييت ا.،  الدولة يف تعامالت جتارية أو تنفيذ الستثمارات فيه لكتشاف أرابح وخسائر الصرف األجنيب

36) . 
 كان كلما إذ يتضمنها، اليت االقتصادية املعامالت خالل الدويل من االقتصاد مع إندماج االقتصاد الوطين درجة  يعكس -2

 والعكس؛    الدويل القتصاد  على القتصاد الوطين انفتاح درجة على  ذلك دل  كبيا  املعامالت  هذه حجم
 تطور مدى ومعرفةلدولة ما،  االقتصاديةاألوضاع  وحتليل  الدويل لدراسة النقد العاملية كصندوق املالية املؤسسات أداة تستعمله -3

 اخلارجي هلا؛  املركز على للحكـم جيدا  مؤشرا يعترب كما الـدولة هلذه اهليكـل االقتصادي 
 أسواق  يف  البلد  لعملة  القيمة الفعلية حتديد  يف  يساهم مبا  األجنبية،  العمالت  جتاه عليها والطلب  الوطنية  العملة لعرض  بيان  -4

 . (232، صفحة 2006)هوشيار،  األجنيب  الصرف 
التغيات احلاصلة يف ميزان املدفوعات لبلد معني مستوى الرقابة املفروضة، ابلضافة إىل موقع االقتصاد من املنافسة   تعكس -5

   .(36، صفحة  2016)زرارقة،   الدولية
اخلارجية ومعرفة املتطلبات السلعية واجتاهاهتا   االقتصادية  العالقات  وتوجيه ختطيط على العامة السلطات تساعد يعترب أداة هامة -6

 التجارة يقدم مساعدة كبية ملختلف الشركاء يف متويل فإنه النقدية، بذلك  املالية  وضع السياسات  اجلغرافية، كما يساعد على 
   .( 22، صفحة 2020)خروف، ثوامرية، و فرحية،  اخلارجية 

 :  اثلثا: مكوانت ميزان املدفوعات
 يتكون ميزان املدفوعات مما يلي: 

 اخلدمات  التجاري وميزان  امليزان  املدفوعات ويضم ميزان يعترب من أهم مكوّنت  : اجلارية  اجلاري أو املعامالت  احلساب .1
 واحد. جانب من التحويالت وحساب

 املادية اليت  السلع من والواردات ابلصادرات املتعلقة البنود  مجيع يتضمن هذا احلساب املنظورة(: املعامالت) التجاري  احلساب -أ
 ويعرب، ( CIF) ابلقيمة الواردات تقومي يتم بينما ( FOB) بقيمة  الصادرات تقومي اجلمركية، حيث عادة ما يتم الدول حبدود متر

 الواردات  قيمة  قيمة الصادرات  جتاوزت  والواردات، فإذا  الصادرات بني  الفارق  اخلارجي، أي  التعامل  صايف  على  التجاري  امليزان 
 قوة  التجاري  امليزان  يف  الفائض العجز، ويعكس  حدوث  يعين ذلك  غي  حدث  التجاري، إذا  امليزان  يف  فائض  حدوث  ذلك  يعين 

 على ذلك  فيعرب  الواردات  تقييد  كسياسة معينة  سياسة  ظل  يف  حتقق  ما إذا طبيعية، أما  ظروف يف ذلك حتقق  القتصاد إذا ومتانة 
    . (55، صفحة 1991)الفار،   السياسة تلك جناح

 لقاء الدولة  متحصالت  كل  يرصد ألنه اخلدمات،  ميزان  أيضا  عليه املنظورة(: يطلق  التجاري )املعامالت غي  احلساب -ب
 الفرق  يشكلو  من األجانب )واردات(؛  خدمات  على حصوهلا  نتيجة  للخارج  للخارج )صادرات( أو مدفوعاهتا  تقدميها خدمات 
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أهم تلك   ويضم اخلدمات،  رصيد ميزان منها  الواردات لتمويل واملدفوعات اخلدمات هذه من  الصادرات  متحصالت  بني
       .(55، صفحة 2003)احلجار،   احلكومة ...ال والسياحة، التأمـني، نفقات السفر  اخلدمات: النقـل، التعليـم، االتصاالت،

ويشتمل على التحويالت اخلاصة واملنح احلكومية، والتعويضات واملساعدات اليت تقدم   حساب التحويالت من جانب واحد: -ج
وغيها من املدفوعات اليت تعطى بدون مقابل مادي يف شكل هدااي، وتسجل املدفوعات إىل  يف فرتات الكوارث واألزمات، 

   . (55، صفحة 2012)هداجي،  اخلارج يف جانب املدين، بينما تسجل املدفوعات من اخلارج يف اجلانب الدائن 
 بغرض الداخل إىل  أو اخلارج  إىل نقدية عنها تدفقات  ينتج  اليت املعامالت  كافة  احلساب هذا يسجل :املال  رأس حساب .2
   :قسمني إىل ستثمار، وينقسمال

 سنة،  هتامد  تفوق  طويل  ألجل  استثمارها بقصد  اخلارج  وإىل من  احملولة  األموال  رؤوس شملي  :األجل طويل املال رأس حساب -أ
 حكومية  أو  خاصة  مصادر خالل من  متت  سواء األجل طويلة  والقروض املالية  واألوراق  املباشرة الستثمارات األجنبية  ويتضمن

  . (86، صفحة 2003)احلجار،   متعددة أو
 وأرصدة والكمبياالت  النقدية  كاألصول سنة، عن هتامد تقل اليت  الرأمسالية العمليات  يشمل األجل:  قصي  املال  رأس حساب -ب

 احمللية  البنوك  أرصدة  يف زايدة  كل  أيضا  يتضمن  كما األجل،  قصية  احلكومة  وسندات  الطلب  حتت  والقروض  السماسرة
   .( 86، صفحة 1991)الفار،   احمللية البنوك  يف  املودعة  األجانب أرصدة يف  نقص  أو  اخلارج يف املودعة

حتركات الذهب للغراض النقدية والتغيات يف الحتياطي من العمالت األجنبية   حساب الذهب والصرف األجنيب: ويضم -ج
 . (199، صفحة 2012)شقيي،   وكذا حقوق السحب اخلاصة لدى صندوق النقد الدويل الدائنة واملدينة

 اليت  األجنبية  والعملة  الذهب  من  واملدفوعات املداخيل  صايف  يسجل  احلساب  هذا إن الرمسية:  الدولة  احتياطيات  حساب .3
 مليزان املدفوعات، احلسابية  التسوية  هو  احلساب هذا  من  املال، والغرض رأس  حساب  وصفقات  اجلاري  صفقات احلساب  من تنتج 

 يف  البلد وحصة  اخلاصة، حقوق السحب  للتحويل، القابلة  العمالت الدولية )الذهب، الحتياطيات حتركات  طريق عن وذلك 
 . (8، صفحة 2012)عزي،  الدولية(  املؤسسات

اجلاري وحساب رأس املال جيب أن  رغم أن ميزان املدفوعات يشيَّد كمتطابقة حماسبية، أي أن رصيد احلساب السهو واخلطأ:  .4
يكون دائما متساواين؛ لكن يف الواقع العملي ال يكون كذلك، حيث من الصعب أن جتمع بياّنت عن كال جانيب كل معاملة تتم  

حتياطية  مع اخلارج، فالقيود املختلفة الصادرات والواردات، التحويالت بدون مقابل، املعامالت الرأمسالية واملعامالت يف األصول ال
جتمع، نتيجة لذلك وابلرغم من   مث م بدرجات متفاوتة من الدقةبواسطة طرق تتس ن فقط أن جتدول أو تقدر انفراداي الرمسية، ميك 

و شهاب،   )حشيش  اجلهود اليت يبذهلا الحصائيون فإنه ّندرا ما يتوازن احلساب وابلتايل يقوم حساب السهو واخلطأ بتسويته
 . ( 292، صفحة 2003
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 :  الفرع الثاين: العوامل املؤثرة يف ميزان املدفوعات
وغالبا ما تستهدف الدولة هدفني أساسني يف  ، االقتصادية يتأثر ميزان املدفوعات كغيه من املوازين مبختلف املتغيات 

 التصرف بتلك املتغيات مها: 
 ، وختفيض الواردات كأداة للحمائية امليزان التجاري: زايدة الصادرات كسياسة للنمو،  -
 . وزايدة األصول املنتجةاالستثمار األجنيب: من خالل حتفيز التدفقات املوجبة  -

   : أوال: التضخم
ينتج تراجع يف الصادرات وزايدة  ترتفع األسعار احمللية نسبيا مقارنة ابألسعار العاملية بفعل ارتفاع معدل التضخم، ومنه 

)هداجي،   الواردات ألن أسعار السلع األجنبية تصبح أكثر جاذبية ابلنسبة للمقيمني ابملقارنة مع أسعار السلع املنتجة حمليا 
 وينتج عن ذلك خلل يف امليزان التجاري.  ،( 61، صفحة 2012

   :الناتج احمللي اثنيا: معدالت منو 
يتأثر الطلب على الواردات بزايدة دخل الدولة، وعلى العكس من ذلك يؤدي اخنفاض الدخل إىل إخنفاض الطلب على  

 . (37، صفحة 2016)زرارقة،  الواردات 
   :اثلثا: السياسة النقدية للبلد 

واخلدمات األجنبية من خالل إدارة أسعار الصرف، إذا كانت الدولة تتبع نظام  يؤثر البنك املركزي على طلب السلع 
أسعار الصرف الثابتة أو من خالل تعديل أسعار الفائدة لرتباطها بوجهات رؤوس األموال، وبذلك تكون هذه التعديالت مفتعلة  

لتخفيف العجز أو حتسني   ( 23، صفحة 2012)شقيي،  لغرض معني غالبا ما يكون هدفها تعديل وضع يف ميزان املدفوعات
 القدرة التصديرية. 

   :رابعا: اإلختالف يف أسعار الفائدة 
ينشأ التغي يف أسعار الفائدة أثرا على حركة رؤوس األموال حيث تؤدي ارتفاعا يف الدخل وزايدة تدفق رؤوس األموال إىل  

استثمارها يف متلك سندات ذات عائد مرتفع، وعلى العكس من ذلك يؤدي اخنفاضها يف الداخل إىل التدفقات  الداخل هبدف 
السالبة أو خروج رؤوس األموال إىل اخلارج، ألن املراكز املالية العاملية األخرى تصبح أكثر جاذبية ابلنسبة للمستثمرين، حيث  

)احلجار،   تفع فيها سعر الفائدة عن املستوى العاملي لإلستفادة من الفرق بني السعرين ينتقل رأس املال إىل املراكز املالية اليت ار 
 . ( 64، صفحة 2003

 :  خامسا: تقلبات أسعار الصرف
يؤدي ارتفاع القيمة اخلارجية للعملة الوطنية إىل اخنفاض القدرة التنافسية للسلع واخلدمات املنتجة حمليا وتصبح أسعار  

يؤدي اخنفاض سعر صرف العملة الوطنية إىل زايدة القدرة  الواردات أكثر جاذبية ابلنسبة للمقيمني، وعلى العكس من ذلك 
 . (37، صفحة 2016)زرارقة،  خفض جاذبية أسعار الواردات ابلنسبة للمقيمنيالتنافسية لصادرات السلع احمللية وتن 
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     :سادسا: التدخالت احلكومية 
القومي للدولة والذي  يكون التأثي على ميزان املدفوعات بفعل التدخل املغرض من طرف احلكومة ابلتأثي على الدخل 

بدوره يؤثر على دخول األفراد يف البلد فينعكس ذلك على سلوكياهتم الستهالكية بزايدة أو برتاجع الطلب على خمتلف السلع  
األجنبية أو احمللية، وكل ذلك يكون بقيام احلكومة ابلتأثي على الطلب الكلي الفعال على السلع واخلدمات احمللية بسياسة  

 . ( 23، صفحة 2012)شقيي،  أو تضخمية، فيحدث اخنفاض أو ارتفاع يف مستوى األسعار احملليةانكماشية 

 : املدفوعات وأسبابه  الفرع الثالث: التوازن واالختالل يف ميزان

كغيه من املوازين يكون ميزان املدفوعات يف أغلب األحيان بوضعية غي متوازنة، ولكن خيتلف التوازن بني توازن نظري  
وآخر حقيقي، فتبعا للقيد املزدوج فإن ميزان املدفوعات دائم التوازن حماسبيا، لكن غالبا ما يكون هذا التوازن خمتال من الناحية  

 . االقتصادية 

   :املدفوعات ميزان  ختالل أوال: توازن وا

 : واالقتصادي  احملاسيبينقسم إىل نوعني مها التوازن 

 تعتمد  فيه  املعامالت  وتسجيل  تنظيمه  طريقة  ألن  احلسابية  الناحية  من  الدفرتي(: يكون فيه متوازّن  احملاسيب )التوازن  التوازن  .1
 تتساوى واحدة القيمة يف اجلانب املدين والدائن، لذا يظهر كوحدة فيها  معاملة تكون  كل  أن  أي املزدوج، القيد نظام على  أساسا

فقد جند   إال أن هذا التوازن ال يعين توازن خمتلف حساابته، (100، صفحة 1990)منصور،  السنة خالل حسابيا وتتعادل 
تظهر نتيجتها على حساب آخر، وكمثال على ذلك: إذا كان هناك عجز يف امليزان التجاري بسبب زايدة   هااختالال يف أحد

الواردات فإن حساب التسوية املالية هلا سوف يرتفع سواء كان عن طريق العمالت األجنبية أو القروض اخلارجية، ومن جهة أخرى  
ل وحدثت ابلفعل، وابلتايل تسجل تلك الفروقات حبساب السهو  تسج مل  ميكن أن يكون اختالال لوجود مدخالت أو خمرجات

 واخلطأ لضفاء التوازن احملاسيب.  
 أيضا  التلقائية وتعرف أو املستقلة املعامالت  وخصوم  أصول  تساوي  القتصادي التوازن القتصادي: يستوجب التوازن .2

 الصادرات  املعامالت هذه ومن املدفوعات ككل،  ميزان موقف عن  بغض النظر تتم اليت املعامالت وهى اخلط،  فوق  ابملعامالت 
 بغرض تتم اليت  األجل  طويلة املعامالت الرأمسالية إليها  اجلارية يضاف املعامالت  أي  منظورة غي أو منظورة كانت سواء والواردات
 يف  االختالف فرص من  االستفادة أجل من تتم اليت  األجل قصية املعامالت  وأيضا  حتقيق الربح أجل من األجل طويل االستثمار

 مشتقة اهلدف عمليات أو  التسوية ببنود فتسمى العمليات ابقي أما  املضاربة، بغرض أو الدولية املالية بني املراكز  الفائدة أسعار
 . ( 114، صفحة 2015)دوحة،  املدفوعات  مليزان  املدين اجلانب مع الدائن  اجلانب توازن منها 
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 صورة يف  كان سواء املدفوعات  ميزان يف اخللل مصدر تعد  اخلط فوق  الواقعة االقتصادية  املعامالت  أن  القول ميكن وعليه
 املعامالت حالة ملعرفة السلطات تتخذها اليت  الجراءات مبثابة  تعد فإهنا اخلط حتت الواقعة  املعامالت أما  فائض، أو  عجز

 العجز.  أو  الفائض  حالة حيث من اخلط فوق الواقعة االقتصادية 

 :  اثنيا: أسباب اإلختالل يف ميزان املدفوعات

 ترجع األسباب الرئيسية لإلختالل إىل: 

 إىل يؤدي فإن ذلك  احلقيقية  قيمته  من أكرب ما لدولة العملة  صرف سعر كان إذا :األجنيب(  الصرف )سعر إختالل نقدي .1
 وابلتايل السلع تلك  الطلب اخلارجي على إىل إخنفاض  يؤدي مما  األخرى،  الدول نظر  وجه  من  الدولة  هاته  سلع  أسعار  إرتفاع 

،  2017)بن طرية،  جيب مما  بقل  صرف العملة  سعر حتديد حالة يف العكس مدفوعاهتا، وحيدث  ميزان  يف  إختالل  حدوث
 . ( 8صفحة 

 فائض حدوث السندات، وابلتايل صادرات  زايدة إىل  يؤدي الدولة داخل  األموال تدفق زايدة إن  :األموال رؤوس  تدفق معدل .2
 على ترتب  الذي  نتيجة الختالل  التوازن  حتقيق  على  العمل  إىل  حتتاج  فإهنا  املقرضة أو  املستثمرة الدولة  ميزان مدفوعاهتا، بينما  يف

 . ( 962، صفحة 2005)خليل،  السندات  استياد تلك 

تغيات ظروف العرض والطلب: تعكس هيكل القتصاد الوطين كوجود تكاليف إنتاج مرتفعة مما يضعف القوة التنافسية للدولة   .3
نتاج، وانكماش يف التكاليف الكلية وارتفاع  لرتفاع نفقات النتاج، أما زايدة قوهتا على املنافسة يكون نتيجة لزايدة حجم ال

 . (27، صفحة  2011)عقيب،  الطلب 

 انتعاش املؤقت نتيجة الفائض حيدث فقد مستمر، وبشكل دوراي الدول هلا : تتعرضاالقتصادية النشاطات يف التقلبات  .4
 جتارية سياسة عن قد ينتج كما الدولية األسواق يف األجل قصية  مالئمة إقتصادية  نتيجة لظروف أو مؤقت داخلي إقتصادي

)بن طرية،   مؤقتة  بصفة  للتصدير  وتقدمي إعاّنت على الصرف  كالرقابة  الصادرات  تشجيع  أو  الواردات  إىل خفض  هتدف  محائية 
 . ( 8، صفحة 2017

 ال أسعارها كانت إذا النتاج  عناصر  مستوى على هيكلي إختالل بصدد نكون  :النتاج  عناصر مستوى على هيكلي إختالل .5
 متوفرة هبا  عناصر إنتاج  تستخدم سلعة إنتاج يف  الـدولة  ختصصت أن  حدث  ابلدولة، فإذا  العناصر هلذه الوفرة النسبية  عن  تعرب 

 . ( 967، صفحة 2005)خليل،   عناصر النتاج إستخدام يف إساءة ذلك نسبيا يعترب

عوامل ميكن التنبؤ هبا وأخرى ال ميكن التنبؤ هبا: تتمثل يف جمموعة العوامل اليت ال ميكن التحكم فيها كالعوامل الطبيعية،   .6
التبادل الدويل، وكذا العوامل السياسية كاحلروب أما  التطور التكنولوجي وتغيات أذواق املستهلكني أو التدهور املفاجئ يف نسبة 

)حسني عوض هللا،   من ّنحية العوامل اليت ميكن التنبؤ هبا هي اليت من شأن الدولة أن تتحكم فيها كالتضخم واالنكماش
 . ( 72، صفحة 2005
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   : يات تصحيح اإلختالل يف ميزان املدفوعاتالفرع الرابع: آل

خمتلف االختالالت حسب طبيعتها إذا ما كانت تلقائية أو من تدخل   وتصحيح تسوية  أجل  من هناك عدة طرق 
    احلكومة:

   :املدفوعات مبيزان  اآلل  أوال: التعديل
 عملية  ولتوضيح، تلقائيا يتعدل  فإنه  املرنة الصرف  أسعار  تتبع  الدولة  وكانت  املدفوعات،  ميزان  يف  إختالل  حصل  إذا 
 التلقائية،  املستلمات  من أكرب التلقائية  املدفوعات ألن  من عجز وذلك يعاين  نه أ  نفرض املدفوعات،  ميزان يف التلقائي التصحيح 

 إىل األخرى  العمالت مقابل العملة  صرف  سعر اثبتة، مييل  األخرى  العوامل بقاء  املدفوعات ومع ميزان  يف  العجز  هذا  وبسبب
 السلع واخلدمات، على اخلارجي الطلب  زايدة إىل يؤدي مما املستوردين،  نظر وجهة من كلفة أقل السلع تصبح الخنفاض، وابلتايل 

 سعر وابلتايل يرتفع  الدول األخرى، متزايدا لعمالت وعرضا العملة  على متزايدا  طلبا  يوافقه واخلدمات السلع  على  الطلب وهذا
 املدفوعات؛  ميزان  العجز يف األخرى ويزول العمالت  مع توازنيا  يصبح حىت  االرتفاع  هذا ويستمرصرفها 

 واخلدمات  السلع على الطلب احمللي مروّنت على تعتمد  املدفوعات ميزان يف التلقائي التصحيح عملية أن ابلذكر ديراجل
 . (22، صفحة 2008)مطر،  واخلدماتالسلع  من الصادرات  على األجنيب الطلب  ومروّنت املستوردة

 :  العامة  السلطات تدخل طريق  عن التسوية  اثنيا: آلية 

 ّنحية  ومن  الستمرارهجتنبا  املدفوعات  ميزان  يف  احلاصل  اخللل  ملعاجلة  مباشرة وغي  مباشرة بصورة  العامة السلطات  تتدخل 
 السلبية.  االقتصادية  آاثره من  أخرى للحد

   :( 12-11، الصفحات 2017)بن طرية،   يف  تتمثل الوطين القتصاد داخل  تتخذ  اليت الجراءات -1
 ؛ امليزان يف  عجز حصول حالة  يف األجنبية العمالت على للحصول  للجانب  احمللية  والسندات والعقارات  األسهم بيع -أ

 ؛ الصادرات وتشجيع الستياد  على  للضغط املختلفة  التجارية السياسة أدوات استخدام -ب
 ؛ امليزان  يف اخللل  تصحيح  يف  القطر  لدى  املتاحة الدولية واالحتياطات  الذهب استخدام -ج
 : يف  تتمثل الوطين القتصاد خارج تتخذ  اليت الجراءات -2
 ؛ للخارج  الذهيب  الحتياطي  من  جزء  و بيع  املختلفة املصادر  من اخلارجية القروض إىل  اللجوء -أ

 .األجنيب النقد على للحصول  األقطار  تلك  ملواطين األجنبية  املؤسسات  يف الدولة  متلكها وسندات أسهم بيع -ب

   :النقدية  اثلثا: السياسات
 تتبع الدولة  كانت  إذا الصرف أسعار  تعديل  خالل  من األجنبية  واخلدمات السلع  طلب  على  التأثي  املركزي البنك  يستطيع 

 .الفائدة  أسعار تعديل خالل من أو  الثابتة  الصرف أسعار  نظام 
 العمالت العملة احمللية مقابل  سعر صرف  بتخفيض  يقوم  املركزي البنك فإن املدفوعات ميزان  يف  عجز  وجود حالة  ويف

   تصحيح  ومنه يعمل على  املستوردات،  واخنفاض  الصادرات زايدة  مث  احمللية  واخلدمات  السلع أسعار اخنفاض  إىل فيؤدي  األجنبية
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الذي  تدفقات رأس املال األجنيب  على  أسعار الفائدة ي ثأت ابلضافة إىل  ،( 23، صفحة 2008)مطر،  املدفوعات  ميزان خلل 
 حتسني ميزان املدفوعات.  يساهم أيضا يف

 :  واألساليباملعايري  -ماهية الصادراتاملطلب الثاين: 

يف العملية مها الصادرات والواردات، فكلما كان هناك مصدر   إن احلديث عن التجارة الدولية يؤدي إىل طرفني أساسني
قابله مستورد والعكس فهما وجهني لعملة واحدة، ومن جهة أخرى تأفسر هاته العملية انتقال القيمة بني احلدود سواء يف شكل  

عند احلديث عن تنمية   االعتباربضاعة )منظورة وغي منظورة( وما يقابلها من مدفوعات مالية، لذلك فإن جيب األخذ بعني 
 دائم لعملية التصدير.    اقتصاديالتصدير أو تشجيعه جمموعة من النقاط املشرتكة مع الطرف اآلخر من أجل جتسيد منطق 

   :الفرع األول: ماهية التصدير 

 يعترب التصدير عملية بيع منتجات لطرف يف دولة أخرى لذلك تكتسي طابعا مهما لالقتصاد الكلي للبلد.  

 :  أوال: تعريف الصادرات 

هي السلع واخلدمات اليت يتم إنتاجها يف بلد ما وبيعها ملشرتين يف بلد آخر، وتشكل إىل جانب الواردات ما يدعى  
 .  (investopedia, 2020)  ابلتجارة الدولية

هي تلك العمليات اليت تتعلق ابلسلع واخلدمات اليت يؤديها بصفة هنائية املقيمون والغي املقيمني يف البلد مع اخلارج، وبصيغة   -1
  إىل زايدة يف دخل البالد أخرى متثل الصادرات انفتاحا أجنبيا على السلع واخلدمات املنتجة داخل البلد األمر الذي يؤدي 

 . (27، صفحة 2020)بوديسة، العبسي، و لبزة، 
هي جمموعة من السلع واخلدمات اليت يبيعها اقتصاد حملي لبلدان أجنبية، فإذا ابعت جنوب إفريقيا املاس إىل هولندا يعترب   -2

بنقل هذه السلعة فتعترب الدولة اليت تدفع تكلفة هذه اخلدمة مستوردا واليوّنن  تصديرا لسلعة، أما إذا قامت شركة شحن يوّننية  
مصدرا، وابملثل عندما توفر شركة بريطانية تغطية أتمينية ملصدر املاس يف جنوب إفريقيا، ستصنف بريطانيا تكلفة التأمني على  

ت املصدرة أو املستوردة اهلندسية منها  أهنا تصدير للخدمات إىل جنوب إفريقيا، ومن األمثلة األخرى على اخلدما
 .   (Piros & Pinto, 2013, p. 405) واالستشارات واخلدمات الطبية 

مدى قدرة القتصاد على حتقيق تدفقات سلعية وخدمية ومالية ومعلوماتية، ثقافية، سياحية وبشرية إىل دول وأسواق أخرى،   -3
 .( 15، صفحة 2008)النجار،  حتقيق أرابح وقيم مضافة وزايدة التوظيف واكتساب التكنولوجياهبدف 

  عموما يقصد به:

 تسويق املنتجات خارج حدود الدولة؛  -
 ما يقابل الطلب األجنيب على السلع احمللية بعد حتقيق الفائض يف النتاج؛  -
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 خالله يتم تداول السلع من دولة ألخرى؛ النشاط الذي من  -
 جتارة حتكمها شروط ومعايي وتشريعات حملية ودولية معا؛  -
 منفذ رئيسي للعمالت األجنبية.  -

كل عملية يؤديها كيان قانوين خيضع جملموعة من التشريعات    :مما سبق ميكن الشارة إىل تعريف شامل للصادرات على أهنا 
)منظورة وغي منظورة( إىل اخلارج مقابل عوائد، كما ميكن أن تكون املنتجات  حملية  ق منتجاتالداخلية والدولية، تسمح بتدف

األجنبية املستوردة هنائيا حمل هذه العملية عند إعادة تصديرها على حاهلا أو بتعديل، تنشأ على إثرها عالقات مالية، بشرية،  
 بط إقتصادية بني اجملتمعات احمللية واألجنبية.   ثقافية، تكنولوجية، سياسية وغيها، وابلتايل فهو حلقة ر 

 :  اثنيا: أمهية التصدير

تكمن أمهية التصدير على املستوى الكلي يف أنه مصدر دخل لالقتصاد الوطين عامة، أما إذا تناولنا هاته األمهية بتفصيل  
أكثر خاصة من جهة الدول النامية فإنه يعد خيارا مهما ميكن االعتماد عليه لتوفي احتياجات النقد األجنيب بشكل منتظم،  

ية اليت تعاين منها موازين مدفوعاهتا، إذ يالحظ تفاقم العجز يف امليزان التجاري وزايدة  ويعمل على تصحيح االختالالت اهليكل
)قدي و وصاف،   ضعف قدرهتا على الستياد إىل حجم املديونية اخلارجية وتزداد أعبائها عند غياب التصدير، وهذا يؤدي 

   .( 218، صفحة 2002

تساهم الصادرات يف اتساع السوق وتصريف الفوائض مما يفتح الباب أمام زايدة النتاجية والتخصص ابلضافة إىل  
لذلك تعمد الدول على حتفيز عمليات فتح أسواق جديدة   ، ة اليت تتبع مزااي النتاج الكبي اخنفاض التكاليف والتكاليف الثابت

وتنويع األسواق لتخفيض املخاطر، مما يزيد من عمليات التوظيف والدخل والقضاء على البطالة   املبيعات نمية أعماهلا وزايدةلت
 وحتسني املستوى املعيشي للسكان. 

من جهة أخرى فإنه يعد مؤشرا اقتصاداي يدل على تطور البلد وقوته خاصة إذا كان اهليكل التصديري متنوع وواسع  
وقوة تفاوضية مع املؤسسات اخلارجية اليت تساهم يف اندماج االقتصاد احمللي ابالقتصاد   اقتصاديةغرايف؛ مما خيلق روابط النطاق اجل 

 الدويل. 

التجريبية إىل أن النمو السريع للصادرات يعجل من عملية النمو االقتصادي اليت تطمح هلا   االقتصادية وأتكد الدراسات 
املهام األوىل ملتخذي القرار رسم سياسات وخطط أساسها عملية تنموية طويلة األجل لتنويع مصادر   الدول النامية، لذلك فإن من 

 . ( 219، صفحة 2002)قدي و وصاف،  الدخل غي صادرات املواد األولية خللق اقتصاد تصديري غي تقليدي 
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 : الفرع الثاين: معايري تقسيم الصادرات
 إىل اخلارج نتناوهلا فيما يلي: حويل ت تنقسم املنتجات وفق جمموعة من املعايي اليت تبني أن جتارية وقابلة لل 

 : أوال: معايري تصنيف الصادرات
خذ جمموعة من املعايي   :  التاليةلتصنيف العمليات التصديرية أتأ

 معيار اجملموعات السلعية: يشي إىل طبيعة السلع املخصصة للتصدير) استهالكية، رأمسالية، خدمية ...(؛  -1
 معيار طريقة التصدير: يدل على سبل التصدير املنتهجة كالتصدير املباشر أو غي مباشر؛  -2
  املصدرة: يصنف التصدير حسب درجة تقدم الدولة ومكانتها الدولية )متقدمة، ّنمية، متأخرة عن النمو(معيار الدول  -3

 ؛  (92، صفحة 2012)مدوري، 
 تلك اليت خترج بصفة هنائية خارج االقتصاد، أما املؤقتة فيعاد استيادها؛   هي معيار الصادرات املؤقتة أو الدائمة: الدائمة  -4
معيار املادية: فينقسم إىل قسمني: صادرات ملموسة وتدعى )املنظورة( تتمثل يف البضائع اليت ميكن معاينتها مجركيا، وصادرات   -5

 والتحويالت واالستشارات؛   )غي منظورة( اليت تنطوي حتتها جممل اخلدمات كالنقل والتأمني غي ملموسة 
معيار أسلوب السداد: وهو الذي ميكن أن أيخذ عدة أشكال كالتسديد الفوري أو البعدي أو القبلي، أي عن طريق دفعات   -6

  .(103-102، الصفحات 2008)النجار،   وغيها من طرق التسديد
 : املنتجات املصدرة اثنيا: جتارية  

ر عما إذا  ظ تكون املنتجات قابلة للتصدير إذا كانت جتارية أي ميكن االجتار فيها ومبادلتها يف السوق الدولية بغض الن
 كانت تصدر فعال يف الوقت احلاضر، يشرتط يف ذلك: 

 أن يكون سعرها احمللي زائد تكلفة نقلها إىل اخلارج أقل من سعرها الدويل؛   -1
 عة السلع ابلنقل عرب احلدود الدولية دون حدوث تغي جوهري فيها يقلل من نفعها بدرجة كبية. أن تسمح طبي  -2
 أن تكون السلع تتوفر على الشروط القانونية والتقنية املعمول هبا دوليا.  -3

 من خالل الشكل املوايل: و 
 السلع التجارية القابلة للتصدير (: 20  -02الشكل رقم ) 

  
  

 

 

( 126، صفحة 2017)السرييت و اخلضراوي،  املصدر:   الكمية  

 صادرات   السعر  

 السعر الدويل  
Pi  السعر احمللي 

PL (1+A)   

 عرض حملي 

 طلب حملي 

A B 
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تكون السلعة قابلة للتصدير لوجود مكاسب أو    PL (1+A)  Pi أنه إذا كان ( 02-02) يتضح من الشكل 
فوائد من العملية، أما يف ضل متاثل السلع فإن األسعار النسبية هي اليت حتدد السلع التجارية اليت ميكن تصديرها أو استيادها يف  

،  2017)السرييت و اخلضراوي،  على حركة التجارة الدولية االقتصاديةضل سياسة احلرية التجارية وعدم أتثي القيود األخرى غي 
 . (126-125الصفحات 

 :  التصدير أساليبالفرع الثالث: 

 تنقسم إىل ثالثة أقسام رئيسية هي:  ، حيث تتخذ العديد من األشكال قنوات التصدير  ابختالف مسؤولية الشركة ختتلف
 : أوال: التصدير غري املباشر

يقوم هذا األخي بعملية  و يعرف على أنه النشاط الذي تقوم املؤسسة من خالله ببيع منتجاهتا إىل طرف يف السوق احمللية 
ما  ك (38، صفحة 2002)ايسني،  حتويل جتارية لتلك املنتجات إىل األسواق اخلارجية سواء على حالته األصلية أو بتعديل حمدد 

ميكن أن يكون هذا الطرف احمللي مستوردا أجنبيا يقوم بعملية الشراء على حسابه اخلاص أو عن طريق وسيلة أخرى مث يقوم  
 بتحويل تلك املنتجات إىل بلده. 

وأتخذ أساليب التصدير الغي املباشر جماال واسعا يف عمليات التصدير لتنوعها، حيث توجد العديد من الطرق نذكر  
 أبرزها: 

هو اتجر يعمل حتت إمسه اخلاص وحتت إسم جتاري حلساب موكل ما. يكون لوكيل البيع موكال  و ندوب البيع أو الشراء: م -1
يكلف املندوب ابستكشاف األسواق والبيع )أو الشراء( ومجيع  و وطنيا بينما وكيل الشراء يعمل حلساب موكل أجنيب. 

 األعمال املرافقة؛ 
لشخص ما )طبيعي أو معنوي(، ضمن حدود زمانية ومكانية   منح الرتاخيص )المتيازات(: وهي منح الشركة حق االستغالل -2

  .( 138، صفحة 2007)العمر،   معينة وشروط فنية وتقنية حمددة تدرج يف عقد اتفاق بني الطرفني
واملتوسطة اليت تفتقر إىل اخلربة يف التصدير  : ينشأ عند تعامل الشركات الصغية Piggyback( التصدير احملمول )على الظهر  -3

)الفارس( مع شركة أكرب تعمل ابلفعل يف بعض األسواق اخلارجية )الناقل(، مما يتيح هلا االستفادة من اخلربة ومرافق التصدير  
تجات بشكل  القائمة والتوزيع األجنيب، وهذا مقابل دفع عمولة أو عن طريق العمل كوكيل أو كموزع حيث يشرتي تلك املن

  مباشر مث يقوم بتصديرها، ويف بعض األحيان يضع عالمته التجارية اخلاصة ويقوم بتسويقها حتت عقد متفق عليه 
(Hollensen, 2020, p. 337) . 

اخلاص )عالمة أو اسم(، ويتصرف املستورد  مسه إشراء والبيع ملنتجات املصدر حتت املستورد املوزع: هو اتجر مستقل يقوم ابل -4
املوزع بسلوب مشابه لسلوك صاحب االمتياز )املمنوح(، لكن خيتلف عن هذا األخي ألنه ّندرا ما يكون ممثال خاصا لشركة  

 واحدة، وال يوجد يف أغلب احلاالت عقد رمسي مع املورد؛ 
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تجارية الدولية ومتتلك المكاّنت الالزمة للتصدير املتمثلة  شركات التجارة اخلارجية: وهي شركات متخصصة يف العمليات ال  -5
يف دراسة األسواق، التفاوض، المداد، التمويل وتغطية املخاطر...، وتتخذ عدة أشكال يف عمليات تصدير أو استياد ملواد  

 ال تقوم إبنتاجها.  
األولية أو نصف مصنعة حتت غطاء تدويل النتاج،  االستثمار األجنيب املباشر: يف هذا النوع تقوم الشركة بتصدير منتجاهتا  -6

تكون الشركة األم هي املسؤولة عن العمليات الدارية والنتاجية والتسويقية وحتمل املخاطر املختلفة، كما ميكن القيام بذلك  
وتكون الصورة أكثر وضوحا يف حالة   (53، صفحة 2007)اخلضر،  عن طريق منح تراخيص أو شراكة مع طرف أجنيب

   االستثمارات األجنبية األفقية على سبيل املثال مشاريع تركيب السيارات.
 :  اثنيا: التصدير املباشر

حيدث التصدير املباشر عندما يبيع املنتج أو التاجر )املصدر( مباشرة إىل املستورد أو املشرتي املوجود يف منطقة السوق  
األجنبية، حيث سيتم التعامل مباشرة مع تدفق املعامالت الفعلية بني الدول من قبل منظمة اتبعة للشركة املنتجة أو قسم التسويق  

وأهم ما مييز التصدير املباشر عن التصدير غي املباشر  ، (Albaum, Duerr, & Josiassen, 2016)  أو عميل أجنيب 
 يتم التصدير املباشر عرب القنوات التالية، و جنيب دون وساطة صاحب املنتج  واملستفيد منه يف البلد األ بني مباشرة عالقة د هو وجو 

 : (46، صفحة 2018)موسي، 
 يف  القسم هذا وتنحصر مهام التصدير لعمليات  خاصا قسما األصلي  بلدها يف  املؤسسة تأنشأ احمللي: هنا  التصدير قسم -1

 . للمنتجات الفعلي  البيع  بعمليات والقيام  ابلتصدير املتعلقة األنشطة  كافة  أداء
 جبميع  ويتيح التعامل  الدولية  يف السوق  أكرب  سيطرة بتحقيق  تسمح حيث  التابعة ابلشركة يسمى  الدولية: ما  الشركة فرع -2

 اخلاصة؛  التسويقية  السياسات 
جيدة   أن هلم دراية  حيث أجنبية  بدولة ملحقني الشركة  من أشخاص عن هم عبارة :املتجولني  التصدير  مبيعات  ممثلي -3

 املؤسسة؛  ومنتجات  وسياسة  ابلسوق وبنظام 
 من الوكالء:   فئتني  بني منيز  وهنا  عنها،  نيابة  املؤسسة  منتجات  ببيع يقومون  األجانب: واملوزعني الوكالء -4

 عمولة؛  مقابل منهم يطلبه ما  ويؤدون موكلهم اسم حتت  وكالء -
 .اخلاص حلساهبم يتصرفون وكالء مستوردون -

 ,Hollensen) يتم استخدام املصطلحني "املوزع والوكيل" بشكل مرتادف، بيد أن هناك اختالفات واضحة بينهما
2011, p. 341) : 

 ال يفعل ذلك؛ يل ، يف حني أن الوكأيخذ ملكية البضائع وميول خمزونه ويتحمل خماطر عملياته املوزع -
 من جهة أخرى يتم الدفع للموزعني وفقا للفرق بني أسعار البيع والشراء وليس ابلعمولة )الوكالء(؛  -
لبيع مطلوبة، ألهنم أكثر قدرة من الوكالء المتالك املوارد الالزمة  غالبا ما يتم تعيني املوزعني عندما تكون خدمة ما بعد ا  -

للعملية. 
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 :  اثلثا: التصدير املشرتك أو املنظم

عبارة عن تضامن عدد من مصدرين ذوي اهتمام خاص أو مشرتك معا، حيث تقوم الشركات األعضاء ابالشرتاك يف  
هر هذا األسلوب بشكال قانونية متعددة )مثل االحتاد التصديري،  تنظيم معني هبدف حتسني أنشطتها التصديرية، وميكن أن يظ

التصدير احملمول، جتمع اكتشاف األسواق...(، وترتجم أهدافا حمددة تبدأ من احلصول على املعلومات عن األسواق إىل بيع  
إن التصدير املشرتك يرتجم أنواع من التصدير السابقة يف  وابلتايل ف (141، صفحة 2007)العمر،  املنتجات يف إطار شركة جتارية 

 يف آن واحد. مباشر أو غي مباشر   تصدير منوذج مشرتك، وتظهر على أهنا 

 : هأساليب التصدير تلخيصا ملا سبق ذكر  03-02وفيما يلي يستعرض الشكل رقم 
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 أساليب التصدير (:  03  -02الشكل رقم ) 

 
  

 

 

Source: (Hollensen, Global marketing, 2020, p. 334)  

- R&D   :البحث والتطوير،                  P  :اإلنتاج،                    M  :التسويق،                 S.S    :؛ مبيعات وخدمات 

- A و  A1 و  A2 و A3 هي شركات تصنيع املنتجات / اخلدمات،           B  مستقل )وكيل( وسيطهو،             C هو العميل.  
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   : الصادراتاملطلب الثالث: اسرتاتيجيات ترقية 

د الدول ختطط له  جن يعترب التصدير ركيزة أساسية لالقتصاد وحلقة ال ميكن االستغناء عنها يف تنمية الدخل الوطين، لذلك 
وتضع تصورات خمتلفة تتجسد يف اسرتاتيجيات حمددة حسب العوامل واملؤهالت اليت تتوفر عليها، فهناك من الدول اليت تقوم على  
اسرتاتيجية تعمل على ختفيض الواردات من أجل توفي العملة الصعبة وتشجيع االستثمارات احمللية على النتاج والتطوير من خالل  
ختفيض املنافسة اخلارجية يف السوق احمللي، وهناك من الدول من تقوم إبسرتاتيجية تعتمد على إقامة وتشجيع صناعات تستهدف  

ية من خالل استغالل املوارد النسبية املتوفرة ابلضافة إقامة نظام دعم لتلك الصناعات لزايدة  بشكل أساسي األسواق اخلارج
 . تنافسية املنتجات احمللية 

   : الفرع األول: مفهوم اسرتاتيجيات تطوير الصادرات

مفهوم اسرتاتيجية تنمية الصادرات على أهنا جمموعة من الجراءات والوسائل املختلفة    1981Krougerحيدد كروجر 
 اليت يتم إتباعها لتحفيز مجيع السلع املصدرة دون اقتصار على سلعة واحدة؛

إىل القول بهنا تلك السرتاتيجية اليت هتدف إىل زايدة   bhagwatiوابغوات  balassa 1985فيما ذهب تعريف بالصا 
 .  (33، صفحة 2016)دحو،  لصادرات من خالل تقدمي حوافز سعرية غي متحيزة لصاحل صناعات بدائل الواردات ا

ال اليت تقوم هبا الدولة من إجراءات خمتلفة وتوفي الوسائل الالزمة  عماأل ةومنه فإن اسرتاتيجية ترقية الصادرات هي جمموع 
هبدف رفع تنافسية املنتجات احمللية أمام املنتجات اخلارجية، مما ينعكس ابألثر الجياب على كمية وقيمة الصادرات وكذا ختفيض  

 فاتورة االستياد.   

 : الداخل( الواردات )التوجه حنو   إحالل الفرع الثاين: إسرتاتيجية
يقصد هبا إنتاج سلع صناعية حتل حمل املستوردات أو تلك السلع املمكن استيادها مامل يقم االقتصاد احمللي إبنتاجها،  

،  2018)موسي،  وتعتمد هذه السرتاتيجية على مبدأ احلماية من خالل فرض القيود التجارية الكمية والنوعية والرسوم اجلمركية
وخمتلف أدوات السياسة التجارية املمكنة للوصول إىل نظام حيمي ويدعم الصناعات احمللية اليت تعمل على إنتاج   ،(75صفحة 

 وتوفي تلك السلع املستهدفة اليت كانت حمل استياد.   
 : (168، صفحة 2010)زوزي،  السرتاتيجية بثالثة مراحل هي هذه ومتر 

  بدائي(؛ واردات  احلقيقة )إحالل االستهالكية املواد إنتاج -1
 تواجه  اليت  السوق  ضيق عن الناجتة  لالختناقات  نتيجة  ال(  ... كهرومنزلية،  أدوات  معمرة )سيارات،  مواد استهالكية  إنتاج   -2

 اجلنسيات؛  املتعددة الشركات من  وذلك إبعانة  األوىل  املرحلة
 تقسيم يف  حلقة  البلد لذلك نتيجة  الداخلية، ويكون السوق ضيق ملواجهة خارجية أسواق  عن البحث أو  الوسيطية  املواد إنتاج  -3

 .الدويل العمل 
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 الرغم من بساطتهاعلى  تعد ركائز أساسية يف جناح هذه السرتاتيجيةاليت   لتحقيق ذلك جيب التقييد مبجموعة من املبادئ 
 : ( 4-3)الكواز، بدون اتريخ نشر، الصفحات 

 يف ظل اهنيار معدل التبادل الدويل لغي صاحل املنتجات األولية البد من التوجه إىل التصنيع؛   -
  ال حتتاج إىل خربات تكنولوجية متقدمة؛ يف ظل ضعف القدرة التكنولوجية حمليا البد من البدء ابلصناعات االستهالكية اليت -
 قيم الواردات من سلع معينة ال سيما السلع االستهالكية متثل ضمان للطلب؛  -
 فرض تعريفة مجركية عالية جلعل املستوردات مرتفعة الثمن، ابلضافة إىل احلصص وإجراءات مماثلة؛   -

تمدة عرب العامل الثالث والدول النامية خاصة، حيث تقوم  تعترب اسرتاتيجية إحالل الواردات من بني االسرتاتيجيات املع
بوضع العديد من القيود احلمائية اليت تساهم يف رفع سعر الواردات أو منعها يف العديد من األحيان، وهذا ال يعين االنعزال عن  

يع النتاج احمللي مبختلف طرق الدعم  العامل بل هو ختطيط متوافق للمعامالت التجارية بني احلرية والتقييد؛ وابملقابل تقوم بتشج
املمكنة لتعويض تلك املستوردات، من خالل ذلك يتشكل نسيج صناعي داخل االقتصاد يتطور حسب املراحل املذكورة أعاله  

 .ليتنقل من حتقيق االكتفاء الذات الكمي والنوعي؛ إىل التوجه حنو األسواق اخلارجية لتصريف فوائض النتاج 

 : (77، صفحة 2018)موسي،  ذلك فإن هاته السرتاتيجية تلقى العديد من العقبات منها  وعلى الرغم من

 القدرة احملدودة للسوق احمللية واعتماد منط املنتجات االستهالكية؛  -
 الرأمسالية؛ التوسع يف الصناعات االستهالكية دون الصناعات الوسيطية واملنتجات  -
 والفنية للموارد؛  االقتصادية ضيق السوق احمللي يسبب انعدام الكفاءة  -
األولية والزراعية يف حني  اخلامة عدم توفر التمويل الالزم والتكنولوجيا املتطورة أدى إىل اقتصار الصناعات على منتجات املواد  -

 تكون الواردات من السلع املصنعة ذات تكلفة كبية. 
 نتقال من حتقيق االكتفاء الذات إىل التصدير.  ويج يف األسواق اخلارجية حيد اللتسويق والرت ضعف قنوات ا  -

 : (64، صفحة 2017)سعيد،  وتقاس نسبة إحالل الواردات من خالل العالقة التالية 

 

 : حيث

 

تقيس هذه النسبة ضخامة هيكل الستيادات ابملقارنة مع إمجايل الواردات، وحتدد دور إحالل الواردات من خالل حتديد  
العالقة املتواجدة بني املستوردات والنتاج وكذا االستهالك. 

Si = Mi/M 

Mi   السلعة املستوردة = 
M  إمجايل الواردات = 
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 : الصادرات )التوجه حنو اخلارج(الفرع الثالث: إسرتاتيجية تنمية  

 : ( 41، صفحة 2004)وصاف،   يتم التفريق بني مفهومي تنمية الصادرات وتنشيط الصادرات

فاألول يتعلق إبسرتاتيجية تنمية الصادرات يف األجل الطويل وهو ما يتناسب مع ظروف الدول النامية، إذ تعتمد على  
جمموعة من السياسات هبدف إحداث تغيات جوهرية يف هيكل النتاج احمللي مبا يتوافق يف جودته ونوعيته مع أذواق املستهلكني  

 يف السوق احمللي واألجنيب من أجل رفع األداء القتصادي للبلد؛ 

ك أجهزة إنتاجية مرنة من  أما الثاين يعىن ابألجل القصي عن طريق حث الطلب الكلي يف اقتصادايت الدول اليت متتل
خالل إتباع جمموعة من السياسات التسويقية اليت هتدف يف مضموهنا إىل تصحيح التشوهات السعرية اليت ميكن من خالهلا اختيار  

،  األسواق التصديرية اليت تتناسب مع مستوايت النتاج، مبا ميكن استغالل الطاقات العاطلة واالستفادة من مميزات النتاج الكبي 
وهتدف أيضا هذه السرتاتيجية إىل تكفل  ، ومتطورةوهذا ما يتناسب مع الدول الصناعية املتقدمة اليت متتلك أجهزة إنتاجية مرنة 
 : (169، صفحة  2010)زوزي،  الدول النامية إبجراء بعض عمليات التصنيع على صادراهتا حيث برز اجتاهني

أسست صناعات تصديرية لتحويل مواردها األولية وإنتاج مواد وسيطية قبل تصديرها كما حدث يف البلدان املنتجة   أقطار -
 للنفط )صناعات برتوكيماوية(؛ 

 اليت الرخيصة العاملة  اليد  استعمال  على اعتمادا الكثافة، متفاوتة استهالكية مواد  لنتاج صناعية مشاريع  أحدثت  أقطار  -
  آسيا(.  شرق  )مثل صناعة املطاط والنسيج لدول جنوبمتتلكها 

 : ( 46-44، الصفحات 2017)سعيد،  مايلي  وترتكز اسرتاتيجية تنمية الصادرات على

تتعرض هلا )مثل  خلق إطار مؤسسي يهتم خبدمة وتسهيل عملية التصدير يعمل على إجياد حلول ملختلف العراقيل اليت  -
 التمويل، الرتويج، توفي املعلومات(؛ 

إقامة نظم فحص السلع اليت يتم تصديرها من أجل ضمان اجلودة املناسبة للسواق اخلارجية واحلفاظ على مسعة املنتوج   -
 الوطين وجودته؛ 

ة أو الالحقة للعملية وهذا كتحفيز  إجياد سياسة متويلية وائتمانية ّنجحة لتغطية الصادرات الصناعية سواء يف املراحل السابق -
 هلا لزايدة النمو من خالل ختفيض التكاليف وزايدة االستثمارات؛ 

 لتأمني الصادرات وتعويض اخلسائر احملتمل حتققها جراء عمليات التصدير وتقلبات الصرف؛   نظاماإنشاء   -
ملوجهة للتصدير والعمل على توفي اخلدمات  إنشاء املناطق احلرة واملناطق الصناعية التصديرية هبدف جذب االستثمارات ا -

 األساسية اليت حتتاجها هذه الصناعات بسعار مدعومة؛ 
تشجيع االستياد وتسهيله هبدف إعادة التصدير من خالل تسهيل وتبسيط إجراءات التموين ابلسلع الوسيطية اليت تدخل   -

 يف ختفيض تلك التكاليف.  يف إنتاج السلع املوجهة للتصدير وكذا خمتلف اآلليات اليت تساهم
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ل الالزم لدعم القطاع الصناعي،  إصالح القطاع املصريف واستعمال األدوات النقدية بغرض حتفيز الصادرات وتوفي التموي -
ًّ توفي اخلدمات البنكية املتكاملة املرافقة لعملية التصدير كمو     ا وكيفا مع مراعاة توزيعها اجلغرايف املالئم. ّ 

 :  الفرع الرابع: الدمج بني اسرتاتيجية إحالل الواردات وإسرتاتيجية تنمية الصادرات

إن االعتماد على اسرتاتيجية إحالل الواردات جعل العديد من االقتصادات يف خطر الوقوع واالنغالق املرحلي على العامل  
االقتصاد للوصول إىل   سيؤدي إىل التبعية التكنولوجية يف النتاج ومشكلة استياد السلع الرأمسالية لتموين حاجياتاخلارجي مما 

القدرة على تطبيق اسرتاتيجية إحالل الواردات، ومن جهة أخرى فإن اسرتاتيجية تنمية الصادرات تتطلب جمموعة من الشروط اليت  
 : (49، صفحة 2004)وصاف،   مية نذكر منهاال تتوفر يف العديد من البلدان النا

 ستقرار السياسي واالقتصادي؛ ال -
 حوافز خمتلفة للمصدرين؛  -
 سياسة اخلوصصة ودعم القطاع اخلاص وإجياد نظام خدمات قوي وفعال؛   -
 والسياحية واخلدمية؛ وضع سياسة متكاملة للقطاع الصناعي والقطاعات األخرى الزراعية   -
 قيام قطاع صناعي على مستوى تكنولوجي مقبول دوليا والعمل على حتسينه؛  -
 توفي مناخ مناسب لالستثمارات األجنبية واالجتاه إىل خلق أسواق داخلية وخارجية.   -

للسلع املوجهة حنو  لذلك فأنه على الدول تطبيق السرتاتيجيتني معا عن طريق تقدمي املساعدة والدعم للصناعات املنتجة 
 التصدير من جهة وإقامة العوائق يف وجه استياد بعض السلع املصنعة من جهة أخرى. 

 
 : اندماج اسرتاتيجيات ترقية الصادرات (04  -02الشكل رقم ) 

 
 اعتمادا على ما سبق الطالبإعداد  املصدر:

لكن هذا الجراء يطرح مشكلة حسب بعض االقتصاديني الذين يرون بن العاّنت اليت تقدم ألصحاب املصانع املنتجة  
للسلع املوجهة للتصدير، قد ال متكنهم من منافسة مجيع أصحاب الصناعات الذين يتميزون ابخلربة الطويلة يف البلدان الصناعية،  
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، صفحة  2018)برواين، رهق االقتصاد مما يؤدي إىل اخنفاض القدرة الشرائية للفراد ومن جهة أخرى فإن تلكم العاّنت قد ت
عامال حامسا يف إنشاء السرتاتيجية وتنفيذها، ابلضافة إىل ضرورة   االقتصاديةومنه يصبح التسيي واحلوكمة والرشادة  ،(104

 ناسب واملقدرات املتوفرة.   التمييز بني كل قطاع مبا يت
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 : للصادراتالتأصيل النظري    :ثالثالاملبحث  

  اقتصادي أتسست التجارة اخلارجية منذ القدم حيث كانت تالزم حترك النسان من بلد آلخر، لكن ظهورها كموضوع 
وظهور الثورة الصناعية اليت زادت من النتاجية مع تزامن تطور   املركانتلي كان خالل القرن السادس عشر مع بروز الفكر 

املواصالت وزايدة التجمعات السكانية؛ بذلك أصبح تفاعل عناصر العرض والطلب متجليا، وقد حاول العديد من املفكرين  
 تفسي هذا التفاعل على املستوى الدويل من خالل نظرايت سيتم عرضها يف هذا املبحث.  

 :  الصادرات يف ضل نظرايت التجارة الدولية الكالسيكية والنيوكالسيكية  ول:املطلب األ

 من خالل هذا املطلب سوف نتطرق إىل الصادرات من املنظور الفكري الكالسيكي والنيوكالسيكي يف فرعني كما يلي: 

   :الفرع األول: املنظور الكالسيكي للصادرات 

 إىل:  الفكر الكالسيكي للصادرات ينقسم

 :  أوال: املذهب التجاري )الفكر املركانتلي(

التيارات األوىل للفكر االقتصادي، الذي بدأ يف القرن السادس عشر إىل جانب العالقات   من كان املذهب التجاري 
اجلديدة لإلنتاج الرأمسايل، حيث يركز على كميات املعادن الثمينة املتاحة للدولة، واليت يتم احلصول عليها على أساس تعزيز  

ل املذهب التجاري  نت امللكية للسلطة يف معظم البلدان، وقد مثَّ الصادرات وتقييد الواردات، مع أنه يف وقت ظهور هذه النظرية كا
 : (Ramona, 2016, p. 245)   تفكيًا اقتصاداًي استنادا إىل ركيزتني رئيسيتني

  الثروة تتكون من معادن مثينة، والنقود مصنوعة من هذه املعادن؛  -
 األرابح من التجارة اخلارجية، والتصدير هو الوسيلة لزايدة الثروة الوطنية؛ يتم احلصول على  -

وفًقا ملفهوم هذا املذهب مبا أن التاجر حياول اكتساب أكرب قدر من الربح   Virgil Madgearuويقول فيجيل مادغيو 
لتجار بتدخل الدولة يف العالقات التجارية  من خالل هذا املنظور طالب ا؛ و الدولة أن حتقق الربح إىل جانبه  من منافسيه فإن على

اخلارجية، هبدف زايدة فائض امليزان التجاري مما عزز احلمائية من أجل النمو وتشجيع الصادرات، واستمر هذا التفكي يف القرنني  
 السادس عشر والسابع عشر إىل النصف األول من القرن الثامن عشر. 

   :( David Humeهيوم ) لدافيد التلقائي التوازن  اثنيا: نظرية 
أتى دافيد هيوم مبفهوم جديد حتت تسمية التوازن التلقائي منتقدا الفكر املركانتلي واعتمد عليه يف حتليله للعالقات التجارية  

  الدولة الدولية، حيث يفرتض أن املعدن النفيس يتوزع تلقائيا بني البلدان الداخلة يف العالقات التجارية دون احلاجة إىل تدخل 
فإذا زاد ارتفاع أسعار السلع واخلدمات فإن ذلك سيؤدي إىل اخنفاض صادراهتا وزايدة   ( 29، صفحة 2014)الكليدار و ّنصر، 
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االقتصادي للبلد والذي أدى إىل  وارداهتا، وهذه الوضعية تربرها الزايدة يف املعادن النفيسة عن القدر الذي يتوافق مع النشاط 
إرتفاع أمثان تلك البضائع عن نظياهتا يف األسواق اخلارجية، وابستمرار خروج املعادن النفيسة )أو املعادن النفيسة األخرى  

ارتفاع أسعار   املستعملة يف املبادالت التجارية( حيدث عجزا يف ميزاهنا التجاري ويبدأ الوضع ابلتغي من ارتفاع أسعار الصادرات إىل 
را الخنفاض أسعار التصدير وزايدة الطلب األجنيب على  ظالواردات وتراجعها مما حيافظ على كمية املعادن النفيسة وبداية زايدهتا ن

 السلع واخلدمات. 
 قة ما مقرتّن ابلعال بلد يف األسعار ومستوايت  النفيس املعدن  كمية  بني العالقة من خالل دراسة بذلك فإن هيوم استطاع 

يوضح العالقة التفاعلية التلقائية للسعار مع آلية العرض والطلب يف األسواق الداخلية   احمللية واخلارجية؛ أن األسعار مستوى  بني
 الدولة ذات البعد التجاري من  حصيلة  زايدة بقصد الدولية التجارة  املفروضة على  واخلارجية، مع عدم األخذ ابحلسبان القيود 

وابلتايل تصبح إجراءات املذهب التجاري يف تقييد التجارة اخلارجية غي مفيدة، وهذا ما يدعو إىل احلرية  النفيسة،  املعادن
 كدافع أساسي يف قيام التجارة الدولية.   االقتصادية

  :Absolute Advantage 1723-1790 اثلثا: نظرية امليزة املطلقة

أول اقتصادي كالسيكي أعطى تفسيا منطقيا للتجارة اخلارجية، حيث ذكر يف كتابه ثروة   يعترب االقتصادي أدم مسيث 
األمم مبدأ الفائدة املطلقة كتفسي للتجارة الدولية، القائل "إن على الدولة أن تصدر السلعة اليت تكون كلفتها أقل من الدول  

  . (48، صفحة 2016)كايف،   نفسها أكثر من دولة أخرى"األخرى وابملقابل أن تستورد السلع اليت تكلفتها لو أنتجتها ب 

وقد استخدم مسيث نظرية النفقات املطلقة لتفسي قيام التبادل التجاري الدويل، مع منظور التجارة احلرة وعدم تدخل  
لإلفراد واملؤسسات واحلد من دورها خاصة فيما يتعلق ابجلمركة وخمتلف الرسوم اليت متكن كل قطر   االقتصاديةالدولة يف الشؤون 

تاز فيها مبيزة مطلقة ويتجه بكفاءة أكرب من غيه من األقطار، أي ينتج تلك السلعة بقل  من التخصص يف انتاج السلع اليت مي
يتم توضيح هذه النظرية مبثال على دولتني  و ، ( 54، صفحة 2013)الفارس و الرفاعي،  تكلفة قياسا مع غيه من البلدان 

(، حيث ميكن لكل دولة أن تنتج سلعة واحدة مع إنفاق أقل للعمالة البشرية من األخرى وابلتايل  2×  2وسلعتني )منوذج 
لديها   Aيوضح أن الدولة  ( 04-02)رقم أرخص، ونتيجة لذلك تتمتع كل دولة مبيزة مطلقة يف إنتاج سلعة واحدة، واجلدول 

أايم عمل، أي   6إىل  Bالدولة أايم عمل لنتاج وحدة واحدة منها بينما حتتاج  3ألهنا حتتاج فقط  1يزة مطلقة يف إنتاج السلعة م
 . 2مبيزة مطلقة يف السلعة  B تتمتع الدولة 

 مثال حول املزااي املطلقة   :( 04-02)  اجلدول رقم

 Bالدولة  Aالدولة  املطلوبة لنتاج وحدة واحدةأايم العمل 
 6 3 1السلعة 
 4 8 2السلعة 

Source:  (Schumacher, 2012, p. 65)
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السلعة اليت تتمتع مبيزة مطلقة يف  بدأ كال البلدين يف التجارة مع بعضهما البعض، ستتخصص كل دولة يف إنتاج ي  وعليه
احلصول على السلعة األخرى من خالل التجارة الدولية، وميكن إنتاج املزيد من وحدات كلتا السلعتني بشكل عام ألن املوارد  

سلعة  املعينة تستخدم بكفاءة أكرب من خالل التجارة، وينتج أيضا أن كال البلدين قادران على استهالك املزيد من الوحدات من 
 ومنه يرى آدم مسيث أن هناك وظيفتني هتتم هبما التجارة اخلارجية ، (Schumacher, 2012, p. 65)  واحدة على األقل 

 : ( 48، صفحة 2016)كايف، 
 احمللي واستبداله بشيء آخر ذو نفع أكثر؛ تصريف النتاج الفائض عن حاجة االستهالك  -
   .واستغالل الطاقة النتاجية بكفاءة أكرب التغلب على ضيق السوق احمللي  -

 :  Comparative Advantage 1840-1770رابعا: نظرية امليزة النسبية  

امليزة النسبية هي مصطلح اقتصادي يشي إىل قدرة االقتصاد على إنتاج السلع واخلدمات بتكلفة أقل من الشركاء  
 وحتقيق هوامش ربح أعلى؛    نافسنياملبسعر أقل من   نتجاتامل التجاريني اآلخرين، حيث متنح قدرة على بيع 

االقتصادي السياسي الجنليزي ديفيد ريكاردو يف كتابه "مبادئ  يأنسب قانون امليزة النسبية للنفقات بشكل عام إىل و 
تدفقات التجارة الدولية، حبيث أن  استعمله يف تفسي وقد ،  (Hayes, 2020)  1817االقتصاد السياسي والضرائب" يف عام 

جية العمل بني تلك االقتصادات، لذلك يتخصص كل منها  كل اقتصاد يؤدي الختالف إنتا اليت يتميز هبا   اختالف عوامل الثروة
  يف إنتاج سلعة يصنعها بكفاءة أكرب نسبًيا، وأيخذ مكاسب من خالل تبادل السلع يف السوق الدولية، استخدم ريكاردو يف 

  تعددةامل والقطاعات االقتصاداتلكن فكرة التجارة الدولية ميكن أن حتدد جمموعة  منوذجه هذا دولتني فقط وسلعتني
(Sejkora & Sankot, 2017, p. 2) . 

املثال التايل الذي يشرح التكلفة النسبية للمنتج يف كل  وابلضافة إىل التخصص الدويل افرتض وجود احلرية التجارية يف 
 :  كما يبني اجلدول املوايل   اقتصاد

 
 تكلفة عنصر العمل ابلساعات   :( 05-02)  اجلدول رقم

 اجملموع اخلمر األقمشة الدولة  
 س/عمل  220 120 100 اجنلرتا

 س/ عمل  170 80 90 الربتغال 
 390 س/ عمل  200 س/ عمل  190 اجملموع

 (196، صفحة 1996)خالدي،  املصدر:
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   :جند السلعتني  من  لكال  النتاج  تكاليف مقارنة حيث عند 
 الربتغال؛  املزارعني إنتاجية % من 66متثل سوى  ال الجنليز  املزارعني إنتاجية  أن مبعىن  0.66= 80/120للخمر:  ابلنسبة  -
 .الربتغال الصناعيني  % إنتاجية  90بلغت  يف إجنلرتا  الصناعيني  إنتاجية  أن يعين  وهذا 0.9= 90/100ابلنسبة للقمشة:  -

 األقمشة،  إنتاج  يف  نسبيا  تفوقا  هلا  إجنلرتا بينما  اخلمر،  إنتاج  يف  نسيب  بتفوق  املثال  هذا يف  يتميز  الربتغال  أن والنتيجة 
، صفحة  1996)خالدي،  إنتاجها يف  تفوقا اليت تعرف السلعة  يف  التخصص الدولتني  من كل على  ريكاردو يقرتح لك ذبو 

196).   
   :  ( J.S.MILLخامسا: نظرية القيم الدولية جلون ستيوارت ميل )

إذا كان ريكاردو قد وضع احلد األدىن واحلد األعلى ملنطقة التبادل فإنه مل حيدد الكيفية اليت تتحدد هبا نسبة التبادل الدويل  
بني هذين احلدين   ستيوارت ميل، حيث أوضح أنوال الكيفية اليت تتوزع هبا فوائد تقسيم العمل بني الدولتني وهذا ما تناوله جون 

جد معدل فريد هو الذي حيقق التعادل بني قيمة صادرات البلد ووارداته، ومبا أن صادرات البلد هي واردات  )األدىن واألعلى( يو 
البلد األخر والعكس، فإن معدل التبادل الدويل الذي حيقق التساوي بني قيمة الصادرات وواردات البلد األخر أو أي معدل آخر  

   الصادرات والواردات حبيث يقع أحد البلدين يف فائض ويقع األخر يف عجز غي هذا املعدل )الفريد( يؤدي إىل االختالل بني
   . (26، صفحة 2012)شيخي، 

أن رغبة وقدرة كل دولة يف عرض وتقدمي صادراهتا سوف يتوقف على كمية )حجم( السلع    J.S.MILLوقد الحظ ميل 
عليها مقابل صادراهتا، أي شروط املبادلة الدولية وخاصة معدالت املبادلة )مثن صادراهتا ابلنسبة لثمن  والواردات اليت سوف حتصل 

لذلك أدخل ميل يف حتليله عنصر الطلب ابعتبار أن األمثان الدولية ال تتوقف فقط على نفقة النتاج أو العرض وإمنا   (،وارداهتا 
 لص إىل احملددات التالية ملعدالت التبادل الفعلية:  خ J.S.MILLتتحدد أيضا ابلطلب، وابلتايل فإن 

تتحدد معدالت التبادل بني دولتني على أساس معدالت التبادل احمللية للدولتني، واليت تعكس بدورها الكفاءة النسبية   -
 للعمل يف كل منها؛ 

كل دولة على ما تنتجه الدولة  تعتمد معدالت التبادل الفعلية داخل احلدود السابقة على مدى قوة الطلب ومرونة طلب   -
 األخرى؛

تكون معدالت التبادل الفعلية مستقرة فقط عند املعدل الذي يكون عنده صادرات كل دولة كافية لدفع قيمة الواردات اليت   -
   .( 55-54، الصفحات 2016)كايف،   ترغب يف احلصول عليها 



 الفصل الثاين: اإلطار املفاهيمي للصادرات وحمدداهتا
 

112 
 

 : الفرع الثاين: التفسري النيوكالسيكي لعمليات التصدير

   : النظرايت التاليةلعمليات التصدير إىل  النيوكالسيك املفكرينينقسم تفسي 

 : The Factor Proportions Theory  أوال: نظرية نسب عناصر اإلنتاج )اهلبات النسبية(
هيكشر وأولني مث بعدهم االقتصادي سامويلسون بتطوير منوذج للتجارة الدولية الذي يعتمد   االقتصاديني السويديني قام 

، وهو معادلة أسعار التكاليف بني البلدان مع فرضية مساواة الدخل، واليت  HOSيشار إليه اختصارا بـ .على نسب عوامل النتاج  
سامويلسون"، حيث طور املؤلفون بشكل أساسي نظرايت مسيث وريكاردو وأعادوا صياغة حمتواهم مع  تأعرف ابسم "مفارقة 

مث تفسي التجارة الدولية على   ، (Ramona, 2016, p. 246) استدراك ومراعاة عوامل النتاج اليت يتمتع هبا كل بلد
ولتوضيح هذه الفكرة حندد إطار عمل   ، لميزة النسبيةل ا الذي سيكون مصدر لنسبية لعامل النتاج" هو "الوفرة ا أساس مفهوم جديد

 . تكون من دولتني، وسلعتني، وعاملني لإلنتاجيمبسط  
األوىل تتمتع مبوارد جيدة نسبًيا يف رأس املال أما الثانية يف العمل وأن إنتاج السيارات   Bو Aلنفرتض أن لدينا دولتني 

أولني فإن كل دولة تتميز يف إنتاج   -يتطلب كثافة رأمسالية عالية نسبًيا أما املنسوجات تتطلب كثافة عمالية، ووفًقا لنظرية هيكشر
ستقوم بتصدير   Aبشكل جيد ومتيل إىل تصديره، وابلتايل فإن الدولة   سلع أساسية تستخدم بشكل مكثف العامل الذي تتمتع به

ستستورد كل دولة البضائع اليت تنتجها األخرى، هذا النهج له   ابملقابل تتخصص يف تصدير املنسوجات، Bالسيارات والدولة 
بساطة يف ريكاردو(، أما نظرية عناصر  تشابه مع طرح ريكاردو لكنه خيتلف عنه من خالل شرح أصل امليزة النسبية )املشار إليها ب

،  2009)عباس،  أساسهما (Rainelli, 2000, p. 47) النتاج تكمن وراءها ومتيل إىل إدخال عاملي إنتاج بديلني
   : (73صفحة 

)هبات عناصر النتاج(، حيث متيل كل دولة إىل   عناصر النتاج والنسب املستعملة من بلد آلخرختالف مدى وفرة إ -
 التخصص لنتاج وتصدير السلع يف ظروف الوفرة النسبية لعناصر النتاج؛ 

قيام   سراين قانون تناقص التكلفة يف بعض الصناعات يف حالة زايدة حجم النتاج خاصة يف حالة النتاج الصناعي ما يفسر  -
 التجارة اخلارجية بني الدول الصناعية اليت تتخصص كل منها يف سلع معينة لالستفادة من وفورات احلجم. 

 :  ( Leontief Wassilyاثنيا: لغز ليونتيف )
وأولني متاثل دالة النتاج يف السلعة الواحدة، لكنها يف الواقع ختتلف من دولة إىل أخرى وليست   هيكشر نظرية  فرتضت ا

متماثلة، وهو ما جاء به ليونتيف يف دراسة حتليلية لصادرات وواردات الوالايت املتحدة األمريكية، حيث طبق تطبيقا مباشرا  
وندرة نسبية يف العمالة فهي ستنتج وتصدر سلعا كثيفة رأس املال، وتستورد   أن ألمريكا وفرة نسبية يف عنصر رأس املال  إذ لنظرية؛ ل

الختبار ما إذا كانت نظرية هيكشر   Leontiefواستخدم ، ( 103، صفحة 2009)السرييت ا.،  ابملقابل سلعا كثيفة العمالة
مليون دوالر  ، خلص إىل أن صادراهتا مبتوسط 1947املتحدة األمريكية لعام  دخالت الوالايت مل وأولني صحيحة أم ال؛ جدوال 

جتسد قدرًا أقل بكثي من رأس املال وعمالة أكثر مما هو مطلوب لقيام التبادل التجاري، وكانت النتائج عكس ما أسست له نظرية  
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 .Leontief, 1953, p) صادرات أمريكا هي سلع كثيفة العمل أما وارداهتا كثيفة رأس املال، أن هيكشر وأولني، حيث
 ". Paradox Leontief وسرعان ما أصبحت هذه الوضعية تعرف ابسم لغز ليونتيف "  (343

  حيث فسره العديد من احملللني بسببني أساسني مها:
مل األمريكي تفوق مهارة العمالة يف الدول األخرى بثالثة أضعاف وبذلك يضاعف عدد العمالة يف الوالايت  مهارة العا  -

 األمريكية إىل ثالثة فتصبح كدولة كثيفة العمالة.  ةاملتحد
 املكثفة. الصادرات األمريكية كانت تتطلب رأس املال املادي ابلضافة إىل رأس املال البشري بدال من العمالة  -

لذلك مت إدخال مزااي نسبية أخرى مثل: وفرة البحث والتطوير، فروق املهارات، مستوايت التعليم العايل وعوامل رأس املال  
 .  (Dietzenbacher & Lahr, 2004, p. 19)البشري األخرى، مع مراعاة دور املوارد الطبيعية كاألرض وغيها

خالل عرض أهم النظرايت الكالسيكية جند أن املنظرون التجاريون متيزوا بنوع من القصور حول مفهوم الفوائد من   من 
التجارة الدولية حيث ركزوا على أن مصدر الثروة أيت من تزايد الصادرات وكمية الذهب املتأتية منها، وقد أتى آدم مسيث مبفهوم  

لتجارة الدولية أتت على أساس التبادالت التجارية الدولية واعتمد يف تفسيه على الفروقات  آخر أكثر واقعية حيث أشار أن مثار ا
بني القيم املطلقة للموارد، األمر الذي أدى إىل قصور نظريته يف تفسي العديد من احلاالت اليت كانت يف ضل فرضيته ال ميكن قيام  

و عندما أدخل القيم النسبية يف التحليل، بيد أهنا عجزت هي األخرى لينتقل  التجارة الدولية، لتجد هلا تفسيا عند ديفيد ريكارد
التحليل على يد جون ستيوارت ميل إىل الطلب احمللي على السلع قبل الذهاب اىل األسواق اخلارجية واعتربه عامال مهما يسبق  

يكشر وأولني على منظور نسب عناصر النتاج  منو الصادرات؛ بذلك فإنه فسر جزءا من احلالة التصديرية، بينما نشأت أفكار ه
 يف مكوّنت السلع حسب ما إذا كانت رأمسالية أو عمالية. 

سباب وعوامل قيام عمليات التصدير إال أهنا حددت كل  شامل ألوعلى الرغم من عجز النظرايت السابقة على تفسي 
الدولية كل مبا يناسب   هتاجتار ذ هبا كأدوات أساسية يف تطوير على الدول النامية األخ ه، وابلتايل فإن امنها عامال مهما يف قيامه

 وفرة موارده. 

   :Donald B. Keesingاثلثا: نظرية نسب عوامل اإلنتاج اجلديدة 

أولني حول مدى   -طرحا جديدا لتفسي التجارة الدولية كإضافة للطرح الذي جاء به هيكشر (1965)قدم كيسينغ 
 عامل البشري فقد فرق بني نوعني من العمالة: ل النسبية لالوفرة والندرة 

العامل ذو املهارات العالية اليت تبني استثمار الدولة يف ميدان التعليم والتدريب، وهي استثمارات جيب إضافتها إىل عامل   -
 رأس املال املادي؛ 

 العمالية. العمالة الغي ماهرة واليت توجه إىل صناعة ذات ميزة الكثافة  -
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فإن الدول ذات الندرة النسبية يف األيدي العاملة املاهرة وذات الوفرة النسبية يف األيدي العاملة الغي ماهرة، سوف   ومنه
،  2000)لعويسات،  تستورد سلع كثيفة رأمسال البشري املاهر، وتتخصص يف تصدير السلع كثيفة العامل البشري غي املاهر

أن الصادرات األمريكية حتتوي على عوامل اليد املاهرة والبحث   مشابه حلل لغز ليونتيف عندما بني هذا التفسي ، و ( 32صفحة 
 والتطوير. 

 : املطلب الثاين: تفسريات النماذج احلديثة للتجارة الدولية 
قيام عمليات التصدير مبجموعة من   توبرر يف نظرية التبادل التجاري  جديدة أتت النماذج احلديثة على إدخال متغيات 

الدوافع كالتطور التكنولوجي وتغيات األذواق وعوامل تكلفة النتاج احلديثة كفاعل يف تطور التنافسية الدولية؛ ابلضافة إىل عوامل  
 . احلجم واجلغرافيا 

   :Similarity Preferenceواالخرتاعات( )األسواق  ليندر ول: نظرية تشابه األذواق فرع األال

أن العامل األساسي يف إنتاج السلع ليس نفقة إنتاجها بل هو السوق  ( .Lider 1961) يرى االقتصادي السويدي ليندر 
الذي يتم التداول فيه، ومع أن االخرتاعات تظهر استجابة حلاجة األسواق احمللية فإن املستهلكني يف الدول األخرى ذات املستوى  

، صفحة  2010)ابراهيم،  يكتشفون املنتج اجلديد ، سرعان ما احلاجات نفس تلك املتماثل من التطور االقتصادي والذين لديهم 
بني  هلا كما فرق يف تفسيه   تبدأ بني دول تتشابه يف هياكل أسواقها واحتياجاهتا؛اخلارجية لذلك يرى ليندر أن التجارة  ؛(25

إىل األوىل فإن تبادهلا يتم وفق امليزة النسبية اليت تتحدد بنسب   نوعني من السلع مها املنتجات األولية والسلع الصناعية، فبالنسبة
عناصر النتاج، وهو ما يتوافق مع النظرية السويدية، أما ابلنسبة للسلع الصناعية فإن التجارة فيها تقوم على تشابه الطلب يف  

يف األسواق اخلارجية املماثلة يف هيكل الطلب   الدول املختلفة، ومنه فإن الطلب الداخلي هو منشأ التبادل الدويل مث يليه الطلب
 . ( 10، صفحة 2019)بوقرورة،   الداخلي ابلضافة إىل متاثل مستوايت دخل الفراد بني هذه األسواق

على  هذه الفكرة  وترتكز اخلارجية  السوق لالنطالق حنو احمللية السوق  بظروف  إن فكرة ليندر األساسية تدور حول الدراية
 : ( 15، صفحة 2014)عبابو، النقاط التالية  

 اليت الربح لفرص وبذلك يستجيب املنظمون  وحمددة،  واضحة  اقتصادية حاجات  على  معينة  سلعة  إبنتاج  اخلاص  بناء القرار  -
 علم هبا؛  على يكونون

 للسواق  االنطالق املشاكل قبل مجيع وحل النتاج  التمكن من املنتج املخرتع حديثا يستطيع حىت  احمللي الطلب  ضرورة وجود -
 اخلارجية؛    

 والتطوير، للتعديل مالئمة  الظروف أكثر حيث احمللية،  السوق  يف  إال  يتم  أن ميكن  ال  سلعة ما بفعالية  تطوير  أو  تعديل  إن -
النسبية.  امليزة لتحقيق ضروري أمر  القريب واملباشر للسوق املنتج مع احتكار  خمتلفة، بيئة  يف  لضافة إىل التكاليف املرتفعة لإلنتاجاب
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 :  الفرع الثاين: نظرية اقتصادايت احلجم

فكرة اقتصادايت احلجم على فرض غلة النتاج املتزايدة عكس ما افرتضه هيكشر   A. Marshallبىن ألفريد مارشال 
وأولني من ظروف ثبات غلة احلجم، وابلتايل حىت لو كانت الدولتان املتاجراتن متشاهبتني مع بعضهما، فإن التبادل التجاري  

 :  عنجتة سوف أيخذ مكانه، وتشي هاته النظرية إىل نوعني من وفورات حجم النتاج النا 
 وفورات احلجم الداخلية، أي توسع املؤسسة يف النتاج مما يؤدي إىل اخنفاض تكلفتها؛   -
وفورات احلجم اخلارجية، وهي توسع كلي للقطاع الذي تنتمي إليه املؤسسة مما يؤدي إىل اخنفاض تكلفة النتاج لتلك   -

   . (18-17، الصفحات 2015)خروف،  املؤسسات
ابلضافة إىل ذلك قسمت النظرية هيكل الصادرات للدول الصناعية الكبية والصغية، حيث أن الصغية احلجم منها تتجه  
  إىل السلع النصف مصنعة لعدم قدرهتا على التأثي يف تفضيالت املستهلكني، عكس الدول الكبية احلجم اليت هلا القدرة على 

 . (34، صفحة 2014)بلحاج،   لذلك حتصل على مزااي نسبية مكتسبة يف إنتاج السلع النهائية واالستهالكية  ؛ذلك 
إن زايدة القدرة النتاجية من خالل االستثمارات اجلديدة متكن من ختفيض التكلفة على املدى الطويل، مما مينح تنافسية  

لى املستوى اجلزئي واالقتصاد ككل على املستوى الدويل حيث تسمح له بدخول واكتساب حصص سوقية جديدة  للمؤسسة ع
وزايدة الصادرات، لكن هذه امليزة ال تتحقق فقط جملرد اخنفاض التكاليف يف ضل شروط وسياسات التجارة الدولية اليت تفرضها  

استثمارات الشركات املتعددة  النامية واملتخلفة، لذلك تلعب  واالقتصادايت املنظمات الدولية اليت تعجز عليها املؤسسات الصغية
 اجلنسيات كقناة فعالة يف تسويق املنتجات احمللية يف األسواق الدولية وختفيض الشروط املفروضة عليها. 

 :  الفرع الثالث: منوذج الفجوة التكنولوجية

قدم تفسيا ألجزاء  حيث مث طوره العديد من الباحثني االقتصاديني من بعده،  ( Posner 1961)به  بدأ  هذا النموذج 
، حيث يرجعها إىل التغيات  االقتصادية كبية من للتجارة الدولية يف السلع املصنعة بني البلدان املتقدمة اليت تشرتك نفس الظروف 

لذلك فإن "فروق التكلفة النسبية" النامجة عن تلك   والتطورات التقنية اليت تؤثر على بعض الصناعات اليت تنشأ يف بلد ما،
التطورات قد تؤدي إىل التجارة يف سلع معينة خالل الفاصل الزمين )الفجوة( الذي تستغرقه الدول األخرى لتقليد ابتكار البلد  

وفقا هلذا النهج يتميز النظام االقتصادي الدويل ابختالفات ملحوظة يف املستوايت  و  ، (Posner, 1961, p. 323) األول
واالجتاهات التكنولوجية اليت ال ميكن التغلب عليها إال من خالل التغيات اجلذرية يف اهلياكل التكنولوجية اليت ترافق اهلياكل  

 واالجتماعية.   االقتصادية 
 ,Fagerberg) لفجوة التكنولوجية للنمو االقتصادي على النحو التايل ميكن تلخيص الفرضيات الرئيسية لنهج ا 

1987, p. 88) : 
 هناك عالقة وثيقة بني املستوى االقتصادي والتكنولوجي للبلد؛  -
 التكنولوجي؛ يتأثر معدل النمو االقتصادي للبلد بشكل إجياب مبعدل النمو يف املستوى  -
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 من املمكن لبلد يقع على حدود االبتكار العاملي مواجهة الفجوة التكنولوجية، وزايدة معدل منوه االقتصادي من خالل التقليد -
 "اللحاق ابلركب"؛ 

كل  معدل استغالل الدولة لإلمكانيات اليت تتيحها الفجوة التكنولوجية يعتمد على قدرهتا يف تعبئة املوارد لتحويل اهليا  -
 . االقتصادية االجتماعية واملؤسسية و 

 والشكل املوايل يشرح مراحل الفجوة التكنولوجية: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2متثل فجوة التقليد، والفرق بينهما ت 3ت-1تعرب عن فجوة أتخر الطلب، والفجوة ت 2ت-1حيث أن الفجوة ت
 يشي إىل الفجوة التكنولوجية.  3ت

املتقدمة على البلدان  حالة منو الصادرات ابلتقدم التقين والتكنولوجي للبلدان  Krugman 1985ربط يف هذا الصدد و 
النامية، ابملقابل تفقد شيئا فشيئا صناعاهتا األقل تقدما وتستوردها من اخلارج، بذلك متتد السببية من التكنولوجيا إىل تكوين  

 :  (Krugman P. , 1985, p. 48) هيكل الصادرات والواردات، ويظهر اجتاهني متعاكسني
 ؛ ةصناعته التكنولوجي   قل تقدماًّ ويربح منالبلد األكثر تقدماً خيسر للتخلي عن صناعته األ -
البلد األقل تقدًما يكتسب من التقدم التكنولوجي يف اخلارج عندما يتخلى عن صادراته األكثر تقدًما من الناحية   -

 التكنولوجية ويركز على األقل تقدما لتصديرها.  
سواق الدول النامية،  التقدم التكنولوجي يف فتح األسواق املتشاهبة يف التطور مث كمرحلة اثنية أ هرت هذه النظرية دور ظأ

التعلم والتقليد يف النمو االقتصادي عن طريق تقوية الصادرات، ومنه ميكن القول بن نظرية دورة حياة املنتج   ركما أوضح دو 
( ماهي إال تطوير لتحليل بونسر مقروّن ابلستفادة من املزااي النسبية للتكاليف يف الدول النامية، فتصبح الصناعة  1966لفينون )

 (43، صفحة 2016)زير مي،  املصدر:

(: اإلنتاج والتصدير وفقا لنموذج الفجوة  05  -02الشكل رقم ) 
 التكنولوجية 

 

                   

                

               
 1   2   3  

                  
 

 4  
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ت احمللية أو الشركات األجنبية عن طريق االستثمار املباشر يف الدول املضيفة، فينعكس اجتاه  احلديثة حمل تقليد سواء من الشركا 
 التجارة الدولية من الدول النامية إىل املتقدمة منها. 

 : الفرع الرابع: مناذج اجلاذبية يف التجارة الدولية 

مناذج اجلاذبية يف التجارة الدولية من خالل دراسته  ( أول من قام ابستخدام وتطوير Jan Tinbergenيعترب القتصادي )
" والذي ينص على أن قوة التجاذب بني جسمني  للجاذبية  ، وتستند فكرة النموذج إىل "قانون نيوتن 1962اليت أعدها يف عام 

 تتناسب طرداي مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع املسافة بينهما؛ 

وفقا هلذه   قانونهذا ال ارة البينية بني أي دولتني من املمكن تقديرها من خاللحيث أشار إىل أن حجم تدفقات التج
النظرية فإن التجارة بني أي دولتني تتناسب مع حجم القتصاد، الذي يقاس ابلناتج احمللي المجايل واملسافة بينهما، بناء على  

الناتج احمللي المجايل واخنفاض التكاليف اخلاصة ابلشحن  ذلك فمن املفرتض أن يزداد حجم التبادل التجاري بني الدول مع زايدة 
 لصيغة التاليةوفقا ليعطى النموذج الرايضي هلا ، و ( 14، صفحة 2018)إمساعيل و حممود،  والنقل مع قصر املسافة بني الدول 

 : ( 2، صفحة 2010)عبد مواله، 

 

 
 :  حيث

- i, j  =؛ ميثل الدولتني 
- FijG   اثبت؛ = 
- 𝑀𝑖 ×  𝑀𝑗   = يعربان عن احلجم االقتصادي للدولتني ويقاس ابلناتج احمللي المجايل؛ 
- 𝐷𝑖𝑗  املسافة بني الدولتني )ابلكيلومرت أو األميال( وهي مؤشر لتكلفة التجارة. =   

 : اخلامس: نظرية امليزة التنافسية للدولة )بورتر( الفرع 
طرح  بورتر تساؤالته حول قدرة شركات معينة على االبتكار  حيث ي  ة يف تفسي قيام التجارة الدوليةتعترب من املناهج احلديث 

كانت الجابة لتلك  املستمر والبحث عن مزيد من التعقيد يف منتجاهتم للحفاظ على امليزة التنافسية يف األسواق الدولية، و 
   :املوايليعمل على تقوية صناعاهتا حسب الشكل ل متثل مناخا تنشئه  اؤالت يف أربع مسات رئيسة للدولة التس

Fij =   
𝐺 × 𝑀𝑖 ×  𝑀𝑗

𝐷𝑖𝑗
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 التحتية الالزمة للتنافس يف صناعة معينة؛ شروط العوامل: أي موقع الدولة يف عوامل النتاج، مثل العمالة املاهرة أو البنية  .1
 شروط الطلب: ويقصد هبا طبيعة الطلب يف السوق احمللية على املنتج أو اخلدمة املصنعة؛  .2
 لصناعات املور دة والصناعات األخرى ذات الصلة اليت تتنافس دولًيا؛ االصناعات ذات الصلة واملساندة: وجود أو غياب  .3
منافستها: شروط الدولة اليت تنظم كيفية إنشاء الشركات وإدارهتا، ابلضافة إىل طبيعة التنافس  اسرتاتيجية الشركة وهيكلها و  .4

   .(Porter, 1990, p. 78) احمللي
الصناعة من   وترتكز تلك السمات يف تفاعل ديناميكي بني مجيع عوامل النتاج من أجل خلق ميزة تنافسية للدولة يف 

ابلضافة إىل كافة العناصر األخرى املادية  الصورة التقليدية لعوامل النتاج املتمثلة يف العمل  تخالل املؤسسات احمللية، وقد أخذ 
 : (47.49.51، صفحة 2013)مزوغ،  والبشرية إعتمادا على ثالثة اسرتاتيجيات 

 يادة التكلفة: تقوم على مبدأ ختفيض التكاليف النتاج والتوزيع والرتويج؛ اسرتاتيجية ق -
اسرتاتيجية التميز: متيز منتجات املؤسسة عن ابقي املنتجات املعروضة يف السوق لشباع احلاجات بشكل خمتلف أكثر   -

 جودة؛ 
 متجانسة، أو منطقة جغرافية واحدة؛ اسرتاتيجية الرتكيز: حيث تركز املؤسسة على نوع من املشرتين الذين لديهم حاجات   -

الدولة مبزااي نسبية مع افرتاض كفاءة استخدامها يف حتقيق التنافسية   فيها جيب الرتكيز أكثر على املوارد اليت تتمتع إذ
على   املطلوبة واستمرارها، وحسب حتليل بورتر فإنه ال ميكن للدول أن حتقق تنافسية يف مجيع الصناعات، وإبسقاط هذا التحليل 

تركيز جهودها على قطاعات وأنواع حمددة من األسواق الدولية اليت   االقتصادية املستوى الكلي للدولة فإنه جيب على السياسة 
   ميكن حتقيق تنافسية تدعم النمو املستدام للصادرات. 

 

اسرتاتيجية الشركة  
 وهيكلها ومنافستها 

 شروط العوامل شروط الطلب 

الصناعات ذات الصلة  
 واملساندة 

Source: (Porter, 1990, p. 78) 

 (: حمددات امليزة التنافسية 06  -02الشكل رقم ) 

 

 الوطنية 
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   :  1975 الفرع السادس: منوذج أوبساال 

، ووفقا له فإن الشركات تبدأ  1975( عام Johanson & Vahlneجوهانسون وفالين )قدم هذا النموذج كل من 
جتارهتا اخلارجية من خالل التصدير خبطوات صغية بسبب حمدودية املعرفة ابألسواق اخلارجية وخمتلف املخاطر اليت تتعرض هلا،  

تتمثل   ،األسواق وهذا بعد أتسيس سوق حملية قوية نسبيا لذلك فهي تتخذ خطوات مبدئية صغية الكتساب اخلربة ومعرفة تلك 
 تلك اخلطوات يف: 

 تصدير املنتج بطريقة غي منتظمة سواء يف الكم أو الوقت؛  -
 البدء بعمليات تصدير أكثر تنظيما عن طريق وكالء التصدير؛  -
 أتسس فروع للمبيعات يف الدول األجنبية اتبعة هلا؛  -
  يع يف الدولة األجنبية )استثمارا أجنبيا مباشر( نظرا لتطور واتساع السوقتقوم بتأسيس أعمال النتاج والتصن -

(Johanson & Wiedersheim, 1975, pp. 306-307).   
يأرجع منوذج أوبساال أسباب اختاذ الشركات هلذه املراحل إىل وجود خماطر االجتاه إىل األسواق اخلارجية يف ضل املوارد  

وإذا   ،ومع فوائض النتاج تبدأ الشركة يف التصدير  طور النتاج ليغطي السوق احملليةأن يتاحملدودة هلا، وتبقى على هاته احلالة إىل 
 ألوىل تصديرا غي منتظم فيمكن تصنيفه على أنه ختلص من الفوائض. ما اعتربّن العمليات ا

ابلرغم من أن املنظور االقتصادي للنموذج ينطبق كثيا على الشركات احمللية الناشئة ويقدم تفسيا لدوافع التصدير األويل،  
اجلنسيات وانتشار الدعم احلكومي   إال أنه يبقى حمدودا يف شرح العديد من الوضعيات خاصة يف ظل انتشار الشركات املتعددة

وشركات ائتمان الصادرات وخدمات التصدير ودراسة األسواق وغيها، ابلضافة إىل ذلك ميكن نقل تلك اخلربة املكتسبة من قبل  
 تلك الشركات إىل شركات أخرى ّنشئة.  

 : الفرع السابع: منوذج التجارة داخل الصناعة

التجارة األفقية على أهنا التصدير واالستياد املتزامن للمنتجات اليت تنتمي إىل فئة صناعية  تعرف التجارة داخل الصناعة أو 
 واحدة، تؤدي إىل تبادل السلع داخل الصناعات وليس بينها؛ 

وتبني الدارسات التجريبية حول أنواع السلع املتداولة بني البلدان املتجانسة من خالل مالحظة تصنيف البضائع املتداولة  
(؛ أن تلك األنواع تكون يف تصنيف يصل إىل غاية سبعة أرقام، ما يشي إىل  SITCليا وفقا للتصنيف القياسي للتجارة الدولية )دو 

   .(gandolfo, 1987, p. 273)  جتانس يف املواد املكونة للمنتجات املتداولة 

 : (Ruffin, 1999, p. 2) هاته املبادالت التجارية الدولية الذي أرجع إىلهذا ما أاثر التساؤل حول جدوى  

 متايز املنتج )اجلودة، املوقع واللون واحلجم وغيها(؛   -
واجلمركية للشركات اليت لديها بعض السيطرة يف األسعار، واليت تدعى   االقتصادية الدخول اجملاين يف إطار التكتالت  -

 . ابالحتكارية التنافسية )مثال على جمال السيارات فكل شركة حتتكر منتوج معني وتتنافس يف نفس القطاع( 
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 ميكن استخالص مزااي هذا النوع من التجارة الدولية يف:    منهو 

 ر واستخدام مهارات فريدة؛  تقسيم العمل بشكل أدق يؤدي إىل االبتكا -
 حتقق وفورات احلجم اخنفاض تكلفة تلك املهارات الفريدة.  -

عرض خمتلف النظرايت املفسرة للتبادل التجاري الدويل قمنا بتلخيص أهم امليزات اليت ركزت عليها  من من خالل ما سبق  
 كل نظرية يف اجلدول املوايل: 

 ملخص نظرايت ومناذج التجارة الدولية حول التصدير :  ( 06-02)  اجلدول رقم

 منظور التصدير  الفكر االقتصادي 
 ، مقابل كبح الواردات. تشجيع التصدير وتوفي احلمائية للمنتجات الوطنية املذهب التجاري  

القدرة التصديرية للدولة بسبب الوفرة الطبيعية اليت   املطلقة يف توسيعاالعتماد على امليزة  نظرية امليزة املطلقة  
 تكتسبها املنتجات. 

 عرض وطلب املنتجات املصدرة. حتدد هي من آلية السوق   التلقائي نظرية التوازن 
البديلة ملخرجات  مقاربة آدم مسيث من املقارنة بني إمكاّنت موارد الدول إىل الفرص وسعت  نظرية امليزة النسبية 

 تلك املوارد بني الدول. 
 ترتبط زايدة صادرات املنتجات بقيمة الواردات للبلد ومبعدالت الطلب األجنيب عليها.  نظرية القيم الدولية  

 تزداد صادرات البلد يف ظل الوفرة النسبية لعنصر العمل )رأمسال، عمالة(  نظرية نسب عناصر النتاج 
 رأس املال البشري ضمن تكاليف املنتج وابلتايل يصبح عامال يف زايدة صادراته أدخل  لغز ليونتيف 

نظرية نسب عوامل النتاج  
 اجلديدة

 زايدة اليد العاملة املاهرة ستؤدي إىل التخصص يف  صادرات تلك املنتجات اليت تدخل هبا. 

حملي يتماثل مع الطلب يف األسواق الدولية  لبناء قاعدة تصديرية البد أن يكون هناك طلب  نظرية تشابه األذواق  
 )الذوق والنوعية(. 

 ضخامة االقتصاد والنتاج تعمل على ختفيض التكاليف وتزيد تنافسيتها يف األسواق الدولية.    نظرية اقتصادايت احلجم 
 الدولية. ألسواق اب  مكانة الصادرات يف  يفصل التطور التكنولوجي   منوذج الفجوة التكنولوجية

مناذج اجلاذبية يف التجارة   
 الدولية 

إىل تكاليف النقل الدولية كلما كانت أقل   ت شار أأضافت العامل اجلغرايف للتصدير كما أهنا 
 زادت فرص التصدير. 

 الصادرات وزايدهتا ضرورة وضع اسرتاتيجية متكاملة لصناعة املنتج للوصول إىل تنافسية  نظرية امليزة التنافسية للدولة  
 تدرج عمليات الشركة للولوج إىل السوق اخلارجي والوصول إىل عمليات تصدير منظمة.      منوذج أوبساال

املضافة لتلك   تها يموقخذ نوعية الصادرات أيدويل للمنتجات الوسيطية، ويشرح التبادل ال منوذج التجارة داخل الصناعة 
 هرت أكثر مع ظهور الشركات املتعددة اجلنسيات. ظاملنتجات، وقد  

  اعتمادا على ماسبق الطالبمن إعداد  املصدر:
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منذ القدم حول التجارة الدولية سعيا منها تفسي املبادئ واآلليات اليت تدفع بقيام التبادل الدويل   االقتصاديةنشأت اآلراء 
للسلع واخلدمات وخمتلف امليزات اليت متنح القدرة على زايدة الصادرات إذ حدد أساسها آدم مسيث يف امليزة املطلقة للتكاليف،  

ى بعدهم العديد من املنظرين حيث قدموا تفسيات خمتلفة أو مشاهبة ملا أتى به من  فيما أرجعه ريكاردو إىل امليزة النسبية، مث أت
 سبقهم مع تفصيل أكثر لكن بقي اهلدف منها هو حتديد التميز يف املوارد الطبيعية ورأس املال مبفهومه التقليدي للنظرية السويدية؛ 

ال ليندر، كيسينغ، بونسر وبورتر وغيهم ممن أدخلوا  مزااي أخرى مع األجيال احلديثة من املنظرين أمث أضافليأت من 
عناصر إنتاج جديدة وعوامل املنافسة كالتكنولوجيا واملوارد البشرية املاهرة، تكاليف النقل وحىت النطاق اجلغرايف الذي يربر نشوء  

الدولية أساسها العوامل املتناولة يف صلب   التصدير ومنوه، وهذا كله حتت مبدأ احلرية واملنافسة اليت حتدد التدفقات الطبيعية للتجارة
 تلك النظرايت. 

حلمائية  ابوقد اعرتضت مفاهيم نظرايت التجارة الدولية جمموعة من السياسات التجارية اليت تثبط حرية التجارة تدعى 
االستثمار األجنيب املباشر  خاصة مع ظهور احلرب العاملية األوىل وما بعدها، ليتحول التفكي االقتصادي من التجارة الدولية إىل 

املنظمات وخمتلف االتفاقيات الدولية يف تعزيز روح احلرية التجارية وختفيض العوائق إال   ك العوائق، وعلى الرغم من جهود تفاداي لتل 
 أنه دائما ما تنشأ أفكار جديدة هلا لسببني أساسيني: 

التجارة العاملية مما يظهر مشكلة التبادل غي املتكافئ بني الدول  رغبة الدول القوية يف االحتكار والسيطرة على قنوات  -
 الغنية والفقية؛ 

رغبة الدول النامية يف تعزيز قدراهتا الصناعية والتجارية لزايدة منو صادراهتا واحلصول على حصة من األسواق الدولية،   -
 ته لبلوغ تلك األهداف. لذلك فهي متارس طرق احلمائية املتنوعة حلماية االقتصاد احمللي وتنمي 
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 :املبحث الرابع: احملددات األساسية حلركة الصادرات وأتثريات االستثمار األجنيب املباشر

يف منوها أو مثبطة هلا وترتكز سياسات الدول   حمفزةحتتكم حركة الصادرات إىل جمموعة من احملددات اليت متثل عوامل 
تعمل على خلق مناخ اقتصادي مساعد لتحسني سبل النتاج والتجارة  كما خاصة النامية منها إىل االهتمام بتلك احملددات  

ل دون حتقيق  و اخلارجية، لذلك وجب عليها التنسيق بني تلك احملددات مبقادير مضبوطة لتفادي سلبياهتا أو تعارض آاثرها مما حي
ويف هذا املبحث سوف نتطرق إىل ثالثة مطالب لتفسي حمددات التصدير وحتليل العالقة بينه وبني رأس  ، الصادرات  يف قيم نموال

    للوقوف على النتائج الواقعية.  ولت املوضوع املال األجنيب وتدويل النتاج، مث تقدمي بعض الدراسات التطبيقية اليت تنا

   :املطلب األول: حمددات التصدير 

إىل   تنقسممنذ العملية النتاجية وصوال إىل األسواق اخلارجية  تنشأحتتوي عملية التصدير على جمموعة من احملددات 
 حمددات داخلية وخارجية كما يلي: 

   : الفرع األول: احملددات الداخلية

 جمموعة من العوامل هي:   احملددات الداخلية تضم

   :أوال: بيئة االقتصاد الكلي 
يعكس سعر الصرف احلقيقي احلركة النسبية للسعار يف الداخل واخلارج، ويؤدي دورا هاما يف التأثي على أداء الصادرات،  

  نتيجة أسعار الصرف الثابت  الغة يف قيمتهيساهم يف القدرة التنافسية اخلارجية، أما املب كما أن ختفيض أسعار الصرف االمسي
أتثيا على  ومن جهة أخرى تلعب أسعار الفائدة احلقيقية  كحل للضغوط التضخمية سوف يؤدي دورا سلبيا على أداء الصادرات؛ 

ة التنافسية  ، حيث تؤدي املعدالت املرتفعة إىل زايدة تكاليف املنتجني وابلتايل التأثي سلبا على القدر حترك األسعار النسبية 
   .(Unctad, 2005, p. 60)  للصادرات 

أما عن الدخار فهو يتجه عامة يف البلدان النامية إىل تكوين نسبة املدخرات املستخدمة يف عوامل غي منتجة، مثل شراء  
وابلتايل زايدة حجم   ج لنا تراجع يف االستهالك احمللي االكتناز، لذلك ينتاجملوهرات واملمتلكات وما إىل ذلك أو بعبارة أخرى 

 .Muhammad & Eatzaz, 2006, p) السلع املتاحة للتصدير، أي أن الدخار ذو عالقة عكسية مع الصادرات 
1269).   

   :اثنيا: اهليكل االقتصادي ودوال اإلنتاج 

التنوع القطاعي لإلنتاج، حيث ترتكز صادرات الدول النامية يف املنتجات األولية اليت تتمثل يف املواد الزراعية التجارية  هو 
  كالنب والسكر واملواد املنجمية اخلامة كالبرتول واملعادن .....إل، واليت تتميز بعدم استقرار أسواقها اخلارجية ابلضافة إىل تطبيق 

-9، الصفحات 2018)برواين،  دية يف النتاج، غالبا ما تكون وجهة تصديرها إىل الدول الصناعية واملتقدمة أساليب فنية تقلي
 جيعلها غي قادرة على جتنب التقلبات السعرية واألزمات الدولية.  مماهيكليا وجغرافيا   ةركز م تبذلك تكون م و ،  (10
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   :  اثلثا: البنية التحتية للنقل 

 ؛ حتدد البنية التحتية املادية للنقل حجم ومنو القدرة التوريدية للبلد واليت ترتاوح بني الطرق واملوانئ إىل الطاقة واالتصاالت

حتتية للنقل الداخلي لتسهيل التدفقات  حيث تشي بعض الدراسات التجريبية إىل أن تطوير قطاع التصدير يستدعي بنية 
  فيةالتجارية، لذلك البد على البلدان النامية خاصة الفريقية منها زايدة االستثمارات احلكومية يف البىن التحتية لتذليل العوائق اجلغرا

(Unctad, 2005, p. 60)  ليت تؤدي إىل تسهيل منوها، مما يعود بشكل إجياب على مناخ  زايدة املساعدة المنائية الرمسية او
   .(Muhammad & Eatzaz, 2006, p. 1268)  االستثمار 

 :  رابعا: حجم الطلب احمللي 

هذه السلعة والبد  لكي يصبح يف مقدور أي بلد أن يصدر سلعة معينة إىل اخلارج، البد أن يكون هناك طلب حملي على 
أن يكون إنتاجه منها على األقل يف مراحله األوىل موجها هلذا الطلب، وقد أشار ليندر إىل أن وجود الطلب احمللي )سواء ألغراض  
االستهالك أو االستثمار( يعترب شرطا ضروراي لتكون تلك املنتجات من الصادرات احملتملة وذلك عند األمثان السائدة دوليا ما  

والذي يسمح للشركات احمللية   ، (67، صفحة 2016)كايف،  (Representative Demandعليه ابلطلب املمثل )  اصطلح 
ابكتساب ميزة نسبية متنح هلا القدرة على متديد السوق احمللية إىل األسواق األجنبية، لكن هذا ال مينع من وجود بعض البلدان اليت  

األجنبية   تقوم إبنتاج وتصدير منتجات غي مستهلكة حمليا أو أهنا مستهلكة بكميات قليلة، وينتشر هذا النوع عند االستثمارات
 اليت تستهدف ختفيض تكاليف املنتجات الوسيطية من خالل املوارد املتوفرة يف تلك البلدان )مادية وبشرية(. 

 : خامسا: الكثافة السكانية 

تظهر كثافة النمو السكاين كعامل سليب على منو صادرات الدول النامية خاصة يف النتاج الزراعي، ألن الزايدة السكانية  
، صفحة  2018)برواين،  احمللية، مما حيول دون حتقيق فوائض موجهة للتصدير االقتصاديةتؤدي إىل االمتصاص املتزايد للموارد 

10).   

 :  سادسا: القوى العاملة

العاملة املاهرة هي مصدر القدرة التنافسية واخنفاض تكلفة النتاج، وهذه امليزة ترتكز يف البلدان املتقدمة، يف نفس الوقت  
القوى   قطاعيوجد لدى العديد من البلدان النامية قوة عاملة غي ماهرة ترفع من القدرة التنافسية ملنتجات كثيفة العمل يف 

 ,Muhammad & Eatzaz)  التصدير، ومن مث ميكن أن يكون لدينا أتثي إجياب أو سليب للقوى العاملة على الصادرات 
2006, p. 1269) .   
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        :األجنيب املباشر   رتثمااإلسسابعا:  

تشي العديد من النتائج التجريبية على أن تكوين رأس املال من خالل االستثمار األجنيب املباشر يؤثر بشكل إجياب على  
أداء الصادرات ويساهم بقوة يف حتول هيكلها؛ حيث يساعد على زايدة احملتوى التكنولوجي وقدرة العرض التصديري، ابلضافة  

عترب من بني االسرتاتيجيات اليت تتخذها  ، كما ي .(Unctad, 2005, p. 61) لفة إىل التطور اهليكلي للقطاعات املخت
العديد من البلدان النامية يف تنمية الصادرات، مع ذلك جيب حتديد نوعية االستثمار األجنيب املباشر فيما إذا كان عموداي أو أفقيا  

 تطوير آداء الصادرات. للفصل يف فاعليته يف 

 :  اثمنا: اللوائح احلكومية يف البلد األم

احلكومة األمريكية للحد من أتثي   ت على سبيل املثال عمل ،تؤثر اللوائح املختلفة يف البلد األصلي على أسعار التصدير 
 .Belay, 2009, p)  مريكية قوانني مكافحة االحتكار على املنافسة يف اخلارج عزز القدرة التنافسية السعرية للشركات األ 

156) . 

 :  اتسعا: العوامل املؤسساتية 

أيت هذا الطار كمكون أساسي للقدرة التنافسية، حيث أن حوكمة املؤسسات تضمن محاية أفضل حلقوق امللكية، وهو  
كما أن دورها مرتبط ارتباطا وثيقا مبكوّنت االقتصاد الكلي لذلك    أمر أكثر ضرورة عندما يكون النتاج ذو كثافة يف رأس املال،

فإهنا تعكس الدارة والتنظيم الكفء، ويظهر ذلك أكثر يف البلدان الصناعية من خالل األداء العايل وكفاءة قرارات املؤسسات  
   .(Unctad, 2005, p. 61)  احلكومية اليت غالبا ما أثبتت على أهنا مكون سعري مهم

 :  الفرع الثاين: احملددات اخلارجية 

   ما يلي: احملددات اخلارجية  تتضمن 

   :أوال: موقع وبيئة السوق اخلارجية 

،  نتجامل تصدير سعر  على نعكس هذا فيسواق املختلفة ليتالءم مع األغالًبا ما تتطلب الظروف املناخية تعديل املنتج 
وكمثال على ذلك فإن السلع اليت تتدهور يف ظروف الرطوبة العالية تتطلب تغليًفا خاًصا وأكثر تكلفة، وتتطلب البضائع اليت سيتم  

 .(Belay, 2009, p. 155)تصديرها إىل البلدان يف املناطق االستوائية سعة تربيد إضافية  

 :  ارجياثنيا: الطلب اخل
 :(Fugazza, 2004, pp. 41-42)  يتأثر الطلب اخلارجي بعناصر خمتلفة

 الواقعة خارج املنطقة؛  نضيهتاسوف تستفيد أكثر من   ن اليت تقع يف منطقة سريعة النموالرتباط اجلغرايف حيث أن البلدا -1
 )عنصر الوصول إىل السوق / الدخل(، واليت ميكن أن يكون هلا أتثيا مماثال لإلرتباط اجلغرايف؛ املنافسة والسياسة التجارية   -2
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 وحجم البلد )السوق األجنيب(؛  االقتصادية ارتباط شروط التصدير ارتباطًا وثيًقا ابملوقع ومتغيات السياسة  -3
 ة التصديرية. التنوع الداخلي للهيكل السلعي للبلد ميكن أن يكون هلا أتثي على القدر  -4
 درجة التقدم التكنولوجي وتوافق السلع مع متطلبات السوق اخلارجية يؤثر على حجم الطلب.  -5

   :اخلارجية  االقتصادية  اثلثا: السياسات

مثل أسعار الصرف، مراقبة األسعار، التعريفات اجلمركية على أسعار التصدير حيث يؤدي اخنفاض سعر الصرف )اخنفاض  
 ,Belay, 2009)  حتسني القدرة التنافسية للسعار، مما يؤدي إىل زايدة حجم الصادرات وحصص السوق قيمة العملة( إىل 

p. 155) .   

 :  رابعا: الشركات املتعددة اجلنسيات

ددات مهمة لسلوك  احلجم والتكنولوجيا وامللكية األجنبية وهيكل السوق تعد حماحملددات السابقة فإن  إىل جانب
التصدير، هذا ما تتوفر عليه الشركات متعددة اجلنسيات اليت تتمتع مبزااي عديدة غي متاحة للشركات احمللية، لذلك يعترب وجودها  

 عامال مفصليا يف منو الصادرات وذلك وفق آليتني مها: 

 ب الوصول إىل تكنولوجيا النتاج الفائقة واملعرفة الدارية؛  بمتكن النتاج بشكل أكثر كفاءة بس -1
متتلك الشركات متعددة اجلنسيات شبكات تسويق )دولية( متطورة تسهل عمليات التصدير، ابلضافة إىل التبادالت   -2

   . (Van Dijk, 2002, p. 6)  التجارية بني فروعها الدولية

   : خامسا: التعاون االقتصادي اإلقليمي والتكامل 
توجهت العديد من بلدان العامل إىل إقامة ترتيبات بينها وبني دول جماورة سعيا منها للتقليل من احلواجز التجارية وحل  

ما ميكن أيضا إجياد  ، كتندرج حتت مسميات خمتلفة مثل التعاون، االحتاد، التكامل، منطقة التجارة احلرة...إل، ةاملشاكل البيني 
هذه التجمعات بني دول غي متجاورة عرب القارات، وبذلك تنشأ أسواق بينية تؤدي دورا فعاال يف زايدة التدفقات التجارية وتعزيز  

جهة أخرى ميكن أن تعترب  ومن  ،(Unctad, 2005, p. 67)أداء الصادرات، ما جيسد االنفتاح التجاري بصورة واضحة 
هذه   ومن بني ، نوعا من احلمائية الواسعة بني تلك الدول إذ أهنا تفرض شروط بينية متنح األفضلية )مبدأ األفضلية( يف املعامالت

 (WTO, EU, NAFTA, ASEN .…التكتالت جند )
   : املطلب الثاين: أثر العوامل األساسية على حركة الصادرات

دفع  يوالغي اقتصادية على تغيي أوضاع التجارة اخلارجية بشكل عام، ما  االقتصادية تعمل جمموعة من املتغيات 
  حلكومات إىل استعماهلا ضمن اسرتاتيجيات معينة لصاحل تنمية صادراهتا.  اب
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 : الفرع األول: أثر تغري معدل سعر الصرف على حركة الصادرات

يعد حتديد سعر الصرف ألغراض التجارة اخلارجية عامة جزًءا جديًدا نسبًيا من االقتصاد الدويل احلديث، حيث يتم حتديد  
الجراءات احلكومية بداًل من حتديدها يف السوق، فقد كانت قيم العمالت الرئيسية يف العامل اثبتة ابلقيمة  أسعارها من خالل 

  الذهبية قبل احلرب العاملية األوىل، أما بعد احلرب العاملية الثانية مت حتديد قيم معظم العمالت من حيث الدوالر األمريكي، فأصبح 
 ,Krugman) ضل تقلب سعر صرف العمالت األكثر أمهية يف العامل دقيقة تلو األخرى يف حتديد أسعار الصرف ابلغ األمهية 

Obstfeld, & Melitz, 2018, p. 29) ، ط أسعار الصادرات بقيمة سعر صرف العملة الوطنية، إذ أهنا القناة  ارتبمع او
العديد من الدول للتأثي يف حركة واجتاه التجارة الدولية  إليها أداة فعالة تلجا  فإهنا األساسية اليت تع ر فأ القيم املتداولة عرب احلدود، 

يؤدي إىل   مما مثان النسبية للسلع واخلدمات املتبادلة بني الدول، من خالل تغيي سعر صرف عملتها، إذ أن تغييها يعين تغيا يف األ
 مداه على:  يعتمد و التأثي يف حجم الصادرات،  

 مرونة الطلب األجنيب على السلع الوطنية ومرونة الطلب احمللي على السلع املستوردة؛  -
    . (132، صفحة 2010)احلصري،  رد فعل الدول األخرى الختاذ مثل هذا الجراء -

ومبا أن قوة الطلب والعرض يتحدد بقوة العملة فإنه كلما كانت العملة الوطنية منخفضة عن العمالت األخرى سوف متنح  
 قوة شرائية نسبيا للجانب، ما مينح تنافسية أكرب للمنتجات احمللية. 

 
 الصرف على الصادرات (: أثر تغريات معدل سعر 07  -02الشكل رقم ) 

  

  

   

  

 

  
 ( 5، صفحة 2006)الوكيل، املصدر: 

 حيث: 
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اثبتة ال تتغي بتغيات معدل الصرف األجنيب،   Aعلى صادرات الدولة  XD( أن دالة الطلب 05-02) يفرتض الشكل 
 :  ، وعليهفإهنا تستجيب لتغيات معدل الصرف    XSأما دالة عرض الصادرات 

  A، فإذا افرتضنا ارتفاع قيمة العملة الوطنية للدولة 0Eويكون معدل الصرف التوازين  0P يتحقق التوازن عند النقطة
، وتتحدد نقطة توازن  X1S فإن دالة عرض الصادرات تتحرك جتاه اليسار لتصل إىل  1E)اخنفاض معدل الصرف( إىل املستوى 

كس إذا افرتضنا اخنفاض قيمة العملة الوطنية  وعلى الع ؛1Qإىل  Q 0مما يؤدي إىل اخنفاض كمية الصادرات من  1Pجديدة عند 
، وتتحدد نقطة توازن  x2 Sفان دالة عرض الصادرات تتحرك جتاه اليمني لتصبح  1Eإىل املستوى   )ارتفاع معدل الصرف( Aللدولة 

 . 2Qإىل   0Q، مما يؤدي إىل زايدة كمية الصادرات من 2Pجديدة عند 
ادرات يعتمد على درجة حتقق شروط ختفيض العملة ومدى ثبات العوامل  لذلك فإن أثر تغي سعر الصرف على قيمة الص

األخرى املؤثرة يف حركة الصادرات، ففي حالة غياب الشروط املواتية تصبح فعالية السياسة التجارية لسعر الصرف ذات أتثي  
 التضخم.  كلا ميكن أن تؤدي إىل مش و أضعيف 

   :الصادراتالفرع الثاين: أثر التضخم على 

ارتفاع عام يف   ، أو(Langdana, 2009, p. 13) يعرف التضخم على أنه النسبة املئوية للتغي يف مؤشر األسعار
 مستوى األسعار ويكون: 

 شامال عندما ميس مجيع السلع أو بعض منها يف االقتصاد؛  -
   . (Oshungad, 2014, p. 7) خلل يف األسعار متقطعا عندما يكون هناك عارض يسبب  -

، معامل االستقرار النقدي، معيار فائض الطلب، مؤشر  PGDP : الرقم القياسي الضمين منها  قاس ابلعديد من الطرقي
 األكثر استعماال. وهو  CPIأسعار املستهلك 

مصدر التضخم إىل الزايدة الغي متناسبة للمعروض النقدي مع النتاج )منظور نقدي(، أو زايدة الطلب على السلع   يعود
  االقتصادية واخلدمات الغي متكافئة مع العرض، أو تراجع هذا األخي مقابل الطلب )آلية الطلب والعرض(؛ كما تشمل القوى 

 : (Oshungad, 2014, p. 7)  التضخم ما يلي األخرى اليت ميكن أن تؤدي إىل ارتفاع معدل
 أو ضغوط من ارتفاع أسعار االستياد )تضخم النفقات(؛ تكاليف وحدة العمل، زايدة  -
 تقلب سعر الصرف وأسعار الفائدة املرتفعة؛  -
 وضريبة القيمة املضافة؛ أتثي الضرائب غي املباشرة مثل التعريفة، ورسوم النتاج،   -

 . زايدة غي معتدلة يف الناتج احمللي المجايل -
حتياطي من العمالت األجنبية من خالل أثره السليب على صادرات وواردات الدولة،  االيؤدي التضخم أتثيا سلبيا على 

وتصبح صادرات الدولة أغلى نسبيا من  ففي أوقات التضخم تصبح األسعار احمللية أغلى نسبيا من األسعار يف الدول األخرى، 
وجهة نظر األجانب مما يؤدي إىل اخنفاض الطلب اخلارجي عليها، فتنخفض حصيلة الصادرات من العمالت األجنبية )يف  
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حاالت معينة(، ومن ّنحية أخرى تصبح السلع احمللية أغلى نسبيا ابملقارنة ابلدول األخرى ما يشجع على زايدة االستياد  
ابلتايل فإنه يؤدي دورا نقداي موازاي   ، ( 316، صفحة 2004)مندور، زكي، و ّنصف،  ف قدر كبي من العملة احمللية واستنزا

 من خالل الشكل التايل:  ويتمثل ذلكلسعر الصرف حيث يعمل بعالقة عكسية مع الصادرات، 
  

 أثر التضخم على الصادرات (: 08  -02الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 اعتمادا على ما سبق من إعداد الطالب املصدر: 

 
، أما إذا اخنفض معدل  1Qفإن دالة الصادرات ترتاجع إىل املستوى  1fإىل  0fحيث إذا زاد معدل التضخم من مستوى 

 ، يف ضل ثبات العوامل األخرى. 2Qفإن ذلك يساعد على زايدة الكمية املصدرة  2fالتضخم إىل  
للخارج، عندما تتضخم تكاليف   التكاليف عبء  نقل  عملية  على  أيضا يؤثر  قد  النتاج هيكل  فإنمن ّنحية أخرى 

مع استقرارها يف السوق العاملية،   النتاج الصناعي عن طريق األجور وارتفاع تكلفة مستلزمات النتاج احمللية والوسيطية واالستثمارية
   .( 118، صفحة 2016)نوة،   فإن الصادرات تفقد ميزهتا التنافسية ويؤدي ذلك إىل تراجعها 

ما إذا كان إقتصاد البلد يعتمد يف هيكله بشكل كبي على التجارة اخلارجية فإن نتائج فقدان القدرة التنافسية للصادرات  أ
هذا يف ضل ثبات العوامل األخرى املؤثرة على الصادرات،  ، التضخم ستكون ذات أتثي قوي عليهيف األسواق الدولية من خالل 

 ,Prachowny, 1970)  التأثي على األسعار العاملية ونقل العبء إىل األسواق اخلارجية غي كبي لدرجة    ها وافرتاض أن حجم
p. 1) ،   لذلك تتجه الدول إىل السياسات النقدية واملالية وحىت التجارية لعادة ضبط معدل التضخم ومحاية إقتصادها من اآلاثر
 السلبية. 
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 : الفرع الثالث: أتثري اإلعاانت على الصادرات 

املساعدات املالية املباشرة، ودعم أسعار الفائدة، دفع بعض التكاليف )مثل أحباث   منها  أيخذ دعم الصادرات عدة أشكال 
برز   حيث السوق، معايي القياسة وما إىل ذلك(، حيث أن هذه املساعدات تثي نقاشا بني خمتلف االقتصاديني حول أتثياهتا، 

   : (Nyahoho & Proulx, 2006, p. 183)  مهمني  نرأاي 

الرأي األول يرفض هذا األسلوب ويعتربه غي جمدي ويدعو إىل اختاذ تدابي من شأهنا تعزيز شبكات التوزيع واجلودة،  
 السعر والرتويج وغيها من الوسائل املتاحة هبدف ضمان مكانة يف األسواق الدولية؛ 

أما الرأي الثاين فإنه يرى بن دعم الصادرات أو النتاج له أتثي على خفض التكلفة ومنح الشركات ميزة سعرية تنافسية  
 أمام األجانب.  

 تتبع آاثر دعم الصادرات: ن ومن خالل الشكل املوايل 
 

 (: أتثري دعم الصادرات 09  -02الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

Source : (Nyahoho & Proulx, 2006, p. 184) 

 
يتوافق سعر السلعة يف السوق احمللية مع السعر املطلوب يف السوق الدولية، وهذا يف ظل حرية التجارة   Pعند النقطة 

( لزايدة صادراهتا وبذلك ينخفض  Bو Aوبدون احتساب تكاليف النقل أو غيها من القيود، حيث تقدم الدولة دعما )ابلكمية 
 . DPأما حمليا فإنه يزداد إىل  SPالسعر اخلارجي إىل 

 ن هذه الوضعية ينتج: م

 : تناقص فائض املستهلك يف دولة الدعم مما يرفع السعر احمللي؛ 2+1املنطقة  -
 : زايدة ربح الشركات احمللية؛ 3+2+1املنطقة  -
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(؛ وهي رفاهية مساوية  CD( مضروب يف الكمية املصدرة )SP - DP: مقدار الدعم )7+6+5+4+3+2املنطقة  -
 نفقات الدعم؛ ّنجتة عن  7+6+5+4+2للمناطق 

 : يعرب عن فقدان االستهالك بسبب ارتفاع األسعار؛ 2املثلث  -
 : يعرب عن فقدان الرفاهية بسبب حتويل املوارد حنو الصناعة املستدامة؛ 4املثلث  -
 : تعرب عن دوافع الدولة املصدرة إىل دعم استهالك الدول األجنبية. 7+  6+  5املناطق  -

  ة وتتمثل يف فاعلياليتوقف على شروط موضوعية واعتبارات ينبغي توفرها لضمان  ويف كل احلاالت فإن أتثي العاّنت
   : (5، صفحة  2006)اببكر، 

 تقليل عبء الدعم مبراعاة التوطن السليم للصناعات وتفادي التنافس؛  -
 الدعم بذلك؛ وضع جدول زمين لرفع إنتاجية املشاريع التصديرية وربط مقدار  -
 حجب الدعم عن السلع اليت ال تغطي أسعارها مستلزمات النتاج املستوردة؛  -
 مروّنت العرض والطلب يف الدول املصدرة ومروّنت الطلب يف السوق املستوردة عند حتديد معدل الدعم؛   -
 حجم األسواق اخلارجية املستهدفة؛  مراعاة  -
 االتفاقيات والتفضيالت اجلمركية.  -

 : االقتصاديةع: الدبلوماسية الفرع الراب

 نتطرق إليها فيما يلي:    تساهم الدبلوماسية القتصادية يف تنمية العالقات التجارية وتنمية الصادرات

 :  االقتصاديةأوال: مفهوم الدبلوماسية  

وغيها بني الدول واملنظمات،   االقتصاديةيشمل مفهوم الدبلوماسية العديد من جماالت العالقات السياسية االجتماعية 
دولية من خالل  إذ أن الدول تقاس بقوة إقتصادها وهيمنتها على األسواق ال ؛ ولعل من أهم العالقات تلك املتعلقة ابالقتصاد

 على أهنا:   االقتصادية اليت حتوز عليها واليت ال حتوز عليها، وتعرف الدبلوماسية وإدارهتا للموارد  منتجاهتا املتنوعة 

 اخلارجية للحكومة وقطاع األعمال للبلد؛  االقتصاديةإمجايل األنشطة  -1
 الرتويج للصادرات واالستثمار ونقل التكنولوجيا وإدارة الدعم الفين أو التعاون التنموي؛  -2
   . (132، صفحة 2016)بن خلضر و يعقوب،  على املستوى الثنائي واملتعدد االقتصادية إدارة اآلليات لتحقيق األهداف  -3
يف التأثي السياسي   االقتصاديةنشاط ثنائي أو متعدد األطراف )دول، تكتالت، منظمات( تستخدم فيه الدولة قدراهتا  -4

 . (196، صفحة 2019)مزايين،   دي، وحتقيق منافع اقتصادية عرب آليات متكافئة أو غي متكافئةواالقتصا 



 الفصل الثاين: اإلطار املفاهيمي للصادرات وحمدداهتا
 

131 
 

التجارية واملصاحل السياسية، وينظر إليها   االقتصاديةلسياسة اخلارجية على فرضية تكامل املصاحل اوممارسة  إسرتاتيجيةقيام  -5
كمجموعة متنوعة من املصاحل الوطنية الواسعة اليت تشمل أبعاًدا إسرتاتيجية للسياسية واالقتصاد حيث تشكل نظاما يتكون  

 . (Okano-Heijmans, 2013, p. 49) من توليفة لتلك األبعاد لتحقيق األهداف املطلوبة

 :  يف منو الصادرات االقتصاديةاثنيا: دور الدبلوماسية 

هي اجلزء اخلفي واملرافق للتأثي على عناصر االقتصاد األخرى، ويقوم هبا أشخاص أو منظمات   االقتصاديةإن الدبلوماسية 
للبلد، والشكل املوايل يوضح آلية العمل لربط   االقتصادية حكومية وغي حكومية لتوجيه وضع معني إىل مسار السرتاتيجية 

 مللكية الفكرية، والتجارة ومفاوضات التمويل اخلارجي وغيها. االقتصاد احمللي ابلعامل اخلارجي وخمتلف املفاوضات املتعلقة اب
 

 خارج البلد االقتصادية(: دور الدبلوماسية  10  -02الشكل رقم ) 

 
Source: (Saner & Yiu, 2006, p. 14) 

 
 : (van bergeijk & moons, 2009, p. 38)  ثالثة آليات تتمثل يف عادة ما تستخدم 

ستخدام النفوذ والعالقات السياسية للتأثي على التجارة واالستثمار الدوليني، لتحسني أداء األسواق ومعاجلة مشاكله وتقليل  إ -1
تندرج السياسات التجارية احلكومية وأنشطة املنظمات الغي حكومية   تكاليف وخماطر املعامالت عرب احلدود، وعادة ما 

(NGO  .حتت هذه النقطة ) 
لتعزيز منافع التعاون واستقرار العالقات   االقتصادية ستخدام بعض الوسائل املادية )كاهلبات املالية ومسح الديون( والعالقات إ -2

سياسيا لزايدة األمن االقتصادي، من خالل سياسات هيكلية واتفاقيات جتارية واستثمارية ثنائية )هتدف إىل حتقيق أمناط جتارية  
 جغرافية حمددة( وتوجيه سياسي للتجارة واالستثمار كما يف حالة املقاطعات واحلظر. 



 الفصل الثاين: اإلطار املفاهيمي للصادرات وحمدداهتا
 

132 
 

السياسية الدولية لتسهيل حتقيق األهداف وترسيخها، وتضم املفاوضات   االقتصاديةملناسب والبيئة ترسيخ املناخ السياسي ا -3
( ومنظمة التعاون االقتصادي  WTOمتعددة األطراف للمنظمات واملؤسسات فوق الوطنية مثل منظمة التجارة العاملية )

 (. EU( واالحتاد األوروب )OECDوالتنمية )

إال أن هناك إمجاع على أمهيتها يف توجيه   االقتصادية فات حول نطاق وأهداف الدبلوماسية وعلى الرغم من وجود اختال
  ( وتضم سبعة أبعاد متميزة FDIاالقتصاد، وتعزيز املصاحل اخلارجية للبلد خاصة يف التجارة )زايدة الصادرات( واالستثمار )

(Neves, 2017, p. 94) :   

 تشجيع التجارة الدولية خاصة يف الصادرات وتصحيح العجز التجاري املزمن وإدارة املفاوضات التجارية متعددة األطراف؛  -1
 تشجيع االستثمار من منظور جذب االستثمار األجنيب املباشر إىل الداخل ودعم التوسع يف االستثمار اخلارجي لبلد ما؛  -2
 (؛ -صادرات اخلدمات-داخل النهوض ابلسياحة )جذب سواح أجانب إىل ال -3
 إدارة تدفقات اهلجرة واجتذاب املوظفني املهرة؛  -4
 تعزيز العلم والتكنولوجيا اللذان يهدفان إىل استيعاب التكنولوجيات اجلديدة وإقامة روابط قوية مع مراكز االبتكار الرائدة؛  -5
 إدارة العاّنت المنائية؛  -6
 تعزيز وحتسني صورة البلد يف اخلارج.  -7

وخمتلف املفاوضات بشأن االنضمام إىل معاهدات واتفاقيات دولية أو   االقتصاديةط اليت تقوم هبا الدبلوماسية إن الرواب
تكتالت إقليمية وعاملية؛ تفتح الباب واسعا أمام املنتجات الوطنية وتضمن حصص سوقية يف اخلارج، ومن خالل االلتزام بقواعد  

 ة تصبح آلية فاعلة يف تنمية الصادرات.  التجارة املنصوص عليها يف املواثيق الدولي 

 :  الصادرات ائتمان  الفرع اخلامس: أتمني
، لذلك فهي تواجه  بدقة بيئة جديدة ذات أبعاد غي معروفة  ا األسواق اخلارجية يعين دخوهلإىل إن دخول الشركات احمللية 

، وابعتبار الشركة املصدرة أجنبية عن تلك البلدان فإن شروط  احمليطة هبم  األوضاع واملعايي ابملتعاملني معها إىل ءاخماطر متنوعة بد
لذلك تظهر العديد من   احلماية تتضاءل خاصة يف ضل عدم وجود اتفاقيات أو معاهدات دولية وجتارية بني تلك البلدان، 

دور فعال يف تنشيط التجارة   ألداء ...(  Eximbank ،Coface، DHAMAN) مثل  املؤسسات احلكومية والغي حكومية
 الدولية، من خالل تقدمي خدماهتا املتمثلة يف أتمني القروض على الصادرات وخمتلف اخلدمات املرافقة للعملية التصديرية. 

 :  أوال: مفهوم أتمني القروض على الصادرات
طر التجارية وغي التجارية املرتبطة  "هو وسيلة من وسائل التمويل املصريف وأداة أتمينية تسمح للدائنني من تغطية املخا

، كما أهنا أداة من أدوات تنمية الصادرات من خالل أتمني  مقابل دفع أقساط لشركة التأمني  بعمليات التصدير فيما بني الدول 
 وتتمثل تلك املخاطر فيما يلي:   (128، صفحة 2009)مسعداوي،    القروض املرتبطة ابلتصدير بني مشرت حملي وابئع أجنيب"
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هي تلك اليت يكون سببها مستورد أو أوضاعه املالية، وتؤدي إىل عدم استالم املصدر لكامل مستحقاته يف   خماطر جتارية: -1
   :(222-221، الصفحات 2002)قدي و وصاف،   اآلجال املتفق عليها ومن بينها 

مما قد   ستورد، أو إذا تقررت تصفيته جرباصدور حكم قضائي إبفالس املإفالس املستورد أو إعساره أو تصفيته: يعين ذلك  -
 يؤدي ابملستورد إىل عدم دفع الديون يف املواعيد املتفق عليها؛ 

امتناع املستورد عن سداد ما استحق عليه للمصدر: ويعين ذلك عدم وفاء املستورد مبا استحق عليه للمصدر أو عجزه عن   -
 لوفاء جبميع التزاماته قبل املستورد؛ ذلك رغم قيام هذا األخي اب

رفض املشرتي استالم البضاعة املشحونة: ويعين ذلك امتناعه عن استالم مستندات البضاعة املشحونة رغم قيام املصدر ابلوفاء   -
 جبميع التزاماته قبل املشرتي. 

  يدعى ابلقوة القاهرة وتتمثل يف  هي اليت تكون خارج إرادة األطراف املتعاملة أو ما خماطر غري جتارية )السياسية(:  -2
(Marchetti & Vitale, 2014, p. 5) :   

قيود التحويل: خماطر اخلسائر الناشئة عن عدم قدرة املستثمر على حتويل العملة احمللية إىل العمالت األجنبية للتحويل خارج   -
 البلد املضيف؛ 

نزع امللكية: خسارة االستثمار نتيجة ألعمال متييزية من قبل أي فرع من فروع احلكومة قد تقلل أو تلغي امللكية أو السيطرة أو   -
 ؛ معينة احلقوق يف االستثمار نتيجة إجراءات 

ر، مبا يف ذلك عدم  خماطر اخلسائر الناشئة عن خرق احلكومة املضيفة أو رفضها التفاقية تعاقدية مع املستثمهي خرق العقد:  -
 احرتام قرارات التحكيم؛ 

خماطر التعرض للخسائر بسبب عدم االمتثال للضماّنت احلكومية لضمان السداد  أي عدم الوفاء اباللتزامات املالية السيادية:  -
 الكامل ويف الوقت املناسب للديون املستخدمة لتمويل املشاريع؛ 

 لة يف الرهاب واحلرب أو االضطراابت االجتماعية، واليت تؤدي إىل خسائر غي متوقعة. املتمثو عدم االستقرار السياسي واألمين:   -

 :  اثنيا: أمهية ضمان ائتمان الصادرات يف تشجيع عمليات التصدير 
،  2011)شرب،  ها هناك العديد من الفوائد اليت ميكن أن تقدمها مؤسسات أتمني القروض على الصادرات من

   :(144-139الصفحات 

 على تغطية ومحاية املصدرين ضد األخطار التجارية والغي جتارية؛   العمل  -1

تؤدي ابلبنوك واملؤسسات املالية املاحنة إىل تسهيل عملية منح القروض على الصادرات املؤمنة مع تطبيق أسعار فائدة   -2
 منخفضة؛ 

 ؛ ة املاليأوضاعهم توفي احلماية الئتمانية للمصدرين كآلية لتقليل أخطار فقدان السيولة أو اخنفاضها مما يعزز  -3

مساعدة املصدرين على منح شروط ائتمانية ميسرة للمستوردين األجانب مثل التسديد يف آجال طويلة وبقساط ميسرة، مما   -4
 ر ميزة تنافسية؛ يؤدي إىل جلب مزيد من املستوردين ويكسب املصد
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تقدمي خدمات أخرى متنوعة بني إدارة االئتمان وحتصيل الديون واملستحقات من العمالء، وكذا تقييم املالءة الئتمانية ودرجة   -5
 قدرهتم على السداد. 

القروض على الصادرات اليت تعمل على تسهيل خمتلف املعامالت املندرجة حتت عملية التصدير  إن دور مؤسسات أتمني 
صة فيما تعلق بتسوية املعامالت املالية مع العمالء األجانب والوقاية من األخطار قبل حدوثها واملتوقعة إدارهتا، تعمل على  خا

ستقرار  المنح مع ميزة تنافسية تعمل على تشجيع وحتفيز زايدة الصادرات  كما خيلقختفيض التكاليف ويبعث ابلثقة للمصدرين،  
 للمؤسسات املصدرة. 

-145، الصفحات 2011)شرب،  ذلك فإن أتمني قروض الصادرات ال خيلو من عيوب نذكر أمهها فيما يلي ومع 
146) : 

 نظام التأمني ال يقدم يف أغلب احلاالت تغطية كاملة للضرار املتوقعة؛  -
 لوقت؛ لوله مما يسبب خسارة أتخر إجناز العقود عند تقدميه هليئات التأمني من أجل قب -
 رفض عمليات التأمني أو تؤمن بنسب قليلة جدا، مما يدفع املصدر إىل إلغاء عملية التصدير؛ يف بعض احلاالت تأ  -
الصرامة املفرطة واملعتمدة من قبل هيئات التأمني عند تعويض الضرر أو التحايل يف بعض احلاالت يف صياغة العقود   -

 عه إىل عدم اكتتاب التأمني؛  حيول دون رضا املصدر ويدف
 ارتفاع أسعار خدمات أتمني قروض الصادرات يزيد بعض األعباء إىل املصدر.    -

وتعترب سلبيات الـتأمني على قروض الصادرات من بني دوافع الدول النامية يف إنشاء مؤسسات حكومية لتأمني الصادرات  
اهتا خاصة تلك اليت ال متلك صناعاهتا ميزة تنافسية عالية يف األسواق  للقيام مبساعدة الشركات احمللية يف ترقية وتطوير صادر 

الدولية، وابلتايل فهي تزيل ضغط مؤسسات التأمني التجارية اليت وإن هي تؤمن على املخاطر إال أهنا تبقى دائما ضمن حدود  
  االقتصادية من اسرتاتيجية شاملة للتنمية تعظيم األرابح، عكس احلكومية منها واليت يكون هدفها األساسي هو ترقية الصادرات ض

 .ةوشكل من أشكال العانة الغي مباشر 

 : املباشر على الصادرات األجنيب املطلب الثالث: حتليل أثر االستثمار

تفتح االستثمارات األجنبية املباشرة آفاقا واعدة أمام املنتجات الوطنية القتحام األسواق األجنبية من خالل زايدة حجم  
استغالل قنوات الشركات املتعددة اجلنسيات القائمة به يف التسويق وزايدة الصادرات، ومن خالل مايلي ميكن  و النتاج كما وكيفا، 

 لغي مباشرة لالستثمار األجنيب املباشر على منو الصادرات. توضيح العالقة املباشرة وا

 : املباشر والصادرات األجنيب الفرع األول: حتليل العالقة بني االستثمار
حتاول نظرايت االستثمار األجنيب املباشر تفسي أسباب قيام الشركات مبزاولة نشاطاهتا يف اخلارج، وفقا لدوافع وحمددات  

، فيما تتجه نظرايت التجارة الدولية إىل تفسي نشأة العالقات التجارية وأسباب ظهور  االقتصادية ختتلف ابختالف توجه املدارس 
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مات، مث تطورها لتصل إىل تداول عوامل النتاج، مما يوحي ابشرتاك تلك النظرايت يف جمموعة من  األسواق الدولية للسلع واخلد
ّنقش العديد من الباحثني أمهية االستثمار  اخلصائص ذات البعد االقتصادي الدويل خاصة فيما تعلق بعوامل النتاج، لذلك 

واتية هلا واملوارد  البلدان املضيفة مقابل جهودها يف خلق البيئة امل  األجنيب على التجارة اخلارجية، خاصة أتثيها على منو صادرات
يف األسواق الدولية ومنو   ومناقشة فيما إذا كان دور االستثمار األجنيب يعزز النتاجية وزايدة القدرة التنافسية للسلع، املتوفرة هبا

 يف صورة االستثمارات األفقية. صادرات البلدان املضيفة، أم أنه عبارة عن بديل لصادرات البلد األم  

(، إىل أن التجارة الدولية واالستثمار األجنيب  Heckscher-Ohlin-Samuelsonويف ذلك أشار الطار التقليدي )
( أن التنقل الدويل  Mundell 1957) املباشر بدائل ابفرتاض أن العمل ورأس املال ميكنهما االنتقال حبرية بني البلدان، ووجد

( فإنه قد يكون  Kojima 1975النتاج مبا يف ذلك االستثمار األجنيب املباشر يشكل بدياًل مثالًيا للصادرات، ووفًقا لـ )لعوامل 
 & Pham) لالستثمار األجنيب املباشر أتثي إجياب على التجارة يف حالة انتقال حركة العوامل حنو بلد يعاين من نقص

en, 2013, p. 250)Nguy،    يف هذه احلالة تتحول الدول املضيفة إىل منتج لبدائل االستياد، مث يف مرحلة متقدمة مع
  حتليل ( مقرونة إبمكانيات الشركة املستثمرة تصبح دولة مصدرة كما أشار إليه Dunningتوفر عوامل النتاج )من وجهة نظرية 

 فينون حول نظرية دورة حياة املنتج الدويل. 

إمكانية تصدير املعدات الرأمسالية وخدمات العوامل، مثل البحث والتطوير إىل البلد   Helpman 1984بينما عاجل 
رد املدخالت إىل البلد األصلي يف حالة االستثمار األجنيب املباشر الرأسي، وابلتايل  املضيف، يف املقابل يصدر البلد املضيف موا

  هناك أوجه تكامل بني التدفقات التجارية للسلع النهائية والتحويالت داخل الشركات أو شركات أخرى للسلع الوسيطة 
(Pham & Nguyen, 2013, p. 250) . 

،  2017)خبيت و بن بوزاين،   مها مدخلني  خذ حتليل العالقة بني االستثمار األجنيب والتجارة الدولية وفقومنه أيأ 
 :  (104-103الصفحات 

يف   النتاج مراحل حيث تقسم الرأسي، النوع من كان على ما إذا يعتمد هلا: أو مكمال للتجارة بديال املباشر األجنيب االستثمار -
 من احمللي  النتاج  وهذا ما يفيد معها، ومتكامال فيعمل على تشجيع التجارة بني الفروع الدولية مناطق متعددة جغرافيا، 

 لتصريف  طريقة  فيمثل  مواقع متعددة يف  النهائية  السلع  تنتج  حيث  األفقي  النوع من  االستثمار  إذا كان  أما  اخلارجية،  االستثمارات 
 .التجارة عن يعترب بديال  وابلتايل ابلدولة املضيفة، السوق احمللي  يف  األجنيب  النتاج

 فيما أشار آخرون إىل أحادية  ثنائية االجتاه،  بينهما  العالقة  جاءت الدراسات بن  :العكس أو  مشجع للتجارة األجنيب  االستثمار -
والقدرة   األموال رؤوس تراكم خالل من حتفيز الصادرات يؤدي إىل املباشر األجنيب االستثمار االجتاه، لكن األرجح مييل إىل أن 

 االستثمار األجنيب  يؤثر  أخرى ّنحية ومن اجلديدة،  األسواق العاملية  إىل  ميزة الوصول عن  فضال  اجلديدة، التكنولوجية واملنتجات
 . النتاج  عمليات مرحلة  أو  األوىل  مرحلته  يف  املرتبطة ابالستثمار  سواء املضيفة الدولة  يف  الواردات  على  املباشر
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فإن معرفة أتثي االستثمار األجنيب املباشر يكمن يف الفرق بني ما إذا كان عموداي أو أفقيا، من حيث الدوافع  عليه و 
 جديدة مللكية الشركة يف إطار  واحملددات املختلفة، فالعمودي منه يطمح الستغالل مزااي تكلفة املدخالت مما يؤدي إىل مزااي 

(OLI  واليت تزيد من تنافسية الشركة واستغالهلا يف مصانع إنتاج دولية متعددة عن طريق قنوات التجارة الدولية، ابلضافة إىل )
ثمار  ذلك يسمح التصدير للشركة ابالستفادة من وفورات حجم النتاج على مستوى املصنع )ميزة الرتكيز(، وبينما يتجنب االست

األجنيب املباشر التكاليف التجارية عن طريق النتاج يف اخلارج )ميزة القرب( تظهر خاصية االستثمار األفقي مدفوًعا بتجنب تلك  
   . .Hofmann, 2013, p)(104  احلواجز الطبيعية أو االصطناعية للتجارة )السياسات التجارية للدولة( 

إذن من املتوقع أن فئة االستثمارات العمودية تصبح من النماذج األكثر إقباال من قبل الشركات املتعددة اجلنسيات كلما  
ملصانع   ومن جهة موازية اخنفاض تكاليف النشاء الثابتة ؛ كانت السوق اخلارجية أكرب مع ارتفاع تكاليف التجارة والتصدير 

وهذا ما يفسر جدوى حتفيزات البلدان النامية اليت ختص ختفيض تكاليف النشاء والنتاج وكذا دعم   ،يف النتاج يف البلد املض
الصادرات من خالل العديد من الطرق املتاحة ابلضافة إىل فتح األسواق اخلارجية حتت غطاء االتفاقيات الثنائية واملتعددة اليت  

 من خالل السياسة التجارية اخلارجية. أو    أشكال التكامل االقتصادي الدويل تتمثل يف 

 : الفرع الثاين: حتليل أثر الشركات املتعددة اجلنسيات على صادرات البلدان املضيفة

جوهرها الرامي إىل امتالك   وتكوين التجارة الدولية من خالل  تعتمد قدرة الشركات متعددة اجلنسيات يف التأثي على طبيعة 
واعتربت كبديل لتمويل وإنشاء املشاريع احمللية يف البلدان املضيفة،  ، البلدان والتدفقات املنبثقة عنهاوحدات إنتاج يف العديد من 

ا تعلق  لذلك تقدم معظم البلدان النامية حوافز خمتلفة الستقطاهبا وتوسيع عمليات النتاج واالستفادة من مزاايها، خاصة فيم
  ابلنتاج الوفي والتكنولوجيا والقدرة على التسويق الدويل، مما يؤدي إىل زايدة الصادرات؛ ابلضافة إىل استفادة الشركات احمللية من 

حماكاة الشركات املتعددة اجلنسيات واملعلومات التجارية والفنيات الصناعية املتاحة للمنظمات الدولية، األمر الذي يدفعها إىل  
 ,cañal-fernandez & tascon fernandez, 2018)   إنتاجها، وابلتايل هي األخرى تزيد من منو الصادرات حتسني
p. 2) . 

العاملية وأصبح هذا الدور يتزايد تكامال بني   االقتصاديةتعددة اجلنسيات دور املنظم املركزي للنشطة املوقد تولت الشركات 
االستثمارات والتجارة الدولية، حيث تشكل الشركة الواحدة شبكة جتارية دولية بني الشركات التابعة هلا أو املرتبطة هبا، وعلى  

% من صادرات  40د من سبيل املثال فإن الحصائيات تشي إىل أن توابع الشركات املتعددة اجلنسيات األمريكية تسيطر على أزي
% من مبيعات العامل تعود إىل  80املكسيك إىل و.م.أ، وغالبا ما تكون مكوّنت الصناعة موضوعا لتلك التجارة إذ أن حوايل 

% من القيمة املضافة املولدة من إنتاج  20-%25شركة وحدها يرتاوح مابني  600الشركات املتعددة اجلنسيات وأن إنتاج أكرب 
 . طرهتا على قنوات التسويق الدولية األمر الذي يثبت مركزها وسي ، (108،97، صفحة 2018)حممد،  السلع عامليا 

ومنه فإن الشركات املتعددة اجلنسيات تلعب دورًا رئيسًيا يف التطوير املستقبلي للصادرات املصنعة يف الدول األقل منًوا مبا  
فإنه جيب مراعاة   اليت تتخذها تلك الدول لتشجيعها  متلكه من قدرات تكنولوجية عالية وإمكاّنت وموارد، ومهما تكن السبل
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املكاسب احملتملة من الدخول يف هذا النهج من التصنيع املوجه للتصدير؛ مقابل تلك اليت ميكن حتقيقها من أنواع وأشكال أخرى،  
الجيابية والسلبية على حد   والتأثيات "الديناميكية" األخرىذلك إمكانية الربط وأتثيات التعلم وكذلك أتخذ بعني االعتبار يف 

واليت تربز التأثي الغي مباشر على هيكل تصدير الدولة املنوط بتحسني النتاجية   ،(Helleiner, 1973, p. 46) سواء
ألنه وبقدر ما تسعى إليه الشركات احمللية جتاه الشركات متعددة اجلنسيات فإن هذه األخية لديها القدرة ملنع  احمللية وتنافسينها، 

ن خالل احلماية الرمسية حلقوق امللكية الفكرية والسرية التجارية ودفع  تسرب التكنولوجيا واالمتدادات الغي املباشرة، واليت تتم م
أجور أعلى أو التواجد يف البلدان أو الصناعات اليت تتمتع فيها الشركات احمللية بقدرات تعلم حمدودة، وميكن هلذه اآلاثر غي  

 : (Javorcik, 2004, p. 608)  املباشرة أن تعمل من خالل

 أو بشكل غي مباشر من خالل حركة العمل؛  نقل املعرفة مباشرة  -
توفر املتطلبات األعلى فيما يتعلق جبودة املنتج والتسليم يف الوقت احملدد، السعر واخلدمات الضافية من قبل الشركات متعددة   -

 للموردين احملليني لتحسني إدارة النتاج أو التكنولوجيا اخلاصة هبم؛   هي حافزاجلنسيات؛ 
 نسيات؛ زايدة الطلب على املنتجات الوسيطة بسبب الدخول متعدد اجل  -
 حصول شركة حملية على وسيط ابخلارج من خالل اختيار الشركات متعددة اجلنسيات.  -

  أما التأثيات املباشرة على صادرات البلد املضيف، فتتعلق بربعة فئات خمتلفة وفًقا خلصائص النتاج تنطوي على 
(Blomström & Kokko, 1997, pp. 24-25) : 

 معاجلة املواد اخلام احمللية واليت غالبا ما يتم تصديرها على حاهلا؛   -
 حتويل صناعة بدائل االستياد إىل تصدير بزايدة حجمها إىل ما فوق االكتفاء؛   -
 صادرات املنتجات النهائية اجلديدة كثيفة العمالة؛   -
 ولية املتكاملة رأسيا.  العمليات كثيفة العمالة والتخصص يف املكوّنت داخل الصناعات الد  -

بل   والطلب،  للعرض الطبيعية للظروف  وفقا  تتحدد  ال األم وفروعها  الشركات  بني  تبادهلا  يتم اليت  السلع ويالحظ أن أسعار 
 الرسوم  مستوى حتددها إجراءات متخذة من قبل البلد املضيف مثل:  الشركات تلك تتبناها  لسرتاتيجية شاملة  وفقا  تتحدد 

 أسس يف تغيات هامة حيدث  ذلك ل كو  أرابح إىل اخلارج، حتويل اجتاه أسعار الصرف، السياسات تقلبات اجلمركية، الضرائب،
  االقتصادية لذلك يتوجب حتديد السياسات  ،( 216، صفحة 2006)حشماوي،  الدولية التجارة هيكل ويف الدويل التخصص

والتجارية بعناية لالستفادة من مزااي الشركات املتعددة اجلنسيات دعم الصادرات احلقيقية وحتسني امليزان التجاري، وتفادي خمتلف  
 . الفنيات املستعملة من قبل الشركات املتعددة اجلنسية للتحايل على إجراءات البلدان املضيفة 

 : الثالث: دور اإلستثمار األجنيب املباشر على الصادرات )دراسات جتريبية(الفرع 
إن التحليل السابق يوازي الدراسات النظرية اليت تشي إىل وجود عالقات متباينة بني االستثمار األجنيب املباشر والصادرات  

ميكن أن تكون سلبية عندما متارس الشركات  مدفوعة مبحددات مشرتكة، حيث تكون يف بعض األحيان مكملة أو تكاملية، كما 
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وتبقى   املتعددة اجلنسيات احلمائية ملنتجاهتا اجلديدة داخل هيكلها التنظيمي الدويل، مما يزيد من قوة املنافسة على الشركات احمللية، 
بني الدراسات   ومن تهجة،ختتلف من بلد آلخر حسب طبيعة االقتصاد والسياسة التجارية املن جتريبية  مسألة تلك العالقات درجة

 :التجريبية اليت تناولت هذا املوضوع على مستوى التحليل الكلي للعوامل نشي إىل مايلي 

 : Harding and Javorcik 2012دراسة أوال: 

معايي التصنيف  حول إمكانية رفع االستثمار األجنيب املباشر جلودة الصادرات يف البلدان النامية من خالل حتليل تركزت 
دولة؛ متعلقة ابلقطاعات اليت تعاملها وكاالت ترويج االستثمار يف تلك الدول كأولوية يف جهودها   105الدويل للتجارة لبياّنت 

د اتفقت النتائج على التأثي االجياب على قيم الصادرات وتنويع هيكلها خاصة يف القطاعات  جلذب االستثمار األجنيب املباشر، وق
اليت أولتها الدولة املضيفة أمهية، ومع ذلك ال توجد دالئل تشي إىل تتحول هيكلها التصديري إىل التشابه مع هيكل صادرات  

   . (Harding & javorcik, 2012)  الدول املتقدمة

   : 2013عباس   نوري  دراسة صباح اثنيا: 

يف دراسة لالقتصاد املصري   ية للوصول إىل األسواق اخلارجيةحبثت العالقة يف ظل ما تعانيه الدول النامية من صعوابت كب
رايضي تضمن أربعة متغيات مستقلة متثلت يف تدفقات االستثمار األجنيب   ، ابستخدام منوذج2010-1990خالل فرتة 

املباشر، الناتج احمللي المجايل، االنفتاح االقتصادي والتضخم، وقد بينت أن االستثمار األجنيب ذو عالقة مباشر على منو  
 . (100، صفحة 2013)نوري عباس،  سلع واخلدمات الصادرات من ال

 : Nasir Selimi et al 2016دراسة  اثلثا: 

(، حيث أتثر االستثمارات األجنبية املباشرة ابلجياب على  OLSالعالقة من خالل طريقة املربعات الصغرى )بينت 
البلقان سلوفينيا وبلغاراي ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بينما تكون أقل درجة من  ترويج وزايدة أداء التصدير لدول غرب 

ألن الصناعة ليست متطورة مبا فيه الكفاية يف هذه البلدان، وقد   2013-1996ذلك إىل السلبية يف ألبانيا وصربيا خالل الفرتة 
بية املباشرة كنسبة مئوية من الناتج احمللي المجايل، مؤشر سعر الصرف  أخذت املتغيات املستقلة يف النموذج؛ االستثمارات األجن

ن  الفعلي احلقيقي، منو الناتج احمللي المجايل السنوي، إمجايل املدخرات احمللية كنسبة مئوية من الناتج احمللي المجايل، إمجايل تكوي
  املضافة للصناعة كنسبة مئوية من الناتج احمللي المجايل  رأس املال الثابت كنسبة مئوية من الناتج احمللي المجايل والقيمة 

(Selimi, Reçi, & Sadiku, 2016) .   

 : Fernandez 2018دراسة رابعا: 

والصادرات والنمو االقتصادي يف إسبانيا، ابستخدام منهجية االحندار الذات   ة بني االستثمار األجنيب املباشرالعالقحللت 
، حيث تؤكد نتائجها  2016إىل  1970( على بياّنت السالسل الزمنية السنوية للفرتة ARDLللفجوات الزمنية املوزعة )

املباشر وسعر الصرف ومنو إمجايل تكوين   وجود عالقة طويلة بني متغيات النموذج املستخدم، واليت تتكون من االستثمار األجنيب
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رأس املال الثابت، كما أشار اختبار سببية جراجنر إىل وجود عالقة سببية قوية بتوجه االستثمارات األجنبية إىل الصادرات، وهو  
 cañal-fernandez & tascon)  التأثي األكثر أمهية للنتائج املتحصل عليها، وابلتايل فهو يعد حمركا رئيسيا للصادرات 

fernandez, 2018, p. 16) . 

 :  Mukhtarov et al 2019 خامسا:

(، متعلقة ابلصادرات األردنية  2018إىل  1980على بياّنت سنوية تراوحت بني )  (ARDL BT)منهج  استخدم 
كنسبة من الناتج المجايل احمللي، وسعر الصرف احلقيقي وتدفقات االستثمار األجنيب املباشر كنسبة من الناتج احمللي المجايل  

ج إىل وجود عالقة طويلة األجل بني املتغيات كما جند أن  وكذا نسبة النمو يف إمجايل تكوين رأس املال الثابت، وقد أشارت النتائ
هناك أتثيًا إجيابًيا وهاًما من الناحية الحصائية لالستثمار األجنيب املباشر على التصدير يف اآلجال الطويلة، كما أن العالقة  

% تتخذ منحى سليب على  1ـة يف أسعار الصرف بتكاملية مشرتكة طويلة األمد بني املتغيات املستقلة واملتغي التابع، غي أن الزايد
   .  (Mukhtarov, Alalawneh, Ibadov, & Huseynli, 2019) %5.96منو الصادرات بواقع 
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   : خالصة الفصل الثاين

للدولة بل وأهنا   االقتصادية إن املالحظ من خالل دراسة هذا الفصل أن التجارة الدولية متتلك مكانة أساسية يف املقومات 
الصورة اليت ترتجم حالة االقتصاد ككل، فإذا كانت مقومات االقتصاد املادية والبشرية كفيلة إبنتاج سلع ذات ميزة تنافسية فإن  

ومن خالله أيضا تطرقنا إىل   ؛وابلتايل تزيد من الدخل المجايل الصادرات واكتساب مكانة دولية ذلك ينعكس إجيابيا على منو 
 املنظرة للفكر التجاري الدويل الكالسيكي اليت تدعم صحة هذا الطرح.  االقتصادية خمتلف اآلراء 

لثالث والدول النامية على تطور  إذا كان األمر كذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه حول عدم قدرة العديد من دول العامل ا
صادراهتا وعدم رواج منتجاهتا الصناعية يف األسواق الدولية، ابلرغم من أهنا تعترب املصدر األساسي للموارد األولية عامليا ابلضافة  

 إىل توافر اليد العاملة البشرية بكثافة؛  

الفاعلة يف رواج الصادرات والتحكم يف القنوات  إن هذا الوضع يرتجم عدم حتكم تلك الدول مبختلف املقومات األخرى 
التسويقية الدولية، ابلضافة إىل ضعف سياستها الصناعية واليت يندرج حتتها التطور التكنولوجي واستعمال الوسائل النتاجية  

ياسة التجارية عامال مهما  احلديثة، ابلضافة إىل ذلك يعترب استخدام أدوات الس  االقتصاديةاحلديثة، وهذا ما تطرقت إليه النماذج 
 يف منو الصادرات بداية من محاية املنتج احمللي من املنافسة اخلارجية القوية إىل آليات دعم وتشجيع املصدرين. 

وابلرغم مما سبق ذكره فإن العديد من الدول ذات المكاّنت احملدودة خاصة مبا تعلق ابلعامل البشري املؤهل والتكنولوجيا  
دم قدرهتا على متويل املشاريع تبقى عاجزة على زايدة التصدير وغياب اخلربة الالزمة، لذلك تتوجه إىل عامل مهم  ابلضافة إىل ع

ثرها على منو الصادرات، من  أيف االقتصاد الدويل ميكن له اختصار تلك املراحل وهو استقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة و 
مع ضمان اهلياكل التسويقية الدولية اخلاصة بتلك الشركات املتعددة اجلنسيات املستثمرة   خالل إنشاء قواعد صناعية متطورة نسبيا 

 .وابلتايل منو صادراهتا بطريقة أسرع 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ث:الفصل الثال

رتقية  كآلية ل  املباشر حمفزات اإلستثمار األجنيب
 احملروقات خارج اجلزائرية الصادرات 
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 :  متهيد

املباشر على عناصر داخل إقتصاد ما خاصة فيما تعلق ابلتجارة اخلارجية يعد أمرا  إن حتليل أتثيات الستثمار األجنيب 
معقدا للغاية نظرا للتأثيات املتبادلة، إذ اعترب العديد من املفكرين كليهما كل متكامل أو مها وجهان لعملة واحدة، وقد برز ذلك  

ى دوافع التحول من التجارة اخلارجية إىل االستثمار  تضمنت من جهة أخر  كل منهما حيث رايت وحمددات  ظ يف العديد من الن
األجنيب يف البلدان املضيفة والعكس، وعليه يتوجب على البلدان اليت ترغب يف االستفادة من هذه احلركة الدولية املزدوجة األخذ  

 جبميع السبل لذلك سيما تلك اليت متيز اقتصادايهتا. 

متثل يف اخلروج من تبعية احملروقات والتوجه إىل تنويع املداخيل،   االقتصادية تها وعليه اختذت اجلزائر هدفا أساسيا يف سياس
ذب املستثمرين األجانب وحتسني املناخ االستثماري يف  جلقامت يف هذا اجلانب ويف ضل ميزاهتا مبجموعة من الجراءات  حيث

يعها، أما الثاين فهو يعترب كتأشية للدخول إىل  البلد كمفتاح ذو حدين أوله يساعد يف تطوير وتنمية خمرجات القتصاد وتنو 
 األسواق الدولية، ابلضافة إىل تنشيط وتطوير املتعاملني االقتصاديني احملليني يف إطار منظور احملاكاة. 

املوضوع من مجيع جوانبه ووفقا مليزات االقتصاد اجلزائري، لذلك جاء اجلانب   هذا من خالل ما تقدم حاولنا تناول 
 ي للدراسة على شكل أربعة مباحث مفصلة على النحو التايل:   التطبيق

 املبحث األول: املناخ القانوين لإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر واهلياكل املرافقة؛  -
 املبحث الثاين: تنظيم التجارة اخلارجية وخمتلف اآلليات املؤسساتية لرتقية الصادرات خارج احملروقات يف اجلزائر؛  -
 ؛ 2030-1990للجزائر خالل الفرتة   االقتصاديةالثالث: قراءة يف التوجهات املبحث   -
عملية ترقية   املبحث الرابع: التحليل اإلقتصادي والقياسي حملفزات اإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر ودورها يف  -

 .  2020-1993الصادرات خارج احملروقات  
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 : املرافقةاملبحث األول: املناخ القانوين لإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر واهلياكل  

إن الرغبة يف تطوير اقتصاد البلد والذهاب به إىل التنوع اهليكلي واخلروج من دائرة االقتصاد الريعي يستوجب االنفتاح على  
االقتصاد العاملي وجذب االستثمارات األجنبية أو الشركات املتعددة اجلنسيات للدخول يف معرتك التنافسية الدولية، وسعيا لذلك  

وتوفي   ةطر قانوني أ ابلتحفيزات املختلفة وعقد اتفاقيات ومعاهدات دولية لرساء  ايةاجلزائر بتحسني سبل االستثمار بدقامت 
احلماية ابلضافة إىل ذلك تنظيم احلركة االستثمارية ومتابعتها يف ضل اهلياكل الدارية واهليئات املكلفة بتسييها وتسيي خمتلف  

 الطار.  التحفيزات املقدمة يف هذا

 : حتفيزات اإلستثمار األجنيب املباشر يف ضل تطورات نظم التشريع اجلزائري املطلب األول:

مرين من تسيي  األرضية اليت متكن املستثحيث تعترب  كز مناخ االستثمار األجنيب املباشر على تشريعات الدولة املضيفة تر ي
ال ميكن احلديث عن مناخ االستثمار يف اجلزائر دون احلديث عن نظمه التشريعية، ووفقا لذلك جاء هذا  ه أعماهلم، لذلك فإن 

 املطلب لعرض التدرج التارخيي للقوانني احملكمة لإلستثمار األجنيب يف اجلزائر.  

 : 1966-1963ستقالل  إلستثمار بعد ااإل  اتالفرع األول: تشريع

  26املؤرخ يف  277-63بقانون االستثمار  اية اجلزائر تطورات عديدة منذ غداة االستقالل، بدعرف نظام االستثمار يف 
الذي أنشئ يف ظروف صعبة من مجيع النواحي السياسية والجتماعية كون اجلزائر حديثة االستقالل متبوعا   1963جويلية 

ى الستثمارات األجنبية من خالل إقامة اتفاقيات معها  ابقتصاد متهالك وموارد بشرية ضعيفة، ما أدى به إىل حماولة احلفاظ عل
كما ساوى بني املستثمرين الوطنيني    ،ومنحها حرية االستثمار والتنقل والقامة ابلضافة إىل إدارة مشروعاهتم وفقا للنظام العام

، وأشار إىل إمكانية مصادرة الدولة لتلك االستثمارات يف  (774، صفحة 1963)ج.ر.ج.ج،  واألجانب يف احلقوق والواجبات 
 . حاالت معينة حددهتا املادة السابعة منه

جاء لسد الثغرات  وقد  1966سبتمرب  15املؤرخ يف  284-66دل ابألمر رقم هذا القانون مل يدم طويال حيث عأ 
 ل األجنبية واملزااي املمنوحة هلا مقابل حتقيق االعتبارات التالية:  السابقة وحتديد الضماّنت واملنافع خاصة فيما تعلق برؤوس األموا

 فتح األسواق اخلارجية للتصدير؛  .1
 أمهية قيمة األرابح اليت حتصل عليها اجلزائر واليت تضاف إىل رأس املال؛  .2
 درجة االنتفاع من املواد األولية احمللية؛   .3
 املطلوب حتقيقه. مستوى تغطية الرساميل اخلاصة لالستثمار  .4
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منه،   (3)املادة  ضمن شراء حصص رأمسال الشركات األجنبية وحق الشفعة لمع منح الدولة اجلزائرية كامل الصالحيات 
دي هلا يف صورة  بروز التوجه االقتصا ى منابع االقتصاد يف البالد و األمر الذي يوحي بتنظيم أكثر وبداية بسط الدولة نفوذها عل

   .االشرتاكي النظام 

يالحظ من القانون األول أعاله أن اجلزائر سايرت متطلبات الوضع املرتدي الذي نشأ عن تغي النظام السابق والذي كان  
يسي من طرف الحتالل الفرنسي إىل نظام جديد يفتقد للخربة واملوارد الالزمة لذلك، لكن مع استقرار الوضع حاولت اجلزائر  

ل النهج االقتصادي املتبع املتميز مبركزية القرارات، وحتويل االستثمارات األجنبية من جمرد احملافظة عليها إىل  إعادة بناء األفكار حو 
 .284-66من األمر رقم  (21)ضرورة حتقيق نتائج القيمة املضافة وفتح األسواق اخلارجية كما ورد يف املادة  

 :  ات(الفرع الثاين: تشريعات قبل اإلنفتاح )سنوات الثمانيني

-1982تغييات قانون االستثمار، عاد التشريع بثالث قوانني ابرزة يف مثانينيات القرن املاضي ) بعد االستقرار النسيب يف
 : كما يلي   وردت ( حيث1986-1988

   :املتعلق ابالستثمار االقتصادي اخلاص الوطين 1982أوت    21مؤرخ يف   11-82أوال: القانون رقم  

قتصر على رؤوس األموال اخلاصة الوطنية ذات النفع القتصادي  ااهلدف األساسي؛ إذ منه حددت املادة األوىل 
واالجتماعي، لذلك منح العديد من االمتيازات املالية والتسهيالت املختلفة، أما فيما خيص االستثمارات األجنبية فقد أصدر  

الذي خيول يف نطاقه ملؤسسة أو عدة مؤسسات اشرتاكية إنشاء   1982أوت  28بتاريخ  13-82املشرع اجلزائري القانون رقم 
(،  22% )املادة 51( بنسبة رأس مال التقل عن 01شركات خمتلطة االقتصاد مع مؤسسة أو عدة مؤسسات أجنبية )املادة 

املادة  )ريبية املختلفة حسب نص وتندرج يف إطار أهداف املخطط الوطين للتنمية واليت حددت هلا مزااي متمثلة يف العفاءات الض
جيب على تلك الشركة حتقيق نتائج وفقا للتعهدات املصرح هبا يف إطار بروتوكول التفاق املؤسس   من القانون أعاله، كما (12

 (. 48-47-43)  (، حتت طائلة ممارسة حق الشفعة وفق املواد33)املادة  للشركة املختلطة 

  االقتصاديةاملتعلق بتوجيه االستثمارات  1988يوليو  12املؤرخ يف  25-88ون مبوجب القان هذا القانون  وقد أألغي 
اخلاصة الوطنية؛ اليت حتدد مقاييس نشاطاهتا املخططات الوطنية السنوية واملتوسطة األمد، وكذا الشروط اليت تنظم األولوايت  

 (، وكان اهلدف من ذلك: 2والتكامل االقتصادي )املادة 

 إحداث مناصب العمل؛  .1
والسعي وراء إحالل   مات إعتمادا على املوارد احمللية حتقيق التكامل الوطين االقتصادي عن طريق إنتاج التجهيزات واملواد واخلد .2

 الواردات؛ 
 العمل على توسيع القدرات النتاجية الوطنية وزايدة الفعالية يف األداء للتوجه إىل التصدير.  .3
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ستثمارات، يف  واالستحواذ العمومي لإل الشرتاكيةاصادي وترسيخ املبادئ أضفى هذا القانون مزيدا من االنغالق االقت
حماولة غي جمدية يف بناء قدرات اقتصادية حملية بعيدا عن اخلربات األجنبية يف النتاج والتسيي والقدرة على التسويق اخلارجي  

 للمنتجات. 

   :13-82للقانون  املعدل واملتمم  1986أوت  19مؤرخ يف   13-86اثنيا: القانون رقم 

واملالية لالستثمارات األجنبية   االقتصادية ( خاصة فيما تعلق ابملرودية 11-82جاء بتعديل بعض مواد القانون السابق )
مكرر(، وكيفيات تكوين وأتطي املوارد البشرية لتجسيد السبل احلقيقية لنقل املعرفة واملهارة وبناء هيكل لرتويج   3املباشرة )املادة 

ختفيض يف رأس املال  (، أضاف هذا القانون جمموعة من املزااي املمنوحة للطرف األجنيب فيما يتعلق بزايدة أو 4الصادرات )املادة 
(، مع إمكانية منح امتيازات مالية خاصة  5وختصيص النتائج وحتويل األرابح وخمتلف املصاريف املتعلقة ابملشروع املشرتك )املادة 

 (: 12( فضال عن االمتيازات اجلبائية التالية )املادة 10إذا اقتضى احلال لذلك؛ واليت تدرج يف قوانني املالية )املادة 

 العفاء من دفع حق التحويل ابملقابل عن كل املشرتايت العقارية الضرورية لعملها؛  .1
 العفاء من الضريبة العقارية مدة مخس سنوات إبتداءا من اتريخ متلك العقار؛  .2
لرابعة  % للسنة ا 50العفاء من الضريبة على األرابح الصناعية والتجارية للسنوات املالية الثالثة األوىل، مث ختفيض قدره  .3

% للرابح املعاد استثمارها، وإعفاءات أخرى على الفوائد  20% للسنة اخلامسة، ابلضافة إىل ختفيض قدره 25و
 الناجتة عن احلساابت اجلارية واحلساابت اجملمدة اليت تفتح يف حماسبة الشركة. 

سحاب دون الضرار ابلطرف  ( حقوق الطرف األجنيب يف االن25إىل  19)ال سيما يف املواد  13-86ويقر القانون 
 اجلزائري والتعويض العادل واملنصف من خالل تقييم اخلربة يف حالة استعادة الدولة أسهم الطرف األجنيب لضرورة املصلحة العامة. 

 : له(  والقوانني املعدلة 10/ 90الفرع الثالث: اإلصالحات البنكية املصرفية )قانون النقد والقرض  

مغايرا للنهج االشرتاكي املتبع، إذ أعطى تعريفا جديدا للمستثمرين على أساس جنسية رؤوس األموال  جاء هذا القانون 
منه على اعتبار الشخص الطبيعي أو املعنوي مقيما عندما يكون  ( 181) ، حيث تضمنت املادة هادون التمييز يف جنسية صاحب

خارج اجلزائر فهو غي مقيم، كما أقر حرية حتويل رؤوس األموال والنتائج  املركز الرئيسي لنشاطه االقتصادي يف اجلزائر، أما إذا كان 
سواء كانت تدفقات موجبة أو سالبة، فضال   (183) ابلتمويل املنصوص عليه يف املادةوالفوائد وما شابه ذلك من األموال املتصلة 

زائر، بيد أن هذه احلرية بقيت معلقة برتخيص البنك  عن متتعها ابلضماّنت املندرجة ضمن االتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها اجل
( حفاظا على املوازّنت املالية يف البالد، وجتنبا للزمات املفاجئة الناجتة عن املضاربة وحتويالت  130إىل  127املركزي )املواد 

طية الدارية والجراءات  كان مغذى ابلبيوقرا فقد  (190)املادة  رؤوس األموال، ابلضافة إىل أن ذلك التخوف واالحتياط 
 مما جعله حمل حتفظ من قبل املستثمرين األجانب.  ؛ البطيئة 
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من خالل ما جاء يف قانون النقد والقرض فإنه أصبح بذلك شريكا يف التأثي على االستثمارات األجنبية مبضمون )املادة  
ىل اخلارج، وابلرغم من أنه قانون يتعلق بنظام  ( منه، حيث تعطي جمللسه وضع معايي عمليات الصرف وحركة الرساميل من وإ97

النقد والعمليات املالية والصيفة إال أنه فتح اباب واسعا أمام املستثمرين األجانب وحرية تدفق رؤوس األموال وإنشاء املؤسسات  
 شرط أن يكون املستثمر من دولة تتعامل معها اجلزائر سياسيا. 

يكن هناك  مل  لكن املتعلق ابلنقد والقرض، 2003أوت  26املؤرخ يف  11-03 ألغي مبوجب األمرغي أن هذا القانون 
، ابلضافة إىل  10-90ي بشكل واسع يف آليات حتويل رؤوس األموال من وإىل اخلارج، حيث حافظ على مبادئ القانون تغ

تحويل رؤوس األموال إىل اخلارج لضمان متويل نشاطات يف  ل"  ( 125)أتكيد الرتخيص للمستثمرين املقيمني ابجلزائر مبفهوم املادة 
تاج السلع واخلدمات يف اجلزائر"، ومن جهة أخرى "رخَّص إبنشاء أي بنك وأي مؤسسة مالية  اخلارج مكملة لنشاطاهتم املتعلقة إبن

، وابلتايل  ( 12، صفحة 2003)بنك اجلزائر، ضمن شروط حيددها جملس النقد والقرض  ، (82)املادة  "حيكمها القانون اجلزائري 
 التقديرية جمللس النقد والقرض؛ مما يفتح الباب أمام البيوقراطية الدارية. يعود قرار الرخصة إىل السلطة 

،  2003أوت  26متعلق ابلنقد والقرض املؤرخ يف  04-10ابلضافة إىل ذلك التعديل الذي أتى من خالل األمر 
واملؤسسات املالية اليت حيكمها  ميكن الرتخيص ابملسامهات اخلارجية يف البنوك  منه على أنه "ال  83املتضمن صراحة يف املادة 

"، وابلتايل تقييد حرية االستثمار  % على األقل من رأس املال 51القانون اجلزائري إال يف إطار شراكة متثل املسامهة الوطنية املقيمة 
 األجنيب يف اجملال املايل والبنكي. 

 : الفرع الرابع: تشريعات اإلستثمار ما بعد اإلنفتاح اإلقتصادي 
 ، ويتعلق األمر ابلقوانني اآلتية: االقتصادية دخل تشريع االستثمار مرحلة جديدة مرتبطة بعنصر احلرية 

 :  متعلق برتقية االستثمار 12/ 93رقم أوال: املرسوم التشريعي  

، حيث جاء  ( 3، صفحة 1993)ج.ر.ج.ج،  صدر مرسوم قانون يتعلق برتقية االستثمار 1993أكتوبر  05يف 
  10-90، كانت انطالقتها احلقيقية منذ إصدار قانون النقد والقرض االقتصاديةكنتيجة جملموعة من الصالحات التشريعية و 

 من  أو/و وطنية ومل يدرج القاعدة اليت تنص على احلد األدىن  الذي يسمح بتمويل املشاريع االستثمارية برؤوس أموال أجنبية 
إضافة إىل عدم التمييز بينه   %(، أي أن املستثمر األجنيب ميكن له االمتالك الكلي لرأمسال املشروع51يف املشروع ) احمللية املسامهة 

 يف:   ت مبجموعة من املبادئ املتعلقة ابالستثمار األجنيب متثل هذا املرسوم   وبني املستثمرين احملليني، وقد جاء 

 (؛  49)املادة  القوانني الصادرة اليت تعاجل نفس املوضوع والقوانني املخالفة له ابستثناء تلك املتعلقة ابحملروقاتإلغاء كل  -
 (.  38)املادة   إزالة كافة الفوارق القدمية بني االستثمارات العمومية واخلاصة احمللية واألجنبية -
أنه أداة للرقي والنمو   إىل رة السابقة لإلستثمار األجنيب املباشر ظالن علقة ابالقتصاد احلر، وتغييوضع حيز التطبيق القواعد املت -

 االقتصادي ووسيلة اسرتاتيجية للخروج من أزمة املديونية؛ 
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 . (38، صفحة  2015)أبو الفتوح،  الستثمار والعوائد النامجة عنهال  ضمان حرية حتويل رؤوس األموال القابلة  -
، حيث تنجز االستثمارات  10-90إلغاء نظام االعتماد والرتخيص الذي نصت عليه الفقرة الثانية من قانون النقد والقرض  -

 بكل حرية بعد تصريح لدى وكالة مستحدثة لرتقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها؛ 
 (؛  39)املادة   مر ذلكعدم رجعية القوانني املستقبلية على االستثمارات املنجزة، إال إذا طلب املستث -
 إمكانية اللجوء إىل التحكيم الدويل يف حالة وجود نزاع بني الطرف اجلزائري واألجنيب.  -
حوافز  دون التمييز بني املتعاملني االقتصاديني عمل هذا املرسوم على منح : 12-93حتفيزات املرسوم التشريعي  -1

 امتيازات متثلت إمجاال يف النقاط التالية: و 
 تتمثل يف: م إجناز االستثمار: حتفيزات برس -أ

 إعفاء من ضريبة نقل امللكية مبقابل ابلنسبة لكل املشرتايت العقارية املوجهة لالستثمار؛  -
 رأس املال؛  ة( ختص العقود التأسيسية وزايد5 ‰تطبيق رسم اثبت يف جمال التسجيل بنسبة خمفضة تقدر بـ ) -
 إطار االستثمار؛ إعفاء من الرسم العقاري للملكيات اليت تدخل يف  -
 العفاء من الرسم على القيمة املضافة على السلع واخلدمات اليت توظف مباشرة يف إجناز االستثمار؛  -
 ستثمار. جناز الإ % يف جمال الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف 3تطبيق نسبة خمفضة تقدر بـ  -

 األكثر إال إذا صدر قرار حيدد مدد أطول. سنوات على   3الفرتة بـ اته ددت هوقد حأ 
 : متثلت يف:  ستغالل االحتفيزات فرتة  -ب
  5إىل  2العفاء من الضريبة على أرابح الشركات والدفع اجلزايف والرسم على النشاط الصناعي والتجاري ملدة ترتاوح بني  -

 سنوات، تليها نسبة خمفضة على األرابح اليت يعاد استثمارها؛ 
الضريبة على أرابح الشركات والدفع اجلزايف والرسم على النشاط الصناعي والتجاري يف حالة التصدير، اعتبارا لرقم  العفاء من  -

 أعمال الصادرات بعد فرتة النشاط األوىل املشار إليها؛ 
لعفاء احملددة يف  % برسم األجور املدفوعة جلميع العمال طيلة فرتة ا7من نسبة اشرتاكات أرابب العمل املقدرة بـ  االستفادة  -

 املقطع األول واليت تتحملها الدولة. 
صنفت املناطق اخلاصة إىل مناطق للرتقية ومناطق للتوسع االقتصادي للمسامهة يف  حتفيز االستثمار يف املناطق اخلاصة:  -2

 : تتمثل يف منحت هلا امتيازات إضافية حيث التنمية اجلهوية، 
 اهلياكل القاعدية الالزمة لإلستثمار؛  تكفل الدولة جزئيا أو كليا لنفقات أشغال -أ

 % من النسبة املخفضة للرابح املعاد استثمارها؛ 50ختفيض  -ب
 إمكانية منح تنازالت على أراضي اتبعة للمالك الوطنية ابلدينار الرمزي.   -ج
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االستياد والتصدير أو التخزين  يعىن بذلك الستثمارات املنجزة اليت تتم فيها عمليات حتفيز االستثمار يف املناطق احلرة:  -3
  ( 12 -93أو التحويل أو إعادة التصدير وفق إجراءات مجركية مبسطة، تستفيد من )مواد الفصل الثاين من املرسوم 

   : (8-7، الصفحات 1993)ج.ر.ج.ج، 
الطابع اجلبائي والشبه اجلبائي واجلمركي، ابستثناء احلقوق والرسوم املتعلقة  إعفاء من مجيع الضرائب والرسوم واالقتطاعات ذات  -أ

 جتماعي؛ الل املشروع أو آداءات الضمان الابلسيارات السياحية غي املرتبطة ابستغ 
 إعفاء من الضرائب على عائدات رأس املال املوزعة الناجتة عن املشروع.  -ب

 :  املتعلق بتطوير االستثمار  03-01اثنيا: األمر الرائسي رقم 

نف سًا جديدا للمنظومة   ( 4، صفحة 2001)ج.ر.ج.ج،  2001أوت  20املؤرخ يف  03-01أعطى األمر الرائسي 
قتصاد على العامل  التشريعية لالستثمار األجنيب يف اجلزائر، كما حاول تصحيح األخطاء والنقائص كوسيلة للتعبي عن انفتاح اال

، وإضفاء مزيدا من الشفافية واملعاملة املماثلة بني املستثمرين  12-93للمرسوم التشريعي لغاء ل ( 35) ته ماد اخلارجي من خالل 
عدم تطبيق املراجعات الطارئة مستقبال عليها إال إذا أراد العميل ذلك وبطلب   أكداحملليني واألجانب يف إجناز االستثمارات، كما 

 منه. 

 (:  02جماالت االستثمار يف )املادة  هذا األمر  وقد حدد

 اقتناء أصول تندرج يف إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات النتاج، أو إعادة اهليكلة؛   -
 املسامهة يف رأمسال مؤسسة يف شكل مسامهات نقدية أو عينية؛  -
 النشاطات يف إطار خوصصة جزئية أو كلية. ة استعاد -

لى احلوافز الضريبية وشبه الضريبية واجلمركية املنصوص  زايدة عوالقوانني املعدلة له:  03-01حتفيزات قانون االستثمار  -1
 عليها يف القانون العام اليت تدخل يف إجناز االستثمار تستفيد أيضا من:  

 نسبة خمفضة يف جمال احلقوق اجلمركية؛  -أ
 إعفاء من ضريبة القيمة املضافة؛  -ب
 (.  09إعفاء من رسم نقل امللكية )املادة   -ج
يوم يف القانون السابق   60يوما بعدما كانت  30ختفيض مدة دراسة وقبول ملف االستثمار إىل مدة أقصاها  -د

أايم لتسليم املقرر املتعلق   10ساعة لتسليم مقرر االستفادة من مزااي االجناز وحتديد  72منه( مث إىل  07)املادة 
 . (18، صفحة 2006)ج.ر.ج.ج، ( 05ابملزااي اخلاصة ابالستغالل )املادة  

 متديد بعض أجال االستفادة منها، على سبيل املثال: مع   ابلضافة إىل ختفيضات أو إعفاءات من الضرائب والرسوم 

 من احلقوق اجلمركية للسلع واخلدمات اليت تدخل يف إجناز املشروع مباشرة؛   عفاءإ -



 ئرية خارج احملروقاترتقية الصادرات اجلزال كآلية الفصل الثالث: حمفزات اإلستثمار األجنيب املباشر  

 

149 
 

 ضريبة أرابح الشركات والرسم على النشاط املهين لثالثة سنوات بعد الشروع يف النشاط.   على  منح إعفاء  -
ا مسامهة خاصة من  تستفيد االستثمارات من مزااي خاصة عندما تنجز يف املناطق اليت تتطلب تنميته  النظام االستثنائي:  -2

 (: 11الدولة )املادة 
 إعفاء من رسم نقل امللكية؛  -أ

إعفاء من الضريبة على القيمة املضافة يف السلع واخلدمات وتطبيق نسبة خمفضة يف جمال احلقوق اجلمركية للسلع   -ب
 واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف االجناز؛ 

 ؛  ‰2تطبيق حق اثبت يف جمال التسجيل بنسبة خمفضة قدرها  -ج
 أو كليا ابألشغال املتعلقة ابملنشآت األساسية الضرورية لجناز االستثمار.  يا ئجز التكفل  -د

 كما تستفيد خالل فرتة االستغالل من:  

إعفاء من الضريبة على أرابح الشركات والضريبة عل الدخل المجايل على األرابح املوزعة ومن الدفع اجلزايف   -أ
 سنوات من النشاط الفعلي؛   10والرسم على النشاط املهين، وذلك ملدة 

 إعفاء ملدة عشر سنوات من الرسم العقاري؛  -ب
 أتجيل العجز وآجال االستهالك.  مزااي أخرى إضافية مثل  -ج

 : ( 2014والنفطية   2008فرع اخلامس: تشريعات ما بعد األزمات العاملية )األزمة املالية ال

استهالك الطاقة ما أدى إىل انعكاسات سلبية على مداخيل اجلزائر العتمادها  و نتج عن األزمة املالية تراجع النمو العاملي 
األزمة بتحويل النظر إىل االستثمار خارج احملروقات، ما انعكس  على احملروقات، لذلك كان عليها اختاذ إجراءات ظرفية لتدارك 

 على بعض القوانني يف هذا اجملال وعودة تقييد االستثمارات األجنبية. 



 ئرية خارج احملروقاترتقية الصادرات اجلزال كآلية الفصل الثالث: حمفزات اإلستثمار األجنيب املباشر  

 

150 
 

   :  2009 لسنة  أوال: قانون املالية التكميلي

وخمتلف قوانني االستثمار اليت تلته على   10-90بعد االنفتاح الكبي الذي تقرر من خالل قانون النقد والقرض 
االستثمار األجنيب املباشر وخمتلف العمليات املرافقة له، مث املساواة بينه وبني االستثمارات الوطنية يف احلقوق والواجبات، جاءت  

، حيث وجدت اجلزائر أن األرابح  2008مارات األجنبية املباشرة بعد األزمة املالية العاملية كنقطة تقييم لتلك االستث  2009سنة 
ما قيمته   2007إىل  2005%، فيما بلغ حتويل سنة 64.4قد ارتفعت بنسبة  2005إىل  2001احملولة إىل اخلارج بني سنيت 

، ابلضافة إىل تسجيل تنامي الواردات بشكل غي  2005مليار دوالر اليت متثل ثلث حصيلة الصادرات اجلزائرية لعام  15.7
مربر وكذ حدوث التجاوزات الغي قانونية والتحايل لبعض الشركات األجنبية )مثل شركة اوراسكوم اليت ابعت مصانع االمسنت  

 . ( 318، صفحة 2015)قريد، املنجزة يف إطار برامج التحفيز للمجموعة الفرنسية الفارج دون علم السلطات اجلزائرية  

كل هذه األحداث دفعت إىل إعادة النظر يف املنظومة التشريعية، حيث جتسد ذلك يف قانون املالية التكميلي لسنة  
 حيث جاء فيها:  03-01من األمر   (4)منه واليت عدلت املادة   (58)حد من تلك احلرية مبضمون املادة لي 2009

% على األقل من  51ال ميكن اجناز االستثمارات األجنبية إال يف إطار شراكة متثل فيها املسامهة الوطنية املقيمة نسبة  -1
 رأس املال االجتماعي؛  

 

،  2016)ج.ر.ج.ج،   حيث أضاف إليها أنشطة الستياد 2016أيضا يف قانون املالية (  51/49)  )وردت القاعدة
% ابلنسبة  49وارتبطت من خالله حصة األجانب بنسبة  2020، مث عدلت مبوجب قانون املالية ( 25صفحة 

، صفحة  2019)ج.ر.ج.ج، لنشاطات إنتاج السلع واخلدمات اليت تكتسي طابعا اسرتاتيجيا لالقتصاد الوطين فقط 
  2020لسنة  من قانون املالية التكميلي 49على ذلك املادة دون ذكر عمليات االستياد، فيما أكدت  (39

، حيث أعطت الضوء األخضر للمستثمرين األجانب يف إقامة مشاريعهم دون  (14، صفحة 2020)ج.ر.ج.ج، 
 ريق التنظيم(. شرط الشراكة احمللية يف القطاعات اليت ال متثل طابعا اسرتاتيجيا واليت حتدد عن ط

 
ال ميكن أن متارس أنشطة االستياد بغرض إعادة بيع الواردات على حاهلا من طرف األشخاص الطبيعيني أو املعنويني   -2

 % على األقل من رأس املال االجتماعي؛ 30األجانب إال يف إطار شراكة تساوي فيها املسامهة الوطنية املقيمة نسبة 
 أجنيب مباشر إال بعد الدراسة املسبقة من اجمللس الوطين لالستثمار؛ ال ميكن إجناز أي مشروع  -3
 يتعني على االستثمارات األجنبية املباشرة تقدمي ميزان فائض ابلعملة الصعبة لفائدة اجلزائر خالل كل مدة قيام املشروع؛  -4
ملباشر أو ابلشراكة متويالت  ماعدا تشكيل رأس املال جيب أن تكون التمويالت الضرورية لجناز االستثمار األجنيب ا -5

 حملية. 
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أعاله حيث تكون   08-06من األمر  7تعديالت على بعض احلوافز اجلبائية والغي اجلبائية اليت تضمنتها املادة  -6
حيث ورد ذلك يف   منصب شغل عند بداية االجناز، وإعطاء األولوية للسلع واخلدمات الوطنية 100مشروطة بتحقيق 

 (.  2009من قانون املالية   35)املادة 

ن النظام الداري للمنح والتحفيزات مل يكن على  أ  ت وخمتلف األسباب املؤدية لذلكما يالحظ من خالل هذه التعديال
التكوين  مما يشي إىل ضعف املنظومة الرقابية و  لوجهة التحفيزات الكبية لإلستثمار األجنيب وخمتلف التحويالت املالية  ة كافي   دراية

  االقتصادية ه الوضعية من سوء التسيي وغياب احلوكمة ات ، هلذلك يف املوارد البشرية، ومن جهة أخرى استغالل الثغرات القانونية
 لتنمية احلقيقة واستغالل التحفيزات لزايدة الثراء الغي مشروع. على اأدى إىل تالعب الشركات وتضييع الوقت 

 :  رتقية االستثمارمتعلق ب 09  -16رقم  اثنيا: قانون 

)ج.ر.ج.ج،   الضوء األخضر حلرية االستثمار والتجارة، والعمل على حتسني مناخ األعمال 2016أعطى دستور اجلزائر 
ثانية االستثمارات  يف مادته األوىل وال 2016أوت  3املؤرخ يف  09-16، وبناءا عليه عرف القانون رقم (11، صفحة 2016

لنتاج السلع واخلدمات؛ على أهنا اقتناء للصول الستحداث نشاطات جديدة   االقتصادية الوطنية واألجنبية املنجزة يف النشاطات 
، صفحة  2016)ج.ر.ج.ج، وتوسيع قدرات النتاج أو إعادة أتهيل للنشاط االقتصادي، أو أية مسامهات يف رأس مال الشركة 

 ، وأخذ ما يلي:  (18

 (؛  21املعاملة املنصفة والعادلة مع األجانب )املادة  -1
 (؛  23التعويض العادل واملنصف يف حاالت االستيالء ونزع امللكية )املادة  -2
يات تنص على املصاحلة  خضوع النزاعات القائمة مع املستثمر األجنيب للجهات القضائية اجلزائرية، إال يف حالة وجود إتفاق  -3

 (؛  24)املادة  الدويل  والتحكيم
 (. 25ضمان حق حتويل رأس املال والعائدات النامجة عنه أو إعادة استثمارها )املادة  -4
ابملادة   2020(؛ )ألغيت هذه املادة يف قانون املالية التكميلي 30تتمتع الدولة حبق الشفعة على كل التنازالت )املادة  -5

 منه(.  53

ن التحفيزات اجلبائية وشبه اجلبائية واجلمركية املنصوص عليها يف القانون العام؛ تستفيد االستثمارات املعنية مبزااي  وفضال ع
 ترقية االستثمار من: 

 (: 1الفقرة  12عند مرحلة االجناز )املادة  -1
 القيمة املضافة؛ إعفاء الواردات اليت تدخل مباشرة يف االستثمار من احلقوق اجلمركية والرسم على  -أ

إعفاء من دفع حق نقل امللكية وحقوق التسجيل والرسم على الشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية املتضمنة حق   -ب
 االمتياز على األمالك العقارية املبنية والغي مبنية؛ 
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 % من مبلغ الاتوة الجيارية السنوية احملددة من قبل إدارة أمالك الدولة؛ 90ختفيض بنسبة  -ج
 ( سنوات من الرسم العقاري على امللكيات العقارية؛ 10إعفاء ملدة ) -د
 إعفاء من حق التسجيل لعقود أتسيس الشركات أو الزايدة يف رأس املال.   -ه

 (: 2الفقرة  12عند مرحلة االستغالل )املادة  -2
 إعفاء من الضريبة على أرابح الشركات؛  -أ

 الرسم على النشاط املهين؛ إعفاء من  -ب
 % من مبلغ الاتوة الجيارية السنوية ملصاحل أمالك الدولة. 50بنسبة ختفيض  -ج

  13االستثمار يف مناطق تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من طرف الدولة: ابلضافة إىل التحفيزات السابقة )املادة  حتفيز  -3
 (: 1الفقرة  13( تستفيد أيضا من )املادة  2الفقرة 

 شغال املتعلقة ابملنشآت الضرورية لجناز االستثمار؛ تكفل الدولة كليا أو جزئيا بنفقات األ -أ
 ختفيضات من مبلغ الاتوة الجيارية السنوية ألراضي االمتياز احملددة من قبل مصاحل أمالك الدولة.   -ب
منصب شغل دائم عند املرحلة األوىل للمشروع   100متديد االستفادة من املزااي املمنوحة يف حاالت إنشاء أكثر من  -ج

 (.  16)املادة 

من خالل عرض الطار التشريعي لإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر، نالحظ التقلب املستمر يف القوانني املنظمة  
لالستثمارات وعدم استقرارها ابلضافة إىل وجود اللبس يف العديد منها واليت يتداركها املشرع اجلزائري من خالل التنظيم بتعليمات  

ؤدي إىل تغذية البيوقراطية وعدم الشفافية؛ ومها من أبرز األسباب اليت تؤدي إىل عدم حتسن مناخ األعمال،  وقرارات إدارية، مما ي
 إضافة إىل عدم حتديد اسرتاتيجية استثمار دقيقة واستهداف قطاعات حمددة ميكنها حتقيق حتول اقتصادي. 

متثلت جلها يف   فقد ،كل مراحل جتسيد الستثمارات ر عن التحفيزات املادية املشجعة اليت يقدمها املشرع يف  ظوبغض الن
ية أهم تضمن استقرارا نسبيا يف  ميكن الشارة إىل حتفيزات غي ماد  كما  العفاءات اجلمركية والضرائب والرسوم ذات األثر املماثل،

 التوجه إىل اقتصاد السوق وهي: ر املستثمرين األجانب، وقد وردت يف جل القوانني املختلفة خاصة تلك اليت جاءت بعد ظن

 رفع مجيع الفروق بني املستثمرين احملليني واألجانب وضمان حرية حتويل رأس املال؛  -1
 توفي هياكل مستقلة تعمل على استقبال املستثمرين األجانب ومساعدهتم على جتسيد مشاريعهم؛  -2
، ما مل يطلب املستثمر ذلك  عي بثر رجال تنطبق  لالستثمارات املراجعات أو اللغاءات اليت حتدث يف اتريخ الحق  -3

 صراحة )مبدأ عدم رجعية القوانني(؛ 
االستيالء أو التأميم أو أية صفة مماثلة ال تتم إال إذا نص قانون بذلك ابلوسائل القانونية، ويف كل احلاالت يقدم تعويض   -4

 منصف للمستثمر ويدفع دون مماطلة؛ عادل و 
توفي محاية دولية يف حالة املنازعات يف شكل إمكانية اللجوء إىل التحكيم الدويل املستقل وتطبيق املبدأ الدويل املعاملة   -5

ابملثل. 
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 : اصة بتشجيع وضمان االستثماراملطلب الثاين: املعاهدات واالتفاقيات الدولية الثنائية واملتعددة األطراف اخل

كرس القانون اجلزائري لالستثمار مبدأ املعاملة املتساوية لالستثمارات ومحايتها مع تقدمي الضماّنت القانونية هلا مبا يتوافق  
لالستثمارات األجنبية  ناخ جيد مع أحكام القانون الدويل، حيث ترمجت رغبة اجلزائر يف تعزيز التعاون االقتصادي وتوفي شروط م 

ا إىل الداخل، واستكماال للجهود السابقة يف توفي أطر تشريعية ومؤسساتية بشأن االستثمار األجنيب املباشر؛  قه حتفيزها لزايدة تدفو 
هدات الدولية  على العديد من املواثيق واملعا املصادقةأرست العديد من االتفاقيات الدولية الثنائية واملتعددة األطراف ابلضافة إىل 

اليت تعترب كضمان للعمال الدولية، وفيما يلي نتناول خمتلف تلك االتفاقيات واملعاهدات اليت ختص موضوعنا واملتعلقة ابالستثمار  
 األجنيب املباشر والتجارة الدولية.  

 : تفاقيات ثنائية لرتقية وتبادل احلماية لإلستثمارات األجنبيةإالفرع األول:  
هلا، واليت تظهر من خالل   اجلزائر هاته االتفاقيات كإطار مشجع لتدفق االستثمارات األجنبية املباشرة وحمفزاأبرمت 

 :  املوايل  اجلدول
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 ماية املتبادلة لإلستثماراتاحلو قية رت لل واملعاهدات ثنائية األطراف  االتفاقيات (: 10  -03اجلدول رقم )

 السنة  الدول املتعاقدة مع اجلزائر  مدة االتفاقية  

 
 
 

معظم االتفاقيات اليت  
أبرمتها اجلزائر أتخذ الفرتات  

 التالية: 
 سنوات مث تستمر؛  5 -
 سنوات مث تستمر؛  10 -

)مع إمكانية إلغاءها بعد  
 هاته املدة( 

 حمدودة. غي  -

 1990 الوالايت املتحدة األمريكية 
 1991 إيطاليا، لكسمبورغ 

 1993 فرنسا 
 1994 إسبانيا ، رومانيا 

 1996 ، األردن مايل، الصني، أملانيا، قطر 
 1997 مصر، األردن، سوراي 

 1998 املوزنبيق، النيجر، بلغاراي 
 1999 كوراي، الدمنارك، اليمن 

إفريقيا، األرجنتني، أندونوسيا، التشيك، البحرين، سلطنة عمان،  جنوب 
 2000 اليوّنن، ماليزاي 

 2001 ليبيا، السودان، المارات العربية املتحدة، الكويت 
 2002 إثيوبيا، نيجياي 

 2003 إيران، النمسا، السويد 
 2004 الربتغال، سويسرا، اململكة العربية السعودية 

 2006 فلندا، روسيا تونس، 
 2008 طاجكستان، موريتانيا 

 2010 الكويت 
 2011 التشيك 

 2012 صربيا 
 

Source: (KPMG, 2020, pp. 47-144) 

 ملخص اتفاقيات الشراكة الثنائية: 

هتدف االتفاقيات إىل تشجيع كل من األطراف املتعاقدة ملستثمري الطرف األخر وتوفي الظروف املالئمة لالستثمار  
املتمثلة يف كل عنصر من األصول، السلع أو احلقوق املرتبطة به مهما كانت طبيعتها كاألسهم واألمالك املنقولة والعقارية وكل حق  

وبراءات االخرتاع، وغيها من احلقوق املمنوحة قانوّن مبوجب عقد طبقا   الفكريةنتفاع، امللكية عني كالرهن والرهن احليازي، حق اال
لتشريعات البلد املستقبل لالستثمار؛ كما يرخص ويسهل لكل من تلك االستثمارات ابلتدفقات البينية السلسة مبوجب القوانني  

 النافذة، وبذلك تستفيد استثمارات البلدين املتعاقدين مما يلي: 

 ثمارات؛  محاية االست و أمن  -1
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معاملة ال تقل امتيازا عن تلك املمنوحة ملستثمري البلد املضيف، غي أن هذه املعاملة ال تدخل يف نطاقها تلك االمتيازات   -2
املمنوحة يف إطار منطقة التبادل احلر، االحتاد اجلمركي، السوق املشرتكة، االحتاد االقتصادي أو املايل، أو أية اتفاق مماثل  

 ادي أو متعدد األطراف خاص ابالستثمار؛ لالندماج االقتص
عدم نزع املمتلكات أو التأميم أو أي إجراء آخر مماثل إال ألغراض املنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ومنصف دون أتخي   -3

 وابلقيمة السوقية وفق سعر الصرف السائد وبعملة حرة قابلة للتحويل؛ 
 نزع امللكية أو التأميم أو الجراءات املماثلة؛   ضمان إمكانية إجراء حتقيقات قضائية بشأن شرعية -4
 تضمن االتفاقيات واملعاهدات تعويضات يف حالة احلرب أو ثورة أو مترد أو أعمال عنف مشاهبة؛     -5
 :  لـ  أموال أو تعويضات خمتلفة أو أية مبالغ ضرورية ة حتويل األموال سواء كانت رؤوس ضمان حري  -6

 إجناز وصيانة وتنمية االستثمار؛   -أ
 تسديد القروض املمنوحة من طرف الشركاء وخمتلف املصاريف املرافقة هلا؛  -ب
 تلف التعويضات والتسديدات املقررة قانوّن كمرتبات العاملني األجانب؛ خم -ج
 نواتج التنازل أو التصفية كليا أو جزئيا.   رابح طبقا للتشريعات السارية أو األداخيل و املحتويل  -د

 للمستثمر األجنيب إمكانية: يف حاالت النزاع  -7
 تسوية اخلالفات بني األطراف ابلرتاضي؛  -أ

 رفع دعوى أمام القضاء؛  -ب
 التوجه إىل التحكيم لدى املراكز الدولية املتخصصة.  -ج

الضرييب يف ميدان الضريبة   الفرع الثاين: االتفاقيات واملعاهدات الثنائية األطراف لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب
 : الدخل والثروة على 

وتدفقات االستثمار األجنيب املباشر وخمتلف املسائل املرتبطة به، تستدعي ال حمالة النظر   االقتصاديةإن تشجيع العالقات 
يف كيفية إقامة أطر قانونية من شأهنا تعزيز التحفيزات املقدمة حمليا للمستثمرين وخمتلف املتعاملني االقتصاديني، وموضوع االزدواج  

رغبة من اجلزائر  لذلك و ، أمواهلم أو أرابحهمتثمرين األجانب عند حتويل رؤوس الضرييب هو من أهم املواضيع اليت أترق أولئك املس
مع دول العامل؛ قامت إببرام العديد من اتفاقيات جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب فيما   االقتصادية يف تعزيز العالقات 

فتاح االقتصادي، مت إبرام تلك االتفاقيات حسب اجلدول الزمين  يتعلق ابلدخل والثروة منذ تسعينيات القرن املاضي وتزامنا مع االن 
التايل: 
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  اجلزائر الدولية لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان  (: إتفاقيات20  -03اجلدول رقم )
 الضريبة على الدخل والثروة 

 (2020)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،  اعتمادا على: طالبال: من إعداد املصدر
 

نطاق  حدد شكال ومضموّن و جمموعة من الضرائب والرسوم واألاتوى، حيث جرى تعريفها من أعاله  حددت االتفاقيات 
الضريبة يف الدولة  صل مقيم بدولة متعاقدة على دخل تفرض عليه حتإذا فإنه مبوجبها و من أجل تفادي االزدواج الضرييب،  تطبيقها 

املتعاقدة األخرى طبقا ملقتضيات هذه االتفاقيات، وبذلك يتعني على الدولة األوىل أن ختصم من الضريبة اليت قامت بتحصيلها  
 من دخل هذا املقيم املكلف ابلضريبة مبلغا يعادل الضريبة على الدخل املدفوعة يف الدولة األخرى؛ 

 فيما يلي: تتحدد  الضرائب والرسوم اجلزائرية املعنية   نإ االتفاقيات ف هلاته بقا وط

 الضريبة على الدخل المجايل؛  -
 الضريبة على أرابح الشركات؛  -

 السنة  الدول املتعاقدة مع اجلزائر  مالحظة 

  5أغلب االتفاقيات ّنفذة ملدة 
سنوات متجددة ضمنيا أو ملدة غي  
حمددة، ما مل يباشر أحد األطراف 

أشهر من   6بطلب إلغاءها قبل 
 انتهاء السنة امليالدية 

 1991 إيطاليا 
 1994 تركيا 

 1995 رومانيا 
 1997 اندونيسيا 

 2000 كندا، األردن 
 2001 جنوب إفريقيا، سوراي 

 2002 بلجيكا، فرنسا
 2003 مصر، اسبانيا، عمان، البحرين، المارات العربية املتحدة 

 2004 بلغاراي، أوكرانيا 
 2005 الربتغال، اليمن النمسا، 

 2006 كوراي، روسيا، لبنان 
 2007 الصني 
 2008 أملانيا 
 2010 قطر 

 2015 موريتانيا، السعودية، الكويت 
 2016 بريطانيا 
 2020 هولندا 
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 الضريبة على أرابح املناجم؛  -
 الرسوم على النشاط املهين؛  -
 الدفع اجلزايف؛  -
 ب.   الاتوة والضريبة على حماصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغالل ونقل احملروقات ابألّنبي -

 فيما ختتلف الضرائب والرسوم للدول األخرى املتعاقدة مع اجلزائر كل حسب نظامه الضرييب. 

واعد خاصة بتشريعاهتا  تنص على االتفاق حول تقدمي املساعدة والدعم لبعضها البعض طبقا لقا ابلضافة إىل ذلك فإهن
 بغية حتصيل ديوهنا اجلبائية أو منع التهرب الضرييب.   وتنظيماهتا

 : لفرع الثالث: املعاهدات واالتفاقيات الدولية املتعددة األطراف اخلاصة بتشجيع وضمان االستثمارا
تعترب االتفاقيات اجلماعية واملصادقة على املعاهدات الدولية اخلاصة بتشجيع االستثمارات األجنبية وخمتلف املسائل  

الدولية، لذلك سعت اجلزائر ومنذ اختاذ منهج االنفتاح االقتصادي إىل   االقتصادية املرتبطة هبا؛ ذات طابع مهم يف املعامالت 
 املصادقة واالنضمام إليها. 

 :  الدولية  االقتصاديةالتكتالت أوال: 

   :تلك التفاقيات اليت صادقت عليها اجلزائر ما يلي  من أهم

اعتبارا لرغبة اجلزائر واجملموعة األوروبية لتعزيز   )حترير تنفل رؤوس األموال(:  2005اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب  -1
التعاون القتصادي وإقامة عالقات دائمة ترتكز على التعاون والشراكة والتضامن واملعاملة ابملثل، أقيمت هذه االتفاقية سنة  

اعي والسياسي  م، يتعدى نطاقها اجملال االقتصادي إىل اجملال االجت2005أفريل  27ومتت املصادقة عليها يوم  2002
منه خصوصا إىل "التداول احلر لرؤوس   39أما يف جمال تشجيع االستثمارات األجنبية فقد أشارت املادة والثقايف واألمين، 

األموال اخلاصة ابالستثمارات املباشرة يف اجلزائر"، مع التشاور والتعاون لتوفي الظروف الضرورية قصد تسهيل تداوهلا بني  
مما يؤدي حسب هذه االتفاقية إىل زايدة تشغيل   ،(14، صفحة 2005)ج.ر.ج.ج، إىل التحرير التام الطرفني والوصول 

رؤوس األموال احمللية خارج قطاع احملروقات والدفع ابلنتاج إىل تغطية الطلب احمللي من السلع ابجلودة والسعر ابعتبار  
واألوربية على وجه اخلصوص تتميز ابلتكنولوجيا والكفاءة البشرية إضافة إىل توافر املوارد الطبيعية  االستثمارات األجنبية 

 احمللية، األمر الذي سيؤدي إىل زايدة الفائض من النتاج والتوجه حنو التصدير. 
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اقتناعا منها بن توفي مناخ مالئم لالستثمار  : 1995ربية  االتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس األموال العربية يف الدول الع -2
املشرتك؛ قامت الدول العربية بوضع قواعد قانونية واضحة   البيين يف ميدان االستثمار  االقتصادية لتحريك املوارد العربية 

  وموحدة تتميز ابالستقرار هبدف تسهيل انتقال رؤوس األموال العربية وتوظيفها مبا خيدم التنمية والتحرر والتطور، هتدف إىل 
 : ( 8-6، الصفحات  1995)ج.ر.ج.ج،  حتقيق مايلي 

 ويل رؤوس األموال قصد االستثمار؛  حرية حت -أ
 إزالة كافة العراقيل والقيود التمييزية؛  -ب
احلماية من الجراءات اليت تؤدي إىل املصادرة أو االستيالء اجلربي ونزع امللكية، التأميم أو غيها من الجراءات   -ج

 املماثلة إال يف إطار قانوين مع تقدمي التعويضات الالزمة؛  
 رين وعائالهتم مع تقدمي تسهيالت الدخول والقامة للعاملني؛ حرية التنقل للمستثم  -د
 املعاملة التفضيلية لالستثمارات العربية اليت حتددها الدولة ضمن النشاط االقتصادي املستهدف.  -ه

تشجيع   ويضم مخسة دول: اجلزائر، تونس، ليبيا، املغرب، موريتانيا يتضمن 1989أنشئ رمسيا سنة احتاد املغرب العريب:  -3
، صفحة  1991)ج.ر.ج.ج،  فيما بينها بكل حرية اعتمادا علىبلدان احتاد املغرب العرب وانتقال رؤوس األموال  كل

203) : 
 توفي المكاّنت الالزمة والشروط الضرورية لقيام استثمارات بينية لدول االحتاد؛  -أ

 غي مجركية على استياد معدات املشروع االستثماري؛ ال ختضع االستثمارات ألية قيود  -ب
 توفي اليد العاملة الالزمة لالستثمار؛  -ج
 تقدمي كافة الضماّنت املالية والقانونية لنشاء املشاريع والسي احلسن هلا؛  -د
 احلق يف تسوية املنازعات ابلطرق الدولية كالتحكيم؛  -ه
 املعاملة التفضيلية.  -و

ة متثلت يف فتح احلدود الربية وإلغاء التأشية، واستحداث مؤسسات مغاربية مشرتكة، كما  شهد هذا الحتاد انطالقة جيد
مليون دوالر سنة   360بعدما كانت ال تتعدى  1992مليون دوالر سنة  945.58حتسنت املبادالت التجارية البينية لتبلغ 

لكن سرعان ما ساءت األمور األمنية والسياسية اليت نتج عنها غلق احلدود بني  ، ( 13، صفحة 2008)عبد العزيز،  1987
اجلزائر واملغرب وتقويض النزاع املغرب الصحراوي، وكذا سوء التفاهم بني ليبيا وموريتانيا بسبب التطبيع مع الكيان السرائيلي  

 ، ابلضافة إىل النزاع القائم يف ليبيا. 2020 والذي قامت به املغرب كذلك سنة 

على إثر هذه األوضاع قامت الدول املغاربية ابلتفاق فرداي مع الحتاد األوروب لنشاء مناطق تبادل حر وكان ذلك سنة  
اجلانب  ، ابلضافة إىل ذلك فإهنا تلتقي كدول متفرقة مع 2002مع كل من تونس واملغرب مث حلقت هبم اجلزائر عام  1995
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هذا ما يزيد من اهلوة بني األشقاء املغاربة وحتوهلم إىل سوق للمنتجات  طاء الحتاد األوروب، ( حتت غ5+5األورب يف اجملموعة )
 األوربية. 

 : إىل املؤسسات واملعاهدات الدولية  نضمامإلااثنيا: 

  واالنضمامالدولية  التفاقيات حرصت اجلزائر على إعطاء مصداقية ملختلف التشريعات الداخلية من خالل املصادقة على 
 إىل هيئات إقليمية ودولية ومن أمهها مايلي: 

  تفاقية اال حتتوي هذه املصادقة على اتفاقية مؤمتر األمم املتحدة اخلاصة ابعتماد القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذها:  -1
التحكيمية اليت تصدر يف تراب دول أخرى غي الدولة اليت يطلب فيها اعتماد تلك القرارات، وأتت املصادقة   على القرارات 

األجانب لتطبيقها يف نزاعات قد تنشأ بني أشخاص طبيعيني ومعنويني، كما   االقتصادينياجلزائرية عليها كضمان للمتعاملني 
 . (1599، صفحة 1988)ج.ر.ج.ج،  تكتسي طابعا قانونيا ّنفذا

ألعضاء  هتدف إىل تشجيع تدفقات االستثمارات فيما بني الدول اإىل اتفاقية الوكالة الدولية لضمان االستثمار:  االنضمام -2
 : (3صفحة ، 1995)ج.ر.ج.ج،   قللغراض النتاجية عن طري

 إصدار ضماّنت لالستثمارت الدولية مبا يف ذلك املشاركة يف التأمني وإعادة التأمني ضد املخاطر غي التجارية؛  -أ
 القيام بنشطة مكملة مناسبة هتدف إىل تدفق االستثمارات بني الدول النامية األعضاء يف املنظمة؛  -ب
 ضروراي أو مرغواب به خلدمة أهدافها. ممارسة أية صالحيات اثنوية أخرى كلما كان ذلك   -ج
طريق   إجيادصادقت اجلزائر على هذه االتفاقية بغرض :  إىل املركز الدول لتسوية املنازعات املتعلقة ابالستثمارات االنضمام -3

 : (24، صفحة 1995)ج.ر.ج.ج،  التحكيم لتسوية املنازعات املتعلقة ابالستثمارات الدولية من خالل
 االعرتاف بتسوية املنازعات ابلطرق الدولية حيث ميكن لرعااي الدول األخرى االلتجاء إليه مىت رغبوا بذلك؛  -أ

 بتطبيق قرارات التحكيم الدويل واليت تتمتع ابلقوة القانونية امللزمة.  االلتزام -ب
صرف ابخلصوص ابلعمليات التالية بني دول إحتاد املغرب  يقوم امل  إنشاء املصرف املغاريب لإلستثمار والتجارة اخلارجية: -4

 : ( 1260، صفحة 1992)ج.ر.ج.ج،  العرب
 متويل واستقطاب مسامهات أجنبية للمشاريع النتاجية ذات املصلحة املشرتكة؛ -أ

 وتقدمي املساعدة واملشورة الفنية؛ دراسة فرص تكثيف املبادالت التجارية بني دول االحتاد  -ب
 متويل التجارة البينية والتجارة اخلارجية لدول االحتاد؛  -ج
 املسامهة يف إنشاء الشركات اليت من أهدافها تنمية املبادلة بني دول االحتاد وحتقيق التكامل االقتصادي.  -د

 شأهنا شأن الحتاد املغارب.  تعمل  احملوري هلذه اهليئة إال أهنا ملوابلرغم من الدور 
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،  1996)ج.ر.ج.ج، حتقيق مايلي دف هب: إىل املؤسسة اإلسالمية لتأمني اإلستثمارات وائتمان الصادرات نضماماإل -5
 : ( 5صفحة 

 االستثمارات بني الدول األعضاء؛ توسيع إطار املعامالت التجارية وتشجيع تدفق  -أ
 أتمني وإعادة أتمني ائتمان صادرات السلع اليت تستويف الشروط؛  -ب
 أتمني الستثمارات الدولية من املخاطر املتنوعة.  -ج

 : املطلب الثالث: هيئات تسيري االستثمار وخمتلف حتفيزاته

ابلضافة إىل منح ومراقبة خمتلف   يف اجلزائر االستثمار األجنيب املباشرنشأت جمموعة من اهليئات اليت تتوىل تسيي ومرافقة أأ 
 . اواالستفادة من مزاايه اتاالستثمار  تلك التحفيزات املقدمة لتحقيق األهداف املرجوة يف زايدة 

 :  CNI الفرع األول: اجمللس الوطين لالستثمار

واملؤسساتية املتعلقة ابالستثمار، كوسيلة لتوحيد القرارات وخلق  ابشرت اجلزائر إصالحات عميقة يف النظم الدارية 
 اسرتاتيجية متكاملة لتشجيعه. 

   أوال: تعريف اجمللس الوطين لالستثمار:
هو سلطة )هيئة( حكومية أنشأت من طرف السلطات العمومية من أجل السهر على ترقية وتطوير االستثمار، وفك  

، صفحة  2013)كاكي، الضغط على اهليئات األخرى وتسهيل العمل ابلنسبة للمستثمرين األجانب والقضاء على البيوقراطية 
منه نصت على أن "ينشأ جملس وطين   (18)بتطوير االستثمار السيما املادة املتعلق  03-01أنشئ مبوجب األمر  ،(219
يرأسه رئيس احلكومة"، فيما حددت صالحياته من خالل املرسوم التنفيذي رقم  و" تثمار يدعى يف صلب النص "اجمللس"لالس 
جيتمع مرة على األقل كل ثالثي أو بطلب من رئيسه أو أحد أعضائه، للخروج  ، كما أنه 2006أكتوبر  9املؤرخ يف  06-355

)ج.ر.ج.ج،   حضي هلا ابعتبارها أمانة للمجلس مبقررات وتوصيات تقوم الوكالة الوطنية لرتقية االستثمار مبتابعتها وتنفيذها وكذا الت 
ثابة جملس حكومة مصغر حيث يضم عدة وزارات ذات الصلة ببناء اسرتاتيجية متكاملة  مبأيضا ويعترب  ، (07، صفحة 2001

،  الصناعة ، الطاقة واملناجم، التجارة، رقية االستثمار ، ت املالية ، اجلماعات احملليةالوزارات املكلفة بـ: لرتقية االستثمار تتمثل يف 
 . ( 13، صفحة 2006)ج.ر.ج.ج،  القليم والبيئة هتيئة ،  املؤسسات الصغية واملتوسطة ، السياحة 

     : اثنيا: مهام اجمللس الوطين لالستثمار

 : ( 7، صفحة 2001)ج.ر.ج.ج،  يتويل املهام الرئيسة التالية

 وأولوايهتا؛ يقرتح اسرتاتيجية تطوير االستثمار   -1
 يقرتح تدابي حتفيزية لالستثمار مسايرة للتطورات امللحوظة؛  -2
 يفصل يف االتفاقيات املربمة بني الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار حلساب الدولة وبني املستثمر؛  -3
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 يفصل يف املزااي اليت متنح لالستثمارات الوطنية واألجنبية وحيدد شروطها؛   -4
 ليت ميكن أن تستفيد من األنظمة االستثنائية لتقدمي التحفيزات؛ حيدد ومييز بني املناطق ا  -5
 يقرتح على احلكومة كل القرارات والتدابي الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم االستثمار وتشجيعه؛   -6
 حيث ويشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مالية مالئمة لتمويل االستثمار وتطويرها؛  -7
 ذ قانون االستثمار.  معاجلة مجيع املسائل املرتبطة بتنفي -8

يث "جيب أن خيضع كل مشروع استثمار أجنيب مباشر  حب وكلت له مهمة الشراف على ملفات املستثمرين األجانب كما أأ 
،  (13صفحة ، 2009)ج.ر.ج.ج،  أو ابلشراكة مع رؤوس أموال أجنبية إىل الدراسة املسبقة من اجمللس الوطين لالستثمار"

وبناءا على تلك الدراسة تقرر املزااي والتحفيزات واملوافقة املسبقة عليها لفائدة االستثمارات اليت يساوي مبلغها أو يفوق مخسة  
 . (20، صفحة 2016)ج.ر.ج.ج،   دج( 5.000.000.000ماليي دج )

 :  ANDIية لتطوير االستثمار الفرع الثاين: الوكالة الوطن 

حتت اسم وكالة ترقية االستثمار يف شكل شباك وحيد يضم جمموعة من   12-93أنشئت مبوجب املرسوم التشريعي 
الدارات واهليئات املعنية ابالستثمار، تباشر مهامها بناءا على تفويض من تلك الدارات واهليئات لتقدمي خمتلف املساعدات  

شهدت تطورات للتكيف مع   ، وقد(5، صفحة 1993)ج.ر.ج.ج، املقننة  والتوجيهات للمستثمرين خاصة فيما تعلق ابألنشطة
  1993واالجتماعية للبالد، حيث كانت تدعى يف األصل وكالة ترقية ودعم ومتابعة االستثمار من  االقتصادية تغيات الوضعية 

 ر مبهمة تسهيل و ترقية واصطحاب االستثمار. مث أصبحت الوكالة الوطنية لتطوير االستثما  2000إىل 

   : أوال: تعريف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

ارس مهام متعلقة  تعرف على أهنا: مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل، مت 
  حتت سلطة رئيس احلكومة  (14، صفحة 2006)ج.ر.ج.ج، تصال مبختلف الدارات واهليئات املعنية لابالستثمارات وا

رجية، املالية،  ، تضم ممثلني عن )السلطة الوصية هلا، الداخلية واجلماعات احمللية، الشؤون اخلا(5، صفحة 2001)ج.ر.ج.ج، 
رية  الطاقة واملناجم، الصناعة، التجارة، السياحة، املؤسسات الصغية واملتوسطة، التهيئة العمرانية والبيئة، بنك اجلزائر، الغرفة اجلزائ

جلزائر  للتجارة والصناعة، اجمللس الوطين االستشاري لرتقية املؤسسات الصغية واملتوسطة، أرابب األعمال(، ويقع مقرها مبدينة ا
 .( 8، صفحة 2001)ج.ر.ج.ج،   ا إنشاء مكاتب متثيل يف اخلارجهل تضم متثيليات ال مركزية عرب خمتلف الوالايت، كما ميكن
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   : اثنيا: مهام الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

أكتوبر   9املؤرخ  356-06( مث فصلها املرسوم التنفيذي 21يف )املادة  03-01األمر تتوىل الوكالة مهام حددها 
 واملتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيها، وهي:  2006

 ضمان ترقية االستثمارات وتطويرها ومتابعتها؛  -1
مع الشارة إىل أن املستثمر الغي املقيم يتوىل استقباله مدير   ،ستقبال املستثمرين املقيمني وغي املقيمني وإعالمهم ومساعدهتم إ -2

 (.356-06من م.ت    23الشباك احمللي كمحاور مباشر ووحيد ويقوم ابستكمال مجيع الجراءات املطلوبة )املادة 
 تسهيل القيام ابلشكليات التأسيسية للمؤسسات وجتسيد املشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد الالمركزي؛  -3
 )اليت تقل عن مخسة ماليي دج( يف إطار الرتتيب املعمول به؛  منح املزااي املرتبطة ابالستثمار  -4
 تسيي صندوق دعم االستثمار؛  -5
 التأكد من احرتام االلتزامات اليت تعهد هبا املستثمرون خالل مدة العفاء؛  -6
 تزويد املستثمرين بكل الواثئق الدارية الضرورية الجناز االستثمار؛  -7
 ملزااي املطلوبة.  ا تبليغ املستثمر بقرار منح أو رفض  -8

  يالحظ من خالل إنشاء هذه الوكالة أهنا تسعى إىل تقليص خمتلف الجراءات املوزعة عرب الدارات املعنية يف شباك وحيد 
تعمل على حتسني  سوف  وعليه ، ابلضافة إىل مرافقة ودعم املستثمر، 12-93من املرسوم التشريعي  ( 08)أنشئ مبوجب املادة 

املناخ االستثماري بشكل كبي خاصة يف نظر املستثمرين األجانب، يف هذا السياق فإن هلا إمكانية إنشاء مكاتب يف اخلارج  
مل يتطرق هلا، حيث أن إجنازها سوف يكون كمحفز متقدم جلذب   356-06إال أن املرسوم التنفيذي  03-01ابألمر 

 االستثمارات األجنبية. 

تفاقيات متفاوض عليها بني املستثمر والوكالة ابسم الدولة، وهو ما من شأنه حتفيز املستثمرين  إمن جهة أخرى يتم إبرام 
ابعتبار أن مضمون االتفاقية ميكن صياغته يف جو من الرتاضي وحتقيق الفوائد املتبادلة إقتصاداي، مع منح ضماّنت للمستثمر  

 . (344، صفحة 2018)بن هالل،   كطرف يف هذا العقد  ابلتزام الدولة اجلزائرية اجتاهه
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 :  FNIالفرع الثالث: الصندوق الوطين لالستثمار 

ات  االستثمار رسالة أساسية تتمثل يف املسامهة يف متويل وتنفيذ خطط وبرامج  1963كان للمؤسسة منذ إنشائها عام 
لتنمية  ل  كان حتت تسمية الصندوق اجلزائري قد  و  للبالد؛  االقتصادية هبدف حتقيق أهداف التنمية  النتاجية مبختلف طرق تدخالته

"CAD"  مث حتول إىل بنك التنمية اجلزائري1963ماي  7الصادر يف  165-63مبوجب القانون رقم ، "BAD"   مبوجب
مبهمة رئيسية تتمثل يف   FNI-BAD كانت والدة  2009، ويف عام 1972جوان  7الصادر يف  26-72من األمر ( 1)املادة 

ثمارات يف األسهم، مع االستمرار يف كوهنا األداة املالية  متويل القطاع االقتصادي النتاجي يف شكل قروض طويلة األجل واست
 . ة لتمويل عمليات التجهيز العموميللدولة لدارة املساعدات املمنوح 

مرافقة املشاريع اليت تقررها الدولة يف سياق  مبهمة  ؛ وأصبح الصندوق الوطين لالستثمار  2011سنة سم املؤسسة إتغي 
اليت تساهم نشاطاهتا يف منو الصادرات خارج قطاع   االقتصادية املشاريع ، و 2014 -2010 صادياالقت تنفيذ خطة التعزيز والنمو 

 . (FNI, 2020)  احملروقات
 :  أوال: تعريف الصندوق الوطين لالستثمار

على أنه "مؤسسة مالية   املتضمن قانون املالية التكميلي 2011جويلية  18املؤرخ يف  11-11من األمر  37عرفته املادة 
عمومية خمتصة، تكلف ابملسامهة يف متويل االستثمار من أجل حتقيق أهداف التنمية الوطنية" وال ختضع للقواعد االحرتازية اليت  

 . (12، صفحة 2011)ج.ر.ج.ج،   ينص عليها قانون النقد والقرض"

   :اثنيا: مهام الصندوق الوطين لالستثمار

بتمويل إنشاء وتطوير مؤسسات القطاع العام واخلاص من موارده اخلاصة مع منح   تتمثل مهام الصندوق الوطين لإلستثمار
"الربح" و "تسيي املخاطر"، دون املساس ابلنظام العام والذي له عالقة مع سياسة احلكومة، وذلك   ـ ب املتعلقة األولوية للجوانب 

 : )(Andi, 2020 عرب

املشاريع العمومية واخلاصة بشروط تفضيلية حسب طبيعتها )إنشاء املؤسسات   لتمويل قروض مباشرة على املدى الطويل  -1
على فرتات طويلة   القطاعات ذات القدرات العالية يف جمال التنمية،تثمني املوجودة والتأهيل...(، وعلى وجه اخلصوص و 

 مقارنة ابلبنوك التجارية؛  
املسامهات سيما تلك املوجهة للمؤسسات الصغية واملتوسطة للقطاع اخلاص الوطين رغبة يف تدعيم نشاطات ذات صلة   -2

 بتوجهاهتا السرتاتيجية؛ 
 مينح الضماّنت التالية:   -3

مينح الصندوق ضماّنت على القروض اخلارجية بطلب من املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني، ولصاحل البنوك واملؤسسات   -أ
 ة أشهر؛ ٪ سنواي من مبلغ القرض واألقساط املستحقة كل ست 1بنسبة عمولة تقدر بـ  قروض املالية األجنبية واليت منحتهم 

http://www.fni.dz/fni/secteurs-investissement.html


 ئرية خارج احملروقاترتقية الصادرات اجلزال كآلية الفصل الثالث: حمفزات اإلستثمار األجنيب املباشر  

 

164 
 

وهذا يف   للسلع واخلدمات  بمر من بنوك املوردين األجانبلفائدة املتعاملني الوطنيني مينح الصندوق ضماّنت جتارية  -ب
 إطار إجناز املشاريع يف اجلزائر. 

 :ANIREFالفرع الرابع: الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري 

مهية العقار الصناعي يف جتسيد االستثمارات وإنشاء املشاريع فإن الدولة اجلزائرية أولت اهتماما خاصا هبذا املوضوع  ألرا ظن
واألجانب على حد سواء وخلق مناخ مالئم لالستثمار،   احمللينيسعيا منها إىل استكمال التسهيالت املختلفة يف مرافقة املستثمرين 

 . خارج احملروقات االقتصاديةاعية و أتخذ على عاتقها توفي وتسيي العقارات الصن 2007ية سنة ت وكالة وطن أعلى إثر ذلك أنش

 : أوال: تعريف الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري

تعرف على أهنا مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري، تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل، تتميز ابلطابع  
الداري يف عالقاهتا مع الدولة وابلطابع التجاري يف عالقاهتا مع الغي، وهي حتت وصاية الوزير املكلف برتقية االستثمارات، يقع  

 . (3، صفحة 2007)ج.ر.ج.ج،  مقرها املركزي مبدينة اجلزائر 

 :  لعقارياثنيا: مهام الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم ا 

املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة   2007أفريل  23مؤرخ يف  119-07حددت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
)الوكالة الوطنية   ، حيث تقوم مبا يلي2012مارس  19املؤرخ  يف  126-12واملرسوم املعدل واملتمم له رقم ، والضبط العقاري

 : (2020تنظيم العقاري، للوساطة وال

 املهام جتارية:   -1
تسيي وترقية ومهام الوساطة والضبط العقاري للمالك اخلاصة للدولة املوجودة يف املناطق الصناعية ومناطق النشاطات أو   -أ

 يف كل فضاء خمصص للنشاط االقتصادي؛ 
 مهمة الوساطة العقارية حلساب كل املالكني؛   تتوىل -ب
تتمتع الوكالة بصفة املرقي العقاري اليت تؤهلها لتهيئة األوعية العقارية لجناز مناطق صناعية ومناطق النشاطات وكل فضاء   -ج

 ؛ خمصص للنشاط االقتصادي، واجناز بناايت ذات طابع صناعي وجتاري وحريف ومكتيب 
 ل من أشكال الشراكة املتصلة مبجال نشاطها؛ أخذ املسامهات وإبرام كل شك -د
إبمكان الوكالة تويل مهمة صاحب املشروع املنتدب لتهيئة املناطق الصناعية أو مناطق النشاطات أو فضاءات خمصصة   -ه

 للنشاط االقتصادي. 
 مهام اخلدمة العمومية املخصصة للنشاط االقتصادي:  -2

 طلب وكذا رصد األسواق؛ وضع بنك معلومات للعرض العقاري الوطين وتقدير ال -أ
 ترقية العرض العقاري الوطين لدى املستثمرين؛  -ب
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 إعداد ونشر جداول أسعار دورية للعقار املخصص للنشاط االقتصادي والعقار الصناعي؛  -ج
 إعداد ونشر مذكرات ظرفية دورية متعلقة بتوجهات السوق العقارية؛  -د
 الصناعية وكل الفضاءات؛ وضع وحتيني أنظمة معلوماتية تتعلق ابحلظائر  -ه
 إعداد ونشر كل دراسة تتعلق ابلعقار املخصص للنشاط االقتصادي.  -و

لد  يشجع االستثمار يف الب  رئيسي أشغاهلا، وعليه فإهنا حمفز  ء بدو هبذا فإن الوكالة توفر سندا أساسيا ملرافقة إنشاء األعمال 
ستوى احمللي  املالبيوقراطية الدارية اليت يعاين منها العديد من املتعاملني االقتصاديني خاصة على  تكما أنه مثبط له متاما يف حاال 

 أو غياب املوارد البشرية الكفأة لتسيي تلك املناطق.  لغياب العقار الصناعي وعدم تنظيمه
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وخمتلف اآلليات املؤسساتية لرتقية الصادرات خارج  يف اجلزائر املبحث الثاين: تنظيم التجارة اخلارجية
   احملروقات:

متاشيا واملتطلبات الدولية لقيام قطاع التصدير قامت اجلزائر بتحوالت جذرية مع دخول منطق اقتصاد السوق وفتح أبواب  
التجارة اخلارجية أمام القطاع اخلاص بعدما كانت حكرا على القطاع العام، لذلك توجهت لعقد اتفاقيات دولية كما سعت  

ة إىل وضع آليات تشريعية ومؤسساتية ملرافقة وتشجيع عمليات التصدير خارج  ملنظمات اقتصادية إقليمية، إضاف  لالنضمام 
اليت   مع األسباب  لتطرق إىل مراحل تطور تنظيم التجارة اخلارجية للوقوف على التغيات احلاصلةلهذا املبحث أيت احملروقات، و 
 ات احمللية. وخمتلف اجلهود املبذولة يف السعي لتنشيط ورفع قدرة تصدير املنتج  أدت لذلك

 : اجلزائر  يف اخلارجية التجارة املطلب األول: تنظيم
القتصاد اجلزائري مبرحلتني متميزتني منذ االستقالل؛ مها التوجه االشرتاكي مث االنفتاح االقتصادي احلذر منذ سنة   مر 

ابملوازاة مع ذلك جتلي دور مداخيل النفط  ، لذلك جند أثر تلك اليديولوجية تظهر جليا على سياسة التجارة اخلارجية؛ 1990
   . وأثرها على ميزان املدفوعات

 : ( 1970-1963اخلارجية اجلزائرية )الفرتة   الرقابة على التجارة الفرع األول: مرحلة

اهلشة والتبعية الشبه التامة للمستعمر بعد االستقالل دفعت ابجلزائر إىل اختاذ إجراءات للتحكم يف   االقتصادية إن الوضعية 
ابالعتماد على ثالث آليات   اخلارجية أو مبفهوم احلمائية والتسيي املركزي، التجارة على الرقابة فكرة اقتصادها من خالل تبين

)بييب،   )أدواة سعرية(، ونظام احلصص )أداة كمية(، هتدف من خالهلا إىل والصرف األجنيب رئيسية تتمثل يف التعريفة اجلمركية 
   :( 48، صفحة 2007
 محاية النتاج الوطين من املنافسة األجنبية القوية؛  -
 حتسني وضعية امليزان التجاري من خالل احلد من استياد السلع الكمالية؛  -
 ع مصادر االستياد. تنوي -

 :  اجلمركية أوال: التعريفة 
قائما على متييز الواردات   نظاما مجركيا  وضعت  حيث  1963أكتوبر  28يف  املؤرخ 414–63األمر  مبوجب ها مت إنشاء

    : (128، صفحة 2011)موحلسان،   إىل صنفني
 واجتاهه(؛ حسب املنتوج )طبيعة املنتج  -
  حسب الدولة )املصدر اجلغرايف وأصل للمنتجات(.  -

 أما ابلنسبة للرتتيب حسب املنتوج فقد ميزت بني ثالثة أنواع من املنتجات هي:   -1
 ؛ %10سلع التجهيزات واملواد األولية ختضع لتعريفة مجركية بنسبة  -أ

 %؛ 20% و5املنتجات نصف مصنعة ختضع لتعريفة مجركية ما بني  -ب
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 %؛ 20% و15املنتجات التامة ختضع لتعريفة مجركية ما بني  -ج
 : (1080، صفحة 1963)ج.ر.ج.ج،   فأما التصنيف اجلغرايف تضمن -2

 ؛ "تعريفة تفضيلية خاصة ابلبضائع القادمة من املنطقة اجلمركية الفرنسية واردة يف عمود "فرنسا -أ
 "؛ CEEاألوربية " االقتصادية ابلبضائع القادمة من دول اجملموعة تعريفة تفضيلية خاصة   -ب
 . ايةتعريفة مجركية موجهة للدول األكثر رع -ج

ستقالل ومعظم  هذا األمر طبيعي كونه حديث الو من التقسيم أعاله يتضح جليا تبعية االقتصاد اجلزائري لفرنسا، 
مع زايدة املنتجات املصدرة حنو املنطقة األوروبية وإطالق بناء اهلياكل  و ، الحتالل من  التشريعات والقوانني واهلياكل هي إرث 

الضرورية لقيام اقتصاد مستقل، سارعت اجلزائر إىل تعديل تشريعاهتا مبا يتوافق ومحاية املنتجات كما تبنت منهج احلمائية إبصدارها 
 تقتضي بزايدة الرسوم اجلمركية.  1968تعريفة جديدة سنة 

 يعترب  الذي  1962أكتوبر  13املؤرخ يف  62/144رقم  القانون مبقتضى املركزي  البنك إنشاء بعد :الصرف على  يا: الرقابة اثن
من   األموال رؤوس  حركة مراقبة  مهمة  يتوىل حبيث الصرف، على الرقابة صالحية أيضا وله  إصدار هيئة األساسي قانونه  حسب

 إىل  الرقابة  هذه افتقار أن  إال  للدولة،  النقدية واملالية  ابلسياسة  صلة  ذو  خارجي  تبادل  أي على مسبقة  رقابة  اجلزائر، فرض  وإىل 
 مع  البنك املركزي  عالقة  أن  كما  الستياد،  قرارات  على  أتثي له  ليس  شكلي  إجراء جمرد  جعلها واالستقاللية  القرار  اختاذ سلطة 

، صفحة  2007)عجة،  األموال رؤوس حركة ينظم نص قانوين لغياب نظرا املعامل واضحة تكن مل للمشرتايت املهنية التجمعات
20) . 

 :  املوقفي(  النظام الواردات )آلية  حجم  وحتديد  اإلسترياد  حصص اثلثا: نظام 
أداة احلصص   ،(583، صفحة 1963)ج.ر.ج.ج،  16/05/1963املؤرخ يف  188-63 رقم املرسوم تضمن نص

مسبقا، حيث أشارت املادة األوىل منه إىل نية احلضر الناعم للواردات؛ عن طريق قيود كمية   املستوردة السلع  وكمية  طبيعة  لتحديد
 وم، وتنقسم إىل: أو تطبيق شروط خاصة قد تكون جغرافية أو نوعية، وقد أرفق ملحق لتحديد املنتجات اخلاضعة هلذا املرس

 الصناعي؛  الستهالك  وسلع استهالكية مثل املواد الغذائية  سلع .1
 .الصناعي  للتحويل  املوجهة  األولية  البناء واملواد  مثل مواد  سلع وسيطية .2

 منه إىل:   3أما من الناحية اجلغرافية فقد قسم هذا القانون يف املادة 
 منتجات خيضع استيادها إىل إذن صادر عن وزير التجارة يكون منشأها أو قادمة من بلدان أو أقاليم منطقة الفرنك؛  .1
 فرنك. منتجات ختضع إىل نظام احلصص يكون منشأها أو أتت من بلدان أو أقاليم خارجية عن منطقة ال .2

يهدف حتديد الواردات إىل مرافقة الربامج التنموية الوطنية واحلفاظ على العملة الصعبة وختفيض تسرهبا حنو اخلارج؛ ومن  
جهة أخرى مراقبة املنافسة اخلارجية على املنتجات الوطنية يف السوق الداخلية من خالل ختفيض املشاركة األجنبية، وابلتايل تقوية  

 رسخ التبعية ملنطقة الفرنك. أنه يهذا القانون   على لكن ما يالحظ   املؤسسات الوطنية،
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 : ( 1994  – 1970) إىل حترير القطاع احتكار الدولة اخلارجية من  الفرع الثاين: التجارة 

 هلا.  التابعة  املؤسسات طريق عن االحتكار عملية  إىل  الدولة حتولت اجلزائرية  على التجارة اخلارجيةبعد فرتة الرقابة 

 :  1986  –  1970اخلارجية   التجارة حتكار إ أوال: مرحلة 
 التجارة قطاع  اجتاه اجلزائرية  السلطات  ( ليبني نوااي1973 –1970) األول  الرابعي املخطط جاء  الستينات، مرحلة بعد

طرف   من اخلارجية التجارة احتكارتنص على  الجراءات من جمموعة إقرار مت  1971جويلية  من وابتداء حيث  اخلارجية،
 التجارية التدفقات  يف  التحكم هو  حتكار لهذا ا من  اهلدف فيه(، كان  املتخصص  املنتوج  حسب واحدة العمومية )كل  املؤسسات
 حتت  وارداتمن ال %80 من أكثر كانت لذلك وكنتيجة  واالجتماعي،  القتصادي املركزي للنمو التخطيط  إطار يف وإدماجها 

أن إنتاج   03سيما يف املادة  02-78كما ورد ذلك يف القانون  ، ( 31، صفحة 2006)تومي و شقبقب،  الدولة رقابة
 . ( 114، صفحة 1978)ج.ر.ج.ج،    وتصدير السلع واخلدمات جبميع أنواعها من املسؤوليات احلصرية للدولة أو هيئة حكومية

 :  ( 1994-1986اخلارجية )  التجارة  اثنيا: بوادر حترير
من جمرد   02-78القانون  ر يف السياسة االحتكارية للتجارة اخلارجية وأهدافظإىل إعادة الن  1986أدت األزمة النفطية 

 فتح  الواردات، وكذا تكاليف  ختفيض مع  النتاج الوطين وتكامله،   تنمية  وحتفيزالصادرات   ترقية يف  التحكم يف الواردات إىل املسامهة 
 .التجارة اخلارجية  جمال  يف للتدخل  اخلاصة للمؤسسات  اجملال

 امتياز  منح  طريق  حتكار التجارة اخلارجية عن ابالدولة  قامت  حني ، 29–88 رقم القانون  صدر  األساس  هذا على
 حقوق  حيدد  شروط  دفرت  خالل من  عنه  الرتاضي  يتم  إمتياز  وهو املصاحل املشرتكة،  جمموعات  إىل أو  عمومية  هيئات  أو  ملؤسسات
 التجارية الدولية واعتبار هذه  املبادالت جمــال يف  العمومية  املؤسسات  بني  املنافسة إمكانية  فتح مما  صاحب االمتياز،  وواجبات 

 . ( 19، صفحة 2016)منصور،   اخلارجية التجارة جمال يف الالمركزية لتدعيم كآليات املؤسسات
 على  منهجا يعتمد  استوجب اخلاصة  الوطنية  االقتصادية املتعلق بتوجيه االستثمارات  25-88وموازاة مع صدور القانون 

التسيي املركزي للدولة وكأداة لدماج االقتصاد  خارج  اقتصادي  كشريك  املؤسسات اخلاصة  دور  واملبادرة لتفعيل السوق  حرية 
مبجموعة من حتفيزات متعلقة ابلصرف للمتعاملني التجاريني، ليأت   1990الوطين مع االقتصاد العاملي، حيث مسح قانون املالية 

 وال، وكذا املرسومليفصل يف حرية التجارة اخلارجية من خالل حرية تدفقات رؤوس األم   10-90بعد ذلك قانون النقد والقرض 
 الذي يفتح جمال التجارة اخلارجية.   37-91 رقم التنفيذي 
 شخص  ألي أنه "ميكن حيث تنص املادة األوىل منه على اخلارجية  للتجارة التام التحرير مت 03 -91 رقم نظام بصدورو 

 ليست بضائع أو منتجات أية ابستياد 1991 أول أفريل من ابتداء يقوم أن التجاري السجل يف  قانوّن مسجل معنوي أو طبيعي
 . (20، صفحة 2016)منصور،   قبلية"  رخصة أو موافقة  أية ودون حمل مصريف  له يكون  أن مبجرد  وذلك  مقيدة،  وال  ممنوعة 
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   :1994بعد   اخلارجية اجلزائرية للتجارة الفعلي  التحرير  اثلثا: مرحلة 

 هبدف احلفاظ(FMI) الدويل  النقد صندوق معSTAND BY) ) اتفاق را الرتفاع الديون اخلارجية أبرمت اجلزائرظن
هدف إىل املساعدة على  يومن جهة أخرى  الكلية،  االقتصادية  التوازّنت واسرتجاع  (94-1995) الكلي القتصاد استقرار  على

هو   التفاق  العاملي، وأهم ما جاء يف هذا القتصاد مع واالندماج السوق  لفتح ابب اقتصاد (1995-1998)ي اهليكلالتحول 
 العملة قيمة مع ختفيض التحرير سياسة يالءم مبا السياسة اجلمركية  األسعار وتغيي اخلارجية، إضافة إىل حترير شرط حترير التجارة

 الوطنية؛ 
 سابقة )رقم  ألغت تعـليمة اليت ، 1994أفريل 12 يف  املؤرخة  13-94رقم  احلكومة التعليمة صدرتوالتزاما بذلك أ 

 دون البضائع ابستياد  القيام هذه التعليمة  الوطين(، مسحت املنتوج محاية منها كان اهلدف ، 1992أوت 18 يف الصادرة 625
 ملعايي مؤقتا  ختضع  كانت اليت  احليوية، السلع من جمموعة   ابستثناء الستياد  عمليات مجيع  حترير  مت  حبيث  مية،ك أو  إدارية  قيود أي

 مهنية.  
 على احلصول شرط من مليون دوالر نصف عن قيمتها تقل اليت الرأمسالية السلع من الواردات إعفاء مت الطار هذا يف

 على  املفروضة  القيود  إلغاء مت  كما  ، 1995جانفي 01 من  إبتداءا ذلك كان حبيثسنوات،  ثالث عن  أجله  يقل ال  متويل 
مث إلغاء تراخيص الستياد والتصدير   ، 1997سنة 45% إىل  1996 سنة  60% من  التعريفة اجلمركية  وختفيض  الصرف 

 . (186، صفحة 2015، )مناد و طالب  وإبقائها فقط على بعض املعامالت التجارية

 :  رابعا: التجارة اخلارجية بني احلرية والتقييد

 الديوان  أنشئ  الطار  هذا يف  الفعلي، حتريرها وضمان  اخلارجية  التجارة  م يتنظ يف  القانونية النصوص  من  العديد  صدرت 
 جديدة  مجركية  تعريفة  التصدير، وأتسيس عند  القرض  بتأمني  املتعلق  06 - 96 األمر  وصدر  اخلارجية،  التجارة لرتقية  اجلزائري

بصدده   حيث صدر اجلديدة االقتصادية واملتغيات توافق تعديال  عرف  اجلمارك  هنا فقطاع األمر  ومل يقتصر  02-01رقم  ابألمر 
 اجلمارك.  قانون  واملتضمن  10 –  98القانون رقم 

 مادته  يف  كرس  حيث البضائع وتصديرها،  استياد  عمليات  على  املطبقة  العامة  ابلقواعد  املتعلق 04 – 03رقم  األمر  صدور  -1
 واألخالق،  العام  وابلنظام  ابألمن  ختل  اليت  املنتجات  اء استثنمع  وتصديرها املنتجات استياد عمليات إجناز  حرية  الثانية 

 الثقايف  البشرية، احليوانية، البيئة، والرتاث  ابلصحة متس اليت املنتجات وتصدير استياد  إخضاع  إمكانية  ( 3) يف املادة  أضافو 
 وتصدير استياد إجناز عمليات  جمال األمرهذا  فتح كذلك،  التنظيم طريق عن  وكيفيات تنفيذها شروط  حتدد خاصة تدابي إىل

 اليت والعمليات  التجاري غي الطابع  ذات  العمليات  ابستثناء  إقتصاداي نشاطا ميارس معنوي  أو طبيعي شخص  لكل املنتجات 
 من االستفادة الوطين النتاج محاية يف إطار  الثامنة الدولة، ابلضافة إىل ما ورد مبادته ومؤسسات واهليئات الدارات تنجزها

 التجارية.  الدفاع وتدابي  قيمية مجركية حقوق يف شكل  تعريفية  محاية



 ئرية خارج احملروقاترتقية الصادرات اجلزال كآلية الفصل الثالث: حمفزات اإلستثمار األجنيب املباشر  

 

170 
 

 حيدد  الذي  220-05التنفيذي رقم  ار املرسوم على غر  04-03 للمر  تطبيقية  تشريعية  نصوص  زايدة على ذلك، صدرت  -2
 ،وكيفياته  التعويضي احلق  تنفيذ شروط  حيدد الذي 221-05وكيفياهتا، واملرسوم التنفيذي رقم  الوقائية التدابي تنفيذ شروط

 . (22، صفحة 2016)منصور،   وكيفياته  الغراق ضد احلق تنفيذ شروط حيدد 222–05 التنفيذي  واملرسوم 
ليعيد فرض الرقابة على التجارة اخلارجية من خالل إجبارية التوطني البنكي قبل إجناز أي   2009جاء قانون املالية التكميلي  -3

دف كبح ومراقبة واردات السلع  ستندي حصرا لدفع قيمة الواردات هبامل االعتماد مع إجبارية استعمال  استياد عملية 
 االستهالكية ونزيف العملة الصعبة إىل اخلارج، غي أن هذا الجراء أدى إىل زايدة عمليات االستياد الومهية وتضخيم الفواتي. 

 : : االندماج اإلقليمي والدول للتجارة اخلارجية اجلزائريةالثالثالفرع 

الدولية، حيث كان اخليار احلتمي لتشجيع   االقتصادية قامت اجلزائر بعقد جمموعة من االتفاقيات للولوج إىل التجمعات 
 والفريقي والعرب.   األورو متوسطيتدفق الصادرات يف ضل التكتالت الدولية املقامة على حميطها 

 :  الثنائية   تتفاقيااإلأوال: 

 فيما يلي: التفاقيات الثنائية اليت أبرمتها اجلزائر  متثلت 

هبدف تطوير   1998أبرمت الدولتان هاته االتفاقية وصادقت عليها اجلزائر يف إتفاق التعاون التجاري بني اجلزائر واألردن:  .1
الدارية أمام حركة   العراقيلوإزالة كافة  ،بينهم  االقتصاديةعالقات التبادل التجاري وتوسيعها لتكون منسجمة مع تنمية العالقات 

تشجع املنتجات الزراعية واحليوانية والثروات الطبيعية واملنتجات الصناعية ذات منشأ حملي بنسبة مواد   أهنا كماالتبادل التجاري،  
ائب ذات األثر املماثل للرسوم  % من القيمة المجالية، وإعفاءها من كافة القيود اجلمركية، الرسوم والضر 40أولية حملية ال تقل عن 

   . (8، صفحة 1997)ج.ر.ج.ج،   اجلمركية وكذا القيود غي اجلمركية 
يوحي هذا االتفاق برغبة اجلزائر يف تطوير الصناعة احمللية وزايدة االستثمارات يف الداخل ابلضافة إىل زايدة تشغيل املوارد  

وختفيض البطالة من خالهلا، فضال عن اهلدف املعلن عنه يف تقوية االنفتاح التجاري، وقد كانت من بني اخلطوات األوىل  احمللية 
 اليت اختذهتا اجلزائر ضمن املسار اجلديد لالنفتاح حول العامل، مما يبعث إشارة للمستثمرين األجانب بتحسن مناخ األعمال. 

: يهدف إىل تسهيل وتشجيع تنمية التعاون االقتصادي والتجاري بني  التونسي -اإلتفاق التجاري التفاضلي اجلزائري  .2
( من السلع واملنتجات ذات املنشأ اجلزائري والتونسي اليت يراد تنميتها من كال  1، د1البلدين، وقد تضمن إعداد قائمتني )ج

ألثر املماثل، كما أضاف التفاق تعهدا من  الطرفني، حيث تعهد إبعفائها من كافة احلقوق اجلمركية والرسوم والضرائب ذات ا
مت تفصيل  قد ( ملنتجات تونسية املنشأ؛ و 2% من احلقوق اجلمركية على قائمة أخرى )ج40طرف اجلزائر بتقدمي ختفيض بنسبة 

  2013جويلية  24مؤرخ يف   271 – 13املنتجات اليت تتضمنها مجيع القوائم يف مالحق جاءت يف املرسوم الرائسي رقم 
 . ( 3، صفحة 2013)ج.ر.ج.ج، 
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كقيود وحواجز غي مباشرة   من جهة أخرى اشرتط التفاق التفاضلي اجلزائري التونسي عدم استخدام القوانني والجراءات
،  2010)ج.ر.ج.ج،  ةاستثنت إجراءات هذا االتفاق السلع املنتجة داخل املناطق احلر و لتقييد املبادالت التجارية بني البلدين، 

 . ( 4صفحة 
،  2014مارس  1دخوهلا حيز التنفيذ يف دعمت هذه االتفاقية مناخ الستثمار واملبادالت التجارية للجزائر على إثر 

حيث ستوفر سوقا معتربة للمتعاملني االقتصاديني اجلزائريني لزايدة الصادرات حنو املستهلكني التونسيني أو األجانب ابعتبار  
 اجلمهورية التونسية بلدا سياحيا مما يزيد من تنمية املنتجات الوطنية للبلدين ويفتح جماال للتسويق. 

 :  تفاقيات املتعددة اثنيا: اإل

 فيما يلي:  التفاقيات املتعددة اليت انضمت إليها اجلزائر  متثلت 

املتضمن مصادقة   223أعلن رمسيا من خالل املرسوم الرائسي رقم  2004يف شهر أوت منطقة التبادل العريب احلر:  -1
حيث تقدمت اجلزائر   ،(5، صفحة 2004)ج.ر.ج.ج،  ت التجارية بني البلدان العربيةاجلزائر على إتفاقية تسهيل وتنمية املبادال

وذلك بعد اللتزام الرمسي   2008ديسمرب  31مبلف النضمام للمنطقة العربية للتبادل احلر لدى األمانة العامة للجامعة العربية يف 
،  2012)فاضل و شليحي،  مها تطلب ذلك شرطني أساسيني  من طرف احلكومة اجلزائرية بتطبيق الربّنمج التنفيذي للمنطقة،

 : (424صفحة 
 املصادقة على اتفاقية تيسي وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية؛  -أ

 . WTOاملوافقة على الربّنمج التنفيذي للمنظمة واملتوافق مع منظمة  -ب
  بذلك بدأت استفادة املبادالت التجارية بني اجلزائر والبلدان العربية األعضاء يف املنطقة من ختفيضات تفضيلية أو إعفاء

راي، المارات العربية املتحدة،  دولة هي: اجلزائر، األردن، سو  19وتضم هذه املنطقة ، 2009جانفي  01مجركي إبتداءا من 
البحرين، تونس، اململكة العربية السعودية، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، املغرب، اليمن، فلسطني،  

   .(2020اجلزائرية،  )وزارة التجارة السودان، ابلضافة إىل موريتانيا اليت ال تطبق الربّنمج التنفيذي إىل يومنا هذا
طوة يف تطوير العالقات بني املنطقة العربية وإجياد إطار قانوين للتعاون االقتصادي، إال أهنا مل ترقى  اخلابلرغم من هذه 

 ملستوى شراكة حقيقية بسبب وجود عراقيل كثية من أمهها: 
 اجلامعة العربية؛ عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى احلكام العرب وغياب دور  -أ

 العربية واعتماد أغلبها على احملروقات؛  االقتصادية متاثل األنشطة  -ب
 غياب اهلياكل والبىن التحتية الكفيلة بزايدة املبادالت التجارية كاملوانئ ووسائل النقل املختلفة؛  -ج
 األوربية والصني؛  االقتصاديةأخرى، مثل ارتباط اجلزائر ابملنطقة خارجية مبناطق  عضاء لل اقتصادي ارتباط  -د
 الصراع السياسي والتوجهات املختلفة بني األطراف )السعودية وقطر وخمتلف الدول املتحالفة، اجلزائر واملغرب(؛  -ه
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جارة اخلارجية للدول  مسامهة األوضاع األمنية املرتدية واحلروب األهلية والتطرف يف ختلف خمتلف القطاعات مبا فيها الت -و
 األعضاء. 

انطالقا من أمهية ودور الحتاد األوروب يف التجارة   :)حترير التجارة اخلارجية(  2005اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب  -2
اجلديدة حنو التكتالت   االقتصاديةاخلارجية وابعتباره سوقا واعدة وشريكا اسرتاتيجيا يف املنطقة املتوسطية وكذا بروز التوجهات 

؛ صادقت اجلزائر على التفاق األوروب املتوسطي لتأسيس شراكة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الـشعبية من جـهة  االقتصادية 
  6 إىل  1وكذا مالحقه من  2002أبريل سنة  22بفالونسيا يوم  املوقع ل األعضاء فيها من جهة أخرى، واجملموعة األوروبية والدو 
 .  (3، صفحة 2005)ج.ر.ج.ج،  والوثيقة النهائية املرفقة به  7إىل رقم  1والربوتوكوالت من رقم 

تقوم اجملموعة واجلزائر تدرجييا إبنشاء  الرسوم ذات األثر املماثل، حيث "جتاراي؛ يتعلق االتفاق ابلتفكيك اجلمركي التدرجيي و 
منه، واعتبارا من أن دخوهلا حيز التنفيذ   السادسةسنة كأقصى حد" وفق املادة  12منطقة للتبادل احلر خالل فرتة انتقالية متتد إىل 

 وفق رزّنمة التخفيض التالية:  2017فإن الفرتة االنتقالية تنتهي يف سنة  2005سبتمرب  1يف 
 

 كة بني اجلزائر واإلحتاد األورويبا نظام التفكيك اجلمركي املتعلق ابتفاق الشر (: 30  -03اجلدول رقم )
 
 
 
 
 

 (5، صفحة 2005)ج.ر.ج.ج،  :املصدر

 
الوطنية من الغراق أو تلك املمارسات اليت هتدف إىل الدعم   املنتجاتإجراءات محاية  مل تغفل على  االتفاقية مع ذلك فإن 

بيد أن اجلزائر طلبت من االحتاد األوروب   ، املايل للمنتجات الغي زراعية لضمان املنافسة العادلة وفق معايي منظمة التجارة العاملية
وأتخر   االقتصاديةهتيئة الظروف واهلياكل  ، لعدم2020أي سنة  االتفاقيةأتجيل هذه العملية لثالث سنوات كما هو مقرر يف 

بعض الصناعات اليت كانت اجلزائر تعول عليها كالصناعة اللكرتونية والصلب والنسيج والسيارات، لذلك فرضت نظام احلصص  
نفطية  ال زمة األالكمية لتخفيض عمليات االستياد واحلفاظ على احتياطيات الصرف جملاهبة اخنفاض مداخيل النفط وانعكاسات 

 .2014لسنة 
وابلرغم من أن هدف اجلزائر من هذه االتفاقية هو زايدة الصادرات خارج احملروقات حيث تتمثل أمهيتها يف التعامالت  

إال أهنا أصبحت وبشكل معاكس سوقا   ،(2021)وزارة التجارة اجلزائرية،  % مع اجملموعة األوروبية60بنسبة التجارية اخلارجية 
مليار يورو من الرسوم اجلمركية، يف حني مل تتعدى   6، وخبسارة حوايل 2018إىل  2005مليار يورو من سنة  283بقيمة 

ترتكز غالبيتها يف الطاقة واملنتجات   ،(1124، صفحة 2020)بضياف،  ماليي يورو 5صادرات اجلزائر إىل الحتاد األوروب 
ملشتقة من البرتول، فيما متثلت الصادرات الرئيسية لالحتاد األوروب إىل اجلزائر يف اآلالت واملعدات الكهرابئية ومعدات النقل  ا
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ويعود ذلك إىل إطالق الربامج التنموية   ، (EU, 2016) وبنسب أقل املنتجات الزراعية ، واملعادن األساسية واملنتجات الكيماوية 
 ودعم النعاش االقتصادي الذي زاد من الطلب على املنتجات الصناعية مقابل ضعف اهليكل النتاجي لتلبية الطلب احمللي. 

% إىل االحتاد  6.5 ال تتعدى 2020أما ابلنسبة للجزائر فتبقى صادراهتا من منتجات خارج احملروقات واملعادن سنة 
  10.7)بقيمة دن كمنتجات أساسية ا روب، األمر الذي يبني قلة االستثمارات يف هذا اجلانب والبقاء على تصدير النفط واملعاألو 

 . (Ec.Europa, 2021)  ٪(. 93.5 أي مليار يورو 
ختالالت املوجودة، أدى ذلك إىل  هذه الوضعية دفعت ابلسلطات اجلزائرية إىل إعادة تقييم الوضع وحماولة تصحيح ال

من االتفاق بني الطرفني املتعلقة حبل   100تقييد التجارة اخلارجية مما دفع ابلشريك األورب مبناقشة الوضع خبصوص تفعيل املادة 
   .( 12، صفحة 2020)وزارة التجارة اجلزائرية،  النزاعات 

تقدما يف املفاوضات   أحرزتو ظهرت الفكرة منذ تسعينيات القرن املاضي اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة:  انضمام مسار -3
الجابة على العديد   تومت 1996ري وقدمت طلب االنضمام سنة مع املنظمة، حيث قامت الدولة اجلزائرية بدراسة نظامها التجا

 من األسئلة اليت ختص مدى توافق نظام التجارة اخلارجية والنظام االقتصادي مع اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة.  
أفريل   23-22منذ أول اجتماع يف  WTOتوالت االجتماعات الرمسية والغي رمسية بني اجلزائر بقيادة وزراء التجارة و

ثنائية مع   اتفاقيات ( 06، ومت إمضاء ستة )2008متت مراجعته يف  2006أول مشروع تقرير سنة جبنيف، ومت إعداد  1998
 : (2021)وزارة التجارة اجلزائرية،   كل من كواب، فنزويال والربازيل، كما تتواصل دراسة نظام التجارة اجلزائري خبصوص

 رخص االستياد والعوائق التقنية للتجارة اخلارجية؛   -أ
 وضع حيز التنفيذ إجراءات الصحة والصحة النباتية؛  -ب
 تطبيق الرسوم الداخلية؛  -ج
 املؤسسات العمومية واخلصخصة؛  -د
 العاّنت وبعض من جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة ابلتجارة.  -ه

حيث مل حيرز أي تقدم يف عملية االنضمام، غي أن االجتماعات الغي رمسية   2014كان آخر اجتماع رمسي يف مارس 
وعلى الرغم من مراجعة العديد من القوانني   ، (WTO, 2021) 2019فيفري  1وكان آخر اجتماع يف جملموعة العمل استمرت 

حد من   306-15اليت تتعلق ابلتجارة اخلارجية واألنظمة اجلمركية متاشيا واملتطلبات الدولية لتحريرها إال أن املرسوم التنفيذي رقم 
وجاء   ، ( 8، صفحة 2015)ج.ر.ج.ج،  والبضائع للمنتجات ام رخص االستياد أو التصدير ظبتفعيل ن اخلارجية حرية التجارة 

 وتراجع املداخيل.  2014ذلك على إثر األزمة النفطية 
 : يفأسباب عدم قبول امللف اجلزائري لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة    وتتمثل

 غياب أي اسرتاتيجية تفاوضية واضحة على املديني القصي واملتوسط؛  -أ
 عدم تقدمي برّنمج واضح للعملية وعدم دقة املعطيات املقدمة والبياّنت الحصائية؛  -ب
 . (54، صفحة 2014)قطايف،   داقيةعدم الستقرار املؤسسات مما يوحي إىل عدم املص -ج
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 من مجيع النواحي املالية، الدارية، التقنية؛ متأخرة  جزائرية  اقتصادية منظومة  -د
 إصالحات غي جمدية مع توظيف الدعم وتقلب مستمر يف التشريعات؛   اعتماد -ه
 غياب الشفافية وانتشار البيوقراطية الدارية.   -و

يف إطار تبين احلكومة اسرتاتيجية تنمية الصادرات خارج  :  AfCFTAاالنضمام إىل منطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية -4
على مشروع قانون يتضمن   2020 مع القارة الفريقية صادق الربملان اجلزائري يف سبتمرب اقتصادياحملروقات وحتقيق تكامل 

 .2018مارس سنة  21كيغايل يف املوافقة على االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية الفريقية املوقع ابلعاصمة الرواندية  
دولة ما عدا ايريتياي( وصادقت عليها   55وهي عبارة عن منطقة جتارة حرة تضم يف عضويتها كافة دول االحتاد الفريقي )

، جاء هذا متاشيا مع األهداف  2017ووضع برّنمج لتجسيدها حبلول سنة  2012دولة حاليا، نشأت يف أديسا اباب سنة  28
 بروتوكوالت هي:    3، وحيتوي على 2063ملبادرة أجندة الحتاد الفريقي  السرتاتيجية 

 السلع؛  بتجارة متعلق بروتوكول   -أ
 اخلدمات؛  بتجارة متعلق  بروتوكول -ب
 املنازعات.  تسوية وإجراءات  بقواعد متعلق بروتوكول   -ج

سنوات ابلنسبة   5% على فرتة 90تدرجييا بنسبة يسمح هذا التفاق إبزالة الرسوم اجلمركية والرسوم ذات األثر املماثل 
الوقائية والقيود   سنوات للدول األقل منوا، وكذا مكافحة الغراق وخمتلف التعريفات املتعلقة ابلتدابي 10النامية و عضاءللدول األ

يهدف  ودة هبا كسوق إفريقية مشرتكة املوج االقتصاديةالكمية واحلواجز الغي مجركية، وجيعل من الدول الفريقية وخمتلف التكتالت 
 : (Union Africain, 2018, p. 4)  إىل

 اللغاء التدرجيي للحواجز اجلمركية وغي اجلمركية أمام حركة التجارة البينية الفريقية؛  -أ
 التحرير التدرجيي للتجارة واخلدمات؛  -ب
 التعاون بشأن االستثمار وحقوق امللكية الفكرية وسياسة املنافسة؛   -ج
 التعاون يف مجيع اجملاالت املتصلة ابلتجارة؛  -د
 إنشاء آلية لتسوية املنازعات فيما يتعلق ابحلقوق والواجبات؛   -ه
 إنشاء إطار مؤسسيت لتنفيذ وإدارة منطقة التجارة احلرة القارية الفريقية وضمان إستمراريته.  -و

  االقتصاديةعل منها شريكا فاعال يف السياسة جي 2021جانفي  01دخول اجلزائر إىل هذه املنظمة إبتداءا من إن 
أي   2050مليار نسمة يف آفاق سنة  2.5مليار نسمة ومؤهال للوصول إىل  1.2 ـالفريقية ويضمن االستفادة من سوق يتميز ب

ليار دوالر بعد رفع الرسوم اجلمركية، ابلضافة إىل أن هذه املنطقة من  م  3000% من سكان العامل، ومداخيل بقيمة 26ما ميثل 
%، ويتوقع أن تصل نسبة التصدير  15% من حجمها احلايل يف حني أهنا ال تتجاوز 25شأهنا رفع املبادالت التجارية البينية إىل 

%، الصناعات  11إىل  3ملواد املعدنية من %، ا28و 6يف جماالت الزراعة والفالحة بني  2030بني دول القارة الفريقية سنة 
 . %1.3إىل   0.4%، اخلدمات من   24 إىل 14%، الصناعات التحويلية من 19إىل 11الغذائية من 
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إن توفي هذا املناخ التجاري الفريقي هو مبثابة دعامة للمستثمرين يف اجلزائر ورؤية مستقبلية تضاف إىل خمتلف التحفيزات  
%، تواجهها رسوم مجركية  0.3عليها املناخ االقتصادي اجلزائري، مما يسمح بزايدة الصادرات اليت ال تتجاوز واملزااي اليت يتوفر 

 . ( 6، صفحة 2020)م.ش.و،  %65و  45ترتاوح ما بني 

 : اجلزائراملطلب الثاين: اآلليات املؤسساتية لرتقية الصادرات خارج احملروقات يف  

، حيث  وهتدف إىل ترقيتهامت استحداث تشكيلة واسعة من اهلياكل واآلليات املؤسساتية اليت ترافق العملية التصديرية 
ف املخاطر متاشيا مع املتغيات الدولية يف جمال التجارة اخلارجية، مما يساهم يف خلق  لذهبت إىل منح تعويضات قيمة وتغطية خمت

للمتعاملني االقتصاديني اجلزائريني واألجانب على حد سواء، ابعتبار أن املشرع اجلزائري يساوي يف احلقوق والواجبات  مناخ حمفز 
 بينها. 

 :  الفرع األول: اهليئات املركزية لرتقية الصادرات

    احلكومة.تعترب من اهليئات اليت ترسم اسرتاتيجيات ترقية الصادرات، وختضع للسلطة املباشرة لرئيس 

 :  أوال: املديرية العامة للتجارة اخلارجية

من اهلياكل الرئيسية لدى الدارة املركزية يف وزارة التجارة اجلزائرية وحتت إشراف الوزير املكلف ابلقطاع، حتتوي على  تعترب 
التقنية املتعلقة بنشاط التجارة  مديرايت تتفرع بدورها إىل مديرايت فرعية تقوم على متابعة وحتسني مجيع األطر القانونية و  4

والتجارية كما تسعى إىل حتقيق األهداف الوطنية يف ترقية الصادرات خارج   االقتصادية اخلارجية، والعالقات مع املنظمات 
 احملروقات؛ تندرج حتت هيكل تنظيمي وفق الشكل املوايل: 
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   هيكل املديرية العامة للتجارة اخلارجية(: 10  -03الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (2021)وزارة التجارة اجلزائرية،  املصدر:
 

املتضمن تنظيم   2002ديسمرب  21املؤرخ يف  454-02من املرسوم التنفيذي رقم  2كلفت هذه املديرية وفق املادة 
 : (13، صفحة  2002)ج.ر.ج.ج،  املركزية يف وزارة التجارة مبا يليالدارة 

 اقرتاح كل االسرتاتيجيات يف جمال التجارة اخلارجية وترقية الصادرات وضمان متابعة ذلك؛  -1
 اخلارجية، واملشاركة يف إعداد ذلك؛ املبادرة ابألدوات القانونية والتنظيمية املتعلقة ابملبادالت التجارية  -2
 تنشيط النشاطات التجارية اخلارجية الثنائية واملتعددة األطراف وحفزها عرب اهلياكل املناسبة؛   -3
 حتضي االتفاقيات التجارية الدولية أو املسامهة يف إعدادها والتفاوض بشأهنا؛   -4
 قية املبادالت التجارية اخلارجية وتوجيه أعماهلا؛ تنشيط اهلياكل والفضاءات الوسيطية اليت هلا مهام يف جمال تر  -5
 ضمان تنفيذ االتفاقيات التجارية الدولية ومتابعتها، السيما تلك املتعلقة ابنضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة؛   -6
 تصميم نظام لإلعالم حول املبادالت التجارية اخلارجية ووضعه.  -7

خلارجية املديرية العامة للتجارة ا   

 مديرية العالقات التجارية الثنائية 
م/ف للعالقات التجارية مع بلدان أورواب   -

 وأمريكا الشمالية 
م/ف للعالقات التجارية مع البلدان العربية   -

 والفريقية  
  آسيا  م/ف للعالقات التجارية مع بلدان -

 وأمريكا الالتينية والفريقية 
 

لتجارية ل مديرية العالقات مع املنظمة العاملية   
 م/ف لتجارة البضائع  -
 م/ف لتجارة اخلدمات امللكية الفكرية  -
 م/ف للمانة التقنية  -

   
مديرية متابعة االتفاقيات التجارية اجلهوية  

 والتعاون 
 م/ف لإلحتاد األوروب  -
 م/ف لحتاد املغرب العرب  -
  حتادملنطقة التبادل احلر العربية والم/ف  -

 األوروب 
 م/ف للتعاون مع اهليئات املتخصصة   -

 

 مديرية متابعة وترقية املبادالت التجارية 
 م/ف ملتابعة الصادرات ودعمها  -
 ملتابعة وأتطي الواردات م/ف  -
 م/ف للتحصينات التجارية  -
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 :  لس الوطين االستشاري لرتقية الصادراتاثنيا: اجمل

هو هيئة استشارية لرتقية الصادرات حتت سلطة رئيس احلكومة تتوىل أمانته الوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية، يتكون  
لضافة إىل املدير العام  من جمموعة الوزراء املكلفني على اخلصوص ابلشؤون اخلارجية، الداخلية، التجارة اخلارجية، املالية، النقل، اب 

للجمارك ورؤساء الغرف الوطنية: للتجارة والصناعة، الفالحة، الصناعة التقليدية واحلرف، الصيد وتربية املائيات، وكذا ممثلني عن  
بي اليت من  مجعيات املصدرين املعتمدة قانوّن، تعمل هذه اهليئة على املسامهة يف حتديد اسرتاتيجية وسياسة وطنية واقرتاح كل التدا

جيتمع هذا اجمللس مرتني يف السنة كما ميكن له   ،( 3، صفحة 2004)ج.ر.ج.ج،  شأهنا حتسني القدرات التصديرية وتوسيعها
 عقد اجتماعات غي عادية مىت استوجب األمر ذلك بناءا على طلب رئيس اجمللس. 

 مهامه كما يلي:    2004جوان  12املؤرخ يف  173-04من املرسوم التنفيذي رقم  (2)حددت املادة 

 وإسرتاتيجيتها؛ املسامهة يف حتديد أهداف تطوير الصادرات  -1
 القيام بتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياهتا؛  -2
 . احملروقات اقرتاح كل تدبي ذي طبيعة مؤسساتية أو تشريعية أو تنظيمية، لتسهيل توسع الصادرات خارج  -3

على دعم  اجلزائرية إىل األسواق اخلارجية ويعمل  املنتجات من خالل هذه املهام فإن اجمللس كفيل بتدبي تسهيالت دخول 
وتقدمي االقرتاحات الالزمة لذلك مع دراسة التحفيزات املادية واملعنوية اليت من شأهنا دفع تطور الصادرات خارج   تنافسينها 

 احملروقات.  

 :  الفرع الثاين: اهليئات الالمركزية لرتقية الصادرات

اسرتاتيجية احلكومة، حيث تقوم ابألعمال  هي مؤسسات عمومية ذات سلطة مستقلة تعمل حلساهبا اخلاص ضمن 
    . التنفيذية ملختلف التحفيزات املقدمة للمتعاملني االقتصاديني

 :  ALGEX  أوال: الوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية 

الفصل  ذي نص من خالل ، وال2003جويلية  19املؤرخ يف  04-03مت إنشاء هذه الوكالة تنفيذا ملا جاء يف األمر 
، على أهنا "هيئة عمومية ذات طابع إداري"، أتسست عام  20و 19الثالث منه حتت عنوان ترقية الصادرات السيما املادتني 

حتت وصاية وزير التجارة   ، (2016)أجلكس،  2004جوان  12املؤرخ يف  174-04مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  2004
نفيذ السياسة الوطنية لرتقية الصادرات خارج قطاع احملروقات، كما ميكن هلا إنشاء مكاتب للتمثيل والتوسع التجاري  وتعمل على ت

 يف اخلارج ملرافقة املصدرين اجلزائريني وهتيئة كل الظروف املناسبة للقيام بعماهلم. 

املرصد الوطين لرصد األسواق اخلارجية   جتدر الشارة إىل أنه قد أنشئت هيئات مماثلة قبل هذه الوكالة حتت تسمية 
، مث ليقوم مقامه الديوان الوطين  1990ماي  15املؤرخ يف  135 -90والصفقات التجارية من خالل املرسوم التنفيذي رقم 
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  ، ليستقر بعد ذلك التشريع اجلزائري 1996أكتوبر  01املؤرخ يف  327-96لرتقية التجارة اخلارجية مبوجب املرسوم التنفيذي 
 على الوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية.  

ّ  تكلف هبا هاته الوكالة للوصول إىل أهدافها وفصاليت  وقد تضمن األمر أعاله جمموعة املهام  هلا املرسوم التنفيذي رقم  ّ 
 : (36-35، الصفحات 2003)ج.ر.ج.ج،   يف ما يلي ت ثلمت، 04-174

 ضمان تسيي أدوات ترقية الصادرات خارج احملروقات؛   -1
 ضمان تسيي ديناميكي للشبكة الوطنية للمعلومات التجارية؛  -2
 حول األسواق اخلارجية؛  االقتصادية تزويد املؤسسات اجلزائرية ابملعلومات التجارية و  -3
 ابخلارج؛   االقتصاديةا ومساعدهتا يف املعارض والتظاهرات دعم جهود املؤسسات اجلزائرية وتنظيمه -4
 تسهيل دخول املؤسسات اجلزائرية يف األسواق اخلارجية؛  -5
 ؛ عثات االستكشاف والتوسع التجاريتنشيط ب  -6
 مساعدة املتعاملني اجلزائريني يف جتسيد عالقات العمل مع شركائهم األجانب؛  -7
 اجلزائري ابخلارج.  جترقية نوعية العالمة للمنت -8

الوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية تبني أهنا ترتكز بشكل أساسي حول عمليات التسويق  إن املهام اليت تضطلع إليها 
والرتويج للمنتجات واملؤسسات يف اخلارج لضمان شبكة معلوماتية حول األسواق اليت ميكن الولوج إليها، وبذلك فإهنا تقدم خدمة  

  ختفيض التكلفة واملخاطر. يفمثينة  

 :  CACI  اثنيا: الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة

، تعرف على أهنا مؤسسة عمومية ذات طابع  1996مارس  3املؤرخ يف   94-96قم نشأت مبوجب املرسوم التنفيذي ر 
التجارة، متثل املصاحل العامة لقطاعات التجارة  صناعي وجتاري تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل، حتت وصاية وزير 

،  2019)شيخ،  املهام التالية إىل  وتضطلع  ، (20، صفحة 1996)ج.ر.ج.ج،  والصناعة واخلدمات لدى السلطات العمومية 
 : (424صفحة 

 قطاعات النشاط )التجارة والصناعة واخلدمات(، واخلروج بتوصيات واقرتاحات للسلطات العمومية؛ دراسة وحتليل خمتلف  -1
 القيام بلقاءات مع املتعاملني االقتصاديني حول النصوص اليت تعرضها الدارة مع إبداء الرأي؛  -2
صاد الوطين ال سيما جمال  متثل أعضائها لدي السلطات العمومية وتقوم بكل عمل يرمي إىل ترقية خمتلف قطاعات االقت  -3

 التجارة اخلارجية )دراسات، واثئق، تظاهرات، تدابي، عالقات خارجية، تكوين ، متثيل...(؛ 
 عرض انعكاسات حول الوضع االقتصادي للبالد مع اقرتاح حلول للمشكالت املطروحة؛  -4
 والحصائيات بشكل منتظم؛   االقتصاديةتعمل على نشر التوقعات  -5
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 .ل عملية تصدير املنتجات الوطنية يقرتح إجراءات تسه -6
 تسهل ظروف عمل الوكالء االقتصاديني خارج البالد من خالل تزويدهم ابلواثئق والنماذج الالزمة وشهادات املنشأ.  -7

الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة مستقلة ماليا ومعنواي فهي من اآلليات القوية يف ترقية الصادرات، من حيث  ابعتبار 
لعملياتية تفحص الواقع االقتصادي عن قرب سواء من الناحية الصناعية أو التجارية، لذلك فإهنا تقدم احللول العملية  طبيعتها ا

للمشاكل والعراقيل اليت تصادق عمليات التصدير واملتوقعة حدوثها، كما تتبع البضائع من املنتج إىل األسواق املختلفة؛ مما جيعل  
 تج واملصدر والدارة.  اقرتاحاهتا حلقة ربط بني املن

 :  الفرع الثالث: هيئات دعم وأتمني وترويج الصادرات خارج احملروقات

 أنشأت اجلزائر العديد من اهليئات اليت تعمل على دعم ومرافقة العمليات التصديرية خارج احملروقات أمهها مايلي: 

 :  CAGEX أوال: الشركة اجلزائرية لتأمني وضمان ائتمان الصادرات 

، لتمكني املصدرين من  1995ديسمرب  3إنشاء الشركة اجلزائرية لتأمني وضمان ائتمان الصادرات بعقد موثق بتاريخ مت 
من األمر رقم   2التحوط ضد خماطر التصدير املختلفة وتسيي أتمني القرض عند التصدير، أسندت هلا هاته املهمة عمال ابملادة 

مليار دج مشكل من   2وحتوي رأمسال يقدر بـ  ؛( 13، صفحة 1996)ج.ر.ج.ج،  1996جويلية  02املؤرخ يف  96-235
   : (17، صفحة 1996)ج.ر.ج.ج،  % لكل مساهم؛ من مهامها ضمان  10شركات أتمني حبصة   5بنوك و 5

 اخلاص وحتت رقابة الدولة(؛ تجارية )حلساب الشركة الاملخاطر  -1
   املخاطر السياسية، خماطر عدم التحويل وخماطر الكوارث الطبيعية )حلساب الدولة وحتت رقابتها(.  -2

يوم بعد   60أشهر مث تقوم الشركة بدفع التعويضات يف غضون  6إىل  2فرتة ترتاوح مابني  ار ض نتإ هذه العملية تتم بعد 
تلك الفرتة، أما فيما خيص املبلغ املعوض فهو متوقف على طبيعة املخاطر ما إذا كانت جتارية أو سياسية أو ّنمجة عن الكوارث  

،  2016)جوامع،  التغطية من طرف املصدر يف عقد التأمنيالطبيعية وخمتلف النسب املضمونة يف الشركة ابلضافة إىل نسبة 
    . (263صفحة 
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 : ما يلي تتمثل املؤسسات املسامهة يف هذه الشركة فيو 

 رأمسال الشركة اجلزائرية لتأمني وضمان الصادرات املسامهون يف (: 40  -03اجلدول رقم )

 التأمني  شركات البنوك 
 CAAR التأمني  وإعادة  للتأمني الوطنية  الشركة  BADR الريفية   والتنمية  الفالحة  بنك 
 CAAT   الشامل للتأمني  اجلزائرية الشركة  BDLاحمللية  التنمية بنك 
 CCR التأمني   لعادة املركزية الشركة  BEAاخلارجي  اجلزائر  بنك 

    CNMAالفالحي   للتعاون الوطين الصندوق BNAاجلزائري   الوطين البنك 
 SAAللتأمني  اجلزائرية الشركة  CPAاجلزائري  الشعيب  القرض

 

Source: (CAGEX, 2017) 

 
بني لنا قوهتا يف  ت ر إىل اجملموعة املكونة للشركة اجلزائرية لتأمني وضمان الصادرات وتنوع جماالهتا واملهام املوكلة هلا، ظابلن 

  االقتصادية متكني املتعاملني االقتصاديني ومرافقتهم يف عمليات التصدير خارج قطاع احملروقات، بذلك فإن املنظومة التشريعية و 
 حتسني مناخ االستثمار والتجارة اخلارجية.   دعم و كبية يف  اجلزائرية قد خطت خطوة  

 :  FSPEاثنيا: الصندوق اخلاص لرتقية الصادرات 

يقوم بتقدمي إعاّنت مالية للمتعاملني  حيث ، 1996رتقية الصادرات مبقتضى قانون املالية لسنة ب أنشئ الصندوق اخلاص 
، إضافة إىل اهلبات  T.S.A% من الضريبة اخلاصة الضافية 10املسامهني يف ترقية الصادرات غي النفطية، ميول بنسبة 

، ويعمل على  1997من قانون املالية  129واملساعدات اليت حيصل عليها من طرف املؤسسات العامة واخلاصة حسب املادة 
 : ( 2021)وزارة التجارة اجلزائرية،   س جماالت تغطية مخ

األحباث اجلامعية اليت سامهت يف حتسني   أةخصصة للتصدير يف اخلارج، ومكاف إنشاء العالمات التجارية ومحاية املنتجات امل -1
 ؛ أو استحداث منتجات موجهة للتصدير 

 ؛ إعداد تشخيص التصدير وإنشاء خالاي تصدير داخلية -2
كاليف االستكشاف يف األسواق اخلارجية املدعمة من طرف املصدرين، وكذا العانة املخصصة للتمركز األويل للوحدات  ت -3

 ؛ اخلارجية التجارية يف األسواق 
 .طبع ونشر الدعائم العالمية لرتقية املنتجات واخلدمات املوجهة للتصدير، واستعمال التقنيات احلديثة لإلعالم والتصال -4
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   : SAFEXاثلثا: الشركة اجلزائرية للمعارض والتصدير صافكس 
وّنفكس  أهي مؤسسة اقتصادية عمومية ذات أسهم منبثقة من تغيي النشاط االجتماعي وتسمية الديوان الوطين للمعارض 

كم   10العاصمة و كم من املطار الدويل للجزائر  3؛ يقع مقرها يف قصر املعارض )ملكية صافكس( على بعد 1971سنةاملنشأة 
 : ية حول امليادين التالية تنشط يف إطار مهامها الرمس ، و على وسط املدينة

  على املستوى الدويل والوطين، اجلهوي واحمللي؛  تنظيم املعارض العامة واخلاصة  -1
 تنظيم املعارض اخلاصة خارج البالد؛  -2
 :ميادين ترقية التجارة اخلارجية وذلك بفضل  إعانة املتعاملني االقتصاديني يف   -3

 التجارية وتنظيم دورات وأايم حتسيسية لذلك؛ العالم يف ميدان القوانني والتنظيمات  -أ
 إجياد فرص التعامل االقتصادي والتجاري مع الشركاء األجانب ودعمها؛  -ب
 والتجاري؛    العالم االقتصادي  -ج
 العمل على التقارب بني املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني واألجانب؛  -د
 والعمل على جذب األجانب؛  االقتصاديني التصدير للمتعاملني  توضيح وتلقني قوانني وترتيبات  -ه
 حترير جمالت ومنشورات إعالمية اقتصادية وجتارية؛  -و
 . (2021)وزارة التجارة اجلزائرية،  تنظيم ملتقيات مهنية، ندوات وحماضرات متخصصة  -ز

 : حتفيز عمليات التصديرالفرع الرابع:  

   وغيها التسهيالت البنكية  إىل ختفيضات مجركية من دعم خمتلف نفقات التصدير أو ختتلف التحفيزات املقدمة 
   : أوال: دعم تكاليف التصدير 

 األسواق عرب ملنتجاهتم والرتويج الرتقية  عمليات يف للمصدرين ماليا  دعما الصادرات رتقيةب اخلاص الصندوق يقدم
 : ( 2016)أجلكس،  التالية  اجملاالتو  حسب النسب  وذلك اخلارجية،

 :الدولية  التقنية املنتدايت  يف الشركات مشاركة وكذا اخلارج، يف املختصة والصالوّنت املعارض  الصالوّنت،  يف املشاركة -1
 ؛ اخلارج  يف  االقتصادية  التظاهرات يف  اجلزائر  ملسامهة السنوي الرمسي الربّنمج  ضمن  مسجلة مشاركة تكاليف % من 80 -أ

 ؛ فردية بصفة يف اخلارج االقتصادية  التظاهرات يف ابملشاركة املرتبطة  التكاليف  % من 50 -ب
 . سياسي  على قرار بناء خاص  طابع ذات  مبشاركة املرتبطة  التكاليف  % من100 -ج

 البعيد:  الوجهات  ذات أو للتلف القابلة املنتوجات  تصدير عند الدويل  النقل -2
 ؛ التلف سريعة للمنتجات الدويل  النقل تكاليف من 50 % -أ

 . الوجهات البعيدة  ذات  الزراعية  غي  للمنتجات الدويل النقل  تكاليف  من 85 % -ب
 املوجهة  واخلدمات  املنتوجات  نوعية حتسني بدراسة املصدرين واملرتبطة إبعالم اخلارجية، األسواق  بدراسة املرتبطة األعباء -3

 : للتصدير 



 ئرية خارج احملروقاترتقية الصادرات اجلزال كآلية الفصل الثالث: حمفزات اإلستثمار األجنيب املباشر  

 

182 
 

 ؛ اجلزائرية منافذ للمنتجات عن  للبحث اخلارجية  األسواق  دراسة  أعباء  من  %50 -أ
 ؛ وفرص التصدير  إمكانيات عن املصدرين إعالم  % من أعباء 25 -ب
 . للتصدير  املوجهة  واخلدمات  املنتجات النوعية وتكييف لتحسني املخصصة الدراسات أعباء  من  %50 -ج

  "تصدير" داخلية:  خالاي  التصدير" وإنشاء "تشخيص   إعداد -4
 ؛ "التصدير "تشخيص إعداد تكاليف % من 50 -أ

 . "تصدير" داخلية  خالاي  وإنشاء تكاليف من  %50 -ب
 للوحدات  األويل  للتَّمركز  املخصصة  العانة  املصدرين، وكذا  طرف من  املدعمة  اخلارجية  األسواق  يف  االستكشاف تكاليف  -5

 :األسواق اخلارجية  يف  التجارية 
 ؛ اخلارجية  التصدير أسواق يف ابالستكشاف املرتبطة  األعباء % من 50 -أ

 ؛ األجنبية  األسواق  مستوى التجارية  فرداي على للوحدات األويل ال تمركز مستحقات  % من 10 -ب
 . األجنبية  األسواق مستوى  على الشركات من  جملمع أويل  إنشاء تكاليف  % من 25 -ج

 :والتصال لإلعالم احلديثة التقنيات  للتصدير، واستعمال  املوجهة  واخلدمات  املنتجات لرتقية  العالمية  الدعائم ونشر طبع -6
 ؛ للتصدير  املوجهة املنتجات واخلدمات لرتقية العالمية  الدعائم ونشر  طبع  تكاليف من    50 % -أ

 . واالتصال  لإلعالم  احلديثة التقنيات  ابستعمال  املرتبطة التكاليف  من    50 % -ب
 سنواي  املمنوحة واألومسة امليداليات ومتويل اخلارج، يف للتصدير املخص صة املنتجات ومحاية  التجارية، العالمات إنشاء -7

 :للتصدير  منتجات موجهة استحداث  أو حتسني  يف سامهت اليت اجلامعية األحباث األوائل ومكافآت للمصدرين 
 ؛ التجارية  العالمات إنشاء تكاليف  %  من50 -أ

 ؛ اخلارج للتصدير يف  املخصصة  املنتجات محاية  تكاليف  % من 10 -ب
 ؛ للمصدرين األوائل املوجهة  واألومسة  امليداليات إجناز  تكاليف % من100 -ج
 . احملروقات  خارج الصادرات يف ترقية سامهت اليت  اجلامعية للحباث  املكافآت منح تكاليف % من100 -د

 . تكاليف ال % من  80ابلتصدير حيث تتكفل بـ  املتعلقةوالتقنيات  املهن  يف التكوين برامج  تطبيق -8

   :اجلمركية  االقتصادية اثنيا: مزااي األنظمة  

ملصدرين أيضا  إضافة إىل حرية التصدير وخمتلف التسهيالت على مستوى املوانئ ومنح شهادات الصحة واملراقبة، يستفيد ا
 :تتمثل يف التسهيالت التاليةمن حوافز جبائية ومالية وإدارية 

 التسهيالت اجلمركية:  -1
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العفاء من إيداع ضمان يف إطار نظام القبول املؤقت عند استياد الرزم الفارغة لتغليف السلع املوجهة للتصدير أو السلع   -أ
ن أجل حتسني  املوجهة لتحسني الصنع الجياب )التحويل( لتصدر الحقا، وهذا ينطبق أيضا على التصدير املؤقت للسلع م

 الصنع السليب )اجناز أعمال( املوجهة للتصدير النهائي؛  
 زايرة املوقع والتخليص اجلمركي عن بعد؛  -ب
 ابلنسبة للصادرات اليت متت عرب الطرق الربية؛  (TPD)إصدار وصل العبور ابجلمارك   -ج
 إنشاء الرواق األخضر، الذي يسمح ابملصادقة على تصريح التصدير دون معاينة السلع؛  -د
( سنة، وهو إجراء مبسط للتصدير املؤقت للعينات وكذا للمشاركة يف املعارض  01مبدة صالحية ) ATA تفعيل الدفرت  -ه

 ؛ (CACI) والصالوّنت يف اخلارج، ويسلم حصرا من طرف الغرفة اجلزائرية للتجارة و الصناعة 
 التصريح املسبق املبكر وتقدمي البيان قبل وصول البضائع؛  -و
 لقة بشهادة توطني التصدير، عائدات التصدير.  تسهيالت بنكية متع -ز

 التسهيالت اجلبائية: يتم منح إعفاءات ضريبية لنشاطات تصدير السلع واخلدمات، خاصة فيما تعلق بـ:   -2
 ؛  (TAP)  الضريبة على النشاط املهين  -أ

 ؛  (TVA)الرسم على القيمة املضافة -ب
   . (IBS)الضريبة على أرابح الشركات  -ج
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 :2030-1990للجزائر خالل الفرتة    االقتصاديةاملبحث الثالث: قراءة يف التوجهات  

دليال واضحا حول منهجية اقتصاد دولة ما وجزءا مهما يف حتسني مناخ األعمال   ةسرتاتيجية املتبعة من قبل احلكومتعد ال
لقامة مشاريع استثمارية مستدامة   االقتصاديةدوى ابجلقرار الوحتفيز املتعاملني االقتصاديني احملليني واألجانب، فهي مفتاح 

يف حتسني مناخ االقتصاد من خالل جتسيد إسرتاتيجيتها  وحتديد املشاركة يف تلك السرتاتيجية من عدمها، لذلك فإن دور الدولة 
 يعد عنصرا أساسيا يف العملية.  

يف اجلزائر ألخذ صورة حول عوامل حتسني مناخ   االقتصاديةوعليه اجتهنا يف هذا املبحث إىل تتبع مسار الصالحات 
 االقتصاد من أجل بلوغ األهداف املتعلقة بتنويع االقتصاد والتحول اهليكلي.   

   :املطلب األول: خمطط إصالح اإلقتصاد اجلزائري حتت مظلة التصحيح اهليكلي 

اختالل االستقرار االقتصادي الكلي   إىل  أثرا ابلغا على مداخيل اجلزائر ما أدى 1986أفرزت األزمة النفطية لسنة 
،  1988وانعكس على وضعية املوازنة العامة لتتطور إىل أحداث على املستوى األمين والسياسي للبالد يف أحداث أكتوبر 

الكلية، بعد فشل حتقيق   االقتصادية االختالالت واليديولوجية لتصحيح  االقتصاديةاستوجب ذلك مراجعة شاملة للمنظومة 
واملساعدة الفنية هلا، األمر الذي يفرض تنفيذ جمموعة من الشروط للدخول يف   ر ذات مت اللجوء إىل املؤسسات املالية الدولية استقرا

لتجسيد مبادئ   االئتماين  االستعداد املتعلق ابلقرض والنقد بداية تطبيق هذا  10-90اتفاقات املساعدة، وقد كان القانون 
 لستثمار األجنيب وحترير التجارة اخلارجية. صندوق النقد الدويل يف حرية ا

 :  1991-1989الفرع األول: برانمج التعديل اهليكلي  

( لتأكيد عزم الدولة على  STAND-BYأدت املفاوضات السرية مع مؤسسات التمويل الدولية إىل إبرام اتفاقيتني )
وكانت   1991جوان  3والثانية يف  1989ماي  30األوىل يف  االتفاقية تصحيح اهليكل االقتصادي واالجتماعي، حيث كانت 

 . ما تعلق بتخفيض قيمة العملة الجراءات صارمة خاصة في

 :  1991-1989أوال: أهداف برانمج التعديل اهليكلي  

 : (59-58، الصفحات 2005)كرابيل،   إىل   هذا الربّنمج هدف ي

يرمي إىل تطبيق   حيث، 1989إصدار السلطات اجلزائرية قانون ضبط األسعار يف جويلية من خالل  حترير جزئي لإلقتصاد  -1
 دعمها لبعض السلع وتغيي السجل التجاري للمؤسسات؛ عن  األسعار احلقيقية مع التخلي التدرجيي 

  يت قانون الضرائب املباشرة خالل سن وضع إطار قانوين للمؤسسات الصغية واملتوسطة مع إعفائها من الضريبة، وهذا بتعديل -2
 ؛1990 -1989

 ملني اخلواص، ما يعترب كبداية لتحرير التجارة اخلارجية. منح رخصة استياد مباشرة للمتعا  -3
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      : 1991-1989اثنيا: أسباب عدم جناح برانمج التعديل اهليكلي  

كانت ابدرة لالنفتاح االقتصادي إال أهنا مل تكن كافية لقناع صندوق  برّنمج التعديل اهليكلي  ابلرغم من أن إجراءات 
)حاكمي و درابل،   ألسباب منها  النقد الدويل للمضي يف متويل العجز املسجل يف ميزان املدفوعات ومرافقة الصالحات املقررة

 : ( 334، صفحة 2007

املتبعة مما أدى إىل رفض إعادة اجلدولة اليت هتدف إىل إضافة متويل استثنائي   االقتصادية عدم االعرتاف بفشل السياسات  -1
 للربّنمج؛ 

توجه خاطئ يف أن أزمة اجلزائر أزمة ظرفية وليست هيكلية مع تقديرها على أهنا أزمة سيولة نقدية وليست أزمة مديونية   اعتماد -2
 خارجية؛ 

خالل قانون احملروقات الذي يهدف إىل زايدة الستثمارات األجنبية   مواصلة السياسة القدمية يف جذب املوارد املالية من  -3
 واالعتماد على مداخيل البرتول؛ 

 مل ترقى ختفيضات العملة احمللية إىل مطلب صندوق النقد الدويل؛  -4

 حتقق أهدافها يف حترير االقتصاد ألن الصالحات كانت جزئية فقط، وكانت السياسة  مل ومنه فإن حماور التفاق 
تزال تسيطر على وضعية االقتصاد الوطين مما أدى بصندوق النقد الدويل إىل إمالء شروط أخرى ضرورية ملواصلة   شرتاكية الاال

 الصالح اهليكلي. 

   :8199إىل   1993اهليكلي   والتعديل مج التثبيتا الفرع الثاين: بر 

جدولة ديون اجلزائر من املؤسسات الدائنة لذلك  أدى فشل الصالحات إىل مزيد من الجراءات للحصول على إعادة 
 تقرر مايلي: 

 : 1994-1993أوال: برانمج التثبيت اهليكلي 

تقرر تطبيق برّنمج االستقرار االقتصادي املدعم من صندوق النقد الدويل والبنك العاملي ملدة سنة بعدما تقرر إعادة جدولة  
االختالالت اليت تسبب فيها اخنفاض سعر النفط وتراجع االستثمارات  الديون، حيث متيز إبجراءات ذات طابع كلي لتصحيح 

 : ( 63، صفحة 2005)كرابيل،   األجنبية النعدام الثقة يف املناخ االستثماري اجلزائري، ألجل ذلك اختذت الجراءات التالية

 م ملعظم السلع األساسية؛ اخلارجية واحلد من الدعلى التجارة حترير األسعار وإزالة القيود ع  -1
 للتحويل إىل عمالت أخرى؛  %، وتعديله حىت يكون قابال 50ختفيض قيمة العملة الوطنية بنسبة   -2
 قتصاد السوق )إعادة اهليكلة، استقاللية املؤسسات، اخلوصصة ...(؛ اإىل  نتقال لإلإجياد آليات وميكانيزمات  -3
 . 93/12لستثمار األجنيب والتجارة اخلارجية يف اجلزائر رقم صدور أول قانون يقر حبرية ا -4
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 : 1998-1995اثنيا: برانمج التعديل اهليكلي  

حيث مت اختاذ خطوات مهمة بشأن   1995قدمت اجلزائر طلبا لعادة جدولة ديوهنا للمرة الثانية أمام دائنيها سنة 
حمددة تلتزم هبا لتسريح أقساط القرض املمنوح، ما   أداءالتحول اليديولوجي من إقتصاد مسي إىل اقتصاد السوق من خالل معايي 

  ، واستطاع هذا الربّنمج حتقيق األهداف التالية 1995مث قانون املنافسة يف جانفي  12-93أدى إىل تفعيل قانون االستثمار 
 :(126-122، الصفحات 2009)دحو، 

دود  مبدأ التحديد احلر للسعار جلميع املنتجات البرتولية واملواد الغذائية والتزام الدولة اجلزائرية إبلغاء إعاّنت الغاز والكهرابء حب -1
 ؛  1997سنة 

 (؛  WTOإىل منظمة التجارة الدولية ) االنضمامهتيئة أرضية  -2
نطاق   ، وتعديل النظام الضرييب وتوسيع1997سنة %  45إىل  1996% سنة  60ختفيض معدل التعريفية اجلمركية من  -3

 (؛ TVAضريبة الرسم على القيمة املضافة ) 
وضع اآلليات املؤسساتية لتطوير وتنوع الصادرات ومت إنشاء الوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية وتدعيم النتاج من السلع   -4

 واخلدمات املوجهة للتصدير إىل جانب حترير الواردات؛  
 ؛1995ء سوق مايل للنقد األجنيب بني البنوك يف ديسمرب إنشا -5
 إعادة هيكلة املؤسسات العمومية وتفعيل برّنمج اخلوصصة.   -6

   :االقتصادية  : حتليل انعكاس برانمج متويل املؤسسات املالية الدولية على أهم القطاعاتالثالثالفرع 

من خالل التطرق إىل مسار املفاوضات مع مؤسسات التمويل الدولية والجراءات املفروضة على اجلزائر، يتبني أن هلا  
انعكاسات سلبية على السياسة االجتماعية بفعل الرتكيز على إدارة الطلب الكلي بسياسة مالية ونقدية انكماشية، وختفيض  

كان السبيل املختصر لتحرير االقتصاد الوطين والدخول يف اقتصاد    ذلك العمالة، إال أن ضافة إىل تسريح إاألجور أو جتميدها 
السوق وفتح اجملال واسعا أمام االستثمارات األجنبية ابلضافة إىل حترير التجارة اخلارجية من السياسة االشرتاكية اليت منحت  

أما على  ، الستقطاب رؤوس األموال األجنبية  املناخ االستثماري ودافعا احتكارا كامال للدولة، وهذا يعترب مؤشرا إجيابيا جتاه حتسني 
 احلقيقية فإن اجلدول املوايل يبني تطورها خالل فرتة تطبيق الربامج.   االقتصاديةصعيد معدالت منو القطاعات 
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القطاعات  خارج احملروقات ومعدالت منو أهم  انعكاس برامج التمويل املوسع على معدل النمو (: 50  -03اجلدول رقم )
 االقتصادية 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات  القطاعات
 1.5 9.0- 6.2 7.3 4.0- 5.2- معدل النمو خارج احملروقات 

 6.4 9.3- 9.7- 4.1- 4.4- 3.1- الصناعة 
 4.11 14- 5.19 0.15 0.9- 7.3- الزراعة 

 4.2 2 5.4 7.2 9.0 0.4- البناء واألشغال العمومية 
 5.3 2.5 7 1 5.2- 8.0- احملروقات 

 (229، صفحة 2010)عايب، املصدر: 
 

% سنة  7.3إىل  1993% سنة 5.2-أعاله تذبذب معدل النمو خارج احملروقات حيث كان يف اجلدول يالحظ 
، ابملوازاة مع ذلك فإن معدالت النمو يف الصناعة والزراعة أو قطاع  1998% سنة 1.5مث عاد إىل الخنفاض مبعدل  1995

البناء األشغال العمومية ال تعكس ذلك كما تظهر يف اجلدول، وابلتايل فإن معدل النمو خارج احملروقات مل يكن من خالل القطاع  
لة لتنميته، بل كان نتيجة السياسات التمويلية املفروضة من قبل صندوق النقد الدويل والرتكيز على  احلقيقي الذي هتدف الدو 
 املؤشرات الكلية لالقتصاد. 

لقد حققت برامج التصحيح اهليكلي ختفيض االستيعاب بغرض إدارة الطلب الكلي، إال أن املشكلة األساسية بقيت  
ذ مل تساهم يف إنشاء مؤسسات اقتصادية خالقة للقيمة املضافة، وركزت على استقرار  إ لإلنتاجعالقة وهي عدم التحول اهليكلي 

% من موارد امليزانية، وهذا راجع  95التوازّنت الكلية دون حتسني جانب العرض الكلي واخلروج من دائرة احملروقات بنسبة تفوق 
 ار األجنيب خارج قطاع احملروقات.  تدفق االستثم ضعف إىل ضعف مسامهة الشركات الوطنية اليت مت خوصصتها و 

   :( كحافز لإلستثمار والتجارة 2014-2001برامج اإلنعاش االقتصادي )  الثاين:  املطلب 

وحتسني مناخ االستثمار يف اجلزائر ارتفع النفاق العمومي يف جمال التجهيز والنشاء   االقتصاديةعلى خلفية الصالحات 
   . نعاش االقتصاديالمن خالل برامج   قد برز ذلكو  تزامنا وارتفاع مداخيل النفط

 : ( P.S.R.E) 2004-2001: برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي الفرع األول 

٪ يف عام  19.8مع خروج اجلزائر من األزمة األمنية واستفادهتا من الوضع املايل املناسب واخنفاض نسبة خدمة الدين إىل 
مليار   6.9مليار دينار جزائري )ما يقابل  525.1، خصص برّنمج بغالف مايل قدره 1998٪ عام 47.5مقابل  2000

املفروضة عليها من   االنكماشية قتصادي بعد فرتة الركود مع الجراءات دوالر أمريكي(، حيث يهدف إىل إعادة بعث النشاط اال
وبعد إضافة مشاريع جديدة   ،( 14، صفحة 2019)قلوح و بن ابراهيم،  االجتماعي قبل الدائنني الدوليني مع حتمية إلغاء الدعم 
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، صفحة  2012)مسعي، مليار دوالر(  16مليار دج ) 1.216وإجراء تقييمات ملعظم املشاريع ارتفع الغالف النهائي إىل 
147)،   

 : 2004-2001أوال: توزيع الغالف املال لربانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي  

 يل األمهية الكمية لتوزيع الغالف املايل األويل هلذا الربّنمج: الشكل التاحيدد 
 

 2004-2001االقتصادي   نعاشاإلختصيصات برانمج دعم (: 02  -03الشكل رقم ) 
 الوحدة )مليار دج(                                                                                        

 
 (CNES, 2001, p. 185) :إعتمادا على  الطالبمن إعداد  :املصدر

 
األشغال الكربى واهلياكل القاعدية مث تنمية املناطق احمللية واملوارد  من خالل توزيع األرصدة املالية قطاعيا أن نالحظ 

ات  القاعدية للعمليفإن التوجه العام هلذا الربّنمج هو بناء البنية  منه %، و 80تمام األكرب بنسبة تقارب البشرية أخذت االه
املؤسسات والنشاطات النتاجية وحتسني اخلدمة العمومية يف اجملاالت الكربى مثل الري، النقل   إنشاء  دعماليت ت االقتصادية 

 . أقل بنسب  تطوير وأتهيل املوارد البشرية و إصالح القطاع احلكومي أما  وخمتلف اهلياكل القاعدية، 

 : 2004-2001اثنيا: أهداف برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي 
داف نوعية رئيسية هي: حماربة الفقر، وخلق فرص العمل، والتوازن اجلهوي وتنشيط الفضاء  أخذ هذا الربّنمج ثالثة أه

 : (CNES, 2001, p. 184)  بناءا علىتتحقق  االقتصادي اجلزائري، 
 إعادة تنشيط الطلب؛   -1
تنفيذها من خالل تعزيز األعمال الزراعية والنتاجية، ال سيما  دعم األنشطة اليت ختلق القيمة املضافة والوظائف اليت يتم  -2

 احمللية منها الصغية واملتوسطة احلجم؛
وتغطية االحتياجات   االقتصاديةإعادة أتهيل البىن التحتية، ال سيما تلك اليت ميكن أن تسمح ابستئناف األنشطة  -3

 الضرورية للسكان فيما يتعلق بتنمية املوارد البشرية. 
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 : (  P.C.S.C)  2009-2005 : الربانمج التكميلي لدعم النمو الفرع الثاين 

  4202.7يف إطار مواصلة إسرتاتيجية التنمية وتثبيت النتائج احملققة رصدت الدولة اجلزائرية هلذا الربّنمج مبلغا بقيمة 
مليار دج، أما   432مدعما بربّنجمني خاصني األول موجه ملناطق اجلنوب بقيمة  ،( 475، صفحة 2013)قروف،  مليار دج

مليار دج   1071مليار دج، ابلضافة إىل املوارد املتبقية من املخطط السابق واملقدرة بـ  668الثاين ملناطق اهلضاب العليا بقيمة 
)بن لشهب و   مليار دج 1140ساب اخلزينة بقيمة مليار دج والتحويالت اخلاصة حب 1191والصناديق الضافية املقدرة بـ

 . ( 75، صفحة 2018قرومي، 
 : 2009-2005  النمودعم  التكميلي للربانمج لأوال: توزيع الغالف املال  

 : وفق الشكل املوايل  إىل مخسة حماورقسمت امليزانية األولية   
 

 ( 2009-2005مضمون الربانمج التكميلي لدعم النمو )(:  03  -03الشكل رقم ) 

 
 (475، صفحة 2013)قروف، إعتمادا على  الطالبمن إعداد املصدر: 

 
معيشة السكان وتطوير املنشآت  % يف حتسني ظروف 80يأظهر التقسيم القطاعي للربّنمج التكميلي تركيزه بزيد من 

% وهذا ال  1.2% وتكنولوجيا االتصال بـ 8بـ  االقتصادية ة، حيث متثلت التنمية األساسية، مث أتت ابقي القطاعات بدرجة صغي 
  يعكس توجه التحول اهليكلي. 
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 : 2009-2005 النمو دعم التكميلي ل لربانمج  ا  أهداف: اثنيا

   :( 39، صفحة 2014)بومجعة،   استهدف هذا الربّنمج احملاور التالية
 الصالح يف اجملال االقتصادي واملايل؛  -1
  الشراكة؛ إطار يف  األجانب املستثمرين جلب على  احلكومة  وسهر  االستثمار  مناخ  حتسني -2
 خطر  إىل  القوانني احرتام ظل  يف  تعمل  اليت  واخلاصة  العمومية  املؤسسات  يعرض  أصبح  حيث الرمسي،  غي  االقتصاد مكافحة -3

 أكيد ويثبط املناخ االستثماري والتجاري واملنافسة احلرة؛ 
 واملتوسطة؛  الصغية املؤسسات لفائدة  القروض ضمان صندوق  إقامة  خالل  من  املالية املنظومة  عصرنه -4
 .البورصة إنعاش إىل  ابلضافة األخرى،  االستثمارات صناديق  تشكيل  على العمل  -5

   : ( P.C.C.E)  2014-2010  : برانمج  توطيد النمو اإلقتصاديالفرع الثالث
ة الذكر يف إطار تنمية مستدامة لرتسيخ االجنازات السابقة وتثمينها، حيث بلغت  لف لربّنمج تكملة للربامج السايعترب هذا ا

مليار دج(   9680) مليار دوالر أمريكي، مبا يف ذلك الغالف المجايل للربّنمج السابق 286الربّنمج احلصة التمويلية هلذا 
 ( 553، صفحة 2013)خلويف، بن زايدي، و أيت ابرة،  

 : 2014-2010توطيد النمو اإلقتصادي  لربانمج    أوال: توزيع الغالف املال

 : التايل اعي على النحو  كان التقسيم القط

 ( 2014-2010مضمون برانمج  توطيد النمو اإلقتصادي ) (:  04  -03الشكل رقم ) 

 
 (115، صفحة 2018)حبيب و زقرير، اعتمادا على:  الطالبإعداد  املصدر:
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( تفوق التمويل يف برّنمج التنمية البشرية على مجيع القطاعات إال أن التوجه العام لربّنمج  04-03يربز الشكل رقم )
% يف قطاعي التنمية البشرية يف شكلها اهليكلي كاجلامعات واملراكز التعليمية مث أتت  80توطيد النمو االقتصادي يبقى بزيد من 

 ال العمومية،  البىن التحتية األخرى من األشغ

 : 2014-2010توطيد النمو اإلقتصادي برانمج  حماور : اثنيا

 : (173-172، الصفحات 2016)عدة،  هي  يف ثالثة حماور أساسية يرتكز
 على التعليم حتسني يأدرج الوطين الذي العمار مسار  ملواصلة اقتصاد ألي  األساسية الركيزة البشرية: ابعتباره التنمية برّنمج -1

 وعيادات مستشفيات  إبجناز والتكفل الطيب أطواره خمتلف يف جديدة مبراكز القطاع  هذا تعزيز  طريق مستوايته عن  خمتلف
 مليار دج.  10.000ابملاء والطاقة حيث بلغت امليزانية املرصدة هلذا الشأن  والتزود  السكن ظروف وحتسني متخصصة

النقل وحتديثها من أجل فك العزلة   شبكات  وتعزيز حتسني طريق عن  املنشآت األساسية  القاعدية: تعزيز  اهلياكل  تطوير برّنمج   -2
عن السكان وربط خمتلف املناطق لتسهيل العملية التنموية وتشجيع توزيع املؤسسات املنجزة عرب الرتاب الوطين، ليبلغ الغالف  

 ر دج. مليا 6447املايل املرصد هلا 
مليار دج من أجل إمتام العملية التنموية وزايدة حجم النشاط   3750: خصص له مبلغ االقتصادية  التنمية  دعم برّنمج -3

   .االقتصادي ابلرتكيز على دعم الفالحة والتنمية الريفية وقطاع الصناعة وتشجيع االستثمار لتنويع االقتصاد 

 : االقتصادية ( على منو أهم القطاعات2014-2001االقتصادي ) : حتليل دور برامج اإلنعاش  الفرع الرابع 

املدعمة لإلقتصاد   قتصادي لبلوغ جمموعة من األهدافبعد حتقيق االستقرار األمين والسياسي مت تنفيذ برامج النعاش اال
 وفق اسرتاتيجية متوسطة املدى. 

 أوال: التحليل اإلقتصادي لربامج اإلنعاش اإلقتصادي: 

على متويل غي مسبوق يف اتريخ اجلزائر، األمر الذي سيحفز النمو االقتصادي مع رفع النفاق   تلك الربامج  أفرزت 
حيفز القطاع  و )زايدة حجم السوق(  االرتفاع سيدفع ابلطلب الكلي إىل مما العمومي االستثماري واالستهالكي )زايدة التمويل(، 

، وابملوازاة مع ذلك فإنه يعترب حتفيزا مهما للمؤسسات  زيالكنعلى طريقة النهج  االقتصادي إىل زايدة النتاج أو العرض الكلي
من خالل أثر التعلم الذي أشار إليه كل من   أداءهااحمللية لزايدة املنافسة مع الستثمارات األجنبية املباشرة وحتسني  االقتصادية 
Kojima  ،Ozawa  حيث منح احلرية التامة يف امتالك رأس املال أو الشراكة؛   03-01وسعيا لذلك صدر قانون االستثمار

مع جمموعة من التحفيزات الضريبية والغي ضريبية للمستثمر األجنيب، وابلتايل فإن املناخ االستثماري أصبح مواتيا بتوفر حمددات  
 ((. 02-01)أنظر الشكل رقم ) UNCTADشر اليت أشارت إليها منظمة البلد املضيف الستقطاب االستثمار األجنيب املبا
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إن هذا التحليل متوقف على مرونة العرض الكلي لإلنتاج وطبيعته، حيث أن اهليكل االقتصادي اجلزائري ال يتوفر على  
النعاش أدت إىل ارتفاع  الكايف مقابل الطلب الكلي وابلتايل فإن ضخ الكتلة النقدية الكبية لربامج و قطاع حقيقي لإلنتاج 

 املستوى العام للسعار وزايدة معدالت التضخم. 

%  40طبيعة االستثمارت اليت قامت هبا اجلزائر يف هذه الربامج فإهنا ترتكز على بناء اهلياكل والبنية التحتية بزيد من  أما
، وابلتايل فهو قاعدة مساعدة على التحول اهليكلي لإلقتصاد  أيضا % 40حتسني املستوى املعيشي للسكان بنسبة ال تقل عن مع 
 تكون انعكاساهتا على املدى الطويل. حيث  احملروقات رات خارج تظهر نتائجه مباشرة على الصاد ال 

 على منو أهم القطاعات اإلقتصادية:  برامج اإلنعاش اإلقتصاديأتثري  : اثنيا
إن التحليل النظري جملموعة احلوافز اليت توفرت عليها اجلزائر خالل فرتة برامج النعاش االقتصادي فضال عن املوارد  
الطبيعية واجلغرافية، ال يعين ابلضرورة رفع معدالت النمو االقتصادي وزايدة الصادرات خارج احملروقات اليت هتدف السياسة  

عرض منو أهم  ت سن املوايل من خالل اجلدول و مبدى اندماج القطاع النتاجي ومتوينه للعملية،  ، فهو مرتبط هلاالوطنية  االقتصادية 
   القطاعات:  تلك 

 تطور معدل النمو احلقيقي ألهم القطاعات خالل فرتة برامج اإلنعاش االقتصادي(: 60  -03اجلدول رقم )

2001-2014 

املعدل  
احلقيقي لنمو  

 : قطاعات

متوسط فرتة برّنمج دعم  
 االنتعاش االقتصادي 

(2001-2004) 

متوسط فرتة الربّنمج  
التكميلي لدعم النمو  

 االقتصادي 
(2005-2009) 

متوسط فرتة برّنمج  
توطيد النمو  

-2010االقتصادي )
2014) 

متوسط الفرتة المجالية  
(2001-2014) 

 0.21- 3.00- 1.18- 3.55 احملروقات 
خارج  

 احملروقات 
6.1 

(2003-2004) 6.4 6.48 6.32 

الصناعة خارج  
 1.95 4.08 0.13- 1.90 احملروقات 

 6.95 6.88 5.3 8.68 الفالحة 
بناء وأشغال  

 7.57 7.18 9.4 6.13 عمومية 

 إعتمادا على: الطالبمن إعداد املصدر: 
 ، صفحة املالحق االحصائية(2017-2013-2008-2004)بنك اجلزائر،  -
(117، صفحة 2018زقرير،  )حبيب و -
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حقق متوسط معدالت النمو احلقيقي يف القطاعات األساسية لالقتصاد الوطين تفاوات طفيفا يف القطاع الواحد خالل فرتة  
برّنمج النعاش االقتصادي، بينما سجل تفاوات أكرب بني القطاعات، حيث كانت الفالحة وقطاع البناء واألشغال العمومية من  

% وهذا يعكس توجه الدولة يف سياسة النعاش االقتصادي من  7.57لقطاعات اليت حققت منو مرتفع مبتوسط الفرتة أكرب ا 
حتتية، وقد الحظنا سابقا أن حتسني ظروف معيشة السكان أخذت    لنفقات التجهيز هبدف إنشاء بىن خالل ختصيص ميزانية أكرب 

قسطا مماثال لقطاع األشغال العمومية حيث أن هذا القطاع يشمل جمموعة من العناصر اليت تدخل يف حتسني معيشة املواطن منها  
 الفالحة والتنمية الريفية ودعم األسعار. 

%، فإنه تبني بوضوح منو قطاع  6.32% وخارج احملروقات بنسبة 0.21-أما من ّنحية النمو بني قطاع احملروقات بنسبة 
  هوابلتايل فإن  التحتية اليت ضخمت ميزانية التجهيز  ىل الزايدة القوية يف تطوير البىن إ ذلك يرجع و خارج احملروقات بشكل جيد 

  االقتصادية% تبني هشاشة الوضعية 1.95، حيث أن الصناعة خارج احملروقات بـ اس ابألسمرهون بربّنمج النفاق العمومي 
% ومرد  ذلك إىل األزمة املالية العاملية وتبعاهتا على  0.21-اليت حققت بدورها منو منخفض بنسبة و على أسعار النفط  ة عتمدم

 معدل النمو العاملي وخفض االستهالك والنتاج معا. 

 النقاط التالية:  نستنتجه من خالل التحليل أعال

 تركيز الدولة على اجناز البنية التحتية واألشغال العمومية لبناء مناخ اقتصادي مالئم؛  -
 احملافظة على مستوى معيشة السكان كتوجه اجتماعي؛  -
عدم الرتكيز على القطاع الصناعي السلعي خارج احملروقات الذي خيلق القيمة املضافة، وابلتايل عدم التحول   -

 يكلي لإلقتصاد؛ اهل
 ؛ ات يف سعر الصرفعدم تكافؤ قوة التمويل مع النتاج الوطين خلق آاثر تضخمية وختفيض -
 عدم إدماج قطاع النتاج احلقيقي كطرف مناول لربامج النعاش االقتصادي.   -

 : 2014املطلب الثالث: التوجه االقتصادي للجزائر بعد األزمة النفطية  

ثر الوضعية املالية املرحية لالقتصاد، لكن حبلول  إ( على 2014-2001اعتمدت اجلزائر برامج النعاش االقتصادي )
آتكل احتياطي  ودوالر ومع زايدة عجز املوازنة العامة،  27إىل  112من  تراجع سعر النفط  2014عام لاألزمة النفطية العاملية 

ترشيد النفقات العامة والتوجه إىل سياسة جديدة للتحول  إىل ضرورة ال ت العملة الوطنية، استدعوط يف سعر هبو  الصرف األجنيب 
وإسرتاتيجية   2019-2015اهليكلي واخلروج من دائرة الريعي البرتويل، لذلك وضعت برّنمج مخاسي لتوطيد النمو االقتصادي 

 . 2030-2016لنموذج اقتصادي جديد 
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   :2019-2015الفرع األول: برانمج توطيد النمو االقتصادي 

 اعتماده يف قانون  يعترب كربّنمج مكمل للربامج السابقة يف مسار التنمية احمللية وجتهيز البنية التحتية لالقتصاد الوطين، مت 
كيفيات تسييه من خالل    205-15وحدد املرسوم التنفيذي رقم  ،( 41، صفحة 2014)ج.ر.ج.ج،  2015لسنة املالية 

صندوق تسيي عمليات االستثمارت العمومية وخمتلف برامج األعمال املعتمدة يف إطار قوانني املالية  حساب خاص يف 
 ،  (16، صفحة 2015)ج.ر.ج.ج، 

 : لربانمج توطيد النمو اإلقتصاديأوال: توزيع الغالف املال  
 على النحو التايل:   2016-2015سنيت  لربّنمج توطيد النمو القتصادي  رصدت مبالغ

 
 2016-2015توزيع برانمج توطيد النمو االقتصادي  (:  05  -03الشكل رقم ) 

 الوحدة: مليار دج 

 
 اعتمادا على:طالب من إعداد الاملصدر: 

 (48، صفحة 2014)ج.ر.ج.ج،  -
 (38، صفحة 2016)ج.ر.ج.ج،  -

 
والدارية رغم أن برامج   االقتصادية ( ابملنشآت القاعدية 05-03من خالل توزيع مبالغ الشكل رقم )يظهر اهتمام الدولة 

ابلتايل فإنه يشي إىل التخلف الكبي يف املنشئات القاعدية اجلزائرية  هبا بشكل كبي،  اهتمتقد النعاش االقتصادي السابقة كانت 
 . من احملروقات إىل قطاعات التصنيع األخرىاليت تسمح ابنتقال هيكلي يف النشاط االقتصادي  
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 : برانمج توطيد النمو اإلقتصادي   أهداف: اثنيا
 : ( 51، صفحة 2020)بن حممد،  ما يلي في برّنمج توطيد النمو االقتصادي  أهدافتتمحور   
االجتماعية من خالل منح األولوية لتحسني الظروف املعيشية للسكان يف قطاعات السكن،  احلفاظ على املكاسب  -1

 الرتبية، التكوين، الصحة العمومية وخمتلف اخلدمات العمومية مع دعم أسعارها؛ 
بسبب   ابلتنمية الفالحية والريفية االهتمامو أكثر ابلتنوع االقتصادي وحتقيق منو الصادرات خارج احملروقات،  االهتمام -2

 مسامهتها يف األمن الغذائي وتنويعه؛ 
 استحداث مناصب الشغل وتشجيع االستثمار املنتج للقيمة املضافة خارج احملروقات؛  -3
 ابلتكوين ونوعية املوارد البشرية من خالل ترقية اليد العاملة املؤهلة.  االهتمام زايدة  -4

املوازنة العامة، استدعت الضرورة إىل اختاذ إجراءات   غي أنه ومع استمرار تدين مداخيل احملروقات وزايدة العجز يف
انكماشية اجتاه النفقات العمومية وتوقيف مشاريع التجهيز خاصة تلك املتعلقة ابلربامج الغي مستعجلة، لذلك مت توقيف حساب  

-2017ة املتبقية )، ومت فتح حساب ابسم برّنمج االستثمارات العمومية خالل الفرت 2016ديسمرب  31الربّنمج مع اتريخ 
   . (221، صفحة 2017)مسعودي،  مليار دج  300( بقيمة 2019

 : 2024 –  2020الفرع الثاين: خمطط اإلنعاش االقتصادي 

انعكس الوضع الصحي العاملي على االقتصاد ونسب النمو وخالفت مجيع التوقعات   2020على إثر جائحة كوروّن سنة 
% من  93) 2019% مقارنة ابلعام 84، مما أثر سلبا على تعايف أسعار احملروقات فاخنفض امليزان التجاري بنسبة االقتصادية 

سنوات لبلوغ نسب حمددة   5مسبوق، لذلك مت اختاذ خطة برّنمج ميتد على  الصادرات حمروقات(، وتسبب هذا الوضع بركود غي
  :( 2021)بوابة الوزارة األوىل،   من النمو كخارطة طريق لفك االرتباط عن التبعية للمحروقات من خالل

   أوال: مفاتيح جناح خمطط اإلنعاش االقتصادي:
 : املستدامة من خالليركز على التنمية 

، مما خيلق نسيجا تفاعليا بني املوارد  واالستثمارات األجنبية املباشرةتثمني املوارد الطبيعية لدعم التنمية الصناعية، واملقاوالتية  -1
 لرتقية الصناعة الوطنية؛  ةوأفكار املستثمرين احملليني مع خربة ومميزات الستثمارات األجنبية املباشر 

القتصاد الوطين مع   يدمج  مما، عادة التوطني يف إطار سالسل القيمة القليمية اللوجيستية للمؤسسات االستفادة من إ -2
 القتصادايت الدولية؛ 

، إذ يتوجب مساعدة املؤسسات احمللية على اللتزام ابملعايي الدولية ألخذ  يف األسواق اخلارجية  التجارية تنافسيةالهتمام ابل  -3
 الدولية ومنافسة الشركات العاملية. حصص يف األسواق 
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   اثنيا: حمركات اإلنعاش االقتصادي:
 يركز الربّنمج على مخسة قطاعات مهمة خارج قطاع احملروقات هي: 

الزراعة الصحراوية لتحقيق األمن الغذائي من خالل تنمية احملاصيل الصناعية يف اجلنوب )الذرة، فول الصواي، بنجر السكر،   -1
 إل(.  

 ٪ من إنتاج الكهرابء كهدف أويل؛ 40اعتماد اسرتاتيجية دعم وتطوير الطاقات البديلة واملتجددة لبلوغ  -2
أكثر استقطاابً ومرونة لدعم الفرص املتاحة للمستثمرين احملليني واألجانب،   )قانون التعدين( جلعله 05-14مراجعة القانون  -3

 طاقات املتجددة وختزينها؛ لنشطة االستخراجية وتصنيع معدات اوتطوير سالسل التعدين اليت تشمل مجيع األ
 تشجيع النتاج احمللي من الصناعة الصيدالنية لتقليص استياد األدوية؛  -4
 مصغرة من خالل إنشاء مناطق نشاطات لفائدهتا، واملسامهة يف ترويج منتجاهتا وطنيا ودوليا؛ تشجيع استحداث مؤسسات   -5
مية لفائدة املؤسسات  أتطي تصدير اخلدمات الرقو رقمنة االقتصاد كوسيلة لتعزيز النتاجية، تطوير التجارة االلكرتونية،  -6

 ئية. تشجيع االنتقال الرقمي عرب حتفيزات جبائية وشبه جباالناشئة، و 

 : )رؤية استشرافية( 2030-2016الفرع الثالث: النموذج اجلديد للنمو االقتصادي  

-2016من خالل تفعيل منوذج للنمو االقتصادي  دى تسعى اجلزائر إىل حتول هيكليبتفكي اسرتاتيجي متوسط امل
 :  (Ministère Des Finance, algerie, 2016, pp. 11-13)  ، يتبع جمموعة مبادئ أساسية هي2030

% من  10ـ قات بتطوير فروع جديدة ذات عوامل خارجية على املستوى القطاعي، ألخذ دور ابلنسبة للصناعة خارج احملرو  -1
 . إمجايل القيمة املضافة 

 . %  1.7املعرفة، لبلوغ منو مبعدل  ختفيض مسامهة البناء واألشغال العامة يف الناتج احمللي المجايل تدرجييا لصاحل جماالت  -2
 . ملطلوبةتنفيذ سياسات صناعية ودعم حترير أكرب للمبادرات لتحقيق معدالت منو القطاعات ا -3
 . ت يف إنتاجية رأس املال املستثمراالستثمارات خارج احملروقات بتغياربط  -4
 حماكاة مستوى النمو العاملي ليسمح لنفس معدل االستثمار الكلي يف االقتصاد اجلزائري لتحقيق معدالت منو أعلى.  -5

ر من خالل أتطي  كما يؤكد هذا النموذج على حتسني جاذبية املناخ االستثماري لتحفيز إنشاء الشركات يف اجلزائ
والعمل على شراكات مع دول أجنبية هتدف إىل  مؤسسات وإزالة العراقيل، وتوفي البدائل التمويلية واالنتقال إىل سوق السندات 

 . (Ministère Des Finance, algerie, 2016, p. 14)  يف البالد  االستثمار على حنو مستدام
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   : 2030-2016أوال: مراحل النموذج اجلديد للنمو االقتصادي  

 : ( 192، صفحة 2017)لطرش و كتاف،    يتم تسجيل ثالث مراحل منو لتحقيقها تنقسم إىل
 املختلفة يف القيمة املضافة إىل املستوى املستهدف؛ ( عن طريق تغيي حصة القطاعات 2019-2016مرحلة القالع ) .1
 ( واليت سوف تسمح بتحقيق إمكاّنت استدراك االقتصاد؛ 2025-2020مرحلة التحول ) .2
( يف هناية هذا املخطط سيكون االقتصاد الوطين قد استنفذ إمكاّنته  2030-2026مرحلة االستقرار أو التقارب ) .3

 توجه إىل التقارب حنو قيمته التوازنية. ويستدرك مجيع املتغيات املختلفة لي 

   :األهداف املرجوة من النموذج اجلديد للنمو االقتصادي اجلزائري اثنيا: 
 : (Ministère Des Finance, algerie, 2016, p. 11) جمموعة من نقاط هي يستهدف 

 ؛2030-2020% سنواي خالل الفرتة   6.5المجايل خارج احملروقات بـ مسار مستدام لنمو الناتج احمللي  -1
 %؛  2.3إرتفاع يف دخل الفرد من الناتج احمللي المجايل والذي ينبغي مضاعفته إىل  -2
% من الناتج احمللي المجايل   10إىل  2015% يف عام  5.3مضاعفة الصناعة التحويلية من حيث القيمة املضافة )من  -3

 (؛ 2030حبلول عام 
 حتديث القطاع الزراعي لتحقيق هدف األمن الغذائي وإمكانية تنويع الصادرات؛  -4
% سنواي يف  6االنتقال الطاقوي والذي من شأنه أن يسمح بتقسيم النمو السنوي لنصفني يف استهالك الطاقة الداخلي )من + -5

 ك أقل وأفضل(؛  (، مع إعطاء سعر عادل للطاقة )استهال2030% سنواي حبلول عام   3إىل + 2015عام 
 تنويع الصادرات لدعم متويل تسارع النمو االقتصادي ومعرفة وتوقع تطور األسواق احملتملة للتصدير.  -6

ذات األولوية والتدابي املصاحبة لنموها، كما أهنا   االقتصادية يف هذا النموذج حتدد القطاعات  االقتصادية إن رؤية السياسة 
مستثمرين األجانب ابختاذ قرار االستثمار يف اجلزائر، فهل هذا كاف لتحسني املناخ  ترسم اخلطوط العريضة اليت تسمح لل
را جملموعة من العوامل خاصة تلك املتعلقة بتغي القوانني واالسرتاتيجيات حيث يظهر  ظ االستثماري، اجلواب سيكون سلبيا ن

احملروقات يف التمويل بشكل أساسي، وابلتايل   علىالدولة تطورها تغيا غي مستقر وال يسمح ببيئة أعمال حمفزة إضافة إىل اعتماد 
فهي مصدر غي مستقر ميكن أن يؤدي إىل عجز املوازنة العامة وانعكاساهتا الالحقة اليت بدورها ال تعرب على بيئة مواتية  

 للمستثمرين األجانب. 
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 : 2020-1993املؤشرات الكلية خالل الفرتة    يف ضلاملطلب الرابع: حتليل واقع االقتصاد اجلزائري  
تضاف إىل األطر التشريعية  و  جتذب االستثمار األجنيب املباشر الكلية من بني احلوافز اليت االقتصاديةتعترب املؤشرات 

شاملة حول جدوى تدفق رؤوس األموال األجنبية وجتسيد املشاريع، ومن خالل هذا املطلب نتطرق إىل   رؤيةلتكوين  ، واملؤسساتية
ودورها يف حتسني مناخ االستثمار   االقتصاديةلتحليل البيئة  للجزائر وحماولة ربطها ابألسباب  الكلية  االقتصاديةتطور املؤشرات 

  األجنيب املباشر والتجارة اخلارجية.

 :  األول: حتليل تطور معدالت التضخمالفرع 
لتحليل تطور معدل التضخم يف اجلزائر أنخذ الشكل املوايل وحناول ربطه ابألسباب واستخالص النتائج حسب تغيات  

 السلسلة الزمنية 
 2020ىل إ  1993تطور معدالت التضخم بني  (:  06  -03الشكل رقم ) 

 
 (.01إعتمادا على جدول املالحق رقم ) طالبإعداد ال املصدر:

 
 ( ميكن التمييز بني ثالث فرتات للتضخم يف اجلزائر:  06-03من خالل الشكل رقم )

% ليصعد إىل أعلى قمة له  20,54نسبة  1993سنة   تسعينيات القرن املاضي حيث بلغيظهر بنسب مرتفعة جدا يف 
، ومن الواضح أهنا حالة غي  2000سنة  0,34% مث ليعود ابالنزالق التدرجيي املستمر إىل نسبة 29,78بنسبة  1995سنة 

إىل فرض شروط االستعداد االئتماين لصندوق النقد الدويل لتصحيح اختالل   هتصاد الوطين حيث تعود أهم أسباب طبيعية لالق
لالقتصاد اجلزائري وفرض االنفتاح التجاري اخلارجي الذي يساهم يف زايدة الضغوط التضخمية املستوردة، مع   املؤشرات الكلية 

 ؛ ختفيض العملة احمللية وزايدة التوسع النقدي
حيث شهدت حتسنا يف املؤشرات الكلية بفعل املتغي األساسي يف   2014إىل  2001سنة تبدأ الفرتة الثانية من 

ري وهو ارتفاع أسعار النفط العاملية وحتسن مداخيل امليزانية العمومية إىل مستوى مسح إبطالق مشاريع النعاش  االقتصاد اجلزائ
االقتصادي وحتسني األوضاع االجتماعية من خالل زايدة األجور وختفيض معدالت البطالة، أما على صعيد مؤشر التضخم فقد  

، والذي يعود إىل عدة أسباب  2004إىل  2001% من 3.47ام مبتوسط ستقرار على الصعيد العاالشهد تذبذاب طفيفا مع 
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منها التضخم املستورد وضغط املديونية اخلارجية، سياسة النفاق احلكومي املتزايدة، االستثمارات العمومية خاصة قطاع التجهيز  
 واألشغال العمومية، زايدة يف الكتلة النقدية. 

  2008%، حيث شهدت هذه الفرتة؛ األزمة املالية العاملية لسنة  3.6سجل متوسط  2009إىل  2005أما من سنة 
الرغم من  على ، و 2007% عن سنة 2.5إىل  1.2قدر زايدة ب ت هر ظوقد أ  ، على نسبة التضخم يف اجلزائر توكان هلا انعكاسا 

حتسن مداخيل النفط والتخلص من املديونية اخلارجية إال أن سياسة النفاق العمومي ملتزايدة بوتية كبية فيما خيص برامج النعاش  
 االقتصادي مقابل عجز النتاج احمللي اهليكلي واملغطى من خالل الواردات، مسح ابرتفاع طفيف على مستوى التضخم.      

% حتت أتثي ارتفاع التضخم الداخلي، وزايدة كبية يف أسعار املواد  4.7إىل  2014 -2010لفرتة وارتفع املتوسط ل
الوظائف العامة  أجور يف الفالحية العاملية الطازجة وبعض الواردات الغذائية كالقمح وغربة احلليب، ومن جهة أخرى تطبيق الزايدة 

، مث ليعود إىل الرتاجع بفعل تسيي السياسة النقدية من قبل البنك  2008يف خمتلف القطاعات وبثر رجعي من سنة  2012سنة 
 . ( 62، صفحة 2012)بنك اجلزائر، املركزي  

يف ضل   2014كانعكاس للزمة النفطية العاملية   2018-2015% للفرتة 5.26استمر التضخم يف االرتفاع مبتوسط 
بيد أن سياسة   الزايدة املستمرة يف أسعار املواد الغذائية العاملية والصعوابت اليت أتت على مداخيل البرتول،تدهور قيمة الدينار و 

رخص االستياد أدى إىل   ام بنظومية ابلضافة إىل عودة العمل ترشيد النفاق العام من إلغاء وجتميد العديد من املشاريع العم
 على التوايل.  2020و 2019% لسنيت  2.1و 2.4عدالت مقبولة بنسبة ملختفيض نسب التضخم 

 : الفرع الثاين: حتليل تطورات سعر صرف الدينار اجلزائري 

لصرف  يعترب سعر الصرف كأداة أتثي على القتصاد بصفة عامة واالستثمار والتجارة اخلارجية بصفة خاصة، إذ أن سعر ا
املنخفض لدولة ما، سيجعل من سعر السلع واخلدمات منخفضا مقارنة ابلدول األخرى ذات التعامل التجاري البيين، لذلك  
سوف يكون القبال عليها وابلتايل زايدة النتاج احمللي املوجه للتصدير واتساع السوق؛ ما ينتج عنه من فوائد مرافقة من حتسني يف  

 والبلوغ إىل تنافسية دائمة.  اجلودة واكتساب اخلربة 
ابلضافة إىل أنه يعترب عامال حمفزا لتدفقات رؤوس األموال األجنبية واليت تساهم يف الرفع من قيمته وابلتايل يصبح كغاية  

البلد ونوع  مشروطا يف ذلك مبدى فاعلية تدابي اهليئات النقدية يف  لإلستثمار األجنيب املباشريف هذه احلالة بفعل حتفيزات أخرى 
 النظام املتبع يف تسييه وكذا ارتباط البلد اقتصاداي ابلعامل اخلارجي. 

بدأت التغييات اجلذرية بتخفيض تدرجيي للعملة الوطنية   1986ألجل ذلك وعلى إثر األزمة النفطية العاملية لسنة 
ركزي يف  ابلتأثي على قرارات البنك املمتيزت بعوامل داخلية وخارجية مسحت % و 200حيث بلغت أزيد من  1994–1987بني

   .توجيه أسعار الصرف 
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 للنظام املعتمد من خالل اجلدول التايل: الدراسة  تطرق تتحليل تطورات هذا األخي  لو 

 تطور نظام الصرف يف اجلزائر (: 70  -03اجلدول رقم )

قبل  
1994 

: يتبع نظام بريتون وودز حيث كل بلد عضو يف صندوق النقد 1971إىل سنة   نظام سعر صرف اثبت 
 . الدويل حيدد سعر الصرف على أساس وزن الذهب 

: حتديد سعر الصرف على أساس سلة من العمالت األساسية يف  1971بعد سنة   نظام ربط سعر الصرف 
 املعامالت اخلارجية. 

 ي عن نظام الربط وختفيض قيمة العملة تدرجييا. : بداية التخل1986بعد سنة 

بعد  
1994 

 من قبل البنك املركزي اجلزائري وشهد التحوالت التالية:  نظام التعومي املدار اعتمد 
 . : جلسات تثبيت لقيمة العملة بني بنك اجلزائر والبنوك التجارية1994
 . (1995ديسمرب  95/08: سوق صرف مابني البنوك )الالئحة رقم 1996
فيفري   01-07: قابلية حتويل الدينار للمسافرين، مث مجيع املعامالت مع الدول األجنبية )الالئحة 1997
2007). 
( إمكانية منح تراخيص مكاتب صرف للقيام بعمليات شراء  2016مارس  01-16: )النظام رقم 2016

 . )مل تأفعل إىل اليوم(وبيع العمالت األجنبية مقابل العملة الوطنية  
   دج. حتويل قابلية  ( أتسيس سوق صرف مابني املصارف لتعزيز2017جويلية  01-17: )النظام 2017

 
 إعتمادا على: الطالبمن إعداد  املصدر:

 ( 2021)بنك اجلزائر،  -
 (58، صفحة 2020)جلطي و بن منصور،  -

 
ّنحية التحركات السعرية لصرف الدينار اجلزائري فيمكن تقدمي حتليل مرافق من خالل املنحىن املوايل الذي يبني  أما من 

 حركته مقابل الدوالر األمريكي: 
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خالل الفرتة   الدوالر األمريكيحركة سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل (: 07  -03الشكل رقم ) 
1993-2020 

 

 (01عتمادا على جدول املالحق رقم )ا طالبمن إعداد ال املصدر:
 
 شي حركة املنحىن إمجاال إىل ثالث مراحل أساسية: ت

%، ويرجع ذلك إىل  300املستمر بزيد من  ابالخنفاضمتيز  ؛79.68 بقيمة 2002إىل   23.35بقيمة  1993 سنة من .1
حتت أتثي اتفاق اجلزائر مع صندوق النقد الدويل، للوصول إىل حترير سعر الصرف مبا يتماشى والشروط   االنزالقعمليات 

ت  على مجيع املؤشرا ابلسلب والذي أتى  الغي مستقرةالدولية لإلستثمار والتجارة اخلارجية، ابلضافة إىل الوضع األمين 
 .  االقتصادية 

بدأت تظهر نتائج الربامج التنموية املعتمدة على شاكلة زايدة النفاق من أجل حتسني الطلب العام إىل   2002بعد سنة  .2
بقيمة   2008سنة يف هر مبستوى مستقر نسبيا عدا الزايدة الظاهرة ظع سعر العملة، ومنه فإن املنحىن ا ارتفو  2014سنة 

إىل اخنفاض قيمة الدوالر األمريكي على إثر األزمة املالية العاملية مث صعود املنحىن   ترجع ، واليت الواحد  دج للدوالر  64.58
الكتلة النقدية من خالل حتسني  كذا زايدة بفعل تدخل البنك املركزي بتخفيض العملة وزايدة النفاق العمومي للتجهيز، و 

 األجور. 
دج/للدوالر،  80.58بقيمة  2014فاضا متسارعا بعد األزمة النفطية العاملية اخن ويف املرحلة الثالثة يظهر سعر الصرف .3

وابلرغم من تنفيذ سياسة ترشيد النفاق العام وتوقيف العديد من املشاريع إال أن هتاوي أسعار احملروقات، وضعف اهليكل  
املوازنة العامة مما استدعى   من عجز ت، زاد2020-2019االقتصادي مث آاثر الغالق الصحي على إثر جائحة كوروّن 

 تغطيته من خالل صندوق احتياطي الصرف األجنيب. 
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 : الفرع الثالث: حتليل الناتج احمللي اإلمجال اخلام 

القيمة املضافة للسلع واخلدمات املنتجة داخل البلد، خالل فرتة زمنية حمددة عادة  (GDP)  يعكس الناتج احمللي المجايل 
وابلتايل فهو يعطي صورة عامة لتأثر القيمة السوقية لكل السلع واخلدمات مبجموعة   ، (OECD, 2021)ما تكون سنة 

للبلد، لذلك يعتربه العديد من االقتصاديني على أنه من بني   االقتصاديةاألخرى اليت تدخل ضمن السياسة  االقتصاديةاملؤشرات 
املقاييس اليت تبني مدى صحة االقتصاد ككل واملستوى املعيشي للفراد، وابلرغم من وجود انتقادات حوله خاصة يف بعض  

 ه يعترب األكثر استخداما يف تفسي مدى صحة االقتصاد.   االقتصادايت اليت تعتمد على الريع يف مداخيلها إال أن
%، وأن هذه املداخيل تتأثر مبعدالت النمو  95املعلوم أن االقتصاد اجلزائري يعتمد على مداخيل احملروقات بنسبة تفوق 

منية وسياسة التحول اهليكلي  ، وكذا املؤثرات األخرى املتعلقة ابألوضاع األ للطاقة العاملية ومدى استهالك وإنتاج العامل اخلارجي 
اجلزائرية مرهونة مبدى تلك التحوالت، والناتج احمللي المجايل هلا ال ميثل   االقتصاديةللدول الصناعية الكربى، وعليه فإن السياسة 

 متاما صحة االقتصاد على املدى البعيد، لكن ميكن أن تكون تطوراته حمفزا أساسيا للمستثمرين خاصة األجانب منهم. 
من خالل   ميكن لنا مالحظة السلسلة الزمنية للناتج احمللي المجايل اجلزائري وعالقتها بهم التطورات يف سعر النفط

 :  الشكل املوايل 
 

 2020-1993خالل الفرتة   ثري أسعار النفط على تطور الناتج احمللي اإلمجال للجزائرأت(:  08  -03الشكل رقم ) 

 
 

 (01اعتمادا على جدول املالحق رقم) طالبمن إعداد ال املصدر:
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( ووفقا للتحليل أعاله يظهر الناتج احمللي المجايل يف اجلزائر على عالقة طردية وقوية مع  08-03من خالل الشكل )
حيث   2008سعر النفط العاملي واملداخيل املتأتية من خالل صادرات احملروقات، غي أنه أقل استجابة اجتاه األزمة املالية العاملية 

لكبية إال أن جناعة إدارة السياسة النقدية كانت حامسة مع تعزيز اجلهاز التنظيمي والتحكم يف  وابلرغم من الصدمة اخلارجية ا 
، وسرعان ما استعادت مداخيل احملروقات عافيتها إال إن تداعيات األزمة النفطية  ( 7، صفحة 2011)بنك اجلزائر، التضخم 
% إىل عجز متقارب يف احلساابت اجلارية  15.6وأدى اخنفاض الصادرات من احملروقات بـ  2008أعادت سيناريو  2014

%،  6.1-مليار دوالر سنواي، ابملقابل مت توجيه واردات السلع حنو االخنفاض بنسبة  26والمجالية مليزان املدفوعات مبا يقارب 
مليار   192اليت تراجعت من  (07، صفحة 2017)بنك اجلزائر،  ابلضافة إىل تغطية العجز من خالل احتياطيات الصرف

مليار دوالر من العجز خالل ستة سنوات مث إىل احتياطي أقل من   100أي ما يقارب  2017سنة  97.33إىل  2011دوالر 
والتوجه حنو التمويل الغي تقليدي لتغطية جزء من   ، بعد تطبيق سياسة حازمة لتخفيض االستياد 2020مليار دوالر سنة  76

 العجز يف امليزانية العمومية. 
يف اجلزائر على ّنتج صادرات احملروقات جيعل من الناتج احمللي المجايل حمفزا غي   االقتصادية وعليه فإن اعتماد السياسة 

فإنه ذو داللة على ضعف املنافسة احمللية للشركات   مستقر لالستثمار األجنيب املباشر يف ضمان رؤوس األموال ومن جهة أخرى 
 العاملة وابلتايل فإن دخول الشركات األجنبية سيعطي هلا جماال آمنا لتسويق املنتجات حمليا ودوليا. 

 : 2020-1993الفرع الرابع: حتليل القوى البشرية للجزائر  

ية فتقيسها مؤشرات دولية للتنمية البشرية من حيث  ينظر إىل القوى البشرية من الناحية النوعية والكمية، فأما النوع 
املستوى التعليمي واملعيشي وغيها من املعايي سنتطرق إليه ضمن مؤشر التنمية البشرية الحقا، أما الكمية منها فهي تعرب عن  

 الكثافة السكانية اليت تشي إىل مدى توافر اليد العاملة ونسب البطالة والقدرة على االستهالك. 

 :  لالستثمارات أوال: الكثافة السكانية كمؤشر منو واستقرار 

تعد الكثافة السكانية من بني املؤشرات اليت تبني مدى قدرة االقتصاد احمللي على استيعاب السلع واخلدمات، ومن جهة  
ليد العاملة كميا إضافة إىل  أخرى فإن دراسة هذا املؤشر سوف يعطى املستثمرين احملليني واألجانب املعطيات الكافية حول توافر ا

املعطيات اليت تبينها مؤشرات التنمية البشرية من اجلانب النوعي واملؤهل العلمي، ومنه تتكون صورة واضحة حول معامل السوق  
  احمللي كخلفية انطالق للسواق الدولية ومصدر لليد العاملة الغي مكلفة وفق قاعدة كلما زاد عرض العمل مقابل الطلب اخنفض 

 األجر. 
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  الشكل املوايل:ينتج لدينا وابلعودة إىل الزايدة السنوية لعدد السكان يف اجلزائر 

 2020-1993تطور الزايدة السنوية للكثافة السكانية يف اجلزائر  (:  09  -03الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 (01رقم) اعتمادا على جدول املالحق EViews10: خمرجات برّنمج املصدر
 

مبتوسط زايدة   2002نالحظ تطورات متباينة عرب مراحل، إذ أهنا شهدت ركودا وتراجعا خالل املرحلة األوىل إىل غاية 
منية غي  ، وعرفت أوضاع أ نسمة  109 855 31بـ  2002ألف نسمة حيث قدر إمجايل عدد السكان سنة  468سنوي يبلغ 

مستقرة وحرب أهلية، مث مرحلة استقرار األوضاع ابلضافة إىل حتسن األوضاع املعيشية للسكان، وبذلك شهدت منو متزايد إىل  
، مث الرتاجع بداية  نسمة 404 551 40ألف نسمة، حيث بلع التعداد المجايل للسكان بـ  621مبتوسط سنوي  2016سنة 

والتوجه حنو ترشيد النفاق   2014عيشة اليت بدأت ابالخنفاض منذ األزمة النفطية كانعكاس للظروف امل  2017من سنة 
 نسمة.   043 851 43، حيث بلغ المجايل2020و 2019( لسنة 19ابلضافة إىل األزمة الصحية العاملية )كوفيد 

تعترب مقياسا لتحديد عاملني مهمني يف   2020إىل  2002هذا التحليل يوضح إمكانية القول بن الزايدة يف الفرتة 
 االقتصاد مها توافر القوى العاملة الشابة وتوسع السوق احمللي.   

 : 2020-1993اثنيا: حتليل مؤشر البطالة والقوى العاملة يف اجلزائر  
تشغيل املوارد، حيث تنص نظرايت القتصاد على أنه كلما زادت االستثمارات زاد الطلب على  ترتبط نسبة البطالة مبدى 

العمل وعليه يتناقص العرض مث بلوغ مرحلة التوازن يف سوق العمل، وعند مالحظة الشكل املوايل املتمثل يف منو القوى العاملة يف  
 . ن النشطني اقتصادايً مع نسب البطالة جند أن هناك عالقة عكسيةاجلزائر والذين يستوفون تعريف منظمة العمل الدولية للسكا
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   خالل الفرتة  يف اجلزائر التطور الكمي للقوى العاملة مقابل نسب البطالة (:  10  -03الشكل رقم ) 

1993- 2020 

 

 

 

 

 

 

 (01اعتمادا على جدول املالحق رقم ) EViews10خمرجات برّنمج  املصدر:
 

 وقد سجلت أعلى مستوى هلا  2003% إىل غاية 20حيث أن مستوى البطالة كانت يف نسب مرتفعة جدا بزيد من 
  االقتصادية، وترجح أسباب هذه النسب إىل االهنيار االقتصادي للجزائر والتخلي عن املؤسسات 1995% سنة 31بنسبة 

بتسريح العديد من العمالة، ابلضافة إىل إفالس العديد  ة العمومية لصاحل اخلواص وتطبيق تعليمات صندوق النقد الدويل القاضي 
فقد بدأت نسب البطالة   2003ر األجنيب إىل مستوايت منعدمة، أما بعد سنة من املستثمرين اخلواص وتراجع االستثما

يرجع هذا التحسن إىل زايدة التوظيف يف القطاع العمومي مع  حيث  2009% يف سنة 9% إىل 17ابالخنفاض السريع من 
نشطة املناولة كمحفز للشركات  ليت بدورها تشكل نسيجا اقتصاداي ألا الصغية واملتوسطة املشاريعإطالق العديد من صيغ متويل 

الكربى من أجل االندماج بسهولة يف االقتصاد الوطين، ابلضافة إىل ذلك زايدة التوظيف الذي صاحب مشاريع النعاش  
االقتصادي من خالل زايدة النفاق العمومي، وقد متيزت هذه األخية ابلوظائف املؤقتة مثل البناء واألشغال العمومية واخلدمات  

؛ هذا بعد إهناء مشاريع  2020إىل غاية سنة  2014% من 12% صعودا إىل 10نسب البطالة بني يف تذبذب أدى إىل  مما
حبلول األزمة النفطية وابلرغم من زايدة العامل الدميغرايف وصعود إمجايل القوى العاملة من   2014النعاش االقتصادي سنة 

بقيت مستوايت البطالة مقبولة نسبيا حيث مل تتعدى   2020سنة  12.231.856إىل  2006سنة  10.196.156
% من إمجايل الكثافة السكانية وهو دليل آخر يضاف إىل  35%، من جهة أخرى فإن القوى العاملة يف اجلزائر متثل أزيد من 12

 نسبة البطالة على تنافسية املناخ االستثماري من حيث توافر الطاقة البشرية العاملة. 
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عملية  املبحث الرابع: التحليل اإلقتصادي والقياسي حملفزات اإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر ودورها يف
 :2020-1993ترقية الصادرات خارج احملروقات  

بعد التحليل الوصفي واالقتصادي لتطور املؤشرات الكلية وعالقتها مع املناخ االستثماري، مث دورها يف تنمية الصادرات  
خارج احملروقات، يتناول يف هذا املبحث ابلربط والتحليل واقع التدفقات احلاصلة خالل فرتة الدراسة مع أتثي تطورات السياسة  

واعتبارا لتأثيات   كاملة  2020را لعدم توفر إحصائيات سنة ظ يف ظل األزمات الدولية، غي أنه ون والتشريعية للجزائر  االقتصادية 
فإن الدراسة أخذت يف جزء   الغالق الصحي العاملي على إثر جائحة كوروّن حيث تعترب الحصائيات هلذه السنة غي معيارية، 

قتصادي أخذ بعني االعتبار كل السنوات، وبعد تبين املقاربة  كآخر سنة، بيد أن التحليل اال  2019القياس االقتصادي سنة 
اجلزائرية يف تنشيط املناخ االستثماري وفرضية مسامهة احملفزات املقدمة كمتغيات ذات أثر متعدي على الصادرات خارج احملروقات  

، ينشأ لدينا أربعة مطالب قسمت إىل ما  وسيط يف العملية ابعتباره عرب االستثمار األجنيب املباشر  كهدف أساسي لتنويع املداخيل 
 يلي:  

 : املطلب األول: واقع مناخ االستثمار والتجارة اخلارجية من خالل املؤشرات الدولية
تعمل املنظمات الدولية املتخصصة يف رصد ومتابعة مؤشرات القتصاد يف شكل تقييم ألداء تلك احملددات من منظور  

عطي  ت  اإبداء الرأي حول املنظومة السياسية والقانونية واالجتماعية يف جل بلدان العامل، وبذلك فإهنمستقل، كما تعمل أيضا على 
رؤية واضحة حول مناخ األعمال يف البلد، وعليه اختارت الدراسة جمموعة من املؤشرات املهمة اليت تلم يف مضموهنا انعكاس  

 ؤشرات الكلية لالقتصاد. خمتلف التشريعات واملقومات املادية والبشرية وكذا امل

 :الفرع األول: مؤشر سهولة األعمال
يشمل معايي حتدد سهولة ممارسة األعمال التجارية يف بلد ما؛  و  2005ويل العمل به ونشره منذ سنة بدأ البنك الد

دود واستخراج  عمل التجاري وتسجيل العقار واحلصول على االئتمان والتداول عرب احلال ( بدء 10تتضمن معلماته العشرة )
دولة مصنفة ضمن هذا   190إىل  1الرتاخيص املختلفة، وغيها من التدابي املستخدمة، ووفقا ألداء الدول فإنه يقوم برتتيبها من 

بذلك فإنه يوفر  ، و (Wellington & Kenneth, 2018, pp. 2-3)هي األفضل  1املؤشر حيث تكون الدولة رقم 
عمال يف اقتصادايت الدول خاصة للمستثمرين األجانب وجدوى استثماراهتم كما مينح هلم  مقياسا واضحا حول وضعية سهولة األ

 رة حول التكاليف واألخطار الضافية ملشاريعهم. ظن
على بعض املؤشرات الفرعية له  ناولنا يف اجلدول املوايل التصنيف الكلي لالقتصاد اجلزائري ابلضافة إىل الرتكيز ت وقد 

املتعلقة ابستخراج ترخيص البناء وبدء النشاط مث دفع الضرائب وهي من بني أهم املعايي اليت ينظر إليها املستثمر األجنيب لتقييم  
 املناخ االستثماري.  
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 2020  -2004مؤشر سهولة أداء األعمال (: 80  -03اجلدول رقم )

 استخراج تراخيص البناء  بدء النشاط التجاري دفع الضرائب 

 املرتبة/ 
 السنة  دولة  190

إمجال الضريبة  
املستحق  

نسبة من  )
 ( إمجال الربح 

عدد  
املدفوعات  

 يف السنة 

عدد  
 اإلجراءات 

 الوقت 
 ابألايم 

عدد  
 اإلجراءات 

الوقت  
 ابألايم 

/ / 18 29 / / / 2004 

/ / 14 26 / / / 2005 

32,5 63 14 26 25 244 128 2006 

76,4 61 14 24 25 244 116 2007 

72,6 33 14 24 22 240 125 2008 

53,2 34 14 24 22 240 132 2009 

72 34 14 24 22 240 136 2010 

72 34 14 24 22 240 136 2011 

72 29 14 25 19 281 148 2012 

72 29 14 25 19 281 152 2013 

71,9 29 14 25 19 241 153 2014 

72,7 27 13 22 17 204 154 2015 

72,7 27 12 20 17 204 163 2016 

65,6 27 12 20 17 130 156 2017 

65,6 27 12 20 19 146 166 2018 

66.0 27 12 17.5 19 136 157 2019 

66.1 27 12 18 19 131 157 2020 
 

Source: (World Bank, 2021) 

 
إىل   244حتسنت تطورات املؤشر يف كل من إجراءات استخراج تراخيص البناء بفعل ختفيض مدة احلصول عليها من 

شهدت هذه الفرتة إنشاء الشباك الوحيد،  حيث  2020-2006إجراء بني سنيت  19إىل  25يوم وتبسيط إجراءاهتا من 131
ومرافقة أجهزة االستثمار للحصول على خمتلف التصاريح والرتاخيص املتعلقة مبرفقات البناء كالكهرابء والربط مبختلف الشبكات  

يوم   18مبدة ال تتجاوز  2020إىل  2004إجراء من سنة  12إىل  18النشاط التجاري فقد اخنفض من  ء والتصاالت، أما بد
وابلرغم من ذلك فإن الوقت املستهلك  ، ية النشاط رحب ةدزايتكاليف و اليوم وهذا سيساهم يف ختفيض  29بعدما كانت تصل إىل 

والتسيي الداري   ضعف التنظيم مما يشي إىل ،خاصة فيما تعلق ابستخراج تراخيص البناء  نسبيا يف هذه املراحل يعد طويال 
 . ربى وزايدة التكاليف األولية هلانشاء بعض املشاريع الك يعرقل إما  وهذا   والبيوقراطية 

أما ابلنسبة لدفع الضرائب فإن مالحظة هذا املؤشر تبني أن اجلزائر اهتمت بتوحيد العديد منها يف شكل ضرائب جزافية  
يل األرابح  إال أن الضغط اجلبائي على إمجا 2020-2006بني عامي  27إىل  63مما قلص من عدد املدفوعات السنوية من 
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٪   66.1خنفض إىل ا( مث من إمجايل الربح  2016سنة ٪ 72.7إىل٪  32.5)من  2006ارتفع إىل أزيد من الضعف منذ سنة 
املتضمن العديد من العفاءات الضريبية؛ ومع ذلك تبقى   2016قانون االستثمار  تدابي بعد اختاذ  2020من إمجايل الربح سنة 

 % بسبب هذا الضغط. 50عوائد املشاريع املنجزة ختصم إىل أزيد من 

  2006سنة  128ابلتايل فإن مؤشر سهولة األعمال يبقى غي تنافسي مع الدول األخرى إذ حصلت اجلزائر على املرتبة 
وهذا يبني بطء الصالحات وضعفها مقارنة ابلدول األخرى   157حيث حتصلت على املرتبة  2020اية لترتاجع سنواي إىل غ

 اليت أخذت حتسنا سريعا مما جيعل الستثمارات األجنبية أتخذ وجهات أخرى. 

 : االقتصاديةالفرع الثاين: مؤشر احلرية  

ستقاللية الفردية، خاصة فيما يتعلق حبرية االختيار اليت يتمتع هبا األفراد يف  مؤشرات فرعية تدل على القوم بتجميع ي
-Terry, Anthony, & James, 2021, pp. 13)ويتكون من  االقتصاديةاالستحواذ واستخدام السلع واملوارد 

14) : 

 ة وسالمة احلكومة(؛  سيادة القانون )حقوق امللكية والفعالية القضائي  -
 حجم احلكومة )العبء الضرييب، النفاق احلكومي، الصحة املالية(؛  -
 الكفاءة التنظيمية )حرية األعمال واحلرية النقدية(؛   -
 انفتاح السوق )حرية التجارة وحرية االستثمار واحلرية املالية(.  -

بخذ متوسط   االقتصادية بعد القيام بتجميع هذه املؤشرات الفرعية حيث متنح هلا أوزان متساوية، وحيسب مؤشر احلرية 
 تلك األوزان ضمن سلم ترتييب ينقسم إىل مخسة أجزاء كما يلي:  

 حرية اتمة؛  80-100 -
 حرية غي كاملة؛  70-79.9 -
 حرية معتدلة؛  60-69.9 -
 حرية ضعيفة؛  50-59.9 -
 رية منعدمة.  ح 0-49.9 -

 واجلدول املوايل يبني أداء اجلزائر ضمن هذا املؤشر:  
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 2020-1995للجزائر خالل الفرتة    االقتصاديةمؤشر احلرية (: 90  -03اجلدول رقم )

 السنة  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

55.4 55.7 53.2 58.1 57.7 61.0 57.3 56.8 57.2 55.8 54.9 54.5 55.7 
رصيد  
 املؤشر

 السنة  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

46.9 46.2 44.7 46.5 50.1 48.9 50.8 49.6 51.0 52.4 56.9 56.6 56.2 
رصيد  
 املؤشر

 

Source: (Heritage, 2021) 

 
يف درجة احلرية الضعيفة   2012إىل  1995للجزائر ضمن سلم التصنيف خالل الفرتة  االقتصادية يقع مؤشر احلرية 

واليت سجل فيها ملرة واحدة درجة حرية اقتصادية معتدلة نتيجة لبعض   2002درجة( إىل سنة  60حيث مل يتجاوز عتبة )
وهي مصنفة ضمن احلرية الكاملة، أما   82.8الصالحات اليت بدأت آنذاك وأثرت احلرية النقدية يف املؤشر عامة ابلجياب مبعدل 

ابقي املؤشرات الفرعية املتعلقة ابحلرية املالية وحرية األعمال فقد اتصفت ابجلمود النسيب ابلضافة إىل غموض الفعالية القضائية  
  2013ر منذ سنة ، وقد تراجع تصنيف اجلزائر ضمن هذا املؤش2016والسالمة الضريبية إذ مل تدخل يف التصنيف إال بعد عام 

حيث سجل أدىن قيمة له بـ   2020إىل  2017درجة( خاصة خالل السنوات  50بتسجيله مستوى أقل من ) 2020إىل غاية 
 .دولة 180من بني   172ورتبة دولية  44.7

ما يالحظ من تطور هذا املؤشر االستقرار النسيب خالل فرتات حتسن أسعار النفط واملداخيل املتأتية من صادرات  
فيه نظرا لعدم اندماج املالية اجلزائرية ضمن البورصات العاملية، حيث سجلت احلرية   2008احملروقات، ومل أتثر األزمة املالية العاملية 

كانت هلا انعكاسات بعدية على    2014، غي أن األزمة النفطية لسنة 2003( منذ سنة 30املالية ضمن هذا املؤشر )الدرجة 
حيث أن ارتفاع عجز امليزان التجاري دفع ابحلكومة إىل ختفيض النفاق العمومي وفرض إجراءات تقييدية   يةاالقتصادمؤشر احلرية 

، ابلضافة إىل تقييد املستثمرين األجانب )شراكة ال  2020على التجارة اخلارجية والعمل برخص االستياد واستمر العمل هبا إىل 
 % من رأس املال(. 49تثمار األجنيب املباشر  % واالس70تتجاوز يف التجارة اخلارجية نسبة  

، ابلرغم من اجلهود املبذولة  االقتصادية وعليه فإن مناخ االستثمار يف اجلزائر غي حمفز من وجهة نظر املؤشر العاملي للحرية 
واحد للميزانية العمومية  يف حتسينه غي أهنا مل تكن فعالة نظرا الرتباط قرارات احلكومات املتعاقبة يف الكثي من األحيان مبورد 

وغياب اخلربة يف التسيي والبعد االسرتاتيجي واالستخدام العقالين للمواد، ابلضافة إىل ذلك سيادة الذهنية االشرتاكية وعدم  
، لذلك يتوجب مزيدا من الفاعلية خاصة فيما تعلق ببعض املؤشرات الفرعية مثل  WTOاالنفتاح على املنظمات العاملية مثل 

 امللكية، حرية االستثمار والتجارة، فعالية القضاء واحلرية املالية. 
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 : الفرع الثالث: مؤشر مدركات الفساد )الشفافية( 

يقيس بصفة عامة "إساءة استخدام السلطة املوكلة لتحقيق مكاسب خاصة"، ويتكون من أفعال ارتكبت لتمكني  
لى حساب الصاحل العام، كما يقيس من جهة أخرى مدى شفافية الصفقات وخمتلف الجراءات  املسؤولني من االستفادة ع

،  (Transparency International, 2020)ويكشف خمتلف املمارسات داخل احلكومات والشركات واجملتمع ككل 
كأفضل الدول(، ولقد استبدل هذا املدرج سنة    10ألسوء حالة إىل  0)من وتصنف الدول وفق معايي موحدة يف سلم مقياسي 

را لتغطيته  ظن العامل أحناء  يف وانتشارا األكثر استخداما  ويعترب املؤشر (transparency, 2021)( 100إىل  0)من  2012
احلكم  العام، البيوقراطية و  املال رشوة واختالس ال جوانب عديدة وشاملة تعرب عن صحة املناخ الداري واحلكومي للدولة مثل 

من  و الفساد...،  عن للمبلغني القانونية احلماية  الفساد ومقاضاة املسؤولني الفاسدين، توفي  من احلد على احلكومة قدرةالراشد، 
 وخمتلف اآلليات املتخذة حملاربته يف اجلدول املوايل:    هذا املوضوعخالله ميكن معرفة صورة اجلزائر حول 

 
 2020-2003تطور مؤشر مدركات الفساد للجزائر  (: 10  -03اجلدول رقم )

 السنة  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
/10 2,9 /10 2,9 /10 2,8 /10 3,2 /10 3 /10 3,1 /10 2,8 /10 2,7 /10  ؤشر  امل 2,6

 الرتبة  88 97 97 84 99 92 111 105 112
 السنة  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

/100 36 /100 35 /100 35 /100 33 /100 34 /100 36 /100 36 /100 36 /100  ؤشر  امل 34
 الرتبة  105 94 100 88 108 112 105 106 104

 

Source: (Transparency, 2021)  

 
( أن النقطة تراوحت بني  13-03حيث نالحظ من اجلدول رقم ) 2003 سنة دخلت اجلزائر تصنيف مؤشر الفساد منذ 

، أما عند تغي سلم  2008كأحسن رصيد متحصل عليه يف سنة   3.2ومل تتعدى  2011لسنة  2.9إىل  2003لسنة  2.6
حصل عليها  ، ويف كل احلاالت فإن هذه النقاط املت36و  34فإن املؤشر بقي يرتاوح بني  2012درجة منذ  100التنقيط على 

ابلرغم من   لرتتيب الدويل هلا مبراتب متأخرةالفساد يف اجلزائر مما يظهر ا حتت املعدل املقبول متثل صورة غي مواتية على مدركات
على االتفاقيات الدولية يف جمال مكافحة الفساد وإنشاء اهليئات واألطر   املصادقة اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية يف 

 الكفيلة للوقاية منه، ومن بني هذه الجراءات مايلي: 
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 : (OCRC, 2021)تفاقيات الدولية: تتمثل يف  ال .1
  05املؤرخ يف  55-02املصادقة على اتفاقية األمم املتحدة ضد اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مبوجب املرسوم الرائسي رقم  -أ

 ؛2002فيفري 
أفريل   19املؤرخ يف  128-04اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مبوجب املرسوم الرائسي رقم  املصادقة على  -ب

 ؛2004
أفريل   10املؤرخ يف  137-06اتفاقية االحتاد الفريقي ملكافحة الفساد، مبوجب املرسوم الرائسي رقم  املصادقة على  -ج

 ؛2006
  08املؤرخ يف  249-14االتفاقية العربية ملكافحة الفساد املعتمدة ابلقاهرة مبوجب املرسوم الرائسي رقم املصادقة على  -د

 .2014سبتمرب 
 اهليئات الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:  .2

 ؛2000( حمل سنة 233-96املرصد الوطين ملراقبة الرشوة والوقاية منها )املرسوم الرائسي  -أ
 املتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته(؛  01-06)أنشئت مبوجب القانون رقم   للوقاية من الفساد ومكافحتهطنية اهليئة الو  -ب
، املتعلق ابلوقاية من الفساد  20/02/2006املؤرخ يف  06/01الديوان املركزي لقمع الفساد )نشأ مبوجب القانون رقم  -ج

 ومكافحته(؛ 
 مة للمالية )وزارة املالية اجلزائرية(.  خلية معاجلة االستعالم املايل واملفتشية العا  -د
وقد كرس   يتوىل مهمة الرقابة البعدية على األموال العمومية 1976من دستور  190جملس احملاسبة أنشئ مبوجب املادة  -ه

استقاللية املؤسسة وعزز دورها يف جمال الرقابة على األموال العمومية   192يف مادته  2016لسنة   الدستور اجلديد
  (2021)جملس احملاسبة،  مهمة املسامهة يف تطوير احلكم الراشد للمال العام وترقية الشفافية يف التسيي العمومي  وخوهلا

 بعض النصوص التنظيمية املتعلقة ابلوقاية من الفساد:   .3
 .(2006نوفمرب  22املؤرخ يف  415-06و  414-06رسوم الرائسي رقم املالتصريح ابملمتلكات للموظفني العموميني ) -أ

 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.  2015سبتمرب  16املؤرخ يف  247-15املرسوم الرائسي رقم  -ب
 .املتعلق مبكافحة تبييض األموال ومتويل الرهاب 2012نوفمرب  28املوافق  03-12نظام بنك اجلزائر رقم  -ج

 : مؤشر التنافسية العاملية  الفرع الرابع:

السنوي ويستند يف حتديد مستوى التنافسية على تصنيف   هضمن تقرير (WEF) يصدر عن املنتدى االقتصادي العاملي 
الدول املشاركة وفق وضعية كل دولة ضمن مراحل النمو االقتصادي املختلفة املعتمدة على )املوارد الطبيعية، الكفاءة والفعالية،  

أساسية، معززات الكفاءة،   متطلبات ت أساسية تشمل:مؤشرا فرعيا حتت ثالثة جمموعا 12املعرفة واالبتكار(، ويتم فيه قياس 
% من وزن املؤشرات املبنية على بياّنت  70، ويعتمد املؤشر على (205، صفحة 2020)راشي،  وتطور األعمال  بتكار ال
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يع االستثمارية من  للمشار  االقتصادية % على االستبياّنت، مما يعكس مرونة القتصاد جتاه األزمات واجلدوى 30إحصائية و
 األجانب.  ظر وجهة ن

الذي ميكن أن يكون حمفزا أو معرقال للمناخ  البياّنت الكمية والنوعية واألداء امليداين إن هذا املؤشر يقيس خمتلف 
 يف مراتب متأخرة كما يرد يف اجلدول املوايل.  2003االقتصادي للدول، وأتت اجلزائر يف تصنيفه منذ سنة 

 
 2020-2003تطور مؤشر التنافسية العاملية للجزائر خالل الفرتة (: 11  -03اجلدول رقم )

 
  التقييم 

  الرتتيب العاملي
 الرتبة  عدد الدول   السنة 

3,39 102 74 2003 

3,67 104 71 2004 

3,46 117 78 2005 

3,9 125 76 2006 

3,9 128 76 2007 

3,71 134 99 2008/2009 

3,95 133 83 2009/2010 

3,96 139 86 2010/2011 

3,96 142 87 2011/2012 

3,72 142 110 2012/2013 

3,79 148 100 2013/2014 

4,08 144 79 2014/2015 

3,97 144 87 2015/2016 

3,98 138 87 2016/2017 

4,07 137 86 2017/2018 

53,8 140 92 2018/2019 

56,3 141 89 2019/2020 
 

Source : (world economic forum, 2021) 

 
بشأن برامج النعاش   2001املعلنة منذ  االقتصادية يالحظ من خالل اجلدول أعاله؛ أنه وعرب مرحلة الصالحات 

على حتسن الرتتيب   ساعد الذي 03-01وكذا صدور قانون االستثمار  ، االقتصادي حتسنت البىن التحتية وتدعم النظام اهليكلي 
رصيد  و  78رتبة بىل الرتاجع إ عاد ، لكن التصنيف الدويل 2004يف سنة  71إىل  2003سنة  74العاملي للجزائر من املرتبة 

وهو أيضا   3.72برصيد نقاط  2013سنة  110ستمر الرتاجع إىل الرتبة او  2005وهو معدل متوسط لسنة  3.46نقاط 
  56.3برصيد نقاط يبلغ  89ابلرتبة  2020نقاط، وبعدها يعود إىل التحسن لغاية  7معدل متوسط على سلم تدرج مكون من 

 نقطة.   100على سلم 
دويل للجزائر سلبا أو إجيااب ويتأثر بعدد الدول اليت أخذت للتقييم كل سنة من قبل املنتدى االقتصادي  قد يتغي الرتتيب ال

العاملي، لكن ما جيب علينا مالحظته هو قيمة النقطة اليت أخذ على أساسها هذا التقييم وقد بينت استقرارها النسيب يف مستوى  
 .  2020ى فوق املتوسط إىل غاية مث أخذت مستو  2014-2003متوسط على مدى السنوات 
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ابلتايل فإن هذه الوضعية تشي إىل عدم مواءمة املناخ االستثماري والتجاري وعدم حتسنه نسبيا ابلضافة إىل الغموض  
اعدة  السائد يف خمتلف قطاعات االقتصاد اجلزائري وحمفزاته، ابلرغم من اجلهود املبذولة دوراي خاصة فيما تعلق بقوانني االستثمار وق

، وقد لوحظ بشأن هذه القوانني عدم استقرارها مما يسبب عدم اليقني لدى املستثمرين األجانب، ابلضافة إىل  51/49رأمسال 
تغي قوانني التجارة اخلارجية وفقا الستقرار ميزان املدفوعات الذي يعتمد أساسا على قطاع احملروقات مما جيعله غي مستقر ومتقلب  

 لعاملية؛ حسب أسعار النفط ا
جيد الرتفاع معدالت النمو االقتصادي وتسجيل احتياطي   أداءبني االستقرار الكلي كمؤشر فرعي من جانب آخر يو 

  2014مايل مريح من خالل مداخيل النفط مما ضمن هلذا املؤشر استقرارا نسبيا خالل األزمات الدولية، خاصة بعد أزمة النفط 
 ابستثناء القطاعات السرتاتيجية.    2020سنة  49/ 51ء قانون الشراكة األجنبية وحماوالت التحول االقتصادي إىل إلغا

 :  الفرع اخلامس: مؤشر التنمية البشرية 

 واملستوى املعرفة، والصحية، الطويلة احلياة هيو  البشرية للتنمية أساسية أبعاد لثالثة الجنازات متوسط دليل مركب يقيس
لتعليم املدرسي  تقاس وفق معايي متوسط العمر املتوقع والسنوات املتوقعة من ا، (UNDP, 2020, p. 244) الالئق  املعيشي

مث ترتب النقاط احملصل عليها على شكل  ،  الدخل المجايل للفرد وكذا  ابملدارس وسنوات التعليم للبالغني لتحاقاالللطفال يف سن 
 .(Max, 2019)   حيث يقرتب من املستوى اجليد كلما توجه حنو الصعود 1إىل   0معدل من 

  ومن خالل اجلدول التايل سنتعرف على أداء اجلزائر يف جمال التنمية البشرية:
 

   2019  -2001للجزائر  مؤشر التنمية البشرية (: 12  -03اجلدول رقم )
 السنوات  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
 دليل املؤشر  0.586 0.590 0.595 0.602 0.611 0.621 0.629 0.637 0.647
 السنوات  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 دليل املؤشر  0.657 0.667 0.677 0.685 0.690 0.700 0.702 0.711 0.721
 السنوات  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 دليل املؤشر  0.728 0.728 0.729 0.736 0.740 0.743 0.745 0.746 0.748

 

Source: (UNDP, 2020) 
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من الزمن إىل حتسن يف املستوى العام لرفاهية ونوعية   ين اجلزائر على مدى عقدأدت خطط التنمية املختلفة اليت نفذهتا 
، وقد اهتمت االستثمارات العامة الكبية  2030حياة اجلزائريني، وهي عوامل مهمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 

  االقتصاديةوضوع التنمية املستدامة، التنمية مبرة سيما تلك اليت متس مباش جبميع القطاعات )برامج النعاش االقتصادي(، وال
عليه كان وصف الربّنمج المنائي للمم املتحدة إجيابيا للغاية من  و ، (UNDP, 2020) والتنمية البشرية حىت مكوّنت البيئة

خالل مؤشر التنمية البشرية حيث تطور ابستمرار نظي اجملهودات اليت تقوم هبا اجلزائر من فرض للتعليم الجباري وإبقاء ذوي  
% يف الطور االبتدائي  97س إىل أزيد من  عاما ضمن املتمدرسني حيث تصل نسبة امللتحقني ابملدار  16الفئات العمرية األقل من 

حسب إحصائيات البنك الدويل، ابلضافة إىل التوسع يف إنشاء اهلياكل القاعدية للتعليم والتعليم العايل وحماربة األمية، كما تشي  
ع املستوى املعيشي  بياّنت اجلدول ضمنا إىل حتسن الرعاية الصحية واخنفاض األوبئة وحتسني املعدل العمري للحياة نظي ارتفا 

 . ONSمليون نسمة وفقا لحصائيات  44واخنفاض وتية الوفيات مما زاد من الكثافة السكانية إىل حوايل 
دوالر   10900إىل أزيد من  1993دوالر سنة  7229.02وقد ارتفع نصيب الفرد من إمجايل الدخل القومي من 

(albankaldawli, 2021)  نتيجة زايدة مداخيل احملروقات اليت تؤثر مباشرة على الدخل القومي كما لوحظ   2019سنة
بفعل األزمة املالية العاملية؛ إذ أن الدخل الفردي يعمل على حتسني األداء ألبعاد مؤشر التنمية البشرية   2009ركودا ضرفيا سنة 

عند مستوى تنمية بشرية مرتفعة   2007حي، وقد استقر منذ سنة سواء ضمن الدخل الفردي أو التعليم أو حتسني املستوى الص
 واليت تعترب نسبة متوسطة.  2006إىل  1993ا بني مللسنوات  0.69إىل  0.58بني  يرتاوح بعدما كان  0.7برصيد 

لى االستقرار  ابلتايل فإن ذلك يدل على اهتمام الدولة اجلزائرية هبذا اجلانب وتوفي مستلزمات التعليم والصحة والرتكيز ع
االجتماعي، على الرغم من ذلك فإنه جيب مراعاة نوعية هذه العناصر وخمرجاهتا، أما الدخل الفردي مقاس على أساس املتوسط  

 وهذا ال يربز الفوارق االجتماعية ونسب الفقر لدى اجملتمع حيث تكون الطبقية هي املنطق السائد. 

 : باشر يف اجلزائر املطلب الثاين: واقع االستثمار األجنيب امل

تقطاهبا،  السيسمح حتليل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر التعرف على أاثر خمتلف التحفيزات املقدمة 
ابلضافة إىل توزيعها قطاعيا وجغرافيا حيث يتم من خالهلا حتديد التوجه احلاصل يف الصناعة واخلدمات اجلزائرية مع االنفتاح على  

 دويل ومدى أتثي العقود الدولية عليه. القتصاد ال

 : الفرع األول: حتليل تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر 
سعت اجلزائر من خالل جممل الصالحات التشريعية اليت طرأت على قوانني االستثمار الستقطاب االستثمارات األجنبية  

تعلق ابالستثمار خارج   وحتسني مستوى النتاج والنتاجية خاصة فيما االقتصادية املباشرة كسبيل إىل تسريع وتية التنمية 
يا وضمان أسواق دولية مباشرة عن طريق تلبية احتياجات فروع الشركات املتعددة  ندماج دولا يسهل عليها ال، ماحملروقات

اجلنسيات أو غي مباشرة عن طريق اهليكل التسويقي الدويل هلا، وقد أتى هذا املطلب لتحليل تطور تدفقات االستثمار األجنيب  
 خ االستثماري املالئم. املباشر إىل اجلزائر وتقييم مدى جناعة الجراءات املعتمدة يف خلق املنا 
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 2019-1993اجلزائر خالل الفرتة   إىل الستثمار األجنيب املباشر  ل تدفقات األرصدة وال  (:11  -03الشكل رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 (01اعتمادا على جدول امللحق رقم ) طالبإعداد ال املصدر:
 

يظهر الشكل أعاله تطورا غي مستقر يف التدفقات الواردة لالستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر غي أننا نالحظ استقرار  
لبا  شهدت تدفقا ساحيث  2015النمو املوجب للرصدة مما يشي إىل بقاء االستثمارات األجنبية داخل البالد ابستثناء سنة 

 ثالث فرتات متمايزة:   التمييز بنيوميكن   ،أتميم شركة أوراسكوم تراجع االستثمارات وبفعل  

 :  (2000-1993)   الفرتة األوىلأوال: 

املتعلق   12-93متيزت بضعف شديد رغم صدور املرسوم التشريعي  2000إىل غاية سنة  1993األوىل منذ  الفرتة  تبدأ
املتعلق ابلنقد والقرض ووضع أسس االنفتاح على االقتصاد الدويل، حيث عرفت بعض   10-90برتقية االستثمار وقبله القانون 

%( والشركة الفرنسية  30يف جمال األدوية بني صيدال بـ )مثل الشراكة  2000إىل  1996االستثمارات الوافدة منذ سنة 
(Sanofi( بـ )سنة 70 )%وشراكة أخرى مع فايزر  1999 (Pfizer األمريكية سنة )1998 (saidalgroup, 2021)  

)حيي،  وصناعة اخلزف واحلديد والصلب  (Michelin(، الصناعات اليدوية )DANONEإضافة إىل الصناعة الغذائية )
على قطاع احملروقات كان أكرب ابعتباره القطاع الوحيد األكثر أماّن  الشركات األجنبية بيد أن تركيز  ،( 240، صفحة 2013

إىل خضوع القرار اجلزائري لصندوق النقد   درجة خماطرة عالية ووضع أمين وسياسي غي مستقر ابلضافة  للشركات الدولية أمام 
وهذا جعل من مناخها االستثماري غي موات متاما، إذ مل   املرتتبة عنها مث إعادة جدولتها وائدف دويل حتت ضغط الديون الدولية والال

يحقق مستوى  مليون دوالر مث ل  260بقيمة  1997مليون دوالر وسنة  270بقيمة  1996تدفق االستثمار إال بعد سنة  يعرف
مليون   280و 292% عن سابقتها ليعاود النزول إىل 230أي بزايدة تفوق  1998مليون دوالر عام  607غي مسبوق بقيمة 
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( حمل حتسن املؤشرات الكلية لالقتصاد  1996على التوايل، وكانت هذه الفرتة )بعد سنة  2000، 1999سنة يف دوالر 
  النقد الدويل، لذا سامهت يف حتسن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر. اجلزائري بعد تطبيق شروط صندوق 

 :  (2011-2001)   الفرتة الثانيةاثنيا: 
إىل غاية   03-01اتريخ صدور قانون االستثمار  2001حسب الشكل أعاله فقد شهدت انتعاشا متزايد منذ سنة 

مليون   1113قات، خالل هذه الفرتة انتقل التدفق السنوي من بداية اخنفاض النمو العاملي وتراجع الطلب على احملرو مع  2011
بربامج النعاش االقتصادي  %، نتج عن جمموعة من الصالحات املرتبطة 230مليون دوالر أي بنسبة تفوق  2581دوالر إىل 

شاريع األشغال العمومية  حمفز لزايدة النفاق العمومي، من جهة أخرى منو االستثمارات األجنبية املكلفة ابلعديد من م كمتغي
الكربى، متاشيا واالتفاقيات الثنائية يف جمال االستثمار األجنيب واتفاقيات جتنب االزدواج الضرييب، يف هذا الطار مت إنشاء شراكة  

(،  ENADمن رأس مال شركة مواد التنظيف ) %60( لـ HENKEL) بشراء شركة  ويتعلق األمر  2002مؤسستني خالل عام 
، ابلضافة إىل شراء  (240، صفحة 2013)حيي،  ENG( واملؤسسة الوطنية للغاز الصناعي MESSE) والشراكة بني جمموعة

، صفحة  2001)ج.ر.ج.ج، مليون دوالر  737بقيمة  ORASCOMشركة االتصاالت من  2001رخصة للهاتف النقال 
، أيضا  2003حاليا( سنة  Ooredooتليها الوطنية لالتصاالت ) مليار دوالر، 1.9ومع زايدة استثماراهتا وصلت القيمة إىل  (5

مليون دوالر وتعهده بضخ   300بقيمة   ESPATمن قبل الشركة اهلندية 2001مركب احلجار سنة  % من70خوصصة 
أدى   ذلكيف جمال االمسنت ومواد البناء، كل  (LAFARGE)استثمارات جممع الفارج و ، مليون دوالر لتدعيم النتاجية  700

إىل تزايد خمزون االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر خارج احملروقات تزامنا مع االستثمار يف جماالت احملروقات، وقد دعم االتفاق  
 . ماري مستداممناخ استثنية اجلزائر يف خلق   2005اجلزائري األوروب سنة 

 : (2019-2012)   الفرتة الثالثة اثلثا: 
مليون   1697يالحظ أن حصيلة تدفقات االستثمارات األجنبية قد تراجعت إىل مستوى يرتاوح بني  2011بعد سنة  

بفعل جمموعة من   2019واستقر عند هذا املستوى إىل سنة  2017مليون دوالر سنة  1232إىل  2013دوالر سنة 
  2014( سنة Renaultيبها ملختلف العالمات مثل عالمة ) االستثمارات األجنبية اليت تركزت أساسا حول صناعة السيارات وترك

 GLOBAL GROUP( مع اجلزائر يف جمال صناعة امليكانيكية العسكرية، وجمموعة ) (Mercedes-Benzوالشراكة األملانية 

ALGERIE( والشركة الكورية اجلنوبية )HYUNDAI 100( للتصنيع الفعلي للشاحنات واحلافالت حبجم استثمار يفوق  
، ابلضافة إىل قيام شركة سونطراك وشركائها يف جمال الطاقة إببرام  ( 15، صفحة 2019)قلوح و طلحي،  يون دوالر أمريكيمل

يهدف أساسا إىل   2019مليار دوالر سنة  1.4اتفاق مع شركة تواتل الفرنسية حول إنشاء مصنع برتوكيماوي جديد بقيمة 
مليون دوالر سنة   585 –ابلرغم من تسجيل مستوى سالب بقيمة بيالن والتوجه حنو التصدير، و االكتفاء من مادة البويل برو 

% من رأمسال  51 لـ شراء اجلزائرمن نشأت حيث إال أن هذه القيمة شاذة وال تعرب على املناخ االستثماري يف البلد  2015
)وكالة   بعد جتاوزات من قبل الشركة وأتخرها يف دفع املستحقات الضريبية مبئات امللياراتمليار دوالر  2.6شركة أوراسكوم بقيمة 
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يف طياهتا قانون جديد لالستثمار إال أنه مل نالحظ له أثر يف   منت ضت وما يالحظ حول هذه التطورات اليت  ،( 2010رويرتز، 
 .   2014زايدة تدفقات املستثمرين األجانب ميكن إرجاعه إىل نقص التدفقات العاملية وتراجع معدالت النمو بعد أزمة النفط 

   :الفرع الثاين: التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر 

لتعرف على األعمال األكثر جاذبية يف  يسمح لنا ابليل التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية املباشرة إن دراسة وحت 
اجلزائر، ومن املعلوم أن قطاع احملروقات هو األكثر استقطااب إال أنه يف السنوات القليلة املاضية أصبحت قطاعات أخرى مثل  

مجع الحصائيات من مصادر خمتلفة  املستثمرين األجانب، وفيما يلي حاولنا الصناعة واخلدمات كذلك الزراعة حمل اهتمام من 
عليه قسمنا هذا الفرع على حنو فرتات متباينة أساسها مدى أتثي بعض األحداث املذكورة و رة عامة حول املوضوع، ظتعطي لنا ن 

مرورا بربامج   1993الواردة ضمن قوانني االستثمار منذ سابقا على غرار إصالحات صندوق النقد الدويل واحملفزات املختلفة 
 وفقا للشكل املوايل:   النعاش االقتصادي واألزمات العاملية
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 القطاعاتحسب أهم  2019-1993االستثمارات األجنبية املباشرة خالل  (:  12  -03الشكل رقم ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 :إعتمادا على  طالبالمن إعداد  املصدر:
 (18، صفحة 2020الستثمار وائتمان الصادرات، )املؤسسة العربية لضمان  -
 (119، صفحة 2016)املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،  -
  (285، صفحة 2013)كاكي،  -
 ( 119، صفحة 2015)أمحد مسي،  -
 ( 290، صفحة 2006)قويدري،   -

  

  

2001-1993خالل الفرتة  2011-2001خالل الفرتة    

2015-2011خالل الفرتة  2019-2015خالل الفرتة    
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عرب مراحل زمنية متباينة على  املباشرة و التوجهات األساسية لالستثمارات األجنبية أن من خالل الرسم البياين نالحظ 
 النحو التايل:  

   :)2001-1993(أوال: الفرتة  

  % تندرج ضمنه اخلدمات املصرفية واالتصاالت ومجيع اخلدمات املدنية واحلكومية وغيها 52أيخذ قطاع اخلدمات نسبة 
دي ابريس للدائنني للدوليني مع  ّن حيث يفسر العالقة اليت أقيمت مع صندوق النقد الدويل و  خاصة تلك املتعلقة ابحملروقات 

، أما الصناعة فقد أتت يف  ابلضافة إىل الستثمار املربح يف احملروقات  خمتلف املساعدات اخلارجية يف اجملاالت الفنية واالستشارية 
مع بعض    هذا اجملال را لتوفر املواد األولية واهليكلية يف ظاجلزء األوفر ن أيضا % حيث أيخذ قطاع احملروقات 37املرتبة الثانية بـ 

مليون   15الستثمارات األخرى املهمة يف املنتجات الصيدالنية اليت أقامتها شركة صيدال مع الشركة السعودية لنتاج الدواء مببلغ 
ص قطاع  فيما خي  ،(290، صفحة 2006)قويديري،  مليون دوالر 100دوالر والشركات األمريكية فايزر وابكستار وليلي مببلغ 

% ابلرغم من األوضاع السياسية واألمنية الغي مواتية يف البالد إال أن التخفيض التدرجيي  3بنسبة  السياحة فقد حقق جزء مهم
ية يف هذا اجملال يعود أساسا  االستثمارات األجنب  منوالتنافسية السياحية، بيد أن بعض من واملستمر لقيمة العملة احمللية ساعد يف 

فندق ومؤسسة سياحية وانتهاج سياسة اخلوصصة مما أدخل متعاملني أجانب يف هذا اجملال على غرار مؤسسة   13إىل بيع حوايل 
مطارات ابريس ومكاتب دراسات فرنسية متخصصة يف الفندقة وسالسل فندقية عاملية مثل اهليلتون، ماريوت، وعلى الرغم من  

ع التجارة والصحة واألشغال العمومية وكذا القطاع الفالحي من ضمن أبرز القطاعات املستثمر هبا إال أهنا ال تتعدى  وجود قطا 
يرجع ذلك إىل عدم مالئمة املناخ االستثماري الذي مت تقييمه وتصنيفه من قبل املؤسسات الدولية على انه غي   ، %8جمتمعة 

ت الدولة على جمال التجارة اخلارجية إضافة إىل عدم وجود برامج تنموية حقيقية  جاذب ومرتفع املخاطر، من جهة أخرى سيطر 
 .  لمتام املعامالت  عدم مرونة األجهزة املالية واملصرفيةمع تساهم يف تنشيط االستثمارات يف هذه اجملاالت  

   :)2011-2001(اثنيا: الفرتة  

تربز ثالثة قطاعات أساسية للمستثمرين األجانب حيث حتتل الصناعة املركز األول بزيد من نصف االستثمارات وبنسبة  
% يعود انتعاشها إىل حوايل ضعف الفرتة السابقة لزايدة االستثمارات يف جمال النفط خاصة بعد صدور قانون احملروقات  52.67
ملتعددة اجلنسيات يف دخول اجلزائر، كما جلأت إىل فتح رأمسال بعض الشركات الوطنية  الذي يفتح اجملال أمام املؤسسات ا 2005

وكذا انتعاش بعض الصناعات الغذائية ودخول شركات   ،ISPATأمام الشراكة األجنبية على غرار مركب احلجار والشركة اهلندية 
 & Blackويف جمال الطاقة املتجددة شركة  ، (108، صفحة 2015)أمحد مسي، يف هذا اجملال مثل شركة دانون الفرنسية 

)BVA(Veatch Africa  بشراكة مع سونطراك وسونلغاز يف مشروع Kahrama  أما يف املركز الثاين فقد عاد لقطاع ،
معتربة يعود أتثرها إىل برامج النعاش  % وهي نسبة جد 28% يف الفرتة السابقة إىل حوايل 3األشغال العمومية حيث قفز من 

االقتصادي خاصة فيما تعلق ابلطريق السيار شرق غرب وبناء أزيد من مليون وحدة سكنية، هذا وقد صاحب دخول شركات  
رية  الجناز األجنبية يف إطار هاته الربامج دخول شركات التموين مبواد البناء ومشتقاته من أبرزها شركة الفارج والشركة اجلزائ
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(ACC) ، نح رخصة  مب% من إمجايل أهم القطاعات بعد انفتاح سوق االتصاالت 17.35أما قطاع اخلدمات فقد برز بنسبة
للشركة املصرية أوراسكوم وترخيص آخر للشركة الوطنية الكويتية وعلى الرغم من ذلك فقد تراجع عما كان عليه على غرار قطاع  

% يف السنوات املاضية، وتبقى اجملاالت األخرى كالفالحة والصحة ال ترقى  23كان   % بعد أن1.55السياحة الذي تراجع إىل 
ت عكس جمال الصناعة إذ جند  االكز على هذه اجملإىل خمتلف التحفيزات املقدمة يف إطار قوانني تشجيع االستثمار حيث مل تر 

 العديد من التعقيدات خاصة منح العقار الفالحي والصناعي.  

   :)2015-2011(اثلثا: الفرتة  

هو جمال مكوّنت السيارات والربجميات وتكنولوجيا املعلومات  و ول جمال جديد ومهم يف االستثمارات األجنبية يتميز بدخ
إال انه فتح اجملال لالقتصاد اجلزائري يف االستثمارات   %1وكذا املنتجات الكميائية، ابلرغم من ضئالة النسب اليت ال تتعدى 

%  59.8احلديثة وميكنها من تنويع الصادرات، أما القطاع الصناعي وقطاع األشغال العمومية فقد استمر يف االرتفاع إىل 
يف التحول   % على التوايل؛ بذلك يكون قانون االستثمار وخمتلف التحفيزات اليت يقدمها قد حققت بعض املكاسب32.3و

اهليكلي لالقتصاد حيث نالحظ أن من أهم الشركات األجنبية العشرة املستثمرة توجد شركة واحدة يف جمال احملروقات أما ابقي  
( يف  Arcelor Mittal( و)Tosyali Holding( يف جمال النسيج، شركة )Taypa Tekstilفهي متنوعة كما يلي: شركة )

 Grupo Ortiz Construccion y( و)Lafarge Holcim اجملال العقاري، )( يفClarke Groupجمال التعدين، )

Servicios Del Mediterraneo)  (وPretoria Portland Cement (PPC)( وشركة )Shwe Taung  يف جمال البناء )
)املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،  جمال االتصاالت،  يف ( فهيOoredooوالتشييد والمسنت، أما شركة )

غي أن جمال مواد البناء والتشييد أخذ القسط األكرب متاشيا مع خمتلف مشاريع النعاش االقتصادي،   ( 119، صفحة 2016
له األثر املستقبلي يف   وعليه فإن سياسة النفاق العمومي يف هذا اجملال قد سامهت يف جذب االستثمارات األجنبية مما سيكون

 تصدير منتجات هذا القطاع. 

   : )2019-2015(رابعا: الفرتة 

%  19حيث تنوعت املنتجات األساسية بني التعدين بـ مشروع  42بـ  أخذ التنوع الصناعي يف هذه الفرتة بعدا آخر 
اجع قطاع الفحم والنفط والغاز إىل  %، مع تر 25% والنقل التخزين بـ 6% وكذا معدات السيارات بـ 26واملواد الكميائية بـ 

للجزائر   االقتصادية كانت بداية توجه جديد يف السياسة   حيث، 2014را لرتاجع الطلب العاملي على الطاقة بعد أزمة ظ% ن11
وتفعيل نظام احلصص لتخفيض وإحالل الواردات   2016لتفعيل أنشطة خارج احملروقات من خالل صدور قانون االستثمار 

ضمان  )املؤسسة العربية ل اللوجيستيك والتوزيع والنقل مشروعني يف مشاريع و  3ارات ومواد البناء بـ خاصة فيما تعلق مبجال السي
مما ساهم يف زايدة االستثمار األجنيب يف هذه القطاعات، أما عن قطاع   ( 18، صفحة 2020االستثمار وائتمان الصادرات، 

 . 2014األشغال العمومية فقد تراجع بعد توقيف مشاريع النعاش االقتصادي كما ورد سابقا خاصة بعد حلول أزمة النفط 
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 :  ع الثالث: التوزيع اجلغرايف لالستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر الفر 
ماري يف البلد  والقطاعات اليت يستثمرون هبا مدى جاذبية املناخ االستثهر اجلنسيات املتعددة للمستثمرين األجانب ظتأ 

عليه فإن حتليل االستثمارات االجنبية يف اجلزائر من خالل الحصائيات املبينة أدّنه سوف يعطي  و رحبية املشاريع، وتنوع أقاليمه و 
صاد اجلزائري واالقتصادايت الدولية وقدرهتا يف ترقية  لنا بعض الدالالت اليت تشي إىل مدى جناعة إقامة روابط متعددة بني االقت 

 املبادالت التجارية اخلارجية. 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إعتمادا على: طالبالمن إعداد  املصدر:
 (119، صفحة 2016)املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،  -
 (15، صفحة 2015)املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،  -
- (Unctad, 2004, p. 12) 

 السنة  للمشاريع  العدد اإلمجال
23 2003 

19 2004 

45 2005 

50 2006 

29 2007 

75 2008 

32 2009 

21 2010 

27 2011 

18 2012 

16 2013 

13 2014 

13 2015 

17 2016 

22 2017 

18 2018 

24 2019 

 

 

-1998بلد مستثمر يف اجلزائر خالل الفرتة  20(: أكرب 13 -03الشكل رقم )
 (إمجايل الفرتة) 2019

العدد اإلمجال للمشاريع األجنبية يف 
2019-2003اجلزائر خالل الفرتة   

1.132
1.346
2.447
2.655
2.816
3.0407
3.619
4.743
4.938
15.280
32.041

76.687
79.214

132.867
148.484

229.422
352.217
368.857

434.345
910,109

تونس
روسيا

لوكسمبورغ
تركيا
قطر

الصني
سنغافورة

فيتنام
سويسرا

االمارات 
بلجيكا
هولندا

اململكة املتحدة
أملانيا

إيطاليا
اسبانيا 
فرنسا
مصر

الياابن
و م أ 
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دولة   20من الرسم البياين نالحظ أن إمجايل االستثمارات الواردة إىل اجلزائر من طرف جمموعة الدول املكونة من أكرب 
% من االستثمارات األجنبية على رأسها   70، تتقدمها ثالث دول متلك أزيد من 2019إىل  1998مستثمرة خالل الفرتة 

 ةمليون دوالر مث مصر بقيم  434.345يون دوالر تليها الياابن بقيمة مل 910.109املتحدة األمريكية بقيمة  الوالايت
( حبكم  14-03ر الشكل ظ جلزائر هي املنطقة األوروبية )أنمليون دوالر، إال أن املنطقة القليمية األكثر تعامال مع ا  368.857

، وما يالحظ يف  5+5وجمموعة  2005العالقات اليت تربطها من خالل الشراكة األورو متوسطية واتفاق الشراكة األورو جزائرية 
السنوات القليلة املاضية تصاعد االستثمارات الصينية يف جمالت االجناز والتجهيز أما الرتكية خاصة يف اجملال الصناعي والنسيج  

مشروع، وهبذا تكون منافسا لفرنسا من حيث عدد االستثمارت،   139مشروع منجز مع التخطيط لبلوغ  39بلغ أزيد من حيث 
را ألن هذه  ظ املتحدة األمريكية ن كالوالايت  متصدرةأما من حيث قيمة رأس املال فتبقى الدول املستثمرة يف جمال احملروقات 

 . ت متعددة اجلنسيات متخصصة يف هذا اجملالاالستثمارات تتطلب رؤوس أموال كبية وشركا 
 

 2019-1998مابني  للفرتة  التوزيع اإلقليمي ألهم اإلستثمارات األجنبية الواردة يف اجلزائر (:  14  -03الشكل رقم ) 

 
 (13-03إعتمادا على الشكل ) طالبالمن إعداد  املصدر:

 
حيث أولت اهتماما لقطاعات خارج احملروقات كالفالحة والصيد البحري والزراعة الغذائية والطاقات املتجددة ابلضافة  
إىل جمال احملروقات، أما بقية الدول فهي تتوزع بني الدول األمريكية )الوالايت املتحدة وكندا( واآلسيوية بشكل أساسي وبعض  

، فيما يالحظ ندرة  2012ة وقطر خاصة فيما تعلق مبصنع املنطقة احلرة بالرة جبيجل سنة الدول العربية كالمارات والسعودي 
مليون دوالر   350بقيمة  2015-2011مشروع استثمار من جنوب إفريقيا يف الفرتة بني  ممثلة يفاالستثمارات الفريقية 

ابلرغم من وجود روابط قارية كالحتاد الفريقي إال   ( 15، صفحة 2015مان الصادرات، )املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائت
شركات متعددة اجلنسيات أو رؤوس أموال  ال بقلةتتميز  ،جمموعات اقتصادية  5أن هذه الروابط ضعيفة الفعالية تتخللها أزيد من 

من عدم  تعاين ؤسسات املالية التابعة هلا كالبنك الفريقي للتنمية امل فإن من جهة أخرىو كبية ابلضافة إىل ضعف بنيتها التحتية، 
، مع ذلك فإن املشكل األساسي للدول الفريقية هو  للدول الفريقية  حجم الدين اخلارجيفضال عن القدرة على متويل املشاريع 

والتنمية البينية فأصبحت كل دولة تسعى إىل إقامة  عدم االستقرار السياسي واحلروب األهلية مما أثر على عمليات االستثمار 

38%

32%

14%
16%

الدول األروبية
الدول االمريكية
الدول العربية
أسيا



 ئرية خارج احملروقاترتقية الصادرات اجلزال كآلية الفصل الثالث: حمفزات اإلستثمار األجنيب املباشر  

 

223 
 

عالقات إقتصادية مع دول خارج االحتاد الفريقي مما يضعف القوة التفاوضية معها وخي مثال على ذلك إقامة دول االحتاد  
وروب واملغارب وهذا راجع إىل  فردة عوض إقامتها يف إطار التعاون بني التكتلني األناملغارب اتفاقيات اقتصادية مع االحتاد األوروب م 

 الصراعات واخلالفات السياسية.   

 : 2019-1993املطلب الثالث: حتليل واقع الصادرات اجلزائرية خالل الفرتة  
تنعكس الجراءات املقامة على خمتلف التشريعات املتعلقة ابلتجارة اخلارجية وطرق النتاج ومدى تدفق االستثمارات  

منو التعامالت عرب احلدود املختلفة سواء من خالل تدفق املنتجات أو   ى ذلك يرتتب علصادرات والواردات، األجنبية على حركية ال 
 العائدات الناجتة عنها.  

 : ( 2019  –1993الفرع األول: اهليكل العام لصادرات اجلزائر خالل الفرتة ) 

( للتعرف على التوجه العام لقوى  2019-1993) يتم التطرق إىل التوزيع اهليكلي للصادرات اجلزائرية خالل الفرتة 
من   النتاج خارج احملروقات يف البلد مث من خالله يتبني مدى فاعلية الجراءات والتحفيزات املوجهة لتطوير وتنمية االستثمارات 

فرتة املذكورة حيث  ( املتضمن تطور اهليكل التصديري خالل ال 08-03، لذلك مت وضع اجلدول املوايل رقم )خالل الربط والتحليل
 قسم إىل طرفني صادرات احملروقات وخارج احملروقات كما يلي: 
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 ( 2019-1993هيكل الصادرات اجلزائرية خالل الفرتة ) (: 13  -03اجلدول رقم )

 

 إعتمادا على: طالبالمن إعداد  املصدر:
- (bank-of-algeria ،2021 ) 
 ( 2020)اجلمارك اجلزائرية،  -
- (IMF, 2003 & 2005) 
 (191، صفحة 2012)مدوري،  -

 
وهو  أدّنه( يتضح بهنا ترتكز على منتج أساسي  15-03ر الشكل ظ املميزة للصادرات اجلزائرية )أن بعد مالحظة الرتكيبة

% من الصادرات يف  95احملروقات، حيث أيخذ املنحى املمثل هلا شكال مطابقا لتطور منحىن إمجايل الصادرات، وهذا ما يفسر 
بسبب منو الطلب العاملي على   2012إىل  2000% يف السنوات 97أغلب السلسلة الزمنية املدروسة، وقد بلغت ما يزيد عن 

 السنة  الصادرات إمجال   احملروقات  خارج احملروقات 
 القيمة  النسبة  القيمة  النسبة 
7,20% 2 580 92,80% 33 243 35 823 2019 

5,39% 2 216 94,61% 38 897 41 113 2018 

5,49% 1 930 94,51% 33 203 35 132 2017 

6,00% 1 781 94,00% 27 917 29 698 2016 

5,85% 2 057 94,15% 33 081 35 138 2015 

4,59% 2 810 95,41% 58 362 61 172 2014 

3,28% 2 161 96,72% 63 326 65 823 2013 

2,82% 2 049 97,18% 70 571 72 620 2012 

2,66% 1 958 97,34% 71 662 73 620 2011 

2,80% 1 619 97,20% 56 143 57 762 2010 

2,34% 1 066 97,66% 44 411 45 477 2009 

2,47% 1 954 97,53% 77 192 79 146 2008 

2,15% 1 312 97,85% 59 605 60 917 2007 

2,16% 1 184 97,84% 53 608 54 792 2006 

1,95% 907 98,05% 45 588 46 495 2005 

2,42% 781 97,58% 30 513 32 331 2004 

2,73% 673 97,27% 23 739 24 612 2003 

3,16% 591 96,84% 18 109 18 700 2002 

2,93% 560 97,07% 18 531 19 091 2001 

2,73% 590 97,27% 21 061 21 651 2000 

3,38% 416 96,62% 11 902 12 318 1999 

3,65% 370 96,35% 9 774 10 143 1998 

4,65% 643 95,35% 13 181 13 824 1997 

6,59% 881 93,41% 12 494 13 375 1996 

4,97% 509 95,03% 9 731 10 240 1995 

3,44% 287 96,56% 8 053 8 340 1994 

4,75% 479 95,25% 9 612 10 091 1993 
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  2019، إىل غاية سنة 1996% سنة 6.59حملروقات بنسب ضئيلة جدا مل تتعدى هذا املنتج، بينما تظهر الصادرات خارج ا
وعلى الرغم من ذلك فإن   ، % مما يبني تزايد الصادرات خارج احملروقات7.20مليون دوالر أي بنسبة  2580هرت بقيمة ظأين 

ت احملروقات يف نفس السنة مما يرفع  التمعن يف األسباب احلقيقة جند أن هناك عوامل أخرى تعود إىل االخنفاض النسيب لصادرا 
مليون دوالر كأعلى قيمة   2810صادرات خارج احملروقات بلغت الجند أن قيمة  2014النسبة املقابلة، ويف مالحظة اثنية لسنة 

، وابلتايل  2019% وهي أدىن بكثي من تلك املسجلة يف سنة 4.59مسجلة إال أن النسبة احملصلة من إمجايل الصادرات هي 
ألخذ صورة أفضل حول استجابتها لآلليات املنتهجة والتحفيزات   طور قيم الصادرات خارج احملروقاتإنه ينبغي دراسة ومالحظة تف

 املختلفة املتزامنة واملوجهة لالستثمارت. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 (13-03اعتمادا على اجلدول رقم ) طالبالمن إعداد  املصدر:

( املتعلق بتطور قيم الصادرات خارج احملروقات أهنا شهدت منوا متزايدا يف  15-03وعليه يتبني من خالل الشكل ) 
، ابلرغم من وجود بعض  2019مليون دوالر سنة  2580إىل  1993مليون دوالر سنة  479الشكل العام حيث انتقلت من 

و   2057 يمة قبـ 2016و  2015مليون دوالر وسنة  1066بقيمة  2009الرتاجع، يتعلق األمر بشكل أساسي بسنة 
واألزمة العاملية   2008مليون دوالر على التوايل، حيث تعود خلفية هذا الخنفاض إىل انعكاسات األزمة املالية العاملية  1781
وهذا من خالل أتثيها على اقتصادايت الدول وتراجع النتاج والنمو العاملي مما أدى إىل تراجع الطلب على  ، 2014النفطية 

على إثر فتح األسواق اخلارجية أمام اخلواص   1995و 1994رية، أما غي ذلك فإهنا شهدت حتسنا طفيفا سنة الصادرات اجلزائ
بعد صدور قانون   2002وانتهاج سياسة االنفتاح التجاري مع تنفيذ توصيات صندوق النقد الدويل، مث شهدت حتسنا سنواي منذ 

إىل   2008أزمة شرة والغي مباشرة ليتواصل هذا التحسن بعد صدمة املتضمن جمموعة من التسهيالت املبا 03-01االستثمار 
جديدا لزايدة النتاج وتركيز السياسة   دفعا  منح الذي  09-16وصدور قانون االستثمار  2014لسنة غاية الصدمة الثانية 

 (: تطور قيم الصادرات خارج احملروقات 16 -03الشكل رقم )

 

 ( تركيبة الصادرات اجلزائرية 16 -03الشكل رقم )
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د تراجع إيرادات احملروقات  العمومية على تنمية قطاعات خارج احملروقات مع تطبيق سياسة محائية للمنتجات الداخلية خاصة بع 
بشكل كبي مما ستساهم يف منح أفضلية تنافسية للمنتجات الوطنية وخلق قاعدة لفتح أسواق جديدة يف اخلارج مع الرتكيز على  

 الفريقية.   موريتانيا واتفاقية التبادل احلر -السوق الفريقية وفتح معابر حدودية مع بعض الدول اجملاورة على غرار املعرب الربي اجلزائر

 : 2019-1993الفرع الثاين: التوزيع القطاعي للصادرات خارج احملروقات  
ألهداف ابلضافة  اإن العمل على تطوير الصادرات خارج احملروقات يتطلب دراسة موضوعية ووضع اسرتاتيجية متكاملة 

يف األسواق الدولية والرتكيز عليها، لذلك نورد اجلدول املوايل لتحليل طبيعة تلك   هاتنافسيتإىل حتديد اجملاالت اليت ميكن تنمية 
 الصادرات وسبل تنميتها. 
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 القطاعات املصدرة خارج احملروقات(: أهم 14  -03اجلدول رقم )

 
  :ابلعتماد على   الطالبمن إعداد  املصدر: 

- (Douane Algeria, 2020) 

- (BANK-OF-ALGERIA, 2021) 

- (IMF, 2005 & 2003) 
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( نالحظ جمموعة من النقاط املهمة يف تطور الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات وذلك  09-03من خالل اجلدول رقم )
 : ودعما ابلشكل املوايل اليت توفرت لدينا معطياهتا من مصادر خمتلفة،  2019-1993على مدى السلسلة الزمنية املدروسة 

 
  )متوسط الفرتة  التوزيع النسيب للصادرات خارج احملروقات حسب أهم اجملموعات(:  17  -03الشكل رقم ) 

1993-2019 ) 

 
 (09-03)اعتمادا على اجلدول رقم  طالبالمن إعداد  املصدر:

 
 : التالية نورد أهم النقاطمن خالل اجلدول أعاله 

  881إىل  287يف ظرف ثالث سنوات حوايل أربعة أضعاف من حيث بلغت  1995-1993منو متسارع خالل الفرتة  -1
ر،  مليون دوال 568مبتوسط قيمته  2003إىل  1997مليون دوالر مث لتعود إىل تراجع طفيف واستقرار نسيب بني سنيت 

وق النقد الدويل، فالتوجه إىل  اجلزائر حتت متابعة صندالصالحات اهليكلية اليت قامت هبا  حيث يفسر هذا التطور انعكاس 
حجم   مئيالإىل استقرار تراجعت مث  الغي نفطيةللصادرات  قواي دفعاأعطى  12-93نفتاح التجاري وصدور القانون ال

   القتصاد الوطين.
هو أزيد من ضعف  مليون دوالر و  1200نالحظ منو الصادرات إىل متوسط سنوي بلغ  2009إىل  2004خالل الفرتة  -2

من جهة  مليون دوالر(، ما ميز هذه الفرتة هو صدور عدة قوانني لإلستثمار وآليات تنظيمه و  568القيمة املتوسطة السابقة )
موال األجنبية  املتعلق ابلنقد والقرض الذي يسمح بتنقل رؤوس األ 11-03تنظيم التجارة اخلارجية ابلضافة إىل األمر أخرى 

إضافة إىل فرضه للشراكة يف القطاع املصريف والبنكي مع املتعاملني اجلزائريني مما يساهم يف انفتاح وتسهيل  من وإىل اخلارج، 
صادرات  يف ال  املتسارعةعمليات التصدير خارج احملروقات للمتعاملني املقيمني، من جهة أخرى يالحظ يف هذه الفرتة الزايدة 

متويل  و خيل اجلزائر مما يوحي ابنعكاسات على مؤشرات االقتصاد الكلي، ( ومنو مدا12-03ر الشكل ظ خارج احملروقات )أن
مع الصادرات خارج احملروقات   املتخذة التدابيحماكاة يدل على ومنه  ،الستثمارات والنفاق العمومي وحتسن الدخل الفردي 

 خاصة يف املواد األولية واملواد النصف مصنعة. 

3% 3%0%

73%

8%

13%

السلع االستهالكية

التجهيزات الصناعية

التجهيزات الفالحية

املواد النصف مصنعة

املواد األولية

املواد الغذائية
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مليون دوالر أي حبوايل الضعف من الفرتة السابقة   2065املتوسط السنوي إىل  فبلغ  2019إىل  2010أما خالل الفرتة  -3
مليون دوالر   1957إىل  2010مليون دوالر سنة  1089وهذا يعود إىل الزايدة النوعية يف تصدير املواد النصف مصنعة من 

%،  300ة تزيد عن مليون دوالر أي بنسب  530مليون دوالر مقابل  1608.3، أي مبتوسط سنوي بلغ 2019سنة 
  72مليون دوالر مقابل متوسط سنوي للسنوات السابقة بـ  340قدره ابلضافة إىل صادرات املواد الغذائية مبتوسط سنوي 

%، ومنه يتضح أن القطاعني األساسني يف الصادرات خارج احملروقات مها املواد  470أي أهنا منت بنسبة  ؛مليون دوالر 
، ابلضافة إىل املواد األولية  (17-03) على التوايل حسب الشكل رقم (%13% و73ية )النصف مصنعة واملواد الغذائ

املناجم خاصة فيما تعلق ابحلديد   ستغاللالايل للحكومة يبعث بسياسة جديدة إال أن التوجه احل ،%( ابلرغم من تراجعها 8)
استغالل مناجم الذهب يف اجلنوب  و  2017والصلب بعد دخول املنطقة الصناعية بالرة بوالية جيجل النتاج والتصدير سنة 

اجلزائري، فيما يبقى قطاع اخلدمات الغائب األكرب حيث يقتصر على النقل وبعض اخلدمات الفندقية مما يفسر ضعف قطاع  
 .خلصوص عكس الدول اجملاورةالسياحة اب

 أتثرت بـ: غي نفطية وعليه ميكن القول بن عوامل النمو يف قطاعات 

 النفتاح التجاري وتعليمات صندوق النقد الدويل لتحسني مؤشرات القتصاد الكلي؛  -
 تطورات القوانني والتشريعات الصادرة يف اجملال مع خمتلف التحفيزات املقدمة؛  -
 ثرت بشكل مباشر أو غي مباشر على الصادرات خارج احملروقات؛ منو مداخيل النفط أ -
 الفعالية النسبية للسياسة العمومية يف التأثي على قطاع املواد الغذائية واملواد النصف مصنعة.  -

إذ تبقى   ؛ التحول اهليكلي لمجايل الصادراتإن الزايدة السنوية للصادرات خارج احملروقات مل يكن هلا أثر ابرز يف 
احملروقات املنتج األساسي ملداخيل اجلزائر، لذلك وجب إعادة تقييم السياسة املتبعة ووضع اسرتاتيجية أكثر ديناميكية وسرعة  

سواق دولية ابلضافة إىل حتديد القطاعات اليت ميكن هلا دخول هاته السرتاتيجية بكثر  لتمكني النتاج الوطين يف اكتساب أ
 جدوى وموضوعية. 

 : 2019-1993الفرع الثالث: التنوع اجلغرايف للصادرات اجلزائرية خالل الفرتة  
يربز مدى اندماج االقتصاد  كما ،  الدخليشي التنوع اجلغرايف إىل تعدد األسواق اخلارجية للبلد مما ينب صالبة وثبات 

تعطي صورة  و الوطين مع االقتصادايت واملنظمات الدولية، حيث تبني قوة املبادالت التجارية وحترك رؤوس األموال عرب احلدود، 
وعليه مت   ، بذلك تزيد نسبة املبادالت بينهمو واملعاهدات بني تلك الدول  االتفاقيات رام حول العالقات السياسية من خالل إب 

   التطرق إىل أهم الدول اليت تصدر هلا اجلزائر يف اجلدول املوايل.
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 السنة  فرنسا  ايطاليا  اسبانيا  بريطانيا  تركيا  و.م.أ  هولندا  البرازيل  بلجيكا  كندا  الصين  الهند  كوريا  ألمانيا  البرتغال  روسيا 
   52 772 64 461 75 110    63 180 134 253 140 885 147 643 445 485 596 177 713 049 2019 
    178 607 148 955   262 380 248 415 471 512 276 001 318 424 591 254 703 784 586 259 2018 
  205 066  106 694   179 293 237 539 102 763 458 048  212 476 494 598 628 405 387 114 2017 
      142 153 107 900 176 624 160 742 422 518 146 901 115 984 569 199 423 938 374 184 2016 
 92 704      101 603 150 636 200 281 224 723 183 659 247 014 626 650 535 074 465 413 2015 
     149 223  145 805 216 817 398 871 377 289 206 548 431 813 745 369 648 043 543 224 2014 

     188 117 234 871  230 290 368 859 480 205 188 282 561 128 818 498 705 102 508 399 2013 

     201 357 402 189  268 714 416 012 852 975 207 705 290 286 618 024 911 090 484 660 2012 
    163 092  326 282  236 662 359 774 1 107 032 184 776 208 934 525 881 764 070 478 132 2011 
    121 998  231 567 149 692 188 276 324 534 1 077 796 210 739  460 560 684 236 294 322 2010 
   108 568   180 518  108 699 241 915 767 403 148 346 84 693 399 381 422 805 327 700 2009 
 131 741     345 607  166 564 395 547 1 215 558 189 376 141 755 585 006 798 537 409 047 2008 
    108 606  326 845  127 782 317 144 1 267 169 143 118 110 447 373 928 558 064 287 167 2007 
      260 761 145 592 137 868 207 255 1 082 428 135 833 118 306 435 900 678 622 333 004 2006 

 124 226     168 291 116 096 214 372 224 870 788 238 128 321  375 319 560 187 341 786 2005 

 57 379     142 994 57 377 137 733 173 028 517 112 98 926  263 142 372 786 280 514 2004 

 41 838     107 703 54 600 86 765 130 876 378 659 82 223  231 309 364 588 238 838 2003 
  34 971    75 267 36 935 71 356 135 356 213 322 76 834  180 971 301 337 203 877 2002 
      53 292 42 190 79 198 105 252 210 060 75 497 23 241 173 199 332 632 223 679 2001 
  55 185    58 665 49 551 113 022 124 623 257 697 100 262  175 168 332 272 219 581 2000 
      21 938 27 149 64 720 68 502 115 319 40 597 15 129 89 179 197 437 117 756 1999 
      21 494 25 322 37 688 48 288 90 981 34 685 15 311 57 709 110 120 100 109 1998 
  17 636    26 981 28 722 42 547 66 699 126 613 46 211  71 073 163 337 124 746 1997 

31 977      26 981 21 535 37 769 64 450 113 583 38 408  56 481 147 425 97 299 1996 
      11 749 19 559 11 998 51 819 82 838 16 753 10 871 33 326 111 738 70 451 1995 
 6 947 21 734    6 117 19 565 7 225 32 323 51 972   23 998 65 016 49 450 1994 
 6 755 10 305     14 894 10 528 18 611 38 164  4 564 16 114 52 659 40 059 1993 

 ( 2019  –1993) أهم الشركاء التجاريني للجزائر )الزابئن( الفرتة (: 15  -03اجلدول رقم )

 

Source :      (ONS, 1992 à 2016 & 2013 à 2018)   &   (Dhaman, 2020) 
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حيث وعلى مدى   2019إىل  1993( الدول العشرة األكثر استيادا من اجلزائر يف الفرتة 10-03يوضح اجلدول رقم )
ومع ذلك جند أن الرتكيز األكرب يقع على الدول التالية: فرنسا، اسبانيا،   ، % من الصادرات85الفرتة املذكورة أخذت نسبة 
 : هلا واجلغرايف   الشكل املوايل الرتكيز النسيبيبني و  ، (2020)وزارة التجارة اجلزائرية،   إيطاليا، و م أ، تركيا، بريطانيا 

 
 ( 2019 –1993): الرتكيز اجلغرايف للصادرات اجلزائرية خالل الفرتة  ( 18  -03الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (Visualdata, 2021) & (10-03اجلدول )اعتمادا على  طالبالمن إعداد  املصدر:
 

%  19% مث إيطاليا بنسبة 20أ هي األكثر استيادا من اجلزائر خالل إمجايل الفرتة بنسبة .م .ن و ب  أعاله الشكل يوضح
% على التوايل، وابلرغم من أن الوالايت املتحدة األمريكية تتصدر اجملموعة إال  13%، 15تليها كل من اسبانيا وفرنسا بنسبة 

على الصعيد اجلغرايف فإن الرتكيز األكرب يقع يف منطقة الحتاد   %، أما95أهنا أغلب مستورداهتا تتكون من احملروقات بنسبة تفوق 
وخمتلف   2005جزائري منذ سنة -% وهذا يعود العتبارات املوقع اجلغرايف القريب وكذا اتفاق الشراكة األورو62األوروب بنسبة 

لذلك فإن املوقع يلعب دورا يف حتقيق   (10-03ر اجلدول ظ )أناالتفاقات الثنائية املربمة بني اجلزائر وبلدان االحتاد األوروب 
تنافسية املنتجات من خالل وفورات تكاليف النقل، من جهة أخرى فإن الدول األوروبية تعترب من االقتصادايت املصنعة لذلك  

درات اجلزائر ضعيفة  يزيد الطلب على املواد األولية واملواد النصف مصنعة واملواد الغذائية، أما ابقي املناطق يف العامل فال تزال صا
واألمنية املرتدية   االقتصادية الدول العربية اليت ميكن أن تزيد ابعتبار املوقع اجلغرايف والتقارب الثقايف، إال أن األوضاع جتاه  خاصة 

ابلضافة إىل ذلك  والصراعات السياسية الدائمة يف اجلامعة العربية أثرت سلبا على التنمية الشاملة وازدهار التجارة العربية البينية، 
بينها حيث ترتكز معظم صادرات الدول العربية يف منتجات الطاقة، وارتباطها ابلدول الكربى خاصة   االقتصاديةتشابه اهلياكل 

األوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وحىت اسبانيا العتبارات التبعية التارخيية )االستعمار(، وما يالحظ أيضا هو غياب الدول  
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فريقية يف القائمة مما يدل على ضعف العالقة بني االقتصاد اجلزائري وامتداده الطبيعي مع الدول الفريقية ابلرغم من أن السوق  ال
،  2020الفريقية سوق واعدة إال أن حماوالت دخوهلا مل تتم بشكل جدي إال بتوقيع اتفاق التجارة للمنطقة احلرة الفريقية سنة 

هدها األول ويتعني عليها إنشاء روابط قوية واكتشاف األسواق لوضع اسرتاتيجية إنتاجية ولوجيستية تتسم  ال تزال يف عومع ذلك 
 ابلتنافسية خاصة بعد دخول الصني وبعض الدول العربية كمصر واملغرب نفس املسار. 

 : أساسيني  وعليه فإن الصادرات اجلزائرية تتأثر بشقني

 تأثر بعوامل دولية كالعرض والطلب )حسب احلصص(.  الشق األول: متعلق بصادرات الطاقة وت -
متعلق ابلصادرات خارج احملروقات تتأثر أساسا ابملوقع اجلغرايف، الرتباط التارخيي، التقارب الثقايف ونوع املنتجات   الشق الثاين: -

 املصدرة.

 : ألثر املتغريات االقتصادية الكلية على الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات قياسية املطلب الرابع: دراسة

تتناول الدراسة القياسية جمموعة من املتغيات الكلية لالقتصاد اجلزائري على اعتبارها ركائز أساسية يف التأثي على السياسة  
 لحداث تغيي هيكلي على املدى البعيد يف جمال االستثمار األجنيب املباشر والصادرات خارج احملروقات.   االقتصادية 

 : القياسية الفرع األول: التعريف أبدوات الدراسة 

برامج معلوماتية حتتوي على جمموعة ضخمة من املعادالت املعقدة لتطبيق مناذج إحصائية  تعتمد الدراسة القياسية على 
 . خمتلفة حسب نوع الدراسة املستهدفة ومن خالل ما يلي نتعرف على الوسائل القياسية املستخدمة يف الدراسة

 :  (EViewsتعريف الربجمية املستعملة )  أوال: 

عبارة عن حزمة حديثة لالقتصاد القياسي والحصاءات والتنبؤ تقدم أدوات حتليلية قوية ضمن واجهة مرنة وسهلة  
  االستخدام، كما توفر إمكانية للمستخدم احلصول على الرسومات بطريقة سهلة، من جهة أخرى متكن من الرتكيز على استخدام

دون احلاجة إىل تعلم بناء مجلة أوامر ومعادالت معقدة، وحاليا يعترب من بني أقوى الوسائل   EViews الربجمية الحصائية 
وهي أيضا كطريقة لتدريس االقتصاد   ،املستخدمة من طرف اجلامعات واملؤسسات األكادميية والباحثني يف مجيع أحناء العامل

( ملالئمتها يف  EViews10، وتستعمل هذه الدراسة النسخة ) (EViews , 2021)  القياسي وحتليل السالسل الزمنية 
  (.ARDL) استعمال منهجية الحنذار الذات للفجوات الزمنية املوزعة 
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 (:  Autoregressive Distributed Lag)  (ARDL) الذايت للفجوات الزمنية املوزعة منهجية اإلحنذار  اثنيا: 

( تعترب أحد تطبيقات القياس االقتصادي احلديثة  Bounds Testing Approachesوتدعى أيضا ابختبار احلدود ) 
( ومناذج  ARلقياس التكامل املشرتك بني املتغيات، حيث مت دمج مناذج الحنذار ) Pesaran and al (2001اليت طورها )

( لتكون السلسلة الزمنية دالة يف إبطاء قيمتها وقيم املتغيات التفسيية  Distributed Lag Model) فرتات البطاء املوزعة
يعترب األنسب لتوفره على جمموعة من  ، كما أنه ( 214، صفحة 2016)حواس و زرواط،  احلالية وإبطائها بفرتة واحدة أو أكثر 

(، اختبار اجنل  Johansen Cointegration Testاملميزات اليت تتجاوز مشاكل الطرق السابقة مثل طريقة جوهانسون )
( واليت جيب أن تكون فيها املتغيات من نفس  Victor Autoregression) VAR( ومناذج Engle-Grenger) جراجنر

   ( مبا يلي: ARDLيتميز منوذج )و الدرجة، 

 مشاهدة(؛   30مالئمة النتائج املتحصل عليها مع العينات الصغية )أقل من  -1
 املقدرات الناجتة عن النموذج تتصف خباصية عدم املشاكل املتعلقة حبذف املتغيات ومشكل االرتباط الذات؛  -2
 ؛ (62، صفحة 2018)بن مرمي،  إبدراج املتغيات الصماء يف التكامل املشرتك يسمح  -3
منوذج الطار   أيخذ عدد كايف من فرتات التخلف الزمين للحصول على أفضل جمموعة من البياّنت من  ARDLمنوذج  -4

 ؛(1313، صفحة  2013)ادريوش،  العام 
أو متكاملة   )Ι)0للتكامل املشرتك بغض النظر عما إذا كانت املتغيات مستقرة عند املستوى  ARDLيتم اعتماد تقنية  -5

  )2(Ιأو مزيج من االثنني، غي أنه ال ميكن تطبيقها عندما تكون متكاملة من الدرجة الثانية  )Ι)1من الدرجة األوىل 
(Pesaran, Shin, & Smit, 2001, p. 290) ؛ 

بداًل من   ARDLإذا كانت إحصائية فيشر تثبت وجود عالقة واحدة طويلة املدى بني املتغيات، فيمكن تطبيق هنج  -6
بار وتقدير عالقات التكامل  ، حيث توفر هذه التقنية إطارًا موحًدا وأكثر اتساق الختJohansenتطبيق هنج جوهانسون 

 املشرتك يف معادلة واحدة؛ 
( أو حمدوًدا،  n≤ 30( وجود عالقة واحدة طويلة املدى وكان حجم بياّنت العينة صغيًا )F-statisticsإذا أثبتت ) -7

 . (Nkoro & Uko, 2016, p. 87) أكثر كفاءة نسبًيا ARDLيصبح متثيل تصحيح خطأ 

 :  ( ARDLاثلثا: املراحل األساسية لتطبيق منهجية )

 الحنذار الذات للفجوات الزمنية املوزعة فيما يلي: املراحل األساسية ملنهجية  تتمثل

والعمليات الحصائية، نقوم بتحديد املتغي التابع واملتغيات  قبل تنفيذ مراحل الصيغة القياسية حتديد متغريات الدراسة:  -1
املستقلة وفق الواقع االقتصادي للدراسة أو بناءا على مبادئ إقتصادية نظرية، وتعترب مرحلة تعيني معلمات النموذج من أهم مراحل  
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 = Y ة املتغيات املستقلة وفق الصيغة تابع بدالل القياس االقتصادي حيث يتم التعبي عن املتغيات وفق معادلة يكون فيها املتغي ال

)…3, X2X ,1X(f ،   حيثY ...(هو متغي اتبع وX1, X2, X3متغيات مستقلة ) . 
يتم التأكد من أن كل املتغيات مستقرة عند املستوى أو متكاملة  : (Stationarity)حتليل استقرارية السالسل الزمنية  -2

بينهما، واستبعاد املتغيات اليت تكون متكاملة من الدرجة الثانية ابستخدام اختبارات جذر الوحدة  من الدرجة األوىل أو مزيج 
 ,Augmented Dickey–Fuller (ADF)  ،Phillips and Perron (PP) (Belloumi & Alshehryمثل

2015, pp. 5159-5160) . 
(، ابستخدام معايي  UECMنقوم بتحديد الفجوات الزمنية املوزعة املثلى لـ )(: UECMتصحيح اخلطأ ) توصيف منوذج  -3

تغي اتبع وفق  مو ( أو غيها، مث يتم توصيف النموذج ابفرتاض وجود ثالثة متغيات مستقلة SC(، معيار شوارتز )AICاملعلومات )
 العالقة التالية: 

∆Yt = β0 + ∑ βi

P

i=1

∆Yt−i + ∑ ϑj

q1

j=0

∆X1t−j +  ∑ θj

q2

j=0

∆X2t−j +  ∑ λj

q3

j=0

∆𝑋3𝑡−𝑗

+ 𝛾1Y𝑡−1 + 𝛾2X1𝑡−1 + 𝛾3𝑋2𝑡−1 + 𝛾4X3𝑡−1 + εi … … (1) 

 
  Yحركية املدى القصي، ( βi ،ϑj،θj  ،λj( متثل معلمات العالقة الطويلة األجل، و) 𝛾3، 𝛾2، 𝛾1 ،4𝛾حيث: ) 

 الزمنية املوزعة. ( الفجوات p, q1, q2, q3)  متغيات مستقلة،  (X1  ،X2  ،X3)  متغي اتبع، 
( الكتشاف ما إذا كانت هناك عالقة تكامل  Bounds Testعن طريق تنفيذ اختبار احلدود )اختبار التكامل املشرتك:  -4

 (، من خالل: 1مشرتك بني املتغيات املختلفة اليت مت فحصها عن طريق تقدير العالقة )
 عالقة طويلة األجل(. )ال توجد             03=2=1=0: 0H=    : فرضية العدم -
 )توجد عالقة طويلة األجل(.            03≠2≠1≠0: 1H≠ الفرضية البديلة:   -

واملتممة من قبل   Pesaran et al (2001( احملسوبة مع القيم احلرجة لـ )Fويتم أخذ القرار مبقارنة قيمة فيشر)
(Narayan (2005   ،للعينات األصغر واحملدودة وابلنسبة ألحجام العينات ومستوايت االحتمال واألعداد املختلفة للمتغيات

حيث توجد قيم دنيا تفرتض أن كل املتغيات مستقرة عند املستوى، وقيم عليا تفرتض أن كل املتغيات متكاملة من الدرجة األوىل،  
   وعليه يكون القرار وفق الشكل التايل: 

 
H0 H1 

 غي واضح 
Ι(0) Ι(1) 
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إذا وجد بن هناك عالقة تكامل طويلة األجل ابلضافة إىل منوذج تصحيح اخلطأ ميكن األخذ ابلنتائج لتحديد اآلاثر  
قصية املدى وكذا معامل سرعة التصحيح من وضعية عدم التوازن يف املدى القصي إىل التوازن يف املدى الطويل، حيث  ال طويلة و ال

 . (273، صفحة 2018)ميساوي،   %5لة إحصائية عند مستوى معنوية وذو دالجيب أن يكون املعامل سالب الشارة 
   :( 273، صفحة 2018)ميساوي،   أيضا ينبغي  السابقة  اخلطوات  إىل إضافة إختبارات جودة النموذج:   -5
 الذات بني األخطاء ويف حالة وجوده جيب زايدة فرتات البطاء حىت خيتفي؛  االرتباطالتأكد من عدم وجود  -أ

 والتوزيع طبيعي؛   التأكد من ثبات حد اخلطأ -ب
  (ECM)اخلطأ  تصحيح بنموذج اخلاصة والطويل  القصي األجلني  اهليكلي ملقدرات االستقرار خاصية حتقق مدى  دراسة  -ج

واختبار   (CUSUM)املختار، وللقيام بذلك يكفي إجراء اختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي املعاودة  ARDLبنموذج  املتعلق 
هرت النتائج أن كال منحنيي االختبارين يقعان داخل  ظ، فإذا أ (CUSUMSQ)اجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي املعاودة 

 .مقدرات النموذج تتميز خباصية الستقرار اهليكلي  % فهذا يعين أن 5احلدود احلرجة عند مستوى معنوية  

 :  رابعا: املتغريات املستهدفة يف الدراسة القياسية

تطوير احلركية النتاجية يف اجلزائر ابلكمية والنوعية  و أصبحت خدمات االستثمار األجنيب املباشر أمرا ضروراي يف دعم 
الالزمة لتحقيق االكتفاء الذات والتوجه إىل التصدير، لكن جذب هذه االستثمارات يتطلب عوامل وحمددات تتعلق بطبيعة البلد  

  هو  لدراسة ابلتحديد موضوع هذه او  ، األخرى االقتصادية حيث يكون هلا أثر متوازي بني جذب تلك االستثمارات والقطاعات 
تشي العديد من الدراسات التجريبية أن البلدان اليت تتلقى كميات كبية من االستثمار األجنيب  حيث الصادرات خارج احملروقات، 

املباشر تساهم يف حتسني مستوايت الصادرات والواردات من خالل حتفيز آلية صناعة السلع الوسيطية وزايدة القدرة التنافسية  
ويع النتاجي الستخدامها يف اخلارج، فهذا أمر مفصول فيه من قبل تلك الدراسات لكن ما جيب االنتباه له هو ذلك األثر  والتن

 الذي يرتتب عن تلك احملددات على جوانب أخرى من القتصاد. 

حادي يرتكز على  بناءا على اجلزء النظري للدراسة وإسقاطا على طبيعة االقتصاد اجلزائري الذي يتصف هبيكل تصديري أ 
را للدخل المجايل املرتتب عنها، لكن  ظ يف مستوايت جيدة إىل حد مقبول ن احملروقات فإن املؤشرات الكلية لإلقتصاد تبقى

بتفصيل أكثر فإن االستقرار اهليكلي لالقتصاد يبقى رهينة النعكاس الصدمات اخلارجية اليت تؤول معظمها إىل قطاع الطاقة وهذا  
البىن التحتية ودعم   إنشاءل حتليل تطور املؤشرات الكلية لالقتصاد، ابلضافة إىل هنج السياسة اجلزائرية يف ما لوحظ من خال 

النفاق العام يف صورة برامج النعاش االقتصادي حيث نتج عنه زايدة مستوايت الطلب، مع تقدمي مزااي وحتفيزات مادية ومعنوية  
أخرى وسعيا إىل إعطاء أفضلية للمنتجات الوطنية يف األسواق اخلارجية قامت بتخفيض  ، ومن جهة االقتصاديني للمتعاملني 

 تدرجيي ومستمر ألسعار الصرف ما حيد كذلك من الواردات ومينح الشركات يف السوق الداخلية جمال واسعا لتقوية تنافسيتها. 

د متغيات التحليل الكمية اليت حتفز استقطاب  وعليه، ووفقا ملا أشارت له العديد من الدراسات يف هذا اجملال، مت حتدي
سعر   ، (GNEالنفاق العام نرمز له بـ)، (GDP.Pاالستثمار األجنيب يف اجلزائر مبعدالت منو الناتج احمللي المجايل ونرمز له بـ)
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بع يتأثر بتغي املتغيات  الصادرات خارج احملروقات كمتغي ات أما  ، ( كمتغيات مستقلةEXصرف الدينار مقابل الدوالر نرمز له بـ)
( حيث مت اختيار هذه الفرتة  2019-1993املستقلة، واستخدمت هذه الدراسة بياّنت سنوية لالقتصاد اجلزائري تغطي الفرتة )

عهد اقتصاد السوق ابلضافة إىل  ا على أساس التطورات احلاصلة اليت جاءت عقب حتول اقتصادي جذري يف اجلزائر ودخوهل
وخمتلف التشريعات اليت تساوي بني املستثمرين األجانب واملستثمرين احملليني، كما سامهت بطريقة ما   االقتصاديةة توجيه السياس

 تبعية للمحروقات. الإىل إعطاء منهجية ميكن هلا أن تؤدي إىل اخلروج من دائرة 

 : الفرع الثاين: القياس اإلقتصادي على متغريات الدراسة
 . على إحصائيات املتغيات املستهدفةARDL الدراسة تطبيق منهجيةمن خالل مايلي حتاول 

 :  (Unit Root Testملتغريات الدراسة ) أوال: اختبار استقرارية السالسل الزمنية
( مت اختبار السالسل الزمنية هبدف حتديد  Augmented Dickey-Fullerديكي فولر املوسع ) ابستخدام اختبار 

( من عدمه، وقد  ARDLلتقرير صالحية استعمال منهج )  نب مشكلة االرتباط الزائف بينها املتغيات املختارة وجت درجة تكامل 
 ظهرت النتائج كما هي ملخصة يف اجلدول املوايل:  

 ( ADFنتائج اختبار استقرارية السالسل الزمنية )(: 16  -03اجلدول رقم )

 (level)    املستوى (st difference1) األولالفرق  
اثبت بدون   املتغريات 

اثبت بدون   اثبت فقط  اثبت واجتاه  اجتاه
 اجتاه

اثبت  
 اثبت فقط  واجتاه

0.0000 0.0001 0.0000 0.8294 0.0806 0.7995 prob 
X 

-6.0741 -6.2994 -6.4167 0.5546 -3.3490 -0.8099 t-statistic 

0.0000 0.0000 0.0000 0.2898 0.0299 0.0061 prob 
GDP.P 

-7.3607 -7.7802 -7.2244 -0.9650 -3.8474 -3.9207 t-statistic 

0.0029 0.0683 0.0143 0.9717 0.0961 0.9139 prob 
GNE 

-3.1508 -3.4429 -3.5682 1.6343 -3.2920 -0.2888 t-statistic 

0.0032 0.0584 0.0125 0.9969 0.1271 0.6397 prob 
EX 

-3.1138 -3.5235 -3.6267 2.6469 -3.1270 -1.2433 t-statistic 

 .%10%، 5، %1* مت إجراء االختبار عند مستوى الداللة 
.(05-04-03-02اعتمادا على املالحق رقم )طالب من إعداد الاملصدر: 
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غي مستقرة عند  ( X ،GDP.P ،GNE ،EXالسالسل الزمنية )مجيع  نالحظ أن (16-03رقم ) من خالل اجلدول
(، وال وجود ألي متغيات مستقرة من الدرجة  1) Ι( لكن بعد أخذ الفرق األول أصبحت مستقرة أي من الدرجة 0) Ιاملستوى 

Ι)2( ، ومنه يتحقق شرط استخدام منهجية الحنذار الذات للفجوات الزمنية( املبطئةARDL  يف قياس التكامل املشرتك بني )
 املتغيات. 

 :  اثنيا: حتديد فرتات اإلبطاء الزمنية املثلى للنموذج
القيام ابختبار فرتات البطاء للنموذج املناسبة للدراسة، حيث أتخذ دوال    E-Viewsيسمح الربّنمج الحصائي

  20هرت النتائج ألفضل ظ دى الطرق األكثر استعماال، وقد أ ( كإحAkaike information criteria) AICاملعلومات 
وقد  AICقل قيمة لـ وهو أفضل منوذج لتميزه ب ARDL(3, 2, 3, 3)( أنه أيخذ الفرتات التالية 19-03منوذج )شكل رقم 
( له ثالثة فرتات إبطاء، سعر  X(، أي أن املتغي التابع )06)  يف اجلدول امللحق رقم يظهر منوذج كما  500مت اختياره من بني 

( ثالثة  GNE( فرتتني، النفاق العام )GDP.P( ثالثة فرتات إبطاء، معدل النمو السنوي لمجايل الناتج احمللي )EXالصرف )
 فرتات. 

 
 ( AICإختبار الفجوات املالئمة لنموذج الدراسة )(:  19  -03الشكل رقم ) 

 
 ( 10E-Viewsخمرجات الربّنمج الحصائي ) املصدر:
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 وعليه تكون صياغة النموذج كما يلي: 

∆(X)t = C + ∑ β
1

3

i=1

∆(X)t−i

+ ∑ β
2

2

j=0

∆(GDP. P)t−j +  ∑ β
3

3

j=0

∆(GNE)t−j +  ∑ β
4

3

j=0

∆(EX)t−j

+ γ
1

(X)t−1 + γ
2

(GDP. P)t−1 + γ
3

(GNE)t−1 + γ
4

(EX)t−1

+ εi … … … … … . (1) 

 ( معامالت العالقة قصية األجل، β4 ،… ،β1اجتاه الزمن، )  𝑡د الثابت، احل Cالفروق من الدرجة األوىل،  ∆ : حيث
(4𝛾,…, 𝛾1  ،معلمات العالقة الطويلة األجل )𝜀𝑖 حد اخلطأ العشوائي. 

 :  اثلثا: إختبار التكامل املشرتك )منهج احلدود(

 يبىن هذا االختبار على صياغة الفرضية التالية:  

0β
1

= β
2

= β
3

= β
4

=: 0H 

0β
1

≠ β
2

≠ β
3

≠ β
4

≠: 1H 

• 0H  :عدم وجود تكامل مشرتك  فرضية العدم : 
• 1H  : وجود تكامل مشرتك  الفرضية البديلة : 

( مث مقارنتها ابحلدود الدنيا والعليا وفق  F-statisticsحبساب إحصائية فيشر )  (  10E-Views)حيث يقوم برّنمج 
فإذا كانت القيمة احملسوبة أكرب من احلدود العليا يتم رفض الفرضية الصفرية    (Peseran et al 2001املعيار احملدد من قبل )

 & ,Pesaran, Shin)  أنه إذا وقعت بني احلدين تكون العالقة غي واضحة  وقبول الفرضية البديلة والعكس صحيح، غي
Smit, 2001, p. 290) . 
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   (Bounds test)إختبار التكامل املشرتك  (: 17  -03اجلدول رقم )

 

 ( 10E-Views)خمرجات برّنمج  املصدر:

 : أعاله من خالل مالحظة النتائج املتحصل عليها وفق اجلدول  

عند داللة   4.66( أكرب من مجيع القيم احلرجة املقرتحة واليت أعالها تساوي F= 6.25احملسوبة ) يتضح أن قيمة فيشر 
البديلة القائلة بن هناك عالقة طويلة األجل بني متغيات الدراسة، كما أهنا  ، وعليه نرفض فرضية العدم وقبول الفرضية %1معنوية 

للمعدل السنوي للناتج احمللي المجايل،  % 5تظهر من خالل تقدير معامالت العالقة الطويلة على أهنا معنوية عند مستوى داللة 
%، ومنه ميكن األخذ  1ذو داللة معنوية عند  Cت % لسعر الصرف ابلضافة إىل أن احلد الثاب10% ابلنسبة لإلنفاق العام، 1

 هبذه النتائج لتفسي العالقة بني الصادرات خارج احملروقات واملتغيات املدروسة. 
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 :  رابعا: نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ

تقيس   (CointEq(-1))( نالحظ أن العالقة القصية األجل ذات آلية تصحيح اخلطأ 18-03من خالل اجلدول رقم )
سرعة تكيف النموذج للعودة من الختالل يف األجل القصي إىل الوضع التوازين يف اآلجال الطويلة مبعامل حد تصحيح اخلطأ  

 (. 0.0001% واملقدرة بـ)1البة، وهلا معنوية عالية لكون احتماهلا أقل من ( ذو إشارة س2.454716-للمتغي التابع املقدر بـ) 

 (CointEq(-1))منوذج تصحيح اخلطأ  (: 18  -03اجلدول رقم )

 
 ( 10E-Views)خمرجات برّنمج  املصدر:
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   :  جودة النموذج ختباراتإخامسا: 

 ظهر النتائج كما يلي: ت (، Lm Test)على اختبار  ابالعتماد الذات بني البواقي:  االرتباطمشكلة  -1

 ( Lm Testاختبار االرتباط التسلسلي للبواقي )(: 19  -03اجلدول رقم )

 
 ( 10E-Views)خمرجات برّنمج  املصدر:

 
وهي أكرب    %46.46( تساوي F-statistics=0.857012القيمة االحتمالية لحصائية فيشر البالغة )نالحظ أن 
 ، وهي أكرب من(DW =2.27 ،18-03)الشكل رقم ، وهذا ما تؤكده إحصائية داربن واطسون %5من مستوى املعنوية 

روقات بشكل عال من خالل متغيات  ( الذي بدوره يدل على تفسي تغي الصادرات خارج احمل2R  =0.97معامل التحديد )
 النموذج. 

 Durbin Watson  وفق  الدراسة متثيل منطقة االرتباط الذايت بني متغريات (: 20  -03الشكل رقم ) 

 
(Durbin & Watson, 1951, pp. 161-173) إعتمادا على: طالبمن إعداد ال املصدر:
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ابلتايل فإن املعلمات املقدرة تتميز ابلكفاءة وال وجود لإلرتباط الذات للبواقي )رفض فرضية العدم اليت تقول أن هناك  
   ارتباط ذات للبواقي(.

( اليت تظهر نتائج اجلدول  ARCHمن خالل استعمال مناذج ): (Heteroskedasticity)مشكلة جتانس تباين األخطاء  -2
، وهذا يشي إىل ثبات  0.05<  0.566%، أي 5أكرب من  chi-square(1)( تبني قيمة احتمالية كاي تربيع 20-03رقم )

 حدود اخلطأ العشوائي )ثبات التجانس(، ومنه ننفي وجود هذه املشكلة من النموذج. 
 

 ( Heteroskedasticity) اختبار جتانس تباين األخطاء(: 20  -03اجلدول رقم )

 
 ( 10E-Views)خمرجات برّنمج  املصدر:

 
( جند أن توزيع البواقي تتبع التوزيع الطبيعي،  21-03مالحظة الشكل رقم )  : عند (Jarque-Bera)اختبار توزيع البواقي  -3

 .(0.05< 0.6965 % )5أكرب من مستوى معنوية  Jarque-Beraحيث أن احتمالية 
 

 (Jarque-Bera): اختبار توزيع البواقي ( 21  -03الشكل رقم ) 

 
 ( 10E-Views)خمرجات برّنمج  املصدر:
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القصي والطويل   األجلنيإجراء اختبارين لظهار الستقرار اهليكلي ملقدرات  (: يتم Stability Testاختبار استقرار النموذج ) -4
، واختبار اجملموع الرتاكمي ملربعات  ( CUSUM) ومها: اختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي املعاودة اخلاصة بنموذج تصحيح اخلطأ

 (، حيث تظهر النتائج: CUSUMS)  اودةالبواقي املع
 

 (CUSUM _ CUSUMSQ)  ختبار استقرار النموذجإ:  ( 22  -03الشكل رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 10E-Views)خمرجات برّنمج  املصدر:

 
انسجام  %، وعليه نستطيع القول بن هناك 5من حدود املنطقة احلرجة مبعنوية املنحىن يتبني عدم خروج من الشكلني 

 واستقرار يف نتائج األجلني الطويل والقصي. 

 : للمتغريات للتحليل القياسي   االقتصادية الفرع الثالث: القراءة 

اجلزائري وقد ظهرت النتائج متوافقة مع شروط  قدم التحليل القياسي أتثي ثالثة متغيات كمية أساسية يف القتصاد الكلي 
(، وعليه ميكن لنا األخذ بداللة النتائج املتحصل عليها للتفسي االقتصادي  ARDLاملنهجية املستخدمة على النموذج )

%  3ا (، أم2R=97)معامل التحديد % 97للمتغيات املستقلة على املتغي التابع )الصادرات خارج احملروقات( بنسبة تصل إىل 
الباقية تعود إىل عوامل أخرى تندرج ضمن حد اخلطأ يف النموذج واليت يصعب قياسها مثل القرارات احلكومية واألزمات  

واملضاربة وغيها من   االحتكاروخمتلف ممارسات السوق السوداء اليت تسيطر يف كثي من األحيان على القتصاد مثل  االقتصادية
 العوامل. 
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   :  أوال: معدل منو الناتج احمللي اإلمجال

يفسر تطور الناتج احمللي المجايل جزءا يف منو الصادرات خارج احملروقات حيث كلما زاد فإنه   االقتصاديةمن الناحية 
ابلتايل فهو  و  على قدرة القتصاد على التصدير  يعكس زايدة القيمة املضافة للسلع واخلدمات املنتجة داخل البلد ويدل كذلك 

فمعدل منو الناتج احمللي المجايل يشي إىل وجود عالقة عكسية   هاته الدراسة مؤشر موجب للتحليل حول منو الصادرات، أما يف 
%، أي أنه كلما زاد معدل الناتج احمللي المجايل بوحدة واحدة نقصت قيمة  5طويلة األجل ومبعنوية إحصائية عند مستوى 

با من الناحية الحصائية ألنه  (، وعليه فإن هذا املتغي يؤثر سل46.9123-الصادرات خارج احملروقات بقيمة التغي مضروب يف )
( وحتركت نسبة الصادرات  GDP.Pيف الواقع يرتبط منوه ارتباطا وثيقا بنمو صادرات احملروقات فكلما زادت هذه األخية زاد )

سني  وحت ج احمللي تزيد من نصيب الفرد منهخارج احملروقات سلبا يف القيمة المجالية للصادرات، أما إقتصاداي فزايدة معدالت النات
وزايدة االستهالك احمللي من السلع واخلدمات ابملوازاة مع السياسة التجارية احلمائية يف اجلزائر املتمثلة يف   للفرادالقدرة املعيشية 

حيث تكون يف هذه احلالة حمفزا لتدفق   يوجه االستهالك إىل السلع احمللية مما  تراخيص االستياد ورسوم اجلمركة على الواردات
يف اآلجال القصية، وهذه   يت ميكن تصديرها خارج احملروقات، وتكون انعكاساته سلبية على العديد من السلع ال ثمار األجنيباالست

 .   بني القطاعات  موجهة للتصدير يف اآلجال الطويلة وهذا ضمن اسرتاتيجية متكاملة احلالة ميكن استغالهلا يف تطوير منتجات  

 :  اثنيا: اإلنفاق العام

سياسة النفاق   ووفقا للنظرية الكنزية فإن أتثييعمل النفاق العام على تشجيع االستهالك وزايدة الطلب الكلي،  نظراي
العمومي يف دعم وحتفيز املستثمرين وبناء اهلياكل القاعدية سوف تؤدي إىل تشجيع االستثمار وزايدة التوظيف وابلتايل يزيد معدل  

تصدير، وقد  عمليات يؤدي إىل خلق فوائض على املدى الطويل حيث تصبح هذه الفوائض حمل السلع واخلدمات، مما  إنتاج 
ابق  تطت وهو ما  ؛ (0.000)  %1( بداللة معنوية أقل من 0.012201موجبة بقيمة ) هلذا املتغي  نتيجة التحليل القياسي  ظهرت 

 أن ذلك يفسر من خالل زايدة االستهالك احمللي  ابلرغم من أن التأثي ضعيف إىل حد ما؛ إال نتائجه مع املنظور القتصادي
( املتمثلة يف مواد البناء  2009-2001لإلنتاج خاصة تلك املوجه لتنفيذ برامج النعاش االقتصادي يف مراحله األوىل والثانية )

هذه القطاعات  املواد الغذائية، لكن تظهر الصادرات خارج احملروقات وابخلصوص يف  وكذلك ومواد نصف مصنعة بصفة عامة 
( أهنا يف حالة منو مما يوحي بثر النفاق على املدى الطويل يف حتسني القدرة النتاجية وتغطية  09-03)اجلدول رقم 

ما يؤكد ذلك هو ما شهدته التجارة اخلارجية من حتسن ملحوظ يف زايدة التصدير  و احمللية مث التوجه إىل التصدير،  االحتياجات 
% من الصادرات المجالية وهو رقم غي مسبوق يف  10.54حيث بلغت نسبة  2021% سنة 64.56 خارج احملروقات بنسبة 

تراجع الطلب العاملي بفعل جائحة  ر عن ظ وهذا بغض الن% 88.46اهليكل التصديري اجلزائري ما خفض نسبة احملروقات إىل 
ن تبعية احملروقات، وقد تركز هذا التحسن عن سنة  كوروّن والغالق الصحي ومن جهة أخرى جتلي الرادة السياسية يف اخلروج م

 يف املواد التالية:   2020

 .%144.45 ن دوالر أي بزايدة قدرهامليو  54, 51صادرات المسنت بلغت  -1
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 . %44.57 ون دوالر أي بزايدة قدرهاملي 120صادرات السكر بلغت  -2
 .%25.66 قدرهادة مليون دوالر أي بزاي  46.29صادرات التمور بلغت  -3
 . %5.09 ـمليون دوالر أي بزايدة تقدر ب  283.26بلغت  صادرات األمسدة املعدنية والكيميائية األزوتية -4
مليون دوالر أي   163األخرى احملصل عليها من تقطي الفحم احلجري بلغت  صادرات الزيوت واملنتجات -5

 . %121.34 بزايدة
 . (2021)وزارة التجارة اجلزائرية،  %38.52 ـ ر أي بزايدة تقدر بمليون دوال 205صادرات املواد الغذائية بلغت  -6

ما يالحظ أيضا من خالل طبيعة هذه املواد املصدرة أن اجلزائر استقطبت العديد من االستثمارات األجنبية املباشرة املهمة  
مواد البناء، كما يأتوقع منو التصدير من عديد  القطرية يف جمال احلديد والصلب و الرتكية و يف هذا اجملال خاصة تلك املتعلقة ابلشراكة 

شركة  لالبويل بروبيالن  منتج االستثمارات األجنبية املباشرة يف جمال النسيج واملواد النصف مصنعة أو تلك املوجهة للتصنيع مثل 
 تواتل الفرنسية وجممع سونطراك. 

   :اثلثا: سعر الصرف 

ختفيضات سعر الصرف تقنية تستعملها الدول يف حدود معينة ملنح قوة تنافسية ملنتجاهتا يف األسواق الدولية، فكلما   تعترب 
اخنفض سعر الصرف احمللي مقابل عملة البلد املستورد أصبحت السلع املصدرة له أرخص نسبيا من سلعه احمللية بفعل القوة  

(  5.2320-شارة سالبة بقيمة )إبهر سعر صرف الدينار اجلزائري ظ للدراسة  وذج القياسي يف النم و الشرائية للعملة األجنبية، 
% مما يدل على أن اخنفاض سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي له أثر عكسي  10ومبستوى معنوية أقل من 

( جند أهنا ترتكز  18-03للصادرات اجلزائرية )الشكل على قيمة الصادرات خارج احملروقات، وابلعودة إىل حتليل التوزيع اجلغرايف 
صادرات احملروقات اليت يتم  ل  خالفا أساسا يف منطقة الحتاد األورب وعليه تكون عائدات التصدير خارج احملروقات بعملة األورو 
فإنه   وعليهو كانت أكرب من الدوالر التعامل فيها ابلدوالر األمريكي، وابلرغم من أن اخنفاض قيمة الدينار اجلزائري جتاه عملة األور 

من املفرتض اقتصاداي أن يكون متغيا إجيابيا يف زايدة القدرة التصديرية، لكن الدينار اجلزائري يقيم عمليا تقييما إداراي عن طريق  
التمويل غي  و زايدة الكتلة النقدية بمستمر نظرا لعوامل عدة منها تغطية العجز يف املوازنة العامة بشكل ض فوخي  ، بنك اجلزائر

ر إىل أسعارها يف السوق  ظإىل وضعها التوازين يف السوق احلقيقي ابلن بعد التقليدي، إال أن القيمة احلقيقية للدينار اجلزائري مل تصل 
منة على أسعار السلع واخلدمات وفقا لقاعدة العرض والطلب، ومنه فإن التسيي الداري  املوازية حيث تبقى هذه األخية هي املهي

حافظ على قيمة أعلى للدينار اجلزائري مقابل العمالت األخرى خاصة جتاه العملة األوروبية مما سبب  قد أو الرمسي لسعر الصرف 
 يف عدم آداء دوره يف تشجيع الصادرات خارج احملروقات. 
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   :  خالصة الفصل الثالث

والتعليل   الربطجمموعة متكاملة من احملفزات املميزة لإلقتصاد اجلزائري مع ليل دراسة حتال  تخالل هذا الفصل حاول من
متاشيا والتطورات الداخلية واخلارجية، بدأ ابلتحول اليديولوجي والتوجه إىل االنفتاح التجاري واالقتصادي إىل السياسات التجارية  
املنتهجة والقوانني التشريعية املتخذة يف إطار متكامل لتحسني املناخ االستثماري وجذب رؤوس األموال األجنبية لتحقيق التنمية  

ني وتنويع اهليكل االقتصادي الوطين للذهاب إىل بناء قاعدة صلبة لرتقية الصادرات خارج احملروقات، وحسب التحليل  وحتس
 والدراسة توصلنا إىل جمموعة من النتائج التالية: 

-90أخذ االقتصاد اجلزائري انطالقة جديدة بعد تبين اقتصاد السوق واالنفتاح اخلارجي من خالل قانون النقد والقرض 
، حتت ظروف غي مواتية وارتفاع املديونية اخلارجية مقابل ضعف هيكلي على مجيع األصعدة  12-93وقانون االستثمار  10

 . ى نتائج الصالحات يف تلك الفرتة مما انعكس عل تصاداي، اجتماعيا، أمنيا، سياسيا إق

، لكن ما يالحظ يف  نيالقوانني اليت تنظم القطاع تدعم التشريع يف جمال االستثمار األجنيب والتجارة اخلارجية برتسانة من
بعض  الصالحيات يف ذلك عدم االستقرار والتغي املستمر ابلضافة إىل التعقيد والغموض يف العديد منها، كما لوحظ تداخل 
 . ؛القوانني حيث تظهر على أهنا مكملة لبعضها غي أن هذه الوضعيات ختلق البيوقراطية يف التعامالت الدارية 

أنه  قرارات الشريك األجنيب يف إدارة املشروع، كما  من% 49% مقابل 51شرط الشراكة احمللية مع األجانب بنسبة حيد 
تخوف من تقلب  لق صعوابت يف إجياد شريك مناسب خاصة وأن املستثمرين احملليني يفتقدون إىل اخلربة واملمارسة، إضافة إىل الخي

أتسست جمموعة من اآلليات التنظيمية لتسيي ومرافقة املتعاملني  قد د من خماطر االستثمار؛ و ا يزيالقوانني دون سابق إنذار مم
تقدمي  و االقتصاديني األجانب لتأسيس مشاريعهم مما يسهل استقبال وتوجيه املستثمرين مع تصنيفهم حسب ثقل رأمسال املشروع 

املشرع اجلزائري ابلرغم من أنه قدم الكثي يف هذا اجملال إال أن أتثيها مل  ، ومنه فإن وفقا لذلك  خمتلف التحفيزات املادية واملعنوية
اتيجية متكاملة  را إىل عدم االستقرار وغياب اخلربة واستشارة املختصني لوضع اسرت ظ ا بل كان يف بعض األحيان سلبيا نيكن مرضي

 . من مجيع النواحي

االستثمار والتجارة يف اجلزائر يف حتسن طفيف، لكنها غالبا   مؤشرات االقتصاد الكلية بشكل مقبول جعل من مناخ ظهور
على تقلبات أسعار النفط وتطورات الطلب العاملي الذي يبىن بدوره على أساس التحوالت القليمية والدولية، هذا   ذلك  اعتمدما 

املباشرة للزمة النفطية   واآلاثر  2008ة الوضع عرض التنمية احمللية خلطر التوقف، وهو ما أكدته انعكاسات األزمة املالية العاملي
سبب ركودا   مما حيث دفعت ابحلكومة إىل إلغاء العديد من املشاريع املسامهة يف تعزيز مناخ االستثمار والتجارة اخلارجية،  2014

ع اسرتاتيجية  يف مؤشرات االقتصاد غي أن ذلك يعترب صدمة سلبية يبىن عليها حتول هيكلي بشرط توفر الرادة السياسية ووض
 . ر يف تسييها خاصة سعر الصرفظللتخلص من املرض اهلولندي، غي أن بعض املؤشرات الكلية جيب إعادة الن
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بني حتليل تطورات االستثمار األجنيب املباشر والصادرات خارج احملروقات ارتباطها ببعض القطاعات املتمثلة يف األشغال  
خرى للمنتجات النصف مصنعة والنسيج والفالحة بنسب أقل، وهذا يرتجم السياسة  العمومية والبناء مث بعض القطاعات األ

املتخذة يف اجلزائر يف تشجيع التنمية من خالل زايدة النفاق العام على برامج النعاش االقتصادي، وقد كان أثر ذلك على املدى  
ت االستثمارات األجنبية مع الصادرات خارج  املتوسط من خالل زايدة الصادرات يف هذه اجملاالت، ومن جهة أخرى ارتبط

     مع طبيعة املنتجات املتمثلة أساسا ابلصناعة الوسطية واملنتجات الفالحية.  ايف واالرتباط التارخيي والثقايف احملروقات ابملوقع اجلغر 
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 اخلامتة:  

عناصر النتاج والثروة وخمتلف  ل  املرور  ت او بادرة اليت حتتوي قنيشكل الستثمار األجنيب املباشر حمور القتصاد الدويل فهو امل 
اجتماعية أو غي   ،ةتتعدى إىل أهنا سياسي و مقوماهتا، وهو األداة واآللية اليت تستعملها الدول خللق انعكاسات أصلها إقتصادية 

موضوع الستثمار األجنيب   ارتبط وكثيا ماسواء كان من بلد أأم أو مضيف فلكل ميزاته وأهدافه،  املستهدفة ذلك من التأثيات 
  والفالسفة الذين تبنوا القتصاديني ابلتجارة اخلارجية حيث اعتربت مرافقا ومكمال له، لذلك برز العديد من أراء املفكرين  املباشر

 . ءها، منافعها وأضرارهاحول دوافع نشو وا اختلفو تنظيا هلذه احلركات الدولية 

يف حمفزات الستثمار   منها األولمتثل أعمدة لبناء املوضوع حيث من خالل هذه الدراسة حاولنا الوقوف على ثالثة و 
  املختارة  القطاعات يف  حتسني املناخ الستثماريحمددات تعمل على انتقاء جذبه من خالل  املباشر واليت ترتجم على أهنا األجنيب

الثاين فهو الستثمار األجنيب املباشر   العمود ، أما النتائج املستهدفة تكون احملفزات حسب حيث فليس كل استثمار مرغوب به 
  نتائجه  واليت ستظهرالضافة الفعلية على االقتصاد الوطين لقاحملفزات املقدمة له خل من خالل وموجه كعنصر فاعل يف إطار حمدد 

 . اثلث وهو اهلدف عمود الصادرات خارج احملروقات ك يف ترقية

 لذلك قسمت الدراسة إىل جزئني أساسني: 

تناول يف فصلني التأصيل النظري لإلستثمار األجنيب املباشر والصادرات وخمتلف العوامل املؤثرة هبما، وكذا   اجلزء األول:
املتبادلة من خالل التطرق إىل العالقات املشرتكة بينهم، وبعد الطالع على العديد من املصادر  و  ةوالغي مباشر  ةاآلاثر املباشر 

واملراجع املختلفة تبني بن االستثمار األجنيب املباشر ظاهرة دولية ترتكز على حمركني أساسني: األول يتعلق ابلشركة املنشأة هلذا  
رة على األسواق الدولية واالستفادة من خمتلف مزااي النتاج الكبي، أما احملرك  الستثمار حيث تدفعها الرغبة يف التوسع والسيط

تبني ذلك من  و الثاين فإنه يعود إىل االقتصادايت الدولية املضيفة بشكل أساسي مع الدول املصدرة لالستثمار من جهة أخرى، 
لتحقيق  احملفزات املقدمة واملقومات املتوفرة دة من خالل تناول نظرايت تدفق رؤوس األموال عرب احلدود حيث تسعى إىل االستفا 

، ومبا أن  واضحة، لذلك فإن هذه الوضعية تصنف على أهنا استثمار يف احملفزات لتحقيق عوائد حمددة وفق اسرتاتيجية األهداف
هذه الدراسة ترتكز على أتثيات االستثمار األجنيب املباشر على الصادرات فقد تناول اجلزء النظري أيضا جانبا من التنظي  

لصادرات ابلضافة إىل األساليب املختلفة يف التأثي عليها كسياسات التجارة الدولية كما أهنا تعترب من قبيل احملددات  لالقتصادي 
حتديد   ت الدراسةري يف فصليه األول والثاين حاولاجلزء النظ عرض  حلركة الستثمار والتجارة الدوليني، ويف مضمون املشرتكة 

 التأثيات املتبادلة بينهما. 

 : النظرية التالية النتائج من  جمموعة وينتج من خالله 

ص مهمة يف تنمية اقتصادايت الدول وحتوهلا  الستثمار األجنيب املباشر ممثل أساسا يف الشركات املتعددة اجلنسيات له خصائ  .1
   . ادية والبشرية والرفع من قدرهتامن خالل آاثره الجيابية على التمويل، امليزان التجاري، التحول التكنولوجي وتشغيل املوارد امل
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واستمرارها؛ هذا املناخ خيضع لشروط  يتطلب جذب رؤوس األموال األجنبية توفي مناخ استثماري مالئم لقيام األعمال  .2
 . ألهداف املسطرة على املدى الطويل وتنازالت مجة جيب موازنتها وا

  . املناسب من خالل التحفيزات املالية والضريبية وغيها من تلك املقدمة من قبل الدول املضيفة  االستثماريتوفي املناخ  .3
يتم  ضمن اسرتاتيجية طويلة املدى مع حتديد قطاعات حمددة  ذلك  يكون ، جيب أن للموارد الطبيعية  الوفرة النسبية غالل واست

 . يزات القتصاد املضيف الرتكيز على تنميتها يف ضل م 

التحفيزات املختلفة دورا يف توجيه سياسة استهداف الستثمارات لتنمية الصادرات إال إذا توفر احلد األدىن من   تؤدي ال  .4
طويل يف  ة يف التعامالت، غي ذلك فإن تلك التحفيزات تصبح عامال سلبيا على املدى الللعمال والشفافي   االقتصاديةاحلرية 

   .تنمية القطاعات املطلوبة 

البيئة وحماولة  و  القتصاد على الدول املضيفة مراقبة املعايي الدولية واالنتباه إىل سلبيات االستثمار األجنيب املباشر على  .5
، ابلضافة إىل انتقاءها  ةالثقافي و  ةاالجتماعي  توالتحوال ةالسياسي  اتالقرار  مستوى علىتسييها وفق أقل األضرار خاصة 

      .متكاملة مع االستثمارات احمللية  وفق اسرتاتيجية 

، وابلتايل فإنه جيب توفر مرونة  املستهدف يتم حتديد نوعية الستثمار األجنيب املباشر  بهمن خالل طبيعة القطاع املستثمر  .6
   . ستقبال الستثمارات ضمن األهداف واملعايي احملددة يف السرتاتيجية العامةاتمة يف ا

للذهاب إىل   ومتكاملة تنويع القواعد الصناعية مبساعدة الستثمارات األجنبية املباشرة جيب أن تكون بطريقة مرنة وديناميكية  .7
 . سبيةامليزات النو  الوفرة  تنويع الصادرات يف نفس القطاعات من خالل استغالل 

تنمية الصادرات من خالل الستثمار األجنيب املباشر يتطلب استثمارات رأسية تتيح أتسيس صناعات مستقلة بفروعها يف   .8
 . لذلكالدول املضيفة مما يؤدي إىل خلق نسيج صناعي وجتاري مع األسواق اخلارجية، وعليه جيب توجيه التحفيزات وفقا  

  يتوجب ر على تنمية االستثمارت األفقية، لذلك أاث يؤدي إىل التسيي اخلفي للتجارة اخلارجية من خالل السياسات التجارية  .9
الصادرات مثل فتح مناطق التجارة احلرة واالنضمام إىل التكتالت  ترقية اختاذ إجراءات مكملة لالستفادة منها يف 

 . االقتصادية 

ولية وحمدداهتا خاصة فيما تعلق ابلبنية التحتية واألنظمة املالية واملصرفية، اآلليات التحفيزية،  توفي شروط التجارة الديتوجب  .10
  .ألسواق ا احلماية من خماطر
القتصاد اجلزائري كنموذج لتطبيق جمموعة من   تتناول  حيث اجلانب التطبيقي للدراسة يف يتمثل اجلزء الثاين: 

والسياسية والتحوالت املهمة اليت هتدف إىل اخلروج من تبعية اهليكل التصديري للمحروقات خاصة بعد   االقتصاديةالصالحات 
إىل النفتاح واعتماد   اليت كانت نقطة بداية اختاذ القرار بشأن التحول من املركزية يف تسيي القتصاد 1986األزمة النفطية لسنة 

  1990اعتماد قانون النقد والقرض لسنة جاء ذلك ب، ي النظرة السلبية جتاه الستثمارات األجنبية يوتغ  سياسة إقتصاد السوق
يضع أسس  ل 1993جاء أول قانون لالستثمار سنة  ه فتح الباب أمام حرية االستثمار األجنيب والتجارة اخلارجية، وبناء علي  الذي

من خطر العلة اهلولندية،   واالبتعاد كان اهلدف من ذلك معاجلة املسار للذهاب إىل تنويع املداخيل و لإلقتصاد اجلزائري، جديدة 
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الدائنني الدوليني، ومع توايل القوانني املسية لإلستثمار والتجارة اخلارجية لوحظ التقلب   ِقبلمن  اليت فرضت  إضافة إىل املعايي 
بقائها حتت أتثي أسعار  متنوعة مع  اقتصادية اع حليل والنقاش أن ذلك كان نتيجة ألوضحيث تبني من خالل الت  املستمر والتغي

مدى جناعتها يف  و  %، لذلك فإن طرح التساؤل حول تلك القوانني اليت تضمنت حتفيزات مهمة للغاية 94النفط بنسبة تفوق 
من خالل تلك املؤشرات أهنا مل تكن ابملستوى املطلوب  الجابة ت الدولية، قد وجد حتسني مناخ االستثمار اجلزائري ضمن املؤشرا

متاشيا والتغيات على مستوى العامل إذ أن التحفيزات ال تتعدى التخفيضات يف الضرائب والرسوم مع إلغائها لفرتات حمددة وهذا  
واالبتكار واستغالل الطاقات املادية   االقتصاديةرية فهي تبحث على جمال أوسع من احل ، ال يرتقي إىل طموح الشركات الدولية

الكلي خاصة الناتج احمللي المجايل مع مؤشرات أخرى ضمن   ابالقتصادوالبشرية واملزااي اجلغرافية، غي أن املؤشرات الفرعية املتعلقة 
املناخ  مؤشرات ساهم يف حتسن مستوى جيد، األمر الذي  على نفس اخلط مثل النفاق العمومي واملديونية اخلارجية كانت 

ذلك  إال أنه وجد جانب آخر ساهم بشكل سليب للغاية متثل يف مؤشر الفساد وعدم الشفافية كان  ،بشكل حمتشم االستثماري
بشرية  نتيجة البيوقراطية واستعمال النفوذ إضافة إىل التأخر الكبي يف األنظمة املالية واملصرفية والتطورات التكنولوجية واملوارد ال

ذلك فقد ساهم فرض  إضافة ل، باشرة خارج احملروقات تدفق الستثمارات األجنبية امل اخنفاضالفنية والتقنية، هذا كله أدى إىل 
% من رأس املال، إذ أهنا تفرض  51/49للعمال خاصة تلك املتمثلة يف القاعدة  االقتصادية بعض القوانني اليت تتعارض واحلرية 

ة لإلستثمار إىل إجياد شريك حملي وهذا أمر صعب ماليا وتقنيا، إذ أن املستثمرين احملليني أو األسواق املالية  على التدفقات األجنبي
اآللية التمويلية للمشاريع الكبية وال القيم الفنية لإلنتاج )التسيي، التكنولوجيا، االخرتاعات  القدرة و  تفتقد إىل احمللية )البوصة( 

، هذا األمر حصر الستثمارات األجنبية يف املشاريع الصغية واملتوسطة كأقصى  عن الستثمار  ألجانب....( مما أدى إىل عزوف ا
، وابلتايل  عدا تلك املشاريع اليت تدخل فيها املؤسسات العمومية كشريك تقدير مع غياب استخدام التكنولوجيا احلديثة واملتطورة

السياسة   الواردات مع توفي بعض كانت تأوجَّه إىل إحاللو ة دوليا كمًّا ونوعاً، فإن املخرجات من النتاج ال ميكن أن تكون تنافسي 
مما يؤدي إىل تشويه السوق   لذلك من خالل احلمائية ونظام الرخص وزايدة الرسوم اجلمركية على الواردات مناخا التجارية 
 . الداخلية 

كليا على موارد احملروقات لتمويل التنمية    اعتمدتأهنا  الدراسة ت وجد للجزائر االقتصاديةأيضا، من خالل حتليل البيئة 
احملسوس ألسعار النفط ومداخليها مما أبقى على السياسة   االرتفاع خاصة يف برامج النعاش القتصادي وقد تزامن ذلك مع 

وجهة لتلك الربامج التنموية الضخمة  اجلزائرية رهينة العلة اهلولندية، خالفا لذلك فإن بعض الستثمارات األجنبية امل االقتصادية 
( خاصة فيما تعلق ابألشغال العمومية والبناء والتجهيز، كانت قد استفادت من التوسع يف الستثمارات  2014إىل  2001)

ضح ذلك  احمللي مما ساهم يف بناء قاعدة إنتاجية تنافسية أدت إىل زايدة الصادرات خارج احملروقات وات  االستهالك نتيجة التوسع يف 
صلة منذ  إلغاء عديد الربامج التنموية ذي احمللي نتيجة تراجع النفاق العمومي على النشاء و  االستهالك أكثر بعد ختفيض 

بشكل ملحوظ يف املواد النصف مصنعة واملواد األولية   2019، حيث زادت قيمة الصادرات خارج احملروقات بعد سنة 2014
، وما لوحظ يف هذه الفرتة اليت أتت بعد  2021% من إمجايل الصادرات 10.54روقات إىل وقد بلغت قيمة الصادرات خارج احمل
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على تنويع املداخيل لذلك فهو أيضا حمفز غي مباشر   احلكومة هو تراجع مداخيل النفط وهذا أمر دفع حبرص  2014سنة 
 داخليا وخارجيا.   االقتصاديةلتنشيط الدبلوماسية 

اجلزائري على الصادرات خارج   االستثماري اليت متيز املناخ  األساسية االقتصادية متغيات لالتحليل القياسي ل عن  أما 
وقد أسفرت النتائج على أن   ،احملروقات، حددت ثالثة متغيات متثلت يف سعر الصرف، النفاق العمومي، الناتج احمللي المجايل 

للدينار اجلزائري   مدار تسعي على  درات ألن البنك املركزي يعتمد تسيي سعر الصرف ابلطريقة احلالية ال تساعد على ترقية الصا 
تقرتب من السوق  و إقتصاداي جيب إختاذ تسعية أقل تدرجييا  أنه أمام العمالت األجنبية وهي ال متثل القيمة احلقيقية له، إذ  ومرتفع 

وحتسني النظام   اقتصاديةالعتبار األمور الغي ابعني ، مع األخذ يف حتديد سعر الصرف  املوازية اليت أتخذ قاعدة العرض والطلب 
بشكل ضعيف على املستوى الكلي   موجبة العالقةاملصريف وتطويره، أما املتغي الثاين املتمثل يف النفاق العمومي فكانت 

عمومية  للصادرات خارج احملروقات، لكن من خالل التحليل القتصادي وجدّن أهنا موجبة بشكل جيد جتاه قطاع األشغال ال
إىل قطاعات مستهدفة بعينها لتكون أكثر فعالية للخروج   النفاق العموميواملواد النصف مصنعة، وابلتايل ميكن توجيه وتركيز 

، أما املتغي الثالث فقد كان من خالل منو الناتج  ةحمدد تلرتكيز اجلهود يف تنمية جماال ، قطاعيا وليس إمجاالابلتنوع التصديري 
% حيث إذا زاد  94على قطاع احملروقات بنسبة تفوق  العتمادهاحمللي المجايل الذي تبني أنه أخذ التأثي الحصائي يف النموذج 

  لالستثمارات مهم  قتصاديافإنه يأظهر نسبة الصادرات خارج احملروقات يف تناقص من النسبة المجالية، لكن مع ذلك فهو حمفز 
، حيث كلما كانت نسب النمو جيدة دل  ويدعم النفاق العمومي واخلاص  على التمويل األجنبية املباشرة يبني قوة وقدرة القتصاد 

ذلك على ارتفاع نصيب الفرد منه واتساع السوق احمللية فيمنح ذلك ثقة أكرب للمستثمرين يف جناعة مشاريعهم وتشكيل قاعدة  
 ية تساهم يف التصدير يف اآلجال املتوسطة والطويلة. إنتاج 

 : النتائج التالية ستخلص ت دراسة فإن الومن خالل ما سبق 

من أبرز ما قدمت يف هذا الشأن املساواة بني  ، و 2020-1993خالل الفرتة  األعمالاجلزائر حتسني مناخ  حماولة .1
 . ة القانونية واحلماياملستثمرين احملليني واألجانب، حرية الستثمار  

أساسي هو تنمية الصادرات خارج احملروقات للخروج  هدف إىل حتقيق  االستقاللمنذ اجلزائرية  االقتصاديةتسعى السياسة  .2
 .1990ر تبين سياسة اقتصاد السوق وقرا 1986من التبعية النفطية وبرز ذلك أكثر بعد األزمة النفطية لسنة 

قوانني الستثمار املختلفة يف سبيل حتسني مناخ الستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر، حيث  منح حتفيزات مهمة من خالل  .3
كانت أكثر تركيزا يف جمال العفاءات الضريبية؛ ابلضافة إىل العمل على توفي مناطق صناعية على املستوى الوطين  

البيوقراطية  بسبب  نقائص يف االستفادة منهاسجل العديد من ال تابلرغم من ذلك و  ،وتسييها عن طريق وكالة متخصصة 
 . املصاحبة لذلك

املؤشرات الدولية ملناخ األعمال؛   خالل من  ويتضح ذلك حتسني مناخ االستثمار مل يرتقي إىل تطلعات املستثمرين األجانب  .4
لدى املستثمرين ملمارسة  يعمالن على خلق الثقة ال إذ أهنما  ، االقتصادية خاصة فيما تعلق مبؤشري مدركات الفساد واحلرية 

نشاطاهتم يف إطار تنافسية حقيقية، أما مؤشر سهولة األعمال فهو كذلك ال يشجع على الستثمار ابلرغم من اجلهود  
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املبذولة يف حتسينه إال أن انتشار البيوقراطية يثبط ذلك بسبب ضعف التشريعات وترك قوانني الستثمار املتعاقبة حتت تفسي  
 . ل تعليمات ومناشي ملحقةم من خالالتنظي

يف الناتج احمللي المجايل، املديونية، التضخم وسعر الصرف، تعطي حتفيزا نسبيا   ممثلملؤشرات االقتصاد الكلي الجياب داء األ .5
 . أصوهلم من تراجع قيمتها على  فاظ احللتدفق الستثمارات األجنبية وتعزز من ثقة املستثمرين يف 

ال تقل عن  بنسبة  شراكة حملية واالستياد فرض السياسة التجارية اجلزائرية شرط استثمار األجانب يف عمليات التصدير  .6
 . ركة الش  ا يعمل على تقييد حرية نشاط% وهذ30

مدعمة  دعم املنتجات ابلشكل احلايل يضعها ضمن املنتجات املمنوعة من التصدير يف القانون اجلزائري، غي أن هناك مواد  .7
يف معظم األسواق الدولية لعدم احرتامها قوانني التنافسية الدولية  القوانني و  هذه الوضعية تتعارض يسمح بتصديرها إال أن

 . WTOخاصة مع دول 

حتفيز الصادرات من خالل العاّنت املالية والفنية متنح تنافسية أكرب يف األسواق اخلارجية، غي أهنا بقيت معتمدة على   .8
وفق برّنمج   ر يف طريقة دعمهاظ  جيب إعادة النتلك العاّنت دون تطويرها لتصبح جاهزة للمنافسة دون مساعدة وابلتايل

 . حمدد

ارج  دورها يف رفع القدرة التصديرية خ تؤدينشأت العديد من آليات أتطي الصادرات وتسيي مساعدهتا؛ إال أهنا ال  .9
      .والسرتاتيجية احملروقات لغياب التحليل  

 . قطاع احملروقات  خارج ة حمددلقطاعات املباشرة غياب نظام توجيه االستثمارات األجنبية  .10

القيام بعمال صناعية يف نفس اجملال  ابلرغم من إمكانية  بشكل أكرب الطاقة تركيز الشركات األجنبية يقع يف استثمارات  .11
 . ا للتصدير وتوجيهه

امليزات النسبية ملقومات القتصاد اجلزائري يف التحول اهليكلي خاصة فيما تعلق ابملوارد األولية والبشرية   الستفادة منعدم  .12
 . املنتجات اجلزائرية و مع الدول الفريقية إذ تعترب سوق واعدة تتناسب   القليمي والقاريوالتموقع اجلغرايف 

 . لرتقية الصادرات خارج احملروقات   لبىن التحتية كقاعدةسامهت بشكل إجياب يف تشكيل ا  االقتصادية برامج التنمية  .13

  نقص وغياب االستثمارات األجنبية يف قطاع النقل اخلاص املوجه للتجارة اخلارجية كاألسطول البحري واجلوي حتت أتثي .14
 . عدم مرونة التشريعات القانونية

املنطقة العربية احلرة دون أثر، ودخول اجلزائر إىل منطقة   إىل االنضمام من املناطق التجارية احلرة فعليا إذ كان  االستفادةعدم  .15
جنبية وتنمية  مما ضيع عليها فرص عديدة يف زايدة الستثمارات األ 2021التجارة احلرة الفريقية مل يكن إال يف سنة 

فتح السوق اجلزائرية أمام الحتاد األوروب من خالل اتفاق الشراكة   إىليف هذا الطار  التوجه كان   حيث الصادرات السلعية 
 . إىل سوق مستهلكة أكثر من مصدرةمما حوهلا 

التوجه إىل األسواق الدولية املتطورة واملستهلك األوروب خاصة يف ضل غياب تنافسية املنتجات مل أيت ابلنتائج املنتظرة، لكن   .16
النسبية للجزائر يف جمال  عية احليوية والعضوية واستغالل املساحات واملواد الطبيعية وامليزة ميكن ذلك من خالل املنتجات الزرا
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ابستغالل الطاقات السياحية من خالل حتسني اخلدمات اليت ترقى   وافتكاك جزء من السوق املغاربية  والسياحة  الفالحة 
 . خاصة ابملنتج السياحي الستقطاب املستهلك األوروب

   الدراسة:  ختبار فرضياتإ
على إثر النتائج املستخلصة من الدراسة تتشكل لدينا رؤية واضحة حول الستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر  

ه ميكن أتكيد أو نفي  منو  ت، اجملاال ههذحتفيز دور الصادرات خارج احملروقات و تنمية وتنويع يف ة سامهدورها يف املو 
 الفرضيات الفرعية املقرتحة يف هذه الدراسة كما يلي:   

الطار العام حملددات مناخ االستثمار سامهت يف حتسني تصنيف اجلزائر ضمن املؤشرات الدولية؛ يف هذا   : األوىلالفرضية  -
ذولة من قبل احلكومات املتعاقبة يف  الطار فقد انقسمت التحفيزات إىل شقني أساسني، الشق األول يتعلق ابجلهود املب

تداخل يف العديد من القوانني   يوجد حيث ( 2020إىل  1993قسمه القانوين والجرائي )قوانني الستثمار والقوانني املالية 
للصول  خاصة فيما تعلق ابحلماية القانونية  ، واآلليات املؤسساتية والصالحيات مما فتح الباب أمام البيوقراطية وعدم التأكد

تفشي   واملمتلكات )التأميم واملصادرة وحق الشفعة(، هذا اجلانب كان سلبيا إىل حد كبي على ثقة املستثمرين ما يدفع إىل
ان له انعكاس على تلك املؤشرات الدولية ذي صله، أما الشق الثاين فيتعلق ابحملددات  قد كالفساد واستغالل السلطة، و 

املتمثلة يف األسواق واملوارد اخلامة وكذا امليزة النسبية للمقومات الطبيعية مثل املوقع اجلغرايف وغيها، ومن جهة   االقتصادية
   .زائر ضمن املؤشرات الدولية ولو بشكل طفيف أخرى كانت مؤشرات القتصاد الكلي مواتية يف حتسني تصنيف اجل

ساهم التحسن النسيب ملناخ االستثمار يف اجلزائر على منو تدفقات االستثمار األجنيب املباشر؛ هذه الفرضية   : الثانيةالفرضية  -
يف   ية املباشرةخمزون االستثمارات األجنب ت االستثمار ضعيفة للغاية إال أنوإن كانت تدفقا ميكن اعتبارها صحيحة نسبيا 

، وعليه يتنب أن هناك جزء معترب يرغب يف الستثمار والبقاء، يف هذا اجلانب ال يشرتط التمييز بني االستثمارت  تزايد مستمر
احملروقات سيكون خارج قطاع   قطاع يف قطاع الطاقة أو القطاعات األخرى ألن التأثي الجياب املتعدي لرؤوس األموال يف 

 2019حول إنشاء مصنع برتوكيماوي سنة ل يف ذلك مشروع الشراكة بني سونطراك وشركة تواتل الفرنسية احملروقات ونستد
    . منه إىل التصديرمادة البويل بروبيالن الذي سيوجه جزء  لتصنيع 

من خالل  وذلك  يؤدي االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر إىل حتسني القدرة التصديرية خارج احملروقات :الثالثةالفرضية  -
اسرتاتيجيات التصدير حيث تقوم على بناء   من وهذه  ، زايدة النتاج وإحالل الواردات بداية مث توجيه الفوائض إىل اخلارج

إىل األسواق اخلارجية، وقد جتسد ذلك يف قطاعي السلع النصف مصنعة  قاعدة تنافسية للمنتج يف السوق احمللي مث الذهاب 
 . فة إىل املواد الفالحية بنسب أقلوالصناعة االستخراجية إضا

أظهر   ، أرست سياسة حتفيز االستثمار األجنيب املباشر أسس لرتقية الصادرات خارج قطاع احملروقات  : الرابعةالفرضية  -
املؤشرات الكلية   ية خالل فرتة الدراسة، مع أتثيتنمالالتحليل القتصادي ملختلف الجراءات والقوانني ابلضافة إىل برامج 

للجزائر من خالل املقاربة القياسية، أن تلك السياسة أخذت الوقت الكايف يف إرساء منهج إنتاجي وتصديري مبساعدة  
تنمية  املتعددة اجلنسيات، إال أنه مل يكن ابلشكل املطلوب وال ابلرتكيز الفعال ل هائص شركات الستثمار األجنيب املباشر وخص
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امل  و عدم كفاءة املوارد البشرية املتخصصة وعو السرتاتيجي البعيد املدى  لغياب التخطيط قطاعات اسرتاتيجية معينة
وابلتايل جيب   ،شهدت نتائج معتربة يف بعض اجملالت قدف  لفورية؛ ومع ذلكاليت تتميز ابالبيوقراطية والقرارات العشوائية 

 تصحيح بعض املسارات يف سياسة التحفيز واستهداف االستثمارت األجنبية املباشر. 

حمفزات االستثمار األجنيب  ومن خالل اختبار الفرضيات الفرعية ميكن أخذ القرار بشأن الفرضية الرئيسة للدراسة على أن 
، ألنه جيب تغطية السوق احمللية يف  على املدى الطويل  املباشر تلعب دورا ابرز يف ترقية الصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات

تنافسية  النتاجية القاعدة البناء يكون ذلك  خالل (، )التوجه حنو الداخل( )اسرتاتيجية إحالل الواردات اآلجال القصية واملتوسطة 
(، وبني هذا وذلك فإنه  إسرتاتيجية تنمية الصادرات )التوجه حنو اخلارج(تبدأ عمليات التصدير واستهداف األسواق اخلارجية ) و 

صناعات املنتجة للسلع املوجهة حنو التصدير من جهة، وإقامة العوائق يف وجه استياد بعض  ال دعم جيب القيام بتقدمي املساعدة و 
  ه األجنيب لتطبيق إسرتاتيجيت  الستثمار فروع السلع املصنعة من جهة أخرى، لتفعيل السرتاتيجيتني معا، وإعطاء جمال واسع أمام 

 الدولية ضمن هيكل الشركة األم. 

   : الدراسة مقرتحات

سياسة املتخذة يف السنوات السابقة يف جمال ترقية الستثمارات األجنبية املباشرة والصادرات خارج احملروقات؛ وعلى  وفقا لل
 وتسريع وتية اخلروج من تبعية احملروقات: املقدمة  اقرتاح احللول التصحيحية لتفعيل احملفزات  نالدراسة ميك  هذه  نتائجضوء 

 . ملواصلة حتقيق النتائج الجيابية سياسة التحفيز ودعمها خالل تثمني املكتسبات احملققة من  .1

 ؛ والبيوقراطية  أتطي أفضل لإلقتصاد الوطين والقضاء على الفساد الداريخللق  الصالح الداري وتنمية املوارد البشرية  ضرورة .2

، بعيدا عن استنساخ  للنمو زائري ج اقتصادي املدى بناءًا على مقومات البلد ومميزاته واعتماد منوذج  ةطويل اسرتاتيجية وضع  .3
   . خمتلفة السياسية والطبيعية و  والثقافية  االجتماعية و   االقتصاديةيف التنمية ألن الوقائع  جتارب البلدان األخرىو أفكار  

يعمل على تشجيع األعمال ذات األهداف بعيدة  ومستقر إعادة صياغة قوانني الستثمار والتجارة اخلارجية يف قانون متكامل  .4
  أو بني تلكخاصة على مستوى الشركات الكربى  ال ميكن الفصل بني األعمال النتاجية والتجارية  إذ املدى للتصدير، 

عم واملتابعة وبني املواد  اليت تستحق الد واملنتجات هبذا يكون الفصل بني األعمال  الشركات املستقلة واملتكاملة يف منتجاهتا؛ 
 . % عليها51/49ية لتفعيل القاعدة حتديد املعايي اليت تفصل بني ماهية القطاعات السرتاتيجية والسياد  مع ، األخرى

كيز على بناء قواعد صناعية ميكنها املنافسة يف  إعادة النظر يف القطاعات املستهدفة ابلدعم وإقامة جدول تفضيلي من أجل الرت  .5
 . موارد الطبيعية والطاقات البشرية امليزة النسبية لل االعتبار األسواق اخلارجية مع األخذ بعني 

إعادة التفكي يف الستثمارات األجنبية املباشرة مبجال احملروقات وكيفية توجيه جزء منها إىل التصنيع يف الداخل خاصة يف   .6
، مع تقدمي حتفيزات مغرية لعادة استثمار األرابح يف جماالت  قانون احملروقات اجملال البيرتوكيماوي وجعل ذلك أمرا أساسيا يف 

 . ية لزايدة الصادرات خارج الطاقةاتيجية وطنأخرى مستهدفة من قبل إسرت 
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اليت تعمل على سلسلة النتاج إىل التصنيع  وضع آلية لدفع استغالل املقومات الزراعية من خالل الشركات املعددة اجلنسيات  .7
 ن هلا زراعة صناعية. ّ  يكو  مماوالتسويق  

على أساس القيمة املضافة يف النتاج، إذ ال ميكن املقارنة بني صادرات الصناعة االستخراجية   ات التحفيز وجوب تركيز  .8
والبحث   ةالبشري  تنمية الطاقاتىل إ أكثر ومنه توجه التحفيزات ، مثال والصادرات يف جمال التكنولوجيا والبتكارت واملعلوماتية

 . العلمي 

ميادين البحث والربط مع املعاهد واجلامعات كشرط أساسي   مع األجنبية اندماج الشركات احمللية و  ة من معين نسبة فرض  .9
ماداي ونشر ثقافة رايدة  تدرجييا لذهاب إىل استقاللية اجلامعات وخمابر البحث العلمي للإلستفادة من املزااي الضريبية واجلبائية، 

 . قابلة للتصدير  منتجاهتا  مما ينتج لنا بيئة صناعية البييناألعمال هبا، مع تفعيل التنافس والتعاون 

ال ميكن إقناع املستثمرين   نهأل األم  ة استقبال رؤوس األموال الدولية يتطلب نظام مايل ومصريف متطور ومرن ال يقل عن الدول .10
األجانب بتحويل أمواهلم إىل نظم غي معروفة لديهم، وعليه جيب الذهاب إىل اعتماد املعايي البنكية الدولية لتسهيل انتقال  

 . ع تدفق الستثمارات وتنوعهايتوسلرؤوس األموال من مجيع أحناء العامل 

البورصة لعادة نشاطها وخلق بيئة األعمال املبنية على تداول جتسيد   وتفعيل دور  ي عن سياسة دعم املؤسسات املفلسة التخل .11
 . رجال األعمالل فكار األ

 . لذلك املوارد البشرية  أتهيلعله أكثر مرونة مع  جلفض الضغط اجلبائي خإصالح اجملال الضرييب و  .12

 . احلدود  عرب  املالية املتدفقة ابملعامالت  تعلق  فيما  خاصة  والتجارية  االستثمارية  للعمليات املرافقة  القطاعات  وتطوير  حتسني .13

ة مع البلدان العربية  تعميق الشراكو الشراكة مع الحتاد األوروب،  اتفاق  خاصةالدولية  االتفاقيات ر يف بعض ظ إعادة الن .14
 . ةوالفريقي 

احلذر إىل التكتالت الدولية ووضع اسرتاتيجيات مستقبلية لإلستفادة منها وعدم تكرار سيناريو الشراكة األوروبية،   االنضمام  .15
 . خربة يف امليدان االقتصادينيمع إقامة مناطق جتارة حرة مبدئيا لتسهيل مناخ األعمال والتصدير واكتساب املتعاملني 

 . دية( لتسهيل وختفيض تكاليف النقل حتتية )طرق، مطارات، موانئ، سكك حدي بىن فتح املعابر احلدودية وإنشاء   .16

على العرض والطلب لعطاء   اعتمادامسايرة البنك املركزي لسعر صرف الدينار اجلزائري أمام العمالت الدولية بكثر فاعلية  .17
حماولة  مع ختفيض األضرار املتأتية من األسواق املوازية للعملة من ميكن  مما، تنافسية للمنتجات احمللية يف األسواق اخلارجية 

 . هلا ضمن القنوات الرمسية تدرجيياإدخا

من خالل إدماج متثيليات اجلزائر يف اخلارج ضمن السرتاتيجية الوطنية لرتقية الصادرات خارج   االقتصادية تفعيل الدبلوماسية  .18
  . احملروقات
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   آفاق الدراسة:

  ه التعمق يف حمددات الستثمار األجنيب املباشر وآاثره على ترقية الصادرات، وجد أندراسة هذا املوضوع و  من خالل
را ألمهيته يف دعم القتصاد اجلزائري واخلروج به إىل إقتصاد  ظ، ون جوانب عدة موضوع متشعب ومركب يسمح للباحثني تناوله من 

 جديد مبين على القيمة املضافة، فإننا نقرتح توسيع هاته الدراسة إىل اجملاالت التالية: 

)دراسة قطاع مواد البناء احلديد والمسنت   ارج احملروقاتاستهداف االستثمار األجنيب املباشر كنموذج لرتقية الصادرات خ .1
 . كنموذج(

 . ( املشرتكة )دراسة حالة جملموعة من الستثمارات األجنبية ية اجلزائر  ةلصناع الدماج الدويل لاألجنبية على  اكةأثر الشر  .2

 . أسواقها الدولية ة اجلزائرية يف دور الشركات املتعددة اجلنسيات يف تفعيل تنافسية الصناع .3

 اجلزائرية.  االقتصادية السياسة تصحيح ل  املعايي الدولية ل ظ مناخ استثمار مالئم يف  .4
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. بسكرة، جامعة بسكرة،   أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية (. 2014-1991املباشر يف اجلزائر خالل الفرتة ) 

 اجلزائر. 
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 . بسكرة، جامعة حممد خيضر، اجلزائر.  شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد التنمية 

(. أمهية النظام املايل و الستثمار األجنيب املباشر يف التوجه القتصادي اجلديد يف سياسات  2017عبد الرحيم عامر. ) -7
أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه علوم ختصص: علوم إقتصادية فرع:  ر. التنمية: دراسة حالة اجلزائ

 . جامعة سيدي بلعباس، اجلزائر.  إقتصاد مايل 
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(. أثر احملددات االستثمارية للشركات املتعددة اجلنسيات على السياسات البيئية للدول  2017حممد العيد بيوض. ) -8
. جامعة فرحات   أطرحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصاديةة يف اجلزائر. املضيفة دراسة حتليلية لقطاع الطاق 

 عباس، سطيف. 

-(. املنظمة العاملية للتجارة وانعكاساهتا على قطاع التجارة اخلارجية دراسة حالة )اجلزائر2011آايت هللا موحلسان. ) -9
 . ابتنة، جامعة احلاج خلضر، اجلزائر.  لوم يف العلوم االقتصادية، شعبة: اقتصاد التنمية أطروحة دكتوراه عمصر(. 

(. أتثي التضخم على املتغيات االقتصادية الكلية، دراسة قياسية حلالة اجلزائر خالل الفرتة  2016بن يوسف نوة. ) -10
م االقتصادية ، ختصص: اقتصاد  أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم يف العلو . 1970-2012
 . بسكرة ، جامعة بسكرة ، اجلزائر.  تطبيقي 

(. أثر تنمية الصادرات غي النفطية على النمو االقتصادي يف البلدان النامية احلوافز واملعوقات.  2004سعيدي وصاف. ) -11
 . اجلزائر، جامعة اجلزائر، اجلزائر.  أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، ختصص حتليل إقتصادي 

أطروحة  (. أثر تقلبات سعر الصرف على امليزان التجاري وسبل عالجها )دراسة حالة اجلزائر(. 2015سلمى دوحة. ) -12
 . بسكرة ، جامعة بسكرة، اجلزائر. مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث يف العلوم التجارية ، ختصص جتارة دولية  

دراسة واقع  –(. التسويق الدويل للمنتوج الزراعي كأداة لتنمية الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات 2016و. )سليمان دح -13
 . بسكرة، جامعة بسكرة، اجلزائر.  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيي . -سوق التمور يف اجلزائر

أطروحة  دخل للرايدة االقتصادية دراسة حتليلية للنموذج الصيين. (. إسرتاتيجية تطوير الصادرات كم2018سهام موسي. ) -14
 . بسكرة، جامعة بسكرة، اجلزائر.   مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، ختصص جتارة دولية 

(. حمددات التجارة اخلارجية: دراسة قياسية حملددات الطلب على الواردات اجلزائرية للفرتة  2019صالح بوقرورة. ) -15
. ابتنة،   ة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم االقتصادية، شعبة اقتصاد مايل أطروح. 1990-2011

 جامعة ابتنة، اجلزائر. 

(. أمهية ودور متويل وأتمني قروض التصدير يف ترقية الصادرات غي النفطية دراسة حالة  2011حممد األمني شرب. ) -16
"FSPE" و "CAGEX( 2009-1998" خالل الفرتة .)  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف العلوم

 . بسكرة، جامعة بسكرة، اجلزائر.  االقتصادية 

أطروحة لنيل دكتوراه دولة يف  (. االجتاهات اجلديدة للتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصادية. 2006حممد حشماوي. ) -17
 . اجلزائر، جامعة اجلزائر، اجلزائر.   العلوم االقتصادية

أطروحة دكتوراه  . 1993(. أثر ترقية االستثمار على النمو االقتصادي يف اجلزائر منذ 2018الوليد قسوم ميساوي. ) -18
 . بسكرة، جامعة حممد خيضر، اجلزائر.   علوم يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد تطبيقي
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(. مسامهة لصياغة اسرتاتيجية لتدويل نشاط املؤسسات الكربى، املتوسطة والصغية، دراسة حالة  2016ايسني جوامع. ) -19
 . جامعة بسكرة.   أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، ختصص إقتصاد دويلتدويل بعض املؤسسات اجلزائرية.  

أطروحة دكتوراه يف العلوم  يب كآلية لتفعيل تنافسية االقتصاد اجلزائري. (. حتسني مناخ االستثمار األجن 2015عمر قريد. ) -20
 . بسكرة، جامعة بسكرة، اجلزائر.   االقتصادية، ختصص نقود ومتويل

رسالة  .  -دراسة حالة اجلزائر–إقليمية  -(. توطن الستثمارات األجنبية املباشرة: مقاربة ماكرو2013كمال دمدوم. ) -21
 . جامعة ابتنة، اجلزائر.   مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم ختصص اقتصاد التنمية 

أطروحة دكتوراه  املباشر حالة اجلزائر. (. السياسة املالية وأثرها على استقطاب االستثمار األجنيب 2011حممد داودي. ) -22
 . تلمسان، جامعة تلمسان، اجلزائر.  يف العلوم االقتصادية ختصص مالية عامة 

يف مستقبل االستثمار احمللي العرب دراسة حتليلة قياسية   FDI(. أثر االستثمار األجنيب املباشر 2012نورية عبد حممد. ) -23
  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه فلسفة علوم حبوث العمليات . 22010 -1992لبعض دول اخلليج العرب للمدة 

 . جامعة سانت كليمنتس. 

(. أثر إسرتاتيجييت ترقية الصادرات وإحالل الواردات على الناتج احمللي المجايل يف  2017حامت سعيد أمحد سعيد. ) -24
. اخلرطوم، كلية الدراسات التجارية، السودان: جامعة   ه الفلسفة يف االقتصاد أطروحة دكتورا(. 2014-1970السودان )

 السودان للعلوم والتكنولوجيا. 

(. ترشيد السياسات التجارية من أجل االندماج االجياب للجزائر يف االقتصاد العاملي "املنظمة  2012حفيظة شيخي. ) -25
 . وهران، جامعة وهران، اجلزائر.   يف االقتصاد، ختصص مالية دولية مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستي العاملية للتجارة".  

مذكرة  . 2014 – 1970(. دراسة حتليلية مليزان املدفوعات اجلزائري خالل الفرتة املمتدة من 2017حورية بن طرية. ) -26
 ورقلة، اجلزائر. . ورقلة، جامعة  خترج لنيل شهادة املاجستي يف العلوم االقتصادية ، ختصص مالية وجتارة دولية 

(. سعر صرف الدينار اجلزائري بني نظام التثبيت ونظام التعومي املدار وأتثيه على ميزان املدفوعات  2012خليفة عزي. ) -27
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستي، ختصص علوم اقتصادية، فرع  ( دراسة مقارنة. 2008 - 1985)

 جلزائر: جامعة املسيلة. . املسيلة، ا   مالية وبنوك وأتمينات

مذكرة تدخل ضمن  (. أثر تغيات سعر الصرف على امليزان التجاري ، دراسة حالة اجلزائر. 2012عبد اجلليل هداجي. ) -28
 . تلمسان ، جامعة تلمسان، اجلزائر.   متطلبات نيل شهادة املاجستي 

رسالة  لصادرات خارج احملروقات يف اجلزائر. (. حتليل فعالية السياسات العمومية يف ترقية ا2012عبد الرزاق مدوري. ) -29
 . وهران، جامعة وهران، اجلزائر.   ماجستي
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(. دراسة حتليلية حلركة التجارة اخلارجية يف اجلزائر من منظور اجلغرافيا  2012-2011فاطمة الزهراء بن زيدان. ) -30
.   تصادية ،ختصص مالية واقتصاد دويل ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستي يف العلوم االق االقتصادية. 

 الشلف، جامعة الشلف، اجلزائر. 

(. دور السياسات التجارية يف تفعيل االتفاقيات التجارية القليمية والدولية )دراسة حالة اجلزائر  2013فيوز سلطاين. ) -31
. بسكرة،   ية، ختصص اقتصاد دويلمذكرة خترج لنيل شهادة املاجستي يف العلوم االقتصادواتفاق الشراكة األورومتوسطية(. 

 جامعة بسكرة، اجلزائر. 

/   1990(. ميزان املدفوعات وأاثره على التجارة اخلارجية ، دراسة حالة بلدان املغرب العرب ) 2011خلضر عقيب. ) -32
. وهران، اجلزائر : جامعة   مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستي يف العلوم التجارية ، ختصص مالية وإدارة أعمال(.  2009
 وهران. 

  -1990(. أاثر تقلبات أسعار الصرف على ميزان املدفوعات )دراسة قياسية(، حالة اجلزائر 2016حممد زرارقة. ) -33
. تلمسان، جامعة  مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستي يف العلوم التجارية ، ختصص اقتصاد قياسي وبنكي ومايل .  2014

 تلمسان، اجلزائر. 

مذكرة خترج لنيل شهادة  (. اثر احلواجز الغي تعريفية على حترير التجارة اخلارجية )حالة اجلزائر(. 2012مرزاق عثمان. ) -34
 . اجلزائر: جامعة وهران .  املاجستي يف العلوم االقتصادية ، ختصص اقتصاد دويل 

  -دراسة حالة اجلزائر-ارجية على املؤشرات االقتصادية الكلية(. أثر حترير التجارة اخل2014نور اهلدى بلحاج. ) -35
. بسكرة، جامعة بسكرة، اجلزائر. مذكرة ماجستي يف العلوم االقتصادية ، ختصص إقتصاد دويل. 2000-2009
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     :املؤمترات العلمية  -د

(. التجارة الدولية كإسرتاتيجية لتحقيق التنمية املستدامة دراسة حالة: اجلزائر يف  2019التوفيق كرمية، و زهرة جامع. ) -1
ملتقى الدويل حول االجتاهات احلديثة للتجارة الدولية و حتدايت التنمية املستدامة حنو رؤى  . 2018-2005الفرتة 

 زائر: جامعة الشهيد محة خلضر. الوادي، اجل مستقبلية واعدة للدول النامية. 

(. تقييم آاثر برامج االستثمارت العامة  2013مارس,  12-11عائشة خلويف، أمساء بن زايدي، و شفيعة أيت ابرة. ) -2
أحباث املؤمتر الدويل: تقييم آاثر برامج االستثمارت العامة  على اسرتاتيجية تنمية الصادرات غي النفطية يف اجلزائر. 

 1. جامعة سطيف  )اجلزء الثاين(  2014-2001لى التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة  وانعكاساهتا ع

(. قواعد املنافسة يف ضل املبادئ الدولية كآلية لالنضمام إىل املنظمة  2019عبد احلكيم قلوح، و الغايل بن ابراهيم. ) -3
  –معهد احلقوق والعلوم السياسية، املركز اجلامعي مغنية  ية والتقييد.املؤمتر الوطين حول: املنافسة بني احلر العاملية للتجارة. 

 اجلزائر. 

(. واقع االقتصاد اجلزائري من خالل املؤشرات الكلية يف ضل برامج  2019عبد احلكيم قلوح، و الغايل بن ابراهيم. ) -4
امللتقى  (. 2017–2001ة )دراسة حتليلية للفرت  2016/2030النعاش االقتصادي كقاعدة للنموذج اجلديد للنمو 

العلمي الوطين حول: التوجهات النقدية واملالية لالقتصاد الوطين اجلزائري على ضوء التطورات االقتصادية القليمية  
 اجللفة: جامعة عاشور زاين.  . 2019نوفمرب 14والدولية، 

التكنولوجيا )دراسة حالة:   (. دور الشراكة األجنبية يف حتسني سبل نقل 2019عبد احلكيم قلوح، و هشام طلحي. ) -5
املؤمتر الدويل حول: نقل التكنولوجيا على الصعيد  (. Glovizفرع  - Global Group ALGERIEجممع 

 مخيس مليانة: خمرب القتصاد الرقمي، جامعة اجلياليل بونعامة.   جويلية.  02-01الدويل،يومي 

ملتقى الدويل بعنوان:  (. متطلبات أتهيل املؤسسات الصغية واملتوسطة يف الدول العربية. 2006حممد قويدري. ) -6
بن   الشلف: جامعة حسيبة  أفريل. 18-17متطلبات أتهيل املؤسسات الصغية واملتوسطة يف الدول العربية، يومي 

 بوعلي. 

ملتقى دويل حول  (. أمهية الستثمار األجنيب املباشر يف ترقية املؤسسات الصغية واملتوسطة. 2006حممد قويديري. ) -7
اجلزائر: خمرب العوملة واقتصادايت   أفريل. 18و  17متطلبات أتهيل املؤسسات الصغية واملتوسطة يف الدول العربية يومي 

 مشال إفريقيا، جامعة الشلف. 

-2001(. تقدير فعالية سياسة النفاق العام يف دعم النمو االقتصادي ابجلزائر خالل الفرتة 2013مد كرمي قروف. )حم -8
أحباث املؤمتر الدويل: تقييم آاثر برامج الستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو  . 2012

 . منشورات خمرب ش إ م ف أ م.   ، اجلزء الثاين 2004-2001االقتصادي خالل الفرتة 
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ندوة الثالاثء االقتصادية الثالثة  (. االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية. 2010مصطفى العبد هللا الكفري. ) -9
 مجعية العلوم االقتصادية السورية.   والعشرون حول االقتصاد السوري وآفاق املستقبل.

 التقارير واملطبوعات:   -ه

   .2020تقرير مؤشر الفساد (.  2020لدولية. )منظمة الشفافية ا  .1

 .  برّنمج األمم املتحدة المنائي .  2019(. تقرير التنمية البشرية لعام 2019األمم املتحدة. ) .2

 اجلزائر.  التقرير السنوي . (. 2017-2013-2008-2004بنك اجلزائر. ) .3

 االقتصادي والنقدي للجزائر. اجلزائر. ، التطور 2010(. التقرير السنوي 2011بنك اجلزائر. ) .4

 اجلزائر.  ، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر.2012التقرير السنوي (. 2012بنك اجلزائر. ) .5

   التطور االقتصادي والنقدي للجزائر . 2016التقرير السنوي (. 2017بنك اجلزائر. ) .6

   واالجتماعي، السداسي األول. تقرير حول الظرف االقتصادي (.  2015م.و.و. ) .7

 .   الطبعة األوىل(. دليل املؤشرات التنموية الدولية وقواعد البياّنت. 2019املعهد العرب للتخطيط. )أفريل ,   .8

االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل الدول العربية  (. 2015املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات. ) .9
 كويت. ال والصادر منها. 

مناخ االستثمار يف الدول العربية، مؤشر ضمان جلاذبية  (. 2016املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات. ) .10
 الكويت.  .2016االستثمار 

مشاريع الستثمار األجنيب املباشر اجلديدة يف الدول  (. 2020املؤسسة العربية لضمان الستثمار وائتمان الصادرات. ) .11
 الكويت.  .2019عام العربية ل

 الكويت.  نشرة ضمان االستثمار.(.  2020املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات. ) .12

 القوانني واملراسيم:  -و

 .   (82).  1963/10/28املؤرخ يف  414–63(. األمر 1963, 10 29ج.ر.ج.ج. ) -1

 . اجلزائر. 1963ية جويل 26املؤرخ يف  277-63(. قانون االستثمار 1963أوت ,   2ج.ر.ج.ج. ) -2

 .  ( 36)،.  16/05/1963املؤرخ يف   188-63(. املرسوم رقم 1963جوان,  4ج.ر.ج.ج. ) -3

،املتعلق ابحتكار الدولة   1978فيفري  11املؤرخ يف  02-78(. القانون رقم 1978فيفري,  14ج.ر.ج.ج. ) -4
 .   (07)للسوق اخلارجي.  
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يتضمن االنضمام بتحفظ إىل االتفاقية اليت   1988فمرب نو  5مؤرخ يف  233 -88(. املرسوم رقم 1988ج.ر.ج.ج. ) -5
واخلاصة ابعتماد القرارات التحكيمية األجنبية   1958جوان  10صادق عليها مؤمتر األمم املتحدة يف نيويورك بتاريخ 

 (. 88وتنفيذها. )

على االتفاقية  ، يتضمن املصادقة 1990ديسمرب  22مؤرخ يف   420- 90(. املرسوم الرائسي رقم 1991ج.ر.ج.ج. ) -6
 .  ( 6)لتشجيع وضمان االستثمار بني دول احتاد املغرب العرب.  

يتضمن املصادقة على اتفاقية   1992جوان  13مؤرخ يف  247 -92(. املرسوم الرائسي رقم 1992ج.ر.ج.ج. ) -7
 .   ( 45)إنشاء املصرف املغارب لإلستثمار و التجارة اخلارجية بني دول إحتاد املغرب العرب. 

 .   ( 64)مار. املتعلق برتقية االستث 12-93(. املرسوم التشريعي رقم 1993أكتوبر,   10ج.ر.ج.ج. ) -8

يتضمن املصادقة على االتفاقية   1995أكتوبر  30مؤرخ يف  345 -95(. املرسوم الرائسي رقم 1995ج.ر.ج.ج. ) -9
 .  ( 66)املتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار.  

ية  يتضمن املصادقة على اتفاق 1995أكتوبر  30مؤرخ يف  346 -95(. املرسوم الرائسي رقم 1995ج.ر.ج.ج. ) -10
 (. 66تسوية املنازعات املتعلقة ابالستثمارات بني الدول ورعااي الدول األخرى. )

، املتضمن مصادقة اجلزائر على  1995أكتوبر  07، املؤرخ يف 306- 95(. مرسوم رائسي  1995ج.ر.ج.ج. ) -11
 .  (59)االتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس األموال العربية يف الدول العربية. 

 .  ( 03)جانفي.  10املؤرخ يف  06-96(. األمر رقم 1996جانفي,  14ج.ر.ج.ج. ) -12

 .   (41). 1996جويلية  02املؤرخ يف   235-96(. األمر رقم 1996جويلية,  3ج.ر.ج.ج. ) -13

، املتضمن مصادقة اجلزائر على  1996أفريل  23مؤرخ يف  144-96(. املرسوم الرائسي رقم 1996ج.ر.ج.ج. ) -14
 .   (26)ؤسسة السالمية لتأمني االستثمارات وائتمان الصادرات. االتفاقية املتضمنة إنشاء امل

املتضمن إنشاء الغرفة   1996مارس  3واملؤرخ يف  94-96(. املرسوم التنفيذي رقم 1996مارس,  6ج.ر.ج.ج. ) -15
 .   ( 16)اجلزائرية للتجارة والصناعة.  

واملتضمن املصادقة   1998أوت سنة  8املؤرخ يف  252-98(. املرسوم الرئـاسي رقم 1997أوت,  09ج.ر.ج.ج. ) -16
على إتفاقية التعاون التجاري بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة اململكة األردنية اهلامشية، املوقع  

 .   (  58).  1 1997ماي   19عليها ابجلزائر يف 

، يتضمن املوافقة على   2001يوليو  31مؤرخ يف  219-01(. املرسوم التنفيذي رقم 2001أوت,  5ج.ر.ج.ج. ) -17
 .   ( 43)لتوفي خدمات للجمهور.  GSMرخصة إقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية اخللوية من نوع  
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يتعلق بتشكيلة اجمللس الوطين   2001 سبتمرب  24مؤرخ يف  281-01(. املرسوم التنفيذي رقم 2001ج.ر.ج.ج. ) -18
 .   ( 55)لالستثمار وتنظيمه وسيه.  

 .   (47)يتعلق بتطوير الستثمار .   2001أوت   20املؤرخ يف  03-01(. األمر 2001ج.ر.ج.ج. ) -19

املتضمن تنظيم الدارة املركزية   2002ديسمرب  21املؤرخ يف  454-02(. املرسوم التنفيذي رقم 2002ج.ر.ج.ج. ) -20
 .  (  85)ارة التجارة.  يف وز 

، يتعلق ابلقواعد املطبقة على عمليات  2003يوليو  19املؤرخ يف  04-03(. األمر 2003جويلية,  20ج.ر.ج.ج. ) -21
 .   ( 43)استياد البضائع وتصديرها.  

املتضمن تشكيل   2004جوان  12املؤرخ يف  173-04(. املرسوم التنفيذي رقم 2004جوان,  16ج.ر.ج.ج. ) -22
 .   (  39)صادرات وسيه.  اجمللس الوطين االستشاري لرتقية ال 

املتضمن تصديق على اتفاقية تسيي   2004أوت  3مؤرخ يف  223-04(. املرسوم الرائسي رقم 2004ج.ر.ج.ج. ) -23
 . اجلزائر.   (  49). 1981فيفري  27وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية احملررة بتونس 

  27املوافق  1426ربيع األول عام  18املؤر خ يف  159-05(. املرسوم الرائسي رقم 2005أفريل,  30ج.ر.ج.ج. ) -24
 .   ( 31)واملتضمن التصديق.  2005أبريل سنة 

، يتضمن التصديق على االتفاق  2005أفريل  27مؤرخ يف  159-05(. مرسوم رائسي رقم 2005ج.ر.ج.ج. ) -25
موعة األوربية والدول األعضاء فيها.  األورب املتوسطي لتأسيس شراكة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و اجمل

 . اجلزائر.   (31)

  03-01يعدل ويتمم األمر  2006جويلية  15مؤرخ يف  08- 06(. األمر رقم 2006جويلية,  19ج.ر.ج.ج. ) -26
 .   47املتعلق بتطوير االستثمار. 

ة الوطنية  يتضمن صالحيات الوكال  2006أكتوبر  9مؤرخ يف  356-06(. املرسوم التنفيذي 2006ج.ر.ج.ج. ) -27
 .   (64)لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيها.  

  ( 64). 2006أكتوبر  9املؤرخ يف  355-06(. املرسوم التنفيذي رقم 2006أكتوبر,  11ج.ر.ج.ج. ) -28
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية   2007أفريل  23مؤرخ يف  119-07(. املرسوم التنفيذي رقم 2007.ج.ر.ج.ج. )

 ي. للوساطة والتنظيم العقار 

 .   (44).  2009(. قانون املالية التكميلي 2009جويلية,  26ج.ر.ج.ج. ) -29



 قائمة املراجع 
 

276 
 

يتضمن التصديق   2010جانفي  11مؤرخ يف  12 – 10(. املرسوم رائسي رقم 2010فيفري,  17ج.ر.ج.ج. ) -30
نسية املوقع  على التفاق التجاري التفاضلي بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة اجلمهورية التو 

 .  (12). 2008ديسمرب   4بتونس يف 

.  2011املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2011جويلية  18املؤرخ يف  11-11(. األمر 2011ج.ر.ج.ج. ) -31
(40)   . 

  24املوافق ل  1434رمضان  15مؤرخ يف  13 – 271(. املرسوم الرائسي رقم 2013أوت,  21ج.ر.ج.ج. ) -32
لالتفاقية التجارية التفاضلية بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية   1ر مالحق الربوتوكول رقم ، يتضمن نش2013جويلية 

 .  ( 42). 2008ديسمرب   4الدميقراطية الشعبية وحكومة اجلمهورية التونسية املوقع بتونس يف 

لسنة  ، يتضمن قانون املالية 2014ديسمرب  30مؤرخ يف  10-14(. قانون رقم 2014ديسمرب,  31ج.ر.ج.ج. ) -33
2015 .(78 )  . 

، حيدد كيفيات تسيي حساب  2015يوليو  27مؤرخ يف  205-15(. املرسوم التنفيذي رقم 2015ج.ر.ج.ج. ) -34
الذي عنوانه" صندوق تسيي عمليات االستثمارت العمومية املسجلة بعنوان برّنمج   302-143التخصيص اخلاص رقم 

 .  ( 41). 2019-2015توطيد النمو االقتصادي 

الذي حيدد   2015ديسمرب سنة  6مؤرخ يف  306-15(. املرسوم التنفيذي رقم 2015ديسمرب,  09. )ج.ر.ج.ج  -35
(. القانون  2016ج.ر.ج.ج. ) (66)شروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الستياد أو التصدير للمنتجات والبضائع. 

   72. 2016يتضمن قانون املالية  2015ديسمرب  30مؤرخ يف  15-18

. بئر مراد رايس، األمانةالعامة   46متعلق برتقية االستثمار.  16/09(. القانون 2016أوت,  03ج.ر.ج.ج. ) -36
 للحكومة، اجلزائر: املطبعة الرمسية. 

 . ( 14)يتضمن التعديل الدستوري.   2016مارس   6مرخ يف  01-16(. قانون رقم 2016مارس,   07ج.ر.ج.ج. ) -37

 .  (46).  09-16ستثمار (. قانون ال2016أوت,   03ج.ر.ج.ج. ) -38

 .   ( 81).  2020(. قانون املالية 2019ديسمرب,   30ج.ر.ج.ج. ) -39

 .   (33).  2020(. قانون املالية التكميلي 2020يونيو,   04ج.ر.ج.ج. ) -40
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 2020-1993(: تطور البياانت واإلحصائيات املستخدمة لإلقتصاد اجلزائري خالل الفرتة  01امللحق رقم ) 

O.P 
FDI 

stock 
FDI X GNE INF EX A.I.P U.R% L P GDP.P GDP السنة 

17,49 1 671 0,01 479 50 623 20,54 23,35 - 26,23 7256587 27635515 -2,100001 499 1993 

16,178 1 671 0,01 287 44 041 29,05 35,06 578 259 27,74 7540958 28213774 -0,899997 425 1994 

17,423 1 671 0,01 509 42 934 29,78 47,66 544 011 31,84 7797280 28757785 3,7999948 418 1995 

21,271 1 941 270,00 881 44 211 18,67 54,75 508 620 28,56 8049040 29266405 4,0999985 469 1996 

19,72 2 201 260,00 643 43 568 5,73 57,71 476 574 25,43 8251472 29742979 1,0999999 482 1997 

13,072 2 807 606,60 370 48 158 4,95 58,74 449 775 26,83 8460836 30192754 5,1000036 482 1998 

18,087 3 099 291,60 416 46 028 2,64 66,57 430 652 28,37 8669900 30623406 3,2000016 486 1999 

28,724 3 379 280,10 590 43 130 0,34 75,26 418 829 29,77 8879547 31042235 3,8 548 2000 

24,718 4 492 1113,11 560 46 712 4,23 77,22 409 279 27,3 9106753 31451514 3 547 2001 

24,838 5 557 1064,96 591 51 155 1,42 79,68 403 595 25,9 9327491 31855109 5,6 568 2002 

28,826 6 195 637,88 673 58 110 4,27 77,39 409 048 23,72 9544295 32264157 7,2 679 2003 

38,328 7 077 881,85 781 73 034 3,96 72,06 428 006 17,65 9764165 32692163 4,3 853 2004 

54,587 8 222 1145,34 907 79 327 1,38 73,28 457 561 15,27 9985163 33149724 5,9 1032 2005 

66,025 10 110 1888,17 1 184 85 557 2,31 72,65 491 278 12,27 10196156 33641002 1,7 1170 2006 

74,664 11 854 1743,33 1 312 104 912 3,68 69,29 525 970 13,79 10401602 34166972 3,4 1348 2007 

98,6 14 485 2631,71 1 954 138 068 4,86 64,58 563 636 11,33 10600180 34730608 2,4 1710 2008 

62,163 17 239 2753,76 1 066 138 003 5,74 72,65 603 273 10,16 10801298 35333881 1,6 1372 2009 

80,253 19 540 2301,23 1 619 149 838 3,91 74,39 643 574 9,96 11074293 35977455 3,6 1612 2010 

112,897 22 121 2580,63 1 958 180 025 4,52 72,94 683 989 9,96 11295173 36661444 2,9 2003 2011 

111,523 23 620 1499,45 2 049 191 502 8,9 77,54 722 443 10,97 11532685 37383887 3,4 2090 2012 

109,441 25 317 1696,87 2 161 203 862 3,25 79,37 756 245 9,82 12003272 38140132 2,8 2097 2013 

99,615 26 824 1506,73 2 810 217 111 2,91 80,58 783 555 10,21 11584916 38923687 3,8 2139 2014 

52,821 26 239 -584,53 2 057 188 573 4,78 100,7 804 338 11,21 11878706 39728025 3,7 1664 2015 

44,206 27 876 1636,30 1 781 182 683 6,4 109,44 823 379 10,2 12178730 40551404 3,2 1600 2016 

54,204 29 108 1232,34 1 930 187 276 5,59 110,97 837 794 12 12464049 41389198 1,3 1702 2017 

71,166 30 574 1466,08 2 216 186 500 4,27 116,6 839 231 11,89 12589369 42228429 1,2 1754 2018 
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64,04 31 956 1381,89 2 580 182 106 1,95 119,35 824 625 11,81 12716547 43053054 0,8 1711 2019 

41.47 - - - 204 161 2.41 126,77 797989 12.83 12231916 43851043 - 5.48 1451 2020 

 :املواقع اللكرتونية التالية إعتمادا على طالبالمن إعداد  در:املص 

- https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm 

- https://dhaman.net/statistics/ 

- https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf 

- https://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique_AR.htm 

- https://www.ons.dz/ 

- https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Algeria-Statistical-Appendix-18058 

- https://data.worldbank.org/country/algeria?view=chart 

- https://unstats.un.org/UNSD/snaama/Basic 

- https://www.ceicdata.com/en/indicator/algeria/exchange-rate-against-usd 
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 EX( للمتغري ADFنتائج اختبار جذر الوحدة ) (: 02اجلدول رقم )

  

  

  
 GDP.P( للمتغري  ADFنتائج اختبار جذر الوحدة )(: 03اجلدول رقم )

  

  

  



 املالحق 
 

292 
 

 X( للمتغري ADFنتائج اختبار جذر الوحدة ) (: 04اجلدول) 

  

  

  
 GNE( للمتغري ADFنتائج اختبار جذر الوحدة ) (: 05اجلدول) 
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( ARDL) نتائج إختبار منهج اإلحنذار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة  (: 06اجلدول رقم )

 
  E-Views 10 خمرجات برّنمج املصدر:
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(CointEq(-1))(: نتائج إختبار منوذج تصحيح اخلطأ  07اجلدول رقم )

 
  E-Views 10خمرجات برّنمج  املصدر:
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(: نتائج تقدير معلمات العالقة طويلة األجل 08)امللحق  

 
 E-Views 10خمرجات برّنمج  املصدر:



 

 

 ملخص الدراسة:  

هتدف هذه الدراسة إىل معاجلة حتفيزات الستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر وقدرهتا على حتسني اهليكل التصديري خارج  
(، حيث شهدت حتوالت تشريعية وتنظيمية مبا يسمح بتكوين بيئة أعمال حمفزة لتنويع  2020-1993احملروقات خالل الفرتة )

القتصاد وترقية الصادرات خارج احملروقات، وقد مت اعتماد املنهج الوصفي والتحليلي يف التطرق للموضوع مدع ما ابلقياس  
لية األساسية لإلقتصاد اجلزائري على الصادرات خارج احملروقات، وتوصلت الدراسة إىل أن  القتصادي يف تفسي دور املتغيات الك

تلك التحوالت مل ترقى إىل حتسني املناخ الستثماري ابلشكل املطلوب لغياب اسرتاتيجية تستهدف قطاعات حمددة تساهم يف  
امهت يف فشل التحفيزات املقدمة نسبيا، إضافة لذلك فإن  إرساء قواعد النتاج احلقيقي؛ كما أن عوامل الفساد والبيوقراطية س 

منهجية السياسة التجارية والدبلوماسية االقتصادية ال تساعد على منو الصادرات خارج احملروقات مع ضعف البنية اللوجيستية،  
صادية وخلق فضاء للتنافسية  وعلى ضوء ذلك أوصت الدراسة بتمكني الستثمار األجنيب املباشر خارج احملروقات من احلرية االقت 

العادلة وتفعيل آليات التجارة الدولية بكثر كفاءة مع الرتكيز على دور الدبلوماسية االقتصادية وحماربة الفساد من خالل تطبيق  
 آليات الرقابة والشفافية. 

 حملروقات، اجلزائر. حتفيزات الستثمار األجنيب املباشر، مناخ الستثمار، الصادرات خارج االكلمات املفتاحية: 
 

Abstract : 

This study aims to address the foreign direct investment incentives in Algeria and 

its ability to improve the export structure outside hydrocarbons during the period 

(1993-2020), Where it witnessed legislative and regulatory changes, allowing the 

formation of a stimulating business environment to diversify the economy and 

promote exports outside hydrocarbons. The study relied on the descriptive and 

analytical approach in addressing the subject supported by econometrics in explaining 

the role of the basic macro variables of the Algerian economy on exports outside 

hydrocarbons, Where the study concluded that these transformations did not amount to 

improving the investment climate in the required manner due to the absence of a 

strategy targeting specific sectors that contribute to the establishment of real 

production bases; In addition, the factors of corruption and bureaucracy contributed to 

the relative failure of the incentives provided. In addition, the methodology of trade 

policy and economic diplomacy does not help the growth of exports outside 

hydrocarbons, with a weak logistical structure. 

In light of this, the study recommended enabling foreign direct investment 

outside hydrocarbons from economic freedom, creating a space for fair competition 

and activating international trade mechanisms more efficiently, with a focus on the 

role of economic diplomacy and fighting corruption through the application of control 

and transparency mechanisms. 

Keywords : Foreign direct investment incentives, Investment climate, Exports 

outside hydrocarbons, Algeria. 
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