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 اإلهــداء
 

بلغت مكانيت ىذه أمي وأيب  من الدنيا سوى رضامها علي اللذين بصربمها ودعائهما أمتىنال إىل من 
 حفظهما اهلل .

 إىل نور عيين و أمل حيايت إبين " حيي" حفظو اهلل ورعاه
 إىل سندي يف الدنيا ورفيقي يف احلياة زوجي "مسعود"

 زيزة، جنمة، عبد احلفيظ، أم ىاين،: عإىل مشوع حيايت وضيائها إخويت وأخوايت

 . عبد  الرزاق، نزيهة
   الرائع محودي،دوما الداعم الناصح  إىل من كان يل

 .رعاىاو  لنا ي اليت ساندتين كثًنا حفظها اهللكل عائلة زوجي وأخص بالذكر أم زوجإىل  
إميان، ،ية العريب، خلضر، أمساء، مسخايل حممد إىل كل األىل واألحباب ،جديت حفظها اهلل، 
 ، ىناء.رانيا الصغًنة دعاء، ،الصغًن طو ياسٌن سعد، إسالم،  الغايل " ميدو" ،
 ووسيلة ، عديلةالصديقات: فلة

 إىل أرض البطوالت وطين الغايل " اجلزائر" أىدي ىذا العمل .
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 شكر وتقدير: 

 ، العمـل ادلتواضع على توفيقو ورعايتو لـى ىف إجنـاز ىذابداية أشكر اهلل عز وجل   

إىل أستاذي ادلشرف، األستاذ الدكتور وأمسى عبارات التقدير كما أتقدم خبالص الشكر والعرفان      
صاحل مفتاح، الذي مل يبخل عليا طيلة إجناز ىذا العمل بإرشاداتو وتوجيهاتو السديدة، والذي كان يل نعم 

 دمة العلم وزاده يف ميزان حسناتو.ادلعلم وادلوجو منذ دخويل اجلامعة أدامو اهلل يف خ

 الدكتور ، األستاذأستاذ األجيالأستاذي القدير وعظيم شكرى وعرفان باجلميل أتوجو بو إىل        
 األطروحة.وذلك لتفضل سيادتو بادلوافقة على رئاسة جلسة ادلناقشة واحلكم على ساكر حممد العريب 

على  غويف عبد احلميدالدكتور ألستاذ الفاضل، ا يالشكر إىل أستاذعبارات كما أتوجو بأمسى  
استفدتو منو وتعلمتو على ما على ، و طروحةموافقة سيادتو على االشرتاك ىف جلنة ادلناقشة واحلكم على األ

 .يديو 

الدكتور كمال مرداوي واألستاذ  الدكتور ة األفاضل: األستاذساتذاألوشكر خاص أتوجو بو إىل  
، اللذين األطروحةوافقة على االشرتاك ىف جلنة ادلناقشة واحلكم على بادل تشريفيعلى  ،حممد قويدري

 استفدت كثًنا من دراستهما يف ادلوضوع .

ملياين حكيم الذي سعدت كثًنا األستاذ الدكتور وشكري الكبًن أتقدم بو إىل األستاذ القدير  
 بقبولو ادلشاركة يف جلنة ادلناقشة واحلكم على األطروحة .

األستاذة بن بريكة الزىرة و للسيد ومان طارق عبد ادلنعم  يم شكرى وعرفان باجلميل أتوجو بووعظ     
 اهلل كل خًن. ايل فجزامه على مساعدهتما

كما أتوجو بعميق الشكر واالمتنان إىل كل أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن           
وإىل كل من ، لذكر األساتذة األفاضل اللذين تتلمذت على أيديهم جبامعة حممد خيضر ببسكرة وأخص با

 ساعدين من قريب، أو من بعيد يف إعداد ىذه األطروحة.
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 ممخص:ال

لما  ،ىتمام الدول بقضايا اجتذاب االستثمار األجنبي المباشرعرفت السنوات األخيرة تزايد إ
دراكا خرىر مصادر التمويل الخارجية األمقابل تقمص دو  عو من مزايا لالقتصاديات المضيفةيحممو م ، وا 

كبر قدر ممكن من ىذه أصبحت الدول النامية تتسابق لمحصول عمى أ ،منيا بأىمية ىذا النوع من التمويل
ألجل ذلك اتجيت العديد من ىذه الدول إلى انتياج سياسات متكاممة لإلصالح سعيا وراء  ،االستثمارات

عادة ىيكمة اقتصادياتيا بغرض االندماج في االقتصاد العالمتعجيل معدالت النمو االقتصادي و  ي لتتمكن ا 
 ألجنبية المباشرة ومن حركة التجارة الدولية. نصيب عادل من االستثمارات ا من الحصول عمى

بتبني جممة من  6431وعمى غرار ىذه الدول قامت الجزائر بعد األزمة التي شيدتيا سنة 
(، نجحت من 6443-6434ن مع صندوق النقد الدولي خالل الفترة )اإلصالحات االقتصادية بالتعاو 

صالحات بعدىا عممت عمى مواصمة ىذه اإل إلى حد بعيد في تحقيق التوازنات الكمية لالقتصاد،خالليا 
اشتممت جميع الجوانب االقتصادية واالجتماعية،  ،1006من خالل تبنييا لبرامج تنمية طموحة منذ سنة 

ال العديد من التعديالت عمى القوانين المتعمقة باالستثمار ىدفت في مجمميا تشجيع كما عممت عمى إدخ
 .وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة

وقد حاولت ىذه الدراسة معالجة اإلشكالية المتعمقة بتأثير السياسات االقتصادية المتبعة في ظل  
لمباشرة في الجزائر بالتحميل والقياس ، اإلصالحات االقتصادية عمى تنمية االستثمارات األجنبية ا

، خالل ىذه الفترةقد عرف نموا ممحوظا االستثمار األجنبي المباشر نحو الجزائر  وتوصمت إلى أن تدفقات
النتائج اإليجابية المحققة عمى مستوى المؤشرات االقتصادية والناتج أساسا عمى اإلصالحات المتبناة و 

المستوى المسجل من قبل دول عربية فية مقارنة باإلمكانيات المتاحة أو بغير كاعتبر أنيا تإال مية، الك
كما  ،في حين بقى نصيب القطاعات األخرى منيا ضعيف بقيت تتركز في قطاع المحروقاتكما ، أخرى

 .محدودجد بقي الدور الذي يمعبو االستثمار األجنبي المباشر في اإلقتصاد الجزائري 

ؤشرات االستثمار الدولية  ضعف مناخ االستثمار وبيئة األعمال ويعكس تصنيف الجزائر في م 
في  السياسات االقتصاديةفييا، في ماعدا المؤشر المركب لمسياسات االقتصادية الذي يعكس نجاح 

صعوبة تحسين مناخ االستثمار، حيث يبقى المناخ االستثماري في الجزائر يعاني جممة من العوائق أىميا 
ضعف ، ، الفساد اإلداريالقطاع غير الرسمي والمنافسة غير الشرعيةان، انتشار الحصول عمى اإلئتم

 ..إلخ..، مشكالت ذات طابع إداري وتنظيميصة واضحة ومستمرةخغياب برامج خصالقطاع الخاص و 
ولقياس أثر السياسات االقتصادية عمى تنمية االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الجزائر خالل 

لتحديد عالقة  ،(OLS) استخدام طريقة المربعات الصغرى العاديةتم  (،1066-6434الفترة )
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( 1199-9191جنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خالل الفترة ) متعدد بين كل من االستثمار األاالنحدارال
رصيد الحساب الجاري االقتصادية الكمية ) الناتج المحمي اإلجمالي، معدل التضخم، المتغيرات أىم و 
، نسبة الدين رصيد الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي نسبة من الناتج المحمي اإلجمالي،ك

تغيرات سعر الصرف اإلسمي لمدينار الجزائري مقابل  كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي،الخارجي 
وكذا معدل التضخم، قد كل من متغير الناتج المحمي اإلجمالي  الدوالر(، وقد توصمت الدراسة إلى أن 

دورا ميما في تفسير حركة االستثمار األجنبي المباشر نحو الجزائر خالل الفترة المدروسة، حيث كان لعبا 
تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى وذو أثر موجب عمى لناتج المحمي اإلجمالي معنوي ا

، فيما لم تحظ باقي %5اللة احصائية عند مستوى معنوية ، بينما كان معدل التضخم سالبا وذو د الجزائر
المتغيرات بالمعنوية ولم يكن ليا تأثير ممموس عمى تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الورادة إلى 

 الجزائر خالل ىذه الفترة. 

القتصادي، االستثمار األجنبي المباشر، السياسة االقتصادية، برامج اإلصالح ا: الكممات المفتاحية 
 التوازنات الكمية لالقتصاد، مناخ االستثمار، الناتج المحمي االجمالي، معدل التضخم. 
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Résumé : 
 

 Ces dernières années en connue , une augmentation de l'attention des états 

a l’attraction des investissements étrangers directs, pour les  avantages qu’il 

porte avec lui a  l’économies des payes  d'accueil , contre le rétrécissement du 

rôle des autre sources de financement externe, en sachant  l'importance de ce 

type de financement, les pays en développement sont en compétition pour 

obtenir autant d’investissements possible, beaucoup de ces pays c’est orientées 

ver les politiques intégrées dans la poursuite de tous  réforme accélérés de la 

croissance économique et la restructuration de leurs économies en vue de 

s'intégrées dans l'économie mondiale pour être en mesure d'obtenir une part 

équitable de l'investissement direct étrangère et du mouvement du commerce 

international.  

          Comme ces pays, l'Algérie, après la crise, de 1986, a adopter une série de 

réformes économiques en coopération avec le Fonds monétaire international au 

cours de la période(1989-1998), qui a réussi dans une large mesure à atteindre 

les équilibre global de l'économie, puis a travaillé à poursuivre ces réformes à 

travers l'adoption d'un programmes de développement ambitieux depuis 2001, 

en impliquant tous les aspects économiques et sociaux, et a  travaillé également 

sur l'introduction de plusieurs amendements aux lois relatives à l'investissement 

dans son ensemble visant à encourager et à attirer les investissements directs 

étrangers. 

  Cette étude a tenté de résoudre les problèmes lié à l'impact des politiques 

économiques adoptées à la lumière des réformes économiques sur le 

développement de l'investissement direct étranger en Algérie en utilisant 

l’analyse et les mesure, et a conclu que les flux d'investissements directs 

étrangers l'Algérie a connu une croissance remarquable au cours de cette 

période, résultant principalement sur les réformes adoptées et les résultats 

positifs obtenus au niveau des indicateurs macro-économiques, cependant, ils 

sont considérés comme insuffisants par rapport aux possibilités offerte sou le 

niveau enregistré par d'autres pays arabes, sont également restés concentrés dans 

le secteur des hydrocarbures, tandis que la part des autres secteurs faibles, il 

reste également le rôle de l'investissement direct étranger (IDE) dans l'économie 

algérienne est très limité. 

  Le faible climat d'investissement et l'environnement des affaires a classe 

l'Algérie dans les indicateurs internationaux d'investissement faible, sauf pour 

l'indice composite des politiques économiques, qui reflète le succès des 

politiques économiques pour améliorer le climat d'investissement, tandis que  le 

climat d'investissement en Algérie souffre toujours d'un certain nombre 

d’obstacles, La plus importante difficulté sons : obtenir un crédit, la propagation 
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du secteur informel et de la concurrence illégale, la corruption administrative, la 

faiblesse du secteur  privé et l'absence des programmes claire et continue de la 

privatisation, des problèmes d’ordre administratif et organique  …etc. 

       Pour mesure l'impact des politiques économiques sur le développement de 

l'investissement direct étranger (IDE) en Algérie durant la période (1989-2011), 

eu recours à la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO), pour déterminer 

une relation A La régression multiple  entre chacune de ses entrées d'IDE en 

Algérie durant la période(1989-2011)et des variables macro-économiques les 

plus importantes (Produit intérieur brut, Inflation, Balance du compte courant en 

pourcentage du PIB, le solde du budget public en pourcentage du PIB, le ratio de 

la dette extérieure en pourcentage du PIB, les variations du taux de change 

nominal du dinar algérien par rapport au dollar), l'étude a révélé que chacune des 

variables et le PIB ainsi que le taux d'inflation, A joué un rôle important dans 

l'explication du mouvement des investissements directs étrangers(IDE)en 

Algérie au cours de la période étudiée, alors que le PIB était importante et a un 

impact positif sur l'investissement direct étranger (IDE) des apports reçus par 

l'Algérie, alors que le taux d'inflation a été négative et a une réduction 

statistiquement significative au niveau de signification de 5%,alors qu'il n'a pas 

reçu le reste des variables insignifiante  ,pour le reste des variables n’avait pas 

d’impact significatif sur l'afflux des investissements directs étrangers atteignant 

Algérie pendant cette période. 

Mots-clés: L'investissement direct étranger, La politique économique, 

Programmes de réformes économiques, les équilibre totale de l'économie, Le 

climat d'investissement, Produit intérieur brut (PIB), Le taux d'inflation. 
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Abstract 

  Recent years a growing interest for foreign direct investment (FDI), as it 

holds advantage for the hosting countries face to the decline of the role of other 

external sources of financing, Recognizing the importance of this type of 

financing; less-developed countries (ICD) compete to obtain as much as possible 

these investments, Therefore, those countries shifted to adopting integrated 

policies to reform, in order to accelerate economic growth and restricting their 

economy to be integrated in world economy, to be able to have a reasonable 

share in FDI and to follow international trade movements. 

 Likewise, after the crisis of 1986, Algeria adopted a series of economic 

reforms with the collaboration of the international monetary Funds During 

)1989-1998(, Algeria succeeded to achieve macroeconomic balances, Then since 

2001 it adopted ambitions development programmers involving social and 

economic aspect, and introducing  many reforms on investment laws to 

encourage and attract FDI 

 This study is an attempt, to bring some explanation with analysis and 

measurement of FDI to the problems linked to the impact of economic policies 

and reforms on the development of FDI in Algeria, The findings deduced that 

FDI flows in Algeria know a remarkable growth on that period, This growth is 

the result of the adopted reforms and positive outcomes of macroeconomic 

indicator, Therefore, they latter are not sufficient in comparison to the offered 

possibilities and the achievement level of other Arab countries, The unique 

orientation of Algeria to hydrocarbon gave a limited opportunity to the other 

sectors, The role of FDI in Algeria is very limited which reflects the 

classification of Algeria on the international indicators  because of weak 

investisment  and financing of enterprises, Therefore the composite index of 

economic policies that inhibited the success to improve the investisments in 

Algeria is an inter obstacle. It seized the difficulty to access to credit, in which 

the proliferation informal and illegal competition, the weakness of the private 

sector and the absence of a clear privatization and programmers, in addition to 

the administrative and organizational problems. 

In order to measure the impact of the economic policies on the 

development of the FDI in Algeria, during the period (1989-2011), ordinary 

little-squares method have been used (OLS), the relationship  between the FDI 

during (1989-2011) and the principal macroeconomic  variables (GDP, inflation, 

the proportion of the  balance of current accounts  of  (GDP), the net budgetary 

position of the nominal  GDP, the ratio of the foreign debt of the  nominal GDP,  

rate of exchange for the Algerian dinar with the Dollar, The study concluded 

that all variables gross domestic product and inflation played a significant role in 

the interpretation of the movement of the FDI in Algeria during the studied 
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period, where the GDP was sensible and positive on flows of foreign direct 

investments in Algeria. Whereas, inflation is negative and significant on the 

level of 5 %.  For the other variable there was not a significant impact on the 

flows of the foreign direct investments in Algeria during that period. 

Key words:    foreign direct investments, the economic policy, economic reform 

programmes, investment climate, gross domestic product "GDP", inflation.      
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 المفردات المهمة في البحث
 

ىووو اسووتثمار حقيقووي طويوول األجوول فووي أصووول إنتاجيووة ينطوووي عمووى  :جنبتتي المبا تتراالستتتامار اأ -
بشووكل  ،تممووك المسووتثمر األجنبووي لجووزء أو لكوول االسووتثمارات فووي مشووروع معووين فووي البموود المضوويف

يترتب عمى ىذا النوع و  معينة عمى إدارة تمك االستثمارات،يعكس سيطرة المستثمر األجنبي بدرجة 
الموووارد الماليووة واالقتصووادية والخبوورات الفنيووة والتكنولوجيووا المتطووورة إلووى البموود  موون االسووتثمارات نقوول

 المضيف.

مجموعة اإلجراءات الحكومية التي تحدد معالم البيئة االقتصوادية عبارة عن  السياسة االقتصادية: -
 .التي تعمل في ظميا الوحدات االقتصادية األخرى

لقواعوود واألدوات واإلجووراءات والتوودابير التووي تتبعيووا حزمووة موون ا ىوووقتصتتادي: سياستتة االصتتلح اال -
الحكومة في دولة معينة تعاني مون إخوتالل التووازن الوداخمي والخوارجي، وتكوون ميموة ىوذه الحزموة 
حووداث تصووحيحات ىيكميووة لتحقيووق  موون السياسووات أن تعموول فووي مجموعيووا عمووى تثبيووت اإلقتصوواد وا 

 والخارجي خالل فترة زمنية معينة.أىداف معينة، تصب في إعادة التوازن الداخمي 

واالجتماعيوة  عون مفيووم شوامل لاوضواع والظوروف السياسوية واالقتصواديةيعبر  مناخ االستامار: -
واألمنيوووة والقانونيوووة والتنظيموووات اإلداريوووة التوووي يجوووب ان تكوووون مالئموووة ومناسوووبة لجوووذب وتشوووجيع 

 .االستثمارات المحمية واألجنبية
شركة تمارس جزءا ميما من نشاطاتيا التجارية تعرف عمى أنيا  ال ركات متعددة الجنسيات : -

 .بفروع ممثمة ليا تقع في دول عديدة
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 تحديد اإلشكالية:  -1

عقد الثمانينات مف ذ بداية من الدولية عمى الساحة المباشرة األجنبية االستثمارات أىمية تزايدت 
انحسار مصادر  ظؿ في خاصة ،النامية الدوؿ في التمويؿ أىـ مصادر مف أصبحت بحيث ،القرف المنصـر

 رويالوفن واألرجنتيف المكسيؾ وتوقؼ  1982اـعالدولية  الخارجية المديونية أزمة تسبب التمويؿ األخرى، فقد
 لعبت كانت قد أف بعدإلى انخفاض حاد في حجـ القروض المقدمة إلى الدوؿ النامية  ا،نيديو  دفع أعباء عف
ف انتياج سياسة االنكماش المالي كذلؾ فإ ،السبعينات فترة خالؿ بيذه الدوؿ االستثمارات تمويؿ في اىام ادور 

لتخفيض نسبة التضخـ الذي ظير خالؿ عقد الثمانينات، أدى إلى تقميص اإلنفاؽ في  في الدوؿ المتقدمة
معظـ الدوؿ النامية إلى تدفع بأف ىذه الدوؿ عمى المساعدات الخارجية، وكاف مف شأف ىذه العوامؿ وغيرىا 

لمدور الذي  نظراكبديؿ لمصادر التمويؿ الخارجي األخرى، فتح أبوابيا أماـ االستثمار األجنبي المباشر 
مستويات  رفع في والمساىمة التكنولوجيا ونقؿ اإلنتاجية المشاريع إلقامة المطموب التمويؿ توفير في يضطمع بو

 تنافسية ميزات وتحقيؽ ،اإلدارية والخبرات الميارات وتحسيف العمؿ فرص مف المزيد وخمؽ والمعيشة، الدخوؿ
ؿ النامية في معظميا تنظر بعيف الريبة إلى دور فبعد أف كانت الدو  التصدير والتسويؽ،  مجاؿ في

  االستثمارات األجنبية المباشرة، أصبحت تقدـ ليا كؿ الحوافز المالية واالقتصادية لجذبيا. 

 جميع دوؿ العالـ تعتبر في منافسة الستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة، وفي ىذا السياؽ فإف
وحسب المؤسسة  ،عمى مدى تنافسية مناخيا االستثماريتتوقؼ األمواؿ  دولة عمى اجتذاب ىذهإال أف قدرة ال

العربية لضماف االستثمار يمكف ربط مفيـو مناخ االستثمار بمجاؿ السياسات االقتصادية التجميعية وذلؾ مف 
بأنيا خالؿ تعريؼ البيئة االقتصادية المستقرة والمحفزة والجاذبة لالستثمار عمى مستوى االقتصاد التجميعي، 

في الميزانية العامة، يقابمو عجز طفيؼ في ميزاف أو عدـ وجوده (  قميؿ )وجود عجز بتمؾ التي تتسـ 
المدفوعات ومعدالت متدنية لمتضخـ وسعر صرؼ غير مغالى فيو وبنية سياسية ومؤسسية مستقرة وشفافة 

صائص األربع األولى ضمف ، وتقع الخطيط المالي والتجاري واالستثمارييمكف التنبؤ بيا ألغراض التخ
السياسات االقتصادية وتمثؿ محصمة لسياسات تـ اتباعيا في فترات زمنية محددة يمكف االعتداد بيا 

(1)ومقارنتيا مع فترات سابقة
.  

مجموع السياسات االقتصادية لمبمد النامي والييكؿ االقتصادي لو ومرحمة تطوره وحجـ  نجد أف وعميو
ىذه أىمية مف جميع الحوافز الخاصة بجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى  أكثر عوامؿ تبدو ،السوؽ
في ىذه المسألة فمعظـ  حسمااالقتصادي واالستقرار االقتصادي أكثر العوامؿ  ، حيث يمثؿ معدؿ النموالدوؿ

صالح الستقرار االقتصاد الكمي وا   الدوؿ النامية التي تممؾ برنامجاتدفقات رأس الماؿ الخاص تذىب إلى 
إلى أف االستثمارات المباشرة تعتبر  ويرجع ذلؾ جزئيا ،عالية الييكؿ االقتصادي، والتي حققت معدالت نمو

غير سائمة وتحتاج إلى فترة طويمة قبؿ أف تحقؽ عوائد إيجابية، لذلؾ يزداد اىتماـ المستثمر ببيئة االقتصاد 
 الكمي في األجؿ الطويؿ. 

                                                 
 32، ص.2001مناخ االستثمار في الدول العربية لعام تثمار، المؤسسة العربية لضماف االس 1



 ب

 

صالحات الذي وفرتو اإل والسياسي أف تزايد االستقرار االقتصاديدلت التجارب العممية عمى ولقد 
كاألرجنتيف،  المفروضة عمى حركة رؤوس األمواؿ في العديد مف الدوؿ النامية،االقتصادية وتخفيؼ القيود 

 وفي المقابؿ، (1)والصيف، والفمبيف وماليزيا والمكسيؾ، ىي التي فسرت زيادة تدفقات االستثمار األجنبي إلييا
ييا، االستثمار األجنبي المباشر في دخولو لبعض البمداف النامية نتيجة لعدـ استقرار االقتصاد الكمي فتباطأ 

 ،وسياسات صرؼ متضاربة الكبير، وسياسة نقدية غير مستقرةكالعجز المالي الذي يتمثؿ بمؤشرات عديدة 
االقتصادي البطيء،  الصرؼ والنموار ائدة، وعدـ استقرار أسعومعدالت عالية ومتغيرة لمتضخـ وأسعار الف

 والتوجو إلى الداخؿ والتقدـ البطيء في برامج الخصخصة. 

 مزمنة فى نيػاية ثمانينات كالت اقتصادية كمية نت مف مشدى الدوؿ النامية التى عاإحالجزائر د تعو  
سقوط حر  إلى ،6431انخفاض أسعار البتروؿ في األسواؽ العالمية سنة حيث أدى  ،القرف الماضي

 6431بالمقارنة مع سنة  6431سنة  %21ا قدر بػ التي سجمت انخفاضلإليرادات النفطية في الجزائر، و 
، حيث مما أثر سمبا عمى االقتصاد الجزائري وأدى إلى ضعفو في ىذه المرحمة، 6433سنة  %26وبػ

 ، وتفاقـ الديف الخارجي6431مميار دوالر سنة  6.1جز فيو وبمغت نسبة العحالة ميزاف المدفوعات  تتدىور 
مميار دوالر  64.2وارتفع مف  مميار دوالر 33إلى 6431سنة انخفض معدؿ النمو ، كما 6433سنة

ولقد أدى فشؿ محاوالت اإلصالح الذاتية بالجزائر إلى ،6433في سنة   (% 3.2 -االقتصادي ليصؿ إلى )
 استقرار االقتصاد الكمي. االستنجاد بالييئات المالية الدولية في محاولة لتحقيؽ

بتطبيؽ برنامج اإلصالح  ،دوؽ النقد الدولييفبمساعدة البنؾ وصنو  6434 منذ عاـالجزائر إذ بدأت   
أولى بدايات ىذا استرجاع التوازنات االقتصادية الكمية، االقتصادى والتكيؼ الييكمى الذى ساعد عمى 

صد تحقيؽ االستقرار االقتصادي مما يسمح بفتح ، ق6446وجواف  6434اإلصالح تـ بعقد اتفاقيتي ماي 
المجاؿ النطالؽ النمو االقتصادي، غير أف صعوبة الظرؼ خاصة مف الجانب السياسي واالجتماعي إلى 

الوضع االقتصادي حاؿ دوف ذلؾ، لتتوتر الصمة بعد ذلؾ مع ىذه الييئات، مما استوجب انتظار قدـو  جانب
وعقب استكماؿ ، لمدة سنة، اتبع باتفاؽ لمتعديؿ الييكمي مدتو ثالث سنواتليتـ عقد اتفاؽ تثبيت  6441سنة 

تكثيؼ مسار اإلصالحات ليشمؿ جميع رت الدولة في العمؿ عمى مواصمة و باش ،6443ىذه البرامج سنة 
االقتصاد الوطني مف أجؿ تمكيف المؤسسة الجزائرية مف أف تصبح ب االجتماعية واالقتصادية وتحرير الجوان
-3006ر الرئيسي لمثروة، حيث قامت ببعث برنامجا لإلنعاش االقتصادي وىو برنامج يمتد عمى فترة)المصد
-3060ثاني خالؿ الفترة )و  ،(3004-3001(، أتبع ببرنامج خماسي أوؿ لدعـ النمو خالؿ الفترة)3001
3061). 

دي والتوجو نحو اقتصاد صالح المتبعة وبغية تكريس سياسة االنفتاح االقتصاوفي إطار برامج اإل       
تبني عدة تشريعات لالستثمار تعطي مساحة أكبر لمقطاع السوؽ، قامت السمطات الجزائرية خالؿ ىذه الفترة ب

                                                 
1The world bank , world Development Report, July 1995, p.125 
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سنة  63-42القانوف رقـ الخاص وتوفر حوافز أكبر لممستثمريف األجانب وتفتح األبواب أماميـ ، ومف أىميا 
 المتعمؽ بتطوير 3006في سنة  06-02واألمر رقـ الجزائر، وترقية االستثمار في  المتعمؽ بتشجيع 6442

في مجاؿ تدعيـ الغطاء ، و المعدؿ والمتمـ لألمر السابؽ 3001لسنة  03-01ثـ األمر رقـ ، االستثمار
 القانوني لالستثمار تـ  إنشاء ىياكؿ إدارية مكمفة بترقية ودعـ االستثمار.

 ه والتي تتمحور في السؤاؿ الرئيسي التالي:وفي ىذا السياؽ تندرج اشكالية دراستنا ىذ  

صالح االقتصادي عمى تنمية صادية المطبقة في إطار برنامج اإلتأثير السياسات االقتىو ما  
 االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر؟

ويندرج تحت ىذا السؤاؿ مجموعة مف األسئمة الفرعية التي نحاوؿ االجابة عمييا مف خالؿ ىذه  
 راسة:الد

 جنبية المباشرة؟في تحديد توجيات االستثمارات األ اسة االقتصاديةيماىو دور الس -

عمى التوازنات االقتصادية الكمية في  6434كيؼ أثرت االصالحات االقتصادية المنتيجة منذ سنة  -
 ىؿ ساىمت ىذه األخيرة في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة؟و الجزائر ؟ 

 ات األجنبية المباشرة في دعـ التنمية االقتصادية في الجزائر؟ىؿ ساىمت االستثمار  -

ىؿ لعبت المتغيرات االقتصادية الكمية دورا في تفسير حركة االستثمارات االجنبية المباشرة في  -
 ( ؟3066-6434الجزائر خالؿ الفترة )

 ؟  ىؿ يعتبر المناخ االستثماري الحالي في الجزائر محفزا لقدـو المستثمريف األجانب -

 فرضيات البحث -2

مف أجؿ معالجة اشكالية دراستنا ىذه قمنا بصياغة الفرضيات التالية التي نعتبرىا أكثر اإلجابات 
 احتماال لألسئمة المطروحة والتي تبقى لالختبار والمناقشة:

 جنبية المباشرة .دورا ىاما في جذب االستثمارات األتمعب السياسة االقتصادية  -

دية المتبعة في اطار االصالحات االقتصادية الى استرجاع التوازنات دت السياسات االقتصاأ -
مر الذي مكف مف زيادة حجـ االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة الى األ االقتصادية الكمية

 الجزائر.

 .في دعـ التنمية االقتصادية في الجزائردور ىاـ جنبية المباشرة لعبت االستثمارات األ -

الديوف قيمة اتج المحمي االجمالي، معدؿ التضخـ، تغيرات سعر الصرؼ، يعتبر كؿ مف الن -
مف المتغيرات الميمة في تفسير حركة  رصيد الموازنة العامة والحساب الجاري، ،الخارجية

  (3066-6434االستثمار في الجزائر خالؿ الفترة )
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  األجانب.يعتبر المناخ االستثماري الحالي في الجزائر محفزا لقدوـ المستثمريف  -

 تحديد إطار البحث: -2

بالنسبة لمحدود المكانية تحاوؿ الدراسة الوقوؼ دراسة حركة االستثمارات االجنبية المباشرة بيف الدوؿ 
جنبية المباشرة في الدوؿ اجحة في مجاؿ جذب االستثمارات األالمتقدمة والنامية مع األخذ ببعض التجارب الن

معرفة مكانة الدوؿ العربية منيا، إال أنيا ستركز و  و أمريكا الالتينيةالنامية أمثاؿ شرؽ وجنوب شرؽ آسيا 
محدود الزمنية فستتعرض الدراسة لمسياسة االقتصادية بالنسبة لعمى الدراسة التفصيمية لحالة الجزائر، أما 

لى غاية الوقت  جنبية المباشرة منذعكاساتيا عمى جذب االستثمارات األوان يةالجزائر  إال  الراىف،االستقالؿ وا 
 6434( ، حيث يتـ البدء بسنة 3066-6434فترة ) العمى سيكوف خاصة في عممية القياس أف التركيز 

 .عمى أساس أنيا سنة بداية اإلصالحات االقتصادية المدعمة مف طرؼ صندوؽ النقد والبنؾ الدولي  
 

 أسباب اختيار الموضوع: -4

 لموضوع لمبحث في:تتمثؿ األسباب التي أدت بنا إلى اختيار ىذا ا 

التنافس الكبير الذي ظير في الوقت الراىف في مجاؿ جذب االستثمارات األجنبية المباشرة ومعرفة  -
 موقع الجزائر منو.

أمريكا بعض الدوؿ النامية أمثاؿ الصيف ودوؿ جنوب شرؽ آسيا و في ظؿ التجارب الناجحة ل -
مارات األجنبية المباشرة بعد تبنييا لبرامج الالتينية أمثاؿ البرازيؿ والمكسيؾ في مجاؿ جذب االستث

تحاوؿ الدراسة الوقوؼ عمى مدى فعالية برامج االصالحات االقتصادية في  ،االصالح االقتصادي
 الجزائر في رفع مستوى أداء الدولة في مجاؿ جذب االستثمارات االجنبية المباشرة.

وكذا التخمؼ التكنولوجي  ،رات المطموبةفي ظؿ الفجوة الموجودة بيف االدخارات المحققة واالستثما -
الذي تعاني منو معظـ الدوؿ النامية تبرز أىمية  االستثمارات األجنبية المباشرة كوسيمة لمتمويؿ 

تـ اختيار ىذا ونقؿ التكنولوجيا عالوة عمى توسيع القاعدة االنتاجية ورفع حجـ التوظيؼ وعميو 
جنبية المباشرة  تتحكـ في توجيات االستثمارات األ الوقوؼ عمى أىـ العوامؿ التيالموضوع بغرض 

لالستفادة منيا في تقويـ التجربة  اتودراسة بعض التجارب الناجحة في جذب ىذه االستثمار 
 الجزائرية.

 أهمية البحث: -5

في المساىمة في الدراسات التي تدور في الوقت الحاضر حوؿ ضرورة ىذا البحث تكمف أىمية 
في دفع عجمة التنمية  ؿ االستثمارات األجنبية المباشرة نظرا لمدور الذي تمعبوتفعيؿ دور المنافسة حو 



 ه

 

 الدوؿ النامية و الذي يرتكز عمى تبييف ، وتتبايف الدراسة ضمف اتجاه جديد بدأ يأخذ مكانة في االقتصادية
 ت .مستوى األداء االقتصادي لمدولة في تنمية ىذه االستثمارادور سياسات اإلصالح االقتصادي و 

 أهداف االبحث: -6

 نسعى مف خالؿ ىذه الدراسة بموغ األىداؼ التالية: 

تحديد ما إذا كاف مناخ االستثمار في الجزائر أصبح مشجعا خاصة منذ تطبيؽ سياسة اإلصالح  -
 اإلقتصادي.

 المساىمة في النقاش الدائر والمتعمؽ بمحددات االستثمار وكذا جدواه في الدوؿ المضيفة. -

ياسة االقتصادية في الجزائر في ظؿ االصالحات االقتصادية الذاتية والمدعومة معرفة مسار الس -
مف طرؼ الييآت المالية الدولية واآلثار الناجمة عف تطبيؽ ىذه االصالحات عمى المستوى 

 االقتصادي الكمي.

في  حجـ االستثمارات االجنبية المباشرةف المتغيرات االقتصادية الكمية و تحميؿ وقياس العالقة بي -
 الجزائر .

 األدوات المستخدمة في البحثو المنهج  -7

المطروحة  شكاليةع وتحميؿ أبعاده واالجابة عمى اإلالموضو واإلحاطة بمختمؼ جوانب ة اإللماـ بغي  
 واختبار صحة الفرضيات المتبناة سنتبع المناىج التالية:

الذي يركز عمى وصؼ دقيؽ لمظواىر االقتصادية المختمفة ومف ثـ المنيج الوصفي التحميمي:  -
وسنستخدمو لسرد أىـ  ،تحميميا وتضمينيا لمدالالت المختمفة المستخدمة في ذلؾ التحميؿ

محدداتو وجدواه في التعاريؼ المتعمقة باالستثمارات األجنبية المباشرة والنظريات المفسرة لو و 
ة بالسياسة يف األقاليـ المختمفة، إضافة الى المفاىيـ الخاص، وكذا توجياتو بالدوؿ المضيفة

صالح االقتصادي وتأثيراتيا المختمفة عمى االستثمارات األجنبية المباشرة، االقتصادية وبرامج اإل
 جنبي المباشر في الجزائر. ة االقتصادية وواقع االستثمار األوتتبع السياس

حميؿ الكمي لممتغيرات االقتصادية مف خالؿ نماذج الذي يركز عمى الت :أسموب التحميؿ الكمي -
ة الكمية عمى حجـ االستثمارات المتغيرات االقتصاديثر ، وىذا بيدؼ قياس أقياسية مختمفة

 .(3066-6434جنبية المباشرة المتدفقة نحو الجزائر خالؿ الفترة )األ

صندوؽ النقد الدولي، إضافة و  الدولي مف إحصائيات وتقارير البنؾ ىذا البحث بياناتوستمد يو      
حصائيات  وكذا تقارير ، والنشرات التي يصدرىا الديواف الوطني لإلحصائيات، بنؾ الجزائرإلى بيانات وا 

 حصائيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.وا  المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات 
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 موقع البحث من الدراسات السابقة: -8

 اىتمتاألجنبي المباشر مجاال خصبا لمكثير مف األبحاث والدراسات التي  راالستثماشكمت ظاىرة 
معرفة أىـ  ىتماـ بمحاولة، فقد ازداد اإلبتأصيؿ الظاىرة وتحديد مختمؼ جذورىا وأبعادىا النظرية والواقعية

ات تناولت موضوع محدداتيا في الدوؿ المضيفة وكذا جدواىا االقتصادية فييا ، وفي الجزائر نجد عدة دراس
 االستثمارات األجنبية المباشرة أىميا:

االستثمار األجنبي في الدوؿ المتخمفة، أطروحة ، تحت عنواف: اؿ مرداوي كملأطروحة دكتوراه  -
ىدفت إلى تحميؿ آلية  قدو  ، 3001سنةكمية العموـ االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة قسنطينة، 

خالؿ التعرض إلى أساليب إدارة وتسيير أنشطة  فمباشر معمؿ مؤسسات االستثمار األجنبي ال
ىذه المؤسسات، وأيضا إلى طبيعة استراتيجياتيا وعالقاتيا بدوليا األـ وبالدوؿ المستقبمة 
الستثماراتيا، كما ىدفت إلى عرض وتحميؿ الخصائص األساسية لمدوؿ المتخمفة، إضافة إلى تقييـ 

باستخداـ المنيج وذلؾ  ،عمى جمب االستثمار األجنبي المباشرأىمية السوؽ الجزائرية ومدى قدرتيا 
عمى توجيات  ائص الدوؿ المتخمفة تأثيرا كبيراوقد توصمت الدراسة إلى أنو لخص الوصفي التحميمي،

أما بالنسبة لحالة الجزائر فقد أكدت  ،وانعكاسات االستثمار األجنبي المباشر عمى اقتصادياتيا
جراءات تييئة بيئة استثمارية مالئمة، ال يزاؿ حجـ االستالدراسة أنو رغـ جيود ال ثمار تحفيز وا 

 .األجنبي الوارد إلييا ضعيفا ومحدودا

سياسة االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في تحت عنواف: بابا عبد القادر لأطروحة دكتوراه  -
 عاـجامعة الجزائر،كمية العموـ االقتصادية والتسيير، ظؿ التطورات العالمية الراىنة، 

إلى تحميؿ وتقييـ تجارب كؿ مف دوؿ أمريكا الالتينية ودوؿ  ىذه الدراسة ىدفتو  ،3002/3001
شرؽ وجنوب شرؽ آسيا في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة ومقارنتيا بتجربة الجزائر، وذلؾ 

ستثمار األجنبي المباشر باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي المقارف وقد خمصت الدراسة إلى أف اال
في الدوؿ النامية يساىـ بشكؿ اكبر مف االستثمار المحمي في التنمية االقتصادية, كما أف دوؿ 
أمريكا الالتينية ودوؿ شرؽ وجنوب شرؽ آسيا قد فازت بأكبر حصة مف االستثمارات األجنبية 

ؽ االستثمار األجنبي المباشر المباشرة الموجية لمدوؿ النامية األخرى كالجزائر التي ال يزاؿ تدف
 إلييا ضعيفًا ومحدودًا.

-ىمية االستثمار األجنبي المباشر في الدوؿ العربيةتحت عنواف: أ فارس فضيؿلأطروحة دكتوراه  -
التسيير، االقتصادية و دراسة مقارنة بيف الجزائر، مصر، المممكة العربية السعودية، ، كمية العموـ 

الدراسة إلبراز مدى التكافؤ أو التبايف بيف الدوؿ العربية ىذه اءت جو  ،3001، سنة جامعة الجزائر
الجزائر، مصر والمممكة العربية السعودية بشأف حقيقة االستثمار األجنبي المباشر الوارد  :الثالث

مكاناتو ومساىمتو في تحفيز النمو االقتصادي خالؿ الفترة  إلييا مف خالؿ مستويات أداءه وا 
 أفباستخداـ المنيج الوصفي التحميمي والمنيج المقارف، وتوصمت إلى  وذلؾ ،(0791-0111)



 ز

 

تبايف حصة كؿ دولة مف الدوؿ الثالث مف حيث تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلييا 
ومستوى أداءه يعكس حقيقة التبايف بينيا فيما يخص العوامؿ السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 لالستثمار األجنبي. ةوالتشريعات المنظم

تحميؿ واقع االستثمارات األجنبية المباشرة وآفاقيا في والموسومة ب محمد قويدريلأطروحة دكتوراه  -
 الدوؿ النامية مع اإلشارة الى حالة الجزائر، كمية العموـ االقتصادية والتسيير، جامعة الجزائر،

بي المباشر وآثاره عمى اقتصاديات التعرض لماىية االستثمار األجن يامف خالل، وقد تـ 3001سنة
الدوؿ المضيفة والنظريات المفسرة لو، ثـ تحميؿ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عالميا وعربيا 

تحميؿ الظرؼ االقتصادي مع التعريج عمى واقع مناخ االستثمار في الدوؿ العربية، بعدىا تـ 
لى غايةو واالجتماعي لمجزائر خالؿ فترة التسعينات  تحميؿ واقع وآفاؽ االستثمار ثـ ، 3002سنة  ا 

والمنيج المقارف، تـ التوصؿ إلى  لمنيج الوصفيوباالعتماد عمى ا األجنبي المباشر في الجزائر،
أف االستثمار األجنبي المباشر يشكؿ أفضؿ الصيغ التمويمية األجنبية لمدوؿ النامية، ورغـ ازدياد 

عالميا منذ ثمانينات القرف العشريف، إال أف توزيعيا بيف  حجـ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر
مجموعتي البمداف المتقدمة والنامية، تشير إلى أف ثمة اختالال يشيده ىذا التوزيع، أما بالنسبة لحالة 
الجزائر فقد أكدت الدراسة عمى أف التزاـ الجزائر بالوصفات المقترحة والمراقبة مف قبؿ صندوؽ 

نؾ العالمي قد ساىـ في التحسف التدريجي في المتغيرات الكمية لالقتصاد ، وتطور النقد الدولي والب
بعض أوجو النشاط االقتصادي، إال أنو خمؼ سمسمة مف األعباء االقتصادية واالجتماعية، كما أنو 
وعمى الرغـ مف تنوع الفرص االستثمارية في الجزائر إال أف حجـ االستثمارات األجنبية الواردة ال 

كس اإلمكانيات الكبيرة المتاحة، إذ يتطمب األمر استراتيجية ترويجية ترتكز عمى بناء االنطباع، يع
 توليد االستثمار، خدمة المستثمر.    

عف الدراسات السابقة التي عالجت ظاىرة االستثمار األجنبي المباشر في الدراسة  هختمؼ ىذتو 
لعالقة بينيما في ظؿ النظريات ة ومحاولة تحميؿ اصاديربطيا بمحدد السياسة االقت مف حيث ،الجزائر

االستثمار األجنبي المباشر ثـ تحميؿ أثرىا عمى  ،ريت في دوؿ أخرىاإلقتصادية والتجارب والدراسات التي أج
 باستخداـ طريقة المربعات الصغرىوكذا قياس ىذا االثر  ،في الجزائر في مرحمة االصالحات االقتصادية

ائرية عبر تعتبر عرض واؼ لكؿ التطورات التي شيدتيا السياسة االقتصادية الجز أنيا كما  ،العادية
لى غاية الوقت الراىف، و  ت عمى مستوى حركة ما يقابميا مف تطورااالصالحات المتعاقبة منذ االستقالؿ وا 

نظرا  والتي تعد ذات أىمية بالغة( 3066-6434) فترة جنبية المباشرة ، مع التركيز عمى االستثمارات ال
 .خالليا   الجذرية التي شيدىا االقتصاد الجزائري تلإلصالحات العميقة والتحوال

 :صعوبات البحث -9

 واجينا في إطار إعداد ىذه الدراسة جممة مف الصعوبات منيا: 



 ح

 

 تضارب بعض اإلحصاءات باختالؼ مصادرىا. -

وكذا السياسات االقتصادية االستثمارات األجنبية المباشرة الدراسات حوؿ و بالرغـ مف توفر المراجع  -
دراسة أثر السياسات االقتصادية عمى جذب االستثمارات األجنبية الكمية كؿ عمى حدى، إال أف 

    .صوصفي ىذا الخ وكذا الدراسات مشكمة ندرة المراجعواجيتيا جانب نظري المباشرة مف 
جنبية المباشرة في ت األلجوانب المتعمقة باالستثماراقمة المعمومات والتصريحات الخاصة ببعض ا -

 .الجزائر مثؿ توزيعيا القطاعي، مساىمتيا في توفير مناصب الشغؿ...إلخ

 هيكل البحث: خطة و  -10

ستة فصوؿ، سبقتيا مقدمة عامة لإلحاطة بالموضوع وتحديد االشكالية  ىذه الدراسة قمنا بتقسيـ  
  حيث: فاؽ البحثمة ضمت كافة النتائج والتوصيات وأوتمتيا خاتمة عا

 المفيـوعمى اإلطار النظري لالستثمارات األجنبية المباشرة مف حيث الفصؿ األوؿ يشتمؿ  
، خصائصيا واستراتيجياتيا، كما يعمؿ عمى مفيوـ الشركات متعددة الجنسياتوكذا  األنواعو  الخصائصو 

التي وضعت تحميؿ المحددات الرئيسية لالستثمارات األجنبية المباشرة مف خالؿ تحميؿ أىـ النظريات 
، ثـ التعرض لمقومات المناخ االستثماري الجاذب لالستثمارات األجنبية المباشرة، كما ظاىرةىذه اللتفسير 

مف خالؿ  ،االستثمارات في الدوؿ المضيفةىذه وؿ جدوى الؿ ىذا الفصؿ في النقاش الدائر حندخؿ مف خ
 ستوى ىذه الدوؿ.التي يخمفيا عمى م اإليجابية والسمبيةلمختمؼ اآلثار التعرض 

جنبية المباشرة في ظؿ في دراسة اإلتجاىات العالمية لالستثمارات األ فيما يتخصص الفصؿ الثاني 
مف خالؿ التعرض لتطور حجـ االستثمار األجنبي وتوزيعة  ،التطورات الحديثة في بيئة العالقات الدولية

ؿ النامية مع األخذ ببعض التجارب الناجحة في الجغرافي والقطاعي ثـ دراسة تدفقات ىذا االستثمار نحو الدو 
ذا المجاؿ، كما يناقش ىذا الفصؿ مجاؿ جذب االستثمار األجنبي المباشر قبؿ التعرض لمتجربة العربية في ى

التوقيع و ثر التطورات الحديثة في بيئة العالقات الدولية كالعولمة وتعاضـ دور الشركات متعددة الجنسيات أ
لية وحرية انتقاؿ رؤوس ة التجارة العالمية وما تضمنتو مف تحرير حركة التجارة الدو عمى اتفاقيات منظم

اتجاه دوؿ العالـ إلى تكويف تكتالت وتجمعات اقتصادية سواء في إطار ثنائي أو إقميمي، عمى زيادة األمواؿ و 
 تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة عمى المستوى العالمي.

اسة االقتصادية الكمية وبرامج اإلصالح أعد لتغطية الجانب النظري لمسيقد أما الفصؿ الثالث ف 
دوات ودراسة أثرىا عمى تنمية االستثمارات األجنبية المباشرة في االقتصادي مف حيث المفيوـ واألىداؼ واأل

 .ظؿ النظريات االقتصادية وبعض الدراسات والتجارب العممية 



 ط

 

سياسة االقتصادية الجزائرية في ظؿ االقتصاد الموجو ووضعية أعد الفصؿ الرابع لمراجعة الفيما 
االستثمارات األجنبية المباشرة خالؿ ىذه الفترة حيث يتـ دراسة المناخ االستثماري في الجزائر وتأثره بالسياسة 

-6430( ثـ مرحمة التنمية الالمركزية )6424-6413االقتصادية المطبقة خالؿ فترة التنمية المركزية ) 
6434.) 

صالحات ة االقتصادية الجزائرية في ظؿ اإلبدراسة تطورات السياسفيختص  أما الفصؿ الخامس
االقتصادية والتوجو نحو اقتصاد السوؽ بدءا باالصالحات المدعمة مف طرؼ صندوؽ النقد الدولي 

 الى لفترة، وصوال( ودراسة انعكاساتيا عمى الجانب االقتصادي واالجتماعي خالؿ ىذه ا6434-6443)
مف خالؿ التعرض لبرامج االستثمارات العمومية  6443صالحات االقتصادية بعد سنة مرحمة تعميؽ اإل

 .خالؿ ىذه المرحمة داء االقتصادي الكميعتمدة خالؿ ىذه المرحمة وتطور األالم

صالحات ي ظؿ اإلجنبي المباشر في الجزائر فواقع االستثمار األ فيما يدرس الفصؿ السادس
خالؿ ىذه المرحمة جنبي المباشر تشريعية والتنظيمية لالستثمار األمف خالؿ عرض البيئة الدية، االقتصا

تقييـ مناخ االستثمار في الجزائر خالؿ ىذه كما يحاوؿ  ،أىميتو في االقتصاد الوطنيودراسة توجياتو و 
ؼ عمى أىـ معوقات الوقو و  ؤشرات الدولية لمناخ االستثمارمف خالؿ التعرض لمكانة الجزائر في الم ،المرحمة

مؤشرات الأثر التغيرات في لقياس تكويف نموذج احصائي جنبية المباشرة في الجزائر، لينتيي باالستثمارات األ
  .(3066-6434جنبية المباشرة نحو الجزائر خالؿ الفترة )عمى تدفقات االستثمارات األ االقتصادية الكمية

 
 

   

 





 

 

 

 

 الفصل األول:

 

محدداتها وجدواها  ماهية االستثمارات األجنبية المباشرة،
 قتصادية في الدول المضيفةاال
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 د:ـتميي

فأىميتو كأحد أشكال  ىتمام واعتراف عالمي واسع النطاق،جنبي المباشر عمى استثمار األحاز اال      
 التمويل الدولي برزت بشكل واضح خبلل الحقبة المتممة لمقرن العشرين لسببين رئيسيين ىما:

نينات من القرن الماضي النمو المتزايد والسريع في تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة خبلل الثما -
 ؛وحتى اآلن

اإلمكانيات التي وفرىا االستثمار األجنبي المباشر لمدول النامية وخاصة في نقل الموارد المالية  -
 والتكنولوجية والبشرية.

خاصة إذا كانت ىناك منافسة  ،سيمةبالولكن جذب االستثمار األجنبي المباشر عممية ليست        
وفي محاولة لشرح ظاىرة االستثمار خارج الحدود فإن أدب االقتصاد الدولي  ،عمى جذبودولية كبيرة 

والمالية والتجارة الدولية شيد تطورا ممحوظا خبلل الحقب الماضية، وفي ىذا اإلطار قدمت العديد من 
من خبلل ىذا الفصل لموقوف عرضيا وتحميميا سنعمل عمى والتي النظريات لشرح أسباب ىذه الظاىرة، 

ىم محددات االستثمار األجنبي المباشر وكذا المشاركة في النقاش الدائر حول مدى عممية عمى أ
 النظريات القائمة.

، ناميةجدوى ىذه االستثمارات في الدول المدى كما يدور الجدل أيضا في وقتنا الحاضر حول       
 االقتصاديةالدول وآثاره  الستثمار في ىذهوكذا دوافع الشركات األجنبية متعددة الجنسيات من وراء ا

والسياسية، ويظير في ىذا اإلطار اتجاىان أحدىما مؤيد وآخر معارض ليذا النوع من  االجتماعيةو 
 االستثمارات.

 وبغية عرض وتحميل األفكار السابقة الذكر قمنا بتقسيم ىذا الفصل إلى ثبلث مباحث كما يمي:      

 ؛نبي المباشرماىية االستثمار األج المبحث األول:     
 ؛تحميل المحددات الرئيسية لبلستثمارات األجنبية المباشرة  المبحث الثاني:          
 .تحميل و دراسة جدوى االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول المضيفة المبحث الثالث:     

  

 

 



3 

 

 المبحث األول: ماىية االستثمار األجنبي المباشر

 ،لمباشر من أىم أشكال تدفقات رؤوس األموال الدولية طويمة األجليعتبر االستثمار األجنبي ا
ولقد عرفت السنوات األخيرة تزايد  الدولية في الوقت الراىن، االقتصاديةوىو يشكل قناة رئيسية لمعبلقات 

لما يحممو معو من مزايا لبلقتصاديات المضيفة  ،اىتمام الدول بقضايا اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر
 القاطرة بمثابة ياتالشركات متعددة الجنسوتعتبر مقابل تقمص دور مصادر التمويل الخارجية التقميدية، 

إحدى السمات ىذه األخيرة  وتمثلفة المختم العالم أقاليم نحو المباشر األجنبي االستثمار وراءىا تجر التي
العمبلقة ذات اإلمكانيات التمويمية  تمعب ىذه الشركاتكما  العالمي الجديد، االقتصادينظام األساسية لم

تجاه نحو العالمية أو ، وبالتالي فيي تعمق اإلالحديثة التكنولوجيةو القائد في الثورة العممية دور  ضخمةال
  عولمة االقتصاد.

أىم خصائصو األجنبي المباشر و  ونحاول من خبلل ىذا المبحث الوقوف عمى مفيوم االستثمار      
 ف عمى طبيعة الشركات متعددة الجنسيات كأحد أنواع االستثمارات األجنبية المباشرة.كذا التعر وأشكالو و 

 خصائص االستثمار األجنبي المباشر المطمب األول: مفيوم و 

يجة الذي تمجأ إليو الدول نتاشر أحد مصادر التمويل الخارجي يشكل االستثمار األجنبي المب    
ىذا  يمقىلتمويل االستثمارات المطموبة، و  ية اإلدخارات المحققةعدم كفاقصور مصادر التمويل المحمي، و 

ب المرتبطة المكاسع و تفضيبل من طرف الدول المضيفة التي تجد فيو المنافالنوع من التمويل اىتماما و 
 ، فما ىو االستثمار األجنبي المباشر؟ و ما ىي خصائصو؟ يةقتصاداالبعممية التنمية 

 :جنبي المباشرأوال: مفيوم االستثمار األ

ين والمنظمات االقتصاديلقد وردت العديد من التعاريف لبلستثمار األجنبي المباشر من طرف      
 نورد أىميا فيما يمي : ،والييآت الدولية

: يتمثل االستثمار األجنبي المباشر في كل تدفق مالي إلى مؤسسة حسب صندوق النقد الدولي  
يحصل غير المقيمين  ص الممكية داخل مؤسسة أجنبية شرط أنأجنبية، أو كل حيازة جديدة من حص

من  % 10تختمف أىميتيا من بمد آلخر، وتكفي حيازة نسبة والتي في ىذه المؤسسة عمى حصة ىامة 
 .(1)رأس مال المؤسسة في بعض الدول لكي يكون االستثمار مباشرا 

                                                 
1
 Lindert Peter, Thomas. A.Pugel, Economie international, Economica, paris, 10

ème
 édition , 1996, p. 
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االستثمار األجنبي المباشر  " فقد عرفتUNCTADأما ىيئة األمم المتحدة لمتجارة والتنمية "
سيطرة دائمتين لممستثمر ة طويمة األمد، حيث يعكس منفعة و بكونو ذلك االستثمار الذي ينطوي عمى عبلق

 .(1)األجنبي في فرع أجنبي قائم في دولة مضيفة غير التي ينتمي إلي جنسيتيا

نو نبي المباشر عمى أاالستثمار األج "OCDE" االقتصاديةفيما عرفت منظمة التعاون والتنمية 
ذلك ير الحقيقي عمى تسيير المؤسسات و عبارة عن ذلك االستثمار الذي يعطي إمكانية تحقيق التأث

  (2)باستخدام الوسائل التالية:

 ؛ إنشاء أو توسيع مؤسسة أو فرع  -
 ؛المساىمة في مؤسسة كانت قائمة من قبل أو في مؤسسة جديدة  -
 كثر (.إقراض طويل األجل )خمس سنوات أو أ -

ينطوي عمى تممك ثمار األجنبي المباشر ىو الذي "رى أن اإلستأما عبد السبلم أبو قحف في 
المستثمر األجنبي لجزء أو كل االستثمارات في مشروع معين، ىذا باإلضافة إلى قيامو بالمشاركة في 

ة عمى اإلدارة والتنظيم إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة االستثمار المشترك، أو سيطرتو الكامم
األجنبي بتحويل كمية من الموارد  في حالة ممكيتو المطمقة لمشروع االستثمار فضبل عن قيام المستثمر

 .(3)" المالية والتكنولوجية والخبرة الفنية في جميع المجاالت إلى الدول المضيفة

السيطرة )اإلشراف( عمى  االستثمار األجنبي المباشر عمى أنو:" يستمزمفيما يعرف جيل برتان  
المشروع بحيث يأخذ ىذا االستثمار شكل إنشاء مؤسسة من قبل المستثمر وحده أو بالمشاركة المتساوية 

 .(4)أو غير المتساوية، كما أنو يأخذ شكل إعادة شراء كمي أو جزئي لمشروع قائم"

ىو " :األجنبي المباشر بلستثمارصياغة التعريف التالي لوبناءا عمى التعاريف السابقة يمكننا  
، بحيث المشاريع المقامة في بمد مضيف رأس مال أحدلحصة ىامة في تممك مستثمر أجنبي عن عبارة 

 ". مكياتحسب قوة التصويت التي يم اتخاذ القراردارة و اإلتمكنو ىذه األخيرة من المشاركة في 

 

 

                                                 
1
UNCTAD, Foreign Direct investissement and the challenge of development, New York and 

Geneva, 1999, P7.   
2
OCDE, Définition de référence détaillée des investissements internationaux, paris, 1983, p. 14.   

3
 13، ص2001مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية،عبد السبلم أبو قحف،  

4
 .11، ص.1991، ترجمة :عمي مقمد وعمي عزوز، منشورات عويدات، لبنان،االستثمار الدوليجيل برتان،  
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  خصائص االستثمار األجنبي المباشرثانيا:     

 ستثمار األجنبي المباشر بالعديد من الخصائص أىميا:يتميز اال      

فيو بالضرورة استغبلل أمثل لما يستعممو من  ،االستثمار األجنبي المباشر بطبيعتو استثمار منتج .1
إال بعد  ةخبراتو في الدول المتمقيدم المستثمر األجنبي عمى استثمار أموالو و ال يق ثموارد، حي

 ؛ (1)كافة بدائمو المتاحة لممشروع و  صاديةاالقتعن الجدوى  دراسات معمقة
االستثمار األجنبي المباشر يمارس عادة من قبل الشركات متعددة الجنسيات بسبب ضخامة  .2

 احتياجاتيا المالية ؛
المساعدات اإلنمائية الرسمية باشر عن كل من القروض التجارية و يتصف االستثمار األجنبي الم .3

أن تحويل األرباح المترتبة عميو يرتبط بمدى النجاح الذي  التي أصبحت شديدة المشروطية، في
بينما ال يوجد أي ارتباط بين خدمة الديون  ،ت المحولة عن طريق ىذا االستثمارتحققو المشروعا

 ؛(2)ومدى نجاح المشروعات التي تستخدم فيو

بذلك ئدة و الفاو تميز بتحركاتو جريا وراء الربح يتصف االستثمار األجنبي المباشر بالتغير حيث ي .4
اليد العاممة ، أين توجد التسييبلت واإلعفاءات و فيو ينتقل إلى األماكن التي توفر لو أعمى األرباح

 الرخيصة ؛
روابط دائمة مع مؤسسة في الخارج عكس االستثمار ، يحقق االستثمار األجنبي المباشر لممؤسسة .5

 ،ربح مالي سريع لحصول عمىجل اعمميات شراء األوراق المالية من أالمحفظي الذي يخص 
  .(3)ويمارس المستثمر باستثماراتو التأثير عمى إدارة المشروع المقام بالبمد المضيف

مطة كذلك اعتمد صندوق النقد الدولي في تمييزه بين االستثمار المباشر وغير المباشر قاعدة الس   
فإذا كانت النسبة أقل من ،  %100و  % 10تتراوح نسبة عتبة السمطة بين في اتخاذ القرارات الفعمية، و 

عميو ال يمكن ، و فينا تسجل محاسبيا عمى أنيا استثمار في المحفظة )استثمار أجنبي غير مباشر( 10%
تكون لو إمكانية  لممستثمر في المحفظة تسيير شؤون الشركة عكس االستثمار األجنبي المباشر الذي

 .(4)ا تسيير اإلدارة كذضمان الرقابة والسمطة في اتخاذ القرارات و 

 

                                                 
1
 . 214، ص.2003 اإلسكندرية، الدار الجامعية، ،السياسة المالية حامد عبد المجيد دراز،  

2
مكانات تشر و االستثمار األجنبي المباحسن الميران،    ،التخطيط،المجمة المصرية لمتنمية و  الدوليةطويره في ضوء التطورات المحمية واإلقميمية و ا 

 ،  7،ص.2000، ،العدد األول 8معيد التخطيط القومي،المجمد رقم 
3
 ، مؤتمر التمويل واالستثمار،االستثمار األجنبي في ليبيا بين عوامل الجذب و الطردمحمد مسعود خميفة الثعيمب، خالد عمي أحمد كاجيجي،  

 . 4ص. ،2006 الشارقة، ، القاىرة،المنظمة العربية لمتنمية
4
 Chesnais François,  La mondialisation du capital, édition Syros, collection Alternatives 

économique, Paris, 1994, p.43. 
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 أشكال االستثمار األجنبي المباشر المطمب الثاني:

شروع سواء ينطوي االستثمار األجنبي المباشر عمى التممك الجزئي أو المطمق لمطرف األجنبي لمم  
اإلنتاج أو أي نوع آخر من النشاط اإلنتاجي أو الخدمي، ويمكن ، التصنيعكان مشروعا لمتسويق، البيع، 

 أخذ االستثمار األجنبي المباشر أحد األشكال التالية:أن ي

 أوال :االستثمار المشترك 

ن ، حيث تقضي بإشراك دولتيمن أشكال التحالفات اإلستراتيجيةتعد المشروعات المشتركة شكبل        
غراض السوق المحمية الخاص بغرض إنتاج سمع أو خدمات أل أوأكثر عمى المستوى الحكومي أو

مية أو لمتصدير، عمى أن تقوم األطراف المشاركة بالمساىمة فيو بنصيب من العناصر البلزمة أواإلقمي
 . (1)لقيامو ، مثل رأس المال، المواد الخام ، الميارات التنظيمية و التسييرية و فنون اإلنتاج 

وجب التعاقد ن بمإن االستثمار المباشر األجنبي الذي يقوم عمى أساس ىذا الشكل يسمح لمطرفي        
بين العديد من المؤسسات الحرة  تقاسم كل المخاطر ألجل تحقيق األىداف، فيي تعاونبتوحيد الجيود و 

خبلل تجميع الكفاءات  ىذا من، و التي تختار القيام باإلنتاج أو إقامة مشروع أو ممارسة نشاط معين
ن طريق ع أو نشاط مشترك عالموارد الضرورية، إذن ىي وضع عممي لممشرو المطموبة واإلمكانيات و 

 . (2)كذلك مواجية المنافسةالتحمل المشترك لممخاطر و 

 (3)يكمن ىذا النوع من التحالف في البحث عن تقاسم:و         
 المخاطر.و  االلتزامات المالية -
 ذلك بالتكوين المشترك لمميارات أو اقتناء ميارات الشريك.التكنولوجيا و  -
 السياسي لمبمد المضيف .جاري و تعاون لتسييل االندماج التال -
 توزيع األعباء التسييرية. -

     

 

                                                 
1
 . 14،ص. 1995، دار النيضة العربية،القاىرة،اقتصاديات المشروعات المشتركةإبراىيم محمد الفار،   

2
Bernard  garette,  les stratégies d’alliances ,édition d’organisation ,Paris,1996, p 27 .  

3
 Klaus longefeld ,Les joints venture internationale,  pratiques et techniques contractuelles des 

entreprises internationales, Edition GLN, 1992, p.7. 
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لبلستثمار المشترك يمكن القول أن ىذا النوع من االستثمار ينطوي  ةريف السابقامن خبلل التعو   
  (1)عمى الجوانب التالية: 

آخر أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي طرفين استثماريين أحدىما وطني و  اتفاق طويل األجل بين -
 ؛داخل دولة الطرف المضيف

 ؛ية تابعة لمقطاع العام أو الخاص الطرف الوطني شخصية معنو قد يكون  -
حصة من شركة وطنية قائمة يؤدي إلى تحويل ىذه ن قيام أحد المستثمرين األجانب بشراء إ -

 ؛شركة استثمار مشترك الشركة إلى
 س المال بمعنى:ليس بالضرورة أن يقدم المستثمر ) وطني أو أجنبي ( حصة في رأ -

  المشاركة في مشروع االستثمار قد يكون من خبلل تقديم الخبرة أو المعرفة أو العمل
 التكنولوجي بصفة عامة ؛

  المشاركة بحصة في رأس المال أو كمو عمى أن يقدم الطرف اآلخر التكنولوجيا، أو قد
 السوق .تأخذ المشاركة شكل تقديم المعمومات أو المعرفة التسويقية أو تقديم 

، وذلك ويبلقي ىذا الشكل من االستثمار المباشر قبوال لدى الدول المضيفة خاصة النامية منيا       
والتحكم في االقتصاد الوطني وتخفيف  االحتكارقتصادية، كتخفيف درجة ألسباب سياسية، إجتماعية وا  

مال ضافة إلى خمق طبقة رجال أعباإل ،لمدول المصدرة ليذه األموال االقتصاديةحدة التبعية السياسية و 
أما  ،تسويقية جديدةم ميارات إدارية و ستقبلل عن األجانب بعد اكتسابيوطنية تستطيع في المستقبل اإل

المزايا التي يحققيا ىذا النوع من االستثمار بالنسبة لمشركات األجنبية فتتمثل في مساعدتيا في الحصول 
جراءات البيروقراطية واإلدارية خاصة إذا كان الطرف المحمي تخفيف اإلاخيص إقامة المشروعات و عمى تر 

 . (2)ىو الحكومة 

 ثانيا : االستثمارات الممموكة بالكامل لممستثمر األجنبي  

تمثل ىذه المشروعات أكثر أنواع االستثمارات األجنبية تفضيبل لدى الشركات متعددة الجنسيات   
نشاء فروع بإ ،ذه األخيرة في ظل ىذا النوع من االستثمارحيث تقوم ى ،نظرا لتممكيا الكامل لممشروع

ذا كان نتاجي أو الخدمي بالدولة المضيفةأي نوع آخر من أنواع  النشاط اإللئلنتاج أو التسويق أو  ، وا 
ىذا الشكل مفضبل لدى ىذه الشركات نجد أن الكثير من الدول النامية المضيفة تتردد كثيرا في التصريح 

كذا الحذر والسياسية و  االقتصاديةات االستثمار خوفا من التبعية التممك الكامل لمشروعليذه الشركات ب
يعتبر ىذا النوع من و  حتكار الشركات متعددة الجنسيات ألسواق الدول النامية،من إحتماالت سيادة حالة إ

                                                 
1
 .17، 16ص.ص. ،2003مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية،، األشكال و السياسات المختمفة لإلستثمارات األجنبيةعبد السبلم أبو قحف،  
2
 . 12ص. ،2002، مشقكمية االقتصاد ،جامعة د ،غير منشورةماجستير رسالة ، جدوى االستثمارات األجنبية المباشرة في سوريا ،ممدوح غانم  
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رية في السيطرة األجانب لما يمنحو لو من مزايا، كالح االستثمار من األشكال المفضمة لدى المستثمرين
مكانية جني أرباحوالتحكم في المشروع و   ،ضخمة نظرا الستغبلل مواردىا المالية والبشرية بشكل أمثل اا 

خاصة  –خوف بالنسبة إلييا ا النوع من االستثمار مصدر قمق و أما بالنسبة لمدولة المضيفة فقد شكل ىذ
لك التخوف من السيطرة ايا احتكارية و كذنظرا لما تتمتع بو الشركات األجنبية من مز  -النامية منيا

من كبر حجم رأس المال ، كما تحبذه دوال أخرى لما يتميز بو االقتصاديةالخارجية والتبعية السياسية و 
 بالتالي زيادة تدفقات النقد األجنبي الذي يدعم حالة ميزان المدفوعات  .المستثمر و 

 االستثمار في المناطق الحرة  :ثالثا

ابعة من ناحية مناطق الحرة جزءا من إقميم دولة معينة لكنيا تعتبر أجنبية عن الدولة التتعتبر ال  
يسمح في داخل المنطقة الحرة بإقامة المشاريع الخاصة برؤوس األموال التجارة الدولية والنقد والجمارك و 

تجري عمييا بعض ، و اول البضائع المحمية أو الخارجيةاألجنبية أو الوطنية أو المشتركة و يتم فييا تد
ن كانت جزء من إقميم الدولة فإنيا ال(1) العمميات الصناعية تسري عمييا اإلجراءات الجمركية ، وىي وا 

 .(2)االدارية التي تسري عمى باقي إقميم الدولة و 

 رابعا: مشروعات أو عمميات التجميع

ني )عام أو خاص( يتم الطرف الوطل اتفاقية بين الطرف األجنبي و قد تتخذ ىذه المشروعات شك 
في و  بموجبيا قيام الطرف األول بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتج معين لتجميعيا لتصبح منتجا نيائيا،
صة معظم األحيان )خاصة في الدول النامية( يقدم الطرف األجنبي الخبرة أو المعرفة البلزمة والخا

جييزات الرأسمالية في مقابل عائد مادي يتفق التطرق التخزين والصيانة و الداخمي لممصنع و بالتصميم 
 . (3)عميو 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .  97ص.  ،1978، القاىرة ،المنظمة العربية لمعموم اإلدارية، المناطق الحرةأنور عبد الخالق ، محمد عباس،   

2
 .351ص. ،1997القاىرة،، مكتبة زىراء الشرق ،االقتصاديةالسياسات  عبد المطمب عبد الحميد ،  

3
 .491ص. ،1اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، ط ، مطبعة ستثمار الدولياقتصاديات األعمال و اال عبد السبلم أبو قحف،  
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 كإحدى أشكال االستثمار األجنبي المباشر المطمب الثالث: الشركات متعددة الجنسيات

مميا من ، حيث تمارس عقوة أساسية في االقتصاد العالمي تعتبر الشركات متعددة الجنسيات اليوم  
وتنخرط في عمميات اإلنتاج الدولي وفق منظومة كونية  ة والتنظيميةالمؤسسي ىخبلل شبكة معقدة من البن

متكاممة تضع تحت إدارتيا أكثر من ثمث اإلنتاج العالمي من السمع والخدمات وتستحوذ عمى أكثر من 
تعكس الشركات متعددة و  ،ثبلث أرباع التكنولوجيا واالستثمار األجنبي المتدفق عمى الصعيد العالمي

 تعددت وقد، التكنولوجيا والميارات والثقافات وانسيابتدفقات رؤوس األموال  وا ازدادت فيالجنسيات عالم
 يطمق فالبعض ت التسميات التي أطمقت عمييا،تعددكما  ،اتمتعددة الجنسي بالشركات الخاصة عاريفالت

  أو الشركات عابرة القوميات. الدولية الشركات البعض اآلخرو  األجنبية الشركات عمييا

 تعريف الشركات متعددة الجنسيات  :والأ

 ىناك عدة تعاريف ليذه الشركات نورد أىميا فيما يمي:   

الخدمات وذلك كيان يقوم بإنتاج وتسويق السمع و أنيا  تعرف الشركات متعددة الجنسيات عمى      
 .(1)بمساعدة عدة مؤسسات تقع في عدة دول

ما من نشاطاتيا التجارية بفروع ممثمة ليا تقع في كما تعرف أيضا بأنيا شركة تمارس جزءا مي   
 .(2)دول عديدة 

عنيا أنشطة مستقرة ينتج وىناك من عرف ىذه الشركات بأنيا شركة تنبع من بمدىا األصمي و   
 .(3)وتحت رقابتيا في أكثر من بمدين أجنبيين

تعددة الجنسيات شركات م: "تعرف الالتالي تعريفصياغة ال ومن خبلل التعاريف السابقة يمكن 
تمتمك فييا الشركة األم حصة تتيح ليا ، عمى أنيا تمك المؤسسات  التي تقيم فروع ليا في دول أجنبية 

 . " حق في اإلدارةال

 

 

 

                                                 
1
 Michel Bélanger, institution économiques internationales, édition Economica, paris, 1997, p.17. 

2
Frederik Teuton, La nouvelle économie mondiale, PUF, Paris, 1993, p.419.  

3
 Michel Gherteman , Les multinational,PUF,Paris,1992,P.4.  
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 خصائص الشركات متعددة الجنسيات ثانيا:

 ا:يتتميز ىذه الشركات بمجموعة من الخصائص أىم  

الذي يمكن قياسو من خبلل مجموعة من  : تمتاز ىذه الشركات بضخامة حجميا والضخامة .1
من أىم المؤشرات المعبرة  المؤشرات أىميا رقم مبيعات ىذه الشركات )رقم األعمال( والذي يعتبر

، أو من خبلل قيمة دخل اإلجمالي ليذه الشركات ، ومثاال عمى ذلك عن ضخامة ىذه الشركات
، مميون دوالر 163391: 2006األمريكية عام  General Electricبمغ حجم مبيعات شركة 

 270602البريطانية حجم مبيعات قدره  British Petroleum Companyفيما حققت شركة 
مميون  205918اليابانية فقد بمغ حجم مبيعاتيا  Toyota Motors، أما شركة مميون دوالر

(1)دوالر خبلل نفس السنة
. 

ي أنشطتيا اإلنتاجية وذلك رغبة منيا : تعتمد ىذه الشركات عمي سياسة التوزيع فتنوع األنشطة .2
في تقميل احتماالت الخسارة، ومن أىم القطاعات التي تركز عمييا ىذه الشركات نجد قطاع 

من إستثمارات ىذه األخيرة، يميو كل من قطاع النفط  % 17السيارات والذي يستحوذ عمي نسبة 
ثم باقي القطاعات  % 10ذائية بـ فالصناعات الغ % 11ثم اإللكترونيات بـ %14والكيمياء بنسبة 

 .  (2)األخرى
تتميز ىذه الشركات بكبر مساحة السوق التي تغطييا وامتدادىا الجغرافي  االنتشار الجغرافي: .3

 خارج الدولة األم بما ليا من إمكانيات ىائمة في التسويق وفروع وشركات تابعة في أنحاء العالم،
ة والتكنولوجية في مجالي المعمومات واالتصاالت، حيث إبداعات الثورة العممي ىذعمى  وقد ساعد
دارة التسويق أين  يسمى اإلنتاج عن بعدأصبح ما  تتواجد اإلدارة العميا وأقسام البحث والتطوير وا 

 .(3)في بمد معين ، وتصدر أوامر باإلنتاج في ببلد أخرى
ق واحد، ومن ثم تسعى كل تنظر ىذه الشركات إلى العالم كسو  االعتماد عمى المدخرات العالمية: .4

عن طريق اإلقتراض  شركة من ىذه الشركات إلى الحصول عمى التمويل البلزم من ىذا السوق،
نيويورك، لندن، األسواق المالية الدولية، مثل سوق السندات في المباشر أو طرح األسيم و 

ذه الشركات طوكيو...إلخ، أواألسواق الناشئة مثل سنغافورة، ىونغ كونغ...إلخ، ويمكن لي
اإلقتراض بأفضل الشروط من ىذه األسواق نظرا لوجود عنصر الثقة في قوة وسبلمة مركزىا 

 المالي.
                                                 

1
 UNCTAD, World Investment Report, Transnational Corporations and the infrastructure 

challenge, New York and Geneva, 2008, annex table A.I.15. 
2
  Jean-Louis muchielle, Multinationales et mondialisation, édition du seuil, paris, 1998, p.30. 

 مقال منشور عمى الموقع اإللكتروني: ،العالمي الجديد االقتصاديفي النظام  أىمية ودور الشركات متعددة الجنسيات كريم نعمة، 3
http://www.ulum.nl/b97.htm :19:32الساعة: 12/09/2008تم اإلطبلع بتاريخ. 
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تعتبر من السمات اليامة لمشركات متعددة الجنسيات التي تسعى : إقامة التحالفات اإلستراتيجية .5
المشتركة  قتصاديةاالدائما إلى إقامة تحالفات إستراتيجية فيما بينيا من أجل تحقيق مصالحيا 

والتي صارت وتكون ىذه التحالفات نتيجة المنافسة الكبيرة  ،يز قدراتيا التنافسية والتسويقيةوتعز 
وتتم التحالفات اإلستراتيجية في ساسية لؤلسواق المفتوحة وثورة االتصاالت والمعمومات، أسمة 

ذلك  ومثال عمىل االندماج الصناعات المتماثمة بدرجة أكبر، ويأخذ ىذا التحالف في الغالب شك
التمركز األوروبي لبحوث الحاسوب والمعمومات واالتصاالت التي تشترك فيو ثبلثة شركات 

البريطانية و "سمنز" األلمانية  TCLو أوروبية كبرى تنتج الحاسبات اآللية  وىي: "بول" الفرنسية 
 .(1)، وتحالف شركة "فورد" مع شركة "مازدا" لصناعة السيارات 

األرباح الكبيرة لمشركة متعددة الجنسية يوفران الموارد إن الحجم الضخم و  :تفوق التكنولوجيال .6
المالية والخبرة البلزمة لمبحوث العممية، وال شك أن امتبلك مفاتيح التقدم التكنولوجي ىو أحد 

رة حيث تمجأ ىذه األخي ،متعددة الجنسيات في فرض سيطرتيا األسمحة األساسية في يد الشركات
ستخدام براءات اإلختراع والتي غالبا ما تتضمن ضغوطا إقتصادية إلى اإل تفاقات الخاصة بمنح وا 

 .(2)وتجارية بشكل يعيق من حرية التصرف ويحد من استخدام وتطوير التكنولوجيا المستوردة
جع ىذه ، وتر يةاالحتكار ت بمجموعة من المزايا تتمتع الشركات متعددة الجنسيا :يةاالحتكار المزايا  .7

السمة إلى أن ىيكل السوق الذي تعمل فيو ىذه الشركات يأخذ شكل سوق احتكار القمة في 
، ومن أىم عوامل نشأتو تمتع مجموعة الشركات المكونة لو من احتكار التكنولوجيا الحديثة الغالب

ت والميارات الفنية واإلدارية ذات الكفاءات العالية والمتخصصة، وىذا الوضع يتيح لمشركا
يراداتيا، وتتحدد  المتعددة الجنسيات الفرصة لزيادة قدراتيا التنافسية ومن ثم تعظيم أرباحيا وا 

 التكنولوجيا، التسويق اإلدارة، ية ليذه الشركات في أربعة مجاالت ىي: التمويل،االحتكار المزايا 

ات وتمكنيا من ، حيث تنبع المزايا التمويمية من توافر موارد عالية كبيرة لدى ىذه الشراك(3)
االقتراض بأفضل الشروط من األسواق المالية العالمية نظرا لوجود عنصر الثقة في سبلمة وقوة 

يكون عمى أعمى  مركزىا المالي، أما المزايا اإلدارية فتتمثل في وجود الييكل التنظيمي الذي
القرار  إلى اتخاذتصاالت ويؤدي بالتالي مستوى من الكفاءة، ويسمح بتدفق المعمومات وسرعة اإل

لذلك تحرص  ،ييز والتفوقتيح المزايا اإلدارية ليذه الشركات التمتو  ،السميم في الوقت المناسب
عمى وجود وحدات متخصصة وقادرة في مجاالت التدريب واالستشارات والبحوث اإلدارية، 

جابة وتحصل الشركات عمى المزايا التقنية من خبلل التطوير التكنولوجي المستمر لبلست
ي، ولذلك تحرص ىذه االحتكار لمتطمبات السوق والحد من دخول منافسين جدد وتدعيم وضعيا 

وتحسين اإلنتاجية وتطويرىا وزيادتيا وتحقيق مستوى عال من  الشركات عمى التجديد واالبتكار
                                                 

 .وما بعدىا 57ص. ،1999مصر، دار الكتاب، ،التخطيط اإلستراتيجيتحديات العولمة و  ،ومات راجع:أحمد سيد مصطفيمزيد من المعمل 1

2
 230ص.، 2006، دار الفجر لمنشر والتوزيع ، مصر، االقتصاد الكميمحمد العربي ساكر، 

 . 7،8ص.ص. مرجع سابق، ،كريم نعمة 3
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تعمل  تأتي المزايا التسويقية ليذه الشركات من خبلل الشبكات التوزيعية والتسويقية،التيو  الجودة،
كما تيتم ىذه الشركات بأبحاث السوق  عمى توفير منتجاتيا بصورة جيدة وفي الوقت المناسب،

 والتركيز عمى أساليب الترويج والدعاية واإلعبلن لمنتجاتيا لضمان طمب متزايد ومستمر عمييا.
ار : ال تتقيد الشركة متعددة الجنسية بتفضيل مواطني دولة معينة عند إختيتعبئة الكفاءات .8

المعيار و  المستويات التنفيذية، فبل تفضيل ألي جنسية عمى أخرى العاممين فييا حتى في أعمى
النمط المعمول بو في اختيار العمالة في ىذه الشركات و  خذ بو ىو معيار الكفاءة،الغالب الذي يؤ 

لمشاركة في ىو االستفادة من الكادر المحمي لكل شركة تابعة بعد اجتياز سمسمة من االختبارات وا
 الدورات التدريبية.

تمارس ىذه الشركات سيطرة مركزية كاممة من البمد األصمي عمي فروعيا  :تركيز اإلدارة العميا .9
قيام ىذه المركزية التقدم الكبير في استخدام الحاسبات  وقد ساعد عمى المنتشرة في أنحاء العالم،

 .(1)ساليب الحديثةاإللكترونية في جمع وتصنيف المعمومات ومعالجتيا باأل
يعتبر التخطيط اإلستراتيجي أداة إلدارة الشركات  :اإلستراتيجية التخطيط االستراتيجي واإلدارة .10

ة الجنسيات، ويعتبر المنيج المبلئم الذي يضمن ويؤدي إلى تحقيق ما تيدف إليو الشركة دمتعد
ث تسعى من خبللو إلى متعددة الجنسية والتعرف عمى ما ترغب أن تكون عميو في المستقبل، حي

، ويعتبر التخطيط اإلستراتيجي األداة تحقيق معدالت مرتفعة من المبيعاتتعظيم العوائد و 
األساسية التي تستخدميا وتقوم بيا اإلدارة العميا في تمك الشركات لتحقيق األىداف اإلستراتيجية، 

ويترتب عمى  ،الرئيسية حيث تعد الخطط اإلستراتيجية في غالبية الشركات عمى مستوى المراكز
ذلك أن قواعد التخصيص ووضع األىداف الخاصة بكل شركة تابعة يرتبطان بتحقيق األىداف 

 اإلستراتيجية لمشركة األم وخدمة إستراتيجيتيا العالمية.

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 . 230ص. ،مرجع سابقمحمد العربي ساكر،  
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  ستراتيجية الشركات متعددة الجنسيات في توجيو اإلستثمار األجنبي المباشرإ: ثالثا

الشركات متعددة الجنسيات في تحديد مناطق اإلستثمار حسب أىدافيا ستراتيجية تختمف ا
وفي ىذا اإلطار يمكن  ،ستثمارفي السوق وخصائص البمد المضيف لبلاإلستراتيجية ووضعية المنافسة 

 التمييز بين ثبلث استراتيجيات أساسية ىي:

 ؛لمموارد الطبيعية إستراتيجية النفاذ -
 ؛جية السوق(إستراتي ) اإلستراتيجية األفقية -

  إستراتيجية تدنية التكاليف(. ) اإلستراتيجية العمودية -

وتنطبق اإلستراتيجية األفقية أو السوقية عمى قرارات المستثمر األجنبي التي تيدف إلى اإلنتاج    
لمسوق المحمي في البمد المضيف ،وتعتبر ىذه اإلستراتيجية األكثر تماشيا مع طبيعة االستثمار األجنبي 

شمال( وعمى  -المتمركز فيما بين الدول األكثر تصنيعا) إستراتيجية التوسع شمالو كمو الحالي في ش
العكس من ذلك فإن إستراتيجية تدنية التكاليف أو اإلستراتيجية العمودية تعبر عن حركة االستثمار 

جنوب( وذلك في ظل -األجنبي المباشر من البمدان المصنعة إلي البمدان النامية )إستراتيجية التوسع شمال
سعي الشركات متعددة الجنسيات  كما أن البمد المضيف،يات التقدم بين البمد المستثمر و عدم تساوي مستو 

الوصول إلي تحقيق بعض المزايا النسبية يدفعيا إلي البحث عن أقصر الطرق لموصول إلى الموارد،  إلى
  نفاذ(.خاصة بالنسبة لبلستثمار في القطاع األولي)إستراتيجية ال
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 المبحث الثاني: تحميل المحددات الرئيسية لالستثمارات األجنبية المباشرة 

شيدت الفترة التي تمت الحرب العالمية الثانية توسع في حجم اإلنتاج الدولي من خبلل االستثمار 
جديدة قائمة ودخل االقتصاد العالمي في مرحمة  ا،كبير  اصاحب ذلك تطورا تكنولوجي، و األجنبي المباشر

القوة الدافعة لتمك األحداث والتي أدت  االقتصاديةعمى سياسة اقتصاد السوق، ومثمت التغيرات السياسية و 
ودخل االستثمار األجنبي المباشر  ،وظيور أجيال جديدة من التكنولوجيا المتطورة إلى ظيور العولمة

ين نحو تطوير االقتصاديي دفع بكثير من مرحمة جديدة زادت من أىميتو في االقتصاد الدولي، األمر الذ
في الواليات المتحدة  "ريمون فرنون" ،"كيند لبرجر"، "ستيفن ىايمر"نظرية لشرح تمك الظاىرة أمثال 

النظريات في اليابان...إلخ ، وىكذا ظيرت العديد من  "كوجيما"في بريطانيا و "جون دينينغ"األمريكية و
ستثمارات األجنبية المباشرة، بعض من ىذه النظريات بني عمى محددات االالتي حاولت شرح دوافع و 

مفاىيم مالية أرجعت االستثمار لرغبة الشركة في تعظيم العائد أو لتخفيض المخاطر من خبلل توزيع 
استثماراتيا، وتفسر بعض النظريات قيام الشركة باالستثمار عمى أنو مرحمة من مراحل تطور الشركة 

، فيما يرى البعض اآلخر أن مسألة عدم كمال السوق بالدولة المضيفة ومحاولة نفسيا أو تطور المنتج
الشركة الكتساب ميزة احتكارية يعتبر السبب في قيام ىذا االستثمار، وتركز دراسة محددات االستثمار 

نات ون اإلجابة عميو منذ الستياالقتصادياألجنبي المباشر عمى اإلجابة عمى التساؤل التالي والذي حاول 
من القرن الماضي عقب انتشار الشركات متعددة الجنسيات ذات األصل األمريكي إلى أوروبا وىو لماذا 

 تفضل الشركات متعددة الجنسيات أو المستثمر األجنبي االستثمار في دولة ما دون غيرىا؟

وبناءا عمى ما تقدم نحاول من خبلل ىذا المبحث عرض أىم النظريات التي حاولت تفسير 
ىرة االستثمار األجنبي المباشر ثم تقييميا، لندرج بعدىا أىم محددات أو مقومات المناخ االستثماري ظا

 الجاذب لبلستثمارات األجنبية المباشرة.
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 ستثمار األجنبي المباشرالنظريات المفسرة إلنتقال االالمطمب األول: 

االستثمار األجنبي المباشر ودوافع يتناول ىذا المطمب تحميبل لبعض النظريات الخاصة بمحددات 
 ويقتصر تحميمنا عمى عرض أىم النظريات ،ت الخاصة بيذا النوع من االستثمارالشركات متعددة الجنسيا

البراىين العممية الخاصة بكل استنادا إلى مدى توافر األدلة و  ذلكفي ىذا الخصوص وأكثرىا شيوعا و 
  .نظرية

 األجنبي المباشر أوال: التفسير التقميدي لالستثمار

 النظرية الكالسيكية: -1

ستثمار ين الكبلسيك في تحميميم لئلاالقتصاديينطمق العديد من المفكرين  مضمون النظرية: -1-1
األجنبي المباشر من مجموعة من الفرضيات أىميا : سيادة المنافسة التامة، عدم تدخل الدولة، 

قا ليذه النظرية تتخصص كل دولة في إنتاج السمع طب، و (1)حرية انتقال عوامل اإلنتاج بين الدول
وبالتالي فإن أساس قيام تبادل تجاري بين  ،زة نسبية مقارنة مع الدول األخرىالتي تمتمك فييا مي

بالرغم و  دولتين تنتجان نفس السمع ىو اختبلف النفقات النسبية إلنتاج ىذه السمع بين الدولتين،
من بقة إال أنيا واجيت الكثير من اإلتقادات و النظرية السا فتراض الذي قامت عميوجاىة اإلمن و 

 .(2)أىميا فشل النظرية في تفسير أسباب االختبلف في التكاليف بين الدول

حين أوضحا أن االختبلف في  "ىكشر وأولين"بعدىا جاء تطوير ىذه النظرية عمى يدي 
فر عناصر اإلنتاج المختمفة التكاليف بين الدول يرجع إلى اختبلف الدول فيما يخص مدى توا

تاج وبالتالي في أثمان فييا، ىذا التفاوت من شأنو أن يوجد اختبلف في أثمان عناصر اإلن
أن تنتجيا في الداخل بأقل  ، وىكذا ستتجو كل دولة إلى تصدير تمك السمع التي يمكنالمنتجات

صر اإلنتاج المتوافرة في ، فالتبادل الدولي لممنتجات ىو بطريقة غير مباشرة تبادل لعناتكمفة
 مختمف الدول.

إلى اآلثار التي  "ستوببلر و سامويمسن"، أشار "ىكشر أولين"وفي مرحمة الحقة لما قدمو 
تأثير ل فيما يتعمق بالموارد النادرة و قد تترتب عمى إجراءات الحماية التي قد تتخذىا بعض الدو 

 تطوراتيا الي فيذه النظرية و دول فيما يخص التكاليف، وبالتذلك عمى الفروق بين ال

                                                 
1
 . 7، ص.مرجع سابقجيل برتان،   

2
  47ص.، مرجع سابقو جدوى االستثمارات األجنبية،  نظريات التدويلعبد السبلم أبو قحف،   
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تجنب كون بغية تخفيض تكاليف اإلنتاج و التي تبا لحدوث االستثمارات األجنبية و البلحقة تقدم سب
 السياسة الحمائية وجني المزيد من األرباح .

التجارة الدولية  : بالرغم من إسيامات ىذه النظرية في توضيح سبب قيامتقييم النظرية -1-2
ألجنبية المباشرة إال أنيا لم تقدم تفسيرا لسبب توجو االستثمارات إلى دول ال تتوفر الستثمارات اوا

عمى بعض عناصر اإلنتاج، ومن االنتقادات األخرى الموجية ليذه النظرية ىو عدم مطابقتيا 
فكما أوضح ليونيتف عمى سبيل المثال أن الواليات المتحدة تقوم بتصدير بعض  يلمواقع العمم
ع التي تعتمد في إنتاجيا عمى العمالة الكثيفة مقارنة بالسمع التي تستوردىا، في الوقت أنواع السم

الذي تتميز فيو الدولة باالستخدام المكثف لرأس المال مقارنة باأليدي العاممة، عبلوة عمى اتساع 
العممي ، كما يتعارض الواقع (1)الفجوة بين الدول النامية و المتقدمة فيما يتعمق بدخول األفراد

النتقال رؤوس األموال مع ىذه النظرية خاصة فيما يتعمق بانتقال االستثمارات األجنبية بين الدول 
مثال ذلك انتقال رؤوس إلنتاجية و كذا معدالت الفائدة و المتقدمة التي تتميز بتقارب مستويات ا
روق بين الدول فيما ، إضافة إلى تجاىل النظرية لمفروبااألمريكية إبان األزمة العالمية نحو أو 

 يتعمق بالمستوى التكنولوجي باعتباره عامل انتاجي يؤثر في التكاليف و المزايا النسبية.

 النظرية النيوكالسيكية ) معدل العائد( : -2

ا ما تقوم ىذه النظرية عمى أساس أن األسواق المالية في مختمف الدول غالب مضمون النظرية: -2-1
ير من الدول ، وأيضا ليست بالقدر العالي من التطورات في الكثبعضتكون منعزلة عن بعضيا ال

سعر الفائدة ختبلف دفق رأس المال عمى أنو استجابة إلمن ثم فيي تشرح تخاصة النامية منيا و 
يبلحظ أن سعر الفائدة يتأثر بالميل الحدي لئلدخارات، فكمما كان ىذا من دولة إلى أخرى، و 

نخفاض معروض من اإلدخارات في سوق رأس وبالتالي اإلوفرة  الاألخير مرتفعا أدى ذلك إلى 
عا في الدول الصناعية دخار مرتفلما كان الميل الحدي لئلالعكس بالعكس، و أسعار الفائدة و في 

األولى  في الدول ضنخفامفة فإن سعر الفائدة يتجو نحو اإلمنخفضا في الدول المتخالمتقدمة و 
، فإن المدخرات تنتقل س المال يسعى دائما وراء سعر الفائدة المرتفعوألن رأرتفاع في الثانية، واإل

المتمثمة في سعر لبلستفادة من العوائد المرتفعة و من الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول المتخمفة 
وضح أا لتحركات رأس المال الدولي و ( ىو أول من قدم شرح1933، وقد كان )أولين ،(2)الفائدة 

 تم صدير رأس المال ىو سعر الفائدة و ترك الستيراد و أن أىم عنصر مح

                                                 
1
 . 48مرجع السابق ، ص. ال  
العموم االقتصادية  كمية ،غير منشورة ، رسالة ماجستير( 2004-1993االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر ) مناخمفتي محمد بشير،  2

 . 13، ص.2004جامعة الجزائر،  التسيير،و 
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أيضا ( و 1960يل االستثمار األجنبي المباشر عمى يد )ماكدوجال ،تطوير ىذه النظرية في تحم
( المذان توصبل إلى أن إنتاجية رأس المال في ظل المنافسة التامة تمثل  1964-1961)كيمب ،

 رأس المال. العامل الوحيد الذي يحدد معدل العائد عمى 

 (1)فشمت ىذه النظرية لعدة أسباب منيا: تقييم النظرية :  -2-2

آثار كبل النوعين ال بد أن المباشر وغير المباشر، فأسباب و  أنيا لم تميز بين االستثمار األجنبي -
نبي عمى أساس رأس المال المالي ولم تأخذ في تختمف ، فالنظرية بتحميميا تعامل االستثمار األج

لكن أيضا كقائمة ال تتضمن فقط رأس المال و عتبار مفيوم االستثمار األجنبي المباشر عين اإل
 التكنولوجيا و الميارة و اإلدارة ؛

لى دولتين معينتين في نفس الوقت،  - لم يستطع النموذج السابق شرح حالة حدوث االستثمار من وا 
ستثمار المباشر بدال من كما لم يشرح األسباب التي من أجميا تفضل الشركات القيام باال

 والتصدير لمخارج في ذات الوقت ؛ رالتصدير، كما أنو لم يشرح حالة قيام الشركات باالستثما

ليذه النظرية أىميتيا المحدودة في الفترة التالية لمحرب العالمية فافتراضات أولين عن تحركات  -
لكن بعد عشرون عاما تبين ا و ل الحقبتين البلحقتين لظيورىرأس المال كانت قد القت قبوال خبل

عجز النظرية عن شرح ظاىرة االستثمار المباشر التي ىي في تطور و تغير مستمر، كما أن 
 االقتصادينتقال جعميا تفشل في التعامل مع الواقع المنافسة التامة و غياب تكمفة اإلافتراض 

 لبلستثمار األجنبي المباشر.

 جنبي المباشرالستثمار األل التفسير الحديث: ثانيا 

وفي  عن تفسير ظاىرة االستثمار األجنبي المباشر، أمام عجز النظرية الكبلسيكية والنيوكبلسيكية
ظيرت الحاجة إلى اعتماد  ،والسياسية االقتصاديةظل المتغيرات المتسارعة في العبلقات الدولية التجارية و 

وفي ىذا اإلطار ظيرت ، اإلنتاج بالخارجنظريات حديثة بديمة لشرح أسباب قيام الشركات باالستثمار و 
 عدة نظريات حاولت تفسير ما عجزت النظريات التقميدية عن تفسيره، نذكر من أىميا ما يمي: 

 الميزة نظريةركزت العديد من النظريات مثل  والمنظمات الصناعية: السوق كمال عدم نظريات -1

عدم كمال  عمى مسألة ،المال رأس سوق لكما عدم ونظرية اإلنتاج عوامل تدويل ونظرية يةاالحتكار 
ستثمار المباشر في الخارج، ىذه األخيرة التي تقوم عمى كسبب لقيام الشركات األجنبية باإلالسوق 

  مجموعة من الفروض تتمثل في غياب المنافسة الكاممة في الدول النامية وانخفاض

                                                 
 . 40،41ص.ص. المرجع السابق، 1
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، (1)ة عمى منافسة الشركات األجنبيةمع عدم قدرة شركاتيا الوطني،المعروض من السمع في تمك الدول
حيث أكدت ىذه النظريات عمى أن مسألة عدم كمال السوق تخمق نوع من الميزة لمشركات األجنبية 

 إضافية حوافز تمثل والتي السوق كمال لعدم أخرى صور عدة ىناك ذلك جانب إلى لبلستثمار في الخارج، 

 البائعين بين التوازن عدم الضرائب، في تمثلت المباشر، ألجنبيا باالستثمار لمقيام لمقارات العابرة لمشركات

 ...الخ.والمنتجات السمع جودة و بقيمة المتعمقة المعمومات بخصوص والمشترين

في  " Hymerىايمر"ي ألول مرة في تحميل االحتكار ظير النموذج   ة:ياالحتكار  الميزة نظرية -1-1 
شر ىو رغبة افع الرئيسي لبلستثمار األجنبي المباأن الد والذي يرى 1976، 1966، 1960سنة 

 العابرة الشركات أن فكرة عمى النظرية ىذه تركزو  ،السوق الخارجي الشركة في السيطرة عمى

كما يفترض ىذا النموذج  ،األم الدولة في ونشاطيا تقييميا بشأن خاصة بقدرات تتمتع لمقارات
فضبل عمى أن التممك المطمق لمشروعات االستثمار النظرة الشمولية لمجاالت االستثمار األجنبي 
ولقد أوضح  ،(2)لدى الشركات المتعددة الجنسيات ىي الشكل المفضل الستغبلل جوانب القوة

 المحمية الشركات بيا تتمتع ال بميزات تمتعت إذا الخارج في لبلستثمار تتجوأن الشركات  "ىايمر"

وائق تمنع الشركات المحمية من الحصول عمي كما ينبغي أن تكون ىناك ع المضيفة، بالدول
تمكن تمك الشركات من المنافسة  ،تمك المميزات المميزات التي تتمتع بيا الشركات األجنبية

الحصول عمى عائدات أعمى من تمك التي تحصل عمييا الشركات المحمية من السوق و 
 بإنتاج الشركاتقيام  مثال ، فعمى سبيل الأشكال عدة التنافسية المميزات وتأخذ، (3)الخارجي

أو حماية  المعمومات فجوة بسبب، مثميا إنتاج المحمية لمشركات يمكن ال والتي متميزة منتجات
 اإلداري التميز أو الكبير، اإلنتاج حجم بسبب الوحدة تكاليف انخفاض أو ،العبلمات التجارية

 .األجنبية الشركات تمتمكيا التي التسويق ميارات أو والضريبي

أول من أوضح أن أىم عنصر لحدوث االستثمار األجنبي المباشر ىو  "ىايمر"وكان   
رغبة الشركة في تعظيم العائد اعتمادا عمى المميزات التي تتمتع بيا الشركة في ظل سوق ذات 

 المال لرأس إضافة يتضمناالستثمار األجنبي المباشر ال  أن "ىايمر"ىيكل احتكاري، وأوضح 
لمباشر وبالتالي سيترتب عمى حدوث االستثمار األجنبي ا اإلدارية، التكنولوجياا ولكن أيض ،فقط

 فرص عن تبحث األجنبية فالشركات، لدولة المضيفة وشركاتيا المحميةاآثار ايجابية عمى كل من 

 التي  الخاصة قدراتيا تعظيم في إلستراتجيتيا وفقا تتم قراراتيا حيث الخارجي السوق في

                                                 
1
 .48ص. ،2001اإلسكندرية، الدار الجامعية، العولمة و قضايا اقتصادية معاصرة، عمر صقر، 

2
 Peyrardj, Gestion financière internationale, édition Vuibert, paris, 1995, p 183.  

3
 .42ص. ،2007المكتبة العصرية، مصر،، محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة  ،رضا عبد السبلم 
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 حافزا ذلك يكون األم الدولة في القدرات تمك تحقق وبمجرد ،خرون في الدول األجنبيةممكيا اآليال 
 األجنبي االستثمار خبلل من الخارجية األسواق في نشاطيا وتوسيع لبلستثمار الشركات لتمك قويا

وبالتالي فان ىذا النوع من االستثمارات ليس إال نوعا من االنتشار العالمي لؤلنشطة ، رالمباش
 حيث الدفاعي، ستثماراإل نموذجصالحة لتفسير  يةاالحتكار  فالنظريةوبالتالي  مناىضة لممنافسة،ال

 تمك في منافسييا عمى القضاء لغرض بالخارج، ليا فروع إلنشاء وتتجو تبادر الكبرى الشركات أن

 .الدولة

ديد من من خبلل دراستو المقارنة لمع 1969سنة  "Kindlebergerجرلبر  دكين"ولقد أكد   
تخاذه لمنموذج وبإ ىايمر تحميل إلى واستنادا النظريات المختمفة لبلستثمار األجنبي المباشر

النيوكبلسيكي لممنافسة الكاممة أساسا لتحميمو، أنو في ظل عالم من المنافسة الكاممة لن يكون 
ظل عدم كمال  ىناك وجود لبلستثمار األجنبي المباشر وبالتالي فإن ىذا األخير لن يتحقق إال في

في دراستو سنة  "Cavesكافس"يد  ولقد تم تطوير ىذا المنيج عمى ،السوق
الذي أوضح أن االستثمار األجنبي المباشر يتم في صناعات تتميز بيياكل ،1971،1974،1982
 Kinkerبوكار  كينكر" أوضح، كما لة األمالدو خاصة في كل من الدولة المضيفة و  سوقية

Bokar" جديدة أسواق إلى متجيا البعض بعضيا يتبع لمقارات العابرة الشركات بأن 1973 عام 

 ليا فروع بإنشاء الشركة قيام وبمجرد يةاالحتكار  األوضاع ظل في أنو حيث ،دفاعية كإستراتيجية

 .األولى الشركة نشاط لمواجية المنيج نفس تنتيج األخرى الشركات فإن الخارج في

-Ozowa(1977أوزوا "و"Kojima (1977-1978 ) كوجيما "من كبل أوضح لقدو  

يعتبر النموذج الوحيد لبلستثمار األجنبي  ي الموضح أعبله الر االحتكا النموذج أن "(1979
نما يمثل النموذج األمريكي  تتمتع التي الصناعاتاالستثمار في  عمى زركفقط والذي ي المباشر، وا 

 اليابانية االستثمارات عكس الميزة، ذات لدييا ليست المضيفة والدولة تنافسية، بميزة األم الدولة فييا

 نقل عمىد عتموت ،نسبية تنافسية بميزة المضيفة الدولة فييا تتمتع التي الصناعات في تتركز التي

 وخمص ،تحسينيا وحتى ونشرىا اقتناؤىا تعمميا، السيل من والتي العمل لعنصر كثيفة تكنولوجيا
 االستثمارات نوع تحميل في فشل قد المباشر األجنبي االستثمار لتحميل ياالحتكار  النموذج أن إلى

تؤدي إلي قيام الدولة  كما أن ىذه النظرية ،السوق احتكار مسألة عمى تعتمد ال التي اليابانية
و االستغبلل  االحتكارتخاذ اإلجراءات الكفيمة لمنع الشركات األجنبية من ىذا المضيفة بإ

 .(1)لقدراتيا

                                                 
1
 .43.42ص. .ص سابق ،المرجع ال 
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أمل في تطوير فكرة مفادىا أن الشركات ت عمى تركز نظرية تدويل اإلنتاج :اإلنتاج ويلتد نظرية -1-2
، ذلك عندما يكون ىناك انتقال يمكن إنجازه بتكمفة أقل داخل إطار الشركةأسواقيا الداخمية و 

تشرح الدافع من تفضيل الشركة التي تممك ميزة ناتجة عن الممكية، الدخول في أسواق أجنبية و
 ل االستثمار األجنبي المباشر بدال من استغبلل مميزات الممكية بوسائل أخري كالتصدير،من خبل

كواس "التي قدمت من خبلل نظرية  نتقالمفيوم تكاليف اإل وبالتالي تعتمد ىذه النظرية عمى
Coase  " 1937سنة

ىذه النظرية أن الشركات متعددة الجنسيات تتحرك في استجابة  وترى،  (1)
نظرية خاصة  لتطور الى الخدمات،لسوق في األسواق الدولية لمسمع و دم كمال اطبيعية لع

  1976عام "  Cassonكاسون" و"  Buckleyي كمبي"المباشر عمى يد  باالستثمار األجنبي
سنة يد كل من ىايمر  منافسة غير كاممة تم دراستيا عمى وفكرة خمق سوق داخمي في ظل

 .1982- 1981خبلل الفترة  جمانري و فرنون، كافس،ثم كل من  1970

 عندما بالخارج كاممة فروع إنشاء لمشركات بالنسبة األفضل من أنو النظرية ىذه تؤكدو     

 حماية يايمكن ال الجنسيات متعددة فالشركات ممحوظ، غير كمال بعدم الدولي السوق يتصف

 الدولة في ليا فروع بإنشاء إال سيطرتيا عن بعيدا ذلك كان طالما تجاوز أي من الفكرية ممكيتيا

 مانيجر " أوضح فقدالتقنية، والفكرية و  المادية ممتمكاتيا عمى سيطرتيا إحكام وبالتالي المضيفة
Regman"  في دراسته1981-1982 2، ن الشركات متعددة الجنسيات تعبر الحدود أ

فمميزات تدويل اإلنتاج  ر،اإلقميمية الستغبلل المميزات التي تمتمكيا الشركة في صورة الحجم الكبي
لسوق الخارجي مبنية عمي افتراض أن الشركات متعددة الجنسيات تنمو اعتمادا عمي استبدال ا

 أن من بدال المباشر ياالستثمار األجنب خبلل من أسرارىا ةحماي كذاو  ،مكان السوق الداخمي

وعمى الرغم من ، داميااستخ سيساء بيا،ألنو الخاصة االختراع براءات لبلستخدام تراخيص تعطي
إضافة  ،نيا تخمف مشكبلت متعمقة بالسيطرةذلك فإن فكرة تدويل اإلنتاج ليست قميمة التكمفة ،أل

 . (3)إلي أن تحميل تدويل اإلنتاج تحميبل ثابتا و ليس متحرك

خطر الصرف األجنبي  1970في دراستو سنة  "ألبير"أدخل  :المال رأس سوق كمال عدم نظرية -1-3
أنو عندما يكون ىناك خطر أو  ر"ألبي"يرى فسيره لبلستثمار األجنبي المباشر، حيث عند ت

 القوية العممة ذات الدول في لمقارات العابرة الشركات فإن مخاوف من تغيرات سعر الصرف ،
  عدم أن وأوضح الضعيفة، العمبلت ذات الدول في بلستثمارل تشجعتو  ميزة ذات تكون

                                                 
1
  Alan M. Regman, Internalization as a General Theory of  Foreign Direct Investment: A R-

Appraisal of the Literature Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv), Springer, vol. 

116(2), june 1980, p.369 
2
 Alan M. Regman, New Theories of the Multinational Enterprise: an Assessment of 

internalization theory, bulletin of Economic Research, Vol.38, 1986, p.p.101.118.  
 . 46.45ص.ص. مرجع سابق،رضا عبد السبلم،  3
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 األم الدولة من الشركات فبعض المباشر، االستثمار حدوث في السبب وى المالية األسواق كمال

 ألنيا المضيفة، الدول في تعمل التي الشركات من أعمى بسعر عوائدىا تعظيم عمى قدرة أكثر تكون

 سعر عمى القائم نموذجال ىذاو  الدولية، المال رأس أسواق من أقل فائدة بسعر قتراضاإل تستطيع

 القرن من نياتيوالست الخمسينيات خبلل األمريكية االستثمارات تفسير قوي في  أثر لو كان الفائدة
 الشركات دون الفائدة سعر ميزات عمى الحصول من األمريكية الشركات استفادت ، حيثالعشرين

الحال  وكذا، (1)، نتيجة لمقوة التي يتميز بيا الدوالرالمضيفة بالدول العاممة أخرى لجنسيات التابعة
الخمسينات و  خبلل والسويسرية واليابانية األلمانية الشركاتبة لبلستثمارات الخاصة ببالنس

 يستطع لم "ألبير "ة، وبالرغم من ىذا نجد أن نموذجقوي الدولىذه  عمبلت كانت عندماالستينات 

 ادكاالتح الواحدة النقدية المنطقة في تقع التي الدول بين المباشر األجنبي االستثمار حدوث تفسير

كما أن افتراض  ،والعكس ألمانيا في باالستثمار تقوم الفرنسية الشركات أن نجد حيث ،األوروبي
ال يتماشي مع حقيقة أن معظم فروع الشركات متعددة الجنسيات تحصل عمي معظم  "ألبير"

ن مصادر محمية، وأن عممية نقل رأس المال ليس ىي الشكل الرئيسي في عمميات متمويميا 
 النامية الدول من االستثمارات تفسير في أيضا النظرية ىذه فشمتكما ، األجنبي المباشر راالستثما

 .والتي نمت بشكل كبير خبلل السنوات الماضية

 نظرية توزيع المخاطر: -2

عمى فكرة توزيع المخاطر في شرح  1791في دراستو سنة  "كوىين"ركز  مضمون النظرية: -2-1
ي المباشر، فعممية توزيع المخاطر تتضمن عممية إنتاج سمع جديدة أسباب حدوث االستثمار األجنب

قدرة ىذه عمى شرح  "كوىين"والولوج إلى أسواق جديدة أو تقميد منتجات الشركات األخرى، ولقد أكد 
أسباب قيام الشركات الكبرى باالستثمار في الخارج، فوفقا لنظرية توزيع المخاطر تقوم الشركات 

تخفيض حجم المخاطر التي  ر في الخارج بغرض زيادة أرباحيا من خبللاألجنبية باالستثما
فعممية تخفيض المخاطر تتم من خبلل توزيع األنشطة والذي ينتج عنو اختبلف عوائد  ،تواجييا

االستثمار من بيئة استثمارية إلى أخرى من خبلل االستثمار في دول متعددة وغير مرتبطة مع 
سنة  "لكميج"لدولة األم ومتباينة من حيث اقتصادياتيا، وقد أجرى بعضيا البعض أو مع اقتصاد ا

أكد و  ،دولة من دول أوروبا الغربية 11فيشركة  171استبيان عمى الرؤساء التنفيذيين لـ  1797
ستمرار نمو ستثمار األجنبي المباشر أساسي  إلىؤالء أن التوزيع الدولي لممخاطر من خبلل اال

 .(2)شركاتيم

                                                 
1
 Alan M. Regman, Internalization as a General Theory of  Foreign Direct Investment, op.cit.p.374. 
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ىو قصورىا عن تقديم تفسيرا مقنعا  ،نتقادات الموجية ليذه النظريةمن أىم اإل النظرية:تقييم  -2-2
ألسباب قيام الشركة باالستثمار المباشر بدال من االستثمار غير المباشر في عممية توزيع 

كما أن ترابط األسواق خاصة في الوقت الحاضر يجعل من توزيع أنشطة الشركة في  مخاطرىا،
 لدول أمرا غير مجديا.العديد من ا

 نظرية دورة حياة المنتج :  -3

لتفسير قيام التجارة  بصياغة ىذه النظرية، 1966قام ريمون فرنون في سنة  مضمون النظرية: -3-1
وتربط  ،(1)االستثمارات األجنبية المباشرة داخل القطاع الصناعي في الدول الرأسماليةالخارجية و 

األجنبي المباشر بمرحمة معينة من مراحل نمو الشركات  رىذه النظرية القيام باالستثما
االستثمارية، حيث تناقش ىذه النظرية التغيرات المتعمقة بالعوامل الراجعة إلى موقع النشاط عبر 

، فيي تبدأ بفكرة ثم ض أساسي أن المنتجات مثل اإلنسانالزمن، وتقوم ىذه النظرية عمى افترا
يث تبدأ حأخيرا الموت، نحدار و تبدأ مرحمة المنتج النمطي فاإل ىاتنتج )الميبلد( ثم تنضج  بعد

 ،(2)حيث يتم التصدير بعد ذلك إلى البمد األم المتقدم ،تنتيي في بمد متخمفتولد في بمد متقدم و و 
 ، فالنظرية تميز بين ثبلث مراحلة حياة من خبلل سمسمة من المراحلليذا فإن المنتج لو دور 
أخيرا مرحمة ج الجديد، مرحمة المنتج الناضج و : مرحمة المنتمنتج وىيأساسية في دورة حياة ال

 . (النمطي) المنتج المنتج أفول 

تبدأ ىذه المرحمة في بمد متقدم مثل الواليات المتحدة األمريكية حيث : مرحمة المنتج الجديد - أ
 نفاق الكبيرة باإلعة، وتتميز ىذه المرحمالتطور التقني والميارات البشرية العالية والدخول المرتف

ومن الممكن بالخسائر المالية التي قد ال يمكن معيا تحقيق الربح ، حيث تقاد حمبلت إعبلنية 
ذلك بيدف خمق حالة من الوعي والوالء إدخال المنتج الجديد إلى السوق و مكثفة خبلل مرحمة 

يد، فإن الشركة صاحبة لمعبلمة التجارية، ونظرا لغياب المنافسة في ىذه المرحمة ولكون المنتج جد
مى األسعار التي تعرض بيا ىذا المنتج لن تعطي أىمية كبيرة لتكمفة اإلنتاج وأثر ىذه األخيرة ع

و أي ، كما التواجو الشركة ضغطا لمقيام باالنتاج في دول أخرى بغرض تخفيض العمالة أالسمعة
ة في السوق الداخمي لمدولة يتم تصريف وبيع معظم المنتجات الجديدمن تكاليف اإلنتاج األخرى و 

نتج الجديد لمبحث عن فرص الشركة المبتكرة لمم بلل ىذه المرحمة و بعدىا سوف تسعىاألم خ
حيث تتشابو أذواق  ،ر أوال في الدول المتقدمة األخرى، ىذه الفرص التي سوف تظيتصديرية

                                                 
1
 Yadwiga Forowicy, Economie international, Edition Beauchmin, Canada, 1995, P.239. 

2
 . 55ص. ،2007مصر، ، المكتبة العصرية،الدولية بين النظرية و التطبيق االقتصاديةالعالقات  ،رضا عبد السبلم 



23 

 

خير من ىذه المرحمة جزء األ) الدولة المنتجة( وفي القدراتيم الشرائية مع الدولة األمالمستيمكين و 
 .(1)لى القيام باالستثمار في الخارجإسوف تظطر الشركة المبتكرة 

يشيد المنتج الجديد خبلل ىذه المرحمة نمو سريع بسبب توسع  مرحمة المنتج الناضج: - ب
ويصبح  ،في الظيور خبلل ىذه المرحمة المستيمكين في عممية الشراء كما أن المنافسة تبدأ

لعممية بالتالي يصبح من الصعب توسيع ااألم أكثر حساسية لعامل السعر و  دولةالطمب في ال
، ومن ثم فقد يكون من األفضل أن تجرب الشركة األم ممارسة نشاطيا اإلنتاجية في الدولة األم

، فتقوم الشركة المبتكرة باالستثمار األجنبي يدة في مكان آخر غير الدولة األمببداية حياة جد
السبب الرئيسي في ذلك ىو حماية دوات إنتاج خاصة بيا في الخارج و ك بإنشاء أالمباشر وذل

، كما أن ىناك مجموعة من األسباب المرحمة األولى من خبلل التصدير سوقيا الذي خمقتو خبلل
معظميا دفاعية، كما قد تكون راجعة إلى عدم القدرة بالشركة باإلستثمار في الخارج و  التي تدفع

بسبب فرض الضرائب عمى الواردات من قبل الدولة المستوردة ومن ثم إرتفاع ثمن عمى المنافسة 
الشحن يا، كما قد يكون لتكاليف النقل و السمعة في السوق المستوردة مما يخفض من الطمب عمي

دور في قيام الشركة باالستثمار المباشر بدال من القيام باالنتاج في الدولة األم ثم التصدير وما 
تبعات، كل تمك العوامل تمثل قوى دافعة لمشركة عمى القيام باالستثمار األجنبي  يحممو من
 .(2)المباشر

وتعتبر ىذه المرحمة، المرحمة النيائية في دورة حياة  مرحمة أفول المنتج )المنتج النمطي(: -ج
وجيا ار التكنولاستقر وتتميز بانتشار المنتج بشكل تام بين الشركات المنافسة في ظل  ،المنتج

منتجات تتم من خبلل السعر فقط، وبزيادة المستخدمة في إنتاجو، حيث تصبح المنافسة بين ال
يصبح تخفيض قائم تنخفض األسعار أكثر فأكثر و زيادة العرض الذي يفوق الطمب الالمنافسة و 

تاجيا تحويل إن المبتكرة إلى ةتكمفة اإلنتاج أمرا حتميا والبحث عن التكمفة المنخفضة يؤدي بالشرك
بالتالي ينتقل االستثمار األجنبي المباشر إلى لمدول األقل نموا، حيث تكمفة العمل منخفضة و 

 الدول النامية.
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 و يمكن توضيح المراحل السابقة من دورة حياة المنتج بالشكل الموالي:

 دورة حياة المنتج الدولي :(01) شكل رقم

 

 

 

 

 

 

Source :Hervé Fenneteau, Cycle de vie des Produits, édition Economica, Paris, 1998 , P. 64 

إال أنيا فقدت تأثيرىا بمرور  ،"فيرنون"بساطة نظرية عمى الرغم من وضوح و  تقييم النظرية: -3-2
ثمارات األوروبية تفوقيا عمى االستالمسيطر لبلستثمارات األمريكية و الوقت واألحداث، فالوضع 

يتطمب تفسيرا لما تتضمنو دورة حياة المنتج، فالدليل  ،دول حديثة التصنيعاستثمارات الواليابانية و 
العممي يميل إلى مساندة ىذه النظرية خبلل الخمسينات و أوائل الستينات و لكن ليس بعد ذلك 

 (1)لؤلسباب التالية:

 ؛ابتكار منتج جديد يتم اليوم بشكل سريع جدا لدرجة تجعل من دورة حياة المنتج قصيرة جدا  -
عمى الرغم من احتمال قدرة الشركات التابعة لمدول األقل نموا عمى إنتاج منتجات أرخص من  -

 توزيعيا بفعالية؛يا ال يمكنيا بالضرورة أسواقيا و منتجات الشركات الغربية المنافسة،إال أن

مية تقوم الشركات متعددة الجنسيات باالستثمار األجنبي المباشر في كل من الدول المتقدمة والنا -
 عمى حد سواء وفي نفس الوقت دون المرور بالمراحل التي عرضيا فيرنون؛

االستثمار األجنبي المباشر ليس بالضرورة حصيمة ثبلث مراحل كاممة من دورة حياة المنتج ،  -
وكمثال االستثمارات المباشرة في قطاع البترول، فيذا النوع من االستثمارات ال يقتضي االستثمار 

، وبالتالي قد تنطبق ىذه بداية الشركة في الدولة المضيفة ألم في البداية بل تكونداخل الدولة ا
 الغذائية، ولكن  تالنظرية عمى مراحل معينة في قطاعات أخرى مثل المنتجا

                                                 
1
 .61، 60ص.ص.مرجع سابق،، الدولية االقتصاديةالعالقات  ،رضا عبد السبلم 

 

  لمنتج النمطيا المنتج الناضج المنتج الجديد

 الــدول الـصـنـاعــية المـبتكرة ةالـدول
 الـــدول الـنــامــيــة

راد
ستـي
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األخرى من اإلستثمار مثل التنقيب عن البترول أو السياحة فبل يمكن أن تثار بشأنيا ىذه  لاألشكا
 النظرية؛

لحاالت فإن التسويق الجيد من الممكن أن يؤدي إلى مد حياة المنتج و إن كان في كثير من ا -
لمباشر تنحصر في الصناعات ليذه النظرية مجال من التطبيق، فإن قوتيا في تفسير االستثمار ا

 بتكارات العالية مع قصر الدورة حتى بالنسبة ليذه الصناعات. ذات اإل

بقضية اختيار الدولة المضيفة التي ستكون حقبل لبلستثمار و تيتم نظرية الموقع  نظرية الموقع: -4
ني آخر أنيا ممارسة األنشطة اإلنتاجية أو التسويقية المتعمقة بالشركات متعددة الجنسيات أو بمع

العوامل الموقعية أو البيئية المؤثرة عمى قرارات استثمار الشركة متعددة تركز عمى المحددات و 
يفة، وكما يري "باري" أن ىذه النظرية تيتم بالتغيرات البيئية في الدول الجنسية في الدولة المض

قية المضيفة التي ترتبط بالعرض و الطمب، تمك العوامل التي تؤثر عمى األنشطة اإلنتاجية أو التسوي
وامل فإن ىذه النظرية تيتم بكل الع  "Dunning"التطوير ونظم اإلدارة وغيرىا، وحسب والبحوث و 
إلى العوامل التسويقية والعوامل  ةالخ، باإلضاف اإلدارة...بتكاليف اإلنتاج والتسويق و المرتبطة 

المرتبطة بالسوق، وعميو تؤثر العوامل الموقعية عمى قرار الشركة متعددة الجنسيات لبلستثمار في 
يرىا من وكذا المفاضمة بين االستثمار في ىذه الدولة أو التصدير إلييا أو لغ ،احدي الدول المضيفة

 الدول األخرى.

 (1):ويمكن إجمال العوامل الموقعية التي أشارت إلييا ىذه النظرية في      

اإلعبلن، معدل  تالتوزيع، وكاال تالسوق والعوامل التسويقية: وتتمثل في حجم السوق، قنوا -
 نمو السوق، التقدم التكنولوجي ، منافذ التوزيع ؛

ولية، مدى توافر األيدي المواد األلقرب من المواد الخام و مثل ا ليف:العوامل المرتبطة بالتكا -
، مستويات األجور، مدى توفر رؤوس األموال، مدى انخفاض تكاليف النقل، التسييبلت العاممة

 اإلنتاجية األخرى؛

القيود  ضوابط التجارة الخارجية )اإلجراءات الحمائية(: مثل التعريفة الجمركية، نظام الحصص، -
 االستيراد؛عمى التصدير و 

رات األجنبية أو العوامل المرتبطة بمناخ اإلستثمار األجنبي: وتتمثل في مدى قبول االستثما -
ارالسياسي، القيود المفروضة عمى ممكية األجانب الكاممة لممشروعات، ستقر االالوجود األجنبي، 

 ، النظام الضريبي... إلخ؛فار سعر الصر استقر مدى 

                                                 
1
 ،2005السكندرية،االدار الجامعية،  ،العربية مباشر وغير المباشر في البيئة االقتصاديةمحددات االستثمار األجنبي الأميرة حسب اهلل محمد،  

 .32ص.
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اإلمتيازات الممنوحة من طرف الدولة في مختمف التسييبلت و  ات: وتتمثلمتياز الحوافز واإل -
 المضيفة لممستثمر األجنبي ؛

حرية تحويل األرباح لمخارج، مدى  الموقع الجغرافي، عوامل أخرى: مثل حجم األرباح المتوقعة، -
 توفر الثروات الطبيعية.   

كة بعض المحددات المؤثرة عمى حر  "سيموندس"و "بوكو ر  "من كل أضاف وقد 
 االستثمارات األجنبية المباشرة في إطار نظرية الموقع المعدلة والتي تعتبر امتداد لمنظرية السابقة،

 حيث قسمت ىذه النظرية محددات االستثمار األجنبي المباشر إلى ثبلث مجموعات ىي:

 : وتشمل:شرطيةامل الالعو   -أ  

  درجة حداثتيا؛تطمبات إنتاجيا و م ،واستخداماتيا السمعة نوع في والمتمثمة :المنتج خصائص -

البيئة  مدى توافر األيدي العاممة، السوق،حجم  منيا :المضيفة لمدولة المميزة الخصائص -
 اإلمكانات الطبيعية؛و  االقتصادية

واإلتصاالت  النقل ونظم  والسياسية االقتصادية تفاقاتإلا :المضيفة لمدولة الدولية العبلقات -
 .واألفراد والبضائع والمعمومات األموال رؤوس نتقالالخاصة بإبينيا وبين الدول األخرى و 

 : وتتمثل في:دافعةعوامل الال   -ب     

 والمالية؛ البشرية اإلمكانات حجم الشركة، وتشمل :لمشركة المميزة الخصائص -
 .التجارية األخطار ومواجية  المنافسة عمى المقدرة وىي :التنافسي الشركة مركز -

 :: ومنيااكمةالح عواملال  -ج 

 جذب وسياسات اإلدارية والموائح القوانين: تتمثل في المضيفة لمدولة المميزة الخصائص -

 ؛الحوافزو  المباشر األجنبي االستثمار
 رؤوس تصدير بتشجيع الخاصة والقوانين السياسات في تتمثلاألم:  لمدولة المميزة الخصائص -

 ؛اإلنتاج تكاليف ارتفاع،المنافسة، األموال
القوانين  ،األم والدولة المضيفة الدولة بين المبرمة فاقاتتاإل : تتمثل فيالدولية املالعو  -

 .األجنبية باالستثمارات المرتبطة الدولية والمواثيق
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       األجنبية لبلستثمارات الدافعة معواملل اإشارتيفي  النظريات من غيرىا عن النظرية ىذه تتميزو 
 وطنيةال ياشركاتلتشجيع  ىذه األخيرة تقدميا التيوالضمانات  كالحوافز ،األم بالدولة والخاصة المباشرة

أو العوامل األخرى مثل زيادة حدة المنافسة في األسواق المحمية بالدولة ، حدودىا خارج عير امش إلقامة
،إال أن بقية المحددات التي أشارت إلييا ىذه النظرية قد تناولتيا تكاليف العمالةاألم أو ارتفاع 

 لنظريات السابقة.ا

 :االنتقائية النظرية -5

نتقائي من اال ( المنهج1977،1979 ،1988) "Dunningدنينج "طور مضمون النظرية:  -5-1 
التكامل بين ثبلثة مجاالت في أدبيات االستثمار األجنبي المباشر والمتمثمة خبلل تحقيق الترابط و 

 ،(1)نظرية الموقع، و يةاالحتكار داخمي لممزايا ظرية المنظمة الصناعية، نظرية اإلستخدام ال: نيف
 توفر أوليا ميزات، ثبلثة عمى يتوقف الخارج في باالستثمار الشركة قرار فإن النظرية، ليذه ووفقا

 من تجعل التيو  المضيفة الدول في الموقع ميزات توفر وثانييا ذاتيا، لمشركة الراجعة الميزات

 لتخفيض وذلك الداخمي التدويل ميزات توفر وثالثياييا، ف االستثمار األجنبية لمشركة المفيد

 ...إلخ.التجاريون والوكبلء كالتراخيص الخارجية المصادر استخدام من بدال التكاليف

األجنبية  االستثمارات لتدفق رئيسية مزايا ثبلث توافر يفترض النموذج ىذا فإن وعميو  
  (2)المباشرة وىي:

 الشركة حجم كبر مثل المستثمرة الشركة تمتمكيا التي يةاالحتكار  لمزاياا في تتمثلو  :الممكية مزايا - أ

 اختراع، وبراءة تجارية وعبلمة متقدمة تكنولوجيال ياامتبلك المضيفة، الدول في بمثيبلتيا مقارنة

 مرتفعة مالية مبالغ تخصيص عمى تياقدر  ،عالية وتسويقية إدارية وميارات تنظيمية قدراتتمتعيا ب

 أسواق إلى بسيولة الدخول الحجم، اقتصاديات نطاق في اإلنتاج عمى القدرة تطوير،وال لمبحث

 .والوسيطة األولية المواد
 مثل: المضيفة الدولة بيا تتمتع التي المكانية المزايا تشمل و :الموقع مزايا  - ب

 ؛تصالواإل النقل تكمفة ،الطاقة العمالة، الوسيطة، السمع األولية، داالمو  أسعار انخفاض -

 ؛األساسية البنية توافر و السوق نطاق اتساع -

 

                                                 
1
 .49عمر صقر، مرجع سابق، ص. 

2
Kurt PERDERSEN, The eclectic paradigm: A new deal?,   َ Arhus School  of Business, Denmark 

,2001,p.p.4,9 
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 األجنبي لبلستثمار المضيف البمد في المجتمع أفراد قبول درجة ومدى والمغوي الثقافي التقارب -

 .المباشر

من  اإلنتاج عمى الرقابة في الشركة رغبة وتعكس السوق إحبلل ميزاتتتمثل في : التدويل مزايا   -ج
 :بينيا من األىداف منجممة  تحقيقأجل 

 قدرة عدم مشكمة عمى والتغمب الممكية حق سرقة مخاطر وتخفيض التكنولوجيا عمى الحفاظ -

 ؛المستخدمة لمتكنولوجيا الكاممة المعمومات نقل عمى السوق

 ؛تصريفو عمى والقدرة المنتج نوعية ورقابة حماية -

 ؛التكنولوجيا فييا بما المدخبلت بيع عروض رقابة -

 حكومات تقدميا ما عادة التي المنخفضة والضرائب واإلعانات والدعم المنح من االستفادة -
 .المضيفة البمدان

ىدفيا اإلجابة عمى األسئمة التالية :لماذا  "جون دنينج"فالثبلث العناصر التي تبناىا  
لماذا ؟ ما ىي اإلستراتيجية التي سيتبناىا لمدخول و يحدث االستثمار األجنبي؟ أين سيتم القيام بو 

ى السوق؟ ىل سيكون االستثمار بغرض خدمة السوق األجنبي في الدولة المضيفة أم سيكون إل
 اإلنتاج من أجل التصدير؟

تفسير ظاىرة  قدرة أكبر من النظريات األخرى عمىتممك النظرية االنتقائية تقييم النظرية:  -5-2
الرغم  وعمى ،ذه الظاىرةوذلك العتمادىا عمى عدة عوامل مرتبطة بي االستثمار األجنبي المباشر

لم تتمكن النظرية االنتقائية التي " أشار أن ىناك العديد من المسائل  1791من ذلك فإن" بكمي 
 (1)ىي:و  من حميا

حيث تعرضت  تطورىا عبر الزمن يعترييا الغموض،عبلقة بين ىذه العناصر الثبلثة و ال -
 ؛التأثر فيما بينياقة التأثير و النظرية لكل عنصر عمى حدى دون اإلشارة لعبل

أن معالجة فكرة مميزات الممكية عمى انفراد غير مجدية، ألن فكرة التدويل ال يمكن أن تتحقق  -
 دون وجود مزايا راجعة لقدرات الشركة التكنولوجية و اإلدارية.

 

 

 

                                                 
1
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 :اليابانية لممدرسة النسبية الميزة نظرية -6

( 1978-1977) "امكوجي" يناالقتصادي إلى نظريةال ىذه تقديم في الفضل يرجعمضمون النظرية:  -6-1

 تجربة إلى استنادا المباشرة األجنبية االستثمارات تفسير حاوالالمذين  (1979-1977) " أوزاوا "و

 في نظيرتيا عمى تختمف تكنولوجية، تنظيمية، تسييرية، بخصائص المتمتعة اليابانية، الشركات

 في المتمثمة الكمية األدوات بين يمزج نموذجا طورواحيث  ،(1)األمريكية المتحدة والواليات أوروبا

 والتميز لمشركة المعنوية كاألصول الجزئية واألدوات لمحكومة والصناعية التجارية السياسات

 التجربة من المستفادة الدروس عمى واعتمادا، لمدولة النسبية الميزة عوامل لتحديد وذلك التكنولوجي

عمى التعامل مع  قادر غير وحده السوق أن عمى المدرسة تمك تؤكد 1945 سنة منذ اليابانية
 حالة لخمق الحكومي بالتدخل يصتو  اليابانية فالمدرسة المتزايدة، التكنولوجية واالبتكارات التطورات

 مع التجارية النظريات تدمج "كوجيما" فنظرية التجارية، السياسات خبلل من الفعال التكيف من

  .المباشر األجنبي االستثمار نظريات

 أما لمتجارة، بديل إال ىي ما األمريكية االستثمارات أن عمى" كوجيما" برىنولقد  

فالييكل الصناعي لبلستثمار األجنبي  ،(2)تجارية قاعدة خمق عمى تشجع فيي اليابانية االستثمارات
ا االختبلف ينشأ وىذ ،نظيره في الدول الصناعية األخرى المباشر الذي يقوده اليابان يختمف عن

بسبب حزمة الميارات اليابانية المتخصصة التي يتم صبيا والمواصفات المتعمقة بالموقع 
 استجابة المتخصصة مياراتيا من طورت اليابانية فالشركات لبلستثمارات األجنبية المباشرة اليابانية،

 ومتوسطة صغيرة ؤسساتم قبل من تتم االستثمارات تمك معظم وأن المضيفة الدول في معينة لبيئة

 .اآلسيوية البمدان في وتتركز

 مقارنة اليابانية المؤسسات فعالية مدى تفسير "،تسورومي" االقتصادي حاول كما   

 تخاذا بعممية ينفردون األمريكي النموذج في المسيرين أن إلى وتوصل األمريكية، بالمؤسسات

 والعميا المتوسطة األطر جميع إشراك عمى يركز يالذ الياباني النموذج بخبلف اإلستراتيجية القرارات

 أن إلى "تسورومي" أشار كما ،البعيد المدى عمى األىداف وتحديد يجيةتاإلسترا القرارات صياغة في

    التجارية والغرف الموردين بين والوطيدة الدقيقة العبلقات أىمية عمى يعتمد الياباني النموذج

 .(3) اليابانية

                                                 
جامعة الحاج كمية العموم االقتصادية والتسيير،  ،مذكرة ماجستير غير منشورة ،االقتصاديالنمو تثمار األجنبي المباشر و االس رفيق نزاري، 1

 .20ص. ، 2007/2008 باتنة، لخضر،

2
 .58مرجع سابق، ص. ،محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة رضا عبد السبلم، 

3
 ،التسييرو  كمية العموم االقتصادية ،غير منشورة مذكرة ماجستير  ،الدول العربيةة لإلستثمار األجنبي المباشر في الحوافز الممنوح بوراوي، ساعد 

 .29ص. ، 2007/2008جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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 (1):أىميا من االنتقادات من العديد النظرية ىذه تجياو  :النظرية ليذه الموجية االنتقادات -6-2

 من والسبعينيات الستينيات عقدي في اليابانية االستثمارات عمى النظرية ىذه تحميل يقتصر -

 اليابانية االستثمارات لكن آسيا، شرق جنوب دول في نشاطاتيا تركزت أين الماضي، القرن

 ىذه أن كما، األمريكية المتحدة والواليات أوروبا إلى لتصل ألخيرة،ا العقود في توسعت

 الشركات إلى تعدت بل الحجم، وصغيرة متوسطة المؤسسات عمى مقتصرة تعد لم االستثمارات

 لعمميتي المبلئمة العالمية البيئات في توطنت التي الجنسيات المتعددة العمبلقة اليابانية

 .والتسويق اإلنتاج

 مرجعيتيا، إطار في الشديدة البساطة من تعاني كوجيما نظرية أن "نينجاد جون" يرى -
 نموذجا يعتبر لكونو المباشر، األجنبي االستثمار لظاىرة تام مو فيم وضع في وقصورىا

 مستوى عمى المباشر األجنبي االستثمار أنواع آثار تقييم عمى قادر غير كبلسيكيو ني
 .الرفاىية

 مجموعة من العوامل التي تؤدي الى أنو توجد يات السابقة نخمص إلىراستنا لمنظر و من خبلل د 
ىاتو االخيرة التي تكون متعمقة بالدولة  ،االستثمارات االجنبية المباشرة وتؤثر في اتجاىاتياحدوث 

المضيفة أو الدولة األم، و بالرغم من إسيامات ىذه النظريات في تفسير ظاىرة االستثمارات األجنبية 
لواقع أنشطة استثمارية معينة وتناقضيا مع ا ص الذي شابيا من خبلل تركيزىا عمىالحظنا النق المباشرة

كما نبلحظ أن معظم  تعطي تفسيرا جزئيا لمظاىرة،فالنظريات غير كاممة و  ،العممي في كثير من األحيان
ركزت معظم المنيج، حيث ن اختمف األسموب و ا  و النظريات التي تم تطويرىا تشترك في عناصر كثيرة 

دفع الشركة  دورىا فيمقدرات التكنولوجية واإلدارية و ميزة الممكية وامتبلك الشركة ل عمىالنظريات 
نو ال توجد نظرية واحدة من بين ىذه النظريات السابق عرضيا أ، كما يمكن القول لبلستثمار في الخارج

شكالو نظرا لحداثة الظاىرة و أو أ األجنبي المباشر، بلستثمارلألسباب اتستطيع إعطاء شرح كامل 
سبيل المثال لم تعطي النظريات السابقة  فعمى ،الراىنالتغيرات السريعة التي شيدتيا وتشيدىا في الوقت 

المية وتحرير تجارة العتفسيرا بعد ألثر دور المنظمات الدولية وما أتت بو من اتفاقات مثل منظمة ال
التممك وعمميات االندماج و تكتبلت اإلقميمية والثورة التكنولوجية  وكذا دور الالدوليين التجارة واالستثمار 

التحرر العالمية والتي أظيرت االستثمارات األجنبية المباشرة في ركات الدولية وسياسات االنفتاح و بين الش
 ،معظميا كتبت قبل التسعينات وىو أمر لم تتضمنو أو تحتويو نظريات االستثمار الن ،صورة جديدة

ف جديدا إال أنو لم يض ،1998عام  في الكتابة عن نظريتو حتى "دينينج جون"لرغم من استمرار ا وعمى
 .(2)عمل النظرية جدات عمىبشأن أثر تمك المست

                                                 
 .29ص. المرجع السابق، 1

 . 61ص. ، مرجع سابق،محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمةرضا عبد السبلم ،  2
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 المطمب الثاني : مقومات المناخ االستثماري الجاذب لالستثمارات األجنبية المباشرة 

 االجتماعيةو  االقتصاديةالسياسية و مل لؤلوضاع والظروف مناخ االستثمارعن مفيوم شايعبر 
واألمنية والقانونية والتنظيمات اإلدارية التي يجب ان تكون مبلئمة ومناسبة لجذب وتشجيع االستثمارات 

وعميو وفي ضوء النظريات السابقة وما أوضحتو من عوامل مؤثرة عمى جذب ، (1) المحمية واألجنبية
االستعانة ببعض الدراسات التي تمت في مجال تحديد العوامل  ومن خبلل  االستثمارات األجنبية المباشرة

أىم والمحددات والدوافع المؤدية إلى جذب االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول المضيفة ، يمكننا حصر 
 االستثمارات األجنبية المباشرة فيما يمي:محددات 

 صاديةاالقتالمحددات   أوال:

،  االقتصاديمحددات األساسية مثل حجم السوق المحمي،النمو تتكون من مجموعة من ال        
 تصادي، البنية التحتية...إلخ.، درجة اإلنفتاح اإلاالقتصاديةالسياسات 

يعد حجم السوق واحتماالت النمو من العوامل اليامة حجم السوق المحمي واحتماالت النمو:  .1
لحالي أو المتوقع يؤدي إلى المزيد من المؤثرة عمى توطن االستثمار األجنبي، فكبر حجم السوق ا

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ومن المقاييس المستخدمة في قياس حجم السوق المحمية 
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي  وعدد السكان، ولقد وجدت الدراسات العممية أن 

حجم السوق وبين االستثمار األجنبي ىناك عبلقة ارتباط قوية بين معدل نمو الناتج كمقياس ل
التحسن في االقتصاد القومي عدالت يعني ارتفاع فرص التقدم و حيث أن ارتفاع ىذه الم المباشر،

وجذب المزيد من االستثمارات األجنبية إلشباع الرغبات الجديدة التي سوف تتولد مع كل نمو في 
السوق ال يجب أن يقتصر فقط  فإن، لير إلى أنو عند تحميل ىذا العامونش، (2)ىذه المعدالت

لدى أيضا عمى القدرة الشرائية  لكنعمى عدد سكان السوق المحمي لكل دولة مستقبمة، و 
األسواق المحمية التي يكون لدييا منافذ  تفضلفالشركات األجنبية في معظم الحاالت  ،المستيمكين

مثبل المجاورة لؤلسواق الكبرى  رةفحتى الدول الصغي، الديناميكيةكبرى نحو األسواق األقميمية 
يمكن أن تكون محل إىتمام الشركات األجنبية أو تمك الدول التي  إستراتيجيةالتي تحتل مواقع و 

  االستثماراتفتدفقات  ،من أجل تشكيل أسواق واسعة إقميميةتممك عبلقات 

                                                 
1
 ، المؤتمر العممي الخامس" نحو مناخ استثماري و أعمال مصرفية الكترونية"، مناخ االستثمار في الوطن العربي حربي محمد موسي عريقات، 

 .8ص. ، 2007جامعة فيبلديمفيا، األردن، المالية،كمية العموم االدارية و 

المؤتمر العممي السنوي الثالث عشر  ،ديد مركز مصر التنافسي(االستثمارات األجنبية )دراسة مقارنة لتح ،حمد عز العربم مصطفى 2
 .9ص. ،1988 القاىرة، اإلحصاء،معية المصرية لبلقتصاد السياسي والتشريع و لبلقتصاديين المصريين، الج
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ع الواليات المتحدة ع اإلتحاد ميعود بالدرجة األولى إلى مشرو  المكسيكفي السنوات األخيرة إلى 
 النافتا . إطاركندا في و 

يعتبر الناتج المحمي اإلجمالي محددا أساسيا لمشركات متعددة  الناتج المحمي اإلجمالي: .2
الجنسيات التي تسعى إلى تحقيق النمو أو النفاذ إلى األسواق الجديدة أو زيادة نصيبيا من أسواق 

جدا التي تتميز بناتج محمي كبير تكون مبلئمة  الدول المضيفة، وفي ىذا اإلطار نجد أن الدول
األجنبية، خاصة تمك التي تعمل في الخدمات غير القابمة لكثير من المؤسسات المحمية و 

تجار، ذلك ألن الطريقة الوحيدة لتقديميا إلى أسواق الدول المضيفة تتم من خبلل إقامة فروع ئلل
كبر حجم الناتج المحمي اإلجمالي يساعد باإلضافة إلى ذلك فإن ، خاصة بيا في تمك الدول

ولقد بينت ، عمى تحقيق اقتصاديات الحجم لبلتجارالمؤسسات التي تعمل في المنتجات القابمة 
 بعض الدراسات التطبيقية أن ىناك عبلقة ارتباط موجبة بين حجم الناتج الكمي باألرقام المطمقة

  " Papamastassion" كل من وبين االستثمار األجنبي المباشر، حيث أوضحت دراسة
 " Cunninghamk"عن االستثمار األجنبي المباشر في بريطانيا، ودراسة كل من" Pearce"و"
ة يعن االستثمار األجنبي المباشر لمواليات المتحدة األمريك "Dunning" وكذلك دراسة "Grean"و

وفي ، (1)ر األجنبي المباشرين الناتج المحمي اإلجمالي واالستثمابأن ىناك عبلقة ارتباط موجبة 
 42ات تدفق االستثمار األجنبي المباشر لـدحول محد 1998الدراسة التي أجرتيا األنكتاد سنة 

، (2)االستثمار األجنبي المباشر دولة نامية، تبين أن لمناتج المحمي اإلجمالي أىمية كبيرة في جذب
بعد ذلك نتيجة لزيادة األىمية ، ثم تناقصت 1985وقد بمغت أىمية ىذا المحدد أقصاىا سنة 

 ونفس النتيجة توصل إلييا، بلستثمار األجنبي المباشرلالنسبية لمعوامل األخرى المحددة 
"Torris" لمحددات االستثمار األجنبي المباشر لكولومبيا، وكذلك لمحددات االستثمار  توعند دراس

( واعتمد عمى الناتج المحمي 1980-1958األميركي في كولومبيا خبلل الفترة ) األجنبي المباشر
اإلجمالي لمداللة عمى حجم السوق، حيث توصل في األخير إلى وجود عبلقة موجبة بين الناتج 

 المحمي اإلجمالي واالستثمار األجنبي المباشر.
تثمار االسفي تشجيع االستثمار بصفة عامة و  من العناصر األساسية :االقتصاديةالسياسات  .3

، وجود سياسة اقتصادية كمية مستقرة ومرحبة باالستثمار، وفي فة خاصةاألجنبي المباشر بص
ت األجنبية، كالمتعمقة باألجور يؤثر عمى استثمار لشركا االقتصاديةالمقابل فإن تعدد السياسات 

معدل الصرف والفائدة ومعدل الضريبة ، فالدول التي تحصمت عمى نتائج اقتصادية واألسعار و 
نية مستقرة ومعدالت تضخم ضعيفة ىذا ما يجعميا من بين أكثر الدول ايجابية و أرصدة ميزا

                                                 
 51ص ،مرجع سابق ، عمر صقر  1

2 UNCTAD, World investment report, Trend and Determinant, New York and Geneva ,1998,p. p. 

135,140    
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 السياسة اراستقر  االستثمار مناخ تحسين يتطمب، و (1)المستقطبة لرؤوس األموال األجنبية

 والنقدية، المالية السياسة اراستقر و  والتجاري المالي العجز تخفيض ذلك في بما الكمية، االقتصادية

 الذي اليام الدور عمى يؤكد 2005 لعام العالم في التنمية تقرير فان يذالالتضخم،  في والتحكم

ستقصاء الذي قام بو البنك الدولي ، وىذا حسب اإلومستقرة آمنة بيئة إيجاد في الحكومة تمعبو
 السياسات غموض أن إلى التقرير أشار فقد ،بمد 48لمشركات األجنبية حول مناخ االستثمار في 

 بمناخ المتعمقة األجنبية الشركاتمخاوف   من % 51تمثل  الكمى االقتصاد في ارستقر اال وعدم

 و ىذا ما يوضحو الشكل الموالي: ،راالستثما

 
 الكمية ضمن مناخ االستثمار االقتصاديةار السياسات استقر (:  مكانة 02شكل رقم )

 
 استقصاءات البنك الدولي لمناخ االستثمار نقبل عن: المصدر:

Alasrag Hussein, Foreign Direct investment development policies in the Arab countries, 

MPRA, December, 2005, P. 30. 
 

الرئيسية في جذب االستثمار أحد العوامل اليامة و  : يعد العائد عمىالعائد عمى االستثمار .4
الخارج إال توقعا لمعائد  االستثمار األجنبي المباشر، ألن المستثمر األجنبي ال يقوم باالستثمار في

التجارية مع األخذ بالمحددات األخرى الخاصة طر التجارية و غير األعمى بعد تعديمو بمعدل المخا
 بمناخ االستثمار والقدرة التنافسية بعين االعتبار عند اتخاذ قرار االستثمار في دولة معينة .

ات االقتصادير إلى التوجو نحو جنبي المباش: يميل االستثمار األاالقتصاديدرجة االنفتاح  .5
حركة التبادل  ارجي معناه عدم وجود أية قيود عمىالمفتوحة، واتجاه التعامل مع العالم الخ

 في توجيييا وعدم  االقتصاديةالتجاري، أو عناصر اإلنتاج األمر الذي يضمن حسن الكفاءة 

                                                 
،كمية العموم  االقتصادية، الجمعية العممية، نادي الدراسات االقتصاديةاالستثمارات األجنبية في الجزائر و أثارىا عمي التنمية تشام فاروق،  1

   www.srambite.com. مقالة مأخوذة من الموقع االلكتروني  12و التسيير ، جامعة الجزائر ، ص. االقتصادية
 .15:15الساعة   03/2007/ 12تاريخ االطبلع 
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عي لتحقيق أفضل ربحية بي يسوجود أية إختبلالت في ىذه األسواق، وبما أن المستثمر األجن
، كما أن اتساع حجم التجارة (1)بعيدا عن فرض القيود االقتصاديةفإنو ييتم بالكفاءة  ،ممكنة

، حيث كمما زادت فرص المستثمر في اإلنتاج بر بمثابة حافز لممستثمر األجنبيالخارجية يعت
إليرادات التصديرية والتوزيع من خبلل التصدير إلى األسواق العالمية مما يعمل عمى زيادة ا

 .(2)المتحققة ويشكل حافزا لجذب االستثمارات األجنبية وتوطين المحمية 

ىذا ما يبينو ستثمارات، و اال ستقطابالعامل ميم  االقتصادي: يعتبر النمو االقتصاديالنمو   .6
نجحتا المتان  ،الصين ومثل كوريا  االقتصادية الناحيةسيوية األكثر ديناميكية من مثال الدول اآل

تناقص معدالت في المقابل ستثمارات األجنبية و جتذاب العديد من االافي السنوات األخيرة في 
، حيث كانت معدالت النمو سمبية في البرازيلو  األجنبي في الدول المدينة مثل الفمبين االستثمار

بة فيظير عدم رغ  فريقيةفي الدول اإل االقتصاديكود النمو و ر  ضعفأما ، بعض الحاالت
 ,Bhassi, Jun)لكل من  حديثةبينت دراسة  ولقد ،ىذه المناطق فيستثمار المستثمرين في اال

Economu,1994 لو حجم  يخضعالمحدد اليام الذي  ىوالدول المضيفة   في( أن معدل النمو
لمناتج المحمي  المتوسطبمعدل نقطة من نسبة معدل النمو  ارتفاعإذ أن  ،اإلستثمارات األجنبية

 مبليير 10 ـاإلستثمارات األجنبية ب حجممالي لمدول النامية يترجم في الوقت الحالي بإرتفاع اإلج
الخاصة بمعرفة محددات  ىي الناميةنشير إلى أن المشكمة المطروحة بالنسبة لمدول و ، (3)دوالر
ين البارزين ممن حاولوا شرح كيف أن النمو االقتصاديفيناك العديد من  ،االقتصاديالنمو 

 اإلجراءاتو  االقتصاديةو  االجتماعيةطريق التطورات عمى المدى البعيد سيتدعم عن  القتصاديا
يشير ( Paul Romer ,1986-1989) فنجد مثبل أن، المتخذة من طرف السمطات العمومية

س المال أفيركز عمى دور التكوين ور  (Robert luca 1988,) أما ،التطويرإلى أىمية البحث و 
عن  المالية لميياكلإلى أىمية المرافق العامة  ( Robert barro 1990,)يشير فيما  البشري ،

 Ann, 1990,) ا أم، الحاجة إلى التقميل من أثر االختبلل لفرض الضرائبطريق الضريبة و 

Kruger D.Orsmond ) 1993,)  أن بينما نجد ،فيدعوان إلى تحرير المبادالت  William 

easterly )  1991, )، في حين يركزالتجديدات الماليةشير إلى أىمية ي Stanley fisher 
أن الدراسات التطبيقية التي تعتمد عمى معطيات  كما، الكمي االقتصاديار ستقر عمى دور اال(

من  التيو التي جاءت لمتأكد من النماذج النظرية ، تعطي معمومات وافرة حول اإلجراءات  دولية
 شجع النمو خبلليا فان اإلصبلحات الييكمية ست

                                                 
 .87،ص. 2007اإلسكندرية،  دار الفكر الجامعي، ، لالستثمارات األجنبية اآلثار االقتصاديةنزيو عبد المقصود،  1

، كمية الدراسات ةرسالة ماجستير غير منشور  (،1999-1970مجالو ومحدداتو خالل الفترة) االستثمار األجنبي في األردن:،  عماد فايز أمين 2
 . 37ص. ،2002العميا،الجامعة األردنية، األردن،

3
سبل تنشيط االستثمارات  ، المؤتمر العممي الدولي الثاني حول:ر األجنبي المباشرثمااإلستة التبادل الحر األورو متوسطية و منطقزايري بمقاسم،  

 .7،ص. 2003جامعة سكيكدة، كمية العموم االقتصادية والتسيير، في االقتصاديات االنتقالية،
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سيتم تعظيمو عندما تكون  االقتصاديالرئيسية ىي أن النمو  النتيجةو بصفة عامة فان  ، االقتصادي
، كنولوجيات محددة بقوى السوق الحرالمادي و في الترأس المال البشري و  فيتحفيزات االستثمار 

وخدمات البنية  سياسيار إقتصادي كمي و استقر بتدعيم ىذه العممية بإقامة محيط  الدولوتقوم 
 .(1)مبلئمةذات نوعية  األساسية

إن توفر العمالة المؤىمة والمدربة فنيا يعد من العناصر اليامة في  توفر الموارد البشرية المؤىمة: .7
كما تتوقف استفادة الصناعات المقامة في الدول المضيفة من  جذب االستثمار األجنبي المباشر،

ى قدرتيا عمى استيعابيا ات متعددة الجنسيات عمى مدالتكنولوجيا المحولة من طرف الشرك
محمي التكيف معيا، ويتحدد ذلك في ضوء الكفاءات البشرية المتوفرة، كما يعتبر االستثمار الو 

تخاذ قرار اكز البحث العممي محددا ضروريا إلالتطوير وتوفر مر المتزايد في أنشطة البحوث و 
ىذه العوامل زيادة القدرة عمي التكيف مع طرق اإلنتاج إذ يعكس توفر  االستثمار في دولة معينة،

 واستيعاب التكنولوجيا الحديثة في ىذه الدول. 
يعتبر توفر بنية تحتية مبلئمة محددا ىاما ورئيسيا في جذب  :توفر البنية التحتية المناسبة .8

لممستثمر  االستثمار األجنبي المباشر لمدول المضيفة، إذ أنيا تسيم في تخفيض تكمفة األعمال
ومن ثم رفع معدل العائد عمى االستثمار، ويراعي المستثمر األجنبي توفر الدولة المضيفة عمي 
شبكة نقل حديثة تسيل عممية الوصول إلى األسواق داخل الدولة المضيفة وكذلك العالم 

فروع الشركة تصال بين التي تمكن من سيولة وسرعة اإلة و الخارجي، ووسائل اتصاالت متطور 
تسيل من عممية تبادل البيانات  المركز الرئيسي في الدولة األم كما أنياي الدولة المضيفة و ف
 .(2)المركزالمعمومات بين الفروع و و 

 التنظيمية والحوافز الممنوحة لممستثمر األجنبيالعوامل التشريعية و ثانيا: 

وتحتوي ىذه السياسة عمى يتأثر االستثمار األجنبي المباشر بسياسة الدولة المضيفة وقوانينيا، 
 مجموعة من حوافز االستثمار مقابل القيود المختمفة المفروضة عميو.

: تؤدي العوامل القانونية دورا متميزا في استقطاب اإلطار التشريعي والتنظيمي لالستثمار -1
دم تطوره ، ذلك أن المستثمر األجنبي فردا كان أم شركة لن يقستثمار األجنبي المباشر ونموه و اال

، ولكي يكون اإلطار (3)عمى االستثمار في الخارج إال إذا توفرت لو الحماية القانونية الكافية
ار والشفافية ستقر يتسم قانون االستثمار بالوضوح واال التشريعي جاذبا لممستثمر األجنبي فيجب أن

                                                 
1
 .10المرجع السابق، ص. 
 .38أميرة حسب اهلل، مرجع سابق، ص. 2

 .79، ص. 2006 بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، "،االستثمار األجنبي "المعوقات والضمانات القانونية دريد محمود السامرائي، 3
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لمستثمر اشتمال كما يراعي ا ،الدولية الصادرة لحماية المستثمر تالتنظيماوالتوافق مع القواعد و 
، والتي كافية  لحمايتو من مخاطر التأميم، فرض الحراسة، المصادرة...الخالقانون لمضمانات ال

تكفل لو حرية تحويل األرباح لمخارج إضافة إلي أىمية وجود نظام يكفل حماية حقوق الممكية 
عات التي تنشأ بين الفكرية ووجود نظام قضائي قادر عمي تنفيذ القوانين والتعاقدات وحل المناز 

في الدولة  ةالمستثمر والدولة المضيفة بكفاءة عالية، كما تمعب البيئة التنظيمية والمؤسساتي
المباشر نظرا لتأثيرىا عمي تكمفة المعامبلت  يالمضيفة تأثيرا ىاما عمى تدفق االستثمار األجنب

يز بسبلسة اإلجراءات قائم يتموعمى درجة التيقن بالنسبة لممستثمر، فكمما كان النظام اإلداري ال
عدم تفشي البيروقراطية والرشوة وتبسيط قواعد الموافقة عمى االستثمار، أدى ذلك إلى ووضوحيا و 

جذب االستثمار والعكس صحيح، مع مراعاة توفر المعمومات و البيانات التي يحتاجيا المستثمر 
من البمدان عمى إجراء العديد من  و في الوقت المناسب، ونظرا ألىمية ىذا العامل عممت العديد

رغبة منيا في زيادة تدفقات  التغييرات التنظيمية عمى مستوى الموائح الوطنية المتعمقة باالستثمار
(، إال أن الحفاظ عمى ىذا اإلطار 01االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الداخل ) الجدول رقم 

 إلنمائية يمثبلن تحديا رئيسيا.واستعمالو كأداة فعالة لتعزيز أىداف البمدان ا

 (2007-1992التغييرات التنظيمية في الموائح الوطنية خالل الفترة ) :(01جدول رقم )

 2007 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 البمـــــــد
عدد البمدان التي غيرت في نظميا 

 المتعمقة باالستثمار
43 49 66 60 70 72 103 91 58 

 98 177 270 246 150 145 114 110 77 يرات في الموائح التنظيميةعدد التغي
تغييرات أكثر مواتاة لالستثمار األجنبي 

 المباشر
77 108 98 136 147 234 234 142 74 

تغييرات أقل مواتاة لالستثمار األجنبي 
 المباشر

0 2 16 9 3 12 36 35 24 

Source: UNCTAD, World Investment Report, Transnational Corporations and the 

infrastructure challenge, New York and Geneva, 2008. p.8.       

ولقد أدت معظم ىذه التغييرات إلى تيسير حركة االستثمار األجنبي المباشر واشتممت ىذه  
انب، بيد التغييرات عمى تبسيط اإلجراءات وتعزيز الحوافز وزيادة االنفتاح عمى المستثمرين األج

تختمف األنظمة والقوانين التي تحكم حيث تجاه المعاكس، و كانت ىناك تحوالت ممحوظة في اإلأن
فبعض الدول مثل البرازيل واليند  االستثمار األجنبي بين الدول تبعا لموقفيا من ىذا األخير،

سمح وفي دول أخرى ي تكون في الغالب ممموكة لمدولة، ةوالمكسيك تحتفظ بصناعات رئيسي
 تفاق عمى أدنى في المشروع، إال إذا تم اإل متبلك حصةمستثمر األجنبي بإلم
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أن إنتاج الصناعة موجو أساسا لمتصدير، وفي دول أمريكا البلتينية يطمب من الشركات األجنبية 
الكثير من الدول النامية فرض تو  ،تخفيض رقابتيا بصورة تدريجية من خبلل بيع األسيم لممقيمين

إلنجاز، ومن ثم يتعين تحويبلت الفائدة واألرباح الموزعة ومتطمبات الوفاء بشروط ا عمىقيودا 
ألجنبية تحديد نسبة معينة من اإلنتاج لغرض التصدير وضرورة تشغيل عدد من عمى الشركة ا

الدخول في بعض أنواع من  م الموارد المادية الوطنية، وخطراأليدي العاممة الوطنية واستخدا
عتبار االعتبر ىذه اإلجراءات معوقات ميمة تأخذىا الشركات األجنبية في تو ، نتاجيةالنشاطات اإل

غير أن تزايد نشاط الشركات المتعددة الجنسيات في االقتصاد  ،عند تحديد أماكن االستثمار
ألن المنافسة بين  التحكم في نشاطيا، نظرا العالمي جعل من الصعب فرض الرقابة عمييا أو

محددة لنشاط الشركات  لبلستثمارات األجنبية أدت إلى أن أي سياسة مانعة أوالدول المضيفة 
 .(1)الدولية تنجح فقط في تحويل المستثمرين األجانب إلى دولة أخرى أكثر مبلءمة ليم

التمويمية دورا ىاما في تحسين مناخ تمعب الحوافز المالية و  :الممنوحة لإلستثمار الحوافز -2
مو من مزايا من شأنيا أن تشجع الشركات األجنبية عمى االستثمار في االستثمار، نظرا لما تقد

المجاالت المرغوب فييا بما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج فييا أو تشجيعيا عمى اإلنتاج لغرض 
ليا :اإلعفاءات التصدير، وتشمل الحوافز المالية الحوافز الضريبية بصفة أساسية ومن أىم أشكا

 ،...إلخ(2)ستيبلك المعجل لؤلصول الرأسمالية،اإلالضريبية التمييزيةر ، األسعاالضريبية المؤقتة
أما الحوافز التمويمية فتتمثل في اإلعانات الحكومية المباشرة التي تمنح لتغطية جزء من تكمفة 

ئتمان الحكومي بطة بالمشروع االستثماري و في اإلرأس المال، اإلنتاج، تكاليف التسويق المرت
اركة الحكومة في ممكية أسيم المشروعات االستثمارية التي تتضمن مخاطر وكذا مش المدعم،

تأمين حكومي بمعدالت تفضيمية لتغطية أنواع معينة من المخاطر مثل مخاطر  تجارية مرتفعة،
 .(3)تغير أسعار الصرف أو المخاطر غير التجارية مثل التأميم و المصادرة

 

 

 

 

                                                 

 ،تشرين لمدراسات والبحوث العممية مجمة جامعة ، ات الناميةورىا في تنمية االقتصاديبية المباشرة وداالستثمارات األجن محمد صقر وآخرون، 1 
 .2006، 3، العدد 28المجمد  سوريا، والقانونية، العموم االقتصاديةسمسمة 

2
 .من ىذه الدراسة ثالثسيتم التطرق ليذه الحوافز بالتفصيل في الفصل ال 

3
 United Nation, Incentives foreign direct investment ,New York and Geneva  ,1996,  p6.  
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 العوامل السياسية ثالثا: 

 جنبيةاتجاه االستثمارات األ ىستيانة بو في التأثير عمال يمكن اإللعوامل السياسية دورا تمعب ا  
 أن المستثمر لن اكذ السياسي في الدولة المضيفة، راستقر يأتي في مقدمة ىذه العوامل توفر اال، و المباشرة

س أ، فر االسياسية فيي ار األوضاعاستقر  يخاطر بنقل رأسمالو أو خبراتو إلى دولة ما إال إذا اطمأن عمى
ار وال يمكنو أن يقوم باالستثمار في ظل أجواء تسودىا ستقر االألجنبي يبحث بطبيعتو عن األمان و المال ا

 .(1)األزمات المختمفة

كذلك من العوامل السياسية التي تتحكم في انتقال االستثمارات األجنبية طبيعة العبلقات السياسية 
، كذلك فإن النظام السياسي الذي تنتيجو والبمد المستورد ليا ذه االستثماراتالقائمة بين البمد المصدر لي

مان لرأس الدولة يكون لو تأثير عمي اتجاه االستثمارات األجنبية، فالدولة الديمقراطية توفر قدرا من األ
 لتزام بنصوص الدستوراإلواحترام الحقوق و تتسم سياستيا بالوضوح حيث  ،المال الوطني واألجنبي

استثمار أموالو في تمك الدولة وذلك  ويشجعو ذلك عمى مما يجعل المستثمر يشعر باألمان القانون،و 
بخبلف النظم الدكتاتورية التي ينفرد قادتيا بالقرار السياسي وال يسود فييا احترام الحقوق مما يعرض رأس 

 .(2)وبالتالي يعرض المستثمر األجنبي عن توجيو نشاطو نحو تمك الببلد ،المال لمخطر

ار السياسي يعتبر عامبل ميما في توجيات ستقر وىناك العديد من الدراسات انتيت إلى أن اال
( والتي 1995،تيموش وجان) ( ،1992، كوشمين)ومن بينيا دراسة  االستثمارات األجنبية المباشرة ،

كز جانب كبير من األىمية في شرح تمر  ار المؤسسي عمىستقر سياسي وعدم االال انتيت الى أن الخطر
 (1987)أوغورا، وىي ذات النتيجة التي توصل إلييا، األجنبي المباشراالستثمار 

عدم وجود عبلقة ذات معنوية بين  ( توصمت الى1973 ،غرين)إال أن دراسة  ،(3)(1991،كونتراكتورو)
 )أجروال،ار السياسي في الدول المضيفة، كما أوضح ستقر ات المتحدة وعدم االاالستثمار الخارجي لموالي

 ،(4)ار السياسي عمى جذب االستثمار األجنبي المباشرستقر تأثير اال ( عدم وجود دليل عممي عمى1980
ار السياسي يعتبر المحدد األول أو الثاني ستقر ( إلى أن اال 1963 ،بازي)وفي المقابل توصل 

 .(5)ت األمريكية في الدول الناميةلئلستثمارا

 

                                                 
 .82ص. مرجع السابق، دريد محمد السامرائي، 1

 . 91.90ص.ص. مرجع سابق، نزيو عبد المقصود مبروك، 2

3
 .101، 100ص. ص مرجع سابق،  ،محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة  رضا عبد السبلم ، 

تطوير اإلدارة العربية لجذب  ،جاىات ومحددات االستثمار األجنبي المباشر في دول مجمس التعاون الخميجيات حسن رفدان اليجيوج، 4
 53ص. ،2004 القاىرة، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، مؤتمر االستثمار والتمويل، االستثمار،

5
 54ص. مرجع سابق، عمر صقر، 
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 االجتماعيةالعوامل رابعا: 

غيره، وبيذا قد  مد ما من تفضيل لممنتج الوطني عمىجميور المستيمكين في ب وتنعكس بما لدى
نشاء وحدات إنتاجية في امن خبلل  ،ي استقطاب رؤوس األموال األجنبيةتؤدي ىذه العوامل دورا ايجابيا ف

األخبلق السائدة في المجتمع والتي تشكل عنصر القيم والتقاليد و  إضافة إلى ،ذه األموالالبمد المستورد لي
البمد المستثمر عن البمد  ختبلف القيم لدى، فإاشر في الدولةطرد أو جذب لبلستثمار األجنبي المب

لبمد ال تشكل طبيعة النظام في بمده أو تحويل استثماره إلي بمد يتوافق و  إلىالمضيف قد يدفع المستثمر 
العقيدة داخل الدولة المضيفة س الدين و كما قد يترتب عن عدم تجان ،فيو القيم عائقا لطبيعة استثماره

، أو حظر إنتاج معين أو االستثمار في بعض األنواع االستثمارية نحو إنتاج سمع معينةتوجيو المشاريع 
كما  ،ون عامل معرقل لممستثمر األجنبيكاألفراد قد ي ات ، كما أن تدني مستوى الدخل لدىمن المنتج

القيام بالكثير من  انخفاض قدرة الشركات األجنبية عمىيؤدي ارتفاع نسبة األمية في المجتمع إلي 
 .الخ. .ترويجية.الأو التسويقية  الحمبلت اإلعبلنية أو

ستثمار والنتيجة التي يمكن التوصل إلييا من تحميل كافة ىذه العوامل والمحددات ىي أن اال 
التي تعمل معا في منظومة العوامل المتشابكة و ة مركبة في مجموعة من المحددات و األجنبي المباشر دال

ومن ثم فإن تفاعميا أو تداعييا يخمق أوضاعا معينة بمعطيات مختمفة والتي تترجم  ،متكاممةواحدة و 
 ودرجة تأثيرىا من دولة إلى أخرى.تختمف فعاليتيا  ،اذبة أو طاردة لبلستثمار األجنبيمحصمتيا كعوامل ج

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 صناعية في ألمانيا انطبلقا من ىذا العامل.األمريكية وحدة إنتاج  "كسون"إأنشأت شركة  
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 دراسة جدوى االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول المضيفةالمبحث الثالث: تحميل و 

ضيفة ل الماآلثار المترتبة عميو بالنسبة لمدو االستثمارات األجنبية المباشرة و يعد موضوع جدوى      
راء فيو بين مؤيد ومعارض حول وتنقسم اآل ية مختمفة،التي تحكميا اتجاىات فكر من المواضيع الجدلية 

، إسيام ىذا األخير في دفع عجمة التنمية وخدمة أىداف الدول النامية ولكل حججو و مبرراتو مدى
 (1):تجاىين التاليينإلويتضح ذلك من خبلل ا

ات األجنبية وىو اتجاه يعارض تدفق االستثمار  ،يمثمو أنصار النظرية التقميدية :األولاالتجاه   -
نظرا لآلثار السمبية المترتبة  لى الدول المضيفة وبصفة خاصة إلى الدول الناميةاالمباشرة 

 ،درسة عمى أنو مباراة من طرف واحدعميو في ىذه الدول، حيث ينظر إليو أنصار ىذه الم
 الفائز فييا محدد مسبقا وىو الشركات متعددة الجنسيات.

االستثمارات،  جمب ىذهوىو اتجاه مؤيد ل المدرسة الحديثةيمثمو أنصار  :االتجاه الثاني -
تجاه أن عمى الدول المضيفة، ويرى ىذا اإل وآثارىا االيجابية ليا المصاحبةلمفوائد  ذلك  ويرجع

كل من طرفي اإلستثمار) الدولة المضيفة و المستثمر األجنبي( تربطيما مصمحة مشتركة 
 ق ىدف أو مجموعة من األىداف المحددة.حيث يستفيد كل منيما من اآلخر لتحقي

ليذا تتسابق كافة الدول عمى جذب المزيد من  ،اآلونة األخيرة فيىو السائد  الثاني يعتبر االتجاهو  
  البيئة االستثمارية فييا. المباشر من خبلل تحسين األجنبيتدفقات االستثمار 

يل مجموعة من بحثنا ىذا عمى تحموفي ظل الطرح السابق لوجيات النظر البديمة سنركز في م 
السمبية المرتبطة باالستثمار األجنبي المباشر وذلك بشيء من التفصيل و باالستدالل اآلثار اإليجابية و 

 ببعض األدلة العممية .

 

 

 

                                                 

 ىود ويونغ، بير ستكر، فريدمان...إلخ فرانك، مثل باليجا، 

إلخبيرستكر ستويفر، ويمس، فرنون، ميكسل، : كار،أمثال... 

1
 .179،112ص.ص. ،سابقمرجع ، نظريات التدويل وجدوى اإلستثمارات األجنبية المباشرةلمزيد من التفصيل راجع عبد السبلم أبو قحف،  
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 يجابية لالستثمارات األجنبية المباشرةاآلثار اإل المطمب األول:

منافع ىذه االستثمارات لمدول النامية باشرة أن فوائد و ات األجنبية الميرى الفريق المؤيد لبلستثمار   
تتمثل فيما يترتب عمى ىذه االستثمارات من تحسين لوضعية ميزان المدفوعات وخمق فرص لمعمل، وتنمية 
الميارات اإلدارية وزيادة معدل التكوين الرأسمالي والمساىمة في نقل التكنولوجيا وتحقيق التنمية 

 .االقتصادية

 ميزان المدفوعات ىاالستثمارات األجنبية المباشرة عم رأوال: أث

 االقتصاديةالتي تساعد راسمي السياسة  االقتصاديةيعتبر ميزان المدفوعات من أىم المؤشرات 
دارة اإلقتصاد القومي أنو المستند المحاسبي الذي يظير  ىويعرف ميزان المدفوعات عم، في توجيو وا 

ين المقيمين في المجال االقتصاديامتداد العام بين األعوان  لحاصمة عمىعن العمميات االوضعية الناتجة 
 .(1)الوطني وبين سائر األعوان اآلخرين في العالم الخارجي

 (2)ويمكن تقسيم العمميات الرئيسية في ميزان المدفوعات إلى: 

ل رؤوس رة الخارجية )الميزان التجاري( ومداخيالعمميات الجارية: والتي تضم عمميات التجا -
 ؛ التحويبلت أحادية الجانب )المساعدات واليبات(األموال والفوائد وأرباح األسيم و 

في التي تشكل ل الدولية طويمة وقصيرة األجل و العمميات الرأسمالية: وتشمل حركة رؤوس األموا -
 الخارج أو العكس. النتيجة حقا أو دينا لمقطر عمى

حسين وضعية ميزان المدفوعات في الدول النامية ويساىم االستثمار األجنبي المباشر في ت 
تحسين وضع الميزان التجاري من ناحية وضع ميزان رأس المال من ناحية و  المضيفة من خبلل تحسين

أخرى، إذ قد تتحسن حالة ميزان رأس المال من خبلل زيادة تدفقات رؤوس األموال األجنبية داخل الدولة 
د تتحسن حالتو من خبلل تخفيض الواردات من جية وزيادة الصادرات أما الميزان التجاري فق المضيفة،

 من جية أخرى.

طورة ونظرا لما تعانيو الدول النامية من عجز مستمر عمى مستوى ميزان مدفوعاتيا إضافة إلى خ 
كان البد من المجوء إلى االستثمارات األجنبية  ،تمويل ىذا العجز عن طريق اإلقتراض من الخارج

والتي يمكن أن تسيم في زيادة االستثمار اإلجمالي وبالتالي نمو الناتج المحمي،  ويمكن أن يكون  المباشرة
 ليا أثرا إيجابيا في تحسين وضعية ميزان المدفوعات طالما كان انسيابيا إلى البمدان 

                                                 
1
 .15ص. ، 2001، دار المنيل المبناني، بيروت ،الدولي الظواىر النقدية عمى المستوى وسام مبلك، 

2
 117ص. ،1999 ، دار مجدالوي لمنشر،عمان،التمويل الدوليعرفان تقي الحسيني،  
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تقميديين ىو أن ين الاالقتصادي، واإلعتقاد الشائع بين ألرباح لمخارجمية يزيد عن حجم تصدير الفوائد واالنا
ت مما يؤدي إلى نتائج إيجابية اليدف األساسي لبلستثمار األجنبي في الببلد النامية ىو إحبلل الواردا

 ،(1) الميزان التجاري نتيجة لتقميص الواردات وربما في حاالت معينة أيضا زيادة إمكانات التصدير عمى
يض الواردات من السمع والخدمات درات وتخفأي أن االستثمار األجنبي المباشر يعمل عمي تطوير الصا

يمكن أن تساىم ن االستثمارات األجنبية المباشرة، ، ويمكن القول أ(2)بالتالي تحسين حالة الميزان التجاريو 
ت تؤدي إلى توفير رؤوس في تحسين ميزان المدفوعات في البمدان المضيفة نظرا ألن ىذه االستثمارا

، (3)ت األمر الذي يؤدي إلي زيادة الطاقة اإلنتاجية بما يحقق فائضا لمتصديرالخبرااألموال والتكنولوجيا و 
جنبية تنتج سمعا قابمة لمتصدير ومن جية أخرى فإن المشروعات االستثمارية المقامة برؤوس أموال أ

يتوقع أن تكون ىذه السمع في نفس مستوى السمع المتداولة في أسواق الدول المتقدمة أو قريبة من و 
اىا، وال شك أن امتبلك أي دولة لسمع تصديرية بيذه المواصفات العالمية يجعميا أكثر قدرة عمى مستو 

تصريفيا بالسعر المبلئم وىذا ما يسيم في تحسين ميزان المدفوعات، مثمما حدث في األرجنتين في الفترة 
 .(4)% 9.4نسبة حيث ساىمت االستثمارات األجنبية المباشرة في زيادة حجم الصادرات ب 1992-1999

                               المباشر  األجنبي االستثمار ، عن دور1995دراستيم عام  فيوآخرون  "Chen"أوضح ولقد       
، إلى أكثر من 1984% عام  0.3زيادة الصادرات الصينية زادت من  فيالصين، أن نسبة مساىمتو  في
، 1992% عام  20، و1991عام  % 17من ، وما يقرب 1990عام % 12، و1988% عام  5

 فيبسبب توافر العديد من المقومات  1993من الصادرات الصينية عام  % 30ووصمت إلى نسبة 
 في 1779عام " Hong"أوضح كما ، (5)التصنيع من أجل التصدير إستراتيجيةتباع االصين، من أىميا 

المباشـر والقـروض التجـارية عمى إنتاجية  نبياألجدراسة تم إجراؤىا عمى كوريا لتوضيح دور االستثمار 
المباشر  األجنبيلبلستثمار  ومعنوي إيجابي(، أن ىناك تأثير 1770-1790عوامل اإلنتاج خبلل الفترة )

كما أوضحت الدراسة أن القطاع الخاص فى كوريا  ،عمى إنتاجية عوامل اإلنتاج مقارنة بالقروض التجارية
 الصناعات كثيفة  فيالمباشر خاصة  األجنبي استفاد كثيرا من االستثمار

                                                 
 .126ص. ،1986الكويت، اآلداب،مس الوطني لمثقافة والفنون و ، المجمستقبل الظاىرة القوميةت عابرة القومية و الشركامحمد السيد سعيد،  1

2
 François Gauthier, Relation économiques internationale , les presses de l’université Laval saint-

guy, 2
eme

 édition ,1992.p.702. 
3
 Denis Tersen, Jean Luc Bricout, l’investissement international, Armand Colin ,Paris  ,1996,  P.177. 

4
مرجع  ،نقبل عن نزيو عبد المقصود ،15، ص. 2000لتمويل والتنمية، مارس، مجمة ااإلصالحات الييكمية في األرجنتين في التسعينات ،بيدرو بو 

 .438ص. سابق،
5 Chen, C., Chang, L. and Y. Zhang, The Role of Foreign Direct Investment in Chin’s Post 1978 

Economic Development, World Development, Vol. 23, No. 4, El Sevier Science Ltd, Great Britain, 

1995,  p.p. 698-702. 
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وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن الشركات متعددة  ،(1)استخدام رأس المال مثل البترول، اآلالت واإلليكترونيات
تساىم ىذه الشركات زيادة صادرات الدول من االستثمار األجنبي المباشر و  الجنسيات تقوم بالجزء األكبر

مميار دوالر  3572، تزايد ليبمغ  1982مميار دوالر عام  637ما قيمتو  المضيفة، حيث قامت بتصدير
ليس  ،رات العالمية خبلل ىاتين السنتين%  من إجمالي الصاد50% و30وبما يمثل نسبتي  ،2000عام 

ذلك فحسب بل أن المعدل السنوي لنمو صادرات الفروع األجنبية بمغ أكثر من أربعة أمثال نمو الصادرات 
 . 1999عام  العالمية

ذا كانت االستثمارات األجنبية من شأنيا أن تساىم في تحسين وضعية مو        ازين المدفوعات في وا 
أخري  إال أنو من الصعب تعميم ىذه النتيجة عمي كل البمدان ألن األمر يختمف من دولةالدول المضيفة، 

السياسات العامة التي تتبناىا الدول  ىالعمالة إضافة إلاصة بالتطوير و الختبعا ألىداف ىذه الشركات و 
 "و"   Streeten"   كل من الدراسات التي أجراىا فقد أكدت، المضيفة تجاه االستثمارات األجنبية المباشرة

Lall  "ا الدراسة التي قام بي و" Sanders"  وزمبلئو عمى تسع دول نامية* ،األثر السمبي ليذه االستثمارات
 .(2)ىذه الدولعمى ميزان المدفوعات في 

 وتظير اآلثار السمبية نتيجة لعدة عوامل منيا:

ما لندرتيا أو لعدم كفاءتيا أو إ عدم استغبلل عناصر اإلنتاج المحمية من قبل الشركات األجنبية) -1
زيادة واردات الدولة  لة األم أو دول أخري مما يؤدي إلىرتفاع تكمفتيا( واستيرادىا من الدو إل

 ؛(3)ىور وضعية الميزان التجاريالمضيفة و بالتالي تد
نت تمبى بواسطة إنتاج إحبلل منتجات جديدة إلشباع حاجات قائمة كا قد تتجو ىذه الشركات إلى -2

وتعزز ىذه الشركات عمميات توليد طمب جديد أو إحبلل طمب قديم بمنتجات بديمة محمي بديل، 
ن وتؤكد في مجال أساليب اإلعبللئلنتاج الوطني عن طريق الميارات اليائمة التي تراكمت لدييا 

دة التعسفية أن ىذا الدور الذي كان لو آثار سمبية شديدة عمى الزيا دراسة لؤلمم المتحدة عمى
 ؛(4)الميزان التجاري ستيبلك الخاص وعمىلئل

 

                                                 

 غانا جواتيماال، الفيميبين، ماليزيا، جاميكا، كينيا، كولومبيا، إيران، وىي: اليند،*
1
Hong, K, Foreign Capital and Economic Growth in Korea: 1970-1990, Journal of Economic 

Development, Vol. 22, No 1, 1997, p. 88.  
 الدولي حول االستثمار الممتقى ،في الدول النامية ألجنبي المباشر عمي المتغيرات االقتصاديةأثر االستثمار ا بن عمر خالد، سعدي فيصل، 2

 .5ص. ،2007بومرداس، والتسيير والعموم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة ، عموم االقتصاديةكمية ال ،االقتصاديميارات األداء األجنبي المباشر و 

 . 727ص. ،1987الرياض، ، دار المريخ لمنشر، الدولية االقتصاديةالعالقات مارك ىندر،  جون ىدرسون، 3

 .127ص. مرجع سابق ، محمد السيد سعيد، 4
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نسيات لمتصدير في أضيق نطاق في الكثير من البمدان النامية يكون اتجاه الشركات متعددة الج -3
سبيل  يبل لمتصدير عن مثيبلتيا المحمية، ففي أمريكا البلتينية عمىتكون أقل م وبالتالي ،ممكن

المثال حيث يتركز القطاع األجنبي في الصناعة التحويمية ،كان معدل النمو السنوي لمصادرات 
% بينما كان ىذا المعدل  28( نحو 1970-1966المصنعة من جانب ىذه الدول في الفترة)

% فقط وقد ترتب عمى ذلك انخفاض  11ممة في القطاع التحويمي نحوبالنسبة لمشركات العا
% عام  23.6نصيب الشركات األجنبية من إجمالي الصادرات التحويمية ألمريكا البلتينية من 

1970% فقط عام 16.4إلي  1966
 ؛(1)

ات الخارج في شكل تحويبلت أرباح أو مرتب المحولة إلىة من النقد األجنبي و التدفقات الخارج -4
 ؛العاممين األجانب في ىذه الشركات

سيطرة الشركات األجنبية عمى صناعات معينة في الدول النامية مثل الصناعات اإلستخراجية   -5
لية تتحدد يجعل صادراتيا تتجو تمقائيا إلى البمد األم وبالتالي فإن أسعار التصدير من المواد األو 

لممواد األولية مما يؤدي إلي ىبوط شروط  ةير االحتكاوفقا لحاجات الشركات ومركزىا في السوق 
 التجارة في الدول النامية.

عميو فينبغي لدى حساب األثر النيائي الصافي لبلستثمارات األجنبية المباشرة عمى موازين و  
المدفوعات في الدول المضيفة أن نأخذ في عين االعتبار دور ىذه االستثمارات أو مسؤوليتيا عن الحجم 

 ادرات و الواردات وأسعارىما في نفس الوقت. النسبي لمص

 معدل التكوين الرأسماليعمى األثر  ثانيا:

ين الرأسمالي لمبمد المضيف يتوقف إن مساىمة االستثمار األجنبي المباشر بشكل إيجابي في التكو  
وتتألف ، عمى حجم التدفقات الداخمة والخارجة لرأس المال، أي عمى االستثمار األجنبي المباشر الصافي

جنبي المباشر من أسيم رأس المال العادية التي جمبيا التدفقات الرأسمالية الداخمة لبلستثمار األ
وكذا األرباح الناتجة عن عمميات التصدير لممنتجات التي يقوم  المستثمرون األجانب إلى الدولة المضيفة،

 ىؤالء المستثمرون ضمن االقتصاد المحميبإنتاجيا المستثمرون األجانب، وعمميات اإلنتاج التي يقوم بيا 
 ،والتي تعمل عمى توفير النقد األجنبي والذي كان سيستخدم لتأمين المستوردات من نفس ىذه المنتجات

في دولة معينة من الدول النامية سيشجع البمد األم وحتى االستثمار األجنبي المباشر كما أن وجود 
  .المالية ليذا البمد المضيفالمنظمات الدولية عمى تقديم المساعدات 

                                                 
 .        127ص. المرجع السابق، 1
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  (1):عن التدفقات الرأسمالية الداخمة بالمعادلة التالية يمكن التعبيرو  

C I = f (X + I + E + A) 
 :حيث

    X .تعبر عن عائدات التصدير  : 
     I : ستيراد الذي كان سيتم لوال وجود االستثمارات األجنبية.النقد األجنبي الناتج عن نقص اإل 
    E .أسيم رأس المال العادية لممستثمرين األجانب  : 

A     المنظمات الدولية إلى الدولة المضيفة.  :  المساعدات المتوجية من البمد األم أو      

فتتألف من واردات المستثمر األجنبي لمسمع الرأسمالية وكذلك أما التدفقات الرأسمالية الخارجة  
لذلك  ،ارات اإلدارية، باإلضافة إلى تحويل أرباح المستثمرين إلى الوطن األملممواد األولية، والتقنية والمي

 يعبر عن التدفقات الرأسمالية الخارجة بالمعادلة التالية:  

CO = f (K + R + S + P)   
 : حيث
K: .عبارة من واردات المستثمر األجنبي لمسمع الرأسمالية 
  Rولية.:  واردات المستثمر األجنبي من المواد األ 

 S.واردات المستثمر األجنبي من التكنولوجيا والميارات اإلدارية : 
 P.األرباح المحولة إلى الوطن األم  : 

 (:   ( net FDIوبذلك تصبح معادلة االستثمار األجنبي المباشر الصافي      

Net FDI = CI – CO = f (X + I + E + A) - f (K + R + S + P) 

 tبشكل إيجابي في التكوين الرأسمالي في السنة المأخوذة  ار األجنبي المباشر ستثمويساىم اال      
 CIt > COt عندما يكون:

كنسبة من تكوين رأس المال عالميا د الوار االستثمار األجنبي الصادر و ويوضح الجدول الموالي تدفقات    
 ( .2010- 1986الثابت اإلجمالي العالمي خبلل الفترة )

 

                                                 
خطيط، مجمة التنمية المعيد العربي لمت في العالم العربي "، االقتصاديةاالستثمار األجنبي المباشر " التدفقات الرأسمالية والتنمية تيف، أونيو، س 1

 . 2000، المجمد الثاني، العدد الثاني، والسياسات االقتصادية
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تدفقات االستثمار األجنبي الصادر و الوارد كنسبة من تكوين رأس المال الثابت   (:02) جدول رقم
 (2010- 1986اإلجمالي العالمي خالل الفترة )

 النسبة المئوية :الوحدة                                                                         
-1986 السنوات

1991 
1993 1995 1997 1998 2000 2002 2005 2007 2009 2010 

 9.47 9.49 15.65 9.89 12.2 20.8 10.9 7.5 5.6 4.4 3.6 الوارد
 10.53 9.31 17.45 8.98 13.6 18.3 11 7.4 5.9 4.9 4.1 الصادر

Source: http://www.iaigc.net/UserFiles/file/Statistics/2012/FDI_inflows_GFCF.xls, 

02/02/2013,18:07
H 

 النقد األجنبي ىاألثر عم ثالثا:

 وىنا نرى وجيتي نظر مختمفتين:   

في الدول النامية  اتأن وجود الشركات متعددة الجنسي ةرواد المدرسة الكبلسيكي حيث يرى
ويرجع ىذا من  ات الداخمة،بالتدفق النقد األجنبي لمخارج مقارنةدفق المضيفة، يؤدي إلى زيادة معدل ت

واستمرارية تحويل أجزاء  وجية نظرىم إلى عدٍد من األسباب أىميا: كبر حجم األرباح المحولة لمخارج،
وصغر حجم  من رأس المال إلى الدولة األم وكذلك الحال بالنسبة لممرتبات الخاصة بالعاممين األجانب،

 شركات األجنبية عند بداية المشروع االستثماري.األموال لم

أما رواد المدرسة الحديثة فيعارضون الرأي السابق، فالشركات متعددة الجنسيات من وجية 
 فيذه الشركات بما لدييا من موارد مالية ضخمة ،تساعد في زيادة حصة الدولة من النقد األجنبي ،نظرىم

تستطيع سد الفجوة الموجودة بين  ،واق النقد األجنبيسوبقدرتيا عمى الحصول عمى األموال من أ
احتياجات الدول النامية من النقد األجنبي البلزمة لتمويل مشروعات التنمية وبين حجم المدخرات أو 

ستثمار أن كما تستطيع ىذه الشركات بما تقدمو من فرص جذابة ومربحة لبل ،األموال المتاحة محميا
فإن وجود ىذه الشركات يساعد في زيادة معدل تدفق  باإلضافة إلى ىذا ،ردخاتشجع المواطنين عمى اإل

والمقدمة إلى الدول النامية  وتنوع المساعدات والمنح المالية من المنظمات الدولية وكذلك الدولة األم،
 .المضيفة
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عتبار لوجيتي النظر السابقتين، فإن حجم ومدى مساىمة ىذه الشركات في اإلبعين ومع األخذ  
   (1): يادة حجم التدفق األجنبي لمدول النامية المضيفة يتوقف عمى العوامل التاليةز 

 ؛حجم رأس المال الذي تجمبو الشركة في بداية االستثمار -1
إيجابيًا  البنوك المحمية والتي تمعب دورا حجم القروض التي تحصل عمييا الشركات من -2

 ؛لمزيد من رؤوس األموال األجنبيةفي جذب ا
لى مجاالت اإلستخدام ثير ىذه الشركات عمى تحويل المدرجة تأ -3 دخرات المحمية من وا 

 ؛واإلنتاج الفعال

باح التي تم تحويميا إلى بذلك الحجم من األر  اح التي تم إعادة رسممتيا مقارنةحجم األرب -4
 ؛الخارج

 ؛المتطمبات المالية األخرى البلزمة لبلستثمار -5
 ؛حجم المشروع االستثماري  -6
 .نمط ممكية المشروع الستثماري  ار أوشكل االستثم -7

وتبرز أىمية شكل االستثمار والممكية في أن المشروعات الممموكة ممكية مطمقة لمطرف األجنبي 
ذا كان المشروع يتصف بكثافة رأس  ،تقوم بإعادة استثمار جزء كبير من األرباح المحققة بعد الضريبة وا 

ت األموال األجنبية الداخمة خاصة تمك المبالغ المطموبة المال نجد أنو يساعد في زيادة مقدار تدفقا
 لبلستثمار المبدئي. 

ما عن طريق األساليب النقد األجنبي في دولة ويمكن قياس أثر االستثمارات األجنبية عمى  
 والنسب المالية المفترضة اآلتية:

 ؛ةاستخدام أسموب تحميل االتجاه لكل من التدفقات الداخمة والتدفقات الخارج -1
 ؛خمة بإجمال حجم التدفقات الخارجةالمقارنة اإلجمالية لحجم التدفقات الدا -2
 حساب النسب اآلتية:  -3

 100 ×  حجم األموال المستثمرة بواسطة الشركات متعددة الجنسية     –أ  
 قيمة إجمالي الناتج القومي لمدولة المضيفة                                

 100 × ية لمشركات متعددة الجنسية من البنوك الوطنيةحجم القروض السنو     -ب
 إجمالي حجم المدخرات السنوي                                  

 
                                                 

 .119، 117ص.ص. ،مرجع سابق،شرةنظريات التدويل وجدوى اإلستثمارات األجنبية المبا ،عبد السبلم ألو قحف1



48 

 

 داريةوالتنمية اإل العمالة وتنمية األجور ىاألثر عم :رابعا

ة رتفاع معدالت البطالنظرا ال ناميةيقف التشغيل عمى رأس التحديات التنموية لكافة الدول ال    
يعتبر القضاء وبالتالي  ىذه األخيرة،المترتبة عمى انتشار  االجتماعيةو  االقتصاديةيات ولخطورة التداع

أمام  تحقيقيا من وراء فتح المجال ىداف التي تسعي الدول النامية إلىالبطالة أو الحد منيا أحد األ عمى
يدة ومتزايدة لمعمل، مما يقمص من ىذا األخير الذي من شأنو خمق فرص جد ،االستثمار األجنبي المباشر

فحسب تقديرات األمم المتحدة فإن عدد الوظائف التي توفرىا الشركات  ،مشكمة البطالة في البمد المضيف
وبالنسبة لمستوي العمالة  ،(1)% في الدول النامية60مميون وظيفة منيا  73متعددة الجنسيات تبمغ حوالي 

)عمميات اإلندماج والتممك(  ؤسسة أجنبية عمي حساب مؤسسة محميةنجد أنو في الحالة أين يكون إنشاء م
لكن إذا تعمق األمر بخمق مؤسسة جديدة فإن مستوي العمالة سوف  العمالة ال يتغير، فإن مستوى

 .(2)يرتفع

كذلك عند دراسة آثار االستثمار األجنبي المباشر عمى العمالة فإن األمر يرتبط بطبيعة التطور     
الذي يحدد مستوى العمالة، باإلضافة إلى تعممة من قبل الشركات األجنبية و تقنيات اإلنتاج المس التقني أو

، وبالتالي يمكن أن تساىم االستثمارات األجنبية المباشرة (3)عامل آخر يتمثل في بنية المنتج المستيدف 
 (4) فتراضات التالية:ق فرص عمل في ظل االعتبارات و اإلفي خم

المختمفة  االقتصاديةركات األجنبية يؤدي إلى خمق عبلقات تكامل بين أوجو النشاطات إن وجود الش  -
في الدولة، من خبلل تشجيع المواطنين عمى إنشاء مشروعات لتقديم الخدمات المساعدة البلزمة، أو 

 وتنشيط صناعة المقاوالت وغيرىا، ومن ثم خمق فرص جديدة لمعمل؛ المواد الخام لمشركات األجنبية،

أن الشركات متعددة الجنسيات سوف تقوم بدفع ضرائب عمى األرباح المحققة، وىو ما سيؤدي   إلى  -
زيادة عوائد الدولة، مما يمكنيا من إنشاء مشروعات استثمارية جديدة، يترتب عمييا خمق فرص جديدة 

 لمعمل؛

سيؤدي إلى خمق  أن توسع الشركات األجنبية في أنشطتيا مع االنتشار الجغرافي ليذه األنشطة، -
 فرص عمل جديدة في المناطق النائية والريفية داخل البمد المضيف؛

المشروعات كثيفة العمالة في المناطق الحرة ت االستثمارية الموجية لمتصدير و إن إنشاء المشروعا -
 سوف يؤدي إلي خمق العديد من فرص العمل الجديدة؛

                                                 
1
 .385، مرجع سابق ، صاقتصاديات األعمال واالستثمار الدولي عبد السبلم أبو قحف، 

2
 Bernard  Hugonnier, Investissements direct coopération internationale et fîmes multinationales, 

Economica ,Paris, 1984, p.205. 
3
 .07ص. مرجع سابق، الد،سعدي فيصل، بن عمر خ 
4
 . 150،  149ص. ،ص. مرجع سابق ،نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية المباشرةعبد السبلم أبو قحف،  
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ة يمكن أن يؤدي الى جذب الكوادر و الكفاءات إن وجود الشركات االستثمارية ذات األجور العالي -
  اإلدارية لمعمل بيا.

ولقد أكدت دراسة عن الشركات متعددة الجنسيات األثر االيجابي ليذه الشركات في خمق فرص  
مميون فرصة  8.5الى 1985لمعمل، حيث بينت أن مساىمة المشروعات األمريكية وحدىا قد وصمت عام 

مميون فرصة عمل ،وأن شركة  5.5مة المشروعات اليابانية إلي حوالي عمل ، في حين وصمت مساى
 27800لى حوالي إ 1985األمريكية قد وصل عدد ما تستخدمو من عمال سنة "  ITT"واحدة مثل شركة 

الفرنسية التي تمارس نشاطيا في قطاع صناعة الزجاج إلى حوالي  "Saint Gabin" و في شركة ،عامل
 .(1)عامل 13300

 جدول الموالي يوضح حجم العمالة التي وفرتيا الشركات متعددة الجنسيات في الدول المضيفةوال 
 . (1998-1985)خبلل الفترة 

 تطور حجم العمالة التي وفرتيا الشركات متعددة الجنسيات خالل الفترة :(03جدول رقم )
(1985-1998) 

 1998 1985 السنة البيان
 )%( النسبة (بالمميون ) عدد العمال )%( ةالنسب (بالمميون)العمال  عدد

 78 67 89 58 الفروع في الدول المتقدمة
 22 19 11 7 الفروع في الدول النامية

 100 86 100 65 اإلجمالي

Source: Claude Pottier, Les multinationales et la mise en concurrence des salaries, l’harmattan, 

France, 2003, p.72. 

نبلحظ من خبلل الجدول مدى مساىمة الشركات األجنبية في توفير مناصب الشغل في الدول و     
مميون عامل سنة 7الذي انتقل من نامية نبلحظ تضاعف حجم العمالة و المضيفة ، فبالنسبة لمدول ال

بما و  1998مميون عامل سنة  19% من حجم العمالة الكمية في ىذه الشركات الى 11بما نسبتو  1985
وبالرغم من ذلك تبقى ىذه النسبة ضئيمة مقارنة بحجم فرص العمل  % من إجمالي العمالة ، 22يساوي 

 التي ساىمت ىذه الشركات في توفيرىا لمدول المتقدمة.

                                                 
1
 Eugène, Bernard Descamps, Les société Multinationales, chronique sociale, Paris, 1985, p.68.  
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وصل عدد العمال المشغمين من طرف  2012األمم المتحدة لسنة وبحسب تقرير مؤتمر   
   .(1)ملألف عا 69065الشركات المتعدد الجنسيات 

مساىمة االستثمارات األجنبية المباشرة في خمق فرص جديدة لمعمل فانيا تساىم فضبل عن و  
انتاجية العمالة  ية في الدول النامية مما يؤدي إلى رفع مستوىأيضا في تنمية و تدريب الموارد البشر 

عا من فروع الشركات فر  310الدراسات التي شممت  وىذا ما أكدتو احدى وبالتالي رفع مستوى األجور،
% من عدد ىذه الفروع تقوم  62حيث أظيرت أن  متعددة الجنسيات التي تعمل في أمريكا البلتينية ،

و تعمل أغمبية الشركات متعددة الجنسيات عمى منح تسييبلت  ،(2)بعقد برامج تدريب بصفة منتظمة
مماثمة لما توفره -في العادة –جية وبرامج من أجل تدريب عماليا وتكون درجة التدريب في فروعيا الخار 

، فعمى سبيل المثال نجد أن متوسط اإلنفاق عمي تدريب العمل الواحد في الفروع األجنبية (3)في الدولة األم
ونفس العممية تحدث في اليابان بإنفاق أموال معتبرة  السويدية حوالي ثبلثة أرباع ما تدفعو الشركات األم،

عادة التدري ب لعماليا في البمدان المضيفة مقارنة مع ما يحصل عميو العمال من تدريب عمى التدريب وا 
كما أن إنفاق الشركات متعددة الجنسيات عمى التدريب في فروعيا األجنبية يفوق  في الشركات األم،

وقد أكدت دراسة لنشاطات التدريب  بكثير ما ىو عميو في نظائرىا من الشركات المحمية لمدول المضيفة،
أن الفروع األجنبية تنفق عمى  ،تركيا شركات متعددة الجنسيات بكل من تايبلند، ماليزيا، نيجيريا وفي ال

عتبار أن نوعا من التدريب الذي توفره ىذه الشركات قد أكثر من نظيرتيا المحمية، وذلك بإالتدريب 
 .(4)طرف الشركة األميحصل خارج الببلد المضيفة، فقد يكون في مركز القيادة، كما قد يكون مموال من 

وبالرغم من ىذا يجب عدم تجاىل بعض جوانب الخطر التي قد تحيط بالشركات الوطنية والتنمية  
اإلدارية بوجو عام في الدول النامية نتيجة لوجود ىذه الشركات، فقد يؤدي ارتفاع مستوى األجور والحوافز 

اإلدارية العاممة في الشركات الوطنية لمعمل التي تقدميا الشركات متعددة الجنسيات إلى ىروب الكوادر 
مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في الشركات المحمية ىي في غنى عنيا مثل "سمسمة بالشركات األجنبية، 

جور عتماد سياسة األا وبالتالي قد يكون ،إلخ ضرابات" وما ينجم عنيا من توقيف اإلنتاج والخسارة...اإل
نيا تعمم اإلضرار بمنافسييا من الشركات المحمية، أل بدافع الجنسيات متعددة اتالمرتفعة من قبل الشرك

 السعي نحو ؤدي حتما إلى يسوف  ىذه األخيرةن عمل النقابات في أ

                                                 
1
UNCTAD, World Investment Report, towards a new generation of investment policies, New York 

and Geneva, 2012, p.10.  
 . 426، 425نزيو عبد المقصود مبروك ، مرجع سابق،ص.ص. 2

3
 Bernard Bellon, Ridha Gouia, Investissements directs étrangers et développement industriel 

méditerranées, Economica, Paris, 1998, p.135. 
4
 UNCTAD, World investment report, Transnational Corporation Employment and work place, 

Geneva, 1994, p.217. 
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عتبار أن الميارات و المعرفة كذلك و بإ ،مشابو في األجورالرتفاع اإل أىميا المطالب من سمسمةتحقيق 
رة فيجب األخذ في االعتبار القضايا المرتبطة بنقل ىذه األخي ،ية تعتبر أحد مكونات التكنولوجيااإلدار 

 التي سنتعرض ليا في العنصر الموالي.و  ،وتكمفتيا

 بية المباشرة في نقل التكنولوجيادور االستثمارات األجن :خامسا

استخدام نتائج البحث العممي في  يا ذلك المجيود المنظم الرامي الىأن ىتعرف التكنولوجيا عم    
 .(1) وير أساليب أداء العمميات اإلنتاجيةتط

 الختراع،ا براءات أنيا حق المعرفة لكل ما ىو محل بيع وشراء من عناصر مثل: ىكما تعرف عم     
 (2)إلى:والتي تيدف  ،المعمومات الفنيةية و الدراية العمم اآلالت، النماذج الصناعية، العبلمات التجارية،

 ؛باستخدام وحدات عمل و رأس مال أقل خفض نفقة إنتاج سمعة موجودة -1
 ديدة؛إنتاج سمعة أو خدمة ج -2

 تخدام وسائل أسرع أو أساليب أحسن؛تحسين طريقة العمل باس -3

 رفع جودة اإلنتاج. -4

 (3):ويمكن التفريق بين ثبلثة أنواع من التكنولوجيا وىي 

 ؛الموادلوجيا مادية: تتمثل في األجيزة واألدوات و تكنو   -1
اإلجراءات المواصفات و ي المعرفة المسجمة أو المسموعة والتصاميم و ومات: تتمثل فتكنولوجيا المعم  -2

دارتيا وتمويميا و التدريب عمييا.ليب الخاصة بتطوير التكنولوجيا واستعماليا وتشغيميا و األساو   ا 

صاالت البلزمة لتشخيص المشكبلت باالتفي االستخدام السميم لممعمومات و وتتمثل  الخبرة الفنية: -3
 قديم الحمول ليا .تو 

أما نقل التكنولوجيا فنعني بيا تمك العممية التي يتم بيا تجميع التكنولوجيا من مكان محدد  
 وتبرز أىمية نقل التكنولوجيا من خبلل الدور البارز الذي تمعبو ىذه األخيرة في التنمية، لبلستخدام

                                                 
ثمار ، الممتقي الدولي حول االستاالستثمارات األجنبية المباشرة كرىان استراتيجي إلحداث النمو والتنمية بالجزائربغداد، حمداني محمد، كربالي  1

 .6، ص.2008األجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا الي الدول النامية ، معيد العموم االقتصادية وعموم التسيير، المركز الجامعي ببشار، 

ل االستثمار ،الممتقى الدولي حو  البديمة لنقل التكنولوجيا في الدول النامية األقل جذبا لالستثمار األجنبي القنواتبمعزوز بن عمي، بوفحيل نبيل،  2
 .7األجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية ، مرجع سابق، ص

 .7المرجع السابق، ص. 3
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يكية لدراسة عوامل زيادة اإلنتاج وتطور ، ففي دراسة عممية جرت في الواليات المتحدة األمر االقتصادية
يو وبنسبة تتراوح يرجع الفضل ف نوعية أفضل ، ىالحصول عمزيادة في اإلنتاج و تبين أن ال نوعية المنتج ،

س المال المستثمر لم أفي حين أن الزيادة في اإلنتاج نتيجة ر  ،التطور التكنولوجي % إلى90% و80بين
لوجيا في تطوير المجتمع ، ما يمكن أن تقدمو التكنو  خير مثال عمى ، كذلك ويعد اليابان% 20تزد عن 
الرغم من نقص المواد األولية وضآلة حجم السوق المحمية نتيجة لمطاقة اليائمة لممصانع  وىذا عمى
 .(1)اليابانية

جع الي عدم توافر التكنولوجيا ويمكن القول أن فشل بعض محاوالت التنمية في البمدان النامية ير  
 المتقدمة والتي تظير من خبلل:التكنولوجية بين الدول النامية و عمق الفجوة لدى ىذه البمدان و 

طوير في كل من التن الذين يعممون في مجال البحوث و الميندسو لمقارنة بين عدد العمماء و ا -1
لم لسنة ، فحسب تقرير البنك الدولي عن التنمية في العاالبمدان النامية والبمدان الصناعية المتقدمة

عالما وميندسا في مجال البحوث  3732بين كل مميون شخص،  يوجد من، 1999/2000
ي المقابل وف ،في ألمانيا 2843في فرنسا و 2584التطوير في الواليات المتحدة األمريكية  وو 

ر في المكسيك التطويعالما وميندسا في مجال البحوث و  213،يوجد بين كل مميون شخص
  . (2) في نيجيريا 15في البرازيل و 168في اليند و 149و

المتقدمة، فبينما التطوير بين الدول النامية و البحث العممي و  الفرق الشاسع بين اإلنفاق عمى -2
تتسابق الدول الصناعية عمى تخصيص مبالغ أكبر من موازناتيا من أجل البحث العممي 

زانية الدول النامية، والتطوير، نجد أن ىذه المخصصات ال تحتل سوى نسب ضئيمة في مي
التطوير في الدول البحث و  فان مبالغ اإلنفاق عمى 2004فحسب إحصائيات اليونسكو عام 

% من الناتج القومي اإلجمالي  0.3مميار دوالر أو ما نسبتو  1.4العربية مجتمعة لم تزد عن 
مميار دوالر  21.3الكاريبي نفقات في دول أمريكا البلتينية و ليذه الدول، ففي حين بمغت ىذه ال

% من الناتج القومي( 0.7مميار دوالر ) 20% من الناتج القومي اإلجمالي( وفي اليند  0.6)
 ، وفي دول االتحاد األوروبي%(1.7مميار دوالر ) 48.2ق آسيا وفي دول جنوب شر 

 

                                                 
الممتقي الدولي األول حول االستثمار األجنبي ونقل  ،الشراكة األجنبية ودورىا في نقل التكنولوجيا بن مسعود محمد، بوعزة عبد القادر، 1

 . 11ص. مرجع سابق، ية،التكنولوجيا الي الدول النام
2
 مرجع سابق، نقبل عن نزيو عبد المقصود مبروك، 267، 226ص.ص. ،19جدول  ،1999/2000تقرير عن التنمية في العالم  البنك الدولي، 

 .447ص.
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 98.2في اليابان %  ( و 2.7مميار دوالر ) 281الية % ( وفي أمريكا الشم 1.9مميار دوالر)174.7 
 .(1)%  (2.9مميار دوالر )

مميون براءة اختراع مستثمرة دوليا في الوقت الحاضر،  3.6% من إجمالي 1 تمتمك الدول النامية -3
% من مجموع براءات  85شركاتيا عمى حوالي خبلل أفرادىا و وتستحوذ الدول المتقدمة من 

ميات اإلنتاجية داخل ىذه من قبل الدول النامية معظميا ال يستخدم في العم االختراع الممنوحة
 . (2) الدول

سعيا منيا لمنيوض بركب و  االجتماعيةو  االقتصاديةدان النامية في تحقيق تنميتيا ورغبة من البم  
وجذب الشركات  تشجيع االستثمارات األجنبية ، اتجيت الكثير من ىذه البمدان إلىالتقدم التكنولوجي
لما تممكو من خبرات فنية عالية نظرا في نقل التكنولوجيا التي تمعب دورا بارزا و ، متعددة الجنسيات

مكانيات مالية وبشرية تم وعندما  ،تطوير كافة المنتجات التي تنتجياكنيا من إجراء البحوث المختمفة و وا 
تمك الدول بدون شك ما لدييا من  إلىاالستثمار في الدول النامية فيي تنقل  إلىتتجو ىذه الشركات 

الميارات االستثمارات األجنبية المباشرة أصبحت وسيمة ىامة لنقل تكنولوجيا اإلنتاج و ف، (3)تكنولوجيا
ة و تحقيق تقدم األمر الذي يسمح بتحسين الصناع ،(4)األساليب التنظيمية واإلداريةوالقدرات االبتكارية و 

ت األجنبية المنشأة يتم التفاعل بين الشركا، و اكتساب الخبرة اإلداريةفي طرق التصنيع وزيادة اإلنتاج و 
 (5)من خبلل الصيغ التالية: ،الشركات الوطنية فيما يخص نقل التكنولوجيار فروعيا و محميا أو عب

عن طريق قيام الشركات  ،لصيغةاحمقات الربط الخمفية واألمامية: تنتقل التكنولوجيا وفق ىذه  -1
التي تصنع ليا المرحمة  الشركات المحميةنولوجي تقني لمزودييا المحميين و األجنبية بدعم تك

 ؛األخيرة )عادة( من منتجاتيا بيدف رفع الجودة ورفع مواصفات الخدمات لدييا

 
 

                                                 
1
مار األجنبي حول االستث الممتقي الوطني األول ،البحث العممي في الوطن العربي ودوره في نقل التكنولوجيا سعدوني محمد، مازري عبد الحفيظ، 

 .1.، مرجع سابق، صالدول النامية ونقل التكنولوجيا إلى

 
حول االستثمار الممتقي الوطني األول  ،دور االستثمار األجنبي المباشر في نقل وتطوير التكنولوجيا في الدول الناميةمحمد براق وآخرون،  2

 .7بق، ص، مرجع سااألجنبي ونقل التكنولوجيا إلي الدول النامية

3
 ،2005، دار النيضة العربية، القاىرة،الدول النامية اب االستثمار األجنبي المباشر إلىدور الشركات العابرة لمحدود في اجتذ سيد طو بدوي، 

 . 61ص.
4
Padma Mallampally, P.Karl, Foreign direct investment in developing countries, Finance and 

development, 1999, P.39.  
5
حول االستثمار الممتقي الوطني األول  ،كنولوجيا و تشجيع اإلبداعتلااالستفادة من االستثمار األجنبي في نقل  عماني لمياء، زغيب شيرزاد، 

 ، مرجع سابق .الدول النامية نقل التكنولوجيا إلىاألجنبي و 
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عادة ىندسة يجري ىذا النقل بقيام الشركات المحمية بتقميد وا   نقل التكنولوجيا بالمحاكاة: -2
ت ج وطرق التسويق الجديدة ذاعن طريق اقتباس طرق إدارة اإلنتا ،التكنولوجيات الجديدة

 األعمى؛ ةدوديالمر 
يجري ذلك عندما تشعر الشركات الوطنية بضغط المنافسة التي  نقل التكنولوجيا عبر المنافسة: -3

التسويق بشتى ذلك بنقل التكنولوجيا واإلدارة و  بيا الشركات األجنبية، فتسعي إلى التغمب عمى تقوم
 الوسائل ومنيا التطوير الذاتي.

ميدانية التي أجريت عمى عدد من الشركات متعددة الجنسيات التي تقوم ولقد أظيرت الدراسات ال      
باالستثمار المباشر في عدد من البمدان النامية، الدور الفعال الذي تمعبو ىذه الشركات في نقل التكنولوجيا 

روعيا الي البمدان النامية، حيث رفعت الشركات األجنبية في جميع أنحاء العالم نفقات البحث والتطوير لف
 69، وتتوقع  2002مميار دوالر سنة  67الى 1993مميار دوالر سنة  30المنتشرة في الدول المضيفة من

بالخارج من إجمالي نفقات البحث التطوير ت زيادة نصيبيا من أعمال البحث و من ىذه الشركا %
في مجموعة من  2002التطوير سنة % من أنشطتيا لمبحث و 10أمريكية  كما أجرت شركات ،(1)التطويرو 

، فيما رفعت الشركات السويدية نسبة 1994% سنة 3الدول اآلسيوية ) الصين،اليند،سنغافورة( مقابل 
 .2005و 1995% بين سنتي  43 % إلى22عمال البحث والتطوير من أ

 وعند دراسة دور االستثمار األجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا إلى البمدان المضيفة يجب األخذ     
 (2)بعين االعتبار نقطتين أساسيتين:

 األولى متعمقة بسموك الشركات األجنبية وتحويل التكنولوجيا؛ -
 في حين الثانية مرتبطة بطبيعة التكنولوجيا التي تم نقميا وكذا تكمفتيا. -

نجد ات متعددة الجنسيات فبالنسبة لمنقطة األولى المتعمقة بمسألة تحويل التكنولوجيا من طرف الشرك      
عمميات نقل التكنولوجيا من قبميا الى أحد فروعيا في البمدان المضيفة يتوقف عمى جممة من  بأن محتوى

 العوامل من بينيا:

 ؛إلنتاجي الذي يقع ضمنو االستثمارخصائص المجال ا –
 ؛ستراتيجية الشركة األم التي تحكم مسار التطوير التكنولوجي الذي تمتزم بوا –

                                                 
1
 ، 23/03/2007، 1156مجمة التقدميين العرب، العدد  ،روات وتوطين الفقرالدول النامية بين ىجرة العقول و الث غسان عبد اليادي إبراىيم، 

13:20الساعة  20/09/2010تم االطالع  يىم  www. alhorriah .org:مجمة الكترونية عمي الموقع 
h 

2
أطروحة دكتوراه  ،ربية السعوديةدراسة مقارنة بين الجزائر،مصر،المممكة الع-أىمية االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية فارس فضيل، 

 .145ص. ، 2004جامعة الجزائر، التسيير،االقتصادية و كمية العموم  ، غير منشورة
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تحمي الممكية و  من تشريعات و قوانين تحكم التنافس ،قتصاد المضيفشروط القائمة في االال –
 والتوظيف وتوفر الميارات البشرية.

أما النقطة الثانية والمتعمقة بطبيعة التكنولوجيا التي تم نقميا وكذا تكمفتيا، نجد أن الكثير من 
شركات العابرة لمقارات خصوصا النامية تبدي قمقيا حول نوع التكنولوجيا التي يمكن تحويميا عن طريق ال

يتم مراعاة  ن األحيان المفيما يتعمق بمدى مبلئمتيا لخصوصيات الدولة المضيفة، وىذا ألنو في كثير 
لمدول المضيفة، فيي  االجتماعيةو  االقتصاديةة من طرف ىذه الشركات والحالة توافق التكنولوجيا المحول

نما طبيعتيا تقوم عال تتناسب  أساس معايير وأساليب مطبقة في الموطن األصمي ليذه  مىمع واقعيا وا 
الدول  يق االستثمار األجنبي المباشر إلىأما فيما يخص تكمفة التكنولوجيا المحولة عن طر  الشركات،

النامية فيمكن القول أنو من الخطأ تصور إمكانية الحصول أو استخدام اختراع بدون تكمفة، فاالختراع ال 
ضبل عمي أنو يعتبر ثير من المخاطر بل أيضا يتطمب إمكانيات مادية وبشرية فينطوي فقط عمي الك

، أي أنو يجب أن يدفع مقاببل يتناسب وجدوى ىذا االبتكار فإن المشتري في ىذه الحالة ،مصدرا لؤلرباح
سوف يتحمل تكمفة تتناسب وطبيعة وجدوى ونوع التكنولوجيا المزمع اختيارىا أو إدخاليا في نشاط 

 .(1)ادي معيناقتص

  (2)وتثير مسألة تقييم تكمفة نقل التكنولوجيا العديد من المشاكل و الصعوبات أىميا: 

ن من التكنولوجيا وذلك عدم وجود سوق حرة تتمكن من خبلليا الدول النامية من شراء نوع معي –
 ؛العرض و الطمب في ضوء قوى

د أنواع أو البدائل األخرى لمتكنولوجيا ابتكار أحالتكمفة الحدية الخاصة بتنمية أو ارتفاع  –
وبصفة خاصة تمك األنواع الفريدة أو المتميزة وىذا يشكل  ،المستخدمة في نشاط إنتاجي معين

 ؛بة لمدول النامية عمي وجو الخصوصصعوبة بالنس

 إن تطبيق أي نوع من التكنولوجيا يحتاج إلي تييئة بيئة معينة بحيث تتوافق وطبيعتو، وىذه البيئة –
ستخدام التكنولوجيا، التسييبلت اإلنتاجية والخدمات المرفقية ارات والخبرات البلزمة إلتشمل المي

 لخ.إاألخرى بمستوي معين...

 

 

 

                                                 
 .129ص. مرجع سابق، ، نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية المباشرة قحف، عبد السبلم أبو 1

 . 130، 129ص.ص. ،المرجع السابق 2
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 تعزيز القدرة التنافسية لمصادرات بالدول الناميةفي االستثمارات األجنبية المباشرة دور : سادسا

التي تدعم التنمية لقدرة التنافسية التصديرية و تعمل االستثمارات األجنبية المباشرة عمى تحسين ا 
ذا كانت ىذه القدرة تعتمد في البداية عمى زيادة الحصص في السوق  االقتصادية في الدول المضيفة، وا 

الدولية، فيي تتجاوز ذلك بدرجة كبيرة إذ تتطمب تنويع سمة الصادرات و الحفاظ عمى معدالت أعمى لنمو 
اعدة الميارات وتوسيع قنشطة التصديرية من التكنولوجيا و حسين محتوى األوت ،الصادرات عمى مر الزمن

لكي تصبح القدرة التنافسية مستديمة و  ،التنافس عمى الصعيد الدولي الشركات المحمية القادرة عمى
، كما يمكن لمشركات القائمة باالستثمار األجنبي المباشر التوسع في (1)يصحبيا ارتفاع في الدخول

ى االقتراض من األسواق الدولية اإلنتاجية، بسبب امتبلكيا لرؤوس أموال ضخمة وقدرتيا عم عممياتيا
ادرات الدول أي حدوث زيادة في ص ،من اقتصاديات الحجم بما يؤدي إلى زيادة التصديربالتالي تستفيد و 

من شيوع يد ليس ذلك فحسب بل أن الشركات المحمية في الدول المضيفة تستف ،مباشر(المضيفة )أثر 
ة انتشار المعمومات التجارية المتاحة لدى الشركات األجنبية، إضافة إلى خضوعيا إلى ضغوط تنافسيو 

مما يؤدي إلى زيادة ، ميارات وقدرات جديدة أكبر مما يشجعيا عمى بذل جيود أكبر لمحصول عمى
مباشر عمى زيادة جودة صادرات الدول المضيفة )أثر غير مباشر(، وبالتالي يحفز االستثمار األجنبي ال

، وقد فسة بينيا وبين الشركات األجنبيةمنتجات الشركات المحمية في الدول المضيفة وذلك بفعل المنا
لوحظ أن دخول الشركات األمريكية إلى األسواق األوروبية أدى إلى زيادة المنافسة واستفادة الشركات 

الموجبة لم تحدث في كل  ن عوائد التكنولوجياإال أ األوروبية من التكنولوجيا األمريكية المتقدمة،
نظيرتيا نولوجية بين الشركات األمريكية و ، وتم تبرير ذلك بالتفاوت في اإلمكانيات التكالصناعات

المضيفة كعنصر األوروبية، وبالتالي تظير أىمية اإلمكانيات التكنولوجية لمشركات المحمية في الدولة 
ن التكنولوجيا الحديثة المصاحبة لبلستثمار األجنبي وتطوير ما ىو استفادتيا م أساسي في تحديد مدى

ولقد جاء في تقرير  ،(2)متاح لدييا من إمكانيات تكنولوجية لكي تصمد أمام نظيرتيا من الشركات األجنبية
، حيث (3)أن نمو الصادرات في الدول النامية مرتبط بالشركات متعددة الجنسيات ،2002 عام لبلنكتاد
 تحقيق الدول النامية لمكاسب كبيرة في حصص أسواق الصادرات العالمية، شطة ىذه األخيرة الىنأدت أ

 وىذا ما يوضحو الجدول الموالي:

 

 
                                                 

 . 73،74.ص.، مرجع سابق، صسيد طو بدوي 1
2
 OECD, Survey of OECD work on international investment, working papers on international 

investment, 1998, p.p 17, 20. 
3
 تصاديةاالق، كمية العموم غير منشورة، مذكرة ماجستير االستثمار األجنبي المباشر و الميزة التنافسية الصناعية بالدول النامية سممان حسين، 

 . 123ص. ، 2004والتسيير،جامعة الجزائر،
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 حصة الشركات متعددة الجنسيات من الصادرات الصناعية بالدول النامية: ( 04جدول رقم)

 النسبة)%( السنة البمد النسبة)%( السنة البمد

 األرجنتين
1995 

2000 

19 

29 
 الصين

1991 

2001 

18 

50 

 بوليفيا
1995 

1999 

11 

9 
 كولومبيا

1995 

2000 

6 

14 

 البرازيل
1995 

2000 

18 

21 
 ماليزيا

1985 

1995 

28 

45 

 الشيمي
1995 

2000 

16 

28 
 المكسيك

1995 

2000 

15 

31 

 Transnational Corporations and Export ,World Investment Report : UNCTAD,Source

competitiveness, Geneva and New York, 2002, p.17 

وتوحي ىذه األرقام بأن ىناك تطورا بالغ األىمية في حصة الشركات متعددة الجنسيات من              
الصادرات الصناعية بالدول النامية ، فعمى سبيل المثال نجد أنو في الصين قد ارتفعت حصة ىذه 

مميار دوالر سنة  279% من مجموع الصادرات البالغة  50الى  1991%  سنة 18الشركات من 
2001.  

ال يمكن أن تعتبر إال أنيا  ،إال أنو وبالرغم من اآلثار اإلنمائية المترتبة عمى زيادة القدرة التنافسية       
ة في أمرا مسمما بو، حيث يحتمل أال تؤدي زيادة الحصص من السوق الدولية إلى تحقيق الفوائد المنتظر 

زيادة القيمة المضافة المحمية، مبلئمة لتعزيز القدرات الوطنية و حال عدم توافر السياسات الوطنية ال
فاجتذاب أنشطة الشركات األجنبية الموجية لمتصدير ىو في حد ذاتو عممية تنافسية عندما ترتفع األجور 

متعددة الجنسيات في صناعة فييا وتتغير أوضاع السوق، حيث اتضح أن إنشاء فروع بواسطة الشركات 
النسيج البرازيمية أدى إلى اختفاء بعض الشركات المحمية التي لم تصمد أمام المنافسة مع فروع تمك 

ركة مع فروع الشركات األجنبية الشركات، فيما أبدت شركات أخرى رغبتيا في الدخول في مشروعات مشت
بد من توافر الدعم لسياسات منسقة ومتنافسة لمتأكد من ، وبالتالي ال(1)ستفادة من التكنولوجيا المنافسةلئل

أن اجتذاب أنشطة الشركات متعددة الجنسيات الموجية لمتصدير يندرج عمى نحو راسخ في إستراتيجية 
 .   (2)إنمائية وطنية أوسع نطاقا

                                                 
1
 UNCTAD, Technology and related financial issues on its fourth session, Report of the 

comminission on investment, Geneva, 1999, p.13. 
 .75مرجع سابق، ص. سيد طو بدوي، 2
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 االقتصاديالنمو  ىستثمارات األجنبية المباشرة عمالثر اأا: بعسا   

العديد من الدراسات التي تربط بين تدفق االستثمار األجنبي المباشر  يوجد في أدبيات البحث
التي بينت وجود عبلقة ترابط بين ما يعرف بنظرية النمو الداخمي و  ، أىم ىذه المجاالتاالقتصاديوالنمو 

ك عن ستثمار األجنبي المباشر عمى اإلنتاجية ، ويتم ذلاآلثار الجانبية التي يتركيا اإل المتغيرين من خبلل
ستخداميا لتقنية متطورة تمكنيا من منافسة الشركات إنتاجية الشركات المحمية وذلك بإ طريق زيادة
، وقد أكدت العديد من الدراسات (1)المحاكاة وغيرىا من الطرقزيادة اإلنتاجية بعامل التقميد و األجنبية أو 

بالدول المضيفة ، حيث  االقتصاديمو أن االستثمارات األجنبية المباشرة قد ساىمت في زيادة معدالت الن
ن لو دور كبير في تحفيز أن االستثمار األجنبي المباشر كا (Richardson  ،1997) أوضحت دراسة

حيث تتراوح  في دول جنوب شرق آسيا من خبلل دوره في زيادة صادرات تمك الدول، االقتصاديالنمو 
ويتطمب تحقيق المزايا سالفة الذكر  ،سنويا %8 % إلى7في ىذه الدول بين  االقتصاديمعدالت النمو 

، وفي الصين ساىم (2)ستفادةاإلضرورة توافر عمالة ماىرة في الدول المضيفة وبيئة تكنولوجية تسمح بتمك 
حيث  ،1996%عام  9.7و 1992%عام  12ق طفرات نمو بمغت االستثمار األجنبي المباشر في تحقي
ونجحت بالفعل في تحقيق تقدم مذىل فيما يتعمق ، 1979منذ عام  فتحت أبوابيا أمام االستثمار األجنبي

 .باالستثمار األجنبي المباشر

وأخيرا يمكننا القول أنو يمكن لبلستثمارات األجنبية المباشرة أن تمعب دورا حيويا في جيود التنمية  
ه االستثمارات بصورة تنظيم وتخطيط ىذمن توجيو و  ألخيرةإذا تمكنت ىذه ا ،ة في البمدان الناميةالشامم

 رؤوس األموال. بر مصدرا جيدا لمحصول عمىجيدة خاصة أن ىذه االستثمارات تعت

 

 

 

 

 

                                                 
1
الوضع  األجنبي المباشر و انعكاساتيا عمىتقييم تجربو السودان في استقطاب االستثمار  ، عمم الدين عبد اهلل بانفا يعقوب عمي جانفي، 

 .23ص. ، 6 200الشارقة، القاىرة، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، مؤتمر االستثمار التمويل ،التمويل الخارجي المباشر، ،االقتصادي
2   Richardson .p .Globalisation and linkages, Macro-Structural Challenges, OECD Working paper, 
N°181, Paris, 1996, P19. 
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 اآلثار السمبية لالستثمارات األجنبية المباشرة  المطمب الثاني:

وجود االستثمار األجنبي المباشر في الدول  ىاآلثار اإليجابية التي تترتب عمفي مقابل الفوائد و        
اآلثار السمبية التي تنجم عن تواجد من جممة  إلىليذه االستثمارات، تشير المجموعة المعارضة  ،النامية

 في الدول المضيفة و التي تتمثل فيما يمي : ىذه األخيرة 

 جنبية المباشرةمدفوعات خدمة االستثمارات األ أوال:

لمخارج و مدفوعات خدمة نقل تتمثل خدمة االستثمارات األجنبية المباشرة في األرباح المحولة     
ات استعادة مدفوعوالفائدة عمى رأس المال المستثمر و  ،التكنولوجيا المستخدمة في المشروعات االستثمارية

 إلىاالستثمارية  التحويبلت الخاصة بمرتبات العاممين األجانب في المشروعاترأس المال المستثمر و 
 ى أنوتشير البيانات إل البمدان المستضيفة لبلستثمارات ، شكل ىذه المدفوعات عبئا كبيرا عمىوت ببلدىم،

بميون دوالر سنة  3دت من المدفوعات الصافية لدخول االستثمارات األجنبية في البمدان النامية قد تزاي
التوالي من إجمالي صادرات ىذه  عمى  %16و%  10بنسبة  1973بميون دوالر سنة  10 إلى 1960
ليا سنة  ستوىم وكانت قد بمغت أعمى ، 1998سنة  %20.1 لتصل إلى وزادت ىذه النسبة ،الدول
  .(1)من إجمالي صادرات ىذه الدول  %28.3 حيث وصمت إلى ،1985

وتمثل األرباح المحولة لمخارج العبء الرئيسي الذي ينشأ عن االستثمارات األجنبية المباشرة في  
عامل ضغط عمى ميزان المدفوعات في البمدان النامية  تشكل األرباح المحولة لمخارج حيث ،البمدان النامية

شكل فيو عامل موجب بالنسبة لميزان المدفوعات لمبمدان المتقدمة المصدرة ليذه تفي الوقت الذي 
، وتؤكد اإلحصائيات عمى ارتفاع معدل الربح الذي تحققو االستثمارات األجنبية في الدول (2)االستثمارات

المتدفقة لمبمدان النامية  ( قدر حجم االستثمارات األجنبية المباشرة 1980- 1978) النامية ، فخبلل الفترة
مميار دوالر  13الدول المتقدمة قدرىا  رسوم تدفقت إلىت دوالر أسفرت عن أرباح وفوائد و مميارا 6بحوالي 

ح المحولة من مميار دوالر فقط في الدول النامية المضيفة، كما وصمت جممة األربا 2بينما أعيد استثمار
، فيما بمغت  1982مميار دوالر سنة  0.5بعد أن كانت  1985مميار دوالر عام  1.1البرازيل إلى الخارج 

ضعف جممة تدفقات االستثمارات  1982-1970الخارج في الفترة  األرباح المحولة من تايبلندا إلى جممة
 اح ، ويوضح الجدول التالي حجم األرب(3)األجنبية المباشرة إلييا

                                                 
 .480،نقبل عن نزيو عبد المقصود،المرجع السابق ص. 222ص. ، 2000تقرير التنمية البشرية لعام  1

2
جامعة عين  كمية الحقوق، ،غير منشورة رسالة دكتوراه دور التمويل الخارجي في تنمية اقتصاديات البالد النامية،إبراىيم محمد يوسف الفار،  
 . 483ص. نقبل عن نزيو عبد المقصود،المرجع السابق، ،424ص. ،1984 مس،ش

 . 482المرجع السابق،ص. 3
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التي تم تحويميا إلي البمدان المتقدمة في ية المباشر في البمدان النامية و الناتجة عن االستثمارات األجنب
 (.1994-1970الفترة)

 الدول المتقدمة خالل الفترة باح المحولة من الدول النامية إلىحجم األر  (:05جدول رقم )
(1970-1994) 

 الوحدة: مميار دوالر                                                                                                                                                                                               
 حجم األرباح المحولة الدول النامية حجم االستثمارات الواردة إلى السنــة
1970 2.2 6.4 
1980 5.2 24.1 
1993 66.6 23.3 
1994 77.9 25.4 

Source : Denis Tersen, Jean Luc Bricout, l’investissement international, Armand Colin, 

Paris, 1996, p.191. 

ن كانت الشركات األجنبية تقوم بدفع مقاببل نظير ما     أما بالنسبة لمدفوعات خدمة نقل التكنولوجيا وا 
ىذه االستثمارات غالبا ما يبالغون في  فإن القائمين عمى دمو من تكنولوجيا متقدمة في مشروعاتيا،تستخ

وذلك كوسيمة لمتحايل من أجل مزيد من التحويل لؤلرباح أو التيرب من الضرائب  حساب ىذا المقابل ،
ولة نامية في آسيا د 16الدراسات التي شممت  فقد أظيرت احدى كون مرتفعة نسبيا ،المحمية التي قد ت

فريقيا و أمريكا البلتينية، فداحة األعباء التي  1972والتي قدمت في المؤتمر الثالث لبلنكتاد سنة  وا 
تتحمميا البمدان النامية نتيجة خدمة نقل التكنولوجيا ،حيث بمغ اجمالي ما دفعتو ىذه الدول خبلل السنوات 

 .(1)% من اجمالي الصادرات خبلل ىذه الفترة 5يمثل وىو ما  مميون دوالر، 825األخيرة من الستينات 

  االستيالكتوزيع الدخل وأنماط اإلنتاج و  أثر االستثمارات األجنبية عمى نيا:ثا

األغنياء في الدول باشر زيادة الفجوة بين الفقراء و يترتب عمى دخول االستثمار األجنبي الم 
ون في الشركات األجنبية بأجور مرتفعة مقارنة حيث يتمتع العامم ،المضيفة بسبب سوء توزيع الدخول
، أي أن االستثمارات األجنبية المباشرة تؤدي إلي زيادة التفاوت (2)بأجور العمال في الشركات الوطنية

واالجتماعي بين المجتمع، كما يترتب عمى نشاط الشركات األجنبية تشويو أنماط االستيبلك  االقتصادي
قبال المواطنين لبا ما تنتج سمعا عالية الجودة و يفة، فالشركات األجنبية غالدى األفراد في الدولة المض ا 

عمى مثل ىذه المنتجات من الممكن أن يولد لدييم أنماط استيبلكية تبدد مدخراتيم والمدخرات القومية 

                                                 
 . 485المرجع السابق، ص. 1

الستثمار األجنبي المباشر الممتقي الدولي حول ا ،االقتصاديةاالستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية في ظل العولمة  ،الجوزي جميمة 2
 . 10،ص. مرجع سابق، االقتصاديوميارات األداء 
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ن الخدمات التي تجذب االستثمارات األجنبية المباشرة ىي سمع وخدمات م، فطبيعة السمع و (1)بصفة عامة
، وانتشار ىذا النوع من اإلنتاج يشوه األنماط سريع و يتواءم وأذواق المستيمكيننوع خاص يحقق الربح ال

كما تعمل  ،ي زيادة االستيبلك وتقميل االدخاراالستيبلكية لعدد من المواطنين بسبب أثرالمحاكاة ف
صحية في الوقت الذي أقمعت  الغيريد من المنتجات الغير المبلئمة و الشركات األجنبية عمى ترويج العد

جمب  باشر في البمدان النامية يؤدي إلىكما أن وجود االستثمار األجنبي الم فيو عن إنتاجيا في ببلدىا،
، ويرجع ذلك إلي ما تقوم ل النامية ومتطمبات التنمية فيياأنماط من االستيبلك ال تتواءم وخصائص الدو 

تسويقية من شأنيا ترويج أفكار وأنماط جديدة لبلستيبلك  ةبو الشركات االستثمارية األجنبية من أنشط
إنتاج سمع استيبلكية بدال من اإلنتاجية، وال شك أن ارتفاع الميل الحدي  واإلنتاج وذلك بالتحول إلى

 االقتصاديةل التنمية تموي انخفاض اإلدخارات وما يترتب عمى ذلك من أثر عمى ىلبلستيبلك يؤدي إل
 لدول.بيذه ا االجتماعيةو 

 ارتفاع معدالت التضخم ىأثر االستثمارات األجنبية المباشرة عم :ثالثا

يتسبب تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول النامية في إحداث موجات تضخمية خاصة      
ارتفاع معدل النمو  :ىذه الظاىرة وأىميا تساعد عمىفي ظل ما تتسم بو الدول النامية من خصائص 

جمود الجياز المالي، ويظير تأثير االستثمار األجنبي المباشر  ضعف مرونة الجياز اإلنتاجي، السكاني،
 عمى ارتفاع معدل التضخم بالدول النامية عمى النحو التالي:

إن زيادة االستثمارات في ىذه الدول يقابمو ارتفاع في مستويات الدخول مما يؤدي إلي زيادة اإلنفاق  -1
ن لم  يزداد عرض المنتجات بنسبة مساوية عمى األقل فإن أسعار ىذه المنتجات وبالتالي الطمب وا 

 ؛ستتجو نحو االرتفاع
مشاريع ذات إنتاج غير  ستثماري موجيا إلىكان اإلنفاق اإلتزداد حدة الضغط التضخمي إذا  -2

المدارس...إلخ، أي مشروعات تساىم في تسييل  الطرق، شبكات السكك الحديدية، مباشر مثل:
حيث يخمق اإلنفاق االستثماري عمى ىذه المشاريع دخول  ،اإلنتاجية لممشاريع المنتجة مياتالعم

ما ىو ناتج غير مباشر نقدية تولد طمبا فعاال في الحال، في مقابل أن الناتج من ىذه المشروعات إن
فترة إنشاء  إلىفإن مشروعات االستثمار األجنبي تحتاج  ، ومن ناحية أخرىستيبلكال يصمح لئل

ومن ثم فإنو خبلل ىذه الفترة يصاحب عممية  ،ستيبلكصبح الناتج منيا قاببل لئلعينة قبل أن يم
مباشرة في شكل  العرض والطمب، فينعكس أثره ستثمار اختبلل في التوازن بين قوىالتوسع في اال

 ت إذا كانت فترة إنشاء المشروعاختبلل وتزداد حدة ىذا اإل العام لؤلسعار ارتفاع في المستوى
 ؛طويمة 

                                                 
 . 489صمرجع سابق ، ،مبروك نزيو عبد المقصود 1



62 

 

األجنبية العاممة في ىذه ستيبلك نظرا لظيور سمع جديدة من الشركات ارتفاع الميل الحدي لئل -3
 ؛البمدان

إن تنفيذ المشروعات األجنبية عادة ما يتطمب جزءا من اإلنفاق االستثماري عمييا عن طريق  -4
ط االتصاالت....( خطو التمويل المحمي كما يعمل عمى توفير البنية األساسية )طرق، وسائل نقل،

كما قد يكون تمويل ىذه المشاريع عن  اإلنفاق وبالتالي األسعار،زيادة الدخول و  مما يؤدي إلى
رتفاع مما يزيد ك تزداد كمية النقود المتداولة وتميل األسعار نحو اإلوبذل طريق التمويل التضخمي ،
 من حدة الضغط التضخمي.

 لمدولة الموازنة العامةالموارد المالية و  عمىاألجنبي المباشر  رأثر االستثما رابعا:

لمدولة المضيفة مما يؤثر سمبا ضياع موارد مالية  إلىيؤدي جذب االستثمارات األجنبية المباشرة    
التسييبلت واإلعفاءات الضريبية المقدمة ويحدث ذلك في ظل المزايا و  الموازنة العامة ليذه الدول، عمى

تآكل إيرادات الدولة الضريبية  إلىالدول المضيفة، ىذه األخيرة التي تؤدي  لممستثمرين األجانب من طرف
 :(1)ويبلحظ أن ىذا األثر قد يكون أكثر سوءا في الحاالت التالي مما يؤثر سمبا عمي الموازنة العامة،

انقضاء سميا التجاري أو ما من شأنو اثبات تغيير نشاطيا أو إ ستثمارية الىلجوء الشركات اإل -1
 ؛عفاء الممنوحة لياكة بعد انتياء مدة اإلالشر 

بالشكل الذي وبأسعار منخفضة  لى الدولة األم قيام الشركات األجنبية ببيع جزء من منتجاتيا ا -2
رباح وبالتالي انخفاض الضرائب المحصل عمييا، ويترتب عمى ظاىريا في األ ضايظير انخفا

وازنة العامة في ظل زيادة االنفاق الحكومي ماسبق انخفاض ايرادات الدولة مما يؤثر سمبا عمى الم
نعدام حصيمة الضرائب تحسين مناخ االستثمار من ناحية وانخفاض أو إعمى الخدمات التي تكفل 

 ؛ممكن الحصول عمييا من ناحية أخرىالتي كان من ال

ىذا فعبل في  مبالغة الشركات األجنبية في رفع قيمة وارداتيا وخفض قيمة صادراتيا، وحدث -3
مميون  747بالفميبين ما يعادل  "Battan " إذ بمغت صادرات المنطقة الحرة ،1983فيميبين عام ال

ممين دوالر ، وقد حاولت بعض الدراسات  765وفي المقابل بمغت وارداتيا في نفس السنة  دوالر،
درت فق تقدير حجم اإليرادات المفقودة بسبب اإلعفاءات الضريبية المقررة بغرض تشجيع االستثمار

وحوالي  1973% في الصومال عام  42وحوالي  1974% سنة  34ىذه النسبة في تشاد بحوالي 
1974% في مالي سنة  52وحوالي  1975% في زامبيا عام 50

(2) . 
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 ستثمارات المحميةاالالسوق المحمي و  ثر عمىاأل  خامسا:

أسواق الدول المضيفة، تتمتع الشركات األجنبية المستثمرة بوضع احتكاري أو شبو احتكاري في  
وذلك راجع إما إلنفراد تمك الشركات بإنتاج أصناف أو سمع متميزة ال يتوفر ليا بدائل في تمك األسواق ، 
أو أن تمك الشركات تستحوذ عمى شريحة كبيرة من طمب السوق لتمك السمع في الدول المضيفة التي تكفل 

التأثير عمى السوق المحمية من خبلل تعريض العديد من ، لذا نجد من اآلثار السمبية (1)القيادة السعرية
إلى مشاكل تصريف منتجاتيا، األمر الذي يستوجب عمى الدولة المضيفة وضع سياسة  الشركات المحمية

حمائية لبعض الصناعات الناشئة من خبلل وضع إطار تشريعي و تنظيمي يكفل استمرار نشاط ىذه 
جنبي المباشر إلى تناقص االستثمار المحمي أو مزاحمة االستثمار كما يؤدي االستثمار األ ،(2)الشركات

الذي يحد من المحمي في الدولة المضيفة بدال من أن يشجع عمي المزيد من االستثمارات المحمية بالشكل 
في تمك الدول، وتحدث المزاحمة بسبب تمويل جزء من متطمبات االستثمار  االقتصاديتأثيره عمى النمو 

الشركات المحمية ، بحيث ي السوق المحمي، أو بسبب المنافسة بين شركات االستثمار األجنبي و األجنبي ف
فيما  ،ات في السوق المحمي التي تتجو إلى االستثمارات المحميةنقص المدخر  يترتب عمى الحالة األولى

إال أن  ،ة األجنبيةالشركات المحمية الغير قادرة عمى الصمود أمام المنافس يترتب عمى الثانية خروج بعض
البعض أن خروج الشركات المحمية في الدول المضيفة الغير قادرة عمى  حيث يرى ،ىذه النقطة محل جدل

سات إذ يشجع ىذا األمر المؤس المنافسة يكون في صالح الدولة المضيفة خاصة في األجل الطويل،
مزيد من النمو  يؤدي ذلك إلىالضعيفة عمى تحسين أوضاعيا والدخول في حمبة اإلنتاج مرة أخرى و 

فإن أثر االستثمار األجنبي  "  chumpeter"في الدولة المضيفة، وتبعا لمدراسة التي قام بيا  االقتصادي
المباشر عمى االستثمار المحمي في الدولة المضيفة سيكون إحبلليا إذا كان االستثمار المحمي يستعمل 

لتي لمحمية أمام المنافسة مع فروع الشركات األجنبية اتكنولوجيا تقميدية، حيث لن تصمد الشركات ا
 .(3)، ويكون تكامميا في حالة العكستستعمل التكنولوجيا العالمية

 

 

 

 
                                                 

مة واقتصاديات شمال مخبر العول مجمة اقتصاديات شمال افريقيا، ،االستثمار األجنبي المباشر في البمدان التي تمر بمرحمة انتقال ،زيدان محمد 1
 . 133ص. ، 2004 ،01العدد  الجزائر، الشمف، عمي،جامعة حسيبة بن بو  كمية العموم االنسانية و العموم االجتماعية، افريقيا،

 . 133المرجع السابق، ص. 2

 . 11ص. مرجع سابق، ،الجوزي جميمة 3



64 

 

 اقتصاديات البمدان النامية السيطرة عمىو المباشرة سادسا: االستثمارات األجنبية 

 ما يمكنيا من السيطرة عمى لسياسيةات األجنبية من القدرات المالية والتنظيمية و تمتمك المشروعا    
خضاعيا لمشروط التي تتفق ومصالحيا كمؤسسات تعمل فقط من أجل  اقتصاديات البمدان النامية وا 

يمكن أن تتحول إلى سيطرة سياسية  االقتصاديةطرة وىذه السي ،الحصول عمي أكبر قدر ممكن من الربح
 .اسيةالسيو  االقتصاديةفي اتخاذ القرارات  حرية الدولة تؤثر عمى

 ىيثير المعارضون لبلستثمارات األجنبية بعض القضايا المتعمقة بتأثير تمك االستثمارات عمو  
كذا قابميتيا لمخضوع لضغوطات الحكومات األجنبية بشكل غير مباشر السياسة العامة لمدولة المضيفة و 

ة ليذه الضغوط لمدولة المضيفوكذا تعرض المصالح الوطنية  من خبلل الشركات متعددة الجنسيات،
السياسي لمدولة و  االقتصادياإلنقاص من اإلستقبلل  فإن نشاط تمك الشركات قد يؤدي إلىومن ثم  ،أيضا

مبي لبلستثمار وجود تأثير س إلىالدراسات  حدى، كذلك توصمت إ(1)المضيفة ولكن بدرجات متفاوتة
د أكد الماركسيون الجدد وغيرىم مثل ولق ،االقتصاديةلمتمثل في زيادة درجة التبعية ااألجنبي المباشر و 

"Hymer" ،إذ وجد أن تركز االستثمارات األجنبية المباشرة في قطاعات التصدير في الدول  ذلك الرأي
استيراد متطمبات ذلك باعتماد الشركات األجنبية عمى وقد تم تبرير  ،ى إلى زيادة درجة التبعيةالمضيفة أد

توقف حصيمة صادرات ىذه الشركات والتي تمثل صادرات الدول اج من الدولة األم وبالتالي تتاإلن
نشاط الشركات متعددة كما يؤدي  ،(2)توفير المتطمبات اإلنتاجية من الدولة األم عمى مدىالمضيفة 

ث تضم الطبقة خمق طبقة من المنتفعين ترتبط مصالحيا بمصالح تمك الشركات ،حي الجنسيات الى
ويشكل ىؤالء مجموعة ضغط لمدفاع عن تمك  السماسرة وغيرىم ،الوكبلء و مجموعة من التجار والموردين و 
 .(3)الشركات ووجودىا في ببلدىم

 التموث البيئياالستثمارات األجنبية المباشرة و : سابعا

حيث تتركز  ،بية عمى البيئة في الدول المضيفةسم اينتج عن نشاط الشركات األجنبية آثار  
والتي تكون محظورة  ،في بعض الصناعات المموثة لمبيئة في الدول المضيفةاالستثمارات األجنبية أحيانا 

في الدولة األم أو تتطمب إقامتيا فييا تكاليف عالية لممحافظة عمى البيئة، وذلك بسبب االىتمام المتزايد 
دة نفس التي ال تولي في العاامية المضيفة ليذه االستثمارات و بالبيئة في الدول المتقدمة عكس الدول الن

الصناعات اإلستخراجية النفطية  ،ه الصناعات نجد صناعة الكيماوياتالدرجة من االىتمام، ومن ىذ
كما تعتبر التكنولوجيا الحديثة المستخدمة من   صناعة األسمدة واالسمنت،والتعدينية والغاز الطبيعي و 
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حيث كمما زادت درجة التقدم ، تي تؤدي إلى إحداث التموث البيئيطرف ىذه الشركات من أىم األسباب ال
التي تعتمد عمى أنواع جديدة من الطاقة وىذا ما من دام اآلالت الحديثة في اإلنتاج و التكنولوجي، زاد استخ

شأنو أن يزيد من درجة التموث البيئي، كما ىو الحال مثبل عند استخدام الطاقة النووية ، فيذا يؤدي إلى 
وىذا يزيد من حدة  ج وتخمق من اآلالت التي تعمل بيذه الطاقة،وجود نوع جديد من المموثات التي تنت

العاجمة لمتخمص من النفايات وبالطريقة إذا لم تتخذ اإلجراءات السميمة و التموث البيئي خاصة 
، وتعد ظواىر تموث اليواء والماء وظيور األمراض الناجمة عن الصناعات المموثة لمبيئة من (1)الصحيحة
ستثمارات األجنبية المباشرة عمى البيئة في الدول النامية، وىكذا تبين اآلثار السمبية لئل ثمة التيأكثر األم

يترتب عمى وجود االستثمارات األجنبية في البمدان النامية وما تصطحبو معيا من تكنولوجيا متقدمة مزيد 
 في اليوم الحال ىو كما،  االجتماعيةو  االقتصاديةذي يؤدي إلى مزيد من التكاليف من التموث البيئي وال

 الجنسية متعددة الشركات تصنيع ورشة أصبحتنيا كو  العالم، بورشة اليوم عمييا يطمق أصبح التي الصين
 .البتروكمياوي مجاالت في العاممة

لحاجة البمدان النامية ليذه  بالنظرنظرا لآلثار السمبية لبلستثمارات األجنبية المباشرة، و و       
و يتعين عمى حكومات ىذه البمدان أن تتدخل إللزام المستثمرين األجانب بإتباع المعايير االستثمارات، فإن
، وأن تقدر ما يمكن أن يترتب عمى وجود االستثمارات يم األصمية في مجال سبلمة البيئةالسائدة في دول

كنولوجيا غير األجنبية من آثار سمبية عمى البيئة، وأن تتخذ السياسة الحكيمة لحماية البيئة من الت
 .  (2)مع حماية البيئة االقتصاديةا األسموب يمكن تحقيق التنمية المبلئمة، وبيذ
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 خالصة الفصل األول:
تناول ىذا الفصل العديد من النقاط الخاصة باالستثمار األجنبى المباشر من حيث المفيوم، 

 لفصل إلى ما يمى:خمص اقد و  ،جدواه في الدول المضيفة، المحددات و األشكال

يتمثل االستثمار األجنبي المباشر في امتبلك مستثمر أجنبي لحصة ثابتة من أسيم رأس المال في   .1
تمكنو من عطاء رأيو في اإلدارة و أحد المشاريع المقامة في بمد مضيف و تكون ىذه الحصة كافية إل

شاء مشروعات جديدة تكون مشروعات مشتركة جديدة، أو إناتخاذ القرار فييا وقد يكون في صورة 
 ؛ممكيتيا الكاممة لؤلجانب أو المشاركة فى مشروعات محمية قائمة

والسياسية والقانونية  االجتماعية االقتصاديةنبي المباشر بمجمل األوضاع يتأثر تدفق االستثمار األج .2
مكتممة من  بيئة االستثمار النموذجية عمى حزمةحيث تشتمل ، رالتي تسود الدولة المضيفة لبلستثما

وجود  ،االقتصاديةار السياسات استقر جتمعة منيا: العناصر الضرورية التي ال بد من توافرىا م
جدات المحمية والدولية، تبسيط اإلجراءات قتصادية فعالة وكفؤة تتبلئم مع المستمنظومة قوانين وأنظمة إ

عفاءات رشيد الحواقز المالية واإلتقنين وتدارية في جميع المؤسسات المرتبطة بالنشاط االستثماري، اإل
الممنوحة بحيث تكون أداة لتوجيو وتحفيز االستثمار في المشاريع التي تضيف لبلقتصاد الوطني بما 

 ؛واضحة ومتكاممة مع الخطة الوطنيةيتطمب وجود خريطة استثمارية 

بين الباحثين  أثارت مسألة جدوى االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول المضيفة جدال واسعا .3
والكتاب والممارسين، وانقسمت اآلراء في ىذا الصدد الى اتجاىين، اتجاه مؤيد يمثمو أنصار المدرسة 

يرى أن فوائد ىذه االستثمارات لمدول النامية تتمثل فيما يترتب عمييا من تحسين لوضعية  ،الحديثة
يادة معدل التكوين الرأسمالي ميزان المدفوعات وخمق فرص لمعمل، وتنمية الميارات اإلدارية وز 

في مقابل ذلك تشير المجموعة المعارضة و  ،والمساىمة في نقل التكنولوجيا وتحقيق التنمية االقتصادية
، إلى جممة من اآلثار السمبية التي تنجم عن يمثميا أنصار المدرسة التقميدية ليذه االستثمارات والتي

ارتفاع حجم األرباح المحولة نحو الخارج وما يترتب عمييا  تواجد ىذه األخيرة في الدول المضيفة أىميا
تشويو أنماط االستيبلك لدى األفراد في و  ،من أعباء عمى مستوى ميزان المدفوعات لمدول المضيفة

الدولة المضيفة، إضافة إلى ما يترتب عميو من إحداث موجات تضخمية و تآكل إيرادات الدولة 
 محمي والسيطرة عمى اقتصاديات الدول النامية والتموث البيئي .مزاحمة االستثمار الو الضريبية 

ىم العوامل التي أبية المباشرة في الدول المضيفة و جنوقوفنا عمى جدوى االستثمارات األ وبعد 
 ةالمباشر  ةجنبياأل اتجاىات االستثمار تى أذىاننا السؤال التالى: ما ىي إيتبادر ال ،تتحكم في توجييو
 القطاعات جذبا ليذا النوعات و االقتصادي؟ وماىي أكثر الراىنة في االقتصاد الدوليفي ظل التطورات 

 جابة عميو في الفصل الموالي. من االستثمار؟ ىذا ما سنحاول اإل
 



 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 

 
تجاهات العالمية لالستثمارات األجنبية المباشرة في ظل ال 

 التطورات الحديثة في بيئة العالقات الدولية
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 تمييـد:

عتماد المتبادؿ، ويتجمى ذلؾ مف تصاد العالمي إلى تزايد ظاىرة اإلقتشير التطورات الراىنة في اإل 
ية مع خالؿ زيادة حجـ ونوع معامالت السمع والخدمات العابرة لمحدود وتعاظـ التدفقات الرأسمالية الدول

دوؿ العالـ نحو تكويف تكتالت واتحادات اتجاه تحرير حركة التجارة الدولية و سرعة انتشار التكنولوجيا و 
اقتصادية، األمر الذي ترتب عميو زيادة في حجـ  السوؽ العالمية وتصاعد المنافسة في عالـ االستثمار 
والتجارة والتي تحولت إلى اتجاىات عالمية، كؿ ىذه األمور أسيمت في تعميؽ وانتشار ظاىرة العولمة 

قتصاد العالمي وأدت إلى تكامؿ عممياتيا عمى نطاؽ نسيات في اإلة الشركات متعددة الجوزادت مف أىمي
المتبادؿ القائـ عمى اإلنتاج وليس فقط عمى  االقتصاديادة اإلعتماد واسع، األمر الذي ترتب عميو زي

 التجارة.

ضخمة والتطور المذىؿ في تدفؽ يالحظ الزيادة ال ،االستثمارات األجنبية المباشرةوالمتتبع لحركة    
غير أف نصيب  ،منذ نياية عقد الثمانينات مف القرف الماضيالعالمي  ه االستثمارات عمى المستوىىذ
 .في أحسف األحواؿ  تجاوز الثمثيالمطموب إذ لـ  دوؿ النامية منيا لـ يكف بالمستوىال

توزيعو الجغرافي و ونحاوؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ تتبع تطور حجـ االستثمار األجنبي المباشر  
كذا تحميؿ أثر و  ،نصيب الدوؿ النامية عامة والعربية خاصة مف ىذه االستثمارات الوقوؼ عمىعي و القطاو 

وىذا مف خالؿ المباحث  االستثمارات األجنبية المباشرة، ولية عمىالتطورات الحديثة في العالقات الد
 التالية:

 القطاعي.و الجغرافي و جنبي المباشر وتوزيعتطور حجـ االستثمار األ المبحث األول:      
 .تجارب بعض الدوؿ النامية في مجاؿ استقطاب االستثمار األجنبي المباشر المبحث الثاني:      
 .االستثمار األجنبي المباشر يثة في بيئة العالقات الدولية عمىأثر التطورات الحد المبحث الثالث:      
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 القطاعيالمباشر وتوزيعو الجغرافي و جنبي المبحث األول: تطور حجم االستثمار األ

وزادت أىميتو عمى  ،كبيراشيدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر خالؿ السنوات األخيرة تطورا  
 المستوى الدولي، ويرجع ىذا إلى عدة أسباب منيا:

دخار عمى لخارجي في وقت تناقص فيو معدؿ اإلالزيادة الكبيرة في حاجة الدوؿ إلى التمويؿ ا -1
لدوؿ النامية، مستوى العالـ وتناقصت فيو أيضا مصادر التمويؿ األخرى بالنسبة لكثير مف ا

( إلى 1985-1974خالؿ الفترة ) % 2332دخار العالمي مف حواليحيث انخفض معدؿ اإل
 2002عاـ  %19( ثـ واصؿ انخفاضو ليصؿ إلى 1997-1986خالؿ الفترة ) %2132نحو 

 ؛

وتوقؼ العديد  1982الدولية بسبب اندالع أزمة المديونية الدولية عاـ قراض انحسار حركة اإل -2
إضافة الى المشروطية الزائدة لمقروض التي تقدميا  ،مف الدوؿ النامية عف دفع أعباء ديونيا

 ؛واضعي السياسة في الدوؿ المقترضةالمنظمات الدولية والتي قد تتعارض مع قرارات 

الذي اعتمدتو دوؿ شرؽ أوروبا بعد ىذا  االقتصاديوالتحوؿ حاد السوفياتي السابؽ تتفكؾ اإل -3
ستثمارات الخارجية بما في ذلؾ االستثمار عمى ذلؾ مف زيادة الطمب عمى االالتفكؾ وما ترتب 

األجنبي المباشر، إضافة إلى التوسع اليائؿ الذي شيدتو الشركات متعددة الجنسيات التي 
 ؛ستثمار األجنبي المباشرتدفؽ اال تمعب الدور الرئيسي في زيادة

جنبي بيف الدوؿ واستخداـ االستثمار األتزايد عدد االتفاقيات الثنائية التي تشجع االستثمارات  -4
ـ العديد مف التكتالت المباشر كوسيمة لتالفي القيود الجمركية التي وجدت نتيجة لقيا

 ؛االقتصادية

ي تضمنت حركة تحرير التجارة والت االقتصاديالدوؿ النامية برامج لإلصالح  تبني أغمب -5
ت عمى سرعة تصاالئؿ وخاصة في مجاؿ اإلورأس الماؿ، كما ساعد التقدـ التكنولوجي اليا

قة باالستثمار في الدوؿ وبالتالي سرعة اتخاذ القرارات المتعم ،حصاءاتانتقاؿ المعمومات واإل
قمؿ مف تكمفة نقميا وىو ، فضال عف أنو سيؿ عممية انتقاؿ األمواؿ مف بمد إلى آخر و المختمفة

 األمر الذي ساىـ في سيولة تدفؽ ىذه األموؿ.

جنبي المباشر منذ الفترات تطور تدفقات االستثمار األ ،ونستعرض مف خالؿ ىذا المبحث 
لى غاية و   القطاعي .قتنا الحالي وتوزيعيا الجغرافي و األولى لالستثمار وا 
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 ستثماراجنبي المباشراالتترات األول  لإلالستثمار األالتطور التاريخي  المطمب األول:

نحاوؿ مف خالؿ ىذا المطمب أف نعطي قدر اإلمكاف صورة عامة عف تحركات االستثمارات  
التغيرات التي طرأت عمييا عمى مر الزمف، وذلؾ مف خالؿ تتبع تطورىا التاريخي و  األجنبية المباشرة

القطاعات التي يتوجو إلييا ىذا النمط مف التمويؿ مار األجنبي و يع الجغرافي لالستثلموقوؼ عمى التوز 
 الخارجي في الماضي.

  لمباشر قبل الحرب العالمية األول االستثمار األجنبي ا أوال:

عدة عوامؿ مف  ويرجع ذلؾ إلى ،رحمة ازدىار لالستثمارات الدوليةتمثؿ ىذه المرحمة في الواقع م  
رجاؿ األعماؿ يف و االقتصادياألمر الذي نبو  الموارد المالية،وزيادة اإلنتاج و  بينيا قياـ الثورة الصناعية،

 ،(1)االستثمار في الداخؿ ثـ في الخارج لتمبية متطمبات الصناعة والتجارةإلى ضرورة المجوء إلى االدخار و 
بوصفيا األولى المصدرة  *وجو الخصوص بريطانيا مة ببروز دوؿ أوروبا الغربية وعمىوتتميز ىذه المرح

كما تميزت  إذ تسببت النيضة الصناعية في تركيز قواىا اإلنتاجية في مجاؿ التصنيع، ،لرأس الماؿ
خراتيا التي كانت مكنتيا مف زيادة مد ،الداخمي االقتصاديبير في نشاطيا ار سياسي وتوسع كاستقر ب

د ىيئت ليا مجاال واسعا وآمنا مراتيا قفضال عف أف مستع نشاء سوؽ الماؿ في لندف،بدورىا دافعا ال
حيث قدرت  ،1913فبمغت ذروتيا عاـ  لذلؾ زادت االستثمارات البريطانية في الخارج، ستثمار،لإل
وقد  مميوف جنيو فقط، 1200حوالي  1875، في حيف أنيا كانت عاـ استرليني مميوف جنيو 3763بػ

 ىذهالمباشرة خالؿ ىذه الفترة، بحيث ارتفع حجـ غير االستثمارات األجنبية المباشرة  و تطورت حركة 
لى  1870مميار دوالر عاـ  9إلى  1840مميار دوالر عاـ  2االستثمارات مف  مميار دوالر عاـ  28وا 

 7، %1137، وذلؾ بمعدؿ نمو سنوي متوسط قدره عمي التوالي:(2) 1913مميار دوالر عاـ  44ثـ  1900
معدالت النمو إلى تزايد معوقات العمؿ الحر وانخفاض قيـ العمالت ويعود سبب تراجع  ، % 434،  %

دت عمى نمو ساعالمرحمة إلى القارة األوروبية و  القابمة لمتحويؿ، وقد توجيت االستثمارات األجنبية في ىذه
إلى الدوؿ المنتجة لممواد األولية،  19ثـ توجو قسـ كبير منيا في نياية القرف  ،الثورة الصناعية فييا

نيوزيمندا واليند ، ولـ تستقطب الدوؿ النامية في اليات المتحدة األمريكية وكندا واألرجنتيف واستراليا و كالو 
فريقيا إال قدرا ضئيال ال يتجاوز سيا و آ  ،1913وقد استمر ىذا التوزيع حتى عاـ من مجمىعها،  % 638ا 

فيي قطاع النقؿ في  خالؿ ىذه المرحمة،ستثمار الدولي التي كانت مركزا لإل االقتصاديةأما القطاعات 

                                                 

 538بميوف دوالر تمييا ألمانيا التي بمغت استثماراتيا في نفس السنة  9حوالي  1913كانت فرنسا في المرتبة الثانية وقدرت استثماراتيا الدولية عاـ * 
 بميوف دوالر . 

   . 71، مرجع سابؽ، ص.دريد محمد السامرائي 1
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ر في المواد األولية يميو االستثما مف مجموع االستثمارات،% 4036السكؾ الحديدية الذي حظي بنسبة 
  (1)البيوت المالية وأخيرا التجارة والصناعةوالمصارؼ و 

 ( 9111 -9191ما بين الحربين العالميتين )في االستثمار األجنبي المباشر  ثانيا:

الماؿ مثؿ بريطانيا وفرنسا  أدت الحرب العالمية األولى إلى فقداف كثير مف الدوؿ المصدرة لرأس  
أـ بالتدمير كاف ذلؾ بالبيع لمواجية نفقات الحرب  اوألمانيا لجزء كبير مف استثماراتيا في الخارج ، سواء

بي ،كالواليات ستثمار األجن، وتتميز ىذه الفترة بظيور دوؿ جديدة في مجاؿ االالمادي أـ بالمصادرة
مميوف  2( حوالي 1929-1920التي بمغ حجـ رأس ماليا في الخارج خالؿ الفترة) ،المتحدة األمريكية

ت بعد األزمة العالمية لسنة دوالر سنويا، ورغـ الصعوبات التي شيدتيا ىذه الفترة خاصة خالؿ الثالثينا
ىذا راجع لمصعود القوي لمشركات األجنبية المباشرة استمرت في اإلرتفاع و  إال أف االستثمارات ،1929

مميوف دوالر سنة  5238مميار دوالر ومف ثـ ارتفعت إلى  4735إلى  1929حيث وصمت عاـ  األمريكية،
، كما تتميز ىذه المرحمة مف ( 2)% 131بنسبة نمو سنوي لالستثمارات لـ يتجاوز في المتوسط  1939

 %42ألمانيا عمى سبيؿ المثاؿ عمى  فقد حصمت ،رؤوس األمواؿ بيف الدوؿ المتقدمةبانتقاؿ جية أخرى 
مف ىذا األخير،  %6 وبريطانيا عمى % 9مف مجموع رأس الماؿ الدولي الوارد، وتحصمت أستراليا عمى 

اد األولية عمى ستثمار في المو األجنبية فتميزت بتوجييا إلى اإل أما بالنسبة لمتوجو القطاعي لالستثمارات
 حساب قطاع النقؿ في السكؾ الحديدية.

 حت  نياية الثمانينات( 9111 سنة )من االستثمار األجنبي المباشر بعد الحرب العالمية الثانية :ثالثا

الديوف التي أنيكت دوؿ أوروبا نية ونفقات الحرب و بعد الدمار الذي خمفتو الحرب العالمية الثا 
رؤوس األمواؿ  اشتدت حاجة الدوؿ إلى دوؿ النامية،االستقالؿ السياسي في الالغربية وتصاعد موجة 

عؿ االستثمارات تزداد بنسب إلعادة إعمار ما خربتو الحرب وتنمية بمداف العالـ الثالث، األمر الذي ج
 ،(3)مرة في الشرؽ األوسط 30مرات في فنزويال و 6بػ (1966-1943 ) حيث ازدادت خالؿ الفترة ،كبيرة

خالؿ الفترة  روقد بمغت تدفقات االستثمار األجنبي المباش، غيرا بذلؾ الوضع الذي كاف سائدا قبؿ الحربم
مميار دوالر في الفترة  50مميار دوالر في المتوسط لتصؿ إلى حوالي 636( حوالي 1965-1969)
حتى منذ النصؼ الثاني مف الستينات و  مرات 8( وبذلؾ تضاعفت ىذه االستثمارات بػ1980-1983)

ربما المنتجة لمنفط و ولقد لعبت االستثمارات النفطية دورا ىاما في الدوؿ ، النصؼ األوؿ مف الثمانينات
حكاـ القبضة عمىأسعار النفط و ف يعود ذلؾ لالستفادة م ( بمثابة 1981-1979) وتعتبر الفترة، مصادرىا ا 

                                                 
1
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حيث بمغ المتوسط السنوي لالستثمار المباشر خالؿ ىذه الفترة حوالي  رة،فترة انتعاش لالستثمارات المباش
 .(1) %7434مميار دوالر بمعدؿ سنوي قدره  5332

مميار  2فقد ارتفع مف متوسط أقؿ مف  ،أما تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الدوؿ النامية 
( حيث 1981-1971دوالر خالؿ الفترة ) رمميا 13متوسط قريب مف  والر سنويا في بداية الستينات إلىد

 كما أصبحت الواليات المتحدة األمريكية، تركزت االستثمارات األجنبية المباشرة أساسا في الدوؿ المتقدمة
مف االستثمار األجنبي الوافد  فاؽ المخزوف 1988ففي سنة  ،ر األجنبي المباشرأوؿ بمد مضيؼ لالستثما

مميار  327مميار دوالر مقابؿ  329فقدر االستثمار الوافد بػ رج منيا،االواليات المتحدة األمريكية الخ إلى
حيث ارتفع  ،ا تدويؿ قطاع الخدمات بشكؿ ممحوظوما ميز ىذه الفترة أيض ،دوالر كاستثمار مباشر صادر

مميار  119 ار دوالر إلىممي 60مف 1986و 1977مخزوف االستثمارات المباشرة في ىذا القطاع ما بيف 
مف إجمالي االستثمارات خالؿ السبعينات  % 25فبعدما كاف االستثمار في قطاع الخدمات يقدر بػ ،دوالر
وقد تركز في القطاع  ،مف اإلجمالي خالؿ الثمانينات  %43 و صؿ إلى ،خالؿ الستينات %20و 

ب بعض الدوؿ النامية مف تدفقات الجدوؿ الموالي يوضح نصيوالنقؿ والسياحة والفندقة، و المالي 
 االستثمارات األجنبية خالؿ الفترة المدروسة.

 (: نصيب الدول النامية من تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة خالل التترة61دول رقم )ج
(9191-9191) 

 
 الدولة المقترضة

االستثمار  مجموع
األجنبي المباشر 

 ($)مميار

مجموع الدين القائم 
 ($)مميار 9191لسنة

 نصيب االستثمار األجنبي المباشر
من مجموع االلتزامات الخارجية 

 (%) 9191لسنة 
9191 9191 

 1330 4434 538 235 األرجنتين
 2739 8830 2436 735 البرازيل
 2234 3034 638 137 أندونيسيا
 436 3839 138 037 كوبا

 1532 8934 1336 331 المكسيك
 1133 2339 237 039 التيميبين
 1232 3531 433 336 فنزويال

 2034 68535 140 47 البمدان النامية غير النتطية

 1985تقرير صندوؽ النقد الدولي لسنة   المصدر:
                                                 

1
 UNCTAD, world investment report, Transnational Corporations, Market structure and 

competition Policy, New York and Geneva, 1997, p.366. 
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نالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ تطور األىمية النسبية لالستثمار األجنبي المباشر في الدوؿ و  
  %2739ما نسبتو  1983حيث مثؿ في سنة  ،التمويؿ الخارجيالنامية خالؿ ىذه الفترة كأحد مصادر 

إال أنو و بالرغـ مف ذلؾ  ،في اندونيسيا % 2234مف إجمالي مصادر التمويؿ الخارجي في البرازيؿ و 
 يبقى ىذا الرصيد متدني إذا ما  قورف بحجـ التدفقات االستثمارية لمدوؿ المتقدمة.

 التوجيات الحديثة لالستثمارات األجنبية المباشرة  المطمب الثاني:

منذ فترة السبعينيات، إال  العالمياالقتصاد  فيالمباشر  األجنبيعمى الرغـ مف أىمية االستثمار  
وحتى اآلف، ونحاوؿ مف خالؿ ىذا المطمب  الثمانينياتنياية أف تمؾ األىمية تزايدت بشكؿ واضح منذ 

 . رصد تطور حجـ ىذه االستثمارات عمى المستوى العالمي وأىـ  توجياتيا الجغرافية والقطاعية

 أوال: التدفقات اإلجمالية لالستثمارات األجنبية المباشرة 

الستثمارات األجنبية نموا سريعا فيما يتعمؽ بتدفقات ااألخيرة  خالؿ الحقبة شيد االقتصاد العالمي    
وتزايدت األىمية النسبية لالستثمار األجنبي المباشر كأحد التدفقات الدولية لرأس الماؿ، حيث  المباشرة،

إلى  1990مميار دوالر سنة  207جنبي المباشر مف لتدفقات الداخمة مف االستثمار األارتفعت قيمة ا
عالمية التي ألقت (، إال أف األزمة المالية ال2007 -2005مميار دوالر في المتوسط خالؿ الفترة ) 1473

ات الرأسمالية بصفة خاصة، منذ النصؼ الثاني االقتصاديبضالليا عمى اإلقتصاد العالمي بصفة عامة و 
، أدت إلى انخفاض قيمة التدفقات الداخمة مف وما تبعيا مف ركود اقتصادي عالمي 2008مف سنة 

                                                 


ابتدئت األزمة ، 9181 سنة الكساد الكبير مف نوعيا منذ أزمة عالمية صنفت عمى أنيا األسوأ أزمة مالية بدأت 8002سبتمبر  في 
التي والدوؿ النامية  الخميجية والدوؿ اآلسيوية والدوؿ األوروبية شمؿ الدوؿلت  ثـ امتدت إلى دوؿ العالـ بالواليات المتحدة األمريكية أوال

إذ انخفضت بورصة ووؿ ستريت في نيويورؾ وحققت نسبة خسائر قياسية، وكذلؾ  ،مباشرة باالقتصاد األمريكي اقتصادىا ترتبط
لـ تقتصر تمؾ و  ،والبورصات العربية وخصوصا البورصات الخميجية البورصات األوروبية والبورصات في األسواؽ الناشئة

االضطرابات عمى أسواؽ النقد والماؿ والبورصات فقط ولكف كانت ىناؾ اضطرابات وانييارات في المؤسسات المالية مثؿ بنوؾ 
وبدأت تمؾ االنييارات ، سمعة عالمية االستثمار وشركات التأميف ومؤسسات مالية تقدـ التمويؿ العقاري وىي مؤسسات مالية كبيرة ذات

في الواليات المتحدة ثـ تبعتيا بعض المؤسسات المالية في أوروبا وخصوصا بريطانيا وألمانيا، ىذا باإلضافة إلى أسواؽ النفط التي 
ضطرابات أحدثت شيدت تقمبات حادة بؿ قفزات سواء باالرتفاع أو االنخفاض، وكذلؾ المعادف النفيسة وخصوصا الذىب، كؿ تمؾ اال

وقد بدأ االضطراب بسبب االرتفاع السريع المستمر في حاالت  ،حالة مف عدـ التأكد في المستقبؿ وانييار الثقة في األسواؽ المالية
كا وما يفي سياؽ عممية تصحيح رئيسية تشيدىا سوؽ المساكف في أمر  ،التعثر عف السداد في سوؽ الرىوف العقارية العالية المخاطر

بما في ذلؾ التزامات الديف المضمونة  ،رتفاع حاد في فروؽ العائد عمى األوراؽ المالية المضمونة بتمؾ الرىوف العقاريةإا مف أعقبي
غير أف التداعيات الالحقة سرعاف ما امتدت مف خالؿ نظاـ مالي شديد االعتماد  بأصوؿ عمى نحو يجتذب مراتب ائتمانية مرتفعة،

ضعاؼ كفاية رأس الماؿ وفرض تسوية طارئة ألوضاع عمى الرفع المالي لتسبب ف ي خفض السيولة في سوؽ المعامالت بيف البنوؾ وا 
حداث اضطراب عميؽ في أسواؽ االئتماف والحث عمى إعادة تسعير المخاطر في مجموعة كبيرة مف  ،مؤسسات وساطة مالية كبرى وا 

 في السيولة. ثيؿم زمة حدوث خسارة لـ يسبؽ لياومف أكثر األمور حدة في ىذه األ، األدوات المالية المختمفة
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مميار دوالر ىذه  1175مميار دوالر والصادرة إلى  1198إلى  2009 االستثمار األجنبي المباشر في سنة
مميار دوالر في المتوسط خالؿ السنوات السابقة لألزمة، ىذا وقد  1501األخيرة التي سجمت ما قيمتو 

أدت بداية تعافي االقتصاد العالمي مف آثار األزمة إلى ارتفاع قيمة االستثمار االجنبي المباشر الوارد 
وبالرغـ مميار دوالر،  1451مميار دوالر والصادر إلى  1309إلى  2010مستوى العالمي في سنة عمى ال

 2011(، أما في سنة الموالي مف ىذا التحسف إال أنيا لـ تعد إلى مستواىا السابؽ لألزمة ) الحظ الجدوؿ
مميار دوالر  1524جنبي المباشر متوسط ما قبؿ األزمة لتصؿ إلى فقد تجاوزت تدفقات االستثمار األ

عمى الرغـ مف االضطراب الذي  مميار دوالر بالنسبة لمتدفقات الخارجة 1694دفقات الداخمة ونسبة لمتبال
ىذا األخير الذي لـ يتعافى كميا مف آثار األزمة ، وبالرغـ مف ذلؾ ظمت ىذه  ،شيده االقتصاد العالمي

مميار دوالر تدفقات  1997ر تدفقات واردة  ومميار دوال 1833) 2007التدفقات أقؿ مف ذروتيا في عاـ 
مميار  20438صادرة(، كما تنامى رصيد االستثمارات األجنبية المباشرة عمى المستوى العالمي ليصؿ إلى 

لدخؿ المتحقؽ عمى مميار دوالر تدفقات خارجة، ووصمت قيمة ا 21168دوالر تدفقات داخمة و
رتفاع في التدفقات ومف محركات اإلمميار دوالر،  1359سنة  جنبية المباشرة في ىذه الاالستثمارات األ

تزايد أرباح الشركات متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالـ وما  ،المية لالستثمار األجنبي المباشرالع
أسفر عنو مف ارتفاع في أسعار األسيـ و زيادة عمميات االندماج والتممؾ عبر الحدود التي ظمت تمثؿ 

، وىذا 2011سنة مميار دوالر  526تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، وبمغت قيمتيا  حصة كبيرة مف
، كما ارتفع النشاط 2010ي عاـ صفقة ف 44صفقة مقابؿ  62بفضؿ ارتفاع عدد الصفقات الكبرى إلى 

 عبر كؿ المؤشرات الكبرى لالنتاج الدولى )الحظ الجدوؿ 2011لمشركات األجنبية في عاـ  االقتصادي
 28مبيعات بحوالي مميوف دوالر عامؿ حققوا  69فخالؿ ىذا العاـ وظفت ىذه الشركات حوالي   ،(الموالي

مميار دوالر وىو ما يعادؿ  7358وصدرت ما قيمتو  مميار دوالر، 7قيمة مضافة قدرىا مميار دوالر، و 
عالمية لالستثمار االجنبي وعمى الرغـ مف أف النمو في التدفقات الثمث الصادرات العالمية ليذه السنة ، 

فإف إجمالي قيمة مشاريع  المباشر كاف مدفوعا بشكؿ كبير بعمميات االندماج والتممؾ عبر الحدود ،
 االستثمارات الجديدة ال تزاؿ أعمى بكثير.
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 خالل التترةمؤشرات مختارة لالستثمار األجنبي المباشر واإلنتاج الدولي  (:69) جدول رقم
(9116-1699) 

 الوحدة: مميار دوالر                     
 البند

9116 1661-1669 
 المتوسط

1661 1696 1699 

جنبي التدفقات الداخمة من االستثمار األ
 المباشر

207 1473 1198 1309 1524 

جنبي االستثمار األالتدفقات الخارجة من 
 المباشر

241 1501 1175 1451 1694 

 20438 19907 18041 14588 2081 المباشر الداخلجنبي االستثمار األأرصدة 
 21168 20865 19326 15812 2093 جنبي المباشر الخارجاالستثمار األأرصدة 

جنبي االستثمار األالدخل المتحقق عم  
 المباشر الداخل

75 1020 960 1178 1359 

جنبي االستثمار األمعدل العائد عم  
 المباشر الداخل

432 733 536 633 731 

جنبي االستثمار األالدخل المتحقق عم  
 المباشر الخارج

122 1100 1049 1278 1470 

جنبي االستثمار األمعدل العائد عم  
 المباشر الخارج

631 732 536 634 733 

عمميات االندماج والتممك لمشركات عبر 
 الحدود

99 703 250 344 526 

 27877 25622 23866 20656 5102 جنبيةالشركات األمبيعات 
 7183 6560 6392 4949 1018 القيمة المضافة لمشركات األجنبية
 82131 74609 74910 43623 4599 مجموع أصول الشركات األجنبية
 7358 6267 5060 5003 1498 صادرات الشركات األجنبية

 العمالة المستخدمة في الشركات األجنبية
 ) باآلالف(

21458 51593 59877 63903 69065 

 69660 63075 57920 50411 22206 الناتج المحمي االجمالي
 15770 13940 12735 11208 5109 تكوين رأس المال الثابت

 242 218 200 156 29 عائدات األتاوات ورسوم التراخيص
 22095 18821 15196 15008 4382 صادرات السمع والخدمات

 

Source: UNCTAD, World Investment Report, towards a new generation of investment 

policies, New York and Geneva, 2012, p.10. 

  



76 

 

 ستثمارات األجنبية المباشرةثانيا: التوجيات الجغرافية لال

عمى ىيكؿ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد الموالي يعرض الشكؿ التدفقات الواردة:  -1
  :(2011-1990خالؿ الفترة )وتوزيعو بيف الدوؿ المتقدمة والنامية المستوى العالمي 

 
 خالل التترة االقتصاديةلمباشر الوارد بحسب المجموعات االستثمار األجنبي اتطور (: 61) شكل رقم

 (  )بماليين الدوالرات(9116-1699) 

 
  

 معمومات مف:مف إعداد الطالبة بناءا عمى تجميع المصدر: 
- UNCTAD, World Investment Report, Investing in law-carbon Economy, New York and 

Geneva, 2010, Annex Table I1, p.p168. 
- UNCTAD, World Investment Report, towards a new generation of investment policies, 

New York and Geneva, 2012, Annex Table I1, p.p .169, 170. 

 
في المتوسط مف االستثمار األجنبي المباشر خالؿ الفترة  %60كما يوضح الشكؿ فإف ما يفوؽ و  

ما قيمتو  1990البمداف المتقدمة في سنة  دمة، حيث بمغ إجمالي التدفقات إلىالمدروسة توجو لمدوؿ المتق
مف إجمالي التدفقات الواردة إلى بمداف العالـ، وأخذ في التزايد  %8332 وذلؾ بنسبة ،مميار دوالر 17235

مف  % 8133وىو ما يمثؿ  2000مميار دوالر سنة   113739مع تزايد التدفقات العالمية إلى أف بمغ 
 -مع تراجع تدفقات االستثمار اإلجمالية –إال أنو أخذ في التراجع النسبي اجمالي التدفقات العالمية،

ترجع أسباب ىذا و  ،2004سنة  %5632ليصؿ إلى  2003سنة  %6434ثـ  2002سنة  % 7038إلى
التراجع إلى انخفاض أداء البورصات العالمية مقارنة بالسنوات السابقة، وفي ذات الوقت فإف ىذا األداء 

في كثير مف دوؿ  االقتصادينتيجة ظروؼ عالمية أخرى أدت إلى عدـ الثقة في احتماالت النمو كاف 

0,0

500 000,0

1 000 000,0

1 500 000,0

2 000 000,0

2 500 000,0

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

 االقتصاديات االنتقالية الدول النامية الدول المتقدمة العالم



77 

 

وتصؿ قيمة التدفقات الواردة  2005رتفاع بعدىا سنة ، ليعاود اإل(1)الـ ومف ثـ تراجع االستثمار فيياالع
مف إجمالي التدفقات الواردة عالميا،  %6338مميار دوالر أي بنسبة  62236لمدوؿ المتقدمة في ىذه السنة 

مميار دوالر وتستحوذ عمى ما  131034قيمة قياسية تقدر بػ 2007لتواصؿ بعدىا االرتفاع وتصؿ سنة 
مف إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة عالميا، إال أف األزمة المالية التي ألقت  %6633نسبتو 

فة عامة واالقتصايات الرأسمالية بصفة خاصة والتي كانت أكثر بضالليا عمى االقتصاد العالمي بص
، التبعية المتوجية لمدوؿ المتقدمةبكبير في قيمة التدفقات الكمية و  تضررا بيذه األزمة، أدت الى ىبوط

مف التدفقات الكمية، وبالرغـ مف  % 5036مميار دوالر بما يمثؿ  60632إلى  2009لتصؿ في سنة 
إال أنيا لـ تتحصؿ إال عمى  2010قات المتوجية  نحو ىذه الدوؿ نسبيا في سنة ارتفاع قيمة التدف

، لتشيد بعدىا قؿ نسبة تتحصؿ عمييا عمى اإلطالؽمف اجمالي التدفقات وتعتبر ىذه األخيرة أ 4732%
وبالرغـ مف ذلؾ  2011مف اجمالي التدفقات الواردة في سنة  %49تحسف نسبي و يصؿ رصيدىا إلى 

 ة مقارنة بمستواىا قبؿ األزمة.  تبقى ضعيف
 

وتتصدر الدوؿ األوروبية وخاصة دوؿ اإلتحاد األوروبي قائمة الدوؿ المتقدمة المتمقية 
مثال استحوذت دوؿ اإلتحاد األوروبي وحدىا عمى ما  2000لالستثمارات األجنبية المباشرة، ففي سنة 

 2011وفي سنة  االستثمارات الواردة إلى الدوؿ المتقدمةمف  %6133بما يمثؿ مميار دوالر  69832قيمتو 
مف االستثمارات الواردة  %5232أي بنسبة  مميار دوالر 42037نحوىا بمغت قيمة االستثمارات المتدفقة 

تمقية أما الواليات المتحدة األمريكية فتحتؿ المرتبة الثانية في قائمة الدوؿ الم إلى الدوؿ المتقدمة،
جنبية المباشرة سنة مف االستثمارات األ مميار دوالر 314حيث اجتذبت  ،نبي المباشرلالستثمار األج

فبمغ   2011، أما في سنة مف االستثمارات الواردة إلى الدوؿ المتقدمة %2736أو ما يمثؿ  2000
 ، وىذا ما يوضحو الشكؿ الموالي: مف االستثمارات الواردة إلى الدوؿ المتقدمة %3033نصيبيا 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، والتمويؿ، ، مؤتمر االستثمار-التوجيات والمتطمبات-االستثمار في ظل العولمة  حاتـ عبد الجميؿ القرنشاوي، 
 .3ص. ،2004 القاىرة،
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( : تطور نصيب االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية من اجمالي التدفقات 61كل رقم)ش
 (1699-1666الواردة إل  الدول المتقدمة خالل التترة )

 
 معمومات مف:تجميع مف إعداد الطالبة بناءا عمى  المصدر:

- UNCTAD, World Investment Report, Investing in law-carbon Economy, New York and 

Geneva, 2010, Annex Table I1, p.168. 
- UNCTAD,World Investment Report, Towards a new generation of investment policies, 

New York and Geneva,2012, Annex Table I1,p.169 
 

الدوؿ  ىوالتكنولوجية تمعب دورا بارزا في ارتفاع نسبة التدفؽ ال االقتصاديةوال شؾ في أف المزايا 
ىي اقتصاديات جاذبة لالستثمار األجنبي المباشر بفضؿ االنفتاح وتوفر قتصاديات ىذه الدوؿ المتقدمة، فإ

، وانخفاض المعوقات البيروقراطية وتوفر الضمانات االقتصاديةالمعمومات والبيانات عف المشاريع 
ار مؤشرات االقتصاد الكمي، فضال عف أف معظـ استقر والتشريعية التي تحمي المستثمر األجنبي و  القانونية

ىذه الدوؿ ترتبط باتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراؼ لمنع اإلزدواج الضريبي إضافة إلى توفر البيئة التحتية 
 المالئمة والتي تسيؿ مف عمميات االستثمار في ىذه الدوؿ.

( أنو خالؿ السنوات السابقة لسنة 03دوؿ النامية  فنالحظ  مف خالؿ الشكؿ رقـ )أما بالنسبة لم
ـ يتجاوز بقي نصيبيا مف اجمالي االستثمار العالمي ضعيفا بالرغـ مف تطوره النسبي، حيث ل 2008

، بعدىا 1990جمالي التدفقات العالمية في سنة مف إ %17نتقالية ات اإلاالقتصادينصيب الدوؿ النامية و 
مميار دوالر بالنسبة  25535إلى  2000أخذت قيمة االستثمارات الواردة إلييا في التزايد ووصمت في سنة 

مميار دوالر بالنسبة لالقتصاديات االنتقالية وبالرغـ مف ىذا لـ يمثؿ نصيبيا مجتمعة  7لمدوؿ النامية و
ستثماري في ىذه الدوؿ ، واستمرت ىذه التدفقات في التطور نتيجة لتحسف المناخ  اال%1837سوى 

جمب  2009والتغييرات التي أحدثتيا ىذه األخيرة في أنظمتيا المتعمقة باالستثمار واستطاعت في سنة 
 5237باستئثارىا بػ 2010وؿ مرة في سنة مف االستثمارات العالمية، وتجاوزت الدوؿ المتقدمة أل 4933%
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( مف االستثمارات العالمية بعد تراجع نصيب  %536 ات االنتقاليةاالقتصاديو %  47.1)الدوؿ النامية  %
فقد سجمت قيمة التدفقات الواردة  2011زمة المالية، أما في سنة وؿ المتقدمة في ىذه السنة اثر األالد

 مميار دوالر، وبالرغـ مف 9232نتقالية ات اإلاالقتصاديمميار دوالر و  68434ياسيا قدرهلمدوؿ النامية رقما ق
جمالي االستثمارات الواردة عمى المستوى العالمي قد انخفض نسبيا إذ لدوؿ النامية مف إذلؾ فإف نصيب ا

 .نتقاليةبالنسبة لإلقتصاديات اإل %6و بقي مستقرا في حدود  %4439بمغ 

وتتصدر دوؿ شرؽ وجنوب شرؽ آسيا وخاصة الصيف قائمة الدوؿ النامية المتمقية لالستثمارات  
مف اجمالي االستثمار العالمي، تمييا دوؿ   %22:  2011غ نصيبيا سنة حيث بم ،األجنبية المباشرة

جمالي إمف  % 1432بنصيب قدره  أمريكا الالتينية والكاريبي وعمى رأسيا كؿ مف المكسيؾ والبرازيؿ
 . (1)االستثمار العالمي

عمى يعرض الشكؿ الموالي ىيكؿ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادر  التدفقات الصادرة: -2
 .(2011-1990الفترة )المستوى العالمي وعمى مستوى المجموعات االقتصادية خالؿ 

 خالل التترة االقتصاديةبحسب المجموعات  صادراالستثمار األجنبي المباشر التطور (: 61شكل رقم)
 (  )بماليين الدوالرات(9116-1699) 

 
     .:مف إعداد الطالبة بناءا عمى:المصدر 

- UNCTAD, World Investment Report, Investing in law-carbon Economy, New York and 

Geneva, 2010, Annex Table I1, p.p170.171. 
- UNCTAD,World Investment Report, Towards a new generation of investment policies, 

New York and Geneva,2012, Annex Table I1,p.169 

                                                 
1

 .األجنبية المباشرة الواردة ليذه المجموعاتسنقـو في المبحث الموالي بتحميؿ تفصيمي لالستثمارات  
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وكما يوضح الشكؿ تبقى البمداف المتقدمة مسيطرة عمى االستثمار األجنبي المباشر الصادر بما 
مميار دوالر  22935، حيث ارتفعت مساىمتيا مف في المتوسط خالؿ الفترة المدروسة % 87يعادؿ 

إلى االجنبية الصادرة في ىذه السنة،  مف اجمالي االستثمارات % 9532و بما يعادؿ  1990 سنة
، 2000جنبية الصادرة لسنة ات األمف اجمالي االستثمار  % 8837مميار دوالر و ما يعادؿ  108833

( والناتجة عف أزمة الركود 2003-2001وبالرغـ مف االنخفاضات المتتالية في  قيمتيا خالؿ الفترة )
، بعدىا %90جمالي التدفقات الصادرة وبقي في حدود العالمي، لـ ينخفض نصيبيا مف إ االقتصادي

 182936إذ بمغت  2007ارتفعت قيمة التدفقات الصادرة مف الدوؿ المتقدمة ووصمت إلى ذروتيا عاـ 
، لتشيد بعد ذلؾ انخفاض يذا العاـالي التدفقات الصادرة لمف اجم % 8434مميار دوالر بمعدؿ 

عمى  2011، 2010خالؿ سنتي  %6832ثـ  %73ممحوظ عقب األزمة المالية العالمية وتصؿ إلى 
 %27منو والذي وصؿ إلى ات االنتقالية االقتصاديفي مقابؿ ارتفاع نصيب الدوؿ النامية و  ،التوالي
نصيبيا مف االستثمارات  إذ لـ يكف ا،، وىذا المعدؿ يعتبر قياسي2010سنة  %3138 و 2009سنة 

جنبي المباشر فقد ارتفع االستثمار األ 2011سنة في أحسف األحواؿ، أما في  %20يتجاوز الصادرة 
مف اجمالي  %73مميار دوالر وما يمثؿ  123735وبمغ  %25القادـ مف الدوؿ المتقدمة بنسبة 

ووصؿ في ىذه  %4نتقالية منو بنسبة واإلبؿ انخفض نصيب الدوؿ النامية التدفقات الصادرة وفي المقا
 جمالي التدفقات الصادرة.مف إ %27السنة إلى 

 مصدرةوتتصدر الدوؿ األوروبية وخاصة دوؿ اإلتحاد األوروبي قائمة الدوؿ المتقدمة ال
  2000(، ففي سنة 06تمييا الواليات المتحدة األمريكية ) الشكؿ رقـ  لالستثمارات األجنبية المباشرة

مميار دوالر بما  81331شر الصادر مف دوؿ االتحاد األوروبي باحجـ االستثمار االجنبي المبمغ 
 142لواليات المتحدة األمريكية بػمف االستثمارات الصادرة مف الدوؿ المتقدمة تمييا ا %74يعادؿ 

مف االستثمارات الصادرة مف الدوؿ المتقدمة، غير أف األزمة المالية  %13مميار دوالر وما يعادؿ 
وما خمفتو مف آثار عمى الدوؿ المتقدمة بصفة عامة ودوؿ  2008وأزمة الديوف السيادية بعد عاـ 

االتحاد األوروبي بصفة خاصة أدى الى نقص نصيب دوؿ االتحاد مف اجمالي االستثمارات الصادرة 
ورغـ ذلؾ بقيت تحتؿ الصدارة ، تمييا الواليات المتحدة  2011سنة  %45إلى مف الدوؿ المتقدمة 

 .%9مف اجمالي االستثمارات الصادرة مف الدوؿ المتقدمة ثـ الياباف بػ %32األمريكية بنسبة 

أما عمى مستوى الدوؿ النامية فتتصدر دوؿ شرؽ وجنوب شرؽ أسيا وخاصة الصيف، قائمة الدوؿ 
بمغت قيمة  2011، ففي سنة االنتقالية المصدرة لالستثمار األجنبي المباشرت ااالقتصاديالنامية و 

مف االستثمارات  %5235مميار دوالر وىو ما يمثؿ  23939االستثمارات الصادرة مف ىذه الدوؿ 
وىذا ما  ،21.8%مميار دوالر أي  9937، تمييا دوؿ أمريكا الالتينية بػلناميةالصادرة مف الدوؿ ا

 الموالي: يوضحو الشكؿ
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(: نصيب كل من الدول المتقدمة والنامية من االستثمار االجنبي المباشر الصادر خالل 61شكل رقم)  
 (1699-1666التترة ) 

 

     .مف إعداد الطالبة بناءا عمى: : المصدر
- UNCTAD, World Investment Report, Investing in law-carbon Economy, New York and 

Geneva, 2010, Annex Table I1, p.p170.173. 
- UNCTAD,World Investment Report, Towards a new generation of investment policies, 

New York and Geneva,2012, Annex Table I1,p.p.169.171 
 

 :التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة لثاثا

في مختمؼ المجموعات مع النمو المتزايد لمساىمة قطاع الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي   
مف الناتج المحمي اإلجمالي في  %70الذي تجاوز نصيبو مع بداية القرف الواحد والعشريف ، و االقتصادية

في الدوؿ النامية كاف مف الطبيعي أف يتزايد نصيب ىذا القطاع مف االستثمار  %52الدوؿ المتقدمة و
ندماج ف الدوؿ في اتجاه اقتصاد السوؽ واإلوال شؾ أف الخطوات التي اتخذتيا الكثير م األجنبي المباشر،

يد توجو في األسواؽ العالمية و تحرير القطاعات المختمفة بما فييا الخدمات قد ساىمت بشكؿ كبير في تزا
لدولة خاصة تمؾ التي البد أف تنتج وتقدـ محميا في ا ىذا القطاع، لىاإلستثمارات األجنبية المباشرة ا

 الجانب األكبر مف ىذا القطاع. ، وىو ما يسري عمىالمستيمكة

في الخدمات مف حوالي تثمار األجنبي المباشر التراكمية وقد تزايد النصيب النسبي لتدفقات االس 
سنة  % 46لىإلي االستثمار األجنبي المباشر عمى مستوى العالـ في السبعينات ليصؿ إجمامف  25%

حساب االستثمارات الموجية لقطاع  وكاف ذلؾ بطبيعة الحاؿ عمى ،2005عاـ  % 6737و 1990
الرئيسي) والقطاع  ،2005سنة  %26 حوالي إلى 1990سنة  % 44الصناعة الذي انخفض نصيبو مف 
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ارات مف إجمالي االستثم % 9الذي انخفض نصيبو مف حوالي النفط...إلخ(  الصيد البحري،الفالحة، 
2005عاـ  % 6ما يقارب  بداية التسعينات إلى العالـ في مستوى األجنبية المباشرة عمى

ولـ يقتصر  ،(1)
الخدمات اع في نطاؽ التغيير عمى زيادة االستثمارات الموجية لمخدمات كقطاع، ولكف صاحب ذلؾ اتس

االتصاالت وخدمات األعماؿ عمى و  التمويمية والتجارية وامتدت لتشمؿ توليد وتوزيع الكيرباء والمياه 
حيث بمغت  اتساعيا، خاصة مع تزايد الدور الذي تمعبو تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في ىذا الشأف ،

لقطاع التمويؿ عمى  2005لمباشرة سنة سبيؿ المثاؿ قيمة التدفقات التراكمية لالستثمارات األجنبية ا عمى
أي بنسبة  ،مميوف دوالر وجيت لمخدمات 846550مميوف دوالر مف أصؿ  407180: العالمي المستوى

والتي كاف سببيا الرئيسى  2008ف أزمة جية لقطاع الخدمات، إال أمف إجمالي االستثمارات المو   48%
في ىذا المجاؿ وأدت إلى ىبوط كبير في االستثمار  القطاع المالي أدت إلى تراجع كبير عف االستثمار

في قطاع الخدمات الذي كاف مسؤوال عف معظـ االنخفاض الذي حدث في تدفقات االستثمار األجنبي 
طاع األعماؿ، المباشر نتيجة األزمة، وقد انخفضت جميع قطاعات الخدمات الرئيسية ) خدمات ق

، وشيدت تدفقات االستثمار مفةف كاف ذلؾ قد حدث بسرعات مختوا   ،تصاالت والمرافؽ(التمويؿ، النقؿ، اإل
جنبي المباشر في القطاع المالي أحد أكثر االنخفاضات حدة، وفي المقابؿ ارتفع نصيب قطاع التصنيع األ
، بيد أنو في داخؿ قطاع التصنيع نفسو، انخفضت االستثمارات ى نحو نصؼ مشاريع االستثمارإل

لتجارية مثؿ الصناعات المعدنية وصناعة اإللكترونيات، وظمت الصناعات الحساسة لدورة األعماؿ ا
بما في ذلؾ المواد الصيدالنية( تتمتع بالقدرة عمى التكيؼ أثناء األزمة بينما انتعشت في عاـ  الكيميائية )

، وبمغ نصيب قطاع والسيارات بات والتبغ والمنسوجات والمالبسصناعات مثؿ األغذية والمشرو  ،2010
 الحظ الجدوؿ) لمقطاع الرئيسي %11لقطاع الخدمات و %39مقابؿ  %50التصنيع في ىذه السنة 

تو ووصمت حص 2011(، غير أف االستثمار في قطاع الخدمات عاد لينتعش مف جديد في سنة الموالي
وىذا عمى حساب   %14، كما ارتفعت حصة القطاع الرئيسي إلى %40جنبي المباشرمف االستثمار األ

تصاالت في ىذه السنة ، وتعتبر خدمات النقؿ واإل % 46ع التصنيع الذي انخفضت حصتو إلى قطا
والمرافؽ )الكيرباء والغاز والماء( األكثر اسياما في زيادة مشاريع االستثمار األجنبي في قطاع الخدمات 

   ، وىذا ما يوضحو الجدوؿ الموالي:ليذه السنة

   

 

 

                                                 

1
UNCTAD, World investment report, Transnational Corporations, Extractive industries and 

Development, New York and Geneva, 2007, Annex table A.I.10 p. 225 3  
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 (1699-1661القطاعي لالستثمار األجنبي المباشر خالل التترة ) (:التوزيع  69جدول رقم )

 
 العام
 

 الحصة ) النسبة المئوية( القيمة) مميار دوالر(

القطاع 
 الرئيسي

قطاع 
 الصناعة

قطاع 
 الخدمات

القطاع 
 الرئيسي

قطاع 
 الصناعة

قطاع 
 الخدمات

 50 41 8 820 670 130 1669-1661 متوسط
1669 230 980 1130 10 42 48 
1661 170 510 630 13 39 49 
1696 140 620 490 11 50 39 
1699 200 660 570 14 46 40 

Source: UNCTAD, World Investment Report, towards a new generation of investment 

policies, New York and Geneva, 2012, p08. 
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 المباشر في الدول الناميةاالستثمار األجنبي  المبحث الثاني: 

ثر تصاعد أزمة المديونية لمدوؿ النامية وما صاحبيا مف وا   مع بداية الثمانينات مف القرف الماضي  
الخارجي  تعثر في السداد واىتزاز الثقة الدولية في عدد كبير مف الدوؿ النامية وارتفاع تكمفة االقتراض

اتجيت معظـ الدوؿ  قبؿ مؤسسات التمويؿ الدولية،كذا الضغوطات التي تعرضت ليا ىذه الدوؿ مف و 
نظرا  ،(1)يؿ لمصادر التمويؿ الخارجي األخرىفتح أبوابيا أماـ االستثمار األجنبي المباشر كبد النامية إلى
لممديونية وال  غير منشئذاؾ أنو  ،األخير مقارنة بالقروض أو بالمساعدات الرسميةىذا  ىافر يو لممزايا التي 

غير المباشرة االستثمارات األجنبية ، كما أف لتزامات تعاقدية مثؿ التي تنشأ عف القروضا وتتولد عن
يحققيا ىذا  اآلثار اإليجابية التيباإلضافة إلى  ،(2)خاضعة لممشروطية التي ترتبط بالمساعدات الرسمية

 .التكنولوجي...إلخالتقدـ بالدوؿ المضيفة و  االقتصاديةى التنمية مستو  النوع مف التمويؿ عمى

سعيا وراء تعجيؿ ألجؿ ذلؾ اتجيت العديد مف ىذه الدوؿ إلى انتياج سياسات متكاممة لإلصالح  
عادة ىيكمة اقتصادياتيا ومعالجة العجز في كؿ مف ميزاف المدفوعات  االقتصاديمعدالت النمو  وا 

كف ىذه الدوؿ مف الحصوؿ عمى قتصاد العالمي لتتملؾ كمو بغرض اإلندماج في اإلوالموازنة العامة، وذ
الرغـ مف أف الدوؿ النامية وعمى  نصيب عادؿ مف االستثمارات الدولية وفي حركة التجارة الدولية،

إال أنو يوجد تفاوتا وتباينا واضحا في تدفؽ  ،دفقات االستثمار األجنبي المباشرلت جاذبيةأصبحت أكثر 
، حيث تجذب بعض األسواؽ الصاعدة نصيب وؿ الناميةاألقاليـ المختمفة في الدبيف االستثمارات  ىذه

 األسد مف ىذه االستثمارات فيما لـ تنجح دوؿ كثيرة ومنيا العربية في أف تكوف مناطؽ جذب ليا.

ونحاوؿ مف خالؿ ىذا المبحث دراسة توجيات االستثمارات األجنبية المباشرة بيف مجموعات   
الرائدة في ىذا مجاؿ جذبيا، ثـ الوقوؼ عمى التجربة العربية الدوؿ النامية وتسميط الضوء عمى التجارب 

 ومعرفة أىـ المعوقات والمشاكؿ التي تعاني منيا في ىذا المجاؿ.   

 

 

  

 

                                                 
مؤتمر التمويؿ واالستثمار)التمويؿ  األجنبي في ليبيا بين عوامل الجذب والطرد ،االستثمار  محمد مسعود خميفة الثعيمب ،خالد أحمد كاجيجي، 1

 .1،ص.2006الشارقة،-الخارجي المباشر(،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،القاىرة

 . 12ص. ، 2005جميورية بمغاريا، دار اإلصدار البمغارية، آفاق العولمة في البمدان النامية، كريـ نعمة النوري، 2
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 المطمب األول: تطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة بين مجموعات الدول النامية
تطور نصيب المجموعات المختمفة لمدوؿ النامية مف اجمالي التدفؽ الوارد   يعرض الشكؿ الموالي 

 : (2011-1995إلى الدوؿ النامية خالؿ الفترة )

 تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بين مجموعات الدول النامية خالل التترة (:69شكل رقم )
 ) بالنسبة المئوية((9111-1699)

  

 
 مف إعداد الطالبة بناءا عمى تجميع معمومات مف: المصدر:

- UNCTAD, World Investment Report, Transnational Corporations and Export 

competitiveness, Geneva and New York, 2002, Annex, Table B.1, P.305. 

- UNCTAD, World Investment Report, The shift To Worlds services, Geneva and New 

York, 2004, Annex, Table B.1, P.370. 
- UNCTAD, World Investment Report, Transnational Corporations, Extractive 

industries and Development ,New York and Geneva, 2007, Annex, Table B.1,P.253. 
- UNCTAD,World Investment Report, Towards a new generation of investment policies, 

New York and Geneva,2012, Annex, Table I1,p.p.169,171 

 أوال: دول شرق وجنوب وجنوب شرق أسيا
المتوجية إلى الدوؿ النامية،  مف إجمالي التدفقاتتستحوذ دوؿ ىذه المنطقة عمى نصيب األسد  

(، لتستمر بعدىا دوؿ  2000-1995خالؿ الفترة) % 52345حيث بمغ نصيبيا مف اجمالي ىذه التدفقات 
ىذه المجموعة في المحافظة عمى مركز الصدارة في استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة بالرغـ مف 

                                                 


 .آسيا كؿ مف الكوريتيف والصيف و ىونغ كونغ وتايواف شرؽ تضـ 
 ؿ:اليند،مثمية االستقالؿ الكبرى في شبو القارة اليندية وتوابعيا في جزر المحيط اليندي عمدوؿ التي نتجت عف التتمثؿ في ف جنوب آسياأما 

 بنغالديش. باكستاف،
 ميانمار( الوس، كمبوديا، الفيتناـ، برناوي، سنغافورة الفميبيف، اندونيسيا، ماليزيا، تايمندا،مجموعة رابطة اآلسياف )  جنوب شرؽ آسيافيما تضـ 
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مف  ، حيث بمغت حصة ىذه الدوؿاالستثمارات في السنوات المواليةالتذبذب الذي شيدتو حصتيا مف ىذه 
لينخفض بعدىا إلى   2002سنة   %5039اشر المتوجو لمدوؿ النامية إجمالي االستثمار األجنبي المب

، بعدىا عرؼ  2008سنة   %3634ليصؿ إلى  2006سنة  % 4434ثـ إلى  2004سنة   4736%
عمى التوالي، 2011، 2010خالؿ سنتي  %4832ثـ  % 4732نصيب ىذه الدوؿ تحسف ممحوظ  وبمغ 

جنبية المباشرة ليذه الدوؿ إلى األداء المتميز ليا في وترجع التدفقات الكبيرة لالستثمارات األ  
مجاؿ جذب االستثمار وتوفر المناخ االستثماري المالئـ لذلؾ والذي سيكوف محورا لدراستنا في المطمب 

 الموالي .
 ثانيا: دول أمريكا الالتينية والكاريبي

إجمالي مف  %38( عمى  2000-1995تأتي في المرتبة الثانية، حيث استحوذت خالؿ الفترة )  
 30ثـ  2002في سنة  %3137الواردة إلى الدوؿ النامية، بعدىا أخذ نصيبيا في التناقص وبمغ  التدفقات

 %2636، بعدىا ارتفع نصيب ىذه الدوؿ ووصؿ إلى  2006في سنة  %1938و   2004في سنة  %
 عمى التوالي.  2011، 2010خالؿ سنتي  %2739و   %2731ثـ   2008سنة 

وترجع التدفقات الكبيرة لالستثمارات األجنبية المباشرة لدوؿ المجموعتيف السابقتيف إلى األداء  
المتميز ليا في مجاؿ جذب االستثمار وتوفر المناخ االستثماري المالئـ لذلؾ والذي سيكوف محورا لدراستنا 

 في المطمب الموالي

 ثالثا: إفريقيــا

صيبيا مف إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة في الدوؿ بالنسبة ليذه الدوؿ وبعد أف كاف ن 
خالؿ مرحمة التسعينات شيدت تطورا ممحوظا خالؿ العشرية األخيرة حيث بمغ   %5النامية، ال يتجاوز 

 2004إال أنو انخفض في سنة  2002مف إجمالي االستثمارات الواردة لمدوؿ النامية سنة  % 8نصيبيا 
، ليعاود بعدىا  2008سنة  %933و   2006سنة  %  937إلى  قبؿ أف يرتفع ويصؿ % 537إلى 

 عمى التوالي. 2011و 2010خالؿ سنتي  %535و  %6325االنخفاض ويصؿ إلى 

مقارنة بدوؿ آسيا و  االقتصاديصالح لتأخر النسبي في تطبيؽ برنامج اإلويمكف القوؿ بأف ا 
يقيا تضـ أكبر تجمع لمدوؿ األقؿ نمو في العالـ والتي لـ تستطع أف أمريكا الالتينية باإلضافة إلى أف افر 

إلى األيدي البشرية المدربة  أيضا افتقار القارة، و تجذب سوى نسبة محدودة مف االستثمار األجنبي المباشر
عانتو مف حروب وصراعات عرقية خالؿ عقد التسعينات جعميا منطقة غير آمنة لالستثمار األجنبي وما 
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نجوال، غينيا أوبصورة عامة فإف البمداف الغنية بالموارد الطبيعية مثؿ جنوب افريقيا، نيجيريا،  ، (1)رشالمبا
 االستوائية، قد ظمت الجيات الرئيسية التي تقصدىا االستثمارات االجنبية المباشرة في افريقيا.

 رابطة الدول المستقمة رابعا: جنوب شرق أوروبا و  

-1995شيدت تدفقات االستثمارات األجنبية نحو ىذه الدوؿ ارتفاعا مستمرا خالؿ الفترة )  
مف إجمالي االستثمارات  % 337( سوى 2000-1995( ، فبينما لـ يمثؿ نصيبيا خالؿ الفترة )2008

بعد ، غير أنو شيد  2008سنة  %1535األجنبية المباشرة الواردة إلى الدوؿ النامية ،ارتفع ليصؿ إلى 
، 2011في سنة  %1138، ليرتفع بعدىا ويصؿ إلى 2010سنة  %1037ذلؾ انخفاضا نسبيا ووصؿ إلى 

 وتعتبر كؿ مف روسيا و كازاخستاف و كرواتيا مف أكثر دوؿ المنطقة جذبا لالستثمار األجنبي المباشر.

ى السياسات ويرجع االرتفاع في نصيب دوؿ ىذه المنطقة مف االستثمارات األجنبية المباشرة إل 
، كما قامت عدة بمداف كجزء مف جيودىا الرامية ذه الدوؿ و العمالة الرخيصة فيياالتحررية التي اتبعتيا ى

الى دعـ جاذبيتيا أماـ المستثمريف األجانب والمحمييف،  بخفض ضرائبيا عمى الشركات ، وىذا المزيج 
انية الوصوؿ لقوة العاممة الماىرة وكذا امكمف المعدالت الضريبية المنخفضة واألجور المنخفضة نسبيا وا

االجنبي  ، ىو أمر يجعؿ مف ىذه البمداف أماكف جذابة لالستثماربسيولة الى أسواؽ اإلتحاد األوروبي
 تحاد األوروبي أو مف دوؿ أخرى.المباشر سواء مف دوؿ اإل

 خامسا : غرب آسيا

قة في التسعينات المباشرة لدوؿ ىذه المنطبعد النصيب المتواضع جدا مف االستثمارات األجنبية  
إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الدوؿ النامية، ارتفع نصيبيا  مف  %1والذي لـ يتجاوز

، ليشيد بعدىا انخفاضات متتالية ويصؿ  2006سنة   %1336ليصؿ الى   2002في سنة  % 3مف 
وتعتبر كؿ مف ، 2011سنة  % 632  ثـ  2010في سنة  % 834و  2008في سنة  %1138إلى 

 السعودية واإلمارات وقطر مف أىـ الدوؿ  المستقطبة لالستثمارات في ىذه المنطقة.

 

 

 

                                                 
1

سياسات جذب االستثمار األجنبي والبيني في منطقة األسكوا :تحسين مناخ االستثمار األجنبي جتماعية لغربي آسيا، المجنة االقتصادية واإل  
 .09ص. ، 2003، األمـ المتحدة ، نيويورؾ،  دراسة حاالت األردن والبحرين واليمن المباشر و تعبئة المدخرات المحمية مع
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 المطمب الثاني: تجارب بعض الدول النامية في مجال جذب االستثمارات األجنبية المباشرة

 ،المباشرة داخؿ مجموعات الدوؿ الناميةمف خالؿ تحميمنا السابؽ لتدفقات االستثمارات األجنبية  
ىذه الحظنا استئثار كؿ مف دوؿ شرؽ وجنوب شرؽ آسيا  ودوؿ أمريكا الالتينية بالنصيب األعمى مف 

في ىذه الدوؿ  األجنبي المباشراالستثمارات ، وبغرض الوقوؼ عمى عوامؿ ومحددات جذب االستثمار 
كؿ مجموعة ،ارتأينا أف نفرد ىذا المطمب لدراسة تجربة كؿ وكذا معرفة أكبر الدوؿ جذبا لالستثمار داخؿ 

 مف دوؿ شرؽ وجنوب شرؽ آسيا ودوؿ أمريكا الالتينية وفقا لمتفصيؿ التالي:

 تجربة دول شرق وجنوب شرق آسيا  أوال:

تعتبر تجربة دوؿ شرؽ وجنوب شرؽ آسيا مف التجارب الرائدة في مجاؿ استقطاب االستثمارات   
وقد أذىمت ىذه الدوؿ العالـ خالؿ الثالث حقب الماضية في مجاالت التنمية والطاقة  اشرة،األجنبية المب
األمواؿ، وبال منازع كانت ىذه الدوؿ  جذب االستثمارات األجنبية المباشرة وتدفؽ رؤوسفي االستيعابية 

لي االستثمارات مف إجما % 58حيث بمغ نصيب ىذه الدوؿ  عمى قمة الدوؿ النامية المستقبمة لالستثمار،
( ،إال أف ىذا المعدؿ قد تراجع 1995-1990األجنبية المباشرة الواردة إلى الدوؿ النامية خالؿ الفترة )

1997التي مرت بيا ىذه الدوؿ منذ منتصؼ عاـ  نتيجة األزمة المالية 1997نسبيا بعد سنة 
 والتي ،

حيث انخفض  ،األجنبية المباشرةاالستثماراتف أدت إلى انكماش اقتصاديات ىذه األخيرة وتراجع نصيبيا م
عمى التوالي، استطاعت  1997،1998،1999خالؿ السنوات % 44ثـ  %45إلى %50نصيبيا مف

مف  % 53بعدىا استعادة مكانتيا في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة واستحوذت عمى ما يقارب 
إال  2003منيا سنة  %4836و 2000النامية سنة إجمالي التدفقات االستثمارية المباشرة الموجية لمدوؿ 

، لينتعش بعدىا  2009سنة  %3439، ثـ 2006سنة  % 39أنيا تراجعت نسبيا بعد ذلؾ لتصؿ إلى 
 .(1) 2011في سنة  %4332نصيبيا ويصؿ إلى 

                                                 


قتصاد األندونيسي تمثمت أىـ مظاىرىا في انكماش اإل بأزمة اقتصادية ومالية شديدة، 1997مرت مجموعة دوؿ شرؽ آسيا منذ منتصؼ عاـ  
والذي  ،وتعد ىذه الدوؿ ىي المركز الحقيقي لألزمة ،25 %، تمييا ماليزيا بنسبة %45وكوريا الجنوبية بنسبة  %50وتايالندا بنسبة  %80بنسبة 

 ،يسيا،  الفمبيفإندون امتد منيا ليزحؼ عمى باقي الدوؿ المجاورة، وكاف مف أسباب ىذه األزمة: االنخفاض الحاد في أسعار عمالت كؿ مف تايمندا،
ا حيث كانت تعتمد قبؿ التعويـ عمى نظاـ الصرؼ الثابت وزيادة لعممة التايالندية بعد تعويمينخفاض في قيمة ا، وبدأ اإلكوريا الجنوبية ماليزيا،

ارتفاع معدؿ التضخـ في ىذه البمداف خالؿ فترة قصيرة ولـ تستطع الحكومات السيطرة عميو أو الحد منو، عجز موازيف  قتراض الخارجي،اإل
مميار دوالر، وديوف كوريا الجنوبية  89نحو  1997صيرة األجؿ، فقد بمغت ديوف تايواف عاـ مدفوعات ىذه الدوؿ وتضخـ ديونيا الخارجية خاصة ق

ع في منح ضعؼ القطاع المصرفي والتوس الفعمي، ف النمو المالي السريع والنمو االقتصاديمميار دوالر مما أدى إلى حدوث خمؿ بي 120نحو
 .السميمة ة بعيدا عف االعتبارات االقتصاديةة وشخصيئتماف بدوف ضمانات حقيقية العتبارات سياسياإل

   راجع:1

- UNCTAD, World Investment Report, Investing in law-carbon Economy, New York and Geneva, 

2010, Annex Table I1, p.p170.173. 
- UNCTAD,World Investment Report, Towards a new generation of investment policies, New York 

and Geneva,2012, Annex Table I1,p.p.169.171 
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تبعا لممراحؿ التي وصؿ ، وتتفاوت دوؿ المنطقة مف حيث نصيبيا مف االستثمار األجنبي المباشر 
وتعتبر  والسياسي واختالؼ السياسات االستثمارية المطبقة في كؿ منيا، االقتصاديإلييا اإلصالح 

 ،سنغافورة الصيف مف أكبر دوؿ المنطقة جذبا لالستثمار األجنبي المباشر تمييا كؿ مف ىونغ كونغ،
 في الجدوؿ الموالي: أندونيسيا كما ىو موضحماليزيا و  كوريا الجنوبية، ،تايمندا

 (1699-9111)نصيب دول شرق وجنوب شرق آسيا من االستثمار األجنبي المباشر(: 61جدول رقم)

 مميوف دوالر الوحدة:                                                                               

 1699 1696 1669 1661 1661 1661 1666 9119 9111 البمــد

 123985 114734 108312 69468 60630 52743 40772 43751 40180 الصين
 83156 71069 59621 42892 34032 19682 61938 14770 10460 ىونغ كونغ

 4661 8511 8409 4950 8980 2941 9283 5412 2325 كوريا الجنوبية
 (1962) 2492 5432 7424 1898 1445 4928 222 1864 تايوان

 18906 13771 9318 5556 1896 145 (4550) (356) 6194 ندونيسياا
 11966 9103 7172 6060 4624 3203 3788 2714 7296 ماليزيا
 1262 1298 1544 2345 688 1792 1241 1752 1520 التيميبين
 64003 48637 11798 24207 19828 5730 5407 6389 8608 سنغافورة
 9572 9733 8455 9751 5862 1068 2813 5143 2271 تايالندا
 7430 8000 9579 2315 1610 1200 1289 1700 1803 التيتنام

 مف إعداد الطالبة بناءا عمى تجميع معمومات مف: المصدر:
- UNCTAD, World Investment Report, Transnational Corporations and Export 

competitiveness, Geneva and New York, 2002, Annex, Table B.1, P.305. 

- UNCTAD, World Investment Report, The shift To Worlds services, Geneva and New 

York, 2004, Annex, Table B.1, P.370. 
- UNCTAD, World Investment Report, Transnational Corporations, Extractive 

industries and Development ,New York and Geneva, 2007, Annex, Table B.1,P.253. 

- UNCTAD,World Investment Report, Towards a new generation of investment policies, 

New York and Geneva,2012, Annex Table I1,p.p.169.171 

 قيـ سالبة.تدؿ عمى القيـ بيف قوسيف  مالحظة:

وكما نالحظ مف خالؿ الجدوؿ استحواذ الصيف عمى النصيب األعمى مف االستثمارات األجنبية  
، حيث 2001خاصة بعد انضماميا إلى المنظمة العالمية لمتجارة سنة المباشرة المتجية إلى دوؿ المنطقة 

 مميوف دوالر في سنة 123985ليصؿ إلى  1996مميوف دوالر في سنة  40180ارتفع نصيبيا مف 
مف االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة لدوؿ شرؽ وجنوب شرؽ آسيا في  %37ىو ما يعادؿ و  2011
مف االستثمار األجنبي المباشر في  % 2437كونغ في ىذه السنة  كما بمغ نصيب ىونغ ،السنةىذه 
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سترجاع مكانتيا مف إجمالي التدفقات ثـ اندونيسيا التي استطاعت ا  %19المنطقة تميو سنغافورة بمعدؿ 
  تمييا ماليزيا وتايمندا. %536، بػ 1997 عقب أزمة توفي جذب االستثمار بعد االنكماش الذي شيد

والتي  ،وتعود جاذبية الصيف لالستثمار ألسباب عديدة منيا: طفرات النمو الكبيرة التي حققتيا      
نتقاؿ بالدولة إلى مرحمة جديدة مف النمو اإلمما أدى إلى ع القدرة الشرائية لدى الصينييف أدت إلى ارتفا

وىو ما شجع الكثير مف الشركات العمالقة لمتحوؿ نحو الصيف  مف خالؿ سوؽ استيالكي كبير الحجـ،
ويعود النمو السريع في الصيف في السنوات األخيرة بدرجة كبيرة إلى إصالح نظاـ لخدمة ىذا السوؽ، 

مات السوؽ وتحرير التجارة والتشريعات المنظمة لالستثمارات التخطيط المركزي وذلؾ بإدخاؿ ميكانيز 
بتطبيؽ بعض  1978قامت الصيف بعد  االقتصادي وبالموازاة مع تطبيؽ سياسات اإلصالح األجنبية ،

 ،اإلجراءات الرامية إلى وضع حد الحتكار الدولة لمتجارة الخارجية و إنشاء أربعة مناطؽ إقتصادية خاصة
كما أدى توفر الحوافز الضريبية إلى تقميؿ حجـ المخاطر  ،شركات األجنبيةاليدؼ منيا جذب ال

وحاالت عدـ اليقيف التي يمكف أف تواجو الشركات األجنبية في سوؽ واسعة مثؿ الصيف ولعب اإلصالح 
 .فييا وتوفر تشريعات االستثمار دورا كبيرا في زيادة ثقة المستثمريف األجانب في ىذا البمد االقتصادي

أما بخصوص دولة أو جزيرة سنغافورة، فخالؿ الحقبة الماضية حققت ىذه الدولة نمو سنوي تراوح  
وحققت كؿ مف  ،االقتصاديوكوريا لمنظمة التعاوف %، كما انضمت كؿ مف سنغافورة 10% و8بيف 

تبنت ىونغ كونغ وسنغافورة مستويات معيشة أعمى مف نظيرتيا بدوؿ منظمة التعاوف والتنمية، ولقد 
سنغافورة سياسة اقتصادية أكثر انفتاحا، حيث اتخذت العديد مف التدابير لتوجيو االستثمار األجنبي 
المباشر نحو قطاعات إستراتيجية، وساعدىا عمى جمب االستثمارات موقعيا المميز بيف دوؿ القارة وربطيا 

ييا إال أف العديد مف عمميات التصنيع بيف كؿ مف آسيا وأوروبا، فبالرغـ مف عدـ توافر الموارد الطبيعية لد
كما أف توفر عنصر العمؿ  لمموارد الطبيعية المنتجة بالدوؿ المجاورة ليا تتـ بيا خاصة منتجات البتروؿ،

المتعمـ والمؤىؿ جذب جانب كبير مف االستثمار الصناعي خاصة في قطاع اإللكترونيات ىذا إضافة إلى 
 لي مرف. توفر بنية أساسية متطورة ونظاـ ما

سف مناخ االستثمار في ىذه في تحشرؽ وجنوب شرؽ آسيا إذف فقد ساىمت عدة عوامؿ في دوؿ  
زالة العقبات أماـ الو  الدوؿ بسبب ما تـ إجراؤه مف إصالح تشريعي و إداري واقتصادي األجنبي  مستثمرا 

ارتفاع ، كذلؾ ييكميالتي تـ اتخاذىا كجزء مف عمميات اإلصالح ال االقتصاديةوغيرىا مف اإلصالحات 
ية األساسية المالئمة البنار السياسي و ستقر وغزارة الموارد الطبيعية وتوفر اال االقتصاديمعدالت النمو 

السياسات الداخمية التي تشجع  إضافة إلى ،اليد العاممة الماىرة والرخيصة وكذلؾ القدرات التكنولوجيةو 

                                                 


 %12قيمة قياسية لـ تتحقؽ حتى في الدوؿ المتقدمة بمغت  1992بمغ معدؿ النمو فييا سنة  


 مجاورة لتايواف fugianيونغ كونغ والمنطقة الرابعة في مقاطعة لمجاورة  Guangdongثالثة مناطؽ اقتصادية في مقاطعو  
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ىذه  طريقة ناجحة، كما أف السياسات المتبعة فيدخار واالستثمار وتخصيص رأس الماؿ والعمؿ باإل
الدوؿ حفزت عمى التجديد وتبني تقنيات عصرية، وسمحت لمقطاع الخاص باالستجابة لديناميكية السوؽ 

ونمو مي والمالئـ لخمؽ معدالت استثمار ار في مؤشرات االقتصاد الكستقر في ظؿ ظروؼ مف اال
في ىذه الدوؿ بتضخـ منخفض وغير مؤثر، وأرصدة  االقتصادياقتصادي جد عالية، حيث يمتاز المناخ 

كما لعب التقارب  ،(1)وموازيف مدفوعات مالئمة لمسوؽ ،تقرة ومعدالت فائدة حقيقية موجبةميزانية مس
، حيث بمغت لمنطقةاالجغرافي مف الياباف دورا كبيرا في توجو معظـ االستثمارات اليابانية إلى دوؿ ىذه 

أربعة أضعاؼ استثماراتيا في  1993ابانية بدوؿ شرؽ وجنوب و جنوب شرؽ آسيا سنة االستثمارات الي
والسياسي عممت دوؿ شرؽ و جنوب شرؽ  االقتصاديار ستقر وباإلضافة إلى اال، 2دوؿ أمريكا الالتينية

قامت ماليزيا بمنح عدة تحفيزات لممستثمر  المثاؿ آسيا عمى منح عدة تحفيزات لممستثمريف،  فعمى سبيؿ
 االقتصاديةحيث قامت بتحرير البيئة  ،1984األجنبي مف خالؿ قانوف تشجيع االستثمار الصادر عاـ 

وبيئة األعماؿ التي تنشط مف خالليا الشركات األجنبية وذلؾ بتحرير التعميمات والقيود الخاصة بحقوؽ 
مف   100ىذا القانوف لممستثمر األجنبي باالستحواذ عمى نسبة الممكية في الشركات وتـ السماح في 

كما تستفيد   ،تأو أكثر مف منتجات ىذه الشركا  80حقوؽ  الممكية في شركاتيـ عند قياميـ بتصدير 
الشركات األجنبية بموجب ىذا القانوف مف اإلعفاءات الضريبية في حالة قياـ ىذه الشركات بإنتاج السمع 

يا في القانوف أو العمؿ في مجاؿ النشاط الوارد فيو القانوف ،إضافة إلى قياميا بتوقيع المنصوص عمي
 .(3)دولة لحماية الشركات األجنبية مف التأميـ اإلجباري 22اتفاقيات ضماف استثمار مع ما يزيد عف 

الت العديد مف التسيي 1984أما كوريا فقد تضمف قانوف حوافز رأس الماؿ األجنبي الصادر عاـ  
والحوافز التي مف شأنيا تشجيع االستثمار األجنبي المباشر فييا حيث ينص ىذا القانوف عمى معاممة 
المستثمر األجنبي والمحمي بالمثؿ، إضافة إلى التوسع في القطاعات الصناعية المتاحة لالستثمار 

إضافة إلى التوسع في القطاعات الصناعية المتاحة لالستثمار األجنبي لتبمغ  األجنبي والمحمي بالمثؿ،
، كما يضمف حرية تحويؿ رأس الماؿ واألرباح 1982نشاط عاـ  521مقابؿ  1990نشاطا في عاـ  788

لمخارج، ومبادئ حقوؽ الممكية وتخفيض معدالت الفائدة عمى القروض بالنسبة لمصناعات المساىمة في 
الشغؿ وزيادة الناتج المحمي اإلجمالي إضافة إلى اإلعفاءات الضريبية خالؿ خمس سنوات خمؽ مناصب 

                                                 


 . -79  51مف منتجاتيا يتاح لو نسبة مناظرة ليا مف حقوؽ الممكية  51-79 التي تصدر لمشركات بالنسبة   -     
 مف ممكية الشركة  51مف منتجاتيا فإف الشريؾ األجنبي يسمح لو بالتممؾ حتى 20 -50 أما الشركات األجنبية التي تصدر   -     
 كحد أقصى مف حقوؽ الممكية لمشركة. 30مف منتجاتيا ، بتممؾ   20در أقؿ مف يسمح لمشركات األجنبية التي تص  -     

1
 .8زايري بمقاسـ، مرجع سابؽ، ص. 

كمية العموـ دكتوراه غير منشورة، أطروحة  ،االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراىنةبابا عبد القادر،  2
 .84ص. ،2003/2004والتسيير، جامعة الجزائر، االقتصادية

 
3

مخبر العولمة واقتصاديات شماؿ  مجمة اقتصاديات شماؿ افريقيا، بمرحمة انتقال،بي المباشر في البمدان التي تمر االستثمار األجن زيداف محمد،  
 138،139ص.ص.،2004، 01كمية العموـ االنسانية والعموـ اإلجتماعية ،جامعة الشمؼ،العدد  افريقيا ،
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مف المعدالت   50األولى مف نشاط الشركات ثـ بعد ذلؾ وخالؿ الثالث سنوات التالية يتـ تقاضي 
ئؽ اإلدارية العادية ىذا إضافة مختمؼ التسييالت المتعمقة بمنح األراضي والعقارات والعمؿ عمى إزالة العوا

 . 1والمالية

ولتشجيع االستثمار األجنبي قامت تايمندا بإنشاء ىيئة االستثمار التي تعمؿ عمى جذب وترقية  
براـ العديد مف  االستثمارات األجنبية مع تقديـ مجموعة مف الحوافز والعمؿ بنظاـ سعر الصرؼ الحر وا 

وحماية حقوؽ الممكية وبراءات االختراع وتقديـ  االتفاقيات لحماية االستثمار وتجنب االزدواج الضريبي
اإلعفاءات الضريبية خاصة بالنسبة لمصناعات الموجية لمتصدير مع تقديـ اإلعفاءات الضريبية خاصة 

 .2لدعـ الصناعات التحويمية

 ثانيا: تجربة دول أمريكا الالتينية 

االستثمار األجنبي المباشر بعد دوؿ شرؽ تحتؿ دوؿ أمريكا الالتينية المركز الثاني في استقطاب  
األجنبي المباشر خاصة في ظؿ  حيث شيدت المنطقة تدفقات ميمة مف االستثمار وجنوب شرؽ آسيا،

،إذ وصؿ  نصيب دوؿ  أمريكا  1999،  1998،  1997األزمة المالية لمدوؿ اآلسيوية خالؿ السنوات 
 1998خالؿ سنتي  %48، %44الوارد لمدوؿ النامية  الالتينية مف إجمالي االستثمار األجنبي المباشر

في بداية التسعينات، وتعتبر كؿ مف البرازيؿ  % 30عمى التوالي بعد أف كاف نصيبيا ال يتجاوز  1999،
والمكسيؾ البمداف الرائدة في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في ىذه المنطقة تمييما كؿ مف 

 كما ىو موضح في الجدوؿ الموالي: األرجنتيف والشيمي وكولومبيا

 

 

 

 

 

                                                 


يعرؼ االزدواج الضريبي بمشكمة تعدد فرض الضريبة عمى المكمؼ بأدائيا خالؿ نفس الفترة الزمنية، حيث يدفع ىذا األخير عمى نفس الوعاء  
 أكثر مف مرة ألكثر مف إدارة ضريبية ، وقد يحدث اإلزدواج الضريبي عمى المستوى الداخمي أو عمى المستوى الدولي.

1
 .141السابؽ، ص.المرجع  

 
 .142المرجع السابؽ، ص. 2
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-9111(: نصيب دول أمريكا الالتينية من االستثمارات األجنبية المباشرة خالل التترة )96جدول رقم )
1699) 

 مميوف دوالر الوحدة:                                                                         
 1699 1669 1661 1661 1661 1666 9111 9119 9119 9111 البمد

 7243 9726 4809 4584 785 11152 24134 6848 9156 6951 األرجنتين
 66660 45058 18782 18146 16590 32779 28578 28856 18993 10792 البرازيل
 17299 15518 7952 7173 1888 3674 9221 4638 5219 4633 الشيمي
 13234 10520 6295 3084 2115 2374 1468 2828 5562 3112 كولومبيا
 8233 6924 3467 1599 2156 681 2263 1842 1697 3242 البيرو
 5302 1195 (543) 1483 779 4464 3290 4495 5536 2183 فنزويال
 19554 27140 19037 22396 14745 14706 12534 11933 14044 9938 المكسيك

 مف إعداد الطالبة بناءا عمى تجميع معمومات مف: المصدر:
- UNCTAD, World Investment Report, Transnational Corporations and Export 

competitiveness, Geneva and New York, 2002, Annex, Table B.1, P.305. 

- UNCTAD, World Investment Report, The shift To Worlds services, Geneva and New York, 

2004, Annex, Table B.1, P.369. 
- UNCTAD, World Investment Report, Transnational Corporations, Extractive industries 

and Development ,New York and Geneva, 2007, Annex, Table B.1,P.253. 

- UNCTAD, World Investment Report, Towards a new generation of investment 

policies, New York and Geneva,2012, Annex, Table I1,p. 171 

ت الموجية ونالحظ مف خالؿ الجدوؿ سيطرة البرازيؿ عمى حجـ كبير مف إجمالي االستثمارا   
سنة  % 34إلى  1996سنة  % 20حيث ارتفع نصيبيا مف ىذه االستثمارات مف  ،لدوؿ أمريكا الالتينية

مميوف دوالر لينخفض بعد ذلؾ ويصؿ سنة  32779عمى  ؿىذه السنة التي تحصمت فييا البرازي ،2000
بعدىا   ،مف إجمالي االستثمار في ىذه المنطقة % 2235مميوف دوالر وىو ما يعادؿ  18782إلى  2006

ىو ما يمثؿ و  2011في سنة  66660ارتفعت التدفقات المتوجية نحوىا لتصؿ الى رقـ قياسي قدره 
أما المكسيؾ فبعد  ،مف اجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة في دوؿ أمريكا الالتينية ليذه السنة 3037%

طواؿ الفترة  أف كانت تحتؿ  المركز الثاني في جذب االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة بعد البرازيؿ
( 2006-2004الصدارة ، لتتمكف بعدىا ) تنافس البرازيؿ عمى 2001بدأت منذ سنة  ،(1996-2000)

مف نيؿ المركز األوؿ في جذب االستثمار في ىذه المنطقة، حيث زاد حجـ االستثمار األجنبي المباشر 
مف إجمالي  % 2237مميوف دوالر وىو ما يعادؿ  19037ما قيمتو  2006الوارد إلييا ليبمغ سنة 

مداف أمريكا الالتينية والكاريبي إال أنيا لـ تحافظ عمى ىذا االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة نحو ب
 2011و 2008خالؿ سنتي  % 9ثـ  %13المركز وعادت لتتأخر عمى البرازيؿ وانخفض نصيبيا إلى  

انضماـ المكسيؾ التفاقية النافتا السبب الرئيسي في زيادة التدفقات االستثمارية  عمى التوالي، ويعتبر
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تعتبر الواليات المتحدة األمريكية مف أكبر الدوؿ المستثمرة فييا خاصة في قطاع التصنيع، حيث  ،(1)إلييا
كما استطاعت كؿ مف األرجنتيف والشيمي وكولومبيا تحقيؽ نتائج ميمة في جذب االستثمار مكنتيا مف 

 احتالؿ مراكز متقدمة  كأكبر دوؿ المنطقة جذبا لالستثمارات األجنبية المباشرة.

التي قامت بيا معظـ دوؿ أمريكا الالتينية األثر البالغ عمى  االقتصاديةانت لإلصالحات ولقد ك 
كما بدأت  ،ىذه الدوؿ بفتح حدودىا التجارية زيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر نحوىا،حيث قامت

األجنبي  وأنجزت برنامج حوافز ناجح لكؿ مف التجارة الدولية واالستثمار سياسة الخصخصة بجدية،
ار المالي، عف طريؽ التقميؿ مف اإلنفاؽ ستقر الدوؿ بمحاربة التضخـ وتحقيؽ اال كما قامت ىذه المباشر،

صالح الخدمات المدنية، مع إجراء إصالح شامؿ لألنظمة الضريبية، بمغ  1993ففي عاـ  الحكومي وا 
،   %888 وفنزويال وكولومبيا شيمي واألرجنتيف والبرازيؿ والبيرو والمكسيؾالمعدؿ التضخـ في كؿ مف 

والنتائج كانت إيجابية، بحيث بمغ ، %11انخفض معدؿ التضخـ إلى أقؿ مف  1997ولكف مع نياية عاـ 
كما أدت الخصخصة في تمؾ سنة،  15وىو أعمى مستوى لو منذ  1997في عاـ  % 5,3معدؿ النمو 

المشروعات الممموكة لمدولة وزيادة الدوؿ، إلى تجنب خسائر التشغيؿ التي تعرض ليا الكثير مف 
 .(2)مؤسسة 800تـ  خصخصة حوالي  1997إلى  1988االستثمار الخاص، وفي خالؿ الفترة مف 

وقد عممت الحوافز الممنوحة لممستثمر األجنبي في ىذه الدوؿ، والتي مف بينيا عدـ التمييز بيف  
الشركات األجنبية، وتسييؿ اإلجراءات الشركات الوطنية واألجنبية وفتح قطاعات كانت مغمقة أماـ 

ىذا إضافة إلى توفر دوؿ ىذه المنطقة عمى موارد ، دورا ميما في رفع معدالت االستثمار فييا اإلدارية،
التي تزخر بالموارد الطبيعية وخاصة البتروؿ،كما لعب التقارب  طبيعية ىامة مثؿ الشيمي وفنزويال

كبيرا في زيادة تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى لواليات المتحدة األمريكية، دورا الجغرافي مف ا
خاصة بعد  الواليات المتحدة األمريكية ىي المستثمر الرئيسي بدوؿ أمريكا الالتينية تعتبرإذ دوؿ المنطقة 

النافتا شماال والميركوسر جنوبا  كما أف إنشاء منطقة اتحاد إقميمي والذي تمثؿ في، (3)إنشاء اتحاد النافتا
كاف عامال أساسيا في جذب االستثمار األجنبي المباشر سواء مف داخؿ المنطقة أو مف خارجيا وخاصة 

 .(4)بالنسبة لمشركات التي تبحث عف سوؽ كبرى تنتج مف أجميا 

 

 

                                                 
1

 سنتعرض ليذا االتفاؽ بشيء مف التفصيؿ في المبحث الموالي. 

 .78مرجع سابؽ ص. بابا عبد القادر، 2

 .79ص. مرجع سابؽ،ال 3

 ىذه المنطقة مف خالؿ المبحث الموالي.في سنتعرض ألثر ىذه االتحادات عمى االستثمار األجنبي المباشر  4
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 المطمب الثالث: االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية

مف أجؿ حؿ المشكالت التي  ةتنمية اقتصادية واجتماعية عاليية إلى تحقيؽ تيدؼ الدوؿ العرب 
دخار في العديد مف بمداف معدالت االستثمار واإلتجابييا مثؿ البطالة، عجز ميزاف المدفوعات، ضعؼ 

ية كثيرا لدفع التجارة المنطقة، ويعتبر االستثمار األجنبي المباشر وسيمة ىامة تعوؿ عمييا الدوؿ العرب
، لذلؾ قامت معظـ ىذه الدوؿ بإدخاؿ العديد مف التعديالت عمى القوانيف المتعمقة االقتصاديوالنمو 

باالستثمار ىدفت في مجمميا تشجيع وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة وفؽ أسس وضوابط محددة 
لى تغطية االحتياجات التمويمية المحم كما أولت اىتماما متناميا لخمؽ  ،لى ىذه األسواؽية ونقؿ الخبرات إوا 

 ابيئة أكثر موائمة وجذبا لالستثمار األجنبي المباشر، ورغـ ذلؾ فإف ىذه الجيود لـ تستقطب سوى قدر 
 مف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ال ترقى إلى المستوى المأموؿ. ضئيال

وأىـ ؿ العربية مف ىذه االستثمارات ونسعى مف خالؿ ىذا المطمب الوقوؼ عمى نصيب الدو  
 .والتطرؽ لوضعية االستثمارات العربية البينية  ،معوقاتو فييا

 أوال: نصيب الدول العربية من االستثمارات األجنبية المباشرة

تبذليا الدوؿ العربية لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة، إال ى الرغـ مف الجيود التي بذلتيا و عم  
أف نصيبيا مف إجمالي ىذه االستثمارات سواء عمى المستوى العالمي أو عمى مستوى الدوؿ النامية ما زاؿ 
ضئيال بالرغـ مف االرتفاع المسجؿ عمى مستوى حجـ االستثمار الوافد إلى ىذه الدوؿ منذ بداية النصؼ 

 1279حيث ارتفع حجـ االستثمار األجنبي المباشر مف   القرف الماضي،مف عقد التسعينات مف الثاني 
حصة الدوؿ العربية مف وارتفعت بذلؾ   ،1996مميوف دوالر سنة  4930إلى 1990مميوف دوالر سنة 

 سنة %133إلى  1990سنة  %036إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة عمى المستوى العالمي، مف 
حيث بمغ حجـ االستثمار األجنبي  ، % 034نخفضت ىذه النسبة لتبمغ فإ 2000أما في سنة ،  1996

، في الوقت الذي بمغت فيو تدفقات مميوف دوالر 5957 المباشر الوارد إلى الدوؿ العربية في ىذه السنة 
لترتفع  ،مميوف دوالر 1398183 االستثمار األجنبي المباشر عمى المستوى العالمي مبالغ قياسية قدرت بػ

 ،2006، خالؿ السنوات % 534 ثـ % 438بعدىا حصة الدوؿ العربية مف اإلجمالي العالمي وتصؿ إلى 
عمى التوالي، وتعزو المؤسسة العربية لضماف اإلستثمار ىذا االرتفاع في التدفقات اإلجمالية  ،2008

سنوات األخيرة إلى التحسف في مناخ االستثمار لإلستثمارات األجنبية المباشرة إلى الدوؿ العربية خالؿ ال
في ىذه الدوؿ ال سيما أف معظميا قد قامت خالؿ ىذه الفترة بإصدار أو مراجعة التشريعات المرتبطة 

 .(1)بتشجيع االستثمار والتشريعات الضريبية والجمركية والخصخصة واألسواؽ المالية

                                                 
 3 60ص. ،2002،القاىرة ،الدراسات السياسية واالستراتيجيةمركز  ،1669اإلتجاىات اإلستراتيجية الجديدة  ،السيد نجار أحمد 1
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مميوف  4071734فقد انخفض اجمالي التدفقات الواردة الى الدوؿ العربية إلى  2011أما في سنة  
 532و % 1235إلى ، و%532و %237دوالر وانخفض بذلؾ رصيدىا مف اجمالي التدفقات العالمية إلى

يعود ىذا الى ات االنتقالية، و االقتصاديمف اجمالي االستثمارات االجنبية المباشرة في الدوؿ النامية و  %
االنخفاض الكبير في حجـ االستثمارات االجنبية المباشرة عمى مستوى العديد مف البمداف العربية أمثاؿ 

متأثرة بتداعيات االزمة المالية العالمية وكذا عدـ االسقرار السياسي في كؿ  قطر، اإلمارات، سمطنة عماف
 و ليبيا و التي ىبط رصيدىا بشكؿ كبير.  مف  مصر

بيف غيرىا مف شرة الواردة الى الدوؿ العربية و قارنة بسيطة بيف حجـ االستثمارات االجنبية المباوبم 
قد اجتذبت منفردة  ،نجد كؿ مف الصيف، ىونغ كونغ، سنغافورة، البرازيؿ ،2011الدوؿ النامية في سنة 

والجدوؿ  09رقـ  جدوؿلاراجع كؿ مف  ؿ العربية مجتمعة في ىذه السنة )استثمارات تفوؽ ما اجتذبتو الدو 
  (. 10رقـ 

ويوضح الجدوؿ الموالي تطور تدفقات االستثمار االجنبي المباشر بيف الدوؿ العربية خالؿ الفترة  
(1990-2011)  
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 (1699-9116) تدفق االستثمار األجنبي المباشر نحو الدول العربية خالل التترة (:99جدول رقم)

 الوحدة: مميوف دوالر                             
 1699 1669 1661 1666 9111 9116 البمد
 257130 259336 1795 438 270 0 الجزائر
 (48237) 949436 10043 1235 636 734 مصر
 030 3180 2013 141 (112) 159 ليبيا
 251931 248731 2450 422 322 165 المغرب
 1936 260035 3541 392 0 (31) السودان
 114239 275836 3312 779 351 89 تونس
 7830 22839 164 3 3 0 جيبوتي
 102 87 96 0 1 6 الصومال
 4532 34238 155 40 0 7 موريتانيا
 78039 179339 2915 364 2048 (183) البحرين
 161637 185537 383 (3) (4) 0 العراق
 1469 282633 3219 815 16 38 األردن
 39836 (6) 122 16 347 6 الكويت
 3200 4333 2739 964 80 6 لبنان
 21338 5135 19 62 177 .. فمسطين

 788 295139 1623 83 61 142 سمطنة عمان
 (8638) 377836 159 252 339 5 قطر

 16400 38151 1829 183 64 312 السعودية
 105935 1467 600 270 89 71 سوريا
 7679 1372336 1280 (506) 301 (116) اإلمارات
 (71238) 155436 1121 6 (60) (131) اليمن

 1699961 1111161 19119 1119 1116 9191 إجمالي الدول العربية
 99111161 99961969 196911 111191 911111 11911 ات االنتقاليةاالقتصاديالدول النامية و 

 911111161 991696169 9199699 9119991 116111 169199 العالم
حصة الدول العربية من إجمالي الدول 

  161 161 161 9161 9161 161ات االنتقالية االقتصاديالنامية و 

 (%حصة الدول العربية من اإلجمالي)
 العالمي

661 961 661 169 161 169 

Source : http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx,15/12/2012,21:10
h 
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عمى رأس قائمة الدوؿ تأتي الدوؿ العربية المصدرة لمنفط نالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف و 
ويرجع ذلؾ إلى اإلجراءات التي اتخذتيا ىذه الدوؿ في السنوات  ،المباشر المستقطبة لالستثمار األجنبي

ثمارىا وخاصة فيما يتعمؽ بتسييؿ إجراءات إنشاء الشركات وتقميؿ حجـ  تالقميمة الماضية والتي أت
احتمت المممكة العربية السعودية  2011، ففي سنة البيروقراطية واالنخفاض الكبير في معدؿ الضرائب

غير  ،دوالرمميوف  16400األولى عربيا حيث وصؿ حجـ تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر إلى المرتبة
تقرير مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية تربع ويرجع ، 2008عف عاـ % 58بنحو أنيا انخفضت 

أسباب مف أىميا إلى عدة  السعودية عمى الترتيب األوؿ عربيا في استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة
جراءات تشجيع وجذب وتخفيؼ القيود عمى دخوليا إلى  تطور تشريعات حماية االستثمارات األجنبية وا 

عمميات الخصخصة في  كما أف ،تصاالتواإل السوؽ المحمي خاصة في قطاعات البنوؾ والعقارات
جنبي السيما في القطاعات ساىمت كذلؾ في تدفؽ االستثمار األ السعودية التي شممت العديد مف

ساىمت ىي األخرى في جذب المزيد مف االستثمارات األجنبية المباشرة فضال  قطاعات مثؿ الطيراف التي
 .القوي و تحسف مناخ االستثمار داخؿ السعودية االقتصاديالنمو  عف استمرار

بعد أف  دوالرمميوف  7679وجاءت اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بتدفؽ بمغ حجمو 
لبناف المركز الثالث عربيا بحصوليا عمى   ، فيما احتمت 2008عاـ  دوالرمميوف  1372336بمغت 
مميوف دوالر مف االستثمارات األجنبية المباشرة في ىذه السنة متقدمة بذلؾ عمى الجزائر و المغرب  3200

مميوف دوالر فيما بمغ نصيب  2571في المركزيف الرابع والخامس عمى الترتيب، حيث بمغ نصيب الجزائر 
 مميوف دوالر. 251931المممكة المغربية 

بعد أف كانت تحتؿ مراتب متقدمة بيف الدوؿ العربية في مجاؿ جذب االستثمار أما مصر و 
الصراعات دت المشاكؿ السياسية و أ ،ي الخدمات المالية والسياحةقطاعاالجنبي المباشر خاصة في 

، الى انخفاض االستثمار األجنبي المباشر الوافد االقتصاديما افرزتو مف تدىور في الجانب الداخمية و 
  2011ضافة الى ىروب رأس الماؿ األجنبي منيا مما أدى الى تحقيقيا الى قيمة سمبية في سنة إلييا إ

التي لـ تحقؽ أي تذيمت بيذا قائمة الدوؿ العربية في مجاؿ جذب االستثمار، كذلؾ األمر بالنسبة لميبيا 
 تدفقات في ىذه السنة . 

ولعؿ ضعؼ المنطقة العربية في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة، إنما يرجع بالدرجة األولى  
واألمني التي تشيدىا المنطقة العربية منذ سنوات طويمة،  االقتصاديار السياسي و ستقر ى حالة عدـ االإل

 العالـ. مما أدى إلى ضآلة االستثمارات في ىذه المنطقة مف بيف مختمؼ مناطؽ
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 الدول العربيةالوارد إل  الستثمار األجنبي المباشر لالتوزيع القطاعي ثانيا: 

في فمف دولة إلى أخرى، في الدوؿ العربية الستثمار األجنبي المباشر ليختمؼ التوزيع القطاعي  
تصدر قطاع الصناعة والطاقة قائمة القطاعات الجاذبة لالستثمار األجنبي يالمممكة العربية السعودية 

اف مي سمطنة عفي حيف يعد قطاع النفط والغاز ف ،المباشر يأتي بعده قطاع العقار وأنشطة األعماؿ
دولة ، أما في ار األجنبي المباشر ويأتي بعده قطاع الصناعةالقطاع األوؿ مف حيث استقطاب االستثم

قطاع الصناعات التحويمية والماء والكيرباء المرتبة األولى يمييا قطاع فيحتؿ اإلمارات العربية المتحدة، 
عمى أعمى نصيب مف تدفؽ االستثمار  قطاع الخدمات الماليةيستحوذ ، و (1)التجارة ثـ التعديف والطاقة

نشاط الوساطة المالية في المرتبة يأتي  في الجميورية العربية السورية، و في البحريف لمباشراألجنبي ا
كما أف قطاع ، األولى مف حيث حجـ تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر يميو مباشرة قطاع الصناعة
الدوؿ كبير مف  الخدمات أصبح مف القطاعات الرئيسية الجاذبة لالستثمار األجنبي المباشر في عدد

ويجب اإلشارة كذلؾ  ،تصاالت والسياحة في كؿ مف مصر، والمغرب، والجزائر وتونسالعربية وخاصة اإل
إلى قطاع اإلنشاءات الذي يعيش فورة في عدد مف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي وخاصة المممكة العربية 

كما أف تحرير قطاع  ،كبرى حيث يتـ تنفيذ مشاريع بناء ،وقطر السعودية واإلمارات العربية المتحدة 
تصاالت عف طريؽ تنفيذ برامج خصخصة في عدة دوؿ عربية أدى إلى جذب االستثمار األجنبي اإل

تنفيذ استثمارات ضخمة في المباشر سواء بيني أو أجنبي حيث برزت شركات عبر وطنية إقميمية قامت ب
 .(2) تصاالتمجاؿ اإل

بحسب البيانات شرة الواردة الى الدوؿ العربية و نبية المباججمالي االستثمارات األى مستوى إأما عم 
، ى ثماني دوؿ عربية )السعودية، مصرالقطرية الرسمية ومف واقع رصد أرصدة التدفقات الواردة ال

 ، يتضح أف قطاع2011و 2010األردف، اإلمارات، تونس، سورية، ليبيا، فمسطيف( بنياية عامي 
يميو قطاع الصناعة بنسبة  ،مف االجمالي % 43جنبي والعربي بنسبة الخدمات أكبر متمؽ لالستثمار األ

فقط فيما، توزعت باقي االستثمارات عمى قطاعات اخرى لـ  %133وأخيرا قطاع الزراعة بنحو  2936%
 . (3)  % 26312يتـ تصنيفيا وبحصة تبمغ 

 

 

 
                                                 

1
 .2007، ستعراض السنوي لمتطورات في مجال العولمة والتكامل اإلقميمي في الدول العربيةاإلاإلسكوا ،  

 .السابؽ المرجعنفس  2

 .101، الكويت، ص. 1699تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة  ،وائتماف الصتدرات االستثمارالمؤسسة العربية لضماف  3
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 ثالثا: االستثمارات العربية البينية

العربي وخاصة في المجاالت اإلنتاجية مف أبرز المجاالت حيوية  -يعتبر االستثمار العربي 
وأىمية في إطار التكامؿ العربي ألنو يسيؿ تحقيؽ اليدؼ األساسي منو والمتمثؿ في تحقيؽ التنمية 

العربية ،كما يعمؿ عمى تقوية أواصؿ العالقات بيف األقطار العربية نظرا الرتباطو بتمبية  االقتصادية
ىتماـ ولقد بدأ اإل ،(1)حاجة أساسية في الوطف العربي والمتمثمة في إقامة القاعدة اإلنتاجية وتوسيعيا

إنشاء المؤسسة خالؿ مف  المشترؾ لمدوؿ العربية بتنمية االستثمارات العربية البينية منذ فترة السبعينات
والتي تيدؼ إلى تشجيع انتقاؿ رؤوس األمواؿ بيف الدوؿ  1975العربية لضماف االستثمار في عاـ 

ممارسة أوجو النشاط المكممة لتوفير الضماف وخاصة تنمية البحوث المتعمقة بتحديد فرص  االعربية وكذ
أدت الطفرة النفطية التي حدثت خالؿ عقد االستثمار وأوضاعو في الدوؿ العربية، ومف جانب آخر فقد 

السبعينات إلى ظيور العديد مف المؤسسات المالية العربية ومنيا صناديؽ التنمية العربية التي ساىمت 
 بشكؿ فعاؿ في توفير التمويؿ الالـز لالستثمارات العربية البينية.

االستثمارات العربية البينية قد تشير اإلحصائيات أف حجـ تطور حجم االستثمارات العربية البينية:  -1
مميار دوالر، ويعود سبب ىذا االرتفاع حسب عدد مف  6324بمغت خالؿ عقد السبعينات حوالي 

الباحثيف إلى ارتفاع اإليرادات النفطية وتحسف ظروؼ االستثمار في ىذه الفترة ،إال أنو ومع تراجع 
مميار دوالر في  238ستثمارات ليصؿ إلى اإليرادات النفطية في نياية الثمانينات، انخفض حجـ اال

، ىذا وتوالت االستثمارات العربية البينية في انخفاضيا في عقد التسعينات عما 1988نياية عاـ 
 1995كانت عميو في عقد السبعينات والثمانينات ،حيث بمغ حجـ االستثمارات العربية البينية عاـ 

 % 036مميار دوالر أي بنسبة  231حوالي  1996فقط ، وبمغت عاـ  مميوف دوالر 143031حوالي 
مف تدفؽ رؤوس األمواؿ إلى الخارج  % 033مف االستثمار المباشر العالمي، كما يمثؿ ىذا الرقـ 

قات السياسية مميوف دوالر كنتيجة لتوتر العال 158936وتصؿ إلى  1997،لتعاود االنخفاض سنة 
سرائيؿ مميوف دوالر، و في سنة  231432ليصؿ إلى نحو  1998ثـ ارتفع خالؿ عاـ  ،بيف لبناف وا 

مميوف دوالر وقد يرجع ذلؾ إلى  18174انخفض حجـ االستثمارات العربية البينية ليصؿ إلى  2000
عدىا ىذه االستثمارات حالة مف نتفاضة، لتشيد بمنية في فمسطيف نتيجة فعاليات اإلتوتر األوضاع األ

مستوى بمغتو منذ البدء  وىو أعمى ،2005والر في سنة مميوف د 3726335تصؿ إلى و نتعاش اإل
إلى زيادة  ،ات العربية البينية في ىذه السنة، وتعود ىذا إلى الزيادة الكبيرة في االستثمار في رصدىا

االستثمارات العربية الواردة إلى المممكة العربية السعودية مف خالؿ المشروعات االستثمارية 

                                                 
مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار التابع لمجمس  ،االستثمار في المنطقة العربية ومواجية التوترات الراىنة شيريف ىيكؿ، ،ريـ عبد العزيز 1

 ،عمى الموقع اإللكتروني:  8ص. ،2003القاىرة، ة الدوؿ العربية،الوزراء المصري باالشتراؾ مع جامع
http://www.eip.gov.eg/uploads/subissues Does /Arabic invest pdf     الساعة  2008/ 02/08تـ االطالع بتاريخ

09:20  
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بمغ حجـ االستثمارات العربية  2006، وفي عاـ االقتصاديةعبد اهلل  طبة إلى مدينة الممؾالمستق
بسبب عدـ  2005عف سنة  %5035مميوف دوالر منخفضة بذلؾ بنسبة  1650432البينية حوالي 

تكرار الزيادة الكبيرة في االستثمارات الواردة إلى المممكة العربية السعودية، بعدىا ارتفع حجـ ىذه 
شيد بعدىا االستثمارات العربية البينية ت، ل2008مميوف دوالر سنة  3536939ى االستثمارات ليصؿ إل

عمى بعض الدوؿ العربية مف جية وعدـ  انخفاضات متتالية نتيجة تداعيات االزمة المالية العالمية
مميوف  681537، حتى وصؿ إلى كثير مف دوؿ المنطقة مف جية أخرىار السياسي في ستقر اال

ويشير تقرير المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات حوؿ مناخ  ، 2011دوالر سنة 
أف تدفقات االستثمارات العربية البينية المباشرة بمغت خالؿ ، 2011االستثمار في الدوؿ العربية لسنة

، السوداف، السعودية :دوؿ ىي 7مميار دوالر، حيث استحوذت  17835نحو ( 2011-1995)الفترة 
وأشار التقرير ، مميار دوالر 14434% منيا بقيمة 82اإلمارات عمى ، البحريف، الجزائر ،لبناف، مصر

عاما األخيرة  17ػالدوؿ المضيفة لالستثمار العربي البيني خالؿ ال قائمة إلى أف السعودية تصدرت
ثانية % مف اإلجمالي، يمييا السوداف في المرتبة ال27مميار دوالر وحصة  4738بقيمة إجمالية 

 1939% مف اإلجمالي، ومصر في المرتبة الثالثة بنحو 1431مميار دوالر وحصة  2333بحوالي 
%، 834مميار دوالر وحصة  1438%، ثـ لبناف في المرتبة الرابعة بحوالي 930مميار دوالر وحصة 

رتبة %، ثـ البحريف في الم738مميار دوالر وحصة  1338ثـ الجزائر في المرتبة الخامسة بحوالي 
 1338%، ثـ اإلمارات في المرتبة السابعة بحوالي 737مميار دوالر وحصة  1335السادسة بحوالي 

%، 337مميار دوالر وحصة  635%، ثـ المغرب في المرتبة الثامنة بحوالي 634مميار دوالر وحصة 
بة العاشرة %، ثـ تونس في المرت236مميار دوالر وحصة  436ثـ األردف في المرتبة التاسعة بحوالي 

 .% مف اإلجمالي2344مميار دوالر وحصة  433بحوالي 
يتبيف لنا مما سبؽ  ضآلة حجـ  عوامل ضعف االستثمارات البينية وىجرة األموال العربية لمخارج: -2

حيث تشير اإلحصاءات إلى أف  االستثمارات العربية البينية مقارنة باالستثمارات العربية في الخارج،
 670( قد قدرت بنحو 1995-1974لعربية خارج الوطف العربي خالؿ الفترة )حجـ االستثمارات ا

 مميار دوالر، 12وقدرت االستثمارات داخؿ الدوؿ العربية خالؿ نفس الفترة بحوالي  ،الرمميار دو 
دوالر يستثمر  56بمعنى أف كؿ دوالر يستثمر داخؿ الوطف العربي يقابمو ، 1/56وبذلؾ تكوف النسبة 

، ويرجع ضعؼ االستثمارات العربية البينية وىجرة رؤوس األمواؿ العربية لمخارج إلى  (1)في الخارج
 ضعؼ المناخ االستثماري في ىذه الدوؿ والناجـ عف عدة أسباب نذكر مف بينيا:

ضعؼ العائد عمى االستثمار في المنطقة العربية: حيث تعتبر العوائد المتوقعة عمى االستثمار  -
وتتأثر  ة لضعؼ االستثمارات البينية وىروب رؤوس األمواؿ إلى الخارج،مف المحددات الرئيسي

                                                 
 .42ص. مرجع سابؽ، االستثمار والتمويؿ،، مؤتمر العربية واقعيا وآفاقيا في ظل النظام العالمي الجديداالستثمارات  تشاـ فاروؽ، 1
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ت أدوا التقدـ التكنولوجي، العوائد المتوقعة لالستثمارات بعدة عوامؿ يمكف إجماليا في التالي:
 الحوافز الضريبية الجمركية، توفر الخدمات األساسية، العاممة،ومجاالت االستثمار، توفر األيدي 

األسواؽ المالية المتطورة، ووفقا  أسعار الفائدة، أسعار الصرؼ، النقد األجنبي،الرقابة عمى 
الستبياف قامت المؤسسة العربية لضماف االستثمار بتوزيعو عمى المستثمريف العرب 

(، أفادت آراء المستثمريف بأف إمكانية تحقيؽ عائد مرتفع يحتؿ المرتبة 1993-1992لمسنوات)
وبناءا عمى استبياف مشابو قاـ بو مركز الدراسات  ،رارات المستثمريففي تأثيره عمى قاألولى 

ردنية تـ سحبيا عشوائيا عاـ شركة أ 151اإلستراتيجية التابع لمجامعة األردنية بتوزيعو عمى 
، تبيف أف عامة لالستثمار وتوقعات المستقبؿحيث تضمنت االستمارة أسئمة حوؿ البيئة ال ،1995

في  % 1836ستثمار في الشركات والمؤسسات األردنية في الخارج يبمغ متوسط العائد عمى اال
فقط ،أي أف العائد عمى االستثمار في الخارج أكثر  % 733حيف يبمغ ىذا المتوسط في الداخؿ 

مف ضعفيف ونصؼ عف نظيره في الداخؿ، وقد تبيف في أغمبية الدوؿ العربية أف نسبة العائد فييا 
 12و  %10ىي دوف معدؿ الفائدة السائد في السوؽ والذي يتراوح في أغمبية الدوؿ العربية بيف 

 ؛ %
الفوائض المالية العربية واستخداـ ىذه  بقومية في استيعاضعؼ االستراتيجيات الوطنية أو ال -

 ؛االجتماعيةو  االقتصاديةالييكمية  البنىالفوائض في تطوير 
ختالفيا حسب الحقب الزمنية مارات وا  في مجاؿ االستث االقتصاديةتقمب السياسة التشريعية و  -

اإلجراءات اإلدارية الالزمة والظروؼ السياسية التي تمر بيا المنطقة العربية وطوؿ وتعقيد 
 ؛( 1)جيؿ وترخيص المشاريع االستثمارية لتس

العربي أو القياـ المشاريع العربية أو السوؽ العربية المشتركة أو  االقتصاديإف تاريخ التعاوف  -
العربية أو التجارة العربية البينية تبقى رىنا لمتقمبات السياسية التي تصيب  -االستثمارات العربية

 ؛العربية -العالقات العربية

الخميج أو بعض غياب أو ضعؼ أسواؽ الماؿ والبورصات في غالبية الدوؿ العربية باستثناء دوؿ  -
 ، الدوؿ األخرى مما يقمؿ مف فرص جذب االستثمار

ظر خاصة فيما نالسياسات النقدية المتبعة في بعض األقطار العربية والتي تحتاج إلى إعادة  -
 .(2) يتعمؽ بارتفاع أسعار الفائدة

 
 

                                                 
1

 .46، مرجع سابؽ، ص.واقعيا وآفاقيا في ظل النظام العالمي الجديد االستثمارات العربية:تشاـ فاروؽ،   

2
 ، ط االستثمارات في االقتصاديات اإلنتقاليةسبؿ تنشيالمؤتمر الدولي الثاني حوؿ:  ،واقع االستثمارات العربية وآفاق تطويرىا مناور فريح حداد، 

 .32ص. ،2004 جامعة سكيكدة، والتسيير، كمية العمـو االقتصادية
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جنبي المبحث الثالث: أثر التطورات الحديثة في بيئة العالقات الدولية عم  االستثمار األ
 المباشر

المتمثمة أساسا ، و التي شيدىا العالـ في العقد األخير مف القرف العشريف االقتصاديةتعد التطورات  
في التوقيع عمى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وما تضمنتو مف تحرير حركة التجارة الدولية وحرية 

في إطار ثنائي أو  اوتجمعات اقتصادية سواءاتجاه دوؿ العالـ إلى تكويف تكتالت ، و انتقاؿ رؤوس األمواؿ
 االقتصادي، وتعزيز التعاوف إقميمي وذلؾ عمى أساس تحرير التبادؿ التجاري بيف أعضاء التكتؿ

انتشار ظاىرة العولمة عمى نطاؽ واسع، وقد ـ العوامؿ التي أسيمت في تعميؽ و التكنولوجي بينيا، مف أىو 
مية االستثمار األجنبي المباشر مف خالؿ تعاظـ دور الشركات أدت ىذه التطورات جميعا إلى زيادة أى

والسياسي في الوقت الراىف  االقتصاديمتعددة الجنسيات التي أصبحت تشكؿ القوة الموجية لمنظاـ 
 والمحرؾ الرئيسي لمعولمة.

لغاء القيود وا االقتصاديمة وما تتضمنو مف تزايد ظاىرة اإلعتماد فالعول  لحواجز الدولي المتبادؿ وا 
ر الشركات متعددة والمسافات أماـ حركة التجارة الدولية ورؤوس األمواؿ واالستثمارات أدت إلى تعاظـ دو 

قتصاد العالمي ومف ثـ زيادة تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر عمى المستوى العالمي الجنسيات في اإل
 . االقتصاديوزيادة مساىمتو في عممية التنمية والنمو 

 االستثمارات األجنبية المباشرة ول: العولمة و المطمب األ 

 شيدت الحقبتيف الماضيتيف تحرؾ تدريجي نحو العولمة مف خالؿ ثالث مظاىر: 

 ؛بروز رأس الماؿ الفكري كأىـ أصؿ خالؽ لمثروة في معظـ الدوؿ الصناعية .1
تصاالت يسر ذلؾ التطور في تكنولوجيا اإل وقد االقتصاديةالتوسع في عولمة األنشطة  .2

 ؛المستوي العالمي االستثمار عمىنخفاض في عوائؽ كؿ مف التجارة و المواصالت واإلو 

بروز وىيمنة سياسات اقتصاد السوؽ وما تالىا مف تغيرات في سياسات االقتصاد الكمي  .3
 واستراتيجيات التنمية في الكثير مف الدوؿ.

السياسية وكذا و  االقتصاديةالمخاطر كؿ ىذه العوامؿ مجتمعة لعبت دورا مؤثرا في عممية تقييـ  
 إعادة رسـ خريطة االستثمار األجنبي المباشر.
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  العوامل المتسرة ليا: متيوميا و العولمة أوال:

عتماد المتبادؿ بيف الفاعميف في االقتصاد عممية تعميؽ مبدأ اإل إلى يشير مصطمح العولمة 
ية ليؤالء مف حيث الدول االقتصاديةوالعالقات  الدوليالعالمي بحيث تزداد نسبة المشاركة في التبادؿ 

بحيث تنمو عممية  ،الحجـ والوزف في مجاالت متعددة وأىميا السمع والخدمات وعناصر اإلنتاجو  المستوى
عالقات وتكوف أشكاال جديدة لم الكمي، االقتصاديلتجاري الدولي لتشكيؿ نسبة ىامة مف النشاط االتبادؿ 

 .(1)قتصاد العالميفي اال الدولية االقتصادية

الترابط المتزايد لألسواؽ الوطنية مف أجؿ إنشاء السوؽ العالمية  أنيا كما تعرؼ العولمة عمى 
 .(2) والتطوير السريع لمسوؽ القارية

تكثيفيا وتركيزىا عف  وتعمؿ عمى الدولية  االقتصاديةحيوية لمعالقات  االقتصاديةوتعطي العولمة  
 االقتصادياستقاللية الدولة والمشروع  يؤدي إلى تفاؽوىذا اإل النقدية،و  االقتصاديةيؽ إنشاء االتحادات طر 

أكثر حرية في عممية االستثمار  وتصبح ىذه األخيرة االقتصاديةمف عالقة الحكومات مع التنمية  ويغير
دة ضمف مسؤوليات عممية المراقبة جديمكانة وتأخذ الحكومة  ،مع والخدماتنتقاؿ لعناصر اإلنتاج والسواإل

 .(3)و التنظيـ

النظاـ وبالتالي يمكف القوؿ أف العولمة ال تخرج عف كونيا السمة الرئيسية التي يتسـ بيا   
الذي بدأ يتشكؿ في العقد األخير مف القرف العشريف ،والقائـ عمي تزايد درجة  ،العالمي الجديد االقتصادي

الثروة التكنولوجية االعتماد المتبادؿ بفضؿ اتفاقيات تحرير التجارة العالمية والتحوؿ آلليات السوؽ وتعميؽ 
د فييا المتدخموف ويتعد التي حولت العالـ إلي قرية صغيرة تختفي فييا كؿ الحدود السياسية، ،والمعموماتية

 مف دوؿ وتكتالت اقتصادية ومنظمات دولية وشركات متعددة الجنسيات.

وتعتبر العولمة ظاىرة شمولية ليا أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، إال أف عقد  
اىرة التسعينيات أبرز ميالد ما يمكف أف نسميو "العولمة المالية" والتي يرى البعض أنيا أبرز تجميات ظ

 حيث زادت رؤوس األمواؿ الدولية بمعدالت تفوؽ بكثير معدالت نمو التجارة والدخؿ العالمييف. ،العولمة

إف ظاىرة العولمة المالية بما تعكسو مف زيادة حركية في تنقؿ رؤوس األمواؿ قد تحمؿ معيا  
إف أحسف التصرؼ -كما أنيا قد تجمب معيا فوائد ومزايا  ،) تقديـ لألزمات(مخاطر عديدة وىزات مدمرة

تعود بالنفع عمى االقتصاد العالمي بشكؿ عاـ والدوؿ النامية بشكؿ خاص، ألف نمو ىذه األخيرة  -فييا
                                                 

1
 . 18، 17،ص.ص. 2001عبد المطمب عبد الحميد ،العولمة واقتصاديات البنوؾ،الدار الجامعية،اإلسكندرية، 

2Alain Nonjon, La mondialisation, la question du programme traite sous formes de dissertions 

,édition SEDES, Paris,1999,p.28.   
3
 Gabriel wackerman, l’espace national a la mondialisation, édition copy right, Paris,1995,p157. 
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ليذا فإف ، ار والنمو لالقتصاد العالمي وتضييؽ اليوة بيف أطرافوستقر أصبح شرطا ضروريا لتحقيؽ اال
يستوجب الوقوؼ عند العوامؿ المسببة لتعاظـ  ،ىذه العولمة لمبالد النامية ومخاطرىااإللماـ بمدى نجاعة 

 والتي يمكف إيجازىا في النقاط التالية: ىذه الظاىرة

: ونعني بو األىمية المتزايدة لرأس الماؿ التي تتجسد في صناعة صعود الرأسمالية المالية -1
فية، ونتيجة لذلؾ أصبح االقتصاد العالمي الخدمات المالية بمكوناتيا المصرفية وغير المصر 

تحركو مؤشرات ورموز البورصات العالمية والتي تؤدي إلى نقؿ الثروة العينية مف يد مستثمر إلى 
 ؛آخر دوف أي عوائؽ سواء داخؿ البمد الواحد أو عبر الحدود الجغرافية

مواؿ الباحثة عف الربح إف الحركة الدائمة لرؤوس األ بروز فوائض نسبية كبيرة لرؤوس األموال: -2
عمى الصعيد العالمي تعكس وجود كتمة كبيرة مف الفوائض االدخارية غير المستثمرة، فأصبح مف 
الضروري البحث عف منافذ الستثمارىا فراحت تبحث عف فرص استثمارية عمى الصعيد الدولي 

ية في الدوؿ لتدر مردودا أفضؿ مما لو بقيت في الداخؿ أو مستثمرة بمعدالت ربحية متدن
 ؛ه األمواؿالمصدرة ليذ

تكرست العولمة المالية بنمو األدوات المالية الجديدة التي ظيور األدوات المالية الجديدة:   -3
( والمستقبميات Options( والخيارات )Swapsاستقطبت المستثمريف مثؿ المبادالت )

(Futures باإلضافة إلى األدوات التقميدية التي تتداوؿ في األسواؽ المالية وىي األسيـ ،)
 ؛والسندات

يتكامؿ ىذا العامؿ مع سابقو في الدور الذي تمعبو شبكات االتصاؿ ونقؿ  التقدم التكنولوجي: -4
عالمية المعمومات التي يتيحيا التقدـ التقني اليائؿ الذي نشيده اليوـ في ربط األسواؽ المالية ال

سواؽ بصفة آنية مما يسمح لممستثمريف بالفعؿ ورد الفعؿ عمى التطورات التي تحدث في ىذه األ
 ؛وفورية

ارتبطت زيادة تدفقات رؤوس األمواؿ  :وتكامل أسواق المال الدولية نتتاح الماليسياسات اإل  -5
الداخمي  عبر الحدود وسرعة انسيابيا بيف سوؽ وآخر بشكؿ وثيؽ مع سياسات التحرر المالي

، وتعتبر الحركة الدولية لرأس الماؿ مظيرا أساسيا مف مظاىر التكامؿ المالي الدولي، والخارجي
كما أف صورة ىذه الحركة ودرجاتيا ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة األسواؽ المالية الدولية ،حيث تعد 

عبر مختمؼ دوؿ العالـ،  ىذه األسواؽ ىي القناة التي تتدفؽ مف خالليا األدوات المالية المختمفة
ولقد أدت عممية تحرير األسواؽ المالية في الدوؿ النامية إلى تكامميا مع النظاـ المالي الدولي ، 

 ف نمو مف القوى الدافعة لمعولمة .ويعتبر ما حققتو ىذه الدوؿ م
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 االستثمارات األجنبية المباشرةاالرتباط السببية بين العولمة و  ثانيا: عالقة  

وحركة التحرير  تصاالت وتكنولوجيا المعموماتعف الطفرة التي حدثت في مجاؿ اإل نتج    
باشر وفي االستثمار األجنبي الموتدفؽ رأس الماؿ الدولي ، توسع ضخـ في التجارة الدولية االقتصادي

التجارية  ، فسوؽ اإلنتاج الدولي أصبح أكثر انفتاحا كنتيجة لتخفيض القيودالذي تقوده الشركات الدولية 
كذلؾ مف خالؿ التحرر العالمي تحت قواعد ،مثؿ السوؽ الموحدة في أوروبا وأمريكا واآلسياف، و  المحمية

شرؽ أوروبا في مضمار المنافسة  المنظمة العالمية لمتجارة، وقد نمت المنافسة خاصة بعد دخوؿ دوؿ
 التطور السريع الذي حدث في دوؿ شرؽ آسيا.و 

ي إزالة العقبات التي وضعت في السابؽ لحماية السوؽ المحمي ومف يمكف ولقد ساىمت العولمة ف 
وقد ساىـ في ىذا االتجاه  ،لمشركة التوجو لالستثمار واستيراد متطمبات اإلنتاج دوف عقبات تجارية

 الستثمار األجنبي المباشر،مما أدى إلىالسياسات الحكومية التي عممت عمي تييئة المناخ بغرض جذب ا
حيث تشير البيانات إلى أف النمو المتوسط لالستثمار  النمو الكبير ليذا األخير عمي المستوي العالمي،

 سنويا، وىذه النسبة تفوؽ معدؿ %7( ما يزيد عف2000- 1995األجنبي المباشر قد بمغ خالؿ الفترة )
 . (1) عالمية خالؿ نفس الفترةكما تفوؽ متوسط النمو السنوي لمتجارة ال ،الناتج المحمي اإلجمالي العالمي

عمى مرونة االقتصاد  امؤشر  ،ي حجـ االستثمار األجنبي المباشرالمستمر فويعتبر النمو السريع و  
 ،عولمة االقتصاد الدولي ألجنبي المباشر ىي أكبر عالمة عمىفثورة االستثمار ا الدولي في ظؿ العولمة،

ومف ثـ فالشركات متعددة  ،عممياتيا خارج الحدود القوميةيع توسقياـ الكثير مف الشركات بإنشاء و نظرا ل
 اإلقميمية العالمية. االقتصاديةالجنسيات تقؼ في قمب النقاش الدائر حوؿ أىمية أو ضرورة االتحادات 

، ة الجنسيات زوجيف شديدي االرتباطالشركات متعددلفكر العاـ الدولي فإف العولمة و وفي ا  
و في نفس الوقت فإف نموه السريع يأتي  ،ر يمثؿ المميد الرئيسي لمعولمةاشفاالستثمار األجنبي المب
وىذا ما أكدت عميو منظمة األنكتاد في تقريرىا عف االستثمار سنة  االقتصاديكنتيجة لمعولمة والتحرر 

1998  . 

 

 

 

                                                 
1

 .52، ص. 2007دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، االستيالكي في الدول النامية،العولمة وأثرىا عمي الطمب عبير محمد عمي عبد الخالؽ،  
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العالمي وأثره عم  نمو االستثمار  ات عم  المستوىتعاظم دور الشركات متعددة الجنسي المطمب الثاني:
 األجنبي المباشر

ىذه نتيجة لتأسيس  ،ترتبط ظاىرة االستثمارات األجنبية المباشرة بالشركات متعددة الجنسيات 
التسويقية لشبكة واسعة وممتدة مف الفروع التي تتعامؿ في جميع األنشطة والمجاالت اإلنتاجية و األخيرة 

صعيد  ثماراتيا أضحت تمعب دورا ميما عمىحجـ ىذه الشركات وضخامة است ونتيجة لضخامة التمويمية،و 
وىو ما  ،مف إجمالي مبيعات العالـ % 80االقتصاد العالمي، حيث تستحوذ ىذه الشركات عمي حوالي 

االستثمارات األجنبية ثمث  ، كما تسيطر ىذه الشركات عمىاإلنتاجية الضخمةدراتيا التسويقية و يعكس ق
    .ثمث التجارة الدولية في مجاؿ السمع والخدمات المباشرة و 

وتكوف في الغالب  ،نشاط االستثمار األجنبي المباشر تمارس الشركات متعددة الجنسيات و     
في البمداف النامية بصفة ممكو الدولة في بعض دوؿ العالـ و ممموكة لمقطاع الخاص، إال القميؿ منيا الذي ت

التي أخذت تتوسع عمى نحو متزايد ، مؾ المتعمقة بالموارد الطبيعية و يما تأساسية في بعض الصناعات الس
مميوف  69ترليوف دوالر، ووظفت نحو  7نحو  2011وبمغت القيمة المضافة ليذه الشركات في عاـ 

 فرنسا، وىناؾ خمس بمداف وىي ألمانيا،، (1)ترليوف دوالر 7وصدرت سمعا وخدمات تجاوزت  ،عامؿ
شركة  53 الرائدة في العالـ، ةشركة مف الشركات المئ 73ىي موطف ، اليابافات المتحدة و الوالي بريطانيا،

 منيا مف اإلتحاد األوروبي.

ـ أسباب زيادة حجـ ىالدولي مف أ دور الشركات متعددة الجنسيات عمى المستوى يعتبر تعاظـو    
عبر الحدود السيما تمؾ التي  والشراءندماج فقد حفزت عمميات اإل ،الستثمار األجنبي المباشر عالمياا

حيث بمغت عمميات  الزيادة التي سجمت لالستثمار األجنبي المباشر، تشارؾ فييا شركات البمداف المتقدمة،
ة جديدة لطفرة ، وىناؾ سممميار دوالر 526سبيؿ المثاؿ  عمى 2011التممؾ عبر الحدود سنة و االندماج 

سيما الشركات وال ،الجماعية استثمار الصناديؽ االستثمارية الشراء وىي تزايدعمميات االندماج و 
الشركات  مالي،ج الاوقد دفع عدد مف العوامؿ مف بينيا انخفاض أسعار الفائدة وتزايد االندم، المساىمة

مميار دوالر  135 ث قدرت قيمة ىذا االستثمار بحوالىاالستثمار في الخارج ،حي المساىمة الخاصة الى
 .مف عمميات االندماج و الشراء عبر الحدود % 19ؿ ما نسبتو وشك ،2005عاـ 

 

 

                                                 
 .10ص.،  2012جنيؼ، نيويورؾ ، ،) عرض عام( 1691 تقرير االستثمار العالمي لسنة ،مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية  1
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 المنظمة العالمية لمتجارة واالستثمار األجنبي المباشر :لثلمطمب الثاا

 االقتصاديبالنظر إلى الدور الياـ الذي أصبحت تقوـ بو الشركات متعددة الجنسيات في النشاط  
االستثمار األجنبي ة الوثيقة بيف التجارة الدولية و العالمي مف خالؿ االستثمار األجنبي المباشر ونظرا لمصم

في تـ طرح موضوع تدابير االستثمار المتصمة بالتجارة في مفاوضات جولة األورجواي بمراكش  المباشر،
ثار تقييدية ومشوىة آينة تؤدي إلى عتقاد بأف ىناؾ تدابير استثمارية معوذلؾ مف منطمؽ اإل 1994أفريؿ 

حرية التجارة، األمر الذي يتعارض مع مبادئ االتفاقية  مية ومف ثـ يكوف ليا أثر عكسي عمىلمتجارة العال
*العامة لمتعريفة الجمركية

،
الشركات متعددة  كما تضمنت ىذه الجولة اتفاقيات أخرى شديدة الصمة بنشاط 

التي تمـز الدوؿ األعضاء في المنظمة رية المرتبطة بالممكية الفكرية و تفاقيات التجاالجنسيات وىي اإل
براءات العالمات التجارية و بضماف حد أدنى مف الحماية عبر مراحؿ زمنية لحماية الممكية الفكرية و 

ت متعددة الجنسيات، ويحمي ىذا الشركا والتي تتحكـ فييا بالدرجة األولى االختراع وحقوؽ المؤلؼ،
لمستثمر األجنبي مف أف تسرؽ أو تقمد أو تنسخ ابتكاراتو مف قبؿ الشركات العاممة بالدوؿ تفاؽ ااإل

 المضيفة سواء كانت شركات محمية أو أجنبية أو أفراد.

تفاؽ التجاري المرتبط بتدابير االستثمار بسبب أثره المباشر عمى وسنركز تحميمنا ىنا عمى اإل    
بوصفو أوؿ اتفاؽ دولي يقـو بوضع قواعد لمعاممة االستثمارات أنشطة الشركات متعددة الجنسيات و 

 األجنبية في الدوؿ المضيفة في إطار النظاـ التجاري لمجات والمنظمة العالمية لمتجارة.

TRIMsتتاقية تدابير االستثمار المتعمقة بالتجارة إ ضمونم أوال:
**  

االستثمار المتعمقة بالتجارة والتي مف  اإلتفاؽ بشأف إجراءات تـ خالؿ مفاوضات جولة األورجواي، 
شأنيا إزالة بعض الشروط التي تفرض عمى المستثمر األجنبي والتي تتعارض مع أىداؼ المنظمة 

االستثمار المتعمقة بالتجارة لمنع أي عضو مف اتخاذ  تفاقية تدابيرحيث وضعت إ ،(1) العالمية لمتجارة
تفاؽ فترة انتقالية لمدة سنتيف اعتبارا مف ، ويعطي اإل1994ـ اتفاقيات الجات إجراءات تتعارض مع أحكا

خمس سنوات بالنسبة ت المحظورة طبقا ليذا االتفاؽ، و لمبمداف المتقدمة إللغاء اإلجراءا 01/1995/ 01
 لمبمداف النامية، وسبع سنوات بالنسبة لمبمداف األقؿ نموا.

                                                 
، إلى تحرير التجارة الدولية عف طريؽ إزالة الحواجز 20/10/1947( التي أبرمت في GATTاالتفاقية العامة لمتعريفات الجمركية ) تيدؼ *

ة، وقد الجمركية وغير الجمركية التي تضعيا الدوؿ عمي تحركات السمع عبر الحدود الدولية وفتح األسواؽ، ومف ثـ إفساح المجاؿ لممنافسة الدولي
 1947ف التعديالت عمى مدى ثماني جوالت متالحقة، بدأت بجولة جنيؼ في سويسرا عاـ خضعت القواعد التي تضمنتيا اتفاقية الجات لمعديد م

دولة عمى الوثيقة الختامية وأعمف عف قياـ  117بمراكش، حيث وقعت  15/04/1994وانتيت بجولة األورجواي التي أختتمت أعماليا رسميا في 
 اقية الجات واالتفاقات التي تـ التوصؿ إلييا في ختاـ جولة األورجواي.( لتتولي اإلشراؼ وتنفيذ اتفOMCالمنظمة العالمية لمتجارة )

** Trade Related Investment Measures 

1
  24سيد طو بدوي، مرجع سابؽ، ص. 
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 :(1)ز في ما يميتفاؽ التريماإلجراءات المحظورة التي شمميا إ وتتمثؿ  

ال يجوز أف يفرض عمى المستثمر األجنبي استخداـ نسبة محددة مف المكوف المحمي في المنتج  -1
 ؛النيائي

 ؛المستثمر تحقيؽ توازف بيف صادراتو ووارداتو دائما ال يجوز أف يفرض عمى -2
 ؛نتاج المشروع االستثماري في السوؽ المحميةاال يجوز فرض شرط بيع نسبة معينة مف  -3

ستيراد ربط بيف النقد األجنبي المخصص لإليجوز أف تطمب الدولة مف المستثمر األجنبي ال ال -4
أو التركيز  بشكؿ إحداث توازف فيما بينيما اوحصيمة النقد األجنبي مف عمميات التصدير ،سواء

ألف ىذا المطمب يعتبر تحديدا كميا لمصادرات مما يخالؼ أحكاـ  اآلخر، عمى زيادة أحدىما عمى
 فاقية الجات.ات

بتدابير االستثمار  ،وتعرؼ اإلجراءات سالفة الذكر والتي قد يكوف ليا تأثير سمبي عمى التجارة 
 رؼ عمى، والتي تشمراقبة تنفيذ ىذه االتفاقيةالمتصمة بالتجارة أو "تريمز"، ولقد تـ إنشاء لجنة خاصة ل

 تفاؽ. المسائؿ المتعمقة بسير وتنفيذ اإلالتشاور بيف األعضاء بشأف 

  تدفق االستثمار األجنبي المباشردورىا في ا و TRIMsا تتاقية التريمزتقييم إ ثانيا:

تفاؽ دولي يقوـ بوضع قواعد لمعاممة االستثمار المتصمة بالتجارة أوؿ إتفاؽ إجراءات يعد إ -
حيث  االستثمارات األجنبية في الدوؿ المضيفة في إطار النظاـ التجاري متعدد األطراؼ لمجات،

ألـز جميع الدوؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية بحضر تطبيؽ عدد مف إجراءات االستثمار 
التي تخالؼ مبدأي المعاممة الوطنية واإللغاء التاـ لمقيود الكمية، وذلؾ بيدؼ تخفيؼ القيود 

مف  وبالرغـ ،سيع نطاؽ التبادؿ التجاري الدوليومف ثـ تو  المفروضة عمي االستثمار بيف الدوؿ،
تفاؽ كانت متواضعة بشكؿ كبير تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ ىذا اإل ذلؾ نجد أف النتائج التي

التي كانت وراء إدخاؿ ىذا الموضوع في جدوؿ موحات الدوؿ الصناعية المتقدمة و مقارنة بط
الجزئي لرؤوس األمواؿ  تفاؽ عمى مجرد التحرير، حيث اقتصر ىذا اإلمفاوضات األورجواي

ستثمار، موؿ ىو إقامة نظاـ جات متكامؿ لالالمرتبطة بالتجارة الدولية فقط، فيما كاف المأالدولية و 
والذي يتـ مف خالؿ إجراء تحرير كامؿ لالستثمارات ولحركة رؤوس األمواؿ الدولية مف كافة 

 ؛(2)القيود  المفروضة عمييا

                                                 
1

 والتسيير، االقتصاديةكمية العمـو  ،أطروحة دكتوراه دولة غير منشورة ،النظام التجاري العالمي الجديدالمنظمة العالمية لمتجارة و  بف موسي كماؿ، 

 3   178 ،177ص.ص. ، 2004جامعة الجزائر،
2
 Patrick Low, Arivind Subramanian ,Beyond TRIMs: A case for Multilateral Action on 

Investment rules and Competition Policy, The Uruguay Round and the Developing Countries 

,Cambridge University Press, 1996, p.p.380,381. 
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حيث  ،ضعيفة وغير متوازنةمقة بالتجارة تفاؽ إلجراءات االستثمار المتعجاءت معالجة ىذا اإل -
امية وأىميا شرط المكوف المحمي ركز ىذا االتفاؽ عمى معظـ اإلجراءات السائدة في الدوؿ الن

رة السائدة في  فيما لـ يتعرض لمعظـ إجراءات االستثمار المقيدة لمتجا ،وشرط التوازف التجاري
تأثير اإلجراءات في  غـ تماثؿر  الناجمة عف أنشطة الشركات متعددة الجنسيات،الدوؿ المتقدمة و 

حركة التجارة الدولية، واالتفاؽ بذلؾ يجسد اختالؿ الحالتيف عمى االستثمار األجنبي المباشر و 
تفاؽ التريمز عددا مف ، ففي الوقت الذي حظر فيو إ(1)موازيف القوى بيف الدوؿ المتقدمة والنامية

لـ  النامية واعتبرىا مشوىة لمتجارة، إجراءات االستثمار التي تتخذ في الغالب بواسطة الدوؿ
المخمة بشروط المنافسة والتي تتخذ عالجة لألنشطة المشوىة لمتجارة و تفاؽ أي ميتضمف اإل

بواسطة الشركات متعددة الجنسيات وخاصة ما يعرؼ بقيود ممارسة النشاط والتي تفرضيا الشركة 
، ومف ثـ فإف قيود ج بقيمة معينةد منيا مدخالت إنتااألـ عمى شركاتيا بالخارج، بأف تستور 

، وبالتالي فإف قيمة (2)ممارسة األعماؿ تتحكـ فييا غالبا الدوؿ المتقدمة مف خالؿ قوانيف المنافسة
تفاقيات تدابير االستثمار مف الممكف أف تكوف أكثر فعالية إذا تمكنت الدوؿ النامية مف مراقبة إ

 ؛منافسةقيود ممارسة النشاط مف خالؿ تطوير قوانيف ال
عمى الرغـ مف أف تدابير االستثمار المرتبطة بالتجارة ىي الضماف الوحيد لمدوؿ النامية في  -

مواجية قيود ممارسة األعماؿ، فإف الدوؿ النامية ال تستخدـ تمؾ التدابير بشكؿ كامؿ وأحيانا ال 
تقمؿ مف أىمية  تستخدميا عمي اإلطالؽ ، فالمنافسة بيف الدوؿ النامية لجذب االستثمار المباشر

 ؛(3)ىذه التدابير
مف إجراءات االستثمار  اكبير  ابما أف الدوؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية تمتـز بإزالة عدد -

تفاؽ يترتب عميو زيادة ونمو حركة االستثمار ، فإف تنفيذ ىذا اإلالمتصمة بالتجارة المذكورة سابقا
ثـ تزايد نصيب البمداف النامية مف التدفقات  األجنبي المباشر عمى المستوي العالمي، ومف

تفاؽ إلى توفير المناخ المالئـ لجذب االستثمار،حيث يؤدي تنفيذ ىذا اإلاإلجمالية ليذا 
 االستثمارات األجنبية المباشرة. 

 

 

 

                                                 
1

 3  78ص. ، 1995بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ، الجات وأخواتيا ابراىيـ العيسوي، 

2
 . 79ص. مرجع سابؽ، ،محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة رضا عبد السالـ ، 

3
 .79ص. المرجع السابؽ، 



111 

 

 االستثمار األجنبي المباشرتحادات اإلقميمية و اإل  رابع:المطمب ال

 االقتصاديةوتعميؽ المصالح  االقتصاديةلعؿ وجود ترتيبات جديدة في اتجاه تكويف التكتالت  
العالمي  االقتصاديالعالمية ىي مف أىـ خصائص النظاـ  االقتصاديةالمشتركة وربطيا بالترتيبات 

ولي الجديد، حيث تعكس ىذه التكتالت درجة عالية مف كثافة االعتماد المتبادؿ وتقسيـ العمؿ الد
فيو الشركات متعددة الجنسيات  واالستثمارات والتجارة وأنواع التبادؿ األخرى، في نفس الوقت الذي تعمؿ

ذا عممنا أف أنظمة التكامؿ (1)إيجاد نوع مف الترابط بيف ىذه التكتالت عمى والتكتالت  االقتصادي، وا 
بكؿ صورىا االقتصادية

تسيطر مف سكاف العالـ و  %80 مف دوؿ العالـ وحوالي %75تشمؿ حوالي  ،
ا عمى االقتصاد العالمي الجديد ألدركنا مدى اآلثار التي تحممي ،مف التجارة العالمية %85 عمى حوالي

 االقتصاديةمنظمة التجارة تسمحاف بقياـ التكتالت صة إذا عممنا أف اتفاقية الجات و توجياتو وخاو 
 . (2)اإلقميمية

بينما  ،التسعينات والدة الغالبية العظمي مف ىذه التنظيماتوقد شيدت أواخر الثمانينات وحقبة  
نجحت بعض التكتالت القديمة في إعادة ترتيب ىياكميا وأىدافيا بما يتناسب مع مستجدات المرحمة 

حادات اإلقميمية يمكف أف تؤدي إلى ىي أف االت ،كنتيجة أساسية يمكف تصورىاو  ،(3)الراىنة االقتصادية
قربا مف في الدوؿ المضيفة المنضمة أو األكثر  االقتصاديةيث ستتركز األنشطة ح التركيز لألنشطة،

واإلقميمية توفر مناخ  االقتصاديةفالمؤشرات الحديثة تفترض أف االتحادات  ،سوؽ الطمب أو المستيمكيف
ولعؿ أىـ التكتالت ، (4)فعاؿ ليس فقط لنمو التجارة بؿ أيضا لنمو حجـ االستثمار األجنبي المباشر

تحاد في الوقت الراىف نجد اإل العالمية االقتصاديةالتي احتمت مكانا بارزا عمى الساحة  االقتصادية
                                                 

 

 : وتتمثل في 

 :و يتـ في إطارىا إلغاء الحقوؽ الجمركية المتعمقة بالمبادالت التجارية بيف البمداف المبرمة لالتفاقية بينما  منطقة التبادل الحر
 يبقى كؿ بمد حر أو سيدا في تحديد وجية سياستو الجمركية تجاه البمداف االخرى.

 : تسير المبادالت التجارية مع البمداف يتعمؽ األمر بمنطقة تبادؿ حر مدعمة بتعريفة خارجية مشتركة حيث  االتحاد الجمركي
وتتنازؿ البمداف المنتمية لالتحاد الجمركي عف كؿ سيادة في مجاؿ سياستيا  ،ريفة جمركية خارجية مشتركة موحدةاألخرى بتع
 الجمركية.

 :عبارة عف اتحاد جمركي مع حركة حرة لمسمع وعوامؿ االنتاج. السوق المشتركة 

  والمالية واصدار  االقتصاديةيتمثؿ في وجود سوؽ مشتركة مع تنسيؽ و توحيد السياسات و  والنقدي: االقتصادياالتحاد
 عممة موحدة.

1
 االقتصادية، كمية العموـ غير منشورة ، أطروحة دكتوراه دولةاالقتصاديةاالتجاىات الجديدة لمتجارة الدولية في ظل العولمة  ،حشماوي محمد 
 . 82، ص. 2006، جامعة الجزائر، سييروالت

 
 ، دمشؽ،مستقبل الوطن العربي في القرن الحادي والعشريناالقتصادية العالمية و تقرير حول التحوالت المركز العربي لمدراسات االستراتيجية،  2

 . 119ص. ،2000

 . 95حشماوي محمد، مرجع سابؽ، ص. 3

 .80ص. سابؽ،مرجع  ،محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة ،رضا عبد السالـ 4
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لدوؿ شرؽ آسيا  االقتصاديتفاقية منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية ومنتدى التعاوف او  ،األوربي
الدوؿ المتقدمة احتمت مكانة كبيرة عمى الساحة  بيف االقتصادية، ىذا يعني أف التكتالت والمحيط اليادي

العالمي الراىف ومدى ىيمنتيا عمى  االقتصادينظرا لكبر حجـ تأثيرىا عمى النظاـ  الدولية االقتصادية
 التجارة العالمية.

لكؿ  نااالستثمار األجنبي المباشر مف خالؿ عرض حميؿ أثر االتحادات اإلقميمية عمىويمكف ت 
 االستثمار األجنبي المباشر في كؿ منطقة إقميمية.تدفؽ  مى حدى وتحميؿ أثره عمىاتحاد إقميمي ع

اNAFTAا اتتاق التجارة الحرة لدول شمال أمريكا أوال:
    

بيف الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمكسيؾ، لتوسيع اتفاقية  1992عقد اتفاؽ النافتا سنة  
،ويترؾ ىذا التكتؿ  1989الواليات المتحدة األمريكية وكندا سنة  التجارة الحرة التي كانت قد أبرمت بيف

 نضماـ.بمداف حوض المحيط اليادي لإلح أماـ بمداف أمريكا الالتينية و الباب مفتو 

وجاء ىذا االتفاؽ بسبب ما حققتو اتفاقية التجارة الحرة مف مكاسب لمواليات المتحدة األمريكية   
مميار دوالر عاـ  375إلى  1987مميار دوالر عاـ  131االستثمارات مف و ا، حيث ازداد حجـ التجارة وكند

كما نمت أيضا استثمارات الواليات المتحدة األمريكية المباشرة في كندا  ،% 3336بمعدؿ نمو بمغ  1990
زدادت وا، % 2436أي بمعدؿ نمو  ،1990مميار دوالر عاـ  71إلى  1987مميار دوالر عاـ  57مف 

 22( مف 1990-1987) أثناء الفترة % 50االستثمارات الكندية في الواليات المتحدة األمريكية بنسبة 
، ويضاؼ إلى ىذا السبب سببا آخر ىو السعي إلى زيادة  (1)مميار دوالر أمريكي 33 مميار دوالر إلى

  االستثمارات األجنبية و الكندية في المكسيؾ.

مكانيات ىذا   فإنو يمثؿ أكبر ، يضـ إال ثالث دوؿ كبيرة وبالرغـ مف أنو ال، التكتؿوعف حجـ وا 
تريميوف دوالر عند النشأة، وعدد منتجيف  7منطقة تجارة حرة في العالـ تقريبا بحجـ اقتصاد يقارب 

مميار دوالر، وحجـ  670مميوف نسمة، كما يصؿ الناتج المحمي اإلجمالي لو إلى  360ومستيمكيف يناىز 
، ناىيؾ عف اإلمكانات التي تتمتع بيا الواليات 1991مميار دوالر عاـ  1017الخارجية لو إلى التجارة 

، وقد (2)المتحدة األمريكية مف مستويات تكنولوجية وصناعات متقدمة وثروات طبيعية وقدرات مالية ىائمة
عة ولكنو أدى أيضا الحظ الكثيروف أف إنشاء اتحاد كيذا لـ يؤدي فقط إلى فتح السوؽ المكسيكية الواس

خمؽ بيئة أكثر  ، فاتفاؽ النافتا أدى إلى(3)إلي نمو التجارة و االستثمار إلي باقي دوؿ أمريكا الالتينية
                                                 


 North American Free Trade Agreement 

 .128ص. ،2003 القاىرة، مجموعة النيؿ العربية، ،العالمي الجديد االقتصاديالنظام  عبد المطمب عبد الحميد، 1

2
 . 129ص. المرجع السابؽ، 

 3 الثاني مف ىذا الفصؿراجع في تجربة دوؿ أمريكا الالتينية في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر المبحث  3
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حيث تضمف ىذا االتفاؽ تقوية لبعض األدوات  ،ألجنبي المباشر في أكثر مف اتجاهتحررا لالستثمار ا
المستثمريف المنتميف إلى الدوؿ األعضاء، فالمعاممة القومية الحمائية كما أنو يضمف المعاممة بالمثؿ لكؿ 

التي تضمنيا اتفاؽ النافتا تـ تقويتيا بشكؿ أكبر مف خالؿ شرط الدولة األولي بالرعاية، ومف ثـ فإف 
 مستثمري الدوؿ األعضاء ال يخضعوف إلجراءات وشروط إنشاء معقدة.

الى  ألجنبي المباشر خالؿ السنوات الماضية،ولقد توصمت دراسة أجريت عمى حجـ االستثمار ا   
دفع الشركات الكبرى مف الدوؿ الثالث لزيادة  لدوؿ شماؿ أمريكا ، االقتصاديأف توسع وتطور االتحاد 

ظمي ممف ، ذىب الغالبية الع (1998 ،جراىاـ)وفي دراسة ، (1)تخصصيا وفقا لمميزة التنافسية لكؿ منيا
يادة حجـ التجارة واالستثمار ىو األمر األكثر توقعا لالتفاؽ، ويفيد كؿ أف ز  أجري عمييـ االستبياف إلى

 .(2)مف المكسيؾ وباقي دوؿ أمريكا الالتينية

 العالمي وىالمست التكتؿ في مجاؿ جذب االستثمار عمىالتي احتميا ىذا ولموقوؼ عمى المكانة  
 نورد الجدوؿ الموالي:

        من   NAFTAالحرة لدول شمال أمريكا(: نصيب دول اتتاق التجارة 91جدول رقم )
 ) 1669-9111(الستثمارات األجنبية المباشرة  خالل التترة ا

 
 1669 1661 1661 1669 1666 9111 السنة    البيان

 366 152 77 216 398 322 القيمة)مميار دوالر(
 1939 1539 1337 2633 2835 2936 (%النسبة)

 بناءا عمى تجميع معمومات مف : طالبةمف إعداد الالمصدر:
 UNCTAD, World Investment Report 2003, FDI Policies for Development, National 

and international Perspectives, New York and Geneva,2003,p.175 

 UNCTAD,World Investment Report, Transnational Corporations and the 

infrastructure challenge, New York and Geneva , 2008, 170  

 UNCTAD,World Investment Report, Towards a new generation of investment 

policies, New York and Geneva,2012,p.169 

 مف االستثمارات األجنبية % 2936 ونالحظ مف الجدوؿ أعاله استحواذ دوؿ ىذا االتحاد عمى       
 إلىإال أف ىذه النسبة بدأت في االنخفاض تدريجيا لتصؿ  1999 سنةفي العالمي  المباشرة عمى المستوى

وبالرغـ  ، 2007سنة  %1939و 2005سنة  % 1539.لترتفع بعدىا وتصؿ إلى  2002سنة   1337%

                                                 
 . 205،ص. مرجع سابؽ،الدولية االقتصاديةالعالقات ، نقال عف رضا عبد السالـ ، 1994صدارات جامعة إيدف إ 1

 .81ص. مرجع سابؽ، ،العولمة محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر رضا عبد السالـ، 2
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ة باالتحاد مف أىمية ىذا التكتؿ في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر إال أف نصيبو يبقى ضعيؼ مقارن
 األوروبي وكذا إتحاد األبيؾ .

 ثانيا: اإلتحاد األوروبي 

والتي تـ  ،1957بموجب معاىدة روما في العاـ تحاد إقميمي أنشئ ااإلتحاد األوروبي ىو  
بمقتضاىا إقامة اتحاد اقتصادي أوروبي تتمتع فيو السمع والخدمات والعمالة ورأس الماؿ بحرية الحركة 

وكاف يضـ في البداية ستة دوؿ  أو قيود، ائؽو السياسية بيف الدوؿ األعضاء دوف ععبر الحدود 
لتواصؿ عدة دوؿ أوروبية بعد ذلؾ  لوكسومبورغ، بمجيكا، ىولندا، ايطاليا، فرنسا، وىي:ألمانيا الغربية،

سبانيا و البرتغاؿ في  1981واليوناف  1973انضماميا لالتحاد مثؿ بريطانيا والدنمارؾ في    .(1)1986وا 

في العالـ وأكثرىا اكتماال مف حيث البني  االقتصاديةعتبر االتحاد األوروبي مف أكبر التكتالت يو  
فال يكاد يمر حدث عمى  ، واليياكؿ التكاممية، ومف حيث االستمرار في استكماؿ المسيرة التكاممية

المستوى األوروبي إال ويؤكد أف المسيرة األوروبية كانت وال تزاؿ مسيرة عدة دوؿ خمفت وراءىا نزاعات 
تمميو مصالحيا المادية المتفاوتة ويتحوؿ االتحاد األوروبي بيذا  تاريخية مريرة، وتجتمع اآلف حسب ما

 .نة تتبايف بصددىا التنبؤاتالمنظور إلى مجموعة دولية إقميمية بزعامة مييم

ومف حيث اإلمكانيات فإف ىذا التكتؿ يييمف تجاريا عمى أكثر مف ثمث التجارة العالمية، حيث  
كما يصؿ الدخؿ القومي  ، مميار دوالر 150يحقؽ حجـ تجارة خارجية يصؿ في المتوسط إلى حوالي 

مف آالؼ مميار دوالر وىو أكبر دخؿ قومي في العالـ، كما أنو يعتبر  7يزيد عمى  ليذا التكتؿ إلى ما
مميوف نسمة وبمتوسطات دخؿ فردي  380حيث بمغ عدد سكانو  ةداخميال االقتصاديةؽ اسو األأضخـ 

 .(2)مرتفعة نسبيا

حاد والتي ولقد أدى قياـ ىذا اإلتحاد إلي زيادة تدفقات االستثمارات األجنبية نحو مجموعة اإلت 
 وىذا ما يوضحو الجدوؿ الموالي. ،حجـ االستثمارات في شماؿ أمريكا تعدت

 

 

                                                 
1

بيروت  المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر والتوزيع، ،الدولية االقتصاديةالعالقات  الحجار،لمزيد مف اإلطالع ىذا حوؿ الموضوع راجع بساـ  
 .210،ص. 2003،

 . 121، 120مرجع سابؽ،ص.ص.العالمي الجديد ، االقتصاديالنظام عبد المطمب عبد الحميد، 2
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الستثمارات األجنبية المباشرة  خالل التترة امن اإلتحاد األوروبي  (: نصيب دول91دول رقم )ج
)9111-1699 ( 

                  

   البيان             
 السنة

9111 1666 1661 1661 1661 1669  1661 1699 

 421 357 804 498 214 309 684 476 القيمة)مميار دوالر(
 2736 2938 43.8 51.9 29.8 49.4 48.9 43.7 (%النسبة)

 

 بناءا عمى تجميع معمومات مف : طالبةمف إعداد الالمصدر:
 UNCTAD, World Investment Report, FDI Policies for Development, National and 

international Perspectives, New York and Geneva,2003,p.175 

 UNCTAD, World Investment Report, Transnational Corporations and the 

infrastructure challenge,New York and Geneva ,2008,p.170  

 UNCTAD,World Investment Report, Towards a new generation of investment 

policies, New York and Geneva,2012,p.169 

 

ونالحظ مف الجدوؿ أعاله استئثار دوؿ االتحاد األوروبي بنصيب األسد فيما يخص استقطاب  
االستثمارات األجنبية المباشرة محتمة بذلؾ المرتبة األولى عالميا، حيث بمغ نصيبو مف اجمالي التدفقات 

ؼ االستثمارات ، وحاز عمى أكثر مف نص1999سنة   %4337األجنبي المباشر العالمية لالستثمار 
ركود اقتصادي في وما خمفتو مف أزمة ديوف سيادية و  ، إال أف األزمة المالية العالمية2005العالمية سنة 

 . 2011سنة  % 2736ثـ  2009سنة  %  2938أدت إلى انخفاض نصيبو إلى  ،دوؿ االتحاد األوروبي

 

 

 

 

                                                 


العالمية والدور السمبي لممضاربات الدولية، وبػسػبب عجز  يةالمالة زماألب سبب،  االتي يمر بيا االتحاد األوروبي جزئي يةمالزمة الاألصمت ح 
)معاىدة ماسترخت( عمى الدوؿ األعضاء ومراقبة مدى الشفافية في  اىدات االتحاد وخصوصامفوضية االتحاد األوروبي عف فرض نصوص مع

روؼ بعض دوؿ أما الجزء اآلخر فيعود إلى ظ، ز الموازنةوحجـ الديف العاـ وحجـ عج االقتصاديالمعمومات التي تزودىا بيا عف معدالت نموىا 
سبانيا والتي ال تزاؿ في حاجة إلى سياسات توسعية حتى تنمي اقتصاداتيا وتحقؽ إصالحات  االتحاد األقؿ تقدما رلندة وا  مثؿ اليوناف والبرتغاؿ وا 

وقد تكوف ىذه الدوؿ تسرعت في انضماميا إلى الوحدة النقدية الفجوة بينيا وبيف الدوؿ األعضاء األكثر تقدمًا. تقميص اقتصادية تمكنيا مف 
 .االقتصاديةاألوروبية، وكاف عمييا االنتظار إلى حيف إصالح أوضاعيا 
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 آلسيا والمحيط الباسيتيكي االقتصاديمنتدى التعاون ثا: ثال

(APEC)

  

جتماع قامت باستضافة اإلالتي عمى دعوة أستراليا،  ابناء 1989ظيرت أبيؾ لموجود في عاـ  
تنتمي جغرافيا إلى منطقة المحيط اليادي  ة دول 21األوؿ لزعماء دوؿ المنتدى الذي يضـ في عضويتو 

إضافة إلى ىذا فإف المنتدى يدمج في عضويتو بيف تكتميف اقتصادييف ىما " النافتا " ألمريكا  ،وآسيا
 .الشمالية و" أسياف " لدوؿ شرؽ آسيا

مف  60 %مميار نسمة ليا حوالي  2,6مف ثمث سكاف العالـ بتعداد حوالي  ويمثؿ المنتدى أكثر  
مف تجارة العالـ، وتستحوذ  47%أمريكي وحوالي  تريميوف دوالر 19الناتج المحمي العالمي، أي حوالي 

 . (1)اقتصاديات دوؿ تجمع  أبيؾ عمى أكبر تجمع لالدخار وأكثر التكنولوجيا تقدما وأسرع األسواؽ نموا

تجارة واالستثمار بالدوؿ وقد لعب اتفاؽ دوؿ آسيا والباسيفيؾ دورا محوريا في تحرير كؿ مف ال 
والتكنولوجي وىو ما يدفع بالمنطقة  االقتصاديتفاؽ لمتعاوف وذلؾ مف خالؿ تقوية ىذا اإل ،األعضاء

التقدـ التكنولوجي، يئة لكؿ مف التجارة واالستثمار و بأكمميا نحو النمو، ومف ثـ فقد أصبحت البيئة مي
المشتركة لكؿ مف مف الرغبة  وتحويمو إلى تكتؿ اقتصادي فعمياألبيؾ وتأتي الخطوات المتالحقة لتطوير 

دراكيما أف ىذه الخطوة تحقؽ مكاسب لمجميع.   الياباف والواليات المتحدة وا 

 ،ب االستثمارات األجنبية المباشرةتحاد األوروبي في مجاؿ جذقد استطاع ىذا التكتؿ منافسة االو  
محتال  ،جمالي االستثمارات األجنبية المباشرة في العالـمف إ  %4132 مىع 1999حيث استحوذ سنة 

ال أف ىذه إ،(2)رتبة الثانية عالميا في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر بعد اإلتحاد األوروبيمبذلؾ ال
عمى المستوى  مرتبتو وبالرغـ مف ىذا بقي محافظا عمى %2632لتصؿ الى  2002النسبة تراجعت سنة 

(3)العالمي
.  

 

 

 

                                                 

 Asia Pacific Economic cooperation 


يا الجنوبية، ماليزيا، المكسيؾ، نيوزيالندا، ىذه الدوؿ ىي: أستراليا، بروناي، كندا، النسيمي، الصيف، ىونغ كونغ الصينية، أندونيسيا، الياباف، كور  

 فيتناـ.ال، األمريكية بابوانيوفينيا، البيرو، الفمبيف، روسيا، سنغافورة، تايبية الصينية، تايالندا، الواليات المتحدة

1
غير ،أطروحة دكتوراه  في الدول النامية االقتصادياإلقميمية في عصر العولمة و تتعيل التكامل  االقتصاديةالتكتالت  رميدي عبد الوىاب، 

 . 78، 77ص.ص. ، 2006/2007التسيير،جامعة الجزائر،كمية العمـو اإلقتصادية و  ،منشورة
2
 UNCTAD, World Investment Report, FDI Policies for Development, National and international 

Perspectives, 2003,op.cit, p.175  
3
Ibid. 
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 اإلتحادات اإلقميمية األخري رابعا: 

: شجع ىذا اإلتفاؽ عمى جمب االستثمار األجنبي المباشر  التجارة الحرة لدول أمريكا الالتينيةإتتاق  -1
فبعد  كما عمؽ مف االتحاد اإلقميمي بيف الدوؿ األعضاء في العديد مف الصناعات، ،إلى دوؿ اإلتحاد

الدولتيف بتوفير حوافز ، قامت تمؾ األرجنتيفلكؿ مف البرازيؿ و  أف فتح ىذا االتفاؽ األسواؽ الواسعة
كما  ،(1)وضمانات االستثمار لجذب استثمارات عديدة أىميا االستثمار في قطاع السيارات والمركبات

سبيؿ المثاؿ قامت الشركات  ، فعمىأدى ىذا اإلتحاد إلى تشجيع استثمارات الدوؿ األعضاء فيما بينيا
معظـ استثماراتيا في األرجنتيف، وقد مثؿ بميوف دوالر وكاف  2بػ باستثمار قدر 1995التشيمية عاـ 

وامؿ جذب أيضا التقارب بيف الواليات المتحدة األمريكية ودوؿ أمريكا الالتينية عامال ىاما مف ع
 ،عمى عشرة دوؿ في المنطقة 1994نة وقد انتيت دراسة قاـ بيا "بيتري" ساالستثمار في المنطقة، 

بي المباشر تركزت بدوؿ المنطقة ونسبة أقؿ توجيت إلى إلى أف النسبة الكبري مف االستثمار األجن
خارجيا أو إلى غير أعضائيا، فالواليات المتحدة ىي صاحبة النصيب األكبر في عالقاتيا 

مف مجموع االستثمارات األجنبية  % 62االستثمارية مع جيرانيا مف دوؿ أمريكا الالتينية، حيث أف 
 % 31في حيف يبمغ نصيب أوروبا  الواليات المتحدة األمريكية،المباشرة في أمريكا الالتينية مصدرىا 

 فقط.  % 7منيا و الياباف
 طريؽ تأسيس جبية منظمة فأرسى خطوة ىامة ع الذيو  :اتتاق التجارة الحرة لدول اآلسيان -2

وتكامؿ  االقتصاديالتعاوف مقد أدى ف ،في جنوب شرؽ آسيا األخرى االقتصاديةمضادة لمتكتالت 
 ال يافي التجارة الدولية، فبعد أف كانت صادراتإلى تزايد دور ىذه المجموعة األسواؽ بيف دوؿ التكتؿ 

%مف إجمالي صادرات الدوؿ 1133%مف إجمالي الصادرات العالمية، وحوالي  331ي تمثؿ إال حوال
%مف 1638الي وحو  مف إجمالي الصادرات العالمية، %532وصمت ىذه الصادرات إلى ، النامية 

إجمالي صادرات الدوؿ النامية، أما بالنسبة لتدفؽ االستثمار األجنبي المباشر لدوؿ ىذا االتحاد فقد 
% مف إجمالي االستثمار عمى المستوى  137وىو ما يمثؿ  2000دوالر سنة  23595ارتفع مف 

  2007الر سنة مميار دو  60513%( ليصؿ إلى  439) 2004مميار دوالر سنة  35242العالمى إلى 
 .(2)% مف إجمالي االستثمار عمى المستوى العالمي 333وىو ما يمثؿ 

                                                 


وتألفت ىذه المنظمة عند إنشائيا مف الدوؿ التالية: األرجنتيف، البرازيؿ، المكسيؾ، شيمي، بيرو،  1961بموجب اتفاقية مونتفديو سنة  ئأنش 
 . 1967في سنة، ثـ فنزويال، وبوليفيا 1961أورغواي، باراغواي. ثـ التحقت بيا كؿ مف كولومبيا، واإلكوادور في سنة 

  دوؿ ىي: تايالند، سنغافورة، ماليزيا، برناوي، إندونيسيا، الفمبيف 6يتكوف تكتؿ اآلسياف مف. 

 .208ص. مرجع سابؽ، ،محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة رضا عبد السالـ، 1

 
2
 UNCTAD, World Investment Report, Transnational Corporations and the infrastructure 

challenge,op.cit ,p.171  
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ضافة إلى ىذه التكتالت الكبرى و            كا الالتينية التي تقودىا الدوؿ القوية، شيدت إفريقيا وأمريوا 
 اإلقميمية ذات األوزاف ضعيفة األثر في االقتصاد العالمي، االقتصاديةالتكتالت عددا مف التجمعات و 

والتكنولوجي ومساىمتيا في التجارة الدولية ال تمثؿ وزنا  االقتصاديألنيا كانت تشكؿ دوؿ ضعيفة التقدـ 
 كبيرا .

ة االستثمارات األجنبي عمى المستوى العالمي وأثرىا عمى االقتصاديةومف خالؿ دراستنا ألىـ التكتالت    
نتيجة التوسع الكبير  ،العالمي الجديد االقتصادينالحظ أف ىذه األخيرة تمثؿ أىـ أدوات النظاـ  ،المباشرة

األجنبية المباشرة عبر  تمف زيادة االستثمارا اوما يصاحبي المتبادؿعتماد اإلفي التجارة الدولية وتعميؽ 
العالمي الجديد جعمت الدوؿ الكبيرة  قتصادياالمناطؽ العالـ المختمفة، فأىمية ىذه التكتالت في النظاـ 

ستفادة مف أسواؽ أكبر لإل االقتصاديةلمتعاوف والشراكة  والعمالقة اقتصاديا تبحث عف أشكاؿ جديدة
 وأوسع.
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 خالصة التصل الثاني:

 ةالمباشر  يةاألجنب اتاالستثمار تطور حجـ ىذا الفصؿ العديد مف النقاط الخاصة ب نا مف خالؿتناول 
إلى ما  ناوخمصقميمي والقطاعي وأثر التطورات الحديثة في االقتصاد الدولي عمى توجياتو وتوزيعو اإل

 :يمى
سريعا فيما يتعمؽ بتدفقات االستثمارات كبيرا و االقتصاد العالمي خالؿ الحقبة األخيرة نموا شيد  .1

بي المباشر كأحد التدفقات الدولية األجنبية المباشرة، وتزايدت األىمية النسبية لالستثمار األجن
النصؼ الثاني مف منذ االقتصاد العالمي شيدىا لرأس الماؿ، إال أف األزمة المالية العالمية التي 

إلى انخفاض قيمة التدفقات الداخمة أدت وما تبعيا مف ركود اقتصادي عالمي،  2008سنة 
إلى ارتفاع قيمة  ،آثار ىذه األخيرة ، وقد أدت بداية تعافي االقتصاد العالمي مفولخارجة مناو 
 وىذا بفضؿ ،2010الصادر عمى المستوى العالمي منذ سنة جنبي المباشر الوارد و ستثمار األاال

تزايد أرباح الشركات متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالـ وما أسفر عنو مف ارتفاع في 
ود التي ظمت تمثؿ حصة كبيرة مف أسعار األسيـ و زيادة عمميات االندماج والتممؾ عبر الحد

 ؛تدفقات االستثمار األجنبي المباشر
 ،جنبية المباشرة الصادرة والواردةالنصيب األعمى مف االستثمارات األتستحوذ الدوؿ المتقدمة عمى  .2

المصدرة و تتصدر الدوؿ األوروبية وخاصة دوؿ اإلتحاد األوروبي قائمة الدوؿ المتقدمة المتمقية و 
أما بالنسبة لمدوؿ النامية  فقد بقي  األجنبية المباشرة تمييا الواليات المتحدة األمريكية،لالستثمارات 

نصيبيا مف اجمالي االستثمار العالمي ضعيفا بالرغـ مف تطوره النسبي في السنوات األخيرة، 
لدوؿ النامية المتمقية والمصدرة وتتصدر دوؿ شرؽ وجنوب شرؽ آسيا وخاصة الصيف قائمة ا

 ؛المكسيؾ الالتينية عمى رأسيا البرازيؿ و  ثمارات األجنبية المباشرة تمييا دوؿ أمريكالالست
جنبية المباشرة عمى المستوى القطاعات الجاذبة لالستثمارات األيعتبر قطاع الخدمات مف أكبر  .3

 ؛العالمي ولو أف أىميتو النسبية قد تراجعت بعد األزمة األخيرة لصالح قطاع التصنيع

المي أو سواء عمى المستوى العضعيؼ إجمالي ىذه االستثمارات مف لدوؿ العربية ا يبقى نصيب .4
رتفاع المسجؿ عمى مستوى حجـ االستثمار الوافد إلى بالرغـ مف اإل، عمى مستوى الدوؿ النامية

، أمثاؿ وخاصة في الدوؿ النفطية منياىذه الدوؿ منذ بداية النصؼ الثاني مف عقد التسعينات 
 ؛ربية السعودية واإلمارات العربية المتحدةالمممكة الع

أدت عممية تحرير حركة التجارة الدولية في إطار المنظمة العالمية لمتجارة وحرية انتقاؿ رؤوس  53
األمواؿ وكذا اتجاه دوؿ العالـ إلى تكويف العديد مف االتحادات االقميمية إلى زيادة أىمية 

 عمى المستوى العالمي.الشركات متعددة الجنسيات تعاظـ دور و  ةالمباشر  ةاألجنبي اتاالستثمار 
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االقتصادية الكمية وأثرها عمى تنمية االستثمارات  السياسات

 األجنبية المباشرة
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 تمهيـد:

النامية منذ بداية عقد الثمانينات مف القرف المنصـر تحوؿ في توجيات  تااالقتصادي  شيدت 
بأىمية الدور  قتناعبعد تزايد اإل مف رفض االستثمار األجنبي المباشر إلى تشجيعو، االقتصادية السياسات

مف السياسات النقدية  مجموعة ب، وتمعاالقتصاديةالذي يمعبو ىذا النوع مف االستثمار في عممية التنمية 
مف خالؿ والسياسات المالية  ،االئتماف ، سياسةسعر الصرؼ ،سعر الفائدة ،خالؿ معدؿ التضخـ

، تتعمؽ بالصادرات والوارداتالتي والسياسات التجارية  ،العامة لمدولة الموازنةالضرائب، اإلنفاؽ الحكومي، 
مف الشركات المتعددة الجنسيات  ث أف الغالبية العظمىتكويف المناخ االستثماري، حي محوريا فيدورا 

الذي يؤثر عمى تقمبات العوائد االستثمارية في الدوؿ  االقتصاديار ستقر تعطي أىمية كبيرة لعنصر اال
 .المضيفة 

في جذب االستثمارات  االقتصاديةونحاوؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ الوقوؼ عمى دور السياسات  
والتجارب العممية في ىذا المجاؿ وذلؾ مف خالؿ التطرؽ  االقتصاديةع النظريات األجنبية المباشر مف واق

 :لممباحث التالية

 .في الدوؿ النامية االقتصاديالكمية وبرامج اإلصالح  االقتصاديةالسياسة  المبحث األول:       
 .األجنبية المباشرةعمى تنمية واستقطاب االستثمارات  االقتصاديةأثر السياسة المبحث الثاني:        
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 في الدول النامية االقتصاديوبرامج اإلصالح  الكمية االقتصادية السياسة المبحث األول:

واألىداؼ  لتوجيو النشاط لتحقيؽ األغراض يا الدولةالتي تستخدماألداة  االقتصادية السياسةتعتبر  
بريتوف وودز مؤتمر المية الثانية قد تركز في الدولي بعد الحرب الع وليس غريبا أف الجيد ،المرغوب فييا

دولية لتنظيـ ىذه السياسات عمى أمؿ ترتيب قياـ اقتصاد دولي بعيد عف  عمى محاولة وضع قواعد
دولة مف دوؿ  مف خالؿ وضع أنظمة يجب التقيد بيا عند تقرير أي مف ىذه السياسات في أي النزاعات
، تحويمو إلى اقتصاد عالمي أو معولـ لدولي قبؿ أف تجري محاولةليذا تـ تأسيس ثالوث االقتصاد ا، العالـ

التجارة  ومنظمة ،البنؾ الدولي ،الدولي يشمؿ صندوؽ النقد ،ىذا الثالوث الذي أقر في مؤتمر بريتوف وودز
ـو التي تق ) الجات(باالتفاقية العامة لمتجارة والتعريفات الجمركية استعيض عنيا، ىاتو األخيرة التي دوليةال

الدوؿ الموقعة عمى ميثاقيا لتحرير التجارة الخارجية عمى قاعدة القبوؿ والرضا  عمى أساس التفاوض بيف
ويجري تحويؿ ، إلى منظمة التجارة العالمية 1995 تحولت مجددا في عاـالتي و  ،عمى قاعدة اإللزاـ  وليس
وسياسات  يف النقدية والماليةالمؤسسات الدولية بطريؽ توسيع مياميا لمتدخؿ في ترتيب السياست ىذه

، حيث برز دور صندوؽ النقد االقتصاديفي إطار ما يعرؼ ببرامج اإلصالح  التجارة الخارجية لمدوؿ
عدادىا إيمانا بأىمية المبادرة المبكرة لتصحيح اإلختالالت الداخمية  الدولي في اقتراح ىذه البرامج وا 

فشؿ سياساتيا المحمية في التصدي ألثر الصدمات الداخمية  والخارجية التي تعاني منيا الدوؿ النامية بعد
 .االقتصاديوالخارجية وبالتالي تحقيؽ النمو 

 االقتصاديةة السياسة ــاألول: ماهيطمب الم

ار السعري ستقر تمعب الدولة دورا ىاما وأساسيا في إدارة االقتصاد الكمي عمى النحو الذي يكفؿ اال          
ات الخاصة، باإلضافة إلى وظائؼ االحتكار العمالة الكاممة والعدالة في التوزيع، ومنع والتوازف الخارجي و 

أداة الدولة لمتدخؿ في الحياة  االقتصاديةتعتبر السياسة و  ،(1)الدولة التقميدية مثؿ األمف والدفاع والقضاء
ادة العجز الموازني فنتكمـ عف السياسة اقتصادية لما تقرر الدولة زي ،مظيرا مف مظاىرهو  االقتصادية

وضع معايير الرتفاع األسعار والمداخيؿ لمتقميؿ مف التضخـ، اعتماد جباية و  لممحافظة عمى التشغيؿ
 .( 2)...الخلدعـ الصادرات تفضيمية

 

 

 

                                                 
1
 .8،ص.1991القاىرة،  ،، دار الشروؽاالقتصادينحو إستراتيجية قومية لإلصالح سعيد النجار،   

2
 .24ص. ، 2006، 3طالجزائر،  ،طبوعات الجامعيةديواف الم ،الكمية االقتصاديةالمدخل إلي السياسات  عبد المجيد قدي،  
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  مضمونهاو  االقتصاديةمفهوم السياسة : أوال 

 ي:نذكر أىميا فيما يم االقتصاديةوردت مجموعة مف التعاريؼ لمسياسة لقد  

عمى أنيا مجموع القرارات التي تتخذىا السمطات العمومية بيدؼ  االقتصاديةتعرؼ السياسة "  
 .(1) "تجاه مرغوب فيواتوجيو النشاط في 

التي تعمؿ في  االقتصاديةمجموعة اإلجراءات الحكومية التي تحدد معالـ البيئة " :يانعرؼ بأتكما  
 .(2)"األخرى االقتصاديةظميا الوحدات 

 والعالقات المتبادلة بينيما االقتصاديةعبارة عف مجموعة األدوات واألىداؼ تعرؼ بأنيا :"و   
 . (3) "والدولة ىي المسؤولة عف إعداد وتنفيذ ىذه السياسة

مجموعة الوسائؿ "عمى أنيا  االقتصاديةوبناءا عمى التعاريؼ السابقة يمكف تعريؼ السياسة      
المرسومة خالؿ فترة زمنية  االقتصاديةىداؼ مجموعة مف األتحقيؽ للة اإلجراءات التي تقوـ بيا الدو و 

 ."معينة

تباع إي إعداد السياسة بكفاءة البد مف عممو فنجاز إ االقتصاديةلكي يستطيع راسـ السياسة و     
يجب أف تتضمنيا السياسة  وىذا األسموب يتكوف مف عدة خطوات، أسموب معيف يسترشد بو لتحقيؽ غايتو

  (4):وىي صاديةاالقت

في  االقتصاديةحيث تيدؼ السياسة  : والتي تترجـ مساعي الدولة المراد تحقيقيا،تحديد األهداف .1
التشغيؿ الكامؿ والتوازف في ميزاف المدفوعات،  والوصوؿ إلى االقتصاديتحقيؽ النمو  العادة إلى

 ؛لخ إار األسعار... استقر 
ترجمتيا إلى  تكوف غير منسجمة يصعب : ذلؾ أف بعض األىداؼوضع تدرج بين األهداف .2

، لذا كاف لزاما عمى الدولة أف تضع تدرج خرى تستمـز أىداؼ أولية لتحقيقياوأ ،سياسات واضحة
منطقي لألىداؼ يسيؿ ترجمتيا إلى سياسات تؤدي إلى تحقيقيا فمثال خفض معدؿ الربح يمكف 

زمة في نظاـ يكوف فيو الربح ىو أف يساعد في التقميؿ مف الفوارؽ ولكنو يمكف أف يؤدي إلى أ
 داخيؿ ، وتراجع مستويات التشغيؿ ؛أساس االستثمار بما يؤدي إلى عرقمة النمو الم

                                                 
1
 Xavier Greffe, Comprendre la politique economique,Economica,Paris,1995,p 15. . 

2
 441، ص 1990ية، بيروت، ، الدار الجامعمقدمة في اإلقتصادنعمت اهلل نجيب وآخروف،   

3
 .325، ص1996مكتبة عيف شمس،  ،الكمي والجزئي االقتصاديالتحميل ، رضا العدؿ  

4
 . 30ص. ،1997، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة،االقتصاديةالسياسات ، عبد المطمب عبد الحمبد  
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الوضع التدريجي لألىداؼ البد مف وضع نموذج  ـبعدما يت: تباط بين األهدافتحميل االر   .3
ح بكبح الكتمة مثؿ رفع معدؿ الرب االقتصاديةاقتصادي يوضح العالقات بيف مختمؼ المتغيرات 

، ألف ضعؼ الطمب ال يشجع راالستثما أخذا بعيف اإلعتبار أف ذلؾ يمكف أف يؤثر عمى األجرية،
 ؛ زيادة القدرات اإلنتاجية عمى

التي ال بد مف وضعيا قيد التنفيذ لتحقيؽ أفضؿ وضعية بداللة الغايات و : اختيار الوسائل  .4
المتمثمة في: السياسة النقدية،  باليدؼ المراد و  وسيمة في العادةترتبط ال، و المجسدة في األىداؼ

 ....إلخياسة المالية، السياسة التجارية الس

 أهم الفاعمون فيهاو  االقتصاديةثانيا: أنواع السياسة 

وتشارؾ  ،المتبعة مف طرؼ الدولة باختالؼ األىداؼ المرسومة االقتصاديةؼ السياسة متخت 
 تخاذ التدابير الخاصة بيا.ا  ىذه السياسة و  في رسـ االقتصاديةمجموعة مف السمطات 

 (1): االقتصاديةيمكف التمييز بيف األنواع التالية لمسياسة و  

تتعمؽ سياسة الضبط بالمحافظة عمى التوازف العاـ بخفض التضخـ، المحافظة  سياسة الضبط: -1
مفيـو ىذا بال ،ار العممة، البحث عف التوظيؼ الشامؿاستقر عمى توازف ميزاف المدفوعات، 

الضيؽ، أما بالمفيوـ الواسع فتعني مجموع التصرفات اليادفة إلى المحافظة عمى النظاـ 
 ؛ (لالزمةا، السياسات المضادة االجتماعيةتقميص الضغوط ) في وضعو االقتصادي

، مستخدما العجز الموازني، حفز االقتصاديةييدؼ اإلنعاش إلى إعادة اآللة  :سياسة اإلنعاش -2
ونمجأ  وىي مستوحاة مف الفكر الكينزي، ،لخإجور واالستيالؾ، تسييالت القرض...االستثمار، األ

يالؾ واإلنعاش عف طريؽ في بعض األحياف إلى التمييز بيف اإلنعاش عف طريؽ االست
 االستثمار؛

وتعبر عف سياسة اقتصادية تيدؼ إلى تكييؼ الجياز  :سياسة إعادة هيكمة الجهاز الصناعي -3
طمب العالمي، وتتميز بإعطاء األولوية لمقطاعات المصدرة، تفضيؿ التوازف الصناعي مع تطور ال

 والتشغيؿ؛ االقتصاديالخارجي كعامؿ محفز لمنشاط 
وىي سياسة تيدؼ إلى التقميص مف ارتفاع األسعار عف طريؽ وسائؿ تقميدية  سياسة االنكماش: -4

تمة النقدية، وتؤدي ىذه السياسة الدخؿ، تجميد األجور، مراقبة الكمف مثؿ االقتطاعات اإلجبارية 
 ؛االقتصاديفي العادة إلى تقميص النشاط 

                                                 
1
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وىي سياسة تـ اعتمادىا في بريطانيا وتتميز بالتناوب المتسمسؿ  سياسة التوقف ثم الذهاب: -5
 لسياسة اإلنعاش ثـ االنكماش حسب آلية كالسيكية تعكس بنية الجياز اإلنتاجي.

ذا كانت السياسة و    االقتصاديبر عف تصرفات السمطات العمومية في المجاؿ تع االقتصاديةا 
، فإف ىذا ال يعني أف التدابير المتخذة تتـ مف قبؿ جية واحدة ، وليذا نميز بيف عدد بشكؿ واع وىادؼ

 (1):  االقتصاديةفي مجاؿ السياسة  ةالفاعم االقتصاديةمف السمطات 

تختمؼ درجة انفراده و مقة بالمجاؿ النقدي ىو سمطة نقدية يتخذ التدابير المتعو  البنك المركزي: -1
 ستقاللية التي يتمتع بيا؛بإتخاذ القرار تبعا لدرجة اإل

ففي  ،سب قوتيا ودرجة المركزية السمطةبح امتغير  اليا دور و  المجموعات الجهوية والمحمية: -2
 مف النفقات العمومية؛ %45تضمف البمديات مثال، ألمانيا 

الغرؼ التجارية  ،تكوف في العادة مف نقابة أرباب العمؿتو  :الجمعيات المهنية المنظمة -3
رات مستقمة في شكؿ لوائح تؤثر عمى القرارات اتخاذ قرا إلخ، وتكوف دائما قادرة عمى...الصناعيةو 

 ؛العموميةالسمطات  مطة المضادة بممارستيا الضغوط عمىبؿ أحيانا تمعب دور الس ،الخاصة
المؤسسات غير  إلى ةوحدة أو الوحدات المؤسسية باإلضافتتكوف مف ال: و (2)الحكومة المركزية -4

 تموليا بصفة رئيسية.تسيطر عمييا الحكومة المركزية و  اليادفة لمربح التي

 االقتصادية: أهداف السياسة ثالثا

 العامة، أف ىدؼ أي سياسة اقتصادية ىو تحقيؽ الرفاىية عمى االقتصاديةؤكد معظـ الدراسات ت 

تالؼ طبيعة النظـ ختالؼ الدوؿ فيما بينيا واخ، التختمؼ مف دولة إلى أخرى ه األخيرةإال أف ىذ
 االقتصاديةاليياكؿ فحيث تتوافر االنتاجية العالية و  ،بيا، فيناؾ دوؿ متقدمة وأخرى متخمفة االقتصادية

الكمي،  الطمبالتوازف العاـ بيف العرض الكمي و الرفاىية تحقيؽ  طورة في الدوؿ المتقدمة، يكوف معنىلمتا
تضخمية أو انكماشية،  مف آثار االقتصادية ذه الدوؿ جميع ما تخمفو التقمباتبحيث تتجنب اقتصاديات ى

 ال تممؾ البنية األساسية المتطورة فإفالجياز اإلنتاجي المرف و  التي ال تتوفر عمىدوؿ المتخمفة و أما ال
في الييكؿ  حداث تغييرات جذريةيكوف المقصود بو إو يكتسب معنى مختمؼ  ،مفيوـ الرفاىية لدييا

          .  االقتصاديةيصبح اليدؼ ىنا ىو تحقيؽ التنمية و  االقتصادي
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بيف الدوؿ، إال أف ىذا ال يمنع  االقتصاديةوبالرغـ مف ىذه االختالفات في مضموف السياسات  
يف االقتصاديظـ اد يتفؽ عمييا معالكمية يك االقتصاديةمف وجود أىداؼ مشتركة بيف أغمب السياسات 
 وىي: " لكالدور"سحري يمكف تمخيصيا في أربعة أىداؼ تعرؼ بالمربع ال

يتعمؽ بارتفاع مستمر لإلنتاج، المداخيؿ، ثروة األمة، وعادة ما يتـ و   :االقتصاديتحقيق النمو  -1
 قتصاديااليالحظ أف معدؿ النمو ، و االقتصاديكأداة لقياس النمو  اعتماد زيادة الناتج المحمي الخاـ 

أكبر مف معدؿ  االقتصادي، أي البد أف يتحقؽ معدؿ لمنمو تبط بمعدؿ النمو السكانيال بد أف ير 
بالصورة المطموبة التي ترفع مف  االقتصاديالنمو السكاني، حتي نستطيع القوؿ أف ىدؼ النمو 

بيدؼ  ادياالقتصمف الضروري أف يقترف ىدؼ النمو  ومف ناحية أخرى مستوي معيشة أفراد المجتمع
كيؼ يمكف تحقيؽ  :ىي االقتصاديةماـ صانعي السياسة تصبح المعضمة أىو حماية البيئة، و آخر و 

  ؛الموارد الطبيعية  بأقؿ درجة مف التموث البيئي والحفاظ عمى االقتصاديأكبر معدؿ لمنمو 

عند أدنى حد ؿ العمما يمكف مف التوظيؼ و  تحقيؽ أقصىة و يعني زيادة العمالو  التشغيل الكامل: -2
لتشغيؿ الكامؿ وال يعني ا ،االقتصاديتعظيـ النمو جؿ زيادة اإلنتاج و أذلؾ مف و ممكف مف البطالة 
أف قدرا مف ذلؾ  ،أو أف معدؿ البطالة يساوي صفر %100القوة العاممة يساوي بالضرورة أف معدؿ 

لكامؿ معدؿ البطالة ال يمكف  تفاديو، إذ يسود في حالة التشغيؿ الحظة و البطالة يوجد في كؿ 
البطالة اإلحتكاكية  ـيضجمالي قوة العمؿ و إمف  % 5و 4الذي يتراوح عادة ما بيف و ، الطبيعي

 ؛ويعبر عف السير العادي لسوؽ العمؿ ،الييكميةو 

الوقاية مف التقمبات  ،االقتصاديار ستقر الالمقصود با :ار األسعاراستقر و  االقتصاديار ستقر اال -2
يرتبط  االقتصاديار ستقر ونجد أف اال ،(1)مستويات األسعارنتاج ومقدار الدخؿ و المستمرة في حجـ اإل

بالتالي نرى جمعيا في ىدؼ واحد لغرض التحميؿ، حيث يترتب ر بمستويات األسعار، و بشكؿ كبي
آثار أخرى تؤثر بالسمب تالؿ في توزيع الدخوؿ و ار في األسعار)التضخـ( حدوث اخستقر عدـ اال عمى
بالتالي فإف ارتفاع األسعار يخؿ ، و غيرىالخارجية واالستيالؾ والعمالة و التجارة او  النمو عمى
يعني االستخداـ الكامؿ لمموارد  االقتصاديار ستقر فإف اال ، ومف ناحية أخرىاالقتصاديار ستقر باال

 أزمات كبيرة ليزات اقتصادية أي دوف تقمبات و  دوف أف يتعرض االقتصاد القومي

                                                 


البطالة التي تحدث بسبب التقمبات المستمرة لمعامميف بيف المناطؽ والميف المختمفة، وتنشأ بسبب نقص المعمومات لدى لبطالة اإلحتكاكية، با َقصد 
ذلؾ النوع مف التعطؿ الذي يصيب ولدى أصحاب األعماؿ الذيف تتوافر لدييـ فرص العمؿ، أما البطالة الييكمية فيقصد بيا  الباحثيف عف العمؿ

ىالت جانبا مف قوة العمؿ بسبب تغيرات ىيكمية تحدث في اإلقتصاد القومي، وتؤدي إلى إيجاد حالة مف عدـ التوافؽ بيف فرص التوظؼ المتاحة ومؤ 
ة إلنخفاض الطمب عمى نوعيات معينة مف وخبرات العماؿ المتعطميف الراغبيف في العمؿ والباحثيف عنو، فيذا النوع مف البطالة يمكف أف يحدث نتيج

ت العمالة بسبب الكساد الذي لحؽ بالصناعات التي كانو بيا وظيور طمب عمى نوعيات معينة مف الميارات التي تمـز إلنتاج سمع معينة لصناعا
 .تزدىر

1
 .13ص. ، 1998 ، دار المنيؿ المبناني، بيروت، والدولة الحديثة االقتصاديةالسياسة إبراىيـ،  موسى  
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مقاومة التقمبات التي قد تنتاب  ىي العمؿ عمى االقتصاديار ستقر االتصبح مشكمة و  األسعارفي مستوي 
 .(1)االقتصاد عند السعي إلي إحداث تغيير في ىيكؿ الناتج و مكوناتو

قتصاد القومي أف يكوف مجموع لتوازف في المعامالت الخارجية لإليعني او  التوازن الخارجي: -4 
مور ذلؾ توازف يبمع حقوقو تجاه العالـ الخارجي و  تتوازف تقريبادؿ و تزامات االقتصاد القومي تتعاال

الذي تسجؿ فيو كؿ تمؾ المعامالت ويعكس موقؼ اقتصاد القومي تجاه باقي ميزاف المدفوعات و 
ات، حيث يؤدي عجز ميزاف المدفوعات، إلى زيادة مديونية البالد مما يجعميا تعيش فوؽ االقتصادي

ر قيمة عممتيا، وبالتالي فاف توازف ميزاف المدفوعات يسمح بالحصوؿ عمى إمكانياتيا، والى تدىو 
، حيث إف التقمبات المفاجئة في العممة تحمؿ مخاطر االقتصاديةار العممة وتنمية المبادالت استقر 

 االقتصاديةومف ثـ يصبح مف الضروري أماـ السياسة  ،(2)ىامة لمبمداف ذات العمالت الضعيفة 
وضعية لميزاف المدفوعات تتالءـ استخداـ الوسائؿ الكفيمة لتحقيؽ العمميات الخارجية و مية مراقبة الك
، ويتبمور ىدؼ التوازف الخارجي والتأثير اإليجابي االقتصاديةاألخرى لمسياسة  االقتصاديةاألىداؼ و 

دات ؿ معيف مف الوار تحقيؽ ىيكفي ضرورة تعظيـ الصادرات والعائد منيا و  ،فوعاتميزاف المد عمى
 .(3)تخفيض أعبائيا تحقيؽ ىيكؿ معيف مف القروض و وتخفيض تكمفتيا و 

تحقيؽ أىداؼ  إلى االقتصاديةأف ترمي السياسات  األىداؼ الرئيسية السابقة يمكف باإلضافة إلىو         
 منيا: ىاقتصادية أخر 

قد يحدث  تصاديةاالقتحقيؽ األىداؼ السابقة لمسياسة  فعند السعي إلى العدالة في توزيع الدخؿ: .1
تحقيؽ و  الكمية االقتصاديةبالتالي ال بد أف يكوف مف أىداؼ السياسة تفاوت في توزيع الدخؿ، و 
و  ،(4)الضماف االجتماعي ، تحقؽ درجة معينة مف العدالة في التوزيعإيجاد شبكة مف األماف و 

المجتمع بؿ التخفيؼ مف  الجدير بالذكر ىنا أف تدخؿ الدولة ىذا ال يعني إلغاء الفوارؽ بيف أفراد
حدتيا عف طريؽ تأميف الحد األدنى الالئؽ لمعيش و لمعالجة الالمساواة في حدود ما يجره اإلبقاء 

 ؛(5) عمييا مف عواقب غير إنسانية
 ؛التبادؿة مف الكفاءة في مجالي اإلنتاج و درجة ممكن عمىأتحقيؽ  .2

 

                                                 
1
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2
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3
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نتاج اجية لعناصر اإلانت لي تحقيؽ اعمىليا وبالتا مثؿألالتخصيص الكؼء لمموارد واالستخداـ ا .3
 ؛االقتصاديةالكفاءة  الوصوؿ إلىو 

 مر الذياستيالؾ ما يريد، األار العمؿ و تي: ويقصد بيا حرية الفرد في اخ االقتصاديةالحرية  .4
رباب ة لمفرد، والحد ما أمكف مف تعسؼ أالقوة الشرائي يستوجب تدخؿ الدولة لممحافظة عمى

 ؛(1)ميف الحرية بالقدر الممكفإلى تأ االقتصاديةة تيدؼ السياسو ، عمؿال
إشباع الحاجات الجماعية ألفراد المجتمع، حيث يصبح مف المرغوب فيو تحسيف اإلستيالؾ  .5

 ؛المرافؽ العامةيف ، بتوفير الكثير مف الخدمات و الجماعي لممواطن
 التنمية البشرية .حماية البيئة مف التموث و  .6

  االقتصاديةاسة المطمب الثاني: أدوات السي

تمؾ الوسائؿ التي ال يمكف اعتبارىا كأىداؼ في حد ذاتيا  الى االقتصاديةشير أدوات السياسة ت  
ذا كنا و  األساليب،ممكف تسميتيا باألدوات والطرؽ و بؿ ىي الوسائؿ التي تحقؽ األىداؼ المطموبة ومف ال ا 

فإف اختيار الوسائؿ يكوف محدودا  ،ىي وسائؿ لتحقيؽ األىداؼ االقتصاديةنعتبر أدوات السياسة 
 .العديد مف السياسات العريضة مؿ عمى تتشو  ،بالمتغيرات التي تستطيع الدولة التأثير عمييا

االقتصاد يكادوف يجمعوف عمى أف ىناؾ ثالث سياسات اقتصادية رئيسة فعالة في  غير أف عمماء  
عمى ) يالجزئ وأيف الكمي )االقتصاد الوطني( في كؿ حمقاتو عمى المستوي االقتصاديعمى النشاط  التأثير

 ،السياسة النقدية: ىذه السياسات الرئيسة الثالث ىي ،(االقتصاديشروع أو الفرد بسموكو مستوى الم
 .السياسة المالية وسياسة التجارة الخارجية

  : السياسة النقديةأوال

لتي تتخذ مف المعطيات النقدية ا االقتصاديةتعتبر السياسة النقدية إحدى أىـ مجاالت السياسة  
ار ستقر مف جية، ولما يشكمو اال االقتصاديموضوعا لتدخميا آخذة بعيف االعتبار لعالقة النقود بالنشاط 

 . (2)مف جية أخرى االقتصاديالنقدي مف مناخ مالئـ لممارسة النشاط 

لقواعد واألساليب مجموعة مف ا"أنيا  تعرؼ السياسة النقدية عمى" :السياسة النقديةمفهوم  -1
السمطة النقدية لمتأثير أو التحكـ في عرض النقود بما يتالئـ مع التدابير التي تقوـ بيا راءات و اإلجو 

(3) "خالؿ فترة زمنية معينة لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية معينة، االقتصاديالنشاط 
 . 

                                                 
1
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3
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كزي كأداة لتحقيؽ قود مف البنؾ المر عمؿ الذي يستخدـ لمراقبة عرض النيا البأن"عرؼ تكما   
 .(1) "االقتصاديةأىداؼ السياسة 

وبناءا عمى التعاريؼ السابقة يمكننا صياغة التعريؼ التالي لمسياسة النقدية:" ىي عبارة عف  
اإلجراءات التي يقوـ بيا البنؾ المركزي لمتحكـ في الكتمة النقدية بناءا عمى األىداؼ النقدية 

 نية معينة"خالؿ فترة زم المسطرة االقتصاديةو 

نموه، مع المحافظة عمى السياسة النقدية بتوفير السيولة الالزمة لمسير الحسف لالقتصاد و وتيتـ   
 النقدي وتحقيؽ اإلصدار بعمميات ترتبط التي اإلجراءات مف وتتضمف العديد، (2)ةار النقد أو العمماستقر 

 ارستقر اال تحقيؽ في تأثيرىـ حيث مف افواالئتم النقد بيف الفصؿ يصعب حيث االئتماف، عمى فاعمة رقابة

 .األسعار مستويات في

 مختمؼ مع والتنسيؽ بالتعاوف ليا افذومن النقدية لمسياسة راسما بصفتو المركزي البنؾ ويعمؿ  

شرافو رقابتو تحت تعمؿ التي والمصرفية المالية المؤسسات  تكفؿ التي النقدية السياسات رسـ عمى وا 

 ففي ، الوطني االقتصاد في عمييا والطمب النقود عرض بيف التوازف خالؿ مف قديالن ارستقر اال  تحقيؽ

 التي نكماشيةاإل النقدية السياسات مف مجموعة تباعا عمى المركزي البنؾ يعمؿ ظروؼ التضخـ ظؿ

 في النقدية السيولة حجـ مف التقميؿ بيدؼ وذلؾ االئتماف، خمؽ عمى البنوؾ التجارية مقدرة مف الحد تكفؿ

 وتأثيرىا النقدية السياسة أدوات وتختمؼ االنكماش، فترات في يتـ تطبيقيا اإلجراءات تمؾ التداوؿ وعكس

 ومدى المالية، أسواقيا في التعامالت وحجـ المصرفي وتطور النظاـ لمدولة، االقتصادي لمتطور تبعا

 المركزية. بنوكيا استقاللية

ننا نعني أىدافيا النيائية، إال اؼ السياسة النقدية، فإعندما نتحدث عف أىد :أهداف السياسة النقدية -3
تعتبر بمثابة « أغراض وسيطة»نو ليتـ تحقيؽ ىذه األىداؼ، يتطمب أف تقوـ السمطات النقدية بمراقبةأ

ألدوات لموصوؿ إلى أىداؼ وسيطة وترتبط ارتباطا وثيقا بأىدافيا النيائية حتى تطمئف مف استخداـ ا
 لصحيح.تجاه ااألىداؼ في اإل

 

 

                                                 

واقع  االقتصاديةالممتقى الدولي حوؿ السياسات  ،األخرىالسياسة النقدية والمعمومات الالزمة لوضعها وعالقتها بالسياسات صالح مفتاح،  1 
 .1ص  ،2005بكر بمقايد، تممساف،  جامعة أبو ،العموـ االقتصادية والتسيير كمية وآفاؽ،

2
 Garnier Olivier, Capul Jean-Yves , dictionnaire d'économie et des sciences sociales, édition Hatier, 

paris, 1994,p 310 
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 :وتنقسـ األىداؼ النيائية إلى قسميف األهداف النهائية: -2-1

 و تتمثؿ في: :أهداف داخمية - أ

: والذي يرى أنصار السياسة النقدية )النقدييف( أنو اليدؼ إحكاـ الرقابة عمى التضخـ النقدي -
 ؛الرئيسي ألي سياسة نقدية مطبقة في أي دولة مف العالـ

 ؛التشغيؿ الكامؿ والمحافظة عمى ىذا المستوىمحاولة الوصوؿ إلى مستوى   -
 .االقتصاديزيادة الدخؿ القومي وتحقيؽ النمو   -

 ار الخارجي لمعممة.ستقر تتمحور حوؿ المحافظة عمى االو  أهداف خارجية: -ب         

 ال يمكف لمسياسة النقدية أف تؤثر مباشرة عمى أىدافيا النيائية، لذلؾ يتـ األهـداف الوسيطية: -2-2
تغيرات)مؤشرات( أخرى يمكنيا التأثير عمى ىذه األىداؼ، وىي األىػداؼ الوسيطة م المجوء إلى

دارتيا الوصوؿ إلى تحقيؽ  التي تعبر عف تمؾ المتغيٍّرات الّنقدية التي يمكف عف طريؽ مراقبتيا وا 
ييػـ، ، ويشترط في األىداؼ الوسيطة أف تكوف سيمة القياس والتقىداؼ النيائيةبعض أو كؿ األ

إمكانية مراقبتيا بما لمسمطة النقدية مف ، النيائية ووجود عالقة مستقرة بينيا وبيف األىداؼ
و مف بيف األىداؼ الوسيطة التي تمارسيا الّسمطات النقدية: المجمعات النقدية، سعر ، (1)أىداؼ

 (2) :الصرؼ، وأسعار الفائدة

ألعواف لدى االمتداولة حيث تضـ وسائؿ الدفع تعبر عف كمية النقود : و المجمعـات النقديـة -أ    
وتدور حوؿ تطور المجمعات النقدية المتداولة في االقتصاد، حيث تعمؿ  قيميف،المالييف الم

(، M2% بالنسبة لػ 6السمطات النقدية عمى تحديد معدؿ نمو لمزيادة السنوية لمكتمة النقدية )مثال 
لوسائؿ الموجودة بحوزتيا حتى تضمف اتستخدـ كؿ وطواؿ السنة البد عمى السمطات النقدية أف 

يطمؽ عمييا أيضا السيولة المحمية أو عرض ، و عدـ تجاوز الكتمة النقدية ليذا المستوى المحدد
  :ة أنواعوىي عمى عد Mالنقود يرمز ليا بػ 

- M1: .يعبر عف النقود المتداولة + الودائع تحت الطمب 
- M2 تعبر عف :M1 التسمية الصناعية +  الدفاتر + حسابات خار عمى+ حسابات االد

 خار السكني.حسابات االد

                                                 
1
 رسالة ماجستير ، -دراسة حالة الجزائر–في ظل اإلصالحات الراهنة  االقتصاديستقرار اإل النقدية في تحقيق ةفعالية السياسمدوخ ماجدة،   

 . 7ص. ، 2002/2003بسكرة،  -والتسيير، جامعة محمد خيضر االقتصادية، كمية العمـو غير منشورة
  .363، ص.2003ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، بخراز يعدؿ فريدة  2 
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- M3 تعبر عف :M2  الحسابات ألجؿ + شيادات اإليداع التي يصدرىا الوسطاء +
وظيؼ المشتركة + رة مف شركات اإلشيار وصناديؽ التاداألسيـ والحصص الص الماليوف+

 إجمالي التوظيفات النقدية بالعمالت األجنبية.
- M4عف  : تعبرM3 .أوراؽ الخزينة + سندات الخزينة + 

 الواسع،بيف المفيـو الضيؽ و ستخداـ مفيوـ عرض النقود عمؽ بإوىناؾ تنوع كبير فيما يت 
بؿ الكثير يفضؿ التعبير عف   M1 ،M2ف معظـ البنوؾ المركزية تستقر عمىوعموما نجد أ

األوؿ في اإلحصاءات المالية  حيث يأخذ صندوؽ النقد الدولي بالمفيوـ M1المعروض النقدي بػ 
 .(1)قرارات اإلنفاؽ القومي بشكؿ مباشر يمثؿ السيولة الحاضرة المؤثرة عمىالدولية باعتباره 

ي إلى انخفاض اسة النقدية التوسعية تؤدالسيحسب المفيوـ الكينزي فإف  أسعـار الفـائدة : -ب   
ما يعمؿ عمى رفع نفقات االستثمار، انخفاض تكمفة رأس الماؿ، وىو  الت الفائدة، ومف ثـّ معد
و وخالؿ ع سياسة نقدية انكماشية، إال أنمب الكمي واإلنتاج والعكس في حالة إتبامف الط ويزيد

 .(2)فترة السبعينات، فقدت أسعار الفائدة مكانتيا كيدؼ، وسيط أساسي لمسياسة النقدية

األحواؿ  ة ىامة جدا، فيو يعبر عف: أخذ ىذا اليدؼ مع بداية التسعينيات مكانر الصـرفسعـ -ج  
بالمحافظة عمى سعر الصرؼ قريبا مف المعدؿ الذي يضمف تعادؿ القدرات لدولة ما، و  االقتصادية

الشرائية عف طريؽ تدخؿ البنؾ المركزي في سوؽ الصرؼ مثال، فانو يمكف لمسياسة النقدية أف 
مف قيمة عممتو مثال لتشجيع  العاـ فيمكف ألي بمد أف يخفض االقتصاديتساىـ في التوازف 

لمسياسة ما يتفؽ مع اليدؼ النيائي متيا لمتقميص مف حدة التضخـ، وىو صادراتو كما يمكنو رفع قي
رؼ باستعماؿ ما ات النقدية بالتأثير عمى سعر الصحيث تتدخؿ السمط ،النقدية )محاربة التضخـ(

ا تجاه العمالت األخرى التي ترتبط محاولة منيا المحافظة عمي قيمة عممتي لدييا مف احتياطات،
  ميزاف المدفوعات.وضعية تحسيف و ، االقتصاديار ستقر موصوؿ إلى االبيا ل

نظرا لتنوع األىداؼ الوسيطة لمسياسة النقدية استمـز األمر تحديد أىداؼ  األهـداف األوليـة: -2-3 
 ة جيدة باستخداـ أدوات عممية، وىي متغيرات نقدية، يمكف لمسمطات النقدية الوصوؿ إلييا بصف

 

                                                 
1
 . 291مرجع سابؽ، ص  (،)تحميل جزئي و كمي االقتصاديةالسياسات عبد المطب عبد الحميد،    

2
  .10مدوخ ماجدة ، مرجع سابؽ، ص. 
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تتمثؿ ىذه األىداؼ في مجموعة مف المتغيرات شديدة االستجابة ألدوات السياسة و  ،(1)في حوزتيا
 :(2)النقدية، وتتكوف مف 

االحتياطات الكمية: وتضـ القاعدة النقدية، مجموع احتياطي البنوؾ، احتياطي الودائع  -
 ؛الخاصة

 ى األرصدة المركزية، سعر الفائدة عمى أذوف الخزانة.وىي سعر الفائدة عم الفػائدة:أسعار  -

 بالتالي في حجـ ي حجـ االئتماف و يستطيع البنؾ المركزي التأثير ف :أدوات السـياسة النقدية -3
وىدفو مف لمتأثير عمى كمية االئتماف وسعره، جؿ ذلؾ أدوات أيستعمؿ عادة مف النقود المصرفية، و 

 ، ويختمؼ مدى اعتماد البنؾ المركزي عمى ىذه األدوات باختالؼذلؾ تنفيذ سياسة نقدية مرغوبة
وتنقسـ أدوات السياسة النقدية إلى أدوات مباشرة )نوعية( ، النظاـ السائد الذي يمارس فيو عممو 

 )كمية( كما يمي: غير مباشرة وأخرى

 وتتمثؿ في:األدوات الكميـة :  - 3-1
اة مف أكثر األدوات فعالية في الدوؿ المتقدمة التي ه األدذتعتبر ى سياسة السوق المفتوحة:  -أ

في ه األداة عمى أساس دخوؿ البنؾ المركزي الماؿ المتطور، وتقوـ آلية عمؿ ىذتمتمؾ سوؽ 
سياسة نقدية فإذا كاف ىدؼ البنؾ ىو ،  (3)ةلسندات حكومية أو مالي السوؽ المالي بائعا أو مشتريا

وبالتالي ارتفاع القاعدة لمسندات ليضخ نقودا في السوؽ السوؽ كمشتري  توسعية فإنو يدخؿ إلى
وأما إذا كاف ىدؼ البنؾ ىو سياسة نقدية انكماشية فإنو يدخؿ كبائع لمسندات ليمتص ، النقدية

وتتميز عمميات السوؽ المفتوحة عف ، (4)النقود مف السوؽ وبالتالي تنخفض حجـ القاعدة النقدية
 (5): ا يميمبأدوات السياسة النقدية األخرى 

 تتـ عمميات السوؽ المفتوحة في إطار مف السيطرة الكاممة لمبنؾ المركزي ؛ -
حيث ال يوجد حد أدنى أو أقصى ليذه  عمميات السوؽ المفتوحة بالمرونة والدقة، تتميز -

 العمميات؛

 .إمكانية تغييرىا بسيولة -

 

                                                 
  .116بخراز يعدؿ فريدة ، مرجع سابؽ، ص. 1
  .217أحمد أبو الفتوح ص. 2
 .305، ص.2000دار وائؿ لمنشر، عماف،  ،تطبيقمبادئ االقتصاد الكمي بين النظرية والخالد واصؼ الوزيني، أحمد حسيف الرفاعي،  3

4
 .172ص. ، 2004 مصر، ، الدار الجامعية، االقتصاد الكمي محمد فوزي أبو السعود،  
 . 313 .ص ،2005الدار الجامعية، اإلسكندرية،  ،اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق مالية، محمود يونس، كماؿ أميف الوصاؿ 5
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 (1):يفيا، إال أف ليا حدودا تتمثؿ سياسة السوؽ المفتوحة ب بيا األىمية التي تتسـمف غـ ر بالو         

يعتمد نجاحيا عمى مدى تطور سوؽ األوراؽ المالية، ومدى احتفاظ البنوؾ التجارية بمستويات  -
 مستقرة نسبيا مف السيولة؛

عمى  المعروض منيا، مما يكوف لو أثرايؤدي قياـ البنؾ المركزي ببيع األوراؽ المالية إلى زيادة  -
 أسعارىا؛

بيع وشراء األصوؿ مف قبؿ البنؾ المركزي ومستوى النقد المتداوؿ والسيولة لدى  إف العالقة بيف -
 البنوؾ التجارية ليست بالضرورة قائمة.

ـ عف سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنؾ يعبر سعر إعادة الخص سياسة سعر إعادة الخصم: - ب
ييا مف أوراؽ تجارية،  المركزي مف البنوؾ التجارية عند االقتراض منو، أو طمب إعادة خصـ ما لد

فجوة الركودية  معالجة السياسة توسعية إلنعاش االقتصاد و  إتباعإلى البنؾ المركزي  ييدؼ عندماف
سعر بمعنى يخفض  ،الفائدة الذي يتقاضاه عمى قروضو لمجياز المصرفييقوـ بتخفيض سعر 
دفع إلقراض األفراد و  اؿ المتاحة ليافتزيد األمو   ،منو القتراضا البنوؾ عمىالخصـ  مما يحفز 

تنموية وجية إلى إنشاء مشاريع صناعية و خاصة إذا كانت القروض م ،عممية التنمية في البالد
فحة سياسة انكماشية لمكا تباعإأما إذا كاف اليدؼ ىو  ،مما يجنب االقتصاد حالة الركود

مما  ،أعمى عارنو سيقرض البنوؾ بأسأع سعر إعادة الخصـ أي رفيالبنؾ المركزي فإف التضخـ، 
كما يؤدي إلى رفع أسعار فوائدىا عمى القروض  ،االقتراضرغبة البنوؾ في يقمؿ قابمية و 

 .( 2)مف حجـ القاعدة النقدية في السوؽالذي يقمؿ األمر 

تنصب التشريعات الحديثة التي تنظـ االئتماف عمى  معدل االحتيـاطي القانوني )اإلجبـاري (: -ج
تجارية بأرصدة لدى البنؾ المركزي تمثؿ نسبة معينة مف الودائع لدييا، ضرورة احتفاظ البنوؾ ال

وىي النسبة القانونية لالحتياطي النقدي، وتمثؿ الحد األدنى لما يجب أف تحتفظ بو البنوؾ 
التجارية مف أرصدة نقدية مقابؿ ودائعيا، ويحؽ لمبنوؾ التجارية استخداـ الزائد مف الودائع عف 

واالستثمارات وغيرىا مف مجاالت استخداـ ما كالقروض ، مختمؼ أعماؿ البنؾىذا االحتياطي في 
ويقوـ البنؾ المركزي بتخفيض نسبة االحتياطي القانوني في حاالت الركود  ،(3)لديو مف موارد

 ،وذلؾ لدعـ سيولة الجياز المصرفي وتعزيز مقدرتو عمى خمؽ النقود االئتمانية االقتصادي
زيادة في قروضيا لممشروعات، أما إذا أراد البنؾ المركزي تخفيض حجـ وبالتالي التمكف مف ال

                                                 
 . 91سابؽ، ص. عبد المجيد قدي، مرجع1

2
 . 115ص.مرجع سابؽ ، محمد العربي  ساكر،  
  .110، ص.2002دار غريب لمطباعة والنشر ، القاىرة،  ،في اإلسالم االقتصاديعالج التضخم والركود مجدي عبد الفتاح سميماف،  3 
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االئتماف فإنو يعمد إلى رفع نسبة االحتياطي القانوني، األمر الذي يؤدي إلى تجميد جزء كبير مف 
 .(1)احتياطيات البنؾ التجاري مما يؤدي إلى التقميؿ مف قدرتو عمى خمؽ النقود االئتمانية

  وتتمثؿ في: ) المباشرة(:وعيةاألدوات الن - 3-2 

إجراء تنظيمي يفرض ويطبؽ عمى البنوؾ التجارية، بيدؼ تحديد حجـ ىو  تأطير اإلئتمان: -أ
بنوؾ أف تحتـر نسبة معينة عند القروض المقدمة مف طرؼ البنوؾ إلى الزبائف، وعمى ىذه ال

يجب أف ال يتجاوز ارتفاع رتفاع السنوي لمقروض التي تمنحيا لمزبائف، وىكذا مف سنة ألخرى اإل
 في حالة اإلخالؿ بيذاينة التي حددتيا السمطات النقدية، و مجموع  القروض الموزعة النسبة المع

 . رىأخ الشرط تتعرض البنوؾ التجارية إلى عقوبات تختمؼ مف دولة إلى

إرغاـ ؿ عمى ؼ البنؾ المركزي وذلؾ بالعميتـ استخداـ ىذه الوسيمة مف طر  النسبة الدنيا لمسيولة:-ب
بعض  ىا مف خالؿ بعض األصوؿ منسوبة إلىالبنوؾ التجارية باالحتفاظ بنسبة دنيا يتـ تحديد

أي تجميد بعض األصوؿ في محافظ البنوؾ التجارية وذلؾ لتجنب اإلفراط في  ،مكونات الخصوـ
 .(2)عممية اإلقراض مف طرؼ ىذه األخيرة لما تمتمكو أصوؿ مرتفعة السيولة

ـ ىذه األداة لدفع المستورديف إلى إيداع مبمغ أو وتستخد :ستيرادلمشروطة من أجل اإلالودائع ا-ج
جزيف وغالبا ما يكوف المستورديف عا ،ثمف الواردات عمى شكؿ ودائع لدى البنؾ المركزي لفترة معينة

 الالزمةاالقتراض المصرفي لضماف األمواؿ  مما يستدعي لجوئيـ إلى ،يـ الخاصةتجميد أموال عمى
باقي االقتصاد  القروض التي بإمكانيا أف توجو إلىحجـ التخفيض مف  لإليداع وىذا ما يؤدي إلى

 فيتسبب ذلؾ في رفع تكمفة الواردات.

وتستعمؿ البنوؾ المركزية ىذا األسموب في البمداف  قيام البنك المركزي ببعض العمميات المصرفية: -د
دة األثر، حيث تقوـ البنوؾ المركزية بأدائيا لبعض التي تكوف فييا أدوات السياسة النقدية محدو 

كتقديميا القروض لبعض القطاعات األساسية في  ،مصرفية بصورة دائمة أو استثنائيةاألعماؿ ال
 .(3)االقتصاد لما تمتنع أو تعجز البنوؾ أو تعجز البنوؾ التجارية عف ذلؾ 

                                                 
1
 . 19ص. مدوخ ماجدة، مرجع سابؽ،  
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3
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بعدـ التوسع في منح  ،صح لمبنوؾالن لمركزيالبنؾ ا تقوـ ىذه السياسة عمى توجيو اإلقناع األدبي: -ه
مى االقتصاد الوطني الحظ أف ىناؾ خطر ع اإذ ، لممضاربة وة القروض التي توجالقروض، خاص
 (1):ع، ويأخذ ىذا اإلقناع أو التوجيو أشكاؿ مختمفة منيامف ىذا التوس

   ؛اع عف قبوؿ أوراؽ معينةمتنباإل  إرساؿ مذكرات إلى البنوؾ -
 ؛ شروعات معينةاإلقراض لم -
 األوراؽ لتجارية؛ بعض  التحذير بعدـ قبوؿ إعادة خصـ -
 ...إلختقديـ أمواؿ كثيرة مطموبة.  عدـ -

  ةيــة المالـ: السياسثانيا

لسياسات مجموعة مف ا"تعرؼ السياسة المالية عمى أنيا " :أهداف االسياسة المالية مفهوم و  -1
النفقات العامة بيدؼ تحقيؽ أىداؼ الدولة السياسية عامة و ال تالتعميمات المتعمقة باإليراداواإلجراءات و 

 .(2)"االجتماعيةو  االقتصاديةو 

المالية السياسة التي تخص تغيرات النفقات و االقتطاعات و التحويالت "أنيا  كما تعرؼ عمى  
 .(3)"توازف اقتصادي شامؿ العمومية بيدؼ الوصوؿ الى

ة لمنشاط المالي لمقطاع العاـ بكافة مرافقو ولذلؾ فيي دراسة تحميمي"عبارة عف وتعرؼ بأنيا   
تتضمف تكييفا كميا لحجـ اإلنفاؽ العاـ و اإليرادات العامة وتكييفا نوعيا ألوجو ىذا اإلنفاؽ ومصادر 

 .(4)"ىذه اإليرادات بغية تحقيؽ أىداؼ معينة

ة مباشرة بواسطة مستوى التشغيؿ بصفاإلنتاج و  مثؿ بالنسبة لمدولة في التدخؿ عمى مستوىوتت     
مبمغ االستيالؾ بواسطة الضرائب،  ة غير مباشرة عف طريؽ التأثير عمىبصفالنفقات العامة، و 

 .(5)التي تقدميا لمعائالت االجتماعيةالخدمات  األجور،

وبناءا عمى التعاريؼ السابقة يمككنا تعريؼ السياسة المالية عمى أنيا السياسة التي تستعمؿ     
يراداتيا لتحقيؽ أىداؼ مسطرة.الحكومة   بموجبيا برامج نفقاتيا وا 

                                                 
 . 21، مرجع سابؽ، ص.مدوخ ماجدة  1
2

 .201، ص.2007، دار انفكز انجايعي، االسكُدريت،دور السياسة المالية في تحقيق التنمية االجتماعيةهشاو يصطفي انجًم،  
3
 Xavier Greffe, Politique économique programme instrument ,perspectives, édition Economica, 

Paris,1987, p.303. 
4
 . 212، ص.2000، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،الكمي االقتصاديالتحميل  عمر صخري،  

5
 Edmond Alphandéry ,Georges  Delsupeme  ,Les politique de stabilisation , PUF, Paris,1974,P.24.  
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 (1) :ةتحقيؽ األىداؼ التالي ىو ترمي السياسة المالية إل  

ظاـ لنا و ، فينبغي مثال أف يتسـوجأحسف  يقصد بو استخداـ موارد الدولة عمىو  التـوازن المـالي: -أ
في  ويالءـمف حيث المرونة والغزارة، حاجات الخزانة العامة  يالءـتجعمو الضريبي بالصفات التي 

 إلى ذلؾ، وأيضاما و  توزيع ومواعيد الجباية واالقتصادذاتو مصمحة المموؿ مف حيث عدالة الالوقت 
 .وىكذا  ألغراض إنتاجية إال قروضالستخدـ ت ال

كومة ف عمى الحيإلنتاج األمثؿ، وىذا يعني أنو يتعاحجـ لى إبمعنى الوصوؿ  :االقتصاديالتـوازن  -ب
أف توازف بيف نشاط القطاع الخاص والعاـ لموصوؿ إلى أقصى إنتاج ممكف، فكمما كانت المشروعات 
الخاّصة أقدر عمى اإلنتاج مف المشروعات العامة كمما وجب عمى الحكومة أف تمتنع عف التدخؿ 

، لى ذلؾالمباشر، وأف تقصر نشاطيا عمى التوجيو بواسطة اإلعالنات والضرائب إذا دعت الحاجة إ
 حجـ اإلنتاج األمثؿ. عني استغالؿ إمكانيات المجتمع عمى أكمؿ وجو  لموصوؿ إلىفالتوازف ىنا ي

أف يصؿ المجتمع إلى أعمى مستوى ممكف مف الرفاىية لألفراد في حدود  ىعنبم االجتمـاعي:التـوازن  -ج
أف غي عمى السياسة المالية ينب وبالتالي ال ،االجتماعيةالعدالة  وتقتضيوما  إمكانيات ىذا المجتمع

 عمىتقؼ عند حد زيادة اإلنتاج، بؿ يجب أف يقترف ىذا اليدؼ بتحسيف طرؽ توزيع المنتجات 
ويستمـز ذلؾ أف تتدخؿ الحكومة إلعادة توزيع الدخؿ القومي بأدوات  ،أقرب لمعدالة يعااألفراد توز 

 السياسة المالية.

)نفقات األفراد لالستيالؾ واالستثمار  ة اإلنفاؽ القوميأي التوازف بيف مجموع :العـامالتـوازن  -د
وبيف مجموع الناتج القومي باألسعار الثابتة في مستوى يسمح  ،نفقات الحكومة( باإلضافة إلى

 لذلؾ أدوات كثيرة منيا: الضرائب،وتستخدـ الحكومة  ،بتشغيؿ جميع عناصر اإلنتاج المتاحة
 وغيرىا.المشروعات فراد في تكويف والمشاركة مع األ واإلعفاءات اإلعانات

ولكف ىناؾ  وقد ال يمكف تجنبو، والمالحظ أنو قد يكوف ىناؾ تعارض واضح بيف ىذه األىداؼ،    
فروض أف تيدؼ السياسة المالية فالم عتبار ،ىداؼ المذكورة يجب أف يؤخذ في اإلترتيب منطقي لأل

ثـ يمي ذلؾ التوازف االجتماعي ، االقتصاديالتوازف توفير  ثـ تسعى إلى ،إلى تحقيؽ التوازف العاـ أوال
وأخيرا اليدؼ المالي وتدبير موارد الدولة عمي  ،ىذا اليدؼ بالحجـ األمثؿ لإلنتاجشرط أال يخؿ  عمى

العدالة لظروؼ المالئمة لإلنتاج األمثؿ و اار و ستقر أحسف وجو مع مراعاة مقتضيات ىدؼ اال
 . االجتماعية

                                                 
1
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 :ماليةأدوات السياسة ال  -2
 بإنفاقوتعرؼ النفقة العامة عمى أنيا عبارة عف كـ قابؿ لمتقويـ النقدي يأمر " النفقات العـامـة: -2-1

 .(1)شخص مف أشخاص القانوف العاـ و ذلؾ إشباعا لحاجة عامة

و ف خزانة الدولة بواسطة إدارتيا أنيا عبارة عف مبمغ مف النقود يخرج م يفيا أيضا عمىيمكف تعر و   
 .(2)ىيئاتيا و وزاراتيا المختمفة إلشباع حاجة عامة مؤسساتيا و

تتعدد التقسيمات الخاصة بالنفقات العامة وتتنوع تبعا لمعيار التقسيـ الذي تستند إليو ونحاوؿ و   
 فيما يمي أف نعرض أىـ تقسيمات النفقات العامة وفقا لممعايير التالية:

يعتبر ىذا التقسيـ ىو  عمى الدخل القومي: ادياالقتصتقسيم النفقات العامة من حيث أثرها  -2-1-1
الذي قسـ النفقات و أوؿ مف نادى بو  "Pigou"اإلنجميزي  االقتصاديكاف و  ،التقسيـ التقميدي

 :كما يميالعامة إلى نفقات "حقيقية أو فعمية" ونفقات تحويمية 

الدولة مقابؿ الحصوؿ عمى تمؾ النفقات التي تقـو بيا بيا ويقصد  :الفعميةالنفقات الحقيقية أو  -أ  
إلى زيادة مباشرة في  ىذا النوع مف اإلنفاؽ ؤدييو  ،سمع وخدمات أو رؤوس أمواؿ إنتاجية

كذلؾ عمى بالدولة و األجور و الرواتب لمعامميف  ج الوطني كصرؼ األمواؿ العامة عمىالنات
في نطاؽ النفقات  ىذا ويفرؽ، شراء السمع والخدمات الالزمة لسير عمؿ إدارات و أجيزة الدولة

عمى  طمبايمثؿ اإلنفاؽ االستثماري حيث  نفاؽ استثماري واإلنفاؽ الجاري،اإلالحقيقية بيف 
 ،السمع اإلنتاجية ينعكس في زيادة وسائؿ اإلنتاج الثابتة الموجودة تحت تصرؼ الجماعة

مى مشروعات مشاريع البنية التحتية وتوفير التجييزات والمعدات وكذا االنفاؽ ع كاإلنفاؽ عمى
داء آ أو أما اإلنفاؽ الجاري فإنو يقصد بو ضماف سير إدارة معينة ،رأس الماؿ االجتماعي

ومف أمثمة ذلؾ ما يدفع لموظفي وعماؿ الدولة مف ، خدمة محددة أو تشغيؿ وحدة إنتاجية
 .(3) وما يسدد لموردييا كأثماف السمع لالستيالؾ العاـ ،مرتبات وأجور

بيا تمؾ النفقات التي ال يترتب عمييا حصوؿ الدولة عمى سمع  ويقصد :النفقات التحويمية - ت
وخدمات ورؤوس أمواؿ، بؿ تحويؿ جزء مف الدخؿ القومي عف طريؽ الدولة مف بعض 

كبيرة الدخؿ إلى بعض الفئات األخرى محدودة الدخؿ، ويعني ذلؾ أف  االجتماعيةالفئات 
األفراد أو الجماعات مع ترؾ مجموع الدخؿ  ىذه النفقات تكتفي بتحويؿ القوة الشرائية بيف

 ثابتا 
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حيث تجري الدولة ىذه التحويالت دوف مقابؿ، كما أف المدفوعات التي تقوـ بيا السمطات 
العامة في الدولة في ىذا الشأف ال تتضمف أي استيالؾ عاجؿ لمموارد الحقيقية، ولكف 

 االقتصاديةو  االجتماعيةالمساعدات مجرد تحويؿ لمقوة الشرائية، ومف أمثمة ذلؾ اإلعانات و 
المختمفة التي تمنحيا أو تقدميا الدولة لألفراد والمشروعات، ومف الواضح ىنا أف النفقات 

تحويؿ مبالغ نقدية مف فئة إلى أخرى في المجتمع بدوف مقابؿ مباشر التحويمية ليست إال 
تنقسـ النفقات و ىذا  ،(1)يعووال تؤدي إلى زيادة في اإلنتاج الوطني بؿ تؤدي إلى إعادة توز 

اقتصادية مثؿ اإلعانات بغرض تخفيض أسعار السمع  نفقات تحويمية :التحويمية إلى
نفقات ت البطالة و وتعويضا االجتماعيةاجتماعية مثؿ التأمينات  نفقات تحويميةو  الضرورية،
 فوائد الديف العاـ.مثؿ أقساط و  مالية تحويمية

يا يتتنقسـ النفقات العامة مف حيث دور  حسب معيار التكرار والدورية:تقسيم النفقات العامة  -2-1-2
نفقات غير عادية، فالنفقات العادية ىي تمؾ النفقات التي تتجدد أو إلى قسميف: نفقات عادية و 

النفقات التي تخرج عف ىذا النطاؽ فتعتبر نفقات غير ة معينة مف الزمف، و تتكرر كؿ فتر 
سنويا،  ال تتكررادية تتمثؿ في نفقات استثنائية و الع حيث أف النفقات غير، عادية

ؿ، أو في حالة انتشار عمى إعانات المنكوبيف في حوادث الزالز كالمصروفات عمى الحروب و 
االستثنائية التي تستدعي تمرار ىذه الظروؼ غير المنتظرة و مع اساألمراض، ومع ذلؾ فإنو و 

 النفقات تدخؿ في نطاؽ النفقات العادية. القياـ بنفقات غير عادية مدة طويمة، فإف ىذه

ستنادا إلى ىذا المعيار يمكف تصنيؼ النفقة إ رغراضها:تبعا أل تقسيم النفقات العامة -2-1-3
 : الحكومية إلى ثالثة مجموعات

ؿ كؿ المرافؽ تشغيفقات الحكومية الضرورية إلدارة و تتضمف كافة النو  النفقة الحكومية اإلدارية: -أ 
وكؿ نفقة  ،اإلداريةو  االقتصاديةف دفاع وأمف وعدالة وتمثيؿ دبموماسي وكؿ المرافؽ الحكومية م

 ؛تساىـ في سير المرافؽ العامة لمدولة و قياميا بوظائفيا اإلدارية

 ذلؾ مف أجؿ ات التي تقوـ الحكومة بإنفاقيا و ىي تشمؿ النفق: و االقتصاديةالنفقة الحكومية  -ب 
 كتشجيع وحدات القطاع الخاص مف أجؿ زيادة اإلنتاج أو يةاالقتصادتحقيؽ بعض األىداؼ 

تحفيز ادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد وذلؾ بتشجيع و زيتحقيؽ الكفاءة بزيادة الموارد و 
 زيادة كفاءتيا؛االستثمارات و 

                                                 
 .92ص  ،1992القاىرة ، النيضة العربية،دار  ، المالية العامةرفعت المحجوب،  1
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يغمب عمى ىذه النفقات الطابع االجتماعي حيث يكوف الغرض و  :االجتماعيةالنفقات الحكومية  -ج 
النفقات ىو زيادة مستوى الرفاىية ألفراد المجتمع، حيث تشمؿ ىذه النفقات عمى نفقات مف ىذه 

 .االجتماعيةالتعميـ و الصحة و اإلسكاف و اإلعانات النقدية 

تعرؼ اإليرادات العامة بأنيا مجموعة الدخوؿ التي تحصؿ عمييا الدولة مف  امة:ـاإليرادات الع -2-2
 .(1)االجتماعيو  االقتصاديامة و تحقيؽ التوازف ة نفقاتيا العالمصادر المختمفة مف أجؿ تغطي

وفي إطار تعداد اإليرادات العامة بأنواعيا المختمفة مف منظور الفمسفة التي تحكـ وتبرر   
 يمكف أف نجد األنواع التالية: كؿ نوع منيا ،

عمى األفراد بطريقة مطة تفرضو الس الذي األداء النقديأنيا  تعرؼ الضريبة عمى الضرائب: -2-2-1
جبارية و  وسيمة توزيع األعباء العامة ، أو بأنيا بال مقابؿ بقصد تغطية األعباء العامة نيائية وا 

 .(2) التكميفيةلقدراتيـ تبعا بيف األفراد توزيعا قانونيا وسنويا 

المبادئ التي يستحسف أف يسترشد بيا  ويعتمد في فرض الضريبة عمى مجموعة مف 
ي وتيدؼ ىذه القواعد إلى تحقيؽ مصمحة أفراد المجتمع مف جية ومصمحة المشرع المال

 (3):ىيجية أخرى و الخزينة العامة مف 

 ،والمقصود بيا مراعاة تحقيؽ العدالة في توزيع األعباء العامة بيف المواطنيف قاعدة العدالة: - أ
وؿ األفراد، أما ر بشأف فكرة العدالة الضريبية النسبية أي طبقا لمستوى دخيلقد ثار جدؿ كب

الفكر الحديث قد رأى ذلؾ في الضريبة التصاعدية، حيث يدفع أصحاب الدخوؿ المرتفعة 
 ؛الرأي عمى التصاعدية استقرأكثر مف أصحاب الدخوؿ المنخفضة، وقد 

 : بمعنى أف تكوف الضريبة واضحة مف حيث المقدار وموعد وكيفية الدفع، مبدأ اليقين - ب
إلى عمـ المموؿ بالضبط بالتزاماتو اتجاه الدولة، ومف ثـ يستطيع  وتؤدي مراعاة ىذه القاعدة

 ؛الدفاع عف حقوقو  ضد أي تعسؼ أو سوء استعماؿ لمسمطة مف جانبيا

 وعد: بمعنى أف تكوف إجراءات فرض وتحصيؿ الضريبة ومقاعدة المالئمة في الدفع -ج
الذي يزاولو أو المينة  ادياالقتصجبايتيا مالئمة لظروؼ المموؿ وطبيعة عممو ونوع النشاط 

                                                 
1
 . 139ص. ،2003الجزائر، ، ديواف المطبوعات الجامعية،اقتصاديات المالية العامةمحرزي محمد عباس،   

2
 . 262، 261ص.ص. ، 1992 لبناف، ، دار المعرفة،اقتصاديات المالية العامة ونظام السوقأحمد حمدي العناني،   
جامعة  والتسيير، االقتصاديةكمية العمـو   ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،االقتصاديدورها في تحقيق التوازن السياسة المالية و دراوسي مسعود،  3

 . 182، 181.ص.ص، 2005 ،الجزائر
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وليذا يعتبر الوقت الذي يحصؿ فيو المموؿ عمى دخمو أكثر األوقات مالئمة  التي يمارسيا،
 لدفع الضرائب المفروضة عمى كسب العمؿ وعمى إيراد القيـ المنقولة.

تقضي ىذه القاعدة بأنو يجب عمى الدولة أف تختار  قاعدة االقتصاد في نفقات الجباية: -د
قة الجباية التي تكمفيا أقؿ النفقات أي رفع كفاءة الجياز الضريبي حتى يكوف الفرؽ بيف طري

 ما يدفعو المموؿ وبيف ما يدخؿ لخزينة الدولة أقؿ ما يمكف.

وتتنوع تبعا لمعيار التقسيـ الذي تستند إليو ونحاوؿ بالضرائب تتعدد التقسيمات الخاصة و     
 مات:تقسيىذه الفيما يمي أف نعرض أىـ 

تفرض الضريبة بمبمغ معيف عمى كؿ شخص  الضرائب عمى األفراد والضرائب عمى األموال: -أ
اإلسالـ بضريبة الرؤوس تمتاز ىذه في عصر الروماف و  ، وكانت تسمىداخؿ الدولة

ولكف مع ظيور النظاـ الرأسمالي تطور مفيـو  الضرائب بسيولة جبايتيا وتحديد سعرىا،
وتمتاز بعدالتيا  ى ما يممكو الفرد مف ماؿ وليس عميو شخصيا،الضرائب فأصبح ينصب عم

ويعيب البعض عمييا بصعوبة حصر أمواؿ ، ألنيا تصيب حجـ األمواؿ التي يممكيا المكمؼ
مكانية التيرب الضريبي.ص إلالشخ  حتساب الضريبة وا 

مف  حالي وليس يعتبر ىذا التصنيؼ ىو الشائع في وقتنا ال الضرائب المباشرة ورغير المباشرة: -ب
السيؿ التمييز ما بيف ىذيف النوعيف مف الضرائب، وقد أجمع مفكري المالية العامة عمى 

 ىي:لمعايير لتسييؿ التمييز بينيما و وضع بعض ا

ويقصد بو مدى ثبات المادة الخاضعة لمضريبة، فتعد ضريبة مباشرة معيار الثبات:  -
يتكوف مف عناصر ثابتة ودائمة  إذا فرضت دوريا عمى المركز المالي لممموؿ الذي

لفترة طويمة مثؿ الدخؿ أو رأس الماؿ، في حيف نجد أف الضرائب غير مباشرة تفرض 
عمى وقائع أو أعماؿ عرضية متقطعة كالضرائب عمى االستيالؾ أو المبيعات 

 ؛لخإواإلنتاج ...أ
حصيميا، أي الطريقة التي تتبع لموصوؿ لممادة الخاضعة لمضريبة وت التحصيل:معيار  -

وتعد الضرائب مباشرة إذا حصمت عمى أساس جداوؿ مبيف فييا اسـ المكمؼ والماؿ 
الخاضع لمضريبة مثؿ الضريبة عمى الدخؿ،أما الضريبة غير المباشرة فيي التي يتـ 
تحصيميا عمى أساس وقائع أو ممارسة نشاطات اقتصادية معينة مثؿ ضريبة 

 ؛.الخالمبيعات، الجمارؾ، ضريبة االستيالؾ..
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: تعد الضريبة مباشرة إذا تحمميا المكمؼ نيائيا مثؿ ضريبة معيار نقل عبء الضريبة -
الدخؿ والضرائب عمى رأس الماؿ،أما الضرائب غير مباشرة فيي التي يتـ نقميا مف 

نقؿ ما دفعو مف يمكمؼ إلى آخر مثؿ ضرائب اإلنتاج التي يتحمميا المنتج لمسمعة و 
 بيعيا لممستيمؾ مثؿ الضريبة عمى اإلنتاج، ضريبة عمى ىذه السمعة عند

 االستيالؾ...إلخ.

الضريبة الموحدة أو الواحدة ىي الضريبة التي تغطي  :الضريبة الموحدة والضريبة النوعية -ج
ما الضرائب ؿ في وعاء واحد وتفرض سعر معيف، أااليرادات التي يحصؿ عمييا الممو 

والدخؿ الذي يحصؿ عميو المموؿ عمى راد كؿ مصدر مف مصادر اإلي فتفرض عمى النوعية
 وبسعر معيف. حدى

: تمتاز الضريبة التوزيعية بتحديد السمطات المالية الضريبة التوزيعية والضريبة القياسية -د 
الدفع دوف تحديد سعر  عمى أف يوزع عمى المموليف تبعا لقدرتيـ عمى لمقدارىا الكمي،

تي تحدد السمطات المالية سعرىا دوف تحديد عكس الضرائب القياسية ال عمى بة ،الضري
 مقدارىا الكمي.

يعتبر الثمف العاـ مصدر مف مصادر إيرادات الدولة ويمكف تعريفو بأنو مبمغ  األثمان العامة: -2-2-2
يدفعو بعض األفراد مقابؿ انتفاعيـ ببعض الخدمات العامة التي تقدميا الحكومة، بمعنى آخر 

عمييا الدولة بعد تقديميا لخدمات عامة تعود عمى األفراد بمنفعة  ىو تمؾ المبالغ التي تحصؿ
خاصة، حيث يمكف تحديد المنتفع بيا مثؿ خدمات البريد، الكيرباء، المياه ...الخ ، والثمف 
العاـ يدفع اختياريا حيث ال يدفعو إال مف ينتفع بالخدمة العامة عكس الضريبة التي تدفع 

 .(1)جبرا

مبمغ نقدي يدفعو الفرد جبرا إلى الدولة، أو إحدى مؤسساتيا "عرؼ الرسـ بأنو ي الرســوم: -2-2-3
العمومية، مقابؿ منفعة خاصة يحصؿ عمييا الفرد إلى جانب منفعة عامة تعود عمى المجتمع 

 .(2)" ككؿ

ويختمؼ الرسـ عف الضريبة مف حيث أف الضريبة تدفع دوف مقابؿ مباشر في حيف أف    
ويختمؼ الرسـ عف الثمف العاـ مف حيث طبيعة  ت معينة تؤدييا الحكومة،قابمو خدماتالرسـ 

د حيث يحصؿ الثمف العاـ مقابؿ تأدية الخدمات دوف قيو  الخدمات المقدمة مف الحكومة،

                                                 
1
 .178ص. ،مرجع سابؽ دراوسي مسعود ،   

2
 . 323ص. مرجع سابؽ، محرزي محمد عباس،  
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ف نوع ماستعداد لدفع ثمنيا ،أما الرسـ فيو مقابؿ خدمات  لجميع األفراد الذيف يكونوف عمى
ينة كالتعميـ وخدمات تستوجب تقييد حرية األفراد في مثؿ خدمات تستوجب شروط مع خاص،

 . (1)مزاولة بعض األنشطة كاالتجار في الخمور

يقصد بالدوميف مجموع األمواؿ التي تمتمكيا الدولة سواء كانت منقولة أـ  أموال الدومين: -2-2-4
 .(2)أكانت ممكية الدولة ليا عامة أو خاصة امنقولة و سواء غير

السابؽ نستنتج وجود نوعيف مف الدوميف، الدوميف العاـ ويتمثؿ في األمواؿ ومف التعريؼ    
التي تمتمكيا الدولة وتخصص لمنفع العاـ مثؿ الموانئ، الطرؽ والمطارات والحدائؽ العامة 

أما الدوميف الخاص فيقصد بو األمواؿ التي تممكيا الدولة ممكية خاصة مثؿ األراضي  لخ،إ...
 التجارية.المنشآت الصناعية و  السندات،األسيـ و  ناء،الزراعية، أراضي الب

 ة لتغطية النفقات تمجأ الدولة إلىعندما تكوف اإليرادات السابقة غير كافي :القروض العامة -2-2-5
أنو مبمغ مف الماؿ  حيث يعرؼ القرض العاـ عمى ،قروض العامة كإحدي مصادر التمويؿال

المصارؼ أو غيرىا مف المؤسسات ى الجميور أو عف طريؽ االلتجاء إلتحصؿ عميو الدولة 
، وتمجأ (3)دفع الفوائد طواؿ مدة القرض وفقا لشروطومع التعيد برد المبمغ المقترض و  المالية،

القروض العامة لتمويؿ جزء مف نفقاتيا وخاصة في حاالت تمويؿ عمميات  الحكومة إلى
 وب وتعويض الخسائر الناتجة عنيا،عند مواجية أعباء ونفقات الحر أو  اإلنفاؽ االستثماري،
 ذا الصدد يمكف أف تمجأ الدولة إلى، وفي ىمؤقت في اإليرادات العامة لمدولةولمواجية عجز 

داخؿ الحدود السياسية لمدولة   المؤسسات المقيميفحمية لمتمويؿ تتمثؿ في األفراد و مصادر م
وما تجدر اإلشارة إليو ، ا كاف أجنبيا أو وطني اذلؾ بغض النظر عف جنسية المقرض سواءو 

تعمقة بالقرض مف أنو في حالة القروض الداخمية يكوف لمدولة الحرية في وضع الشروط الم
عكس القروض الخارجية والتي يتـ المجوء إلييا عند  حيث مدة القرض وكيفية السداد ،عمى

اص حيث يكوف المقرض فييا ىو عبارة عف أحد األشخ،عدـ كفاية المدخرت الداخمية 
الطبيعييف أو المعنوييف خارج حدود الدولة مثؿ الرعايا األجانب، دوؿ، منظمات وىيئات 

  .دولية

 

                                                 
1
 . 261ص. مرجع سابؽ، ،)تحميل جزئي وكمي(االقتصادية السياسات  ،عبد المطمب عبد الحميد  

2
 .283، ص1998 األردف، ،ة الثقافة لمنشرمكتب، الجزئي و الكمي االقتصاديمبادئ التحميل ، محمد مرواف السماف، محمد ظافر محبؾ  
 3

 .61ص. ،1999التوزيع ،عماف ،، دار الصفاء لمنشر و المالية العامةحسيف مصطفي حسيف،   
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 النفقات تمويؿ وسائؿ مف كوسيمة النقدي اإلصدار إلى الحكومات تمجأ :اإلصدار النقدي -2-2-6
 الورقية دالنقو  مف إضافية كمية بخمؽ وىذا، ذلؾ تغطية عف ديةالعا اإليرادات تعجز لما العامة
ليا مف سمطة السيادة  إلى مافي ذلؾ تستند و ، زالعج تغطية في الستخداميا الدولة إلى تؤوؿ

عطائيا قوة إبراء الديوف   .(1)التي تعطييا الحؽ إلصدار األوراؽ النقدية وا 

(2)فرضيات: ثالث وفؽ النقدي اإلصدار يتـ أف يمكفو       
  

 لإلنتاج سريعة زيادة في مقابال تجد سوؼ اإلضافية النقدية الكتمة أف ىي :األولى الفرضية -

 . الطمب لزيادة يستجيب أف بإمكانو العرض ألف تضخمية آثار أية تكوف ال ىنا و

 الحالة ىذه في و تدخر أو تكتنز سوؼ اإلضافية النقدية الكتمة أف ىي :الثانية الفرضية -

 صحيحا ليس ىذا أف إال ، بالطم في ارتفاع ىناؾ يكوف لف ألنو تضخمية آثار ىناؾ ليست

 القنوات في لحظة أية في المبالغ ىذه ضخ احتماؿ ىناؾ يكوف أف يمكف ألنو دائما

 تضخمية صدمة ىنا تحدث وبالتالي ،الطمب في المباشر االرتفاع إلى يؤدي مما االقتصادية
 . االقتصادية الحياة مجرى عمى انعكاساتيا تقدير السيؿ مف ليس

 يؤدي بما المداخيؿ في ارتفاع شكؿ في توزع سوؼ النقدية الكتمة أف ىي: الثالثة الفرضية -

 ىذا مثؿو  ، األسعا ارتفاع في تسارع ذلؾ عف ينتج و االستيالكية الحاجات زيادة إلى

 كما الصادرات، انخفاض إلى يؤدي وىو تنافسية أقؿ المحمية المنتجات مف يجعؿ االرتفاع

 مف يزيداإلنتاجي و  العمؿ يثبطس ، مرتفعة نسب وذ كاف إذا ذلؾ عف الناتج التضخـ أف

  .البطالة زيادة إلى الوقت نفس في يؤدي مما المضاربة عف الناتجة األرباح

 اآلنية باإلستثمارات يتعمؽ األمر كاف إذا بما اإلصدار طريؽ عف التمويؿ ثارأ تتحدد وأخيرا 

 الزمني الفارؽ أف حيث ،أصال منتجة غير أو المردودية بعيدة إستثمارات أو المردودية قريبة أو

 مف النوع ىذا آثار حجـ تقدير في كبرى أىمية ذو اإلستثمار مردودية آجاؿ و اإلصدار وقت بيف

 .( 3) التمويؿ

 

 

                                                 

 . 267، ص2002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مبادئ المالية العامةبراىيـ، حامد عبد المجيد دراز، إسمير  1 
2
 سالة، ر  1995- 1988الفترة  في الجزائري الضريبي النظام حالة دراسة " الدولية التغيرات ظل في بالضريبة التمويل فعالية ، قدي المجيد عبد  

 . 49، 48.ص.ص ، 1995 ، الجزائر جامعة ،  غير منشورة دكتوراه
3
 .229ص. ،، مرجع سابؽالكمية االقتصاديةالمدخل إلى السياسات عبد المجيد قدي ،  
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 السياســة التجارية ثالثا: 

يشير إلى أف ىناؾ  المعاصر في مجاؿ السياسات التجارية، االقتصادياء تاريخ الفكر استقر إف   
دارة المعامالنوعيف  ت الخارجية مف السياسات التي كانت محورا رئيسيا لدى معظـ دوؿ العالـ في تسيير وا 

حيث يمكننا القوؿ أف معظـ السياسات التجارية الدولية التي تأخذ بيا الدوؿ المختمفة في  ،والتجارة الدولية
فييا سياسة حماية التجارة الدولية ففي مرحمة سادت  ،مت فكريا في فترات تاريخية سابقةعالـ اليوـ قد تأص

وفي مرحمة تالية سادت سياسة حرية التجارة  دس عشر،ابفضؿ أفكار مدرسة التجارييف في القرف الس
ثـ  وآليات السوؽ والذيف جاءوا بعده، االقتصاديةوما نادى بو مف الحرية  "آدـ سميث"الدولية بفضؿ أفكار 

الدوؿ تتخذ مف السياسة ة بعد الحرب العالمية األولى وأخذت عادت لتنشط سياسة حماية التجارة الدولي
، ومع ىذا التصاعد لدوليةلتعظيـ العائد مف التجارة او  الدولية االقتصاديةالحمائية سبيال إلدارة عالقاتيا 

نحو المزيد مف الحماية والقيود وجدت عدد مف الدوؿ أف تنشيط وزيادة التجارة الدولية فيما بينيا لف يأتي 
 1947إال بتخفيؼ القيود عمى التجارة الدولية وتحريرىا، ومف ثـ ظيرت فكرة إنشاء الجات في ىافانا سنة 

التي عقد في إطارىا ثماني جوالت مف أجؿ العمؿ عمى سيادة حرية التجارة ،كاف آخرىا جولة األورجواي 
العالمية مع بداية سنة  تجارةلتعمف عف قياـ منظمة ال 1994التي تـ التوقيع عمييا في مراكش سنة 

دولة عمى استعداد لمتحوؿ نحو سياسة حرية التجارة لتسود ىذه  117وتعمف عف أف حوالي  ،1995
سنوات لمدوؿ األخرى، ولعؿ مف  6سنوات لمدوؿ النامية و 10ا بيف السياسة مف جديد بعد ميمة تتراوح م

رية التجارة الدولية ىو تحوؿ نسبي ألف الضرورة اإلشارة في ىذا اإلطار إلى أف التحوؿ نحو سياسة ح
ومف المؤكد أف  ،النموذج الواقعي لسياسة التجارة الدولية اليوـ ىو المزج بيف سياسة الحرية وسياسة القيود

تبني أي سياسة مف السياسات السابقة  لو مبرراتو وأىدافو وأدواتو التي يرتكز عمييا وىذا ما سنحاوؿ 
   .لمطمبالوقوؼ عميو مف خالؿ ىذا ا

 السمطاتالذي تقـو بو  تعرؼ السياسة التجارية "بأنيا االختيار" :أهدافهامفهوم السياسة التجارية و  -1
لمدولة، بغرض  الخارجيةالعمومية لمجموعة متناسقة مف الوسائؿ القادرة عمى التأثير في التجارة 

طني، إال أنو يمكف أف نجد الو  االقتصادواليدؼ المنشود عادة ىو تطوير  .الوصوؿ إلى أىداؼ محددة
 .(1)"ار الصرؼاستقر أخرى، التشغيؿ التاـ،  اأىداف

كما تعرؼ عمى أنيا مجموعة مف القواعد واألساليب واألدوات واإلجراءات والتدابير التي تقوـ بيا    
دؼ الدولة في مجاؿ التجارة الدولية لتعظيـ العائد مف التعامؿ مع باقي دوؿ العالـ وفي إطار تحقيؽ ى

 .(2)األخرى لممجتمع خالؿ فترة زمنية معينة" االقتصاديةالتوازف الخارجي ،ضمف منظومة األىداؼ 

                                                 
1
 Maurice Bye, Relation Economique Internationale ,Dalloz, Paris, 1971, ,p341 

2
 . 319ص. مرجع سابؽ، ،االقتصاديةالسياسات  عبد المطمب عبد الحميد،  
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ويشير التعريؼ األخير إلى أف اليدؼ النيائي لمسياسة التجارية في أي دولة ىو تحقيؽ التوازف      
ا أـ يعاني عجزا، ا كاف يحقؽ فائضالخارجي والذي يعكس كميا حالة ميزاف المدفوعات مف حيث ما إذ

ورغـ ذلؾ فإف السياسة التجارية يمكف أف تحقؽ أىدافا أخرى تتوقؼ عمى ظروؼ كؿ دولة مف الدوؿ 
فيناؾ األىداؼ التي تطبؽ فييا وكذا نموذج السياسة المطبقة مف حيث درجة ووزف الحرية والقيود، 

واإلنتاج المحمي مف  عات الوطنيةحماية الصنا :ة إلى تنمية االقتصاد الوطني ومنياراميال االقتصادية
تشجيع االستثمار مف وكذا   تحقيؽ موارد لمخزينة العامةار الصرؼ، استقر  تحقيؽالمنافسة األجنبية ، 

 .االقتصاديةإيجاد آلية لمتكيؼ مع التحوالت و  أجؿ التصدير

مف دوؿ بعض ال تسعىحيث  ،ألىداؼ السياسية كما يمكف لمسياسة التجارية أف تحقؽ بعض ا    
 كتفاء الذاتي. ستقالؿ وتحقيؽ اإلإلى توفير أكبر قدر مف اإلخالؿ السياسة التجارية المتبناة 

حماية الصحة العامة عف طريؽ منع استيراد المواد فيمكف أف تتمثؿ في  االجتماعيةاألىداؼ أما     
معينة فئات اجتماعية عمى استيراد المشروبات الكحولية، أو حماية مصالح  القيودالمخدرة، وتشديد 

 .(1) الزراعية المنتجاتمف استيراد  بالحدعيف ر كالمزا

يشير تقديـ ىذا المطمب إلى أف ىناؾ نوعيف رئيسييف مف  :أدواتهاسياسات التجارة الدولية و  أنواع -2
السياسة التجارية الدولية وىما سياسة حماية التجارة الدولية وسياسة حرية التجارة، وفيما يمي تحميؿ 

 موجز لكؿ نوع :

اإلجراءات التي تضع قيودا عمي تدفؽ التجارة وتتمثؿ في التدابير و  :سياسة حماية التجارة الدولية -2-1
تقميؿ  الدولية عبر حدود الدولة لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية معينة منيا حماية الصناعات الناشئة،

ماية مف اإلغراؽ لألسواؽ بالتالي التخفيض مف العجز في ميزاف المدفوعات، الحالواردات و 
زيادة إيرادات الدولة مف خالؿ الرسـو  الوطنية مف الدوؿ األجنبية المصدرة لسمع رخيصة،

 مف أىـ أدوات السياسة التجارية الحمائية نذكر:و ، إلخالجمركية...

التالي وب الذي يعني احتكار الدولة لشراء النقد األجنبي وبيعو و  الرقابة عمي الصرف األجنبي: -2-1-1
 وضع قيود تنظـ التعامؿ في النقد األجنبي.

بمناسبة عبورىا  سمعةالجمركي ىو ضريبة تفرضيا الدولة عمى  الرسـ :الرسوم الجمركية -2-1-2
أو خروجيا منو في شكؿ  إقميميا الجمركي في شكؿ واردات، ودخوليا (2) الحدود الوطنية

                                                 
1
 التسيير،جستير غير منشورة، كمية العموـ االقتصادية و مذكرة ما السياسات التجارية واالندماج في النظام التجاري العالمي الجديد،مفتاح حكيـ،   

 . 30ص. ، 2002/2003جامعة الجزائر،
2
 Maurice Bye, op.cit,P.342. 
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خالؿ فترة زمنية معينة التعريفة الجمركية،  المطبقة في الدولة، الرسوـمجموع  ويكوف صادرات،
أو قائمة توضح لدى كؿ دولة، الرسوـ الجمركية بأنواعيا المختمفة التي  جدوؿوىي عبارة عف 
التفرقة بيف أنواع كثيرة مف  تجرىو  ،السمع الداخمة في التجارة الدولية لمبمد مختمؼتفرض عمى 

الرسـو الجمركية، نفرؽ بيف  احتسابساس أل فطبقا  ،طبقا ألسس مختمفة الجمركيةالرسوـ 
 :ثالثة أنواع

 ؛ (1) تبادليا التي يتـ السمع مف وحدة كؿ عمى ثابت مبمغ شكؿ تأخذو  :الرسـو النوعية -
 البمد إلى دخوليا وقت مقدرة البضائع قيمة مف مئوية نسبة شكؿ تأخذ :القيمية الرسوـ -

 ؛المستورد
حيث تتضمف رسما نوعيا يضاؼ  والقيمية، لنوعيةاخميط مف الرسوـ  وىي الرسوـ المركبة: -

 إليو رسـ قيمي.

 بيف الرسوـ المالية والرسوـ الحمائية التمييز، فيمكف مف حيث اليدؼ مف فرض الرسـ أما 
  :كالتالي

  ؛مالي لمخزينة العامةالحصوؿ عمي مورد الرسوـ التي تؤسس بيدؼ  وىي المالية: الرسوـ -
الوطني مف المنافسة األجنبية،  اإلنتاجحماية  بيدؼالمؤسسة  الرسـو ىي الحمائية: الرسوـ -

 التي تتمتع في بالدىا بإعانات تصدير . السمعأو تمؾ الرسـو التي تفرض عمى 

أو كمية السمع المسموح باستيرادىا  وىو ذلؾ النظاـ الذي يتحدد بمقتضاه نظام الحصص: -2-1-3
اية كؿ سنة مالية الكمية الكمية التي سيسمح وبالتالي فإف الدولة تحدد مع بد، (2)تصديرىا

حيث  ،ليذه السمعةباستيرادىا مف السمعة ثـ يتـ توزيع نسب االستيراد بيف الدوؿ المصدرة 
نسبة مئوية مف الكمية المسموح باستيرادىا مف السمعة خالؿ المدة  تحصؿ كؿ دولة عمى

 المحددة. 

مصاحب لنظاـ الواردات و يكوف  كمية المباشرة عمىىو مف القيود الو  ستيراد:نظام حظر اال -2-1-4
 ،ستيرادىا نيائيا خالؿ فترة معينةاالستيراد، حيث تعد قوائـ محددة يمنع ا الحصص وتراخيص

 مثؿ لجاف ترشيد االستيراد. وتراجع مف فترة ألخرى مف خالؿ لجاف متخصصة ،

 

                                                 
1
Berr C, Tremeau H, Le droit douanier communautaire et national, Economica , Paris, 1997, P 83   

 
2
 . 111ص.مرجع سابؽ،  ،الدولية االقتصاديةالعالقات رضا عبد السالـ ،  
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لمالية التي تقدـ لمصادرات بيدؼ ا المنحوىي تمؾ المساعدات و  :اإلرغراقإعانات التصدير و  -2-1-5
أما سياسة اإلغراؽ فتتمثؿ  األسواؽ العالمية،نيا مف الوقوؼ أماـ المنافسة في تشجيعيا وتمكي

الخاصة التي تتـ بموجبيا بيع السمع في الخارج بأسعار في مجموعة مف اإلجراءات العامة و 
 أقؿ مف األسعار المحمية .

ديوف أحد  ة: يتـ العمؿ طبقا التفاقيات الدفع بنظاـ المقاصة أي تسويعالدفاتفاقيات التجارة و  -2-1-6
األطراؼ قبؿ الطرؼ اآلخر مقابؿ الحقوؽ التي تنشأ قبؿ الثاني نتيجة لعمميات التبادؿ 

أنواع السمع اتفاقيات التجارة حيث أف كؿ اتفاؽ يحدد  ،ويقترف باتفاقيات الدفع التجاري الدولي،
ضرورة تسوية الرصيد المتبقي بعد مدة معينة مع  وينص عمى تفاؽ ،التي تتبادؿ طبقا لإل

 انتياء أجؿ االتفاؽ الذي يتحدد عادة بمدة سنة.

بالقياـ بعمميات  ،نفسيا ممثمة في مؤسساتيالحكومة ا: ويتمثؿ في قياـ الدولة أو تجار الدولةإ-2-1-7
ارة الدولية لالتجار الجزئي حيث تتدخؿ مباشرة في إدارة عمميات التج ،التصدير واالستيراد

وات ، وفي ىذه الحالة قد تحتاج الدولة إلتباع بعض أدسبة لسمع معينة أو مع دولة معينةبالن
 وقد يكوف االتجار كمي شامؿ فيصبح ال مكاف لمعظـ ىذه األدوات. ،السياسة التجارية السابقة

دة في الوقت الراىف في ظؿ اتفاقية ىي السياسة التي أصبحت سائو  :سياسة حرية التجارة الدولية -2-2
التدابير التي تعمؿ عمي وتتمثؿ في اإلجراءات و  ،ي إطار المنظمة العالمية لمتجارةوف "الجات"

 االقتصاديةتخفيض القيود عمي تدفؽ التجارة الدولية عبر حدود الدولة لتحقيؽ جممة مف األىداؼ 
 أىميا:

ميزة نسبية، وبالتالي الحصوؿ  التي تمتمؾ فيياالسماح لكؿ دولة أف تتخصص في إنتاج السمعة  -
التجارة الدولية مزايا التخصص الدولي الذي يضمف لكؿ دولة الحصوؿ عمي مكسب مف  عمى

 عند تبادؿ السمع ؛
نتاج و تطبيؽ الحجـ األمثؿ لممشاريع نتيجة اتساع السوؽ وذلؾ بزيادة اإلالتجارة، تضمف حرية  -

 التصدير وتخفيض التكاليؼ؛

 إلي انتعاش حركة التجارة الدولية؛ات و تشجيع التنافس الدولي مما يؤدي االحتكار منع  -

 وزيادة مستوى االقتصاديةتخصيص أفضؿ لمموارد  ع سياسة حرية التجارة الدولية إلىيؤدي إتبا -
 كؿ أطراؼ التبادؿ التجاري الدولي؛التشغيؿ و التوظؼ والدخؿ القومي ل

ستراتيجية اإلنتاج مف أجؿ التصدير ومف ثـ تحقيؽ ىدؼ تعظيـ الصادرات في إطار إتباع إ -
 التوازف الخارجي بدرجة أفضؿ بكثير مف سياسة الحماية.
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وفي إطار مبادئ ي ظؿ سياسة حرية التجارة الدولية، ألدوات المستخدمة فأما بالنسبة ل    
ر التجارة الدولية وتحري االقتصادياتفاقية الجات و المنظمة العالمية لمتجارة وبرامج اإلصالح 

عف تمؾ المطبقة في ظؿ سيادة سياسة الحمائية فتختمؼ  التي طبقت في معظـ دوؿ العالـ ،
 ويمكف تحديد أىـ ىذه األدوات عمي النحو التالي: التجارية،

الصرؼ  والمقصود بو إلغاء الرقابة عمى :تحرير التعامل في الصرف األجنبي وتعويم العممة -2-2-1
ممة الوطنية تتحدد في السوؽ مف خالؿ التفاعؿ الحر بيف عرض الصرؼ وترؾ قيمة الع

الذي يتدخؿ فيو البنؾ و دوف تدخؿ مف البنؾ المركزي ، أوالتعويـ المدار و األجنبي والطمب عمي
آخر بشراء أو بيع العمالت األجنبية إذا انخفضت أو ارتفعت قيمة  مركزي مف حيف إلىال

 ؛العممة عف ىامش معيف

العاـ  :إف االتجاه القيود التعريفيةتخفيض التدريجي لمرسوم الجمركي وتخفيض الحواجز و ال -2-2-2
المطبؽ  االقتصاديوكذا برامج اإلصالح في إطار اتفاقيات الجات والمنظمة العالمية لمتجارة 

ىوالتخفيض التدريجي لمعدالت التعريفة الجمركية فيما يطمؽ عميو  ،في العديد مف الدوؿ
حيث تصبح التعريفة الجمركية في ىذا اإلطار أداة  تجارة الدولية مف القيود التعريفية،تحرير ال

 ؛لتشجيع التبادؿ التجاري الدولي

غاء نظاـ إل يؤدي التحوؿ إلى سياسة حرية التجارة إلى حيث إزالة القيود الكمية المباشرة: -2-2-3
حيث تصبح القيود التعريفية ىي  ،غيرىا مف القيود الكمية المباشرةالحصص وحظر االستيراد و 

 ؛فقط األداة المتاحة لمسياسة التجارية

ر ااستقر مجموعة مف اإلعفاءات الضريبية المؤقتة و تحرير و  : وتنطوي عمىحوافز التصدير -2-2-4
زالة الرسوـ الجمركية عمى لقدرة المدخالت المستوردة لزيادة ا سعر الصرؼ وتخفيض وا 

لغاء حصص الصادرات  ،وخفض تكاليؼ التمويؿ لمصادرات ،تالتنافسية ألسعار الصادرا وا 
يجاد نظاـ كؼء لمتأميف عمىوضماف الصا  ؛الصادرات درات وا 

تعتبر إقامة المناطؽ الحرة أحد األدوات اليامة لسياسة حرية التجارة  إقامة المناطق الحرة: -2-2-5
ؿ المناطؽ تعد شكؿ مف أشكا أف ىذهىذه األطروحة وكما ذكرنا في الفصؿ األوؿ مف  ،الدولية

الجمركية واإلدارية التي وبما أنيا ال تسري عمييا اإلجراءات  ،االستثمارات األجنبية المباشرة
 فيي تعمؽ سياسة تحرير التجارة الدولية .  باقي إقميـ الدولة تسري عمى
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 ت(في الدول النامية )األهداف واألدوا االقتصادياإلصالح سياسة الثالث :  طمبالم

 االقتصادية الظواىر لتأثير نتيجةو   كمحصمة النامية الدوؿ لمعظـ االقتصادي األداء تدىور إزاء    

 مف االقتصادي اإلصالح إلى الدعوة ظيرت وفشؿ سياسات التنمية المحمية، الداخمي و الخارجي بشقييا

تتكوف برامج و  الدوؿ، ذهلي والخارجية الداخمية اإلختالالت عمى القضاء في تساىـ برامج إعداد خالؿ
ولي، ويختص بيا صندوؽ النقد الدمف مكونيف أساسييف: أوليما سياسات التثبيت  االقتصاديالح اإلص

تستيدؼ معالجة اع سياسات مالية ونقدية انكماشية مف خالؿ إتبوىي ترتكز عمى إدارة جانب الطمب 
فيعرؼ باسـ سياسات التكييؼ وثانييما ، يامدفوعاتلمدولة المعنية وميزاف  العجز في الموازنة العامة

دارة جانحيث  ،ييكمي ويختص بيا البنؾ الدوليال ب العرض مف ترتكز عمى تصحيح ىيكؿ اإلنتاج وا 
سعرية، وتحرير التجارة الدولية، تحرير االستثمار وتحرير أسواؽ العمؿ ورأس الخالؿ إصالح السياسات 

، فضال عف أكثر كفاءة في العممية اإلنتاجيةر بشكؿ عمى نحو يضمف استخدامو ليذه العناصالماؿ، 
 مف خالؿ ما يسمى بسياسة الخوصصة. إعادة توزيع األدوار بيف القطاع الخاص والقطاع العاـ

 وأهدافها االقتصادياإلصالح  ةمفهوم سياسأوال: 

ة ضرورة تصحيح اإلختالالت المالية والنقدي"الواسع يعني  ومويففي م االقتصادياإلصالح  
، وفي المدفوعات الجارية عجز في ميزافو الخارجية والداخمية، التي تسبب عموما مديونية خارجية عالية، 

 .(1)عالية" تضخـنسب و ميزانية الدولة، 
الحزمة مف القواعد واألدوات واإلجراءات والتدابير التي تتبعيا "كما يمكف تعريفو عمى أنو           

، وتكوف ميمة ىذه الحزمة مف توازف الداخمي والخارجيمف إختالؿ ال الحكومة في دولة معينة تعاني
حداث تص حيحات ىيكمية لتحقيؽ أىداؼ معينة، السياسات أف تعمؿ في مجموعيا عمى تثبيت اإلقتصاد وا 

 .(2)"والخارجي خالؿ فترة زمنية معينة تصب في إعادة التوازف الداخمي

 االقتصاديةمجموعة مف السياسات عمى أنيا  صادياالقتاإلصالح  وعميو يمكننا تعريؼ سياسة  
المعدة لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية كمية، مثؿ تحسيف في ميزاف المدفوعات، واستعماؿ أفضؿ لمقػدرة 

 .اإلنتاجية، وارتفاع في معدؿ النمو طويؿ األجؿ

 

 

                                                 
1
 Fayçal Yachir, L’ajustement structurel dans le Tiers-Monde, Les Cahiers du CREAD, N° 21,  1

er
 

trimestre, 1990. 
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 تحقيؽ األىداؼ التالية: إلى االقتصادياإلصالح  ترمي سياساتو     

شيدت الدوؿ النامية في السبعينيات مف القرف العشريف تحسنا كبيرا  (1):االقتصادي نموال معدل زيادة -1
تمثؿ في تحسف شروط التجارة الخارجية المصاحب الرتفاع أسعار بعض ، االقتصاديفي آدائيا 

المواد األولية، خاصة في مجاؿ الطاقة، ويمكف القوؿ أف ىذا العقد قد شيد أكبر معدؿ نمو لمناتج 
مي اإلجمالي لمدوؿ النامية خالؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف مع استثناءات قميمة جدا المح

نفاقيا الحكومي، البعض الدوؿ النامية، وقد شجعت المؤشرات السابقة الدوؿ النامية عمى التوسع في 
ىا المحمية معتقدة أنيا بذلؾ تيدـ اليوة التي تفصميا عف الدوؿ المتقدمة، ونظرا لعدـ كفاية موارد

يؿ التوسع الكبير في السياسات االئتمانية ولإلنفاؽ عمى و فقدت لجأت إلى االقتراض الخارجي لتم
مشاريع ضخمة غير مجدية اقتصاديا لمقطاع، حيث ترافؽ ذلؾ مع اعتماد أسعار صرؼ عالية 

ية في أزمة مالية وفي نياية عقد السبعينيات، وقعت الدوؿ النام وتشديد القيود عمى التجارة الخارجية،
كبيرة )باستثناء بعض الدوؿ النفطية التي خفؼ مف أزمتيا عوائد النفط مع اإلشارة إلى تضررىا 
نتيجة االنخفاض الحاد في أسعارىا خالؿ الثمانينيات( ، وترافؽ ذلؾ مع إنفجار أزمة المديونية 

وؿ المتطورة برامج العالمية، وفي ظؿ ىذه الظروؼ، طرحت المنظمات الدولية ومف خمفيا الد
تشجيع االستثمار المحمي  خالؿ مف ذلؾو  ، كطريؽ إلستعادة النمو،االقتصاديوسياسات التصحيح 

 نظاـ إلى العاـ القطاع أساسية عمى بصفة يقـو نظاـ مف بالتحوؿ الخوصصة سياسة وتطبيؽ ،األجنبيو 

 التنمية لعممية القائد ىو القطاع الخاص القطاع يكوف أي الخاص، لمقطاع الصدارة مكاف يعطي

 أجؿ مف اإلنتاج سياسة إلى مف التحوؿ المزيد مع ذلؾ يتوافؽ أف عمى والخدمات السمع أسعار وتصحيح

 ىيكمة إعادة بعد خارجي ذات توجو اقتصادية تنمية تحقيؽ إلى مجموعيا في تؤدي التي التصدير

حداثو  ، القومي االقتصاد  الطويؿ و المتوسط المدى عمى تضمف التي اإلصالحات مف مجموعة ا 

 المطموبة. اإلصالحات  اكتماؿ و الزمف مرور مع مرتفع اقتصادي نمو معدؿ تحقيؽ

 بما لمدولة العامة الموازنة عجز في جوىري تخفيض إجراء خالؿ مف الداخمي: المالي التوازن تحقيق -2

اإليرادات العامة مصادر  ض في اإلنفاؽ العاـ وزيادةعف طريؽ التخفي المحمي المالي التوازف يعيد
 .(2)اإلجمالي المحمي الناتج مف صغيرة نسبة إلى الموازنة عجز يصؿ بحيث لمدولة

                                                 
1
      مة جامعة تشريف لمدرسات ، مجوفقا لممؤسسات الدولية وآثارها عل الدول النامية االقتصاديبرامج التكييف ، يوسؼ عبد العزيز محمود  

  . 72.، ص2005والبحوث العممية، العدد الثاني، 

2
 االقتصاديالتكييف الهيكمي بالدول النامية وواقع سياسات اإلصالح ثبيت و ظروف تطبيق سياسات الت زالقي وىيبة، لعجاؿ عفيفة، 

جامعة أمحمد  العمـو التجارية،في الدوؿ النامية ، كمية الحقوؽ و  صاديةاالقت،الممتقي الدولي حوؿ:أبعاد الجيؿ الثاني مف اإلصالحات بالجزائر
 .6ص. ، 2006بوقرة، بومرداس،
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 ىدفا التضخـ مف ومقبوؿ منخفض معدؿ تحقيؽ يعتبر األسعار: اراستقر  من معينة حالة إلى الوصول -3

حقبة وكانت  األسعار اراستقر  مف معينة حالة إلى والوصوؿ السعرية التشوىات إزالة أجؿ مف ىاما
ظاىرة الكساد ىي استفحاؿ ظاىرة اقتصادية جديدة قد سجمت الثمانينيات مف القرف الماضي 

الذي نشأ بسبب نمو عرض النقود بمعدؿ يفوؽ معدؿ نمو الناتج القومي الحقيقي في التضخمي، 
لتمويؿ بالعجز )تمويؿ إلى سياسات االدوؿ ، وذلؾ ناتج عف اتجاه معظـ الناميةالعديد مف دوؿ العالـ 

 االقتصاديوترى برامج التصحيح إستنادا إلى النظرية الكينزية،  وىذا ،عجز الموازنة باإلصدار النقدي(
العجز مف خالؿ أفضؿ مف التمويؿ ب ،الخارجي عف طريؽ رفع سعر الفائدة أف اإلقتراض الداخمي أو

تع بمرونة في الجياز اإلنتاجي، ي ال تتمالت ،لظروؼ الدوؿ الناميةاإلصدار النقدي، خاصة بالنسبة 
فاإلصدار النقدي سوؼ يؤدي حتما إلى التضخـ، بينما تعمؿ سياسة رفع سعر الفائدة المحمية عمى 

 ـ الذي تعاني منو الدوؿ النامية.ما يسيـ في معالجة التضخ، متخفيض حجـ وسائؿ الدفع المتداولة

 : النقاط اآلتيةعمى بمداف النامية حالة الستندت وجيات النظر السمبية لمتضخـ في اوقد  

نمو الحقيقية وزيادة المشكالت زيادة معدالت التضخـ تعمؿ عمى خفض معدالت الإف  -
 التي يعاني منيا البمد؛ االقتصادية

مدخرات بما يتجاوز معدؿ الفائدة اإلسمية سوؼ يؤدي إلى تآكؿ الإف زيادة معدؿ التضخـ  -
 المحمية وتآكؿ رأس الماؿ؛

عادة توزيع الدخؿ، ستثمازيادة التضخـ يؤدي إلى ىروب اإل فإ - ـ مف بما يفاقرات األجنبية وا 
 .أوضاع الطبقات منخفضة الدخؿ

مف عجز غالبية الدوؿ النامية تعاني  المدفوعات: ميزان وضع تحسينو  الخارجي التوازن إعادة -3
شكمة تتفاقـ الميث الميزاف التجاري، حبشكؿ خاص العجز في و  ،مزمف في ميزاف المدفوعات
، عات بعجز الموازنة العامة لمدولةالتي يترافؽ فييا عجز ميزاف المدفو بالنسبة لبعض الدوؿ النامية 

مدفوعات عف طريؽ القروض الخارجية، إال أنو و تقوـ بتغطية عجز ميزاف الىذه الدوؿ وقد كانت 
، مما ترتب عميو زيادة رجيةأزمة المديونية الخاإبتداءا مف ثمانينات القرف الماضي تفاقمت 

طرحت وعات الدوؿ النامية، وبما أف اإلختالؿ ىيكمي وليس عارضا، الضغوط عمى ميزاف مدف
جراءات ممة مف الشروط عمى ىذه الدوؿ، مؤسسات بريتوف وودز ج تيدؼ تتضمف سياسات وا 

زالة القيود فيض سعر الصرؼ، مف قبيؿ سياسات تخلتخفيض عجز ميزاف المدفوعات،  التي وا 
 إعادة العمؿ عمى إطار في الصادرات تنمية و جية وتخفيض اإلنفاؽ العاـتعرقؿ حرية التجارة الخار 

 اتساع وتنويع إلى بدورىا تؤدي التي الصادرات ىيكمة إعادة ثـ ومف القومي االقتصاد ىيكمة
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إلى  ةبالضرور  ذلؾ ويؤدي ،االقتصادي لمنشاط المحرؾ ىو التصدير يكوف حيث اإلنتاج قاعدة 
أجؿ  مف اإلنتاج سياسة القومي االقتصاد إتباع إطار في المحمية لمصناعات الدولية المنافسة تعزيز

 . لمخارج الموجو التصدير سبيؿ واتخاذ التصدير

 وأدواتها االقتصادي صالحمكونات سياسات اإلثانيا: 

 مف مكونيف أساسييف وىما : االقتصادييتكوف برنامج اإلصالح    

يتكفؿ بيا صندوؽ النقد الدولي، تطبؽ في المدى القصير وىي إجراءات  :االقتصاديتثبيت سياسة ال -1
وتيدؼ أساسا إلى الضغط عمى الطمب وتقميصو، وذلؾ بإتباع سياسة تقشفية في الميزانية العمومية، 
، ةوتخفيض قيمة العممة الوطنية والحد مف اإلصدار النقدي وتحرير األسعار وتخفيض األجور الحقيقي

فالمؤسسات المالية والنقدية الدولية ترى أف سبب المديونية المرتفعة لمبمداف النامية ىو اإلنفاؽ المفرط في 
مكاناتيا، ليذا يجب عمييا تقميص ىذا اإلنفاؽ وذلؾ  ميزانية ىذه البمداف، حيث أنيا تعيش فوؽ طاقاتيا وا 

شتمؿ برنامج التثبيت لخفض الطمب الكمي وبالتالي ي ،(1)بإتخاذ مجموعة مف اإلجراءات لتقميص الطمب
 السياسات أو اإلجراءات التالية:

عمى  االقتصاديينص برنامج التثبيت  تقميص اإلنفاق العمومي والتقشف في الميزانية العامة: -أ
، وبصفة أخص النفقات االجتماعيةضرورة التخفيض في كؿ أبواب اإلنفاؽ العمومي، وأساسا النفقات 

(، .إلختعميـ )رفع الدعـ عمى أسعار األدوية، إلغاء العالج المجاني والتعميـ المجاني..عمى الصحة وال
كما ينص البرنامج عمى تخفيض ، األساسية االجتماعيةىذا مع تخمي الدولة تدريجيا عف مياميا 

عض النفقات االستثمارية، وذلؾ بالتقميص مف عدد المشاريع االستثمارية لمدولة، والتركيز فقط عمى ب
المشاريع اليادفة، كما ينص البرنامج عمى رفع الدعـ عمى السمع التجييزية والسمع االستيالكية 

ؿ ينص ىذا البرنامج عمي العمؿ عمى زيادة اإليرادات العامة في المقابو  ،األساسية وتحرير األسعار
ؿ الضرائب اإليرادات الضريبية بصفة خاصة وذلؾ برفع معدالت بعض الضرائب غير المباشرة مثو 

تيا الضريبة ويأتي في مقدم عمي السمع الكمالية ومنتجات الصناعات التحويمية والخدمات المحمية ،
 ومثاليا الضريبة عمي القيمة المضافة.  ،العامة عمي المبيعات

ىو إجراء يفرض دائما قبؿ الشروع في أي مفاوضات بيف البمد  تخفيض قيمة العممة الوطنية: -ب
اف والبنوؾ الدائنة، ومف المفروض أف يؤدي حسب خبراء المؤسسات المالية والنقدية المديف والبمد
ع الحكومات رتفاع أسعار المواد التي تستوردىا البمداف النامية مف جية، الشيء الذي يدفاالدولية، إلى 

                                                 
1
و  االقتصاديةكمية العموـ ، غير منشورةرسالة ماجستير وآثارها عمي البطالة و التشغيل )حالة الجزائر(، االقتصاديةاإلصالحات  أحميف أشفير،  

 . 133،ص. 2000/2001التسيير ،جامعة الجزائر،
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أخرى التخفيض مف نفقاتيا بالعممة الصعبة، كما سيؤدي ىذا اإلجراء مف جية إلى تقميص الواردات و 
إذف ىذا اإلجراء ، إلى تشجيع صادرات البمداف النامية، لمحصوؿ عمى مداخيؿ أعمى بالعممة الصعبة

سيؤدي إلى تخفيض الواردات والرفع مف الصادرات، وىو إجراء فعٌاؿ لمضغط عمى نفقات الدولة 
 وتوجيو المداخيؿ الناجمة عف ذلؾ لدفع خدمات الديوف، حسب ىذه المؤسسات دائما.

الجدير بالذكر أف نجاح عممية تخفيض قيمة العممة الوطنية يتعمؽ بمعطيات ميمة في االقتصاد و    
 :الوطني وىي

عوامؿ اإلنتاج مف السمع غير الداخمة  انتقاؿالمحمي بمرونة كبيرة في اإلنتاج وفي  االقتصادتمتع  -
 ؛ في التجارة الدولية إلى السمع التي تدخؿ فييا

أي عالي المرونة بحيث تنخفض الواردات ، ردات حساسا ألسعارىاطمب عمى الواأف يكوف ال -
  ؛ رتفاع أسعارىاإمحسوسا مع  انخفاضا

رتفاع المحتمؿ في وأال توجد عوائؽ تعرقؿ تحوؿ اإل، تمتع الصادرات بمرونة سعرية مرتفعة -
  ؛ رتفاع فعميإالصادرات إلى 

ار، أي يجب أال ستقر بقدر كاؼ مف االبالتخفيض  ةالمعنيو يجب أف تتمتع األسعار المحمية لمبمد  -
ال زالت آثار العممية  يجب في المقابؿ أال  ، كماترتفع األسعار في البمد المخفض لقيمة نقده وا 

ال زالت أيضا  تنخفض األسعار في البمداف الخارجية    ؛ عممية التخفيضآثار وا 
 داف الخارجية عمى ىذا اإلجراءلو أقدمت البم يجب أال يقابؿ إجراء التخفيض بإجراءات مماثمة، إذ -

 ؛ رجوعنا إلى نفس النسبة التي كانت سائدة في سوؽ الصرؼ قبؿ عممية التخفيض ى ذلؾمعنف ،

إجراءات وقائية ضد الدوؿ المصدرة لممنتجات والسمع المستفيدة مف اآلثار اإليجابية  اتخاذعدـ  -
 لمتخفيض.

تعتبر المؤسسات المالية والنقدية حيث  قدية:الحد من اإلصدار النقدي والضغط عمى الكتمة الن -ج
، النامية سبب اإلنفاؽ المفرط في البمدافو الدولية أف اإلفراط في اإلصدار النقدي ىو سبب التضخـ 

ىذا اإلجراء مف شأنو أف يؤدي إلى تخفيض معدالت فإف ليذا  ،وبالتالي سبب العجز في ميزانيتيا
يدؼ ف ،كما يؤدي إلى تقميص العجز في الميزانية العامةفي األسعار،  ارستقر االالتضخـ وتحقيؽ 
خالؿ ، مف مؽ النقود وتخفيض المعروض النقديالحد مف خ وىفي ظؿ ىذا البرنامج السياسة النقدية 

 . ـض معدؿ التضخيخفت وبالتاليالفائدة  رفع سعراالئتماف و تقييد 
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لمي عبر مجموعة مف اإلجراءات التي ىذه المرحمة يتكفؿ بيا البنؾ العا :سياسة التكييف الهيكمي -2
جو لمتصدير، عرض منتجات البمداف النامية المو تيدؼ في المدييف المتوسط والطويؿ إلى زيادة 

ت ىذه قتصاديااكؿ ىذا عبر إدماج ، وتحقيؽ فائض مف العممة الصعبة يخصص لتسديد الديوف
وحتى السياسية وجعميا  االجتماعيةو  صاديةاالقتوأقممة ىياكميا  قتصاد الرأسمالي العالميالبمداف في اال

 .(1)تتماشى مع متطمبات إقتصاديات ىذه األخيرة، خاصة مع التحوالت التي تعرفيا في الفترة األخيرة

 جراءات أىميا ما يمي:ييكمي عمي جممة مف السياسات و اإلوينطوي برنامج التكييؼ ال 

بعاد الدولة  أىمية كبرى لمسألة تحرير يؼ الييكمييامج التكنطي بر يع األسعار:تحرير  -2-1 األسعار وا 
في  -حسب المؤسسات المالية الدولية -فتدخؿ الدولة  ،عف التدخؿ في آليات العرض والطمب

، ويكبح الحوافز الالزمة لزيادة الكفاءة اإلنتاجية، يؤدي إلى تشويو األسعار النسبية جياز األسعار
 -أي المؤسسات المالية الدولية – صددوىي في ىذا ال ،ؿوالتخصيص األمثؿ لمموارد وتوزيع الدخ

ضد سياسة الحد األدنى لألجور، وضد الدعـ السمعي ودعـ مستمزمات اإلنتاج والقروض 
لمالية الدولية أف تحرير األسعار في القطاع اوتعتقد المؤسسات  ،المدعومة بأسعار فائدة منخفضة

 . مف شأنو أف يرفع مف مستوى اإلنتاج واإلنتاجية تحرير أسعار األراضي، ذلؾ الزراعي، بما في

تعد مسألة تحرير التجارة الخارجية والمدفوعات الخارجية مف األمور  :تحرير التجارة الخارجية -2-2
فالرقابة عمى التجارة الخارجية وبالذات  ،يؼ الييكميياليامة التي تدخؿ ضمف شروط برامج التك

ؽ المنافسة وزيادة يمف شأنيا أف تع -لييئات المالية الدوليةمف وجية نظر ا -تجارة الواردات 
كما أنيا تؤدي إلى عزؿ األسواؽ المحمية عف  ، اإلنتاجية والتعرؼ عمى التكنولوجيا الحديثة

لى تشويو ىيكؿ األسعار المحمية وتخصيص الموارد تعارض الييئات المالية ، و األسواؽ الدولية وا 
، فتحة عمى العالـ الخارجيتتعتقد أف البالد الم، حيث ت المحميةالدولية مسألة حماية الصناعا

وأف وجود سياسة تجارية  ،أكثر قدرة عمى مواجية مشكالتيا والتأقمـ مع الصدمات الخارجية
داء كما أف اآل،  إلى زيادة معدالت النمو والتوسع الصناعي يفتحة مف شأنو أف يؤدتم

ينما تنخفض الرسوـ الجمركية عمى الواردات والتخمي ح، لتمؾ البالد سيكوف أفضؿ  االقتصادي
ولو أدى  حتى ،ة الفرصة آلليات المنافسة لمعمؿ(نيائيا عف مبدأ حماية الصناعات المحمية )إلتاح

 .(2) وزيادة الطاقات العاطمة ومعدالت البطالة، الصناعة المحميةالضررب ىذا إلى

                                                 
1
 139أحًيٍ أشفيز، يزجع سابق، ص.  
2

غير  وراه تأطروحة دك ،مكانة السياسة المالية ضمن برامج التصحيح الهيكمي في حل أزمة المديونية الخارجية لمدول الناميةعزيزة بف سمينة،  
 .170، ص.2008/2009 تصادية والتسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة،قكمية العمـو اال منشورة،
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وترى ، التصنيع القائمة عمى بدائؿ الواردات  الييئات المالية الدولية سياسات عارضتو        
وفي ىذا الخصوص تتفرع عف  ،تحوؿ ىيكؿ إنتاجيا نحو التصدير فأف األفضؿ لتمؾ البالد أ

  (1): حرية التجارة والتحوؿ نحو التصدير مجموعة مف السياسات اليامة مثؿ

لغاء القيود عمى المدفوعات الخار  -   ؛ جيةتخفيض سعر الصرؼ لمعممة المحمية وا 
 ؛ إحالؿ الرسـو الجمركية مكاف القيود الكمية -
  ؛ خفض الرسوـ عمى الواردات -
 . التخمي عف حماية الصناعات المحمية -

وتحوؿ دور الدولة مف انمائي الى في إطار تبني برامج التصحيح الييكمي  الخـوصصة: -2-3
لقطاع العاـ و تصحيحي برزت الخوصصة كإحدي أنجح الوسائؿ المعاصرة في إطار إصالح ا

لى جانب رفع كفاءة استخداـ الموارد إلقطاعات الدولة،  االقتصاديإعادة الييكمة لتحسيف األداء 
 .(2)البشرية و المالية وتحسيف فعاليتيا

أنيا العممية التي عف طريقيا يمكف التنازؿ أو بيع أصوؿ  تعرؼ الخوصصة عمىو  
 .(3)وييف خواصالمؤسسة العمومية لمؤسسات أخرى أو ألشخاص معن

إذف فالخوصصة ىي سياسة تحويؿ المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة وىذا    
يمكف تطبيقيا إال في بيئة تتسـ الت اقتصادية واجتماعية سابقة والحقة، الالتحويؿ يرتبط بتحوي

و  االقتصاديوبيذا تعتبر الخوصصة أصعب مراحؿ برامج اإلصالح  االقتصاديةبالحرية 
 .ف ناحية الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذىا أطوليا م

 

 

 

 

                                                 
 .170ص. المرجع السابؽ، 1
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 ،2005 ،2ط ،بية، لبنافركز دراسات الوحدة العر م سياسة الخوصصة في البمداف العربية،ممية حوؿ:اإلصالحات االقتصادية و الندوة العفي إطار 
  . 176ص.

3
 Mohamed Bouhazza, la Privatisation de l’entreprise Public Algérienne et le rôle de l’Etat dans 

le processus, Revue des sciences économiques et de gestion, Université Ferhat Abbas,N°3,2004, P 81   
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  (1):أىـ أىداؼ الخصخصة  فيما يمي يمكف حصرو  

 إعادة توزيع األدوار بيف القطاع العاـ والقطاع الخاص وانسحاب الدولة تدريجيا مف بعض  -
وفسح المجاؿ أماـ المبادرات الخاصة عف طريؽ تشجيع االستثمار  االقتصاديةالنشاطات 
  الخاص.

، الخاسرة االقتصاديةعميا لممنشات التخفيؼ مف األعباء التي تتحمميا ميزانية الدولة نتيجة د -
، واالىتماـ بالبنية األساسية ات التعميـ والبحث العممي والصحةوتكريس مواردىا لدعـ قطاع

  ؛ذات األىمية اإلستراتيجية االقتصاديةوالمنشات 
دخاؿ  - طويرىا الحركية عمى رأس ماؿ الشركات بقصد ت تطوير السوؽ المالية وتنشيطيا وا 

 وتنمية قدرتيا اإلنتاجية ؛
المحمي الجتذاب رؤوس األمواؿ المحمية ، وتشجيع االستثمار خمؽ مناخ االستثمار المناسب -

 والعربية واألجنبية .

 أساليب متعددة منيا:وتأخذ الخوصصة عادة صيغا و  

: يقصد بالطرح العاـ قياـ الحكومة  الكمي أو الجزئي ( طرح األسهم لإلكتتاب العام ) الطرح -2-3-1
 ،، مف خالؿ سوؽ األوراؽ الماليةسيـ رأسماؿ المنشاة لمبيع لمجميوربطرح كؿ أو جزء مف أ

، لما يؤدي ىذا األسموب االقتصاديةويعتبر ىذا األسموب أفضؿ األساليب مف وجية النظر 
حالة قياـ الحكومات ببيع نسبة مف أسيميا في  وفي ،يع نطاؽ الممكية وقاعدة المنافسةمف توس

 ، ويكوف (قطاع حكومي/ خاص )الشركة ، فإف النتيجة ىي أف تصبح الشركة مختمطة 

 عمى الكمية أو الجزئية الرقابة عمى اإلبقاء في رغبة الحكومة ىو الحاالت أغمب في الغرض

 الشروط توفر يتطمب لألسيـ العاـ الطرح أف بالذكر والجدير، (2)خوصصتيا تـ التي المؤسسة

 : التالية
  ؛أف تكوف الشركة مستمرة وليا سجؿ أداء مالي معقوؿ ومبشر في المستقبؿ -
، ويتـ  أف يكوف ىناؾ قدر كبير ومتاح مف المعمومات المالية واإلدارية عف الشركة -

 اإلفصاح عنو لممستثمريف؛
 لشراء ؛في السوؽ المحمي لتمويؿ ا توافر قدر مف السيولة النقدية -
 وجود سوؽ نشط لألسيـ .  -

                                                 
1
 .40 39ص . ص. ،1997، مركز المحروسة لمبحوث والنشر ، القاىرة ،  في مصر االقتصاديةة والتحوالت الخصخصالمعطى،  ريياـ عبد  

2
كمية العموـ  الدور الجديد لمدولة،اقتصاديات الخوصصة و  الممتقي الدوي حوؿ" ،طرق وأساليب خوصصة المؤسسات العمومية جدو سامية، 

 .5ص. ،2004، سطيؼ  جامعة فرحات عباس، التسيير،االقتصادية و 
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يقصد بالطرح الخاص بيع أسيـ المنشأة أو جزء منيا  :طرح األسهم في اكتتاب خاص -2-3-2 
ويمكف التمييز بيف أسموبيف شائعيف  مجموعة مختارة مػف المستثمريف، لمستثمر واحد أو

 الخاص ىما: لمطػرح 
التفاوض  بطريقة يسمى ما وىو ةمختمط أو خاصة أخرى مؤسسة طرؼ مف المباشر الشراء -

 ؛المباشر

 العاـ البيع مع بالتزامف أو قبؿ المستثمريف مف محددة مجموعة إلى األسيـ مف مجموعة بيع -

 العطاءات. بأسموب يعرؼ ما لألسيـ وىو

 التفاوض أسموب يتطمب بينما المنافسة، مف كبير قدر عمى العطاءات أسموب وينطوي 

 النامية خاصة الدوؿ تجارب وتؤكد ،المحتمميف المشتريف مف عدد رالختيا بحث عممية المباشر

 يمكف التي االنتقادات تجنب في رغبة وذلؾ جاذبية األكثر ىو العطاءات أسموب أف عمى منيا

 ألـز واألرجنتيف السنغاؿ ففي المباشر، بالتفاوض الخاص الطرح تـ ما إذا لمحكومة توجو أف

 التفاوض أسموب استخداـ وتجنب العطاءات، تباع أسموبا فالبمدي ىذيف في الحكومة المشرع

 .المباشر

 دراسة مف البد فإنو المباشر، أسموب التفاوض أو العطاءات أسموب إتباع تـ اوسواء  

 الذي بالنشاط خبرتيـ القوة اإلدارية، المالي، المركز قوة سمعتيـ، حيث مف المحتمميف المشتريف

 .بعد خوصصتيا المؤسسة نجاح ضماف أجؿ فم وىذا، إلخ...المؤسسة تمارسو

يفضؿ أسموب الخوصصة عف طريؽ الطرح الخاص في حالة الشركات ذات األداء و   
الضعيؼ، أو الشركات التي تحتاج إلى مالكيف أقوياء تتوافر لدييـ الخبرات الصناعية 

يالحظ أف ىذه  كما ،ركات ، وكذلؾ الدعـ المالي القويوالمالية والتجارية الالزمة لنجاح الش
الطريقة قد تكوف ىي الطريقة المجدية الوحيدة في حالة غياب سوؽ أسيـ نامي، حيث ال 
توجد آلية يمكف مف خالليا الوصوؿ إلى جميور المستثمريف، عالوة عمى أف أحجاـ بعض 

 الشركات قد ال يكوف مف الكبر بحيث يبرر االكتتاب العاـ.

يالحظ في الطريقتيف السابقتيف أف عممية الخصخصة تتـ  :عمنيبيع أصول الشركة بالمزاد ال -2-3-3
مف خالؿ قياـ القطاع الخاص بشراء أسيـ الشركة الحكومية والمستثمرة في أداء نشاطيا، 

، وتتـ ىذه العممية بالمزاد كؿ شراء أصوؿ الشركة بصفة أساسيةأما ىذه الطريقة فتأخذ ش
 : يع األصوؿ مف أىميماوفي الواقع يوجد العديد مف صور ب ،لعمنيا
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مع   ، فإنو يمكف التصرؼ في ىذه األصوؿ ة جزء مف الشركةإذا كاف المرغوب فيو خصخص  -أ     
ف ىذه الطريقة تكوف مفيدة في رئيسي مف الشركة مستمرا في نشاطو، وبالتالي فإبقاء الجزء ال

 ؛حالة الرغبة في تقميص حجـ الشركة 

، ولكف ال يمكف تحقيؽ ذلؾ خالؿ استمرارىا في ع الشركة بالكامؿتجاه ىو بيف اإلإذا كا -ب     
، وتصفيتيا، وقد تضطر الحكومة إلى حميا (أي اليمكف بيع أسيميا) لطبيعيممارسة نشاطيا ا
، الذيف إلى المستثمريف مف القطاع الخاص (مع ديونيا أو بدوف ىذه الديوف)وبيع أصوليا 

ة مف خالؿ السيطرة عمى كؿ أو بعض األنشطة التي يقوموف بدورىـ بتكويف شركتيـ الجديد
 ؛كانت تمارسيا الشركة الحكومية المنتيية 

كف ألسباب مالية  كالضرائب ، ولالشركة وىي ما زالت تمارس نشاطياقد يكوف مف الممكف بيع  -ج     
 ، قد يكوف بيع أصوليا في مصمحة جميع األطراؼ .، أو أسباب قانونيةمثال

يمكف ، كما أنو لػوصوؿ لشخص معروؼ يحقؽ نفس مزايا البيع المباشر لألسيـ ف بيػع األإ  
، فقد يكوف مف المجدي بيع أصوؿ منفردة بدال مف البيع الكامؿ مف التمتع بمزيد مف المرونة

صعوبات جسيمة في  أف السماح ببيع الشركة المستمرة في نشاطيا قد يقابموغير لمشركة، 
جب أف يبقى دائما في الحسباف أف ىذه الطريقة قد تخمؽ التزامات مع ذلؾ ي ،التطبيؽ العممي

  متبقية عمى الحكومات بعد البيع.

قد ال ترغب الحكومات في إضافة المزيد مف  ضخ استثمارات خاصة جديدة في الشركة :  -2-3-4
في التوسع أو  ما يحدث ذلؾ بسبب رغبتيا ي تممكيا، وغالبارأس الماؿ إلى الشركة الت

، ويتـ ذلؾ مف خالؿ فتح باب المساىمة في رأس الماؿ الشركة لمقطاع حديث لعممياتياالت
تتصرؼ في ممكيتيا الحالية الخاص ،ويالحظ في ىذه الطريقة لمخصخصة أف الحكومات ال 

 ،مف مركز ممكيتياي الشركة وىذا يؤدي إلى التخفيؼ ، بؿ تزيد مف الممكية الخاصة فلمشركة
 مشتركة بينيا وبيف القطاع الخاص وتسمى في ىذه الحالة شركة مشتركة، وتتولد تركيبة ممكية

، و دائما زيادة في رأس ماؿ الشركةوتجدر اإلشارة إلى أف ىذا النوع مف الخصخصة ال يصاحب
ـ يمي ذلؾ زيادة ، ثمتصاص الخسائر إذا كانت موجودةإل حيث يخفض رأس ماؿ الشركة أوال

 بيعية ىي أنو قد ال توجد زيادة ممموسة في رأس ماؿ الشركة.، والنتيجة الطالممكية الجديدة
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: يقصد بشراء اإلدارة لمشركة قياـ مجموعة صغيرة العاممين لمشركةشراء أعضاء اإلدارة أو   -2-3-5
نو يمكف تصميـ عممية مشابية مف أ، كما سيطرة والتحكـ في رأس ماؿ الشركةمف المديريف بال

، ويفرؽ بيف العممية السابقة مع العامميف نفس السيطرة السابقةاإلدارة خالليا يحقؽ العامموف أو 
وبيف إتماـ عممية الشراء مف خالؿ االقتراض مف المصارؼ ، حيث يحصؿ المشتروف ) 

أصوؿ الشركة  ويقدموف العماؿ( عمى ائتماف مصرفي لتمويؿ حصوليـ عمى الشركة،أو اإلدارة /
مف النادر حدوث الخصخصة في الدوؿ النامية بيذه  ، ونشير إلى أنوكضماف ليذا التمويؿ
، حيث تتحوؿ الشركػات المساىمة إلى ة في الواليات المتحدة األمريكيةالطريقة ، ولكنيا شائع

    شركات خاصة.

ر ي، لتسيلتعاقد مع خبراء مف القطاع الخاصوتتضمف ىذه الطريقة ا :عقود التأجير واإلدارة  -2-3-6
دارة الوحدات  أو مقاسمة الربح الصافي  في مقابؿ أتعاب معينة الممموكة لمدولة قتصاديةاالوا 

 العمومية والميارة الممكية بيف مثمرة عالقات بينيا عديدة مف فوائد لو أسموب وىو مع الدولة،

(1)وعائدىا الممتمكات خسارة دوف واإلدارة التسيير عبء مف الدولة تخميص الخاصة،
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

الممتقي الدولي حوؿ اقتصاديات ات النامية،االقتصاديالخوصصة بين المصالح الرأسمالية ومبررات إصالح  فريدة لرقط، فتيحة ونوغي، 
 .6الخوصصة والدور الجديد لمدولة،مرجع سابؽ،ص.
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عمى تنمية واستقطاب االستثمارات األجنبية  االقتصادية ات: أثر السياسالمبحث الثاني
 المباشرة

دورا ىاما في  ،عة السياسات االقتصادية المنتيجةيمعب المناخ االقتصادي السائد في البمد وطبي  
د ارا في االقتصاد الكمي، قاستقر التي حققت ، حيث نجد أف الدوؿ جذب االستثمارات األجنبية المباشرة

يعد ضعؼ ، وفي المقابؿ تمكنت مف تحقيؽ بعض النجاح في جذب تدفقات االستثمار األجنبي المباشر
 ،افي الدوؿ النامية أحد المحددات الرئيسية التي أساءت لمناخ االستثمار فيي االقتصاديار ستقر االعنصر 

المستقرة ومعدالت الصرؼ غير  فقد ساىـ العجز المالي الييكمي الكبير والسياسات النقدية المتقمبة وأسعار
وضعؼ األنظمة المالية والضريبية إلى نفور المستثمريف األجانب مف االستثمار في ىذه التضخـ العالية 

 . (1) الدوؿ

عمى تنمية االقتصادية  مف ىذا المنطمؽ نسعى مف خالؿ مبحثا ىذا إلى تحميؿ أثر السياساتو      
في  نظرية والتجارب العمميةاشرة معتمديف في ذلؾ عمى الدراسات الواستقطاب االستثمارات األجنبية المب

 ىذا المجاؿ .

 تنمية االستثمارات األجنبية المباشرةعمى المطمب األول: أثر السياسة المالية 

ترشيد االستثمار األجنبي تنمية و اإليرادي في اسة المالية بجانبييا اإلنفاقي و يتجمي دور السي   
صد بو اجتذاب القدر الالـز مف االستثمارات األجنبية المباشرة في المجاالت المرغوبة والذي يق ،المباشر

 المعدؿ الصافي لالستثمار، ف خالؿ تأثيرىا عمىم ،االقتصاديةمناسب لتحقيؽ التنمية وفي التوقيت ال
 ولمسياسة الضريبية و اإلنفاؽ العاـ ىنا مجاؿ الصدارة.

 ر األجنبي المباشرواالستثما أوال: السياسة الضريبية

ث يأخذ حي تحتؿ السياسة الضريبية المطبقة في الدولة المضيفة مكانة ىامة في مناخ االستثمار،   
عتبار التغيرات التي تطرأ عمى السياسات الحكومية والتي مف أىميا السياسة المستثمر األجنبي بعيف اإل

ؿ حذر، فكمما ارتفع العبء الضريبي كمما ينظر إلى الضريبة بشك -كمموؿ ضريبي-فالمستثمر الضريبية،
يأتي تأثير الضرائب عمى الميؿ لالستثمار مف خالؿ تأثيرىا عمى و  عزؼ عف االستثمار في ىذا البمد،

عوائده، فكمما قمت الضرائب ترتفع األرباح وبالتالي يرتفع الميؿ لالستثمار وكمما زادت الضرائب قمت 
تؤثر عمى تنافسية المؤسسات مف خالؿ أف مضريبة كما يمكف ل ،ثماراألرباح، وبالتالي يقؿ الميؿ لالست
                                                 

1
 ،البنؾ الدولي ،مجمة التمويؿ والتنمية ،ل الخاصةأفريقيا جنوب الصحراء كيف تستطيع جذب المزيد من رؤوس األموا، خروفآعمر بياتا و   

، 23،2005، مجمة العمـو اإلنسانية، العددعمى مناخ االستثمار االقتصاديةأثر السياسات  فالح خمؼ الربيعي،نقال عف  ،3،6.ص.ص ،1997
  19:22الساعة:  21/02/2008، تاريخ االطالع:  WWW.uluminsania.netمجمة إلكترونية عمى الموقع:
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تأثيرىا عمى عوامؿ اإلنتاج فتخفيض الضرائب يساعد مف جية عمى زيادة اإلنتاج، ومف جية أخرى يعمؿ 
ويحاوؿ المستثمر األجنبي  ، خفض التكاليؼ الكمية لإلنتاجوبالتالي  عمى تخفيض أسعار عوامؿ اإلنتاج

، لذلؾ تسعى العديد مف الدوؿ في إطار دوال أقؿ ضغطا ضريبيا مقارنة مع باقي دوؿ العالـ دائما أف يجد
اإلخضاع عمى وعالوة  إصالحيا ألنظمتيا الضريبية إلى تخفيؼ الضغط الضريبي بما يحفز االستثمار،

الدولة  الضريبي يراعي المستثمر ويعطي اىتماما بالغا لالمتيازات والحوافز الضريبية التي تمنحيا
نظرا لفعاليتيا في توجيو  ،ياسات المالية الحديثةوالتي تعتبر مف أىـ األساليب المتبعة في الس المضيفة،

ولقد ذىبت العديد مف الدراسات مثؿ  التي تيدؼ الي جمب رؤوس األمواؿ، االقتصاديةالسياسات 
ة التي توفرىا الدولة حوافز الضريبيالعطاء إ ( الى1993،رولؼ،) (1986،ويمس) ،(1973،ىيمينر)

 ليـ )( و1987،روث وأحمد  )( و1987،بيرود ،كابؿ)فيما توصؿ كؿ مف  ىتماـ كبير،إالمضيفة 
 ،االستثماريفي عممية صنع القرار  أف اإلعفاءات الضريبية والجمركية ليسا بعامؿ مؤثر لىإ ،(1983،
وليس بالنسبة لالستثمار مف  ،رتصديالنسبة لالستثمار اليادؼ لمف بدت أىمية اإلعفاءات الضريبية با  و 

الرغـ مف ذلؾ فإف اإلعفاءات الضريبية والجمركية يمكف أف يكوف ليا  وعمىأجؿ خدمة السوؽ المحمي،  
غير الضريبية تعمؿ بإيجابية وفي صالح جذب االستثمار  فعاؿ إذا ما كانت العوامؿ األخرى تأثير

   . (1)األجنبي المباشر 

استخداـ الحوافز الضريبية لتشجيع  ة أو النامية إلىالمتقدم اف الدوؿ سواءوقد لجأت العديد م  
االستثمار األجنبي المباشر، والتي تراوحت بيف تقديـ إعفاءات الضريبية أو أسعار ضريبية تمييزية ،أو 

 وزيادة في التفصيؿ نورد أىـ ىذه الحوافز فيما يمي: معونات استثمار...إلخ ،

يمكف استخداـ أسعار الضريبة كأداة لجذب المشروعات اإلستثمارية، مف  المعدالت التمييزية: -1
، ويمكف القوؿ أف األسعار الضريبية التمييزية اممة متميزة لنوع معيف مف النشاطخالؿ تقرير مع

ترتبط عكسيا مع كؿ مف:حجـ المشروع، حجـ العمالة الوطنية المستخدمة فيو، حجـ التصدير 
النسبة المحققة مف أىداؼ خطة  المدخالت مف المنتج المحمي، مف منتجات المشروع، حجـ

في كافة مجاالت  االقتصادية،  فقد تعمف الدولة أىداؼ خطة التنمية (2)االقتصاديةالتنمية 
ثـ تخضع األرباح الناتجة عف ىذه اإلستثمارات ألسعار ضريبية منخفضة متى حققت  ،االستثمار

  .مف المستيدؼ في الخطة المشروعات اإلستثمارية نسبة معينة

تمجأ أغمب الدوؿ النامية مف أجؿ تشجيع االستثمار  اإلعفاء الضريبي )اإلجازة الضريبية(: -2
األجنبي المباشر الي إعفاء أرباح المشروعات األجنبية مف الضرائب لعدد مف السنوات في بداية 

                                                 


 حصة الدخؿ المعفاة -الحوافز الضريبية / االدخؿ  -الضرائب  =الضغط الضريبي 
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 .100ص. مرجع سابؽ، ،محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة رضا عبد السالـ،  
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لتعامؿ مع مصمحة الضرائب حياة المشروع، أي أف المستثمر يتمتع لعدد مف السنوات بإجازة مف ا
 .(1)ولذلؾ سميت باإلجازة الضريبية

حسب أىمية المشروع  ،االشتراطات بيف الدوؿ فيما يخص تمتع المشروع بيذه اإلجازة وتختمؼ 
كما تتفاوت تشريعات الدوؿ فيما  ،أو حجـ رأس الماؿ المستثمر...إلخ بالنسبة لمدولة المضيفة،

في  خمس أو عشر سنوات ح بيف سنتيف إلىاإلعفاء و التي تتراو يخص طوؿ الفترة الزمنية ليذا 
ويرتبط ىذا التفاوت بحجـ  خمسة عشرة سنة في البعض اآلخر، ، ويمكف أف تصؿ إلىبعض الدوؿ

وقد تؤدي  ،وكذا حجـ أرباحو أو حجـ صادراتو، االقتصاديةالمشروع أو موقعو الجغرافي أو أىميتو 
إلى مؿ مف كافة الضرائب طواؿ فترة اإلجازة)وىذا ىو األصؿ( أو إعفاء كا اإلجازة الضريبية إلى

 إعفاء جزئي في بعض الحاالت .

مار أمواليـ في الدوؿ استث يشجع بعض المستثمريف األجانب عمى وال شؾ أف ىذا الحافز قد    
 المشروعات ولكف تأثير ىذا الحافز يقتصر عمى يتمتعوا بيذا اإلعفاء الضريبي ، النامية حتى

فإف تجديد  ،غـ حاجة الدوؿ النامية الماسة الى المشروعات الجديدةوبر  الجديدة دوف القائمة،
وبالرغـ مف استخداـ معظـ الدوؿ ،المشروعات القائمة وتشجيع التوسعات فييا ال يقؿ أىمية عف ذلؾ

العيوب التي النامية ألسموب اإلجازة الضريبية ،إال أف ىذا الحافز ينطوي عمي العديد مف المشاكؿ و 
 تحتـ عمي الدوؿ النامية إعادة النظر في طرؽ ومجاالت استخدامو:

احتسابيا مف فيؿ يبدأ مشكمة تحديد بداية فترة سرياف اإلعفاء الضريبي، فمف أولى المشاكؿ  -2-1 
الموافقة عمى المشروع أو مف بداية فترة اإلنتاج...الخ، فإذا تـ احتسابيا مف بداية فترة  تاريخ
لكثير مف يضيع ا التراخي في عممية التجييز والتنفيذ مما ثمر األجنبي إلىيدفع بالمستتاج قد اإلن

الموافقة يقمؿ  تاريخ الحصوؿ عمىكما أف احتسابيا مف  الدوؿ النامية، عمى االقتصاديةالوفورات 
باب مف فاعمية ىذا الحافز الضريبي وخاصة في المجاالت التي يتأخر فييا تنفيذ المشروع ألس

خارجة عف إرادتو، لذلؾ فإف احتساب اإلجازة الضريبية مف بداية فترة اإلنتاج قد يكوف أكثر 
، ختالؼ الشديد في فترات التجييز واإلعداد بيف الصناعات المختمفةإلمالئمة وفاعمية نظرا ل

أنواع  تجييز لكؿ نوع مفتقديرية لإلنشاء و التحديد فترات ىو  والحؿ المقترح لعالج ىذا المشكؿ
االستثمارات المتاحة. يبدأ بعدىا باحتساب فترة اإلعفاء الضريبي بغض النظر عما تـ تنفيذه 

ع اإلسرا ح سوؼ يدفع بالمستثمر األجنبي إلى،وال شؾ أف ىذا اإلقترابالفعؿ مف تمؾ المشروعات
 ؛ال يفقد جزءا مف اإلعفاءات الضريبية  التجييز حتىفي عممية اإلنشاء و 

                                                 
1
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عفاء الضريبي بطبيعتو حافز ضعيؼ ألغمب المشروعات اإلنتاجية التي عادة ما تحقؽ إف اإل -2-2
مف نشاطيا والتي ال تستحؽ عمييا ضرائب  ضئيمة أو خسائر في السنوات األولىأرباحا 

األمر الذي  ،مة بدءا مف السنة األولي لنشاطياأصال،كما قد تحقؽ بعض المشروعات أرباحا ضخ
 ،دات الدولة الضريبية ال مبرر لياالضريبية ليذه المشروعات تضحية بإيرايجعؿ في منح اإلجازة 

 ؛وضع حد أقصي لألرباح التي يسري عمييا اإلعفاء الضريبي لذلؾ تمجأ بعض الدوؿ إلى

تداخؿ فترات  وىذا يؤدي إلى ،س اإلعفاء لمتوسعات في المشروعاتقد تمنح بعض الدوؿ نف -2-3
ديد األرباح الناتجة عف المشروع األصمي وتمؾ التي تنتج عف وبالتالي صعوبة تح اإلعفاء،

لى عدة خطوط إعض المستثمريف بتقسيـ المشروع التوسعات الالحقة فيو ،خاصة وأنو قد يتحايؿ ب
دوف أف تتخذ عفاء جديدة و متباعدة لكي يتمتع كؿ خط بفترة ا فترات انتاجية تبدأ اإلنتاج عمى

وبالتالي يصعب فصؿ أرباح المشروع األصمي عف  ،مستقمة عات شكؿ خطوط إنتاج جديدةالتوس
 إلزاـ المستثمر بإمساؾ دفاتر والحؿ المقترح ليذا اإلشكاؿ ىو: ،(1)أرباح التوسعات الالحقة فيو

أو معاممة التوسعات ضريبيا وفقا  ،منتظمة لكؿ مف المشروع األصمي والتوسعات الالحقة فيو
 ؛شروعلحصتيا في رأس الماؿ اإلجمالي لمم

وتظير المشكمة الرابعة عند انتياء فترة اإلجازة الضريبية، والتي تخص كيفية احتساب أقساط  -2-4
، فمو افترضنا أف فترة اإلجازة  األرباح إلىتالؾ آلالت المشروع لموصوؿ إلى وعاء الضريبة عمىا

القسط  الضريبية قد حددت بخمس سنوات، فيؿ يحتسب قسط اإلىتالؾ في المشروع باعتباره
فإف ذلؾ  أنو القسط األوؿ، فمو اعتبر قسط اىتالؾ اآلالت عمى السادس الىتالؾ اآللة أـ األوؿ؟ 

تى تنتيي أقساط االحتفاظ باآلالت بعد انتياء عمرىا اإلنتاجي ح سوؼ يدفع المستثمر إلى
عمى مما يعود بالضرر  ،اجي لممشروعتخمؼ الفف اإلنت يؤدي إلى وىذا قد ،استيالكيا ضريبيا

 ولو أعتبر قسط اإلىتالؾ عمى ما سوؼ تفقده مف حصيمة ضريبية، البمداف النامية، عالوة عمى
خسائر بالنسبة لممستثمر وبالتالي  فسوؼ يؤدي ذلؾ إلى ،قساط اإلىتالؾأنو القسط السادس مف أ

و يفقد بذلؾ اإلعفاء اضريبي المؤقت لممشروع ميزتو  وىدفو  سوء اإلجازة الضريبية في نظره،
بحيث يتـ  رفع قسط اإلىتالؾ بعد انتياء فترة اإلجازة الضريبية، الحؿ المقترح لذلؾ ىو، و الحقيقي

                                                 
 الطريقة في كؿ مف اإلكوادور، اليند، السوداف، السنغاؿ، ليبيريا،...إلخ مع تفاوت نسبة الحد األقصي المسموح بو خالؿ فترة اإلجازة  تطبؽ ىذه

ريبية إلى أف تصؿ مجموع أرباحو الى الضريبية، ففي السنغاؿ مثال يمنح اإلعفاء الضريبي لممستثمر األجنبي عمى أرباحو خالؿ فترة اإلجازة الض
ي مف قيمة رأس الماؿ المستثمر عندىا ينتيي اإلعفاء حتى لو لـ تنتيي فترة اإلجازة الضريبية، وفي ليبيريا يصؿ الحد األقصى لألرباح الت % 100

 مف قيمة رأس الماؿ المستثمر. %150تتمتع باإلعفاء في فترة اإلجازة الى 
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استيالؾ قيمة اآلالت مع نياية عمرىا اإلنتاجي االفتراضي ،وبما يسمح بتعويض فترة اإلعفاء 
 ؛(1) المؤقت التي لـ تخصـ خالليا أقساط استيالؾ آالت المشروع

فال بد  ،ي بمزايا اإلجازة الضريبية كاممةيؿ السابؽ أنو لكي يتمتع المستثمر األجنبرأينا مف التحم -2-5
 مف مزاولة النشاط، قؽ أرباحا ضخمة في السنوات األولىاالستثمارات التي تح مف أف يمجأ إلى

نامية في اجتذاب ذلؾ الدوؿ ال جازة الضريبية قد سجمت نجاحا عمى مستوىولذلؾ نجد أف اإل
نت معظـ ولذلؾ كا ،عة والكسب السريع والخطر المحدودستثمارات ذات السيولة المرتفالالنوع مف ا

وكثيرا ما  الدوؿ النامية مشروعات تجارية أو صناعات استيالكية، المشروعات التي اتجيت إلى
نشاء انتياء فترة اإلجازة الضريبية إلى تصفية المشروع و يمجأ ىذا النوع مف المستثمريف بعد  ا 

االنتقاؿ إلى دولة نامية مشروع آخر ليتمتع بإعفاء جديد في نفس الدولة أو تصفية المشروع و 
وال شؾ أف اآلثار السمبية لمثؿ ىذا النوع مف اإلستثمارات  ليتمتع بإعفاءات جديدة ىناؾ، أخرى

حص ، ويظير في ىذا اإلطار أىمية إنشاء ىيئة متخصصة لف(2)يفوؽ بكثير آثاره اإليجابية
وذلؾ بتحديد المجاالت المرغوبة والتي تعتبر  طمبات المستثمريف والتصريح ليـ بإقامة المشروع،

عطاءىا األولوية في منح التراخيص، مع ربط اإلعفاء الضريبي  ذات أىمية بالنسبة القتصادىا وا 
 ؛بأىمية المشروع في تحقيؽ خطط التنمية في الدولة المضيفة

نتقادات حوؿ ما تظيره طرؽ ف اإليرت منذ الخمسينات العديد ملقد أثمعونات االستثمار:  -3
فالطرؽ المحاسبة التقميدية مف أرباح صورية في ظؿ االرتفاع المستمر لمستويات األسعار، 

حتساب أقساط استيالؾ اآلالت تضمف توزيع قيمة التكمفة التاريخية لألصؿ عمى طوؿ التقميدية إل
في شراء األصؿ  ي تضمف استرداد المبمغ األصمي الذي استثمرفترة حياتو التقديرية، ومف ثـ في

في ظؿ افتراض ثبات مستويات األسعار فإف رصيد حساب االستيالؾ في في نياية حياتو، و 
إال أف ثبات مستويات األسعار افتراض  نياية المدة سوؼ يكفي الستبداؿ األصؿ بالكامؿ،

ف  ية واتجاه األسعار إلىالمية الثاناستثنائي خاصة مع نياية الحرب الع االرتفاع المستمر وا 
تفاوتت حدتيا مف فترة ألخرى، وفي ىذا اإلطار فإف طرؽ المحاسبة التقميدية سوؼ تؤدي إلي 
تجميع أرصدة في حساب استيالؾ األصؿ ال تكفي في نياية عمره اإلنتاجي الستبدالو بأصؿ 

كانية تكوينيا لوسائؿ تمويمية كافية لشراء مماثؿ لو تماما مف كافة النواحي الفنية، ناىيؾ عف إم
، وانطالقا مف ىذا التصور فإف أي معاممة ضريبية تمييزية تؤدي إلى تعويض تطورةأصوؿ م

 ،ؽ التقميدية لمحاسبة االستيالكاتجممة مف المستثمريف عف بعض ما يحيط بيـ نتيجة لتمؾ الطر 
افز ضريبي لتشجيع االستثمارات في وأف تعمؿ كح ،وأف تؤدي إلي زيادة الربح الصافيبد ال
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التي تنقسـ إلي ت االستثمار في النظـ الضريبية و ومف ىنا جاءت فكرة معونا ،رغوبةالمجاالت الم
 نوعيف: 

دة حسابات االستيالؾ تصحيح أرص رؽ أساسا إلىتيدؼ ىذه الططرق إعادة تقويم األصول:  -3-1
ويتـ ىذا  ،افارتفاع األسعار في الحسب أساس التكمفة التاريخية لتأخذ أثر المحسوبة عمى

وعاء  ؼ( مف ايرادات المشروع لمتوصؿ إلىالتصحيح عند خصـ االستيالكات )كأحد بنود التكالي
فقد يحسب استيالؾ  األصؿ الواجب خصمو عف ىذا العاـ باعتباره مساويا لمفرؽ بيف  الضريبة،

سوقية لألصؿ المستخدـ وأقساط ة الالقيمة السوقية ألصؿ جديد مماثؿ وبيف مجموع القيم
ا ومف ثـ فإف مقدار المعونة االستثمارية ىن ،ابؽ احتسابيا في السنوات السابقةاإلستيالؾ الس

الفرؽ بيف احتساب االستيالؾ بيذه الطريقة وبيف احتساب  تعادؿ قيمة الضرائب المستحقة عمى
الطريقة أف المستثمر في المجاالت ىذه  ، وما يؤخذ عمىؾ وفقا لطرؽ المحاسبة التقميديةاالستيال

التي تتمتع بيذه المعاممة الضريبية المتميزة سوؼ يحصؿ عمي المعونة بغض النظر عما اذا كاف 
ىذا المستثمر سوؼ يقوـ بإعادة االستثمار واستبداؿ أصولو الرأسمالية أـ سيقوـ بتصفية مشروعو 

 إضافة إلى ،مستثمر األجنبي بصفة خاصةال ، وينطبؽ ىذا اإلحتماؿ األخير عمىفي نياية الفترة
دارية إصعوبات  ينطوي عمى أف استخداـ ىذا األسموب كحافز لتشجيع اإلستثمارات المرغوبة 

 ؛تجعؿ مف تنفيذه بصورة دقيقة يكاد يكوف مستحيال

الية بأكبر مف : وتتمخص في منح المستثمر الحؽ في استيالؾ أصولو الرأسممنح االستثمار -3-2
ائز ويتـ ذلؾ عف طريؽ السماح لممستثمر بأف يحتسب ضمف التكاليؼ الج ،التاريخية تكمفتيا

وعاء الضريبة نسبة مف تكمفة األصوؿ الرأسمالية الجديدة  خصميا مف ايراداتو لموصوؿ إلى
ستيالكات الجائز خصميا وفقا لمطرؽ التقميدية باإلضافة إلى اال % 40-%20تتراوح ما بيف 

رصيد حساب اآللة في نياية العاـ وال عمى قيمة األقساط االستيالكية طواؿ ودوف أف تؤثر عمي 
ما يعادؿ  أف يعفى مف الضرائب المستحقة عمى ومؤدى ذلؾ فترة الحياة اإلنتاجية لألصؿ،

مف أف يسمح بخصـ ىذه الزيادة  عمىمف تكمفة األصؿ طواؿ حياتو االنتاجية  140%-120%
وقد اعتمدت الواليات المتحدة األمريكية في سنة مف اقتنائو،  تكمفة األصؿ في السنوات األولى

مف قيمة األصوؿ  %7ىذا النظاـ حيث سمح التشريع الضريبي األمريكي بخصـ  1962
مف قيمة  ، في السنة األولي مف شرائياسنوات 8يزيد عمرىا اإلنتاجي عف  الرأسمالية الجديدة التي

ف الوعاء الضريبي(، وال شؾ أف فعالية ىذا الحافز المستثمر)وليس م الضرائب المستحقة عمى
فالنسبة الممنوحة قد تقؿ كثيرا عف الفرؽ بيف  ،عؼ بكثير مف طريقة اعادة التقويـالضريبي أض
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في حيف أف طريقة اعادة التقويـ تضمف باستمرار اعفاء  التكمفة التاريخية لألصؿ وتكمفة استبدالو،
 ؛(1)صؿكافة المبالغ الالزمة الستبداؿ األ

عة مف المخاطر تؤدي بالمستثمر إلى مجمو  : تتعرض أي عممية استثمارية إلىترحيل الخسائر - 4
فزا لممستثمر وىنا قد يكوف مح ،ثرىا مف االستمرار في اإلنتاجتحقيؽ خسائر قد ال يتمكف عمى ا

تي تعرض اإلنتاج أف يقرر لو المشرع الحؽ في خصـ الخسائر الاالستمرار في االستثمار و  عمى
حد قد ال يتحمؿ  ومف ثـ يضيؽ الوعاء الضريبي إلى ،رباح السنوات السابقة أو الالحقةليا مف أ
وقد ظيرت عدة بدائؿ أماـ التشريعات الضريبية وىي  ،ستثمر أية ضريبة رغـ تحقيؽ الربحمعو الم

التي تصيب  راألماـ حيث يتـ ترحيؿ الخسائ خسائر تتمثؿ في ترحيؿ الخسائر إلىبصدد ترحيؿ ال
الخمؼ لتخصـ مف أرباح إلى أرباح السنوات التالية أو ترحيؿ الخسائر  المموؿ في سنة ما إلى

حيث يتـ  األماـ،لى ا  كما يمكف ترحيؿ الخسائر إلى الخمؼ و  خسائر،السنوات السابقة لوقوع ىذه ال
ا لـ تكؼ أرباح فإذ الخمؼ لمدة محددة، ي تصيب المموؿ في سنة ما أوال إلىترحيؿ الخسائر الت

 ،يرحؿ الباقي ليخصـ مف أرباح عدد مف السنوات التالية ،السابقة الستغراؽ الخسائر السنوات
 في الحافز ىذا فاعمية لزيادة ىاما أمرا الخسائر بترحيؿ فييا يسمح التي الزمنية الفترة تحديد ويعتبر

 حجـ لزيادة المستثمريف لدى لحافزا زاد الفترة ىذه ؽنطا اتسع كممااالستثمار، ف قرار عمى التأثير

 األماـ إلى الخسائر بترحيؿ يمثؿ السماح، و المخاطرة درجة فييا تزداد التي األجؿ طويمة استثماراتيـ

 القائمة اإلنتاجية الوحدات يشجع كما اإلنتاجي، النشاط دائرة إلى الجديدة المنشآت دخوؿ عمى حافزا

 درجة فييا تزداد التي الرأسمالية األصوؿ بعض واقتناء جديدة إنتاجية طاقات وبناء التوسع عمى

 المنشأة صالح غير في تمييزي أثر عنو يترتبف الخمؼ إلى الخسائر بترحيؿ السماحأما  المخاطرة،

 مقارنة نسبيا ؿأفض وضع في األخيرة ىذه تصبح حيث القديمة، المنشأة صالح وفي الجديدة

 أيادي في يةاالحتكار  القوى وتركيز المنافسة درجة ضانخفا في ذلؾ وينعكس الجديدة، بالمنشآت

 .القائمة المنشآت

وجوب ترحيؿ الخسائر التي  عظـ التشريعات الضريبية صراحة عمىىذا وقد نصت م   
حساب مبدأ سنوية الضريبة  ولو عمى ،اح سنوات تالية أو سابقةتختتـ بيا سنة ما لتخصـ مف أرب

ف ك واستقالؿ السنوات المالية، ففي ، انت قد اختمفت في شروط و مدة ترحيؿ ىذه الخسائروا 
السنوات السابقة  الخسائر التي تحققيا المؤسسة إلى يسمح بترحيؿ التشريع الضريبي األمريكي مثال،

وكانت قد حققت ربحا في الثالث  حيث عندما يمحؽ بالمؤسسة خسارة في سنة ما، أو الالحقة،
ومف ثـ يكوف لممؤسسة  ،وتحمؿ عمى أرباح تمؾ السنوات فترحؿ ىذه الخسارة سنوات الماضية،

فإذا لـ تكؼ أرباح  الحؽ في استرداد جزء مف الضرائب التي دفعتيا في الثالث سنوات السابقة،
                                                 

1
 .228انًزجع انسابق، ص.  
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السنوات الثالث السابقة الستيعاب الخسارة المحققة بالكامؿ يرحؿ ما تبقى مف الخسارة إلي األماـ 
األشخاص إيرادات  ا يسمح لممموؿ الخاضع لمضريبة عمىرنسوفي ف، (1)ولمدة خمسة عشر عاما

ي المتحقؽ ستغالؿ الصناعي والتجاري مف إيراده اإلجمالي الصافالطبيعييف بخصـ خسائر اال
اإليراد اإلجمالي لمسنوات  الباقي مف الخسارة إلىفإف لـ تكؼ يرحؿ  ،خالؿ سنة تحقؽ الخسارة

فيسمح لو بترحيؿ الخسائر  ،كاتأرباح الشر  لمضريبة عمىأما المموؿ الخاضع  ،(2)الخمس التالية
لفرنسي لممموؿ كما يسمح التشريع الضريبي ا ،ة خمس سنوات تالية لتحقؽ الخسارةاألماـ لمد إلى

الخمؼ لتخصـ  الخسائر التي تمحقو في سنة ما إلىبترحيؿ  أرباح الشركات، الخاضع لمضريبة عمى
 الث سنوات فقط.  مف أرباح السنوات السابقة ولمدة ث

 بترحيؿ السماح أفبعيف االعتبار  األخذ يتعيفإال أنو  ،لحافز الضريبيبالرغـ مف أىمية ىذا او    

 القائمة اإلنتاجية المشروعات بعض تقاعس عميو يترتب قد مطمؽ بشكؿ والخمؼ األماـ إلى الخسائر

 خسائر إظيار في اإلنتاجية وحداتال لدى الحافز يزيد كما اإلنتاجية، كفاءتيا بتحسيف االىتماـ عف

 الخسائر بترحيؿ السماح نصوص مف االستفادة بغية ضريبة ألغراض المحاسبية دفاترىا في وىمية
 الحافز ىذا يصاحب أف يتعيف ثـ ومف مصطنعة خسائر إظيار في خالليا تفشؿ مقبمة فترات إلى

عض ضرورة اقتصار حؽ الترحيؿ الب ، وفي ىذا اإلطار يرىاستخدامو عمى القيود مف العديد وضع
كما يجب تحديد مدة لترحيؿ الخسائر  عمي المشروعات الجديدة التي تتوافؽ ومتطمبات التنمية،

ومراقبة  درجة عالية مف الكفاءة، وكذلؾ ضرورة وجود إدارة عمى تتراوح بيف أربع وخمس سنوات،
 .(3)محاسبية جادة ومتكاممة

ر مف الدوؿ المتقدمة وبعض الدوؿ النامية إلى السماح لممستثمر لجأت الكثياإلستهالك المعجل:  – 5
باحتساب أقساط اىتالؾ األصوؿ الرأسمالية الواجب خصميا عند احتساب وعاء الضريبة عمى 

ولقد أثبتت تجارب تمؾ الدوؿ بما ال يدع  ،أساس طرؽ اإلستيالؾ المعجؿ عمى األرباح التجارية
يبي عمى كافة الحوافز الضريبية األخرى وعظـ فعاليتو وقدرتو مجاال لمشؾ تفوؽ ىذا الحافز الضر 

عمى مضاعفة أحجاـ االستثمارات في المجاالت المرغوبة وفي التوقيت المناسب لتحقيؽ أىداؼ 
يقصد بنظاـ اإلىتالؾ المعجؿ كافة الطرؽ التي تؤدي إلى استيالؾ قيمة التكمفة ، و المجتمع

 .(4)ترة زمنية أقؿ مف فترة حياتيا اإلنتاجيةالتاريخية لألصوؿ الرأسمالية عمى ف
                                                 

1
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2
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3
 . 159ص. مرجع السابؽ،ال  

4
 . 230، 229ص.ص. المرجع السابؽ،  



168 

 

وكاف في ىذا  ،سبيؿ الحصر قا ليذا التعريؼ يستحيؿ ذكرىا عمىوطرؽ االستيالؾ المعجؿ وف  
ف في أف كؿ ايا ىذا الحافز الضريبي مرونة تمكمز  طرؽ االستيالؾ المعجؿ ما يضيؼ إلىالتعدد ل

وليذا سنكتفي باستعراض موجز ألىـ طرؽ  ،صةلظروفيا وأىدافيا طريقتيا الخادولة تصيغ وفقا 
في بعض النظـ الضريبية مشيريف إلى ما حققتو مف نتائج اإلستيالؾ المعجؿ التي استخدمت فعال 

 تنمية االستثمار األجنبي المباشر. عمى مستوى

حؽ وفقا ليذه الطريقة تمنح مصمحة الضرائب المستثمر ال :الطريقة السويدية لإلستهالك الحر – 4-1
في تحديد المبمغ السنوي الذي يرغب في خصمو كقسط استيالؾ ألصولو الرأسمالية لموصوؿ إلي 

وىذا  بشرط أال يتجاوز مجموع أقساط اإلىتالؾ صافي القيمة التاريخية لألصؿ، وعاء الضريبة،
يعني بطبيعة الحاؿ حؽ المستثمر في خصـ قيمة األصؿ بالكامؿ في سنة شرائو إذا رغب في 

واستمر العمؿ بنظاـ االستيالؾ الحر  ،النرويج بيذه الطريقةويد و ف السوقد أخذت كؿ م ،(1)ذلؾ 
حيث ارتفعت اإلستثمارات التي تتمتع بيذا النظاـ مف  ،1951- 1938السويد  طواؿ الفترة  في
، وقد أكدت الدراسات 1951مميوف كرونر في سنة  238 إلى، 1938ر في سنة مميوف كرون 40

حر في احتساب قيمة الضريبة قد أدى في ىذه الفترة أف استخداـ طريقة االستيالؾ ال التي أجريت
الحد الذي اعتبرتو الحكومة السويدية زائدا  ر ومنتظـ في معدالت االستثمار إلىتزايد مستم إلى

التخمي عف نظاـ  1952فقررت ابتداءا مف سنة  عف حاجة اإلقتصاد السويدي ومنتجا لمتضخـ ،
 . (2)مف طرؽ اإلستيالؾ المعجؿ الحر واستبدالو بطريقة أخرى تيالؾاالس

في ظؿ ىذه الطريقة يحتسب قسط اإلىتالؾ السنوي الطريقة اإلنجميزية لمقسط المتناقص:  -4-2
ة الناتجة في ثـ ضرب النسب وفقا لمطريقة التقميديةالجائز خصمو باستخراج نسبة القسط المتناقص 

التي تستخدـ في احتساب قسط اإلىتالؾ الذي سيخصـ عند  النسبة ليتـ الحصوؿ عمى 5/4
فمو  ،اىتالؾ التكمفة التاريخية لألصؿ قبؿ نياية حياتو اإلنتاجية بما يؤدي إلى احتساب الضريبة،

فإف النسبة التي  ،% 20افترضنا مثال أف نسبة القسط المتناقص وفقا لمطرؽ المحاسبية ىو 
ابتداءا مف  وقد استخدمت إنجمترا ىذه الطريقة ، % 25ىي تستخدـ في احتساب الوعاء الضريبي 

 زيادة تدفقات اإلستثمارات األجنبية المباشرة إلييا.  وقد أدت إلى 1932سنة 

وفقا ليذه الطريقة يتـ خصـ صافي التكمفة التاريخية الطريقة األمريكية لالستهالك الخمسي:  -4-3
 مف شرائو وبغض  نوات الخمس األولىألصؿ بالكامؿ مف وعاء الضريبة عمى مدى السل

                                                 
1
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2
 . 231، 230ص.ص.  المرجع السابؽ، 



169 

 

تقسـ قيمة األصوؿ الرأسمالية  آخر ، بمعنى(1)عف طوؿ الحياة اإلنتاجية المقدرة لألصؿالنظر 
 ،الخمس األولى مف حياتو خمسة أقساط تخصـ جميعيا مف أرباح المشروع في السنوات عمى

ستخدمت الواليات المتحدة وقد ا ،(2)بغض النظر عف العمر اإلنتاجي االفتراضي ليذه االصوؿ
ه الطريقة في المرتيف وقد ارتبط استخداميا ليذ األمريكية طريقة اإلستيالؾ الخمسي مرتيف،

زيادة معدالت االستثمار في الصناعات الحربية و الصناعات التي تخدـ العمميات  بحاجتيا إلى
ث سمح المستثمر الذي حي ،وكانت المرة األولى مع بداية الحرب العالمية الثانية الحربية،

مف مجمس "   Certificates of Necessity" شيادة عرفت باسـ شيادة الضرورة يحصؿ عمى
 بأف يخصـ صافي التكمفة التاريخية ،ف إنتاجو ضروري لمعمميات الحربيةالدفاع الوطني بأ

 األولى يا ،وقد انتيت ىذه التجربةالسنوات الخمس مف تاريخ شرائ لألصوؿ الرأسمالية عمى مدى
بعد أف ثبت بصورة قاطعة أف نجاح أسموب  ،1945ب العالمية الثانية سنة بانتياء الحر 

االستيالؾ المعجؿ بمفرده كحافز ضريبي لتشجيع االستثمارات في المجاالت المرغوبة ال يرقي 
شيادة  28000الفترة التي استخدـ فييا نظاـ االستيالؾ المعجؿ أصدرت  ، فعمى مدىاليو شؾ
بميوف دوالر في الصناعات الحربية و الصناعات  7.3استثمار ة تـ بناءا عمييا، ضرور 

ورغبة الواليات المتحدة األمريكية في مزيد مف  1950مع بداية حرب كوريا سنة و  المساعدة،
، استخدمت طريقة حرب كوريا فقط وانما لفترة قادمةاالستثمارات في الصناعات الحربية ليس ل

ولممرة الثانية يسجؿ نجاح  ،1959سنة  إلى 1950لممرة الثانية مف سنة  سياالستيالؾ الخم
مارس سنة  ، فحتىمجاالت المرغوبةارات في الىذه الطريقة كحافز ضريبي لتشجيع االستثم

شيادة  16000درت أص ،أي لفترة عاميف تقريبا مف األخذ بنظاـ اإلستيالؾ المعجؿ 1953
ولقد سجؿ أسموب اإلستيالؾ المعجؿ نجاحا ، (3)دوالر بميوف 26.7استثمار ضرورة احتوت عمى

 ( 4)كبيرا في تعظيـ معدالت االستثمار في النظـ الضريبية المختمفة لعدة أسباب منيا:

 االقتصاديةتخاذ القرار ودراسة الجدوي إأف ىذا الحافز الضريبي يدخؿ مباشرة في مراحؿ  -
فإف االستثمار  ،ير اتخاذ القرارات االستثماريةايلممشروع المقترح ،وقد اتضح أنو ميما اختمفت مع

المقترح يكوف في وضع أفضؿ دائما باستخداـ طرؽ االستيالؾ المعجؿ في احتساب ديف 
زيادة اإليرادات الصافية نتيجة  اـ طرؽ االستيالؾ المعجؿ يؤدي إلىستخداحيث أف  الضريبة،

 ؿ اإلنتاجية والذي يؤدي صمف حياة األ ضرائب المستحقة في السنوات األولىلتخفيض ال
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بدوره إلى زيادة درجة السيولة في المشروع، فحتى لو افترضنا أف المستثمر سوؼ يضطر إلى 
دفع ضرائب أكبر في السنوات األخيرة مف حياة األصؿ فإف ىذا لف يمغي أثر الزيادة في درجة 

في الضرائب المستحقة في السيولة التي اكتسبيا المشروع في السنوات األولى، ذلؾ ألف التخفيض 
السنوات األولى يعد بمثابة قرض بدوف فوائد لممشروع طواؿ السنوات األولى، وال شؾ أف ادارة 

ومف جية أخرى فاف  النقدية السميمة في المشروع سوؼ تؤدي إلي تحقيؽ ايرادات أكبر لممشروع،
في الحصوؿ عمي  ارتفاع درجة السيولة في المشروع سوؼ يؤدي إلى تحسيف وتقوية مركزه

  ؛مصادر التمويؿ الخارجية 

ومف ثـ ال يتمتع المستثمر بمزايا  ،طا مباشرا بعممية وحجـ االستثمارأف ىذا الحافز يرتبط ارتبا -
كاإلجازة  بينما في ظؿ الحوافز األخرى ،ديدةذا قاـ فعال بشراء أصوؿ رأسمالية جإال إىذا الحافز 

 صوؿ رأسمالية،بغض النظر عف حجـ االستثمار في أ عفاءيتمتع المستثمر باإل الضريبية مثال،
فالبنوؾ مثال ومصانع الحديد والصمب تعامؿ معاممة ضريبية واحدة في ظؿ نظاـ اإلجازة 

لى ،األصوؿ الرأسمالية لىولما كانت البمداف النامية في أشد الحاجة إ الضريبية، زيادة طاقتيا  وا 
 ؿ ضريبيا مف شأنو أف يساعدىا  عمىالستيالؾ المعجفإف السماح باستخداـ طرؽ ا ،اإلنتاجية

 ؛تحقيؽ أىدافيا

اء كانت لمشروع جديد أو لمتوسع ترتبط طرؽ االستيالؾ المعجؿ بشراء أصوؿ رأسمالية جديدة سو  -
ولما كنا قد رأينا صعوبة منح اإلجازة الضريبية لالستثمارات  التطوير في مشروع قائـ،والتجديد و 

ت القائمة نظرا الستحالة فصؿ األرباح التي تتحقؽ مف االستثمارات الجديدة الجديدة في المشروعا
التطوير في المشروعات القائمة في تحقيؽ أىداؼ الدوؿ النامية ونظرا ألىمية التوسع و  وحدىا،

ف استخداـ طرؽ االستيالؾ المعجؿ يصبح أنسب الحوافز الضريبية لتشجيع إف في التنمية،
 ؛ لمشروعات القائمة أو المشروعات الجديدةاإلستثمارات سواء في ا

 أعمى، الحافز الضريبي تأتي مف قدرتو عمى دفع معدالت االستثمار دائما إلىإف أىـ مزايا ىذا  -
ولكي يستمر أو يتزايد ىذا  فعندما تستيمؾ قيمة األصؿ بالكامؿ في فترة االستيالؾ المعجؿ،

يجد المستثمر مف مصمحتو أف يشتري  وائد،القرض الذي حصؿ عميو المستثمر مف الدولة بدوف ف
أو أف يبيع األصؿ القديـ ويشتري بدال منو أصؿ جديد ليستمر تمتعو  أصؿ جديد لمتوسع،

ع وىنا نجد أف استخداـ ىذا الحافز سوؼ يدف باستخداـ طرؽ االستيالؾ المعجؿ ضريبيا،
استيراد أحدث  بالده والى تطورات التكنولوجية فيمتابعة ال المستثمر األجنبي بصفة خاصة إلى

التخمص مف  ومف جية أخرى فإف اضطراره إلى اآلالت و التجييزات مستفيدا بالمزايا الضريبية،
التجييزات توفير ىذه اآلالت و  تيمكت قيمتيا ضريبيا سوؼ يؤدي إلىاألصوؿ القديمة التي اس

نية بما يحقؽ مزيدا مف فيتـ تجديد و توسع الصناعات الوط لمصناعات الوطنية بأسعار مقبولة،
 .  االقتصاديةالنجاح لخطط التنمية 
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لالستثمارات األجنبية المضيفة وىكذا تتعدد الحوافز الضريبية التي يمكف أف تقدميا البمداف  
تقديـ كؿ ىذه الحوافز بؿ اختيار الحوافز  النامية ليست مجبرة عمىوالبمداف  المباشرة لجذب المزيد منيا،

اضمة بيف المشروعات في حصوليا كما أنيا تستطيع المف ظروفيا وتحقؽ مصالحيا،التي تتناسب مع 
 كانت المنشودة، فمما االجتماعيةو  االقتصاديةا في تحقيؽ التنمية ىذه الحوافز بحسب أىميتيا ودورى عمى

 لمدولة، العامة وخاصة الميزانية الوطني االقتصاد يتحمميا تكمفة تمثؿ الدولة توفرىا التي واإلعفاءات الحوافز

 بقطاعات والحوافز واإلعفاءات المزايا ىذه ربط إلى الدوؿ مف كثير تتجو إيجابي، مردود تحقيؽ إلى اسعي

 البنية الفائدة عمى بأعظـ القطاعات ىذه نتيجة تعود بحيث نسبية بميزة الدوؿ ىذه فييا تتميز معينة

 مفتوحة سياسة اعتماد مف أكثر جدوى لموجية ىوا الحوافز سياسة اتباع أف ثبت وقد، الشاممة االقتصادية

 ميزة بأية الدولة فييا تتميز التي ال ذلؾ في بما ، والصناعات القطاعات كؿ تشمؿ والحوافز لإلعفاءات

 .نسبية

 اإلنفاق العام واالستثمار األجنبي المباشر  :ثانيا

ور الدولة في وىو يعكس د ،تنفيذ برامجيالتحقيؽ أىدافيا و  يعتبر االنفاؽ العاـ وسيمة في يد الدولة       
ولقد أدى تطور دور الدولة في النشاط  مقدار الحاجات التي تقوـ بإشباعيا،و  االقتصاديالنشاط 

ودرجة  االقتصاديةإلى وجود ظاىرة تزايد اإلنفاؽ العاـ في جميع الدوؿ عمى اختالؼ نظميا  االقتصادي
في دراستو لتطور االنفاؽ العاـ في الدوؿ األوروبية خالؿ القرف  "فاجنرتقدميا، وىذا ما أثبتو األلماني "
 االقتصاديوجود اتجاه عاـ نحو زيادة النشاط المالي لمدولة مع التطور  التاسع عشر، والذي انتيى إلى

الذي يحدث بيا، وقد صاغ ىذا اإلستنتاج في صورة قانوف يعرؼ باسـ "قانوف فاجنر" والذي يشير إلي أنو 
فإف ذلؾ يستتبع اتساع نشاط الدولة ومف ثـ زيادة اإلنفاؽ  االقتصاديقؽ معدال معينا مف النمو "كمما ح

 العاـ بنسبة أكبر مف نسبة زيادة متوسط نصيب الفرد مف الناتج القومي " .

في المجمع ككؿ في إطار استخدامو لجزء مف  االقتصاديالنشاط  العاـ عمى ويؤثر اإلنفاؽ     
ناتج قومي واستثمار وادخار  مف مستوى االقتصاديةوالذي ينعكس عمى المتغيرات  اديةاالقتصموارد ال

يث تؤدي زيادة النفقات العامة إلى ارتفاع وذلؾ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ح، لخ إواستيالؾ...
اإلنتاجية ت وذلؾ مف خالؿ زيادة القدرة اإلنتاجية أو الطاقا االقتصاديالناتج القومي ومعدؿ النمو  مستوى

زيادة الطمب الفعاؿ مف خالؿ كـ ونوع اإلنفاؽ ،كما يمكف أف  كما يؤدي إلى، في شكؿ إنفاؽ استثماري
ر تكوف النفقات الجارية سببا في زيادة إنتاجية عناصر اإلنتاج مما يزيد مف الناتج القومي وىذا ما يؤث

 جمب االستثمارات األجنبية المباشرة. ي عمىبصورة مباشرة أو غير مباشرة عمى المناخ االستثماري وبالتال
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مرونة  العاـ تتوقؼ عمى مدى كفاءة استخدامو ومدى والجدير بالذكر أف درجة تأثير اإلنفاؽ     
الجياز اإلنتاجي، فإذا كاف الجياز اإلنتاجي يتسـ بدرجة مرونة عالية فإف األثر سيكوف ايجابي أما 

حيث يختمؼ أثر  ،يؿ النفقات العامة في ىذا المجاؿادر تمو مع أىمية مص العكس يحدث أثرا سمبيا،
يث ، حو المناخ اإلستثماري باختالؼ مصدر تمويؿ ىذا اإلنفاؽ االقتصادياإلنفاؽ العاـ عمى النشاط 
ما يموؿ عف طريؽ الضرائب وبالتالي فزيادة الدولة لنفقاتيا يتطمب منيا رفع إنجد أف االنفاؽ الحكومي 

ية سواء مف خالؿ رفع المعدالت الضريبة أو توسيع األوعية الضريبية والذي يؤدي إلى ايراداتيا الضريب
ارتفاع الضغط الضريبي مقارنة بالدوؿ األخرى، األمر الذي سينعكس سمبا عمى مناخ االستثمار، وبالتالي 

ـ الضريبي فالحؿ الوحيد لمرفع مف فعالية األداة الضريبية في تمويؿ النفقات العامة ىو إصالح النظا
بالشكؿ الذي يؤدي إلى تفعيؿ النظاـ الضريبي والحد مف التيرب الضريبي وبالتالي الرفع مف حجـ 

 .(1)اإليرادات الضريبية

أما إذا كاف تمويؿ النفقات العامة عف طريؽ اإلصدار النقدي فيمكف القوؿ أف اآلثار المترتبة     
فيو االقتصاد ومدى مرونة الجياز اإلنتاجي ومجاؿ  بالمستوى الذي يشتغؿعميو ترتبط ارتباطا وثيقا 

توظيؼ ىذا اإلنفاؽ )مجاؿ استثماري أو استيالكي(، فإذا كاف االقتصاد يميؿ إلى التشغيؿ التاـ و/أو كاف 
الجياز اإلنتاجي عديـ أو ضعيؼ المرونة و/أو اعتمد عمى اإلصدار النقدي في تمويؿ النفقات 

ا يؤدي إلى إحداث صدمة تضخمية ناتجة عف ارتفاع حاد في المستوى االستيالكية، فإف ذلؾ غالبا م
العاـ لألسعار، والمعروؼ أف التضخـ يؤثر عمى رؤوس األمواؿ انطالقا مف تأثيره عمى سياسات التسعير 

 وحجـ األرباح، وبالتالي التقميؿ مف جاذبية المناخ االستثماري.

 قتراض الحكومي ونميز في ذلؾالعاـ عف طريؽ اال أما الحالة الثالثة فتتمثؿ في تمويؿ اإلنفاؽ 
مف خالؿ لجوء الدولة يتـ التمويؿ باالقتراض المحمي  ث، حيتراض الحكومي المحمي واألجنبيبيف االق

وتعتبر ىذه األداة وسيمة في يد الدولة لسحب الفائض مف الكتمة  ،إلى طرح أوراؽ مالية لالكتتاب العاـ
دي إلى ىبوط التضخـ، ومف جية أخرى ال تعمؿ ىذه القروض عمى زيادة النقدية مف التداوؿ مما يؤ 

لكف االقتراض  ،تكاليؼ اإلنتاج ألنيا ال تمتص إال االدخار الذي لـ يكف يستعمؿ في اإلنفاؽ االستيالكي
العاـ مف شأنو إزاحة القطاع الخاص "أثر اإلزاحة أو المزاحمة" نتيجة لالنخفاض الحاصؿ في رأس الماؿ 

ذلؾ أف األمواؿ التي اكتتب بيا القطاع الخاص واألفراد كاف باإلمكاف توجيييا نحو  ،اح ليذا القطاعالمت
وبالتالي قد يتسبب ذلؾ في ارتفاع أسعار الفائدة ويقمص مف حظوظ القطاع الخاص في  ،(2)االستثمار

نفقاتيا العامة )مع سوء اإلقتراض الخارجي لتمويؿ  أما في حالة لجوء الدولة إلى ،الحصوؿ عمى االئتماف

                                                 
1

، مذكرة  (2004-1994دور السياسة المالية في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر دراسة حالة الجزائر خالل الفترة )عبد الباسط بوزياف،  
 .168،  ص.2006/2007وعمـو التسيير ، جامعة حسيبة بف بو عمي، الشمؼ،  االقتصاديةـو ، كمية العماالقتصاديةماجستبر في العمـو 

 .223،224 .ص.، صمرجع سابؽعبد المجيد قدي،  2
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خارجية ىذه األخيرة التي توظيؼ ىذه القروض( فينتج عنو في أغمب األحياف تولد مشكؿ المديونية ال
حيث تعتبر مؤشر لتآكؿ  ،لمدولة المضيفة اىتزاز ثقة المستثمر األجنبي بالسياسة المالية تؤدي إلى

 ،أوليب)مية كبيرة، ففي دراسة لكؿ مف احتياطي الصرؼ األجنبي الذي يوليو المستثمر األجنبي أى
ار االجنبي ( بحثوا في أثر العوامؿ المتعمقة بالسياسة المالية العامة كمحدد لجذب االستثم1997، كريممي

وافر لدييا مف االحتياطي القدر المت قؼ عمىالسيولة الدولية لكؿ دولة يتو  المباشر وجدت أف مستوى
مف االحتياطي األجنبي وخاصة بالنسبة لمعمالت الرئيسية كمما كانت  فكمما زادت نسبة المتوفر ،األجنبي

ومرجع أىمية ىذا العامؿ ىو رغبة الشركات في نقؿ األرباح الي الدولة  احتماالت تدفؽ االستثمار أكبر،
فرا األـ وىذا ال يكوف بعممة الدولة المضيفة وانما بواحدة مف العمالت الرئيسية كالدوالر ،فإذا لـ يكف متوا

 . (1)قمت قدرة الدولة عمي جذب االستثمار

 األجنبية المباشرة وباالعتماد عمىاالستثمارات  دراستنا ألثر اإلنفاؽ الحكومي عمىوفي إطار      
الدخؿ القومي )نفقات حقيقية ونفقات تحويمية(  المبحث السابؽ تبعا ألثرىا عمىتقسيـ النفقات العامة في 

االستثمارات المناخ االستثماري عامة و  كثر أنواع ىذه النفقات تأثيرا عمىأومع األخذ بعيف االعتبار 
 النقاط التالية: اشرة بشكؿ خاص سنقوـ بالتركيز عمىاألجنبية المب

 ؛االستثمار األجنبي المباشر مف النفقات التحويمية وأثرىا عمى اإلعانات الحكومية كجزء -
عمى مشاريع البنية التحتية   قيقية، وخاصة اإلنفاؽأثر اإلنفاؽ االستثماري كجزء مف النفقات الح -

 .المناخ االستثماري عمى

: وتمنح لتشجيع المنتج )محميا كاف أو أجنبيا( عمى تخفيض سعر بيع السمعة اإلعانات الحكومية -1
لممستيمؾ، أو لتغطية بعض الخسائر الطارئة الناتجة عف ظروؼ غير عادية. مف بيف أىـ أشكاؿ 

 اإلعانات ما يمي:  ىذه المنح أو

تقدميا الدولة لمشركات التي تقوـ بتطوير المنتجات القائمة أو ابتكار منح البحث والتطوير:  -
وعمى غرار ذلؾ  ،منتجات جديدة، ثـ استرداد ىذه المنح في شكؿ إتاوات عند نجاح المنتج الجديد
ر التي مف شأنيا قامت فنمندا بتخصيص منح البحث والتطوير لتمويؿ أنشطة البحث والتطوي

وىو ما ساىـ في ارتفاع حجـ  ،تحسيف قدرة المشروعات عمى المنافسة في األسواؽ الخارجية
 ؛2003مميوف أورو عاـ  390المنح المقدمة لتمويؿ البحث والتطوير في فنمندا ليصؿ إلى 

ىو ما دة، و : وتعني تقديـ منحة نقدية كبيرة لمشركات التي تقوـ بخمؽ وظائؼ جديمنح التوظيف -
 ؛نشاء استثمارات جديدة والتوسع في االستثمارات القائمةيشجع المستثمريف عمى ا

                                                 
1
 .100مرجع سابؽ ،ص. ،محددات اإلستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمةرضا عبد السالـ ،   
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ؽ منتجاتيا إلى : تحصؿ المشروعات الصغيرة عمى منح النقؿ لمساعدتيا عمى تسويمنح النقل -
 المناطؽ المختمفة؛

عف  دعـ المستثمريف وتشجيعيـ في بداية النشاط توفير األراضي مجانا أو بأسعار منخفضة: -
تبعا لخريطة التنمية  طريؽ منحيـ أراضي مجانا في بعض المناطؽ المستيدؼ االستثمار فييا

 ؛االقتصادية

: تقدـ ىذه المنح لمساعدة المشروعات عمى تحسيف قدرتيا عمى المنافسة في األجؿ منح التنمية -
الشركة الطويؿ مف خالؿ تشجيعيا عمى استخداـ التقنيات الحديثة، ويشترط أيضا أف تكوف 

الحاصمة عمى الدعـ قادرة عمى تحقيؽ األرباح في المستقبؿ، ويتوقؼ حجـ المنحة المقدمة عمى 
 ع المنطقة التي يمارس فييا نشاطو؛طبيعة المشروع ونو 

: تقدـ ىذه المنح بصفة عامة لممشروعات الصغيرة المتوسطة )وىي التي يقؿ عالوات االستثمار -
مثال(. ولكي تحصؿ المشروعات عمى ىذه المنح يجب أف موظؼ  250عدد العامميف فييا عف 

وضع حدود قصوى ليذه المنح تتفاوت  تحقيؽ ربحية مالئمة، عمى أف يراعىتمتمؾ القدرة عمى 
 تبعا لخطط التنمية المرسومة في الدولة.

خاصة المستثمر -ومف المتوقع أف تؤدي اإلعانات التي تمنحيا الدولة إلى المستثمر  
ى تخفيض أعبائو وزيادة أرباحو، مما يجعؿ اإلعانات الحكومية مف العوامؿ المشجعة إل -األجنبي

 عمى زيادة معدالت االستثمار بصفة عامة و االستثمار األجنبي المباشر بصفة خاصة.

المناخ االستثماري إال  لتي تتركيا اإلعانات الحكومية عمىيجابية اوبالرغـ مف النتائج اإل  
 الدعـ، تتولد عنيا آثار سمبية عمىبعض صور  مف وجود أعباء قد تترتب عمىيخمو  أف األمر ال
يرادات الدولة  ستثماري ،منيا أف اتجاه الدعـ إلى التزايد يمثؿ عبئا عمىالمناخ اال الموازنة العامة وا 

نتاج، كما غير مستحقيو وظيور دخوؿ طفيمية ال يقابميا إ ا تتمثؿ مخاطر الدعـ في تسربو إلى،كم
سمع غير مدعمة ذلؾ أف الدعـ يحمؿ معو ضرورة  ف أف يؤدي الدعـ إلى توجيو اإلنتاج إلىيمك

اـ االنصراؼ عف انتاجيا أو االىتم مما يدفع منتجي السمع المدعمة إلىتطبيؽ التسعير اإلجباري 
 ، األمر الذي يتطمب(1) جودة السمع وقصور اإلنتاج المحمي مما ينعكس عمى بالكـ دوف الكيؼ،

ىتماـ بالمجاالت التي تشجع نمو اإلنتاجية وتمكف مف تحسيف كفاءة يد ىذا النوع مف اإلنفاؽ واإلترش
سياسة دعـ األجور بدال مف  مىالطاقات اإلنتاجية الموجودة كما يمكف االعتماد في ىذا اإلطار ع

 دعـ األسعار.

                                                 
1

اه االستثمارات األجنبية المباشرة) دراسة عمى قطاع الصناعة في مصر في ضوء سياسة تج االقتصاديةدور السياسة  محمد نظير البسيوني، 
   372.375ص.ص. ، 1986، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التجارة ، جامعة عيف شمس،القاىرة، االنفتاح االقنصادي(



175 

 

صدارة اإلشكاليات تية تحتؿ البنية التح ةألمسلقد أصبحت االستثمار في مشاريع البنية التحتية:  -2
 إذ ،والتقدـ االجتماعي االقتصاديوتعتبر بال ريب أساس النمو  ،المعاصرة لمتنمية والتوازف الجيوي

ت قاعدية مف أجؿ التنمية" أىمية ىذا آتحت عنواف "منش 1994لسنة بيف تقرير البنؾ العالمي 
لقاعدية تساعد عمى فيـ سبب نجاح وأشار في ىذا الموضوع أف نوعية المنشات ا ،القطاع الحيوي

غرافي و بمد معيف، أو إخفاؽ بمد آخر في تنويع إنتاجو وتطوير مبادالتو والتحكـ في نموه الديم
يسيراف بنفس السرعة،  االقتصاديةت القاعدية والقدرة آوالمؤكد أف قدرة المنش ،وتقميص مستوى الفقر

 1بنسبةادلو ارتفاع الناتج المحمي الداخمي الخاـ يع % 1ة قاعدية بنسبة أس ماؿ منشأإذ أف ارتفاع ر 

 ، (1)أيضا %

لتي تساعد وتتمثؿ أىمية البنية التحتية بالنسبة لممستثمريف فيما يسمي بالوفورات الخارجية ا  
مزاولة نشاطو االستثماري، فتوافر وسائؿ النقؿ والمواصالت والطاقة والخدمات  المستثمر عمى

التعميـ والبحوث والطرؽ  تصاؿ والخبرات الفنية ومستوىؿ اإلة ووسائالصحية والموارد المائي
نعكاساتيا د اتخاذ قراره االستثماري وذلؾ إلىي في الواقع متغيرات ييتـ بيا المستثمر عن والجسور،

فعدـ توفرىا يعتبر  مقدار العائد مف االستثمار، بالتالي عمىتكاليؼ االستثمارية، و ال عمى مستوى
 .(2)يجعؿ المستثمر يحجـ عف االستثمار أو يساىـ بنصيب ضئيؿ منو عنصر مخاطرة

المعايير  إتساقيا مع زيادةتمعب الدولة دورا ىاما في توفير أو تحسيف نوعية ىذه الخدمات أو و   
 المؤسساتقدرة خدمات سيؤثر في تكاليؼ اإلنتاج و نوعية ال سوء، فمف جية فإف والمواصفات الدولية

إنفاؽ الدولة ويعتبر ، مكمؼ جدا و لو أىمية إستراتيجية ف جية أخرى فإف التجييز، ومعمى المنافسة
قرار االستثمار لدى العديد عمى مشاريع البنية التحتية وتحسيف وضعيتيا وخدماتيا مف أىـ محددات 

توصؿ إلى أف اإلنفاؽ  ، إذ1990سنة "  Barroبارو " االقتصاديوىذا ما برره  ،مف المستثمريف
بنية التحتية يعظـ مف إنتاجية رأس الماؿ الخاص، وىذا ما يجعؿ مف ىذه النفقات عامؿ إنتاج عمى ال
رأي المستثمريف قاـ بيا البنؾ  استطالعاتأظيرت  وفي ىذا الشأف، (3) ةستثمارات الخاصإللخارجي 
 اتاقتصاديفي العديد مف  ارةمف نقاط الضعؼ في بيئة األعماؿ والتج عددا، 1995سنة  العالمي
 لالستثماراتىذه النقاط تحتؿ البنية األساسية الترتيب الثالث بيف أكبر القيود المعيقة  بيفومف  ،العالـ

                                                 
1
 .157بوزياف عبد الباسط.، مرجع سابؽ، ص.  

2
 . 376.مرجع سابؽ،ص محمد نظير بسيوني،  

3
 Ahmed Zakane, dépenses publique productives, croissance a long terme et politique économique 

Essai d’analyse Econométrique appliqué au cas de l’Algérie, Thèse pour l’obtention du diplôme de 

Doctorat d’Etat en Sciences Economiques, Faculté des Sciences Economiques et Sciences de Gestion, 

Université d’Alger, 2002-2003, p. 25.  
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دارتيا ومستوى الضرائب و التمويؿ بعد تكمفة  – وىناؾ العديد مف التحاليؿ التي تربط بيف النمو  ،(1)ا 
اسيا و بيف  شرؽشرة المتدفقة لدوؿ واالستثمارات األجنبية المبا السريع في الناتج المحمي اإلجمالي

الناتج  مف%   4حوالي  يستثمرمستويات اإلستثمار في البنية األساسية ، فالبمد النامي المتوسط 
سيا ذات األداء آشرؽ  اقتصادياتفي المقابؿ فإف و  ،األساسيةالمحمي اإلجمالي سنويا في البنية 

 في البنية األساسية في كوريا االستثمار عدؿمبمغ  إذ%، 8% و6بيف  في ذلؾ ما استثمرتالمرتفع 
 في% 10في تايواف  تجاوزأكثر مف الناتج المحمي اإلجمالي في سنوات كثيرة، و  أو%  8  مثال

 .(2)بعض األحياف

ضافة إلى  بالبنية  عمى رأس الماؿ البشري أو ما يسمى نفاؽالبنية األساسية المادية يعد اإل وا 
ؿ خاصة خدمات التعميـ والتدريب والبحوث والصحة مف أىـ محددات األساسية البشرية والتي تشم
حيث أف انخفاض تكاليؼ العمالة ليس محدد ىاـ لممستثمر األجنبي إف  ،االستثمار األجنبي المباشر

أف الدوؿ التي تستطيع توفير  " الى(1998ىالند ووتوف )مف" ، حيث توصؿ كؿ (3)لـ تكف مدربة
جذب االستثمار  ستكوف بمرور الوقت ىي األقدر عمى ر البنية األساسيةالمتطمبات الميارية وعناص

 االستثمار تدفؽ دعـ في ترغب التي الدوؿ ىلذلؾ فعم، (4)األجنبي المباشر واالستفادة مف مزاياه

 السوؽ متطمبات مع يتناسب بما والتدريب التعميـ  بنظاـ االىتماـ زيادة إلى تسعى أف المباشر األجنبي

فارتفاع مؤشر التنمية البشرية وارتفاع  جية أخرى، مف المباشر األجنبي واالستثمار جية مف المحمية
ىتماـ بالتدريب الميني والعمؿ عمى المراحؿ التعميمية األساسية واإل نسبة استيعاب التالميذ في

ارد البشرية استقداـ الفنييف األجانب لرفع مستوى الميارات التدريبية وما لذلؾ مف أثر عمى قدرة المو 
عمى التكيؼ مع طرؽ اإلنتاج الحديثة واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة ، كميا مف العوامؿ التي تعمؿ 

آسيا تظير مدى  شرؽ تجربة دوؿ فاففي ىذا المجاؿ و  ،(5)تشجيع وجذب االستثمار األجنبي
ستويات العالية في حسب كؿ فرد مف بيف الم التعميـإذ أف نفقات  التعميـ،االىتماـ الكبير بقطاع 

مف الناتج المحمي االجمالي وفي المقابؿ ال  % 6.7نسبة  1990بمغت في كوريا الجنوبية سنة  العالـ
سبيؿ المثاؿ بمغ ،  فعمى بيذا القطاع اكبير  الي اىتمامتزاؿ الدوؿ النامية عامة والعربية خاصة ال تو 

                                                 
1

مخبر العولمة واقتصاديات  ، يجهت شًال افزيقيا،السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين االتحاد األوروبي والجزائرسايزي بهقاسى،  
، 66، ص.ص. 2005، ديسمبر، 03 ، جامعة حسيبة بف بو عمي، الشمؼ، الجزائر، العددمـو االجتماعيةة والعكمية العموـ اإلنساني شماؿ إفريقيا،

67 . 

2
 .67المرجع السابؽ، ص.  

3
 .36.ص، 2004، مصر ذب االستثمار األجنبي المباشر إلىالمقترحة لج تالسياسامركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار،   

4
 98مرجع سابؽ، ص. ،مار األجنبي المباشر في عصر العولمةمحددات االستثرضا عبد السالـ،   

5
الممتقى الدولي حوؿ االستثمار األجنبي المباشر ، المباشردور الضرائب في تشجيع االستثمار االجنبي  شوقي عفيؼ كريـ، ،خالد شحادة  
 25ص.، 2007بومرداس، ،ة أمحمد بوقرةرية، جامعوالتسيير والعمـو التجا االقتصاديةكمية العموـ  ،ميارات األداء االقتصاديو 
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 5.3وفي الجزائر  1990سنة جمالي مف الناتج المحمي اال % 3.7االنفاؽ عمى التعميـ  في مصر
 % 1.9في االمارات و  %

(1)
. 

 ،بالرغـ مف أىمية التعميـ في تكويف الموارد البشرية اال أنو غير كافي لتكويف يد عاممة مؤىمةو  
فالشيادة الجامعية ال تكفي وحدىا لتأىيؿ طالب العمؿ  ،تبدو اآلف حتمية التدريب المينيحيث  

اصرة، حيث أصبح التدريب ال يقؿ أىمية عف التعميـ بؿ قد يزيد، ألنو ىو الحتياجات السوؽ المع
وىذا ما أكدتو دراسة  ،(2)الذي ينقؿ الدارس إلى أرض الواقع ويؤىمو لمعمؿ الذي يقوـ بو

ي الدولة وجود عالقة ايجابية قوية بيف مستوي البحوث والتطوير ف الذي توصؿ إلى ،(1996،جاف)
المضيفة  ىتماـ سياسات الدوؿوبالتالي فإ، (3)جذب االستثمارات اليابانية مىالمضيفة وبيف قدرتيا ع
التطوير يعد مف المؤشرات اليامة الستقطاب االستثمار األجنبي المباشر، بمجاؿ التدريب والبحث و 

المتقدمة فيما يخص اإلنفاؽ و  وفي ىذا اإلطار يمكف مالحظة الفجوة الكبيرة في بيف الدوؿ النامية
نسب ضئيمة في  مخصصات التدريب والبحث والتطوير ال تحتؿ سوى ، حيث تبقيا المجاؿىذ عمى

  .(4)ؤشرات ضعؼ المناخ االستثماري فيياميزانية الدوؿ النامية ويعتبر ىذا األخير مف م

 المناخ االستثماري في الدول المضيفة عمىثالثا: وضعية الموازنة العامة وأثرها 

يعبر عف السياسة المالية يقاس  استخداـ نسبة العجز الداخمى كمؤشرء إلى عادة ما يتـ المجو  
المستقرة إلى تقميص ت ااالقتصاديوتيدؼ  ،بنسبة العجز في الموازنة العامة إلى الناتج المحمي اإلجمالي

ف اتجاه العجز إلى إمثؿ ىذا العجز إلى الحد الذي يمكف تمويمو دوف توليد ضغوط تضخمية ، ومف ثـ ف
كما ىو معروؼ فاف إدارة العجز في  و ،ار اقتصادياستقر إلى  ض عادة ما يؤخذ عمى انو يشيراالنخفا

نفاؽ الحكومي وزيادة اإليرادات في إطار السياسات المالية الموازنة العامة تتـ مف خالؿ الضغط عمى اإل
أىـ مؤشرات ىذه  التي تقررىا الحكومات ومف ثـ يستخدـ العجز كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي كأحد
 (5) :حيث السياسات وتتبع الحكومات سياسات ضريبية ومالية معينو لعالج عجز ميزانية الدولة

 

 

                                                 
1
 .202،205ص.ص.  ، 2004تقرير التنمية البشرية لعاـ   

2
 .11، ص.2007، مصر،  34الدورة  مؤتمر العمؿ العربى ،  

3
 100، ص. محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمةرضا عبد السالـ،   
4

التطوير في كؿ مف الدوؿ النامية والمتقدمة في المبحث الثالث مف الفصؿ األوؿ مف البحث و  التطرؽ لقيمة اإلنفاؽ الحكومي عمى أنشطةتـ  
 الدراسة.

5
 يزجع سابق.،فالح خهف انزبيعي   
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األمر  أو فرض ضرائب جديدة، مف خالؿ رفع معدالت الضرائب اتياقد تزيد الحكومة مف إيراد -1
،مثؿ  الذي يسيء إلى المناخ االستثماري  خاصة إذا تعمؽ األمر بالضرائب عمى األعماؿ

عمى األرباح التجارية  الضرائب الضرائب عمى الدخؿ أومستثمر أو الضرائب عمى رأس الماؿ ال
يؼ يزيد مف تكال و مستثمر، حيث يشكؿ ىذا النوع مف الضرائب عبئا إضافيا عمى الوالصناعية

إلى انخفاض الدخؿ المتاح ، أما الضرائب األخرى فيي تؤدي اإلنتاج ويقمؿ مف ىامش الربح
انخفاض حجـ النقد المتداوؿ مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة وأيضا انخفاض تصرؼ أي لم

 الطمب الفعاؿ عمى السمع الصناعية  وبالتالي انخفاض االستثمار. 
تثماري لكؿ فساد المناخ االسإنفاقيا االستثماري األمر الذي يترتب عميو إقد تخفض الحكومة مف  -2

كمال لالستثمار الخاص حيث عادة ما يكوف االستثمار العاـ م ،مف االستثمار الخاص واألجنبي
وية يحجـ عنيا االستثمار الخاص لى أنشطة إنتاجيو حي، ويتجو االستثمار العاـ إما ااألجنبيو 
ما تتجو إلى  ،نخفاض عائدىا المتوقع رغـ أىميتيا في تكويف جياز إنتاجي مترابط ومتنوعإل وا 

كما قد  ،لتشجيع االستثمار الخاص  التي تعد ضرورية أيضااستثمارات في البنية األساسية 
 تخفض الحكومة مف انفاقيا الجاري مما يؤدي إلى تخفيض الطمب وتضييؽ نطاؽ السوؽ .

 ال يؤدي إلى ،وبالتالي فكمما احتفظت السياسة المالية بمعدؿ مف عجز الموازنة العامة لمدولة 
كمما كاف ذلؾ جاذبا لالستثمار بحيث ال يكوف العجز  ،يروال يؤدي إلى انكماش وكساد كب تضخـ مرتفع

البعض ضرورة عدـ تجاوز نسبة العجز  وفيما يرى ،(1)عائقا لنمو االستثمار بأي حاؿ مف األحواؿ
 جريفز براياف االقتصاديالخبير  مف الناتج المحمي اإلجمالي، يصر % 4 إلى % 3الموازني نسبة 

"Brian Griffithمعدؿ ثابت لمعجز الموازني )نسبتو مف الناتج المحمي الخاـ( ينظر  " عمى عدـ تحديد
إليو كمعيار أو وصفة جاىزة يتـ الرجوع إليو مف طرؼ دوؿ العالـ. فيقوؿ في ىذا الشأف "...يختمؼ ىذا 
المعدؿ مف دولة إلى أخرى اعتمادا عمى دورة األعماؿ وطبيعتيا في كؿ دولة ومستوى التنمية والثقة 

 (2)"..في قرارات الحكومةاألجنبية 

وفي األخير يمكننا القوؿ أنو يمكف  لمدوؿ أف ترشد سياساتيا المالية، وذلؾ مف خالؿ ترشيدىا    
ىتماـ بمشاريع البنية التحتية وتقميص النفقات غير حسف استخداـ الموارد المتاحة )اإللمنفقات العامة و 

كذلؾ العمؿ عمي توسيع   بارات تكنولوجية أو تشغيمية،عتشيدىا لمحوافز الضريبية وربطيا بإالمنتجة( وتر 
وعية األ ماد عمىوعدـ االعت، المالية ةزيادة المردودي بية وتخفيض المعدالت بما يعمؿ عمىاألوعية الضري

ضريبي وتأىيؿ اإلدارة الضريبية ار اإليرادات ومكافحة التيرب الاستقر عدـ  غير المستقرة والذي يعمؿ عمى

                                                 
 .159 .، مرجع سابؽ، صعمى مستوى االقتصاد الكمي  االقتصاديةالسياسات عبد المطمب عبد الحميد،  1

2
 How Policymakers Can Attract Foreign Investment, Interview with Lord Brian Griffiths, 

Economic Reform Journal, Issue No 3, July 2000, Center for International Private Enterprise ,P.6, ,sit 

web , www.cipe.org, 11/12/2010,10:32
h 
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يؤثر إيجابا عمى موازنة الدولة ويساىـ في تحسيف مناخ االستثمار وبالتالي احتماؿ تدفؽ بالشكؿ الذي 
 رؤوس األمواؿ األجنبية.

 االستثمارات األجنبية المباشرةعمى تنمية السياسة النقدية أثر المطمب الثاني: 

 التي ،قتصاديةاال السياسات وطرؽ وسائؿ بيف مف األساسية الركائز النقدية إحدى تشكؿ السياسة    

النقدي وخمؽ البيئة االستثمارية المالئمة، ويستدعي تفعيؿ دور السياسة النقدية  ارستقر اال مف تحقيؽ تمكنيا
 ،ني باستقاللية البنؾ المركزي ىناونع، ومسؤولياتو ميامو تأدية في المركزيبنؾ لم االستقاللية توفرضرورة 

وبما ال يسمح بتسخير السياسة  ،ا عف تدخؿ السمطة التنفيذيةبعيد استقالليتو في إدارة السياسة النقدية
وترتبط  ارتفاع التضخـ، وىو ما يمكف أف يؤدي إلى النقدية كأداة لتمويؿ العجز في الميزانية العامة،

ار األسعار استقر فبقدر ما تكوف ممتصقة بيدؼ  استقاللية البنؾ المركزي بطبيعة أىداؼ السياسة النقدية،
سواء  فعندما يتمتع البنؾ المركزي باالستقاللية يكوف بعيدا عف الضغوط السياسية ،وف مستقمةبقدر ما تك

"، وىذا ما أكدتو بعض الدراسات الميدانية مثؿ دراسة مف الحكومة أو مف البرلماف
Parkin, Bade
عمى  "

 ،ؿ التضخـ  منخفضازي كمما كاف معددولة  والتي أكدت أنو كمما ارتفعت درجة استقاللية البنؾ المرك 12
ستقاللية عمى كبح توجو الحكومات نحو إقرار العجز الموازني نتيجة الرفض الذي تبديو كما تعمؿ اإل

مقابؿ تمويؿ عجز الموازنة عف طريؽ اإلصدار النقدي أو زيادة بيع السندات الحكومية أو أذونات 
ذاؾ أف السمطة النقدية  ،ياسة النقديةمى ضماف مصداقية الستعمؿ استقاللية البنؾ المركزي عو الخزينة، 

ار العممة وتحقيؽ أىدافيا ألنيا استقر المستقمة تكوف أكثر جدارة مف السمطات السياسية في المحافظة عمى 
كما أف السمطة النقدية المستقمة بإمكانيا نشر وتوفير  تكوف بعيدة عف التناقضات والصراعات السياسية،

ىاما في ترسيخ  مجميور بمنطؽ ضرورة الشفافية، ىذه األخيرة التي تؤدي دوراالمعمومات النقدية والمالية ل
يف و تدعـ ثقة المستثمريف األجانب في االقتصاديالمتعامميف  عتماد عمى البنوؾ المركزية لدىفكرة اإل
  .ار وسالمة األوضاع المالية والنقديةاستقر 

الدوؿ المضيفة مف خالؿ استيدافيا لمتغيرات تؤثر السياسة النقدية عمى المناخ االستثماري في و    
 لتضخـ،اوالمتمثمة أساسا في معدؿ  ،اذ قرار االستثمار في ىذه الدولةاقتصادية تعتبر أساسية في اتخ

والتي تعتبر مف أىـ المؤشرات التي يأخذىا المستثمر بعيف اإلعتبار في  وسعر الفائدة، وسعر الصرؼ
 ثيرىا المباشر عمى حجـ أرباحو وعوائده  .اتخاذ قراره االستثماري وذلؾ لتأ
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 أوال: معدل التضخم

 ارىا مف أىـ األمور التي تساعد في حسف اتخاذ القراراتاستقر األوضاع النقدية و  سالمةتعتبر   

حقيقية موجبة ار ىو تحقيؽ معدؿ تضخـ منخفض الذي يعني نسبة فوائد ستقر اال ومفتاح االقتصادية
لتضخـ المنخفض أساس امعدؿ ، ويعتبر المستثمر األجنبي عار صرؼ مستقرةجيدة وأس وعالقات صناعية

 المحمية ينعكس ذلؾمة لعماتذبذب سعر صرؼ يعندما تزيد معدالت التضخـ أو ف اقتصاد السوؽ، بناء
 .االستثماريةعمى القرارات عمى المناخ االستثماري و  سمبا

 االقتصاديعة اختالؿ الوضع لطبي توسعية وفقاة نقدية انكماشية أو وقد تتبع حكومة بمد ما سياس  
ارتفاع سعر  ،تباع السياسة النقدية االنكماشية لعالج التضخـ وعجز ميزاف المدفوعاتلمبمد، ويترتب عمى ا

 عمى وجود عالقة عكسية بيف االقتصاديةالنظرية حيث تؤكد  الفائدة والذي يؤدي إلى انخفاض االستثمار،
وبالتالي زيادة تكاليؼ نظرا الرتفاع تكمفة الحصوؿ عمى القروض  ،ستثماريسعر الفائدة  والطمب اال

نقدية توسعيو لزيادة الطمب أما في حالة إتباع الحكومة سياسة  ،انخفاض ىامش الربح المتوقعالمشروع و 
 ،، فإف الزيادات في عرض النقد ستؤدي إلى االنخفاض في سعر الفائدة وزيادة حجـ االئتمافالكمي
لي تشجيع االستثمار المحمي واألجنبي، كما قد تؤدي ىذه الزيادة في نفس الوقت إلى توسيع حجـ وبالتا

عمى مرونة  الطمب عمى السمع والخدمات، ويتوقؼ ذلؾ  السوؽ، وزيادة اإلنتاج واالستثمار نتيجة لزيادة
ال أدى ذلؾ إ لى زيادة معدؿ الجياز اإلنتاجي وقدرتو عمى االستجابة لمزيادات في الطمب الكمي وا 

  .التضخـ

ويستخدـ معدؿ التضخـ كمؤشر يعبر عف السياسة النقدية ويمكف ترجمتو كأحد مؤشرات التوازف    
 مف مظيرا  التضخـ الداخمي في مقابمة تامة لمعجز في الموازنة العامة ومعدؿ نمو الكتمة النقدية، ويعتبر

 اراستقر  حوؿ عدـ التأكد مف حالة التضخـ  معدالت الداخمي، ويخمؽ ارتفاع ارستقر اال مظاىر عدـ

األجنبية ،فمف  االستثمارات استقطاب صعيد عمى سمبية نتائج إلى ويؤدي والرأسمالية الجارية المعامالت
المعموـ أف لمعدالت التضخـ تأثير مباشر عمى سياسات التسعير وحجـ األرباح وبالتالي حركة رأس 

التي ييتـ بيا المستثمر األجنبي ،والرتفاع معدالت التضخـ في  الماؿ، كما تأثر عمى تكاليؼ اإلنتاج
الدوؿ المضيفة تأثيرات عمى مدى ربحية السوؽ باإلضافة إلى فساد المناخ االستثماري وتشويو  النمط 
االستثماري، حيث يتجو المستثمر إلى تمؾ األنشطة قصيرة األجؿ ويبتعد عف األنشطة طويمة األجؿ، وفي 

دولة نامية وجود  54( في دراسة ليما عف  1985" )Schneider fery,ضح كؿ مف "ىذا الصدد أو 
ارتباط سمبي بيف معدالت التضخـ العالي ومستوى االستثمار األجنبي المباشر نظرا ألف ذلؾ يمثؿ مؤشرا 
عف ضعؼ االقتصاد في الدوؿ المضيفة لذلؾ فيو يمثؿ مخاطر لممستثمريف في شكؿ توقع سياسات غير 

( في دراسة ليما عف االستثمار األجنبي المباشر 1997" )Numen  Kam,كؿ مف " كما بيف ،بةمرغو 
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منذ عاـ  %20في أمريكا الالتينية أف الدوؿ التي تمكنت مف منع تجاوز التضخـ بمعدالت تزيد عف 
 قد حققت نجاحا في جمب االستثمار األجنبي المباشر. ،وىي: الشيمي، كولومبيا وكوستاريكا 1984

 ثانيا: سعر الصرف 

الشركات متعددة الجنسيات بردود فعؿ عكسية مع تقمبات أسعار الصرؼ، وفي ىذا تتفاعؿ  
، أف الشركات متعددة الجنسيات 1985في دراسة قاـ بيا سنة  حأوض  "Cushman "  الصدد نجد أف

أوراتا سنة  اوىي نفس النتيجة التي توصؿ اليي تنجذب إلى الدوؿ بعد حدوث تخفيض في العممة ،
االستثمار اذا ما قورنت بالتكاليؼ بالدولة االـ يخفض مف تكاليؼ االنتاج و  فتخفيض قيمة العممة ،1998

أف الشركات التابعة تأخذ في " Cushman"كما أوضح  ،(1)مما يجعؿ االستثمار أكثر ربحية لممستثمر
قات االستثمارية، وىذا راجع إلى أف الحسباف التوقعات المستقبمية ألسعار الصرؼ مف أجؿ تحديد التدف

تقمبات أسعار الصرؼ تؤدي إلى تغيرات سريعة في الربحية النسبية لمعوائد االستثمارية في الدوؿ 
 المضيفة، مقارنة مع مختمؼ البدائؿ األخرى.

فقد أوضحت أف ىناؾ ارتباط سمبي بيف معدؿ الصرؼ االسمي والحقيقي  Caves" (2)" أما دراسة 
 االستثمار األجنبي المباشر إلى أمريكا، كما أف التقمبات المفاجئة ألسعار الصرؼ يكوف ليا تأثير و تدفؽ ا

الجدوى، كما قد  عمى المناخ االستثماري، إذ أف مثؿ ىذه التقمبات تجعؿ مف العسير عمؿ دراسات اسمبي
 .تعرض المستثمر لخسارة باىضة غير متوقعة وال سمطاف لممستثمر عمييا

تأثر االستثمار األجنبي المباشر المتجو نحو  Lecraw" 3"عمى ذلؾ فقد أوضحت دراسةعالوة   
حوؿ  في دراسة ليـ، ليبوودث وحابرييؿ تميـ وجد كما ،التصدير بالتغيرات النسبية في سعر الصرؼ

 في زيادة إلى يؤدي % 6 بنسبةاليف الياباني  انخفاض قيمة ف، أ لمياباف المباشر الداخؿ األجنبي االستثمار

 واالستثمار اإلنتاج تكاليؼ مف قمؿي العممة انخفاض قيمة فأل،  %10 بمعدؿ  المباشر االجنبي االستثمار

 .  4ربحية المباشر أكثر األجنبي االستثمار يجعؿ مما األصمي، البمد في بالتكمفة قياسا المضيؼ البمد في
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أثر سعر الصرؼ عمى تدفقات االستثمار ( حوؿ Klein,1994وفي دراسة تطبيقية قاـ بيا كاليف )
بينت أف تدفقات االستثمار المباشر إلى الواليات المتحدة  ،إلى الواليات المتحدة األمريكية المباشر

(، وقد افترضت ىذه 1991-1979األمريكية ترتبط سمبيا مع سعر صرؼ العممة األمريكية خالؿ الفترة ) 
 :(1)الدراسة وجود طريقيف ليذا التأثير

  التأثيرات التي تحدثيا تغيرات سعر الصرؼ عمى التكاليؼ النسبية ألجور العمالة في الواليات
فيما تتجو تمؾ  حيث تتجو تمؾ التكاليؼ إلى االنخفاض نتيجة النخفاض سعر الصرؼ، المتحدة،

 ارتفاع سعر صرؼ الدوالر األمريكي؛رتفاع بالتكاليؼ إلى اإل
 الواليات المتحدة وبمداف العالـ المختمفة نتيجة لتغير سعر صرؼ  التغيرات النسبية في الثروة بيف

العممة األمريكية ،حيث يؤدي انخفاض سعر صرؼ الدوالر إلى زيادة نسبية في ثروات 
 المستثمريف األجانب وبالتالي زيادة قدرتيـ عمى االستثمار في الواليات المتحدة.  

  أسعار الفائدةثالثا: 

حدى األدوات اليامة إلدارة السياسة النقدية في االقتصاد، حيث يستخدميا إ تعد أسعار الفائدة 
البنؾ المركزي في التأثير عمى عرض النقود ويتمثؿ الدور األساسي ألسعار الفائدة في المساىمة في 

وفيما يتعمؽ بأثر سعر ، (2)االستثمارات المختمفةبيف دخرات مالمف التخصيص األمثؿ لمموارد المتاحة 
فائدة عمى االستثمار الخاص في الدوؿ النامية فمازالت ىناؾ اختالفات حوؿ ىذا األثر عمى المستوييف ال

لمنظرية الكينزية النظري والتجريبي، فعمى حيف شاع االعتقاد حتى بداية السبعينات، وطبقا 
المعاصر  صادياالقت، أف تخفيض أسعار الفائدة يشجع االنفاؽ االستثماري، فإف األدب والنيوكالسيكية

تبني صندوؽ النقد ئؿ السبعينات مف القرف العشريف و في أوا "شو -ماكينوف" والذي بدأ مع ظيور نموذج 
، طالب بإزالة التشوىات في سعر الفائدة ، ونادى االقتصاديصالح الدولي والبنؾ الدولي لسياسات اإل

الفائدة الحقيقية إلى قيـ موجبة تيدؼ  بتحرير القطاع المالي واتباع سياسة نقدية تعمؿ عمى رفع أسعار
إلى زيادة حجـ االستثمار، وذلؾ عمى اعتبار أف أسعار الفائدة ستؤدي مف ناحية إلى تشجيع المدخرات، 
ومف ناحية أخرى إلى التوظيؼ الكؼء ليذه المدخرات عمى أساس مف المنافسة التي تؤدي في النياية 

بحية، أما عمى المستوى التجريبي فإف التطبيؽ العممي لسياسات ر يادة االستثمارات األكثر كفاءة و إلى س
أسعار الفائدة في الدوؿ النامية قد أسفر عمى وجود اختالؼ بيف الباحثيف حوؿ أثر سعر الفائدة عمى 

                                                 
1
كمية اإلقتصاد والعموـ  ،لة ماجستير غير منشورة، رسامحددات الطمب عمى االستثمار األجنبي في اإلقتصاد األردني ،نضاؿ عيسى فرحاف العزاـ  

 .79ص. ،1994جامعة اليرموؾ،  اإلدارية،
2
 ،2000، بنؾ الكويت الصناعي، الكويت،لكمية عمى أداء سوق األوراق الماليةا االقتصاديةتحميمية ألثر المتغيرات  دراسة ىالة حممي السعيد،  

 .13ص.



183 

 

االستثمار، بمعنى أنو ليس ىناؾ اتفاؽ عاـ ليذا األثر عمى االستثمار الخاص بصفة عامة واألجنبي 
 .   (1)بصفة خاصة

 االستثمارات األجنبية المباشرةعمى تنمية السياسة التجارية أثر المطمب الثالث: 

ؤثر تؤثر السياسة التجارية عمى حجـ الصادرات والواردات مف خالؿ تأثيرىا عمى تكمفتيا ،كما ت 
سعر الصرؼ والتي تعتبر أمور يراعييا المستثمر األجنبي الذي يستخدـ عمى وضعية ميزاف المدفوعات و 

قد تكوف  متباينة تجارية بع دوؿ العالـ سياسات تتفي اإلنتاج والتوزيع والتصدير، و مرافؽ الدولة المضيفة 
زالة الحوافز السمبية لمتصدير وجعؿ العمالت قابمة  تحررية تعتمد عمى خفض الحواجز الجمركية وا 

الدولية  وذلؾ سعيا منيا  إلى الحد مف التدفقات الحرة لمتجارةحمائية وتيدؼ مف خالليا أو لمتحويؿ، 
القة بيف ػالع في قد أثار البحثأخرى، ول لتنشيط إنتاجيا المحمي أو لحماية صناعاتيا الناشئة أو ألسباب

 تدفؽ  االستثمارات األجنبية المباشرة ظيور رأييف أساسيف: و طبيعة السياسة التجارية المتبعة 

لحمائية ستؤدي إلى مزيد مف التدفقات لرأس الماؿ يرى أف القيود التجارية والسياسة ا األوؿ: رأيال -
 ؛األجنبي لالستثمار في الداخؿ 

يرى أف اإلنفتاح التجاري عمى العالـ  وتحرير التجارة ىو الكفيؿ بزيادة تدفقات الثاني: رأي ال -
  .ة المباشرةاالستثمارات األجنبي

 يما يمي:عتمد عمييا لتفسير ىذه العالقة نوردىا فولكؿ رأي حججو التي ا 

 أوال: اإلتجاه المعارض لتحرير التجارة

ؤثر أف القيود الجمركية وغير الجمركية التي  تفرضيا الدوؿ عمى وارداتيا ت ترى ىذه المجموعة 
عمميات أف  ، حيثشكؿ االستثمار األجنبي المباشرشكؿ التصدير و  االختيار بيف  تأثيرا مباشرا عمى قرار

ز ال تكوف ممكنة بالمستويات المرغوبة ، ألف ىذه الحواجز تعمؿ عمى التصدير في حالة وجود الحواج
خيار االستثمار األجنبي  مما يفسح المجاؿ واسعا أماـ ،الحد مف الكمية المصدرة  إف لـ تمغيا إطالقا 

، الذي قد ترى فيو الدولة المضيفة ذاتيا بديال مشجعا لزيادة نمو اقتصادىا ومحققا لتوازف ميزاف المباشر
ؼ الناجمة عف الحواجز مف جيتيا ترى فيو المؤسسة المستثمرة  بديال لخفض كؿ مف التكاليو  ،مدفوعاتيا

و قد أظيرت دراسة  ،التكاليؼ الناجمة عف عمميات النقؿ في حالة التصديرالمفروضة و 

                                                 
1
، أطروحة دكتوراه دولة غير منشورة، جامعة قناة  1997-1975محددات االستثمار في مصر في الفترة محمد سعيد بسيوني الجوراني،   

في الدول  االقتصاديةدور القطاع الخاص في التنمية نوة شعيب، بو  ، نقال عف موالي لخضر عبد الرزاؽ،165.2، ص. 2002السويس، مصر، 
 .140، 139، ص .ص. 2009/2010،  07دراسة حالة الجزائر، مجمة الباحث،عدد  ،النامية
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(Scaperland,Mauer,1972  أف زيادة العوائؽ التجارية ستؤدي إلى المزيد مف التدفقات مف )
 .   (1)ستثمارات الخارجية إلى دوؿ المجموعة األوروبيةاال

االستثمار األجنبي إلى أف معدؿ الحماية الفعاؿ محدد لجذب   Kamar,1987 و توصؿ   
، فإزالة القيود التجارية حسب ىذا الفريؽ قد يؤدي إلى توسع حجـ الواردات التجارية ومف ثـ المباشر لميند

ومف ثـ  مار بالدولة األـ والتصدير لمدولة التي كانت تستضيؼ أنشطتيا،قد تتجو الشركات إلى االستث
تخفيض أف   Nunnenkamp,1997  أوضحت دراسةكما ، ينخفض حجـ االستثمار األجنبي المباشر

في تمؾ  لالستثمارالقيود في كثير مف دوؿ أمريكا الالتينية قد أضعفت حوافز الشركات متعددة الجنسيات 
حالة ارتفاع الضريبة الجمركية عمى الواردات مع فرض حصص كمية، أنو في اجع إلى الدوؿ، وذلؾ ر 

منح الشركات متعددة الجنسيات تخفيضات جمركية وحماية حقيقية مف بنجد أف قياـ الدولة المضيفة 
، ويسمى االستثمار الواردات، قد يؤدي إلى نجاح الدولة المضيفة في جذب االستثمار األجنبي المباشر

 جنبي المباشر الذي يتـ بيذه الطريقة "القفز عمى الضريبة الجمركية".األ

أف رؤوس األمواؿ االستثمارية ستتدفؽ نحو   ،وفي ىذا اإلطار تتوقع نظرية التمييز الجمركي 
بيدؼ اإلبقاء عمى  البمداف التي تفرض الكثير مف القيود الجمركية وغير الجمركية عمى استيرادىا،

ويعزو الميتموف ذلؾ التدفؽ إلى سعي الشركات والمؤسسات  ،قة في وجو التجارة العالميةا مغماقتصادياتي
األجنبية إلى اختراؽ وتخطي مختمؼ القيود المفروضة عمى حركة التجارة وذلؾ بقياميـ باإلنتاج والتوزيع 

 .2المباشريف في أسواؽ تمؾ البمداف

عندما تكوف التعريفة الجمركية عمى الواردات  ومف خالؿ تحميمنا لحجج ىذه المجموعة نالحظ أنو 
عالية والحصص ذات طبيعة فائقة )درجة أقؿ مف االنفتاح( وتقـو الدولة المضيفة بمنح الشركات متعددة 
 الجنسيات حماية حقيقية عمى الواردات فإف الدولة تكوف قد نجحت في جذب االستثمار األجنبي المباشر،

المعاممة الت )الحوافز التجارية األولية و زاوجت بيف نوعيف مف اإلختالإال أف ىذه السياسة تكوف قد 
فرض تعريفة عالية قد يكوف التفضيمية لمشركات الجنسيات( الذي يجذب ىذا النوع مف االستثمار، أي أف 

ف المكاسب إ كافيا لحث االستثمار األجنبي المباشر عمى خدمة السوؽ المحمي بدال مف الصادرات،
ف ىذا اإلجراء قد تكوف محدودة، ألف االستثمار األجنبي المباشر المنجذب إلى األسواؽ المتحققة م

المحمية يميؿ إلى أف يأخذ شكؿ وحدات اإلنتاج لغرض تجييز السوؽ المحمي، وبذا تكوف ىذه الوحدات 
وعية السيما إذا كانت المدخالت المحمية مكمفة أو مف ن ،غير منافسة لغرض اإلنتاج مف أجؿ التصدير

                                                 
1

انية ، مجمة أبحاث اليرموؾ، سمسمة العموـ االنسمحددات الطمب عمى االستثمار األجنبي في االقتصاد األردنيىشاـ غرايبية، نضاؿ عزاـ،  
 .38، ص.  1997)ب(،  01، العدد  13واالجتماعية، المجمد 

2Goldberg Murray, the Determinants of U.S. Direct investment, American Economic Review N
o
62, 

1972, P.692.  
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بالمقابؿ فإف مستوى أوطأ مف حماية الواردات أو االنفتاح وتحرير التجارة يحفز بشكؿ قوي و  ،رديئة
إسناد ىذه النتائج بدراسة لمبنؾ الدولي وجدت أف نسبة ، وباالستثمار األجنبي المباشر المتجو لمتصدير

اعة التحويمية في الدوؿ األسيوية الصادرات إلى مجموع مبيعات الشركات المنتسبة اليابانية في قطاع الصن
، في حيف كانت النسبة المناظرة في دوؿ أمريكا الالتينية 1992في عاـ  %45المفتوحة نسبيا كاف 

 .(1)فقط %23المحمية نسبيا 

أما األثر النيائي الذي ينجـ عف جذب اإلستثمار األجنبي المباشر بيذه السياسة "القفز عمى  
 التعريفة الجمركية " فيو:

 ؛فشؿ سياسة حماية الصناعات المحمية الوليدة والتي كانت في األصؿ مبررا لمقيود التجارية 
 ؛ازدياد االستيالؾ المحمي وانخفاض المدخرات واالستثمارات المحمية 

 .تدىور في الميزاف التجاري نتيجة لزيادة الواردات مف السمع الوسيطة 

 لشاممة لمدولة المضيفة النامية. وكؿ ىذه النتائج تعتبر ضارة بأىداؼ التنمية ا

 ثانيا: اإلتجاه المؤيد لتحرير التجارة

حددات وجود سوؽ متكاممة وانتياج سياسة منفتحة عمى الخارج تعد أىـ مأن  ترى ىذه المجموعة 
عضاء بيف الدوؿ األ افاالتفاقيات التجارية تشجع التدفقات االستثمارية سواءاالستثمار األجنبي المباشر، 

تحاد الجمركي يكوف ىناؾ سوقا واحدة داخؿ جدار التعريفة ، حيث أنو في حالو اإلتفاقيةف خارج اإلأو م
الجمركية الخارجية الموحدة يمكف أف تزيد مف الحافز لدى المستثمريف األجانب لمدخوؿ فيما يسمى بالقفزة 

بالنسبة لبعض الدوؿ، كما أف  التعريفية إذا كانت التعريفة الخارجية الموحدة أعمى مف التعريفة السابقة
دمو تفاؽ يمكف أف يزيد الكـ اإلجمالي لالستثمار الذي يقد مف تشوىات اإلنتاج داخؿ دوؿ اإلالح

في حجـ السوؽ تحرير التجارة حدثيا تكما أف الزيادة التي يمكف أف ، المستثمروف في الدوؿ األعضاء
مريف الداخمييف أو الخارجييف وىذا األثر الذي مف جانب المستث اتمكف مف زيادة كمية االستثمار سواء

، حيث اعتمدت السياسة االنفتاحية التي انتيجتيا معظـ ينطوي عمى أىمية خاصة لالستثمارات الكبيرة
زالة الحوافز السمبية لمتصدير وجعؿ العمالت قابمة لمتحويؿ، وقد  البمداف عمى خفض الحواجز التجارية وا 

حيث أف إلغاء النظـ اإلدارية المتعمقة بتراخيص  ستخداـ األكفأ لمموارد،عززت تمؾ اإلستراتيجية اال
االستيراد  والقيود عمى النقد األجنبي يجعؿ أصحاب المشاريع يتحولوف عف األنشطة غير اإلنتاجية 
الساعية إلى مجرد تحقيؽ ريع استثماري ويوجييـ إلى إنتاج السمع القابمة لمتسويؽ ونظرا لوجود حافز 

                                                 
1
 .246ص. حشماوي محمد، مرجع سابؽ،  
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ستفيد مف يدفع شركات التصدير إلى مسايرة التقنيات الحديثة وتحسيف اإلدارة فإف ىذه الشركات تواضح 
 حتكاؾ بالخبرة األجنبية.نقؿ التكنولوجيا ومف اإل

فتاحية تشجع أيضا عمى انتياج سياسات اقتصادية كمية تيدؼ إلى كذلؾ فإف اإلستراتيجية االن     
القدرة التنافسية الخارجية وتشجع االدخار المحمي، وىذه المزايا  ضماف وجود بيئة محمية مستقرة تحمي

الناجمة عف تحرير التجارة تؤدي في مجموعيا إلى زيادة العائد عمى االستثمار اإلنتاجي بما في ذلؾ 
  1عتماد عمى التدفقات الرأسمالية األجنبية المنشئة لمديف.مار األجنبي المباشر مما يقمؿ اإلاالستث

نوعية االستثمار األجنبي الدولية كالبنؾ الدولي ألف حجـ و يف بالمؤسسات االقتصاديى وير    
المباشر ومدى  استفادة الدوؿ النامية منو يتوقؼ عمى السياسة التجارية التي تتبعيا الدولة، فالدوؿ التي 

باشرة ،ولكف تفرض حماية عمى أسواقيا المحمية مف المحتمؿ أف تجذب بعض االستثمارات األجنبية الم
وبالتالي  ىذه االستثمارات الوافدة إلييا يكوف ىدفيا التغمب عمى الحواجز الجمركية التي تضعيا الدولة ،

حيث أف المطموب  ،وف مف النوع األقدـ واألقؿ كفاءةفإف التكنولوجيا التي تحصؿ عمييا ىذه الدولة تك
الدوؿ األكثر انفتاحا ،فيي تجتذب استثمارات أما في  منيا ىو المنافسة مع الشركات المحمية المماثمة،

دارة أكثر كفاءة  2أجنبية تيدؼ إلى اإلنتاج مف أجؿ السوؽ الخارجي وبالتالي تجمب معيا تكنولوجيا وا 

ي عنو في االحتكار اختالؼ تأثيرات سياسات التجارة في النموذج أف ( Smith  ،1996)ويرى 
يفات دورا مغايرا عمى االستثمار األجنبي المباشر في كؿ مف النموذج التنافسي،حيث تمارس سياسة التعر 

أف تحرير التجارة كاف عامال  1991سنة  "Lecraw"أوضحت دراسة ىذا الصدد وفي ، (3)النموذجيف
إيجابيا في جذب االستثمار األجنبي المباشر، وأف مستوى الضريبة الجمركية تؤثر فقط عمى معدالت 

 1978سنة  "Agoda"بينت دراسة ، كما 4نسيات المتجية لمسوؽ المحمياستثمار الشركات متعددة الج
أف الحماية ليس ليا تأثير معنوي عمى االستثمار األجنبي في إفريقيا، كما توصؿ كؿ مف 

"Kinoshita,Kampus " دولة تمر بمرحمة انتقالية وذلؾ خالؿ الفترة  25في دراسة ليما شممت
ي لو أثر موجب وقوي عمى زيادة تدفؽ االستثمار األجنبي ( أف االنفتاح التجار 1990-1998)

 ( عمى خمس دوؿ مف أمريكا الالتينية وىي:De Mello,1996وأيضا أوضحت دراسة) ،(5)المباشر
المكسيؾ، فنزويال، شيمي، كولومبيا والتي استوعبت معظـ االستثمار األجنبي المتدفؽ عمى  البرازيؿ،

أف نظاـ التجارة ليذه الدوؿ والذي يتراوح بيف سياسة اإلحالؿ محؿ  (1991-1970المنطقة في الفترة ) 

                                                 

 
1

                         .53ص. ، 2006، 2ط دار الحكمة لمنشر،مصر، ،عارضةتحرير التجارة الدولية بين التأييد والم محمد صفوت قابؿ، 
 2

 .56ص. المرجع السابؽ ،  
3
 . 64ص. حسف بف رفداف اليجيوج ، مرجع سابؽ،  

4Lecraw, op.cit ,p.17. 
5
 Kinoshita, Kampus, Why does FDI where it does? New evidence from the Transition Economies, 

IMF Working paper, 2003, nember wp/03/288. 



187 

 

الواردات وسياسة التوجو لمتصدير و متغيرات أداء اإلقتصاد المفتوح لعبت دورا ىاما في جذب 
(1)االستثمارات األجنبية المباشرة

. 

 اقتصادية كبرىالتوجو العالمي إلقامة تكتالت وفي سياؽ الطرح السابؽ يمكننا القوؿ أنو ومع   
تحرير التجارة العالمية وانفتاح األسواؽ العالمية وبعد انتياء جولة  في ظؿو  ،وسعي الدوؿ إلى التكامؿ

نشاء المنظمة العالمية لمتجارة في أفريؿ  غواير و األ السمع  ، أصبح إعفاء1995لممفاوضات التجارية وا 
تفرضو ىذه االتفاقيات  لضرائب أمرا حتمياوعوامؿ اإلنتاج مف الرسـو الجمركية والرسوـ المختمفة وا
لغاء القيود الجمركية لتفعيؿ االستثمارات تفاقيات التجارة اإلقميمية ا تمعب،و  داخؿ البمد لمجموعات الدوؿ وا 

دورا واضحا في  ،في شكؿ مناطؽ لمتجارة الحرة أو اتحادات جمركية...إلخ اسواء االقتصاديةوالتكتالت 
اتفاؽ التجارة الحرة لدوؿ شماؿ المباشر، وما اإلتحاد األوروبي و  ر األجنبيزيادة تدفقات االستثما

، (2))األبيؾ( إال دليؿ عمى ذلؾ آلسيا والمحيط الباسيفيكي االقتصاديمنتدى التعاوف وكذا   أمريكا)النافتا(،
عات التخفيض عمى القطا ىذا نشير ىنا إلى استثناء حوؿ تطبيؽ تخفيضات جمركية، إذ أثبت تأثيرو 

 .الداخمية أو عمى ميزاف المدفوعات

بمثابة ىاجس مستمر لمسيرة التجارة الخارجية وبالتالي ىاجس  وتعتبر القيود غير الجمركية  
جراءات األجنبي المباشر وذلؾ إل معيؽ لتدفؽ االستثمار تساميا بعدـ الشفافية والوضوح في أىدافيا وا 

جراءات وتصريحات تكوف في بعض األحيافوتصدر في الغالب في شكؿ قوانيف وت تطبيقيا،  شريعات وا 

أحيانا أخرى في  مكتوبة وأحيانا تصدر في شكؿ تعميمات محددة ال يعرفيا إال المكمؼ بالتنفيذ، وتكوف
الجمركية و التعسؼ في تطبيؽ الشروط  صورة تعميمات غير مكتوبة مثؿ : إجراءات التأخير عمى المنافذ

وىذا ما يصعب معالجتيا وصعوبة التعرؼ عمييا، وقد  ت والمقاييس الفنيةالصحية والمعايير والمواصفا
 .األجنبي المباشر في الدوؿ يعد ىذا مف أثقؿ معوقات االستثمار

كذلؾ يمكف لسياسة حرية التجارة أف تمعب دورا ىاما في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة مف   
ألدوات اليامة ليذه السياسة كما رأينا في المبحث السابؽ، خالؿ إقامة المناطؽ الحرة والتي تعد إحدى ا

األجنبية المباشرة في مجاؿ  مف أشكاؿ االستثمارات الوطنية و والمناطؽ الحرة ال تعدو أف تكوف شكال
التجارة الدولية بالتحديد في االستثمار مف أجؿ التصدير التي يمكف أف تحقؽ العديد مف األىداؼ 

وىي تعتبر مجاال رحبا لمتعاوف بيف الدوؿ في مجاالت االستثمارات الدولية،  ،ضيفةؿ الملمدو  االقتصادية
ف كانت جزء مف إقميـ الدولة فإنيا ال تسري عمييا اإلجراءات الجمركية واإلدارية التي تسري عمى  فيي وا 

الستثمارات باقي إقميـ الدولة، وبالتالي تعمؽ سياسة تحرير التجارة الدولية وتساعد عمى مرونة حركة ا
                                                 

1
 De Mello,L ,R ,Foreign Direct investment ,international Knowledge Transfers ,and Endogenous 

Growth :Time Series Evidence ,Department of Economics ,University of Kent ,U.K.  
2
صاديت وانًُظًت انعانًيت نهتجارة بتطىر حزكت االستثًاراث األجُبيت انًباشزة انًبحث انثانث يٍ انفصم راجع  في عالقت كم يٍ  انتكتالث االقت 

 انثاَي نهذِ اندراست.
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 فم %50 األجنبية المباشرة مف أجؿ التصدير وىي تجذب الشركات متعددة الجنسيات التي تقوـ بحوالي
االستثمار األجنبي المباشر، وقد تكوف المناطؽ الحرة ،مناطؽ حرة عامة لكؿ المشروعات، تقـو بإدارتيا 

عينو ومف ناحية أخرى قد تكوف ىيئة عامة أو خاصة ،وقد تكوف منطقة حرة خاصة قاصرة عمى مشروع ب
المناطؽ الحرة مناطؽ حرة تجارية أو مناطؽ حرة صناعية ، وتفضؿ األخيرة في مجاؿ تنشيط التجارة 

في مجاؿ التصدير لدوؿ  االقتصاديةنطالقة ادرات ،حيث كانت مف أىـ عوامؿ اإلالدولية وتنمية الص
مناطؽ الحرة العديد مف الفوائد لكؿ مف الدوؿ وتحقؽ ال، (1)جنوب شرؽ أسيا بؿ وعمى المستوى العالمي

المنشئة ليا مف خالؿ تعظيـ الصادرات والعائد مف العمالت األجنبية الناتج عف االستثمار مف أجؿ 
 (2)التصدير واألثر اإليجابي عمى ميزاف المدفوعات، وكذا المستثمريف الوطنييف واألجانب مف خالؿ:

 عاممة فوائد كبيرة مف المزايا واإلعفاءات، خاصة اإلعفاءات تحقيؽ رؤوس األمواؿ والمشروعات ال
 ؛الجمركية والضريبية التي ال تتوافر لممشروعات العاممة خارج ىذه المناطؽ

 ؛ة الرتباطيا مباشرة بيذه األخيرةتسويؽ إنتاج المشروعات في األسواؽ الدولي 

 ؛حرية تحويؿ األرباح و الماؿ المستثمر و إعادة تصديره 

 مستمزمات اإلنتاج منخفضة األسعار في بعض الدوؿ بما يحقؽ ادة مف األيدي العاممة و االستف
 ؛القدرة التنافسية ليذه المشروعاتخفضا في التكاليؼ وأسعار المنتجات وزيادة 

  اإلستفادة مف البنية األساسية التي تقوـ الدولة بتوفيرىا ليذه المشروعات في المناطؽ الحرة بما
 تكاليؼ اإلنتاج وزيادة أرباح المستثمر.   يساعد عمى تقميؿ

وبيذا تعتبر ىذه المناطؽ مناطؽ جذب لرؤوس األمواؿ األجنبية ومشجعة النتقاؿ رؤوس األمواؿ    
بيف دوؿ العالـ ، فقد أصبحت ىذه المناطؽ وسيمة ىامة إلغراء الشركات الدولية والمستثمريف األجانب 

صناعات التصديرية وقد شجعت ىذه الوسيمة عمى جذب اإلستثمار والمحمييف إلقامة مشاريع خاصة في ال
األجنبي المباشر لعدة دوؿ مثؿ :ماليزيا، كوريا، تايواف، الصيف، اليند، سنغافورة، المكسيؾ، الفميبيف،

ومف الدوؿ العربية نجد: األردف، مصر، سوريا،اإلمارات العربية المتحدة التي توجد بيا أكبر  
 .(3)في العالـمنطقة تجارية حرة 

يف أف ىناؾ عالقة إيجابية وثيقة بيف حجـ التجارة الخارجية وخاصة االقتصاديويرى الكثير مف      
 ويعزو ذلؾ أف ارتفاع حجـ التجارة يمنح الشركات  ،المباشر الصادرات وبيف االستثمار األجنبي

                                                 
1
 . 352، 351مرجع سابؽ ص.ص. ،الكمية االقتصاديةالسياسات  عبد المطمب عبد الحميد،  

2
عموـ االقتصادية و ، كمية العمـو رة ماجستير غير منشورة، مذك-الة الجزائردراسة ح -محددات قرار االستثمار األجنبي المباشرعمار زودة،   

 .127، ص. 2007/2008التسيير، جامعة  منتوري ، قسنطبنة ، 
3
 .137،ص. 2009، دار المسيرة ،عماف،إدارة األعمال الدوليةعمى عباس،   
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ي في مجاؿ التصدير واالستيراد األجنبية فرصة لإلنتاج والتوزيع في مناطؽ جغرافية تتمتع بنشاط متنام
يمكف الوقوؼ عمى أثر تحرير التجارة عمى االستثمارات األجنبية و  ،(1) وتحقؽ بالتالي عوائد مرتفعة

المباشرة مف خالؿ تأثيرىا عمى معدؿ التبادؿ التجاري حيث أف تحسيف المعدؿ المذكور يترؾ أثرا إيجابيا 
تباع سياسات توسعية مف شأنيا أف تعمؿ عمى تحفيز عمى ميزاف الحساب الجاري ويفضي ذلؾ إلى إ

 .وجذب المزيد مف االستثمارات األجنبية والعكس صحيح االقتصاديالنشاط 

 عمى تنمية االستثمارات األجنبية المباشرةسياسات التصحيح الهيكمي أثر المطمب الرابع : 

الييكمي في المبحث  أو سياسات التصحيح االقتصاديمف خالؿ وقوفنا عمى برامج اإلصالح  
ف بدا أكثر ندوؽ النقد والبنؾ الدولييفصالسابؽ، توصمنا إلى أنيا محصمة التعاوف الوثيؽ بيف كؿ مف  ، وا 

قد أف البنؾ الدولي  ، إالر البنؾ المركزي لالقتصاد الدوليفي الصورة صندوؽ النقد الدولي لقيامو بدو 
لتصحيح مسار السياسة كمية سياسات التكييؼ الييكمي ال االقتصاديةأدخؿ في عممياتو في محيط السياسة 

 عالج إختالؿ التوازفلأدخؿ الصندوؽ في ترتيباتو أدوات االقتصاد الكمي، كما عمى مستوى  االقتصادية
قد نجاح سياسات التثبيت التي ييتـ بيا بدرجة كبيرة صندوؽ الن الييكمي إلى جانب أدوات التثبيت، ويعتبر

المتوسط نجاح سياسات التكييؼ الييكمي في األجؿ أجؿ مف في األجؿ القصير  الدولي مسألة الزمة
، وبالتالي ليس مف السيؿ فصؿ وظائؼ المؤسستيف بعضيما عف والطويؿ التي ييتـ بيا البنؾ الدولي

ف كاف قد أا ييتـ الصندوؽ بالسياسات  ، حيثكميا عمى أساس تقسيـ تمؾ الوظائؼتفؽ شلبعض، وا 
مف جانب آخر، بسياسات اإلستثمار والتنمية،  ، وييتـ البنؾ الدولية، وسياسة التجارة الدوليةالنقدية، المالي

عادة توزيع األ عادة ىيكمة دوار بيف القطاعيف العاـ والخاصسياسة الخوصصة وتخصيص الموارد وا   وا 
 اإلقتصاد مف أجؿ زيادة الصادرات.

التنمية المستدامة مف خالؿ معالجة  بشكؿ أساسي لتحقيؽ االقتصاديوتسعى برامج اإلصالح  
 والعمؿ عمى إيجاد اإلختالالت الييكمية وتوفير بيئة محمية اقتصادية مستقرة وخالية مف ضغط التضخـ،

مف العناصر األساسية في والتي تعد ار والثبات، ستقر مية مرحبة باالستثمار وتتمتع باالبيئة اقتصادية ك
مار األجنبي المباشر بصفة خاصة، كما أنيا تعطي إشارات سميمة تشجيع االستثمار بصفة عامة واالستث

لكؿ مف المستثمر المحمي واألجنبي، فضال عف اىتماميا بتحرير االقتصاد واالنفتاح عمى العالـ 
ىذه النتائج مف خالؿ تطبيؽ  يتـ الوصوؿ إلىو  الخارجي، والتي تعد متطمبات أساسية لتدفؽ االستثمار،

 .(2)عجز الموازنة وتقميؿ العجز التجاريالتي تعمؿ عمى التحكـ في التضخـ و  تصادياالقاإلصالح  برامج

                                                 
1
 .108حاـز بدر الخطيب، مرجع سابؽ ،ص.  

2
 United Nation, The role of foreign direct investment in economic development in Escawa 

member countries, New York and Geneva, 2000.  
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تجاىات الحديثة الخاصة بسياسات الدوؿ النامية فيما يتعمؽ بالتحرير واإلصالح وتعد اإل 
والتي تشجع استحواذ الشركات األجنبية عمى الشركات المحمية في إطار عممية الخصخصة و  االقتصادي
والمالي مف أىـ العوامؿ التي تشرح ضخامة تدفؽ االستثمار  االقتصادينتاج وزيادة التكامؿ عولمة اإل

والتنمية  االقتصاديأوضح تقرير منظمة التعاوف  ثمية في الوقت الحاضر،حيااألجنبي المباشر لمدوؿ الن
OECD  عمى تزايد الخوصصة ساعد  أف اتجاه كثير مف الدوؿ النامية القتصاديات السوؽ و 1997سنة

 .تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر لتمؾ البالد

السياسات و اإلجراءات التي اتخذتيا  كنا قد توصمنا في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة إلى أفو  
 ماليزيا، ىونغ كونغ، سنغافورة، ،الصيف) االقتصاديفي إطار سياسة اإلصالح  بعض األقطار النامػية

الالـز  االقتصاديار ستقر إلى توفير االأدت ( إلخ ػػتيف، البرازيؿ، شيمي، فنزويال...المكسيػؾ، األرجن ،كوريا
و اإلجراءات كال مف الخصخصة،  وتحرير التجارة  فقد شممت ىذه السياسات لضماف النمو طويؿ األجؿ،

عادة ىيكمة المديونية، أضؼ إلى ذلؾ البرامج المدروسة التي تنفذو  تضخـ، ىا ىذه األقطار لتخفيض الا 
، األسواؽىذه التي انعكست عمى اإلقباؿ و التيافت الكبير لممستثمريف و المتاحة لممستثمريف  حوافزالو 
أف مناخ االستثمار األجنبي المباشر في الدوؿ النامية شيد  ( Moran,1992)أوضح في ىذا السياؽ و 

راتيا في الخطط التي تضعيا ترحيبا بالشركات متعددة الجنسيات مف خالؿ مشاركة تمؾ الشركات باستثما
وأمريكا  حكومات تمؾ الدوؿ ،وانخفاض معدالت  الضريبة عمى تمؾ الشركات بشكؿ ممحوظ في آسيا

أف  ،(Fukao,1997)أوضحت دراسة كما وتالشي القيود الحكومية بشكؿ كبير،  ،الالتينية وحتى إفريقيا
كذلؾ أوضحت ، را جذب الشركات اليابانيةتجاه إلى اقتصاد السوؽ في الدوؿ النامية لعب دورا كبياإل

تعد واحدة مف  -جنبا إلى جنب مع الصيف-أف اليند  ( Chandrasekaran,Ryans,1996) دراسة
األسواؽ الصناعية الرئيسية في آسيا التي تجذب مصالح الشركات متعددة الجنسيات نتيجة لإلصالحات 

 و  (Fishlow,1989)دراسات كؿ مف الحديثة وفرص السوؽ الكبيرة كذلؾ أوضحت االقتصادية
(Elias,1990)  نتيجة عمى أمريكا الالتينية أف التدفؽ اليائؿ لالستثمار األجنبي المباشر لإلقميـ كاف

لمتغيرات السياسة المحمية التي خمقت بيئة اقتصادية كمية أكثر مالءمة لالستثمار األجنبي المباشر مع 
أوضحت أف  ( Patnaik,1997)إال أف دراسة ،ات التوجو لمسوؽالثقة المتجددة في التركيز عمى إصالح

لـ يجذب الكثير مف االستثمارات األجنبية المباشرة بقدر ما جذب كثيرا مف األمواؿ  االقتصاديالتحرر 
 .1وذلؾ ألف الفترة األخيرة شيدت عولمة التمويؿ أكثر مف عولمة اإلنتاج الساخنة الميتمة بالمضاربة،

في الدوؿ النامية،  االقتصاديصة جزء متمما لتطبيؽ عمميات اإلصالح وصية الخوتعتبر عمم  
 فيي عنصر مؤثر عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، وذلؾ عف طريؽ إتاحة الفرصة لممستثمريف 

                                                 
1
 .67حسٍ رفداٌ انهجهىج، يزجع سابق ص.  
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يجة الدولييف لموصوؿ إلى السوؽ والمشاركة في اقتصاد البمد المعني، وبإزالة العقبات المعوقة لالستثمار نت
األعباء الكبيرة التي تشكميا المؤسسات التي تممكيا الدولة، ومف خالؿ إعطاء إشارة لممستثمر عمى أف 
الحكومة المعنية أصبحت ترحب باالستثمارات األجنبية خاصة في البنية األساسية وتحسيف الخدمات 

 الثمانينات عقد أواخر منذ النامية الدوؿ مف ثيرك في صةوصالخ موجة أدتمقد ف، (1) صصةو المرتبطة بالخ

 دوؿ اتيالقتصاد بالنسبة صةوصالخ انتك ماك ،المباشر األجنبي االستثمار تدفقات في بيرك نمو إلى

 في تنطوي وىي السوؽ اقتصاد نظاـ إلى التحوؿ عممية عناصر مف ىاما عنصرا والشرقية الوسطى أوروبا

و  نشاطا شيدت التي الفترة فخالؿ مباشرة تثماراتاس بتنفيذ أجانب مستثمريف جانب مف ةكمشار  عمى الغالب
 تدفقات شكؿ عمى دوالر مميار 38 حوالي النامية الدوؿ تمقت( 1995-1988) خالؿ الفترة خاصة بصورة

 نسبة معا المبمغاف ويمثؿ مباشرة، غير استثمارات شكؿ عمى دوالر يارمم 21 ومبمغ مباشر أجنبي استثمار
 .(2)صةوصالخ مياتعمإجمالي  إيرادات مف % 45

 مف اإلنتاجي الماؿ رأس واجتذاب توفير عمى األجؿ طويؿ إيجابي أثر صةوصلمخ يكوف أف يمكفو  

 الجذابة الخصخصة فبرامج ، الخصخصة برامج إدارة أسموب عمى األساس في يعتمد األمر أف إال الخارج،

 إتباع يسفر أف ويمكف، والشفافية  التجاري التوجو السياسي، االلتزاـ :ىي ىامة خصائص ثالث في تشترؾ

 بيع عمميات في األجانب المستثمريف جانب مف ةكالمشار  مف الممكف األقصى الحد تحقيؽ عف المبادئ ىذه

 فقد، المباشرة األجنبية االستثمارات مف المزيد تحفز وبالتالي ،بيعا مباشرا الدوؿ تمتمكيا التي المؤسسات

 األجنبي االستثمار تدفقات في مستمرة زيادة تحقيؽ مف صةوصالخ تعمميا تنفيذ في الدوؿ أنجح تمكنت

 .صةوصالمخ المشاريع حجـ بركو  السياسي ارستقر اال نتيجة إلييا المباشر

 طرؽ بعدة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات في النطاؽ الواسعة صةوصالخ برامج تؤثروىكذا  
(3)ا:ابزرى

  

 ؛البمد اقتصاد في ةكلممشار  األجنبية راتاالستثما لتمؾ ممموسة وسيمة إتاحة .1
 ؛األساسية البنية تحسيف و لالستثمار المعيقة العقبات افةك إزالة  .2

 القطاع الستثمارات مالئمة بيئة لتييئة الالزمة الخطوات باتخاذىا الحكومة مف إشارة إعطاء .3

 .الخاص

 

                                                 
1

 .36بؽ ، صاأميرة حسب اهلل محمد، مرجع س 

، 2004، 32، المعيد العربي لمتخطيط، الكويت، العدد ، مجمة جسر التنمية -قضايا و تعاريف-االستثمار األجنبي المباشرحساف خضر، 2
 .13ص.

 .18ص. المرجع السابؽ،3



192 

 

 خالصة الفصل الثالث:

وكذا برامج االصالح  االقتصاديةط حوؿ مفيوـ وأدوات السياسة تناوؿ ىذا الفصؿ العديد مف النقا 
مف خالؿ النظريات  المطبقة في الدوؿ النامية ودورىا في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة، االقتصادي
 وتوصؿ ىذا الفصؿ إلى ما يمي:  والتجارب العممية  االقتصادية

تحقيؽ لاإلجراءات التي تقوـ بيا الدولة و ائؿ مجموعة الوسعمى أنيا  االقتصاديةتعرؼ السياسة  .1
ىناؾ ثالث سياسات و  المرسومة خالؿ فترة زمنية معينة، االقتصاديةىداؼ مجموعة مف األ

 وأفي كؿ حمقاتو عمى المستوييف الكمي  االقتصاديعمى النشاط  اقتصادية رئيسة فعالة في التأثير
 ؛وسياسة التجارة الخارجية السياسة المالية ،السياسة النقدية: ىيو   يالجزئ

أدت األزمة المالية الكبيرة التي شيدتيا الدوؿ النامية والتي ساىمت في انفجار أزمة المديونية إلى  .2
، كطريؽ االقتصاديطرح المنظمات الدولية ومف خمفيا الدوؿ المتطورة برامج وسياسات التصحيح 

 الخوصصة سياسة وتطبيؽ واألجنبي تشجيع االستثمار المحمي خالؿ مف ذلؾإلستعادة النمو، و 

 لمقطاع الصدارة مكاف يعطي نظاـ إلى العاـ القطاع أساسية عمى بصفة يقـو نظاـ مف بالتحوؿ

 ؛ الخاص
ترشيد االستثمار األجنبي تنمية و اإليرادي في اسة المالية بجانبييا اإلنفاقي و يتجمي دور السي .3

كمما حيث مار مف خالؿ تأثيرىا عمى عوائده، يأتي تأثير الضرائب عمى الميؿ لالستثو  ،المباشر
يعطي المستثمر اىتماما بالغا و  لالستثمار، قمت الضرائب ترتفع األرباح وبالتالي يرتفع الميؿ

تؤدي اإلعانات التي تمنحيا كما  لالمتيازات والحوافز الضريبية التي تمنحيا الدولة المضيفة،
دة أرباحو، مما يجعؿ اإلعانات الحكومية مف الدولة إلى المستثمر إلى تخفيض أعبائو وزيا

االستثمار األجنبي المباشر بصفة دة معدالت االستثمار بصفة عامة و العوامؿ المشجعة عمى زيا
ف أىـ م األساسية المادية والبشرية ويعتبر إنفاؽ الدولة عمى مشاريع البنية التحتية، خاصة

يمكف  لمدوؿ أف ترشد سياساتيا المالية، ، و فقرار االستثمار لدى العديد مف المستثمريمحددات 
مف خالؿ ترشيدىا لمنفقات العامة وحسف استخداـ الموارد المتاحة وترشيدىا لمحوافز الضريبية 

ضريبي وتأىيؿ اإلدارة الضريبية وربطيا باعتبارات تكنولوجية أو تشغيمية ومكافحة التيرب ال
يساىـ في تحسيف مناخ االستثمار وبالتالي احتماؿ بالشكؿ الذي يؤثر إيجابا عمى موازنة الدولة و 

 تدفؽ رؤوس األمواؿ األجنبية.
 ارىا مف أىـ األمور التي تساعد في حسف اتخاذ القراراتاستقر األوضاع النقدية و  سالمةتعتبر  .4

حقيقية ىو تحقيؽ معدؿ تضخـ منخفض الذي يعني نسبة فوائد  ارستقر اال ومفتاح االقتصادية
 لتضخـ المنخفض أساس بناءامعدؿ ، ويعتبر المستثمر األجنبي ؼ مستقرةوأسعار صر موجبة 
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 المحمية ينعكس ذلؾمة لعماتذبذب سعر صرؼ يعندما تزيد معدالت التضخـ أو ف اقتصاد السوؽ،
 .االستثماريةعمى القرارات عمى المناخ االستثماري و  سمبا

ؤثر ؿ تأثيرىا عمى تكمفتيا ،كما تتؤثر السياسة التجارية عمى حجـ الصادرات والواردات مف خال .5
سعر الصرؼ والتي تعتبر أمور يراعييا المستثمر األجنبي الذي عمى وضعية ميزاف المدفوعات و 

ىناؾ عالقة إيجابية وثيقة بيف ، و يستخدـ مرافؽ الدولة المضيفة في اإلنتاج والتوزيع والتصدير
ويعزو ذلؾ أف ارتفاع  ،المباشر األجنبيحجـ التجارة الخارجية وخاصة الصادرات وبيف االستثمار 

حجـ التجارة يمنح الشركات األجنبية فرصة لإلنتاج والتوزيع في مناطؽ جغرافية تتمتع بنشاط 
كذلؾ يمكف لسياسة حرية  ، متنامي في مجاؿ التصدير واالستيراد وتحقؽ بالتالي عوائد مرتفعة

نبية المباشرة مف خالؿ إقامة المناطؽ الحرة التجارة أف تمعب دورا ىاما في جذب االستثمارات األج
 والتي تعد إحدى األدوات اليامة ليذه السياسة.

االتجاىات الحديثة الخاصة بسياسات الدوؿ النامية فيما يتعمؽ بالتحرير واإلصالح إف  .6
المحمية في إطار عممية والتي تشجع استحواذ الشركات األجنبية عمى الشركات  االقتصادي

والمالي مف أىـ العوامؿ التي تشرح  االقتصاديلمة اإلنتاج وزيادة التكامؿ عو الخصخصة و 
 .مية في الوقت الحاضراضخامة تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر لمدوؿ الن

في جذب االستثمار األجنبي المباشر مف جانب الكمية  االقتصاديةوبعد تحميمنا لدور السياسات  
، يتبادر ألذىاننا السؤاؿ التالي: ىؿ كانت عممية في ىذا المجاؿلتجارب النظري و بناءا عمى بعض ا

جنبي ؟ ىذا ما سنحاوؿ اإلجابة جزائر جاذبة ومالئمة لممستثمر األالمطبقة في ال االقتصاديةالسياسات 
 عميو في الفصؿ الموالي.

 

 



 

 

 

 

 الفصل الرابع:

 
قتصادية الجزائرية في ظل االقتصاد الموجه وأثرها السياسة اال

 على تدفق االستثمار األجنبي المباشر
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 د:ـتمهي

توجو نحو الداخؿ مع التركيز عمى  ونموذجا لمنمو االشتراكي ذعقب االستقالؿ انتيجت الجزائر  
اشتممت العناصر الرئيسية ليذا النموذج عمى التخطيط المركزي لالقتصاد واالعتماد و  ،قطاع الصناعيال

أعطي حيث ، الوارداتعمػى المؤسسات العػامة في توفير معظػـ الخدمات وعمى صناعات إحالؿ 
كاف االنشغاؿ األكبر و دورا فعاال في تطبيؽ استراتيجية التنمية المعموؿ بيا، لمجيودات االستثمار مكانة و 

، عطاء األولوية الكبرى لمتنمية الصناعيةإىو لمتنمية الوطنية التي انطمقت بانطالؽ المخطط الثالثي 
الجماعي مف  ثـ لحاجيات االستيالؾ الرردي و وؿ أوالوذلؾ ببناء قاعدة صناعية استجابة لحاجيات التح

شيدت ىذه الرترة تبني قوانيف تخص تشجيع الرأس ، كما السمع والخدمات لمقضاء عمى التخمؼ والتبعية
 سنة وقانوف 5999وقانوف االستثمار سنة  5991والتي تمثمت في قانوف االستثمار لسنة  ،ماؿ األجنبي

 .5999 سنة و 5991

المنتيجة وقوانيف  االقتصاديةونسعى مف خالؿ ىذا الرصؿ الوقوؼ عمى مدى مالئمة السياسة  
 مف خالؿ المبحثيف التالييف: ،لممستثمر األجنبي ،ىذه الرترةخالؿ   ةاالستثمار المتبنا

 االستثمارات ( وأثرىا عمى 5999-5991الجزائرية خالؿ الرترة ) االقتصادية: السياسة المبحث األول  
 األجنبية المباشرة

 ( وأثرىا عمى 5999-5991) التنمية الالمركزيةخالؿ فترة  االقتصاديةالسياسة  : المبحث الثاني      

 االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر
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( وأثرها عمى :2:8-2:73الجزائرية خالل الفترة ) االقتصاديةالمبحث األول: السياسة 
 األجنبية المباشرةستثمارات اال

الجزائر عشية االستقالؿ نموذجا تنمويا طموحا بغية بناء قاعدة صناعية ثقمية  لمقضاء  تاختار  
النموذج الشائع  عتمد االقتصاد الجزائريإ ثستعمارية الطويمة، حيالرترة اإل عمى التخمؼ الذي ورثتو عف

رت المؤسسة العمومية كأداة لتنمية ىذا ، كما اختاالمعتمد عمى المشروعات المصنعةخالؿ الستينات و 
بناء جياز إنتاجي وطني يقوـ عمى قاعدة صناعية عصرية، وخمؽ إلى ىذا النموذج ، وييدؼ (1) النموذج

ستيالكية الضرورية، وإلنجاح ا مد الصناعة بالمواد األولية اإلوتوقيؼ النزوح الريري، وكذ مناصب شغؿ
ترجاع ، أي اساالقتصاديةت األساسية ىي استرجاع أدوات السمطة ىذه اإلستراتيجية كانت أحد األولويا

 .(إلخ…، المحروقات، وؾ، المناجـ، البنالثروات الوطنية ) األراضي

 (2:77-2:73المطمب األول : وضعية االقتصاد الجزائري خالل الفترة )

ورثت و  ،كؿ المجاالتفي ستقالؿ بالتبعية لالقتصاد الررنسي اتسـ االقتصاد الجزائري غداة اال       
 :فيما يمي تالجزائر عف االستعمار معالـ كثيرة لمتخمؼ تمثم

عمى مستوى القطاعات: حيث يتشكؿ كؿ قطاع مف قطاع حديث  االقتصاديةزدواجية اإل -
 ؛تقميدي متخمؼ يمتمكو الجزائرييف كاف يسيطر عميو المعمريف، وقطاع

% مف القوة 91حيث كاف نحو  الوطني: االقتصاديسيطرة القطاع الزراعي عمى النشاط  -
 ؛عاممة متمركزة في النشاط الرالحيال

 ؛لريؼ والمدينةالتراوت الجيوي بيف مختمؼ واليات الجزائر خصوصا بيف ا -
حيث طغى إنتاج البتروؿ والخمور عمى باقي المنتوجات فيما  :االقتصاديالتخصص  -

 ؛% مف قيمة الصادرات الجزائر91ما يشكالف لوحدى
مستوى الحياة: بمعنى انخراض المستوى التعميمي والثقافي والصحي وقمة وسائؿ  تدني -

 النقؿ واليياكؿ السكنية والترفييية وغيرىا.

خروج المستعمر الررنسي مف الجزائر أدى إلى تدىور القاعدة الصناعية  حيث توقؼ كما أف  
الجزائر وكاف أوروبي ألؼ  911مغادرة حوالي بعد اإلنتاج في كثير مف الوحدات الصناعية والمناجـ 

، عاـ 511الذي داـ  ىؤالء يمثموف عصب االقتصاد واإلدارة والصناعة والتجارة أثناء االحتالؿ الررنسي
والتيرب مف تسديد  مميار فرنؾ فرنسي، 551تيريب األمواؿ إلى الخارج التي كانت مقدرة بػ باإلضافة إلى 

                                                 
1
 111ص. ،5999،مركز دراسات الوحدة العربية ، ) التخطيط ( االقتصاديةالتجربة الجزائرية في اإلصالحات  ،عبد اهلل بف دعيدة   
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مما تسبب في إفراغ الخزينة مف األرصدة النقدية والذىبية وزيادة عمى ىذا  مميار فرنؾ فرنسي كديف، 11
بتخريب الررنسي كمو، امتناع البنوؾ األجنبية مف تقديـ القروض وتمويؿ المشاريع، كما قاـ المستعمر 

التي ىكتار مف الغابات وسمب وقتؿ الماشية  1111قرية و 9111المؤسسات الصناعية والطرؽ وتدمير 
 .(1)عددىا مف سبعة مالييف رأس إلى ثالثة مالييف رأس نخرضا

شتراكي كمنيج منشودة اتخذت الجزائر النموذج االوتحقيؽ التنمية الولمخروج مف ىذه الوضعية   
، الذي حدد معالـ السياسة الجزائرية وركز 5991وكاف ىذا حسب توجييات مؤتمر طرابمس سنة لمتنمية 

شتراكي لممؤسسات مع التصنيع الشامؿ د الجزائرية والتسيير االلمموار  االقتصاديعمى التخطيط 
في كؿ مناطؽ الدولة وبناء مجتمع  االقتصادية)الصناعية المصنعة( لتحقيؽ تنمية متوازنة بيف كؿ الرروع 

مراسيـ المتتابعة تحت عنواف كبير بإصدار عدد مف ال قامت الحكومة الجزائرية وىكذا ،(2) اشتراكي
لممستثمرات  لتسيير المؤقتابمرسوـ ينص عمى  5991مف أكتوبر  11ىو"التسيير الذاتي"، بدأ في 

تصبح ىذه األمالؾ الشاغرة  ولـ ،الزراعية ولمشركات التي تركيا أصحابيا بعد مغادرتيـ لمجزائر نيائيا
 ،اعة والصناعةالذي نص عمى التسيير الذاتي لمزر  1963 ممكا لمدولة إال بعد صدور مرسوـ في مارس

كما دخمت السمطات الجزائرية في حممة ، التوجو االشتراكي بقرار مف الحكومة والذي يعبر ألوؿ مرة، عف
ستقالؿ عرؼ راكي الذي اتبعتو الجزائر منذ اإلشتووفؽ النظاـ اإل ،تأميمات واسعة شممت عدة قطاعات

 :تطورات أىميا اقتصاد البالد عدة

بإنشاء نظاـ التسيير الذاتي،  5991قامت الحكومة الجزائرية سنة : اع الفالحيعمى مستوى القط -5
الذي ييدؼ إلى تأميـ أمالؾ المعمريف التي تركوىا وخاصة المزارع والوحدات الصناعية، و بيذا 
سيطرت الدولة عمى تسيير المزارع، وأصبح التسيير مركزيا، وفي تمؾ المرحمة تـ إنشاء الديواف 

عي، بحيث يقوـ ىذا الديواف بتمويف جميع المزارع ذاتيا بمدخالت اإلنتاج الوطني لإلصالح الزرا
وتسويؽ المحاصيؿ التي يقوـ بإنتاجيا، وقد شمؿ نظاـ التسيير الذاتي جميع األراضي الرالحية التي 

مزرعة تتوزع عمى  11119كاف يشغميا المستعمر والتي كانت مف أخصب األراضي وتبمغ نحو 
تػي تنظمو س العػدـ وضوح أسموب التسيير الذاتي واألس إال أفيوف ىكتار، مم 2,4مساحة تقارب 

كذلؾ عدـ استطاعة العماؿ التحكـ في نشاطيـ و قمة اإلطارات سواء منيـ لدى الكثير مف العماؿ 
نياؾ العتاد الرالحي وغياب المحاسبة في تمؾ المزارع، أد ى الميندسوف أو التقنيوف أـ المسيروف وا 

 ، مما أدى إلى انخراض إنتاجية العمؿ وركود في اإلنتاج الزراعي.روقراطية في تسييرىاإلى خمؽ بي

 

                                                 
1
 .  591. ، ص5991، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، تنظيم اقتصادي جديد من منظور الدول الناميةو حنعبد القادر كشير،  

2
 .595، صالسابؽ المرجع  
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كاف برنامج االستثمار الصناعي في الجزائر أياـ االستعمار يرتكز : عمى مستوى القطاع الصناعي -1
ثر احتالؿ ألمانيا لررنسا ،  رب العالمية الثانيةوخالؿ الح ،المنجمية الموجية لمتصدير حوؿ الموارد وا 

 مشروع"في إطار  5919وفي سنة  ،بعض الشركات الصناعية الررنسية فروعا ليا في الجزائر أقامت

وحدات  أقامت فرنسا ،بغرض إخماد الثورة الجزائرية "ديغوؿ"الذي أعمف عميو الجنراؿ  " قسنطينة
مارس  في "ايرياف"عقب مراوضات ولكف و ، صناعية في الجزائر لتوفير مناصب شغؿ لمجزائرييف

اإلطارات  قاـ المعمروف بتخريب معظـ الوحدات الصناعية في الجزائر باإلضافة إلى فرار 5991
كبيرا ولذلؾ كانت  الررنسية وبرعؿ ىذا العمؿ عرفت الصناعة الجزائرية عقب االستقالؿ ركودا

أما  ،المخربة واعادة تشغيميا مصانعأولويات الدولة الجزائرية عقب االستقالؿ العمؿ عمى ترميـ ال
بإنشاء عدة شركات وطنية، مثؿ شركة الكيرباء والغاز، والشركة الخطوة الثانية قامت الدولة الجزائرية 

سنة  الشركة الوطنية لمحديد والصمب ، 5991سنة  "Sonatrach" الوطنية لنقؿ وتجارة المحروقات
حافظت الشركات األجنبية الكبيرة في الجزائر عمى  فيما ،5999كما تـ تأميـ المناجـ سنة  ،5991

، لضعؼ التركة التي تـ رة التسيير الذاتي في ىذا القطاعيمكف ترسير عدـ اتساع فكو  ، ممتمكاتيا
امتالكيا، واستحالة قياـ السمطات اإلدارية العامة بتطبيؽ نظاـ معيف لصالح القطاع المسير ذاتيا 

 وضعؼ الجانب المالي لمدولة.

ستقالؿ مباشرة إنشاء ف جممة اإلجراءات المتخذة بعد االمعمى مستوى القطاع المالي والمصرفي:  -1
نشاء عممة وطنية المتمثؿ  ،وكؿ إليو ميمة الرقابة عمى الصرؼبنؾ مركزي جزائري ت تسيير النقد وا 

إضافة ي، مة غير مرتبطة بالررنؾ الررنسكعم 5991أفريؿ  51في الدينار الجزائري وىذا ابتداء مف 
إلى تشكيؿ ىياكؿ بنكية مساعدة الستكماؿ بناء الجياز البنكي الوطني خمرا لمبنوؾ األجنبية التي 
سارعت إلى تحويؿ احتياطاتيػا مف األوراؽ المالية والنقود السائمة بيدؼ تحطيـ بنية االقتصاد 

 . الوطني ووضعو تحت التبعية

91/115رقـ  تـ إنشاؤه بموجب القانوف التشريعي (:BCAإنشاء البنك المركزي الجزائري ) -4-2
 

والمتعمؽ بإنشاء البنؾ  5991ديسمبر  51المصادؽ عميو مف طرؼ المجمس التأسيسي في 
المركزي الجزائري عمى شكؿ مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بجميع الصالحيات القانونية 

عداد وتنظيـ اتصاؿ فعاؿ بيف واالستقالؿ المالي إلدارة السياسة النقدية، محاولة مف الدولة إل
 االقتصاديةالسمطات العمومية ومؤسسة اإلصدار النقدي  تبعا لما أممتو ظروؼ السياسة 

وما تطمبتو حاجيات التنمية في تمؾ الرترة،  ،المتبعة في توجيو الموارد المالية نحو القطاعات
رتو المصرفية، فتـ وعميو كمؼ البنؾ المركزي باإلشراؼ عمى البنوؾ التي تعمؿ ضمف دائ

ظيـ تداوؿ النقد الوطني وتسيير تنصيبو كبنؾ لمبنوؾ يضطمع بالمياـ األساسية المتعمقة بتن
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، وذلؾ في إطار السياسة المحددة مف (1)مراقبة القروض لالقتصاد بكؿ الوسائؿ المتاحةو 
إذ تـ  كانت مقيدة بالتعاوف مع الخزينة العمومية، تطرؼ الحكومة، غير أف ىذه اإلعتبارا

ي كمية في خدمة الخزينة وضع ىياكؿ البنؾ المركز  5991بموجب قانوف المالية سنة 
عف طريؽ منح تسبيقات نقدية مستمرة ،حيث تعتبر قروض مكشوفة عمى حسابيا  ،العمومية

ت العادية المحققة لمدولة خالؿ مف اإليرادا % 1الجاري لديو، وكانت محددة في تمؾ الرترة بػ 
كما يمكف لمبنؾ القياـ بخصـ الكمبياالت والسندات ألمر محاسبي  ،(2)السنة المالية السابقة

ؽ ال تتجاوز ثالثة أشير، وقد كاف إنشاء البنؾ المركزي بداية التخاذ االخزينة في مدة استحق
تي سارعت إطاراتيا لممغادرة بعد بعض القرارات اليامة والمتعمقة بتأميـ البنوؾ األجنبية ال

، وقبميا عرفت الرترة 5999و 5999ى لمتأميـ بيف سنتي اإلستقالؿ، فكانت الخطوات األول
حيث تـ استحداث الصندوؽ الجزائري  ،( تغييرات جذرية في نمط التسيير5991-5999)

 لمتنمية الذي ترأس قائمة المؤسسات البنكية المستريدة مف ىذه العممية.

 591-91بمقتضى القانوف  5991ماي  19تأسس في (:CADالجزائري لمتنمية) الصندوق -4-3
ثـ تمقػى الصنػدوؽ  ،ليتكرؿ بتمويؿ حركة التنمية التي انطمقت فييا الجزائر بعد االستقالؿ

( طبقا BADبعض التغييرات في تنظيمو األساسي فسمي بعدىا بالبنؾ الجزائري لمتنمية )
5991جواف  19في  الصادر 19-91لممرسوـ 

ويتـ تمويمو مف طرؼ الخزينة العمومية   ،(3)
والتي شكمت تسبيقاتيا لو أكبر نسبة مف موارده، إضافة إلى ذلؾ يمكنو جمع االدخار عف 
طريؽ إصدار سندات متوسطة وطويمة األجؿ وبإمكانو أف يتوجو إلى االقتراض مف األسواؽ 

ثمارات المنتجة في إطار البرامج والمخططات الخارجية، وقد أسندت لو ميمة تمويؿ االست
الخاصة باالستثمارات، و تغطي نشاطاتو قطاع   الصناعة بما فيو الطاقة والمناجـ وقطاعات 

 السياحة والنقؿ والتجارة والتوزيع والدواويف الرالحية وقطاع الصيد ...إلخ.

بموجب  5991أوت  51يخ تـ تأسيسو بتار  :(CNEP) الصندوق الوطني لمتوفير واالحتياط -4-4
، وييدؼ إلى تعبئة ادخارات األفراد والمؤسسات الخاصة مقابؿ معدؿ  91/119القانوف رقـ 
وتغطية احتياجات اإلقتصاد  االقتصاديةالستخداميا في مشاريع التنمية  % 1.9فائدة يقدر بػ 

 لزيادة  %1.1ليصؿ إلى  5995المخطط ، كما بادر إلى رفع ىذا المعدؿ سنة 

                                                 
1
 Ammour Ben Halima, Le système bancaire algérien ,édition Dahleb, Alger,1997,  P.P.45,46. 

  .519ص. ،5991الجزائر، المطبوعات  الجامعية،، ديواف مدخل لمتحميل النقدي ،محمود حميدات 2
 
3

 91، ص . 5991 ديواف المطبوعات الجزائرية، ،محاضرات في اقنصاد البنوك شاكر القزويني، 



111 

 

مما يساعد العائالت داخؿ  عمميات اإلدخار والمساىمة في تغطية برامج السكنات العمومية،
الوطف عمى االدخار الخاص بالسكف عف طريؽ فتح حسابات ادخارية لألفراد والمؤسسات مف 

 أجؿ تطوير القاعدة السكنية بالجزائر. 

بموجب   5999جواف  51دائع، أنشأ في وىو أوؿ بنؾ لمو (:  BNAالبنك الوطني الجزائري ) -4-5
تجاه االشتراكي، فكاف يمثؿ وسيمة الدولة لمتخطيط لتمبية احتياجات اإل 599-99مرسوـ ال

المالي، أسندت لو مياـ عديدة تبعا لزيادة حجـ النشاط الرالحي في الجزائر والحاجة إلى 
موارد مالية معتبرة مف طرؼ وبالتالي يتمقى البنؾ  ،األخرى االقتصاديةتغطية باقي األنشطة 

 الخزينة ويقدـ بالتعاوف مع الخزينة العمومية والبنؾ الجزائري لمتنمية قروض لمختمؼ 

احتكر البنؾ  5999أنو منػذ سنة  غير ،الصناعة والتجارة( القطاعات اإلنتاجية )الرالحة،
التنمية حة و تاريخ إنشاء بنؾ الرال 5991ة القطاع الرالحي إلى غاية وظيرة تمويؿ ورقاب

فتح القروض سندت إليو عممية إدارة التمويؿ متوسط وطويؿ األجؿ عف طريؽ أحيث  ،الريرية
تمويؿ  ،ارع المسيرة ذاتيا في تمؾ الرترةفرض رقابة مالية عمى المز  ،لمقطاع الخاص وترعيمو

العمومي وقطاع التجارة الخارجية بالتعاوف مع الصندوؽ الوطني لمتنمية  االقتصاديالقطاع 
عف طريؽ وضع ىيئة مركزية )مديرية العالقات الدولية لرقابة الصرؼ ( تتخصص في رقابة 

 المعامالت مع الخارج .

 19المؤرخ في  519-99تأسس بموجب األمر رقـ (: CPAالقرض الشعبي الجزائري ) -4-6
 5999ديسمبر 

وقد جاء خمرا لمبنوؾ الشعبية الررنسية ذات الطابع التجاري والصناعي وقد  ،(1)
 15مصر في   –: البنؾ المختمط الجزائر (2)ىيبعد ذلؾ بضـ ثالثة بنوؾ أجنبية و تدعـ 
والشركة الررنسية لمقرض  5999جواف  11، الشركة المارسيمية لمقرض في 5999جانري 

، وقد كمؼ بتمويؿ بتمويؿ قطاع السياحة والصيد، التعاونيات غير  5995والبنؾ سنة 
، تمويؿ المؤسسات الخاصة التي تعمؿ في مجاؿ الصناعات التقميدية والميف الحرة، الرالحية
 ؤسسات القائمة بأشغاؿ البمديات والواليات.تمويؿ الم

                                                 


 .الذي يرغـ المؤسسات عمى التعامؿ مع بنؾ واحد فقط 5991بناءا عمى قانوف المالية لسنة وذلؾ  

 
1
 Ahmed Henni, crédit et financements en Algérie, les cahiers du CREAD, Alger 1987, p 46. 

 
2

  :النظاـ المصرفي الجزائري الممتقى الوطني األوؿ حوؿ :،  االقتصاديةالنظام المصرفي الجزائري عبد اإلصالحات مميكة زغبب، حياة النجار، 
 11، ص. 1115، قالمة 11ماي  19، جامعة االقتصاديةواقع وآفاؽ، كمية العمـو 
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والستكماؿ بناء النظاـ المصرفي والمالي سارعت السمطات العمومية إلى انشاء مؤسسات   
مالية غير مصرفية تمثمت في شركات التأميف التي تيدؼ إلى التأميف ضد المخاطر المختمرة 

وتولت  5991 ماي 19بتاريخ  SAA، وفي ىذا اإلطار تـ إنشاء الشركة الجزائرية لمتأميف 
إنشاء الشركة الجزائرية لمتأميـ تـ التأميف عمى األفراد، كما  السرقة، ؽ،ائتأميف السيارات،الحر 

عادة التأميف  لمتأميف عمى جميع أنواع المخاطر باستثناء  5991جواف  19بتاريخ  CAARوا 
 المخاطر الرالحية.

 تجمت اإلرادة الكبيرة لمدولة في تأميـ التجارةستقالؿ منذ اال: التجارة الخارجيةعمى مستوى قطاع  -1
شتراكي، وأوؿ سياسات التأميـ تمثمت في مراقبة القطاع االر تطويالخارجية كمبنة أساسية لتنمية و 

التجارة الخارجية مستندة في ذلؾ عمى القوانيف التشريعية األولى غداة االستقالؿ كميثاؽ طرابمس عاـ 
اقترح مبدأ تأميـ التجارة الخارجية بمعنى  5991فميثاؽ طرابمس ، 5991عاـ  ، وميثاؽ الجزائر5991

حكومية ذات  خمؽ مؤسساتجارة الخارجية و تجارة الجممة، و حؽ األولوية لتأميـ الرروع الرئيسية لمت
لواردات وىذا التنظيـ يسمح لمدولة فرض الرقابة الرعمية عمى ا منتوج واحد أو ذات منتجات عدة،

زيادة األرباح عمى  ات، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطمب عمى المنتجات المحمية، والصادر و 
عف ىذا  5991 لـ يحد بدوره ميثاؽ الجزائر سنةو ، االستثمارات خاصة في القطاعات المنتجة

المنحى إذ أكد عمى مبدأ تحكـ الدولة ذات الطابع االشتراكي في التجارة الخارجية وذلؾ بالتركيز عمى 
تأميـ التجارة الخارجية مثؿ تحديد طبيعة السمع التي يجب تصديرىا، وكذلؾ السمع التي يجب 

لقد مست المراقبة بالخصوص الواردات بالتركيز عف آليتيف ىما :إجراءات أدوات الرقابة ، و استيرادىا
نظاـ  ،مراقبة الصرؼ، التعريرة الجمركية فري ما يخص األولى تتمثؿ أساسا في: ،ىيئات الرقابة
أما اآللية الثانية فتتمثؿ في إنشاء ىيئات رقابة يعيد إلييا تنريذ ىذه الميمة مثؿ: ستيراد، حصص اال

إذ تـ إسناد وظيرة تمويف السوؽ إلى ىذا األخير ،(ONACO)الديواف الوطني لمتجارة الخارجية 
تجربة جزائرية في  الذي يعد أوؿ ديواف مف نوعو ذو طبيعة تجارية حيث خمؽ مف أجؿ القياـ بأوؿ

ميداف الرقابة، وكذا إنشاء تجمعات مف المحترفيف في الشراء تسمى: التجمعات المينية لممشتريات 
(GPA ) ما يمي:وىو ما سنعمؿ عمى توضيحو مف خالؿ 
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 إجراءات المراقبة: -5-2

المؤرخ في   599-91ىذا اإلجراء بموجب المرسوـ رقـ  تـ تطبيؽ :نظام حصص االستيراد  - أ
 : وشمؿ السمع التالية 11/11/5991

السمع االستيالكية: وتخص بالتحديد المواد الغذائية في الدرجة األولى، ثـ تأتي في الدرجة  -
 ؛الثانية سمع االستيالؾ الصناعي

ئية، أو المواد الكيمياو  البناء في السمع والمواد المستخدمة فيوتتمثؿ  السمع الوسيطية: -
عمى أف تستريد سمع التجييز مف نظاـ الحصص تحت خمرية ، الموجية لمتحويؿ الصناعي

 .حماية االقتصاد الوطني

أصنافيا في إطار برنامج استيراد سنوي ي تحديد السمع عمى نوعية السمع و ويعتمد ف   
ائري بتوفير العممة الصعبة مصادؽ عميو مف طرؼ الحكومة عمى أف يقوـ البنؾ المركزي الجز 

إعادة ىيكمة التنويع الجغرافي مف خالؿ  حاولت الجزائر بيذا اإلجراء، وقد الالزمة ليذا الغرض
 .أف الجزائر كانت ال تتعامؿ إال مع فرنسا تقريباما و يتنويع مناطؽ االستيراد ال سو الواردات 

تطبيؽ الرسوـ الجمركية ألوؿ مرة في الجزائر، وقد اعتمدت  5991تـ في سنة تعريفة الجمركية: ال -ب
عمى ثالث التعريرة الجمركية وزعت  سمعحسب الف، وحسب الدوؿ سمعحسب ال ،عمى تصنيريف

 كما يمي: أفواج مف المنتجات

 ؛%51تررض عمييا رسوـ بمعدؿالمواد األولية السمع التجييزية و  -
 ؛%11% و1لرسوـ جمركية بيف السمع نصؼ المصنعة خضعت  -
 %11و %51السمع النيائية قدرت الرسوـ عمييا بيف  -

 نالحظ مف ىذا التقسيـ أنو يشجع واردات التجييز الضرورية لبناء االقتصاد الوطني،و    
 .االستيالكية لرسوـ مرترعة مف أجؿ حماية المنتوج الوطني وتخضع السمع

بيف أربع  5991لسنة أما فيما يخص الترتيب حسب الدوؿ، فقد ميزت التعريرة الجمركية    
، فرنسا مناطؽ أساسية وخضعت ىذه الدوؿ لمرسوـ حسب اتجاه تصاعدي وحسب الترتيب التالي :

باقي دوؿ ، ر ترضيؿالدوؿ المستريدة مف شرط البمد األكث، األوروبية االقتصاديةدوؿ المجموعة 
قد اعتبر ىذا النظاـ التعريري نظاما ترضيميا لصالح فرنسا عمى الخصوص ودوؿ و  ،العالـ
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ىذا التمييز يتعارض وىدؼ الجزائر في التنويع الجغرافي ، و المجموعة األوروبية عمى العموـ
  .(1)لمبادالتيا التجارية

  ستقالؿ كانت الجزائر تنتمي إلى منطقة الررنؾ الررنسي الشيء الذي بعد اال :مراقبة الصرف -ج
ية وضع قيود مف غو بومع إنشاء البنؾ المركزي  ،رؤوس األمواؿ ةأدى إلى سيولة كبيرة في حرك

الصادر  91/511بمقتضى قانوف  5991ظير إجراء مراقبة الصرؼ سنة  كةالحر  هشأنيا إبطاء ىذ
مبات النقدية كذا التحكـ في التقعبة و لتقميؿ مف خروج العممة الصوؿ ااالذي ح 51/51/5991في 

ة الوطنية تحييد آثارىا عمى العممة الوطنية انطالقا مف التسيير المستقؿ لمعممفي السوؽ الدولية و 
براـ الصرقات بيذا و االنسحاب مف منطقة الررنؾ، و  أصبحت كؿ أعماؿ الصرؼ وتحويؿ العممة، وا 

وىي رقابة إدارية تقتضي توافؽ العمميات التجارية المركزي  تخضع لرقابة البنؾالتجارية مع الخارج 
 .مع القوانيف المعموؿ بيا في مجاؿ التجارة الخارجية

 :هيئات الرقابة -5-3

ىو أوؿ ىيئة تنشأ بعد االستقالؿ مباشرة مف و  :( ONACO) الديوان الوطني لمتجارة الخارجية -أ  
جاء كتجسيد لمنظاـ  ،عمى التجارة الخارجية وىو ذو طبيعة تجارية ةأجؿ التكرؿ بميمة الرقاب

تتمكف الدولة مف تنظيـ ومراقبة التجارة ، فمكي تدخؿ الدولة في التجارة الخارجيةاالشتراكي القائـ عمى 
 الديواف الوطني لمتجارة الخارجية 5991الخارجية ال سيما المواد ذات االستيالؾ الواسع، أنشئ عاـ 

القيوة،  مثؿ: المواد ذات االستيالؾ الواسعبسندت إليو ميمة تمويف السوؽ الوطنية خاصة أالذي 
 إلخ..الزيت، السكر.

المؤرخ  91/111قـبموجب المرسوـ ر  5991سنة : أنشئت ( GPA) التجمعات المهنية لممشتريات - ب
تظـ كؿ المستورديف الخواص بصرة إجبارية ولكف حسب نوع النشاط الممارس و  ،51/19/5991في 
ىذه التجمعات باالستيراد ووضع ، وقد كمرت ويقترب تكييريا القانوني كثيرا مع شركات المساىمة، 

برامج الواردات وتوزيع الواردات بيف األعضاء، عمى أف توزع ىذه التجمعات إلى خمسة فروع 
 ،أنواع أخرى مف المنتوجات،الحميب ومشتقاتو،الجمد ومشتقاتو،النسيج والقطف، وىي:الخشب ومشتقاتو

رقابة الدولة عمى ىذه الييئة مف جية عمى مستوى المجمس اإلداري بوجود ممثميف دائميف لموزارة وتتـ 
ومف جية أخرى عف طريؽ ،  لالستيرادالمنتدبة والمكمريف بضماف احتراـ تطبيؽ البرنامج العاـ 

 ينصب مف طرؼ الوزارة المنتدبة. محاسب

                                                 
1

 Benissad, Economie du développement de l’Algérie Sous développement et socialisme, 

économica, Paris,1979, P.166 
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 االقتصاديالتخطيط  خالل مرحمةالجزائرية  االقتصاديةسياسة المحاور الكبرى لم:  ثانيالمطمب ال
 (:2:8-2:78المركزي )

ستقالؿ عمى محاولة بسط نروذىا عمى االقتصاد التابع تبعية شبو عممت الحكومة الجزائرية منذ اال 
رسـ معالـ االرتباط مع االقتصاد الررنسي، و وسعت بذلؾ السمطة الحاكمة آنذاؾ برؾ  مطمقة لررنسا،

فكانت ، شتراكي مبمورا مف خالؿ التخطيط المركزيتنموية لمبالد بانتياج المنيج اإلانطالؽ المسيرة ال
لتغيير  في محاولة لوضع المبنة األولى لالنطالقة الرعمية 5999االنطالقة بالمخطط الثالثي لسنة 

في فترة السبعينات و  ،(1)تحضير الوسائؿ المادية إلنجاز المخططات المقبمةاألوضاع عقب االستقالؿ و 
 االقتصاديج ذالنمو  أعطىوقد ، إلتماـ األىداؼ التنموية المسطرةعرفت الجزائر مخططيف رباعييف جاءا 

رة تطوير قطاع صناعي عمومي رو طرح ضو  المتبع دور مركزي ألجيزة الدولة في تحقيؽ عممية التنمية،
  .(2)عتبرت الصناعة الوسيمة الوحيدة التي تضمف اقتصاد مستقؿ ومتكامؿأ، حيث قوي

 ( :2:7-2:78)المخطط الثالثي : أوال

البدء في  بداية جديدة في تنظيـ االقتصاد الوطني بعد االستقالؿ ألنيا سنة 5999تعتبر سنة  
(3):الجزائر العمؿ بالمخططات ألنيا تمكنيا مف التخطيط، وقد اختارت

  

 تمكف مف خمؽ قدرات عمؿ جديدة في آجاؿ  حصر اإلمكانيات البشرية والمادية التي
 ؛ محددة

 ؛ أفضؿ استخداـ ممكف استخداـ الموارد المحصورة والمجندة 

 المجتمع بتحقيؽ االستثمارات المبرمجة في وقتيا تحديد مجاؿ زمني معيف يمتـز فيو.  

وقد باشرت الجزائر فعال في تطبيؽ مجموعة مف المخططات )الخطط( ذات المدى الزمني  
( ، والذي 5999-5999والحجـ االستثماري المتزايد وكانت البداية بالمخطط الثالثي خالؿ الرترة ) المتدرج

المالية وتدىور حاد جاء في ظروؼ اقتصادية واجتماعية صعبة بالنظر إلى االنخراض الكبير في الموارد 
ة أفي مستويات اإلنتاج الوطني لضعؼ التحكـ في الجياز اإلنتاجي بسبب انعداـ اإلطارات الكر

، وليذا فإنو مف بيف األىداؼ التي يصبو إلى تحقيقيا ىي خمؽ أكبر عدد (4)والمعدالت المرترعة لمبطالة

                                                 
1
كمية ، ، أطروحة دكتوراه دولة غير منشورة(3111-1::2، :2:9-2:73االقتصاد الجزائري محاولتين من أجل التنمية ) ،بوكبوس سعدوف  

 .519، ص.5999،جامعة الجزائرالعمـو االقتصادية والتسيير، 
2
 Hamid Temmar ,Stratégie de développement indépendant , le cas de l'Algérie , OPU , Alger 1983 

p.26 
3
 الموقع اإللكتروني:، مأخوذ مف 11،1119، مجمة العموـ اإلنسانية،العددالمحمية في الجزائر تجربة التنمية ،أحمد شريري  

http://www.ulum.nl/d175.html  11:11/ الساعة :15/11/1151اإلطالع يـو  تـ . 
4
 .11،ص. 5991،ديىان المطبىعاث الجامعيت ،الجزائر، 2:91-2:73التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيظ عبد اللطيف به اشنهى ،  
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باإلضافة إلى رفع حجـ الصادرات  ،سةمردودية العامة لممؤسالتسمح بو  ممكف مف الوظائؼ في حدود ما
شباع الحاجات االستيالكية مف المواد المصنعة بشكؿ يتحقؽ فيو إحالؿ الواردات في المستقبؿ  الوطنية وا 

لقد تـ توزيع االستثمارات الرعمية في المخطط الثالثي بيف ثالث مجموعات متجانسة مف حيث ، و (1)
خذت حصة األسد في ىذا المخطط ىي االستثمارات اإلنتاجية طبيعتيا، فكانت المجموعة األولى والتي أ

مميار دج، ثـ يأتي في  1.95مميار دج والصناعة بػ 5.99مميار موزعة بيف الزراعة بػ 9.99المباشرة بػ
 1.19بػ االقتصاديةمميار دج موزعة بيف البنية التحتية  1.15المرتبة الثانية االستثمارات غير اإلنتاجية بػ

مميار دج وفي المرتبة الثالثة جاءت االستثمارات شبو  5.91بػ االجتماعيةوالبنية التحتية مميار دج 
 وىذا ما يوضحو الجدوؿ الموالي: مميار دج 1.19الخدمات بػ المتمثمة فياإلنتاجية و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Abdelhamid Ibrahimi, L’économie algérienne, OPU, Alger,1991,P.41 
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 (:2:7-2:78التقديرات واإلنجازات الفعمية الستثمارات المخطط الثالثي ) (:25) جدول رقم

 التقديرات القطاعات
 )مميار دج(

 نسبة كل قطاع
 إلى
 (%) المجموع

 اتاإلنجاز 
 )مميار دج(

معدالت 
 (%)اإلنجاز

نسبة كل قطاع 
 (%)إلى المجموع

  551.1 5.19 51.95 5.19 الزراعة

  - - 1.55 1.15 الصيد البحري

  511 1.19 1.99 1.11 الري

 11.11 559.11 5.99 59.99 5.91 مجموع الزراعة والري

  555.15 1.11 11.11 1.19 المحروقات

  91.1 5.19 11.11 1.59 الصناعة األساسية

  91.1 1.19 1.15 1.19 الصناعات التحويمية األخرى

 11.9 91.91 1.11 1.19 1.19 المناجم والطاقة

 85024 708: :708 8806 8013 مجموع القطاع المنتج

  11.9 1.59 1.91 1.11 السياحة

  - 1.19 - - النقل

  95.9 1.55 5.11 1.51 صالت السمكية والالسمكيةتاإل 

  - - - - التخزين والتوزيع

 5014 89037 1047 6018 1057 مجموع القطاع شبه المنتج

  91.11 1.19 1.91 1.11 شبكة النقل

  91.19 1.11 1.91 1.11 السكن

  511.9 1.91 9.91 1.95 التربية والتكوين

  911.11 1.91 5 1.19 األخرىاالستثمارات 

 320:5 238033 3012 28055 2069 مجموع االستثمارات األساسية

 211 21202 027: 211 017: مجموع االستثمارات

، الجزائر، 5999-5999، إحصائيات اإلحصائيات والمحاسبة الوطنية مديرية ،وزارة التخطيط والتييئة العمرانية: المصدر
5991. 

يتجمى في  ،في ىذه الرترةأف اليدؼ مف توزيع االستثمارات مف خالؿ ىذا الجدوؿ ضح تيو  
 %1.11مف االستثمارات المنجزة مقابؿ  %91.51والتي استحوذت عمى  توجيييا نحو القطاعات المنتجة

أما عمى مستوى التوزيعات القطاعية فقد  ،لمشاريع البنية التحتية % 15.91موجية لقطاع الخدمات و
،  كما اتجاه االستثمارات جد قوي نحو التصنيعوكاف  مجيود االستثمارات عمى القطاع الصناعي تركز

حيث بمغ حجـ االستثمار  ،لممخطط الثالثي فاقت قيمة التقديرات ةالرعمي اتحجـ االستثمار  نالحظ أف 
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بمغت ذلؾ وبمميار دج  9.19في حيف بمغت تقديراتو مميار دج،  9.59 المنجز مف خالؿ ىذا المخطط
%، ومف خالؿ تتبع أرقاـ المخطط يظير أف قطاع الزراعة والري حقؽ حجـ إنجاز 515.5نسبة اإلنجاز 

مميار دج بينما، التقديرات كانت  5.99حيث كاف اإلنجاز الرعمي يساوي إلى  ،فعمي أكثر مف المقدر
كما حقؽ قطاع االستثمارات األساسية حجـ إنجاز فعمي أكثر مف المقدر  ،مميار دج 5.91تساوي إلى 

مميار دج، ىذا بالنسبة  5.19مميار دج بينما الثاني يساوي إلى  1.15حيث كاف األوؿ يساوي إلى 
لمقطاعات التي حققت زيادة في اإلنجاز الرعمي عف اإلنجاز المقدر، بينما ىناؾ قطاعات أخرى كانت 

نجاز الرعمي أقؿ مف التقديرات، ويظير ذلؾ مف خالؿ المقارنة بيف ما تـ تحقيقو وما تـ فييا نسبة اإل
مميار دج، بينما كانت التقديرات  1.95تقديره، فكاف قطاع الصناعة قد حقؽ حجـ إنجاز فعمي بحجـ 

 .مميار دج 1.11الخاصة بيذا القطاع تساوي إلى 

 ث ىامة نذكر منيا:ولقد شيدت مرحمة تنريذ ىذا المخطط عدة أحدا 

المشاريع األجنبية في القطاعات الصناعية األساسية  بتأميـ 5999قياـ الحكومة الجزائرية في عاـ  -
أسست شركات وطنية أسندت ليا و ، تأميـ قطاع توزيع مواد ومشتقات المحروقاتوتـ في ىذا اإلطار 
 ؛ التصنيع مياـ تجسيد سياسة

كثالث بنؾ ودائع، في  (BEA)عمى مستوى القطاع المصرفي تـ إنشاء البنؾ الخارجي الجزائري   -
وكالة تابعة  11بنوؾ أجنبية بإجمالي  11ليخمؼ ، 111-99بموجب المرسوـ رقـ  5999برأكتو  15
وىي: القرض الميوني، الشركة العامة، قرض الشماؿ، البنؾ الصناعي لمجزائر والبحر األبيض  ليا
دارة العالقات التجارية والمالية مع الال خارج والعمؿ متوسط، بنؾ باركالي، أما دوره فتمثؿ في تسييؿ وا 

الصادرات مف المنتوجات  ، تشجيعييا لخدمة أىداؼ االقتصاد المخططتوجيعمى تطوير التجارة و 
وقات، كقطاع المحر  تقديـ القروض لقطاعات ىامةواإلشراؼ عمى القروض الخارجية و  ،الصناعية

 ؛لكترونية و الكيماوية ، الصناعة اإلالصناعات الثقيمة، النقؿ البحري
المؤرخ في  99/11ألمر رقـ اوبناءا عمى  5999سنة تـ في  :في مجاؿ التجارة الخارجية -

منيا لبناء محاولة  فيجاءت لمراجعة نظاـ التعريرة السابقة جديدة وضع تعريرة  11/11/5999
 ،يؽ أىداؼ المخطط التنمويتحقو توجيو الواردات لخدمة إستراتيجية التنمية الوطنية اقتصاد مستقؿ و 

حالؿ الوارداتو  تيرادساالنتقاء عند اال وقد بنيت ىذه التعريرة عمى مريـو أقرت ىذه التعريرة فئتيف ، و ا 
 مف البمداف في التعامؿ التجاري و ىي:

   ؛األوربية االقتصاديةالمجموعة 
   أبرمت الجزائر معيا عقود و اتراقيات تجارية.البمداف التي 
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المنتجات غير المحولة بغية توجيو الواردات التعريرة بيف المنتجات المحولة و ىذه ميزت كذلؾ وقد  
و يتجمى ذلؾ مف خالؿ رفع قيمة التعريرة الجمركية المطبقة عمى   ،(1)ستراتيجية التنمية الوطنية الخدمة 

المرروضة عمى المواد غير المحولة التي تررض عمييا تعريرة جمركية أقؿ  المواد المحولة بخالؼ تمؾ
كذلؾ ميزت ىذه التعريرة الجمركية بيف المواد االستيالكية ذات األولوية، والمواد أو المنتجات ، انخراضا
 ج الوطني مف المنافسةالغرض مف فرض رسوـ مرترعة عمى السمع الكمالية ىو حماية اإلنتاو ، الكمالية

 الحد مف استيراد السمع التي ال تخدـ التنمية مف جية أخرى.األجنبية و 

كانت إعداد أو التمييدي ما يمكف تأكيده في األخير ىو أف الميمة األساسية لممخطط الثالثي و  
المقدمات الضرورية لممخطط القادـ، أي أنو كاف عبارة عف محاولة لتحديد بعض االتجاىات في إطار 

 . (2)التنمية في السنوات المواليةإستراتيجية 

 (2:84-2:81ثانيا: المخطط الرباعي األول )

جاء المخطط الرباعي األوؿ لتعميؽ اختيارات الخطة األولى ويتضح ذلؾ مف خالؿ أىدافو  
  (3)الرئيسية التي يمكف اختصارىا في النقاط الثالث التالية: 

 ؛تدعيـ وتطوير القاعدة المادية لالقتصاد الوطني -
 ؛االقتصاديتطوير الصناعات القائدة لعممية النمو  -
 إعتماد مبدأ الالمركزية لتحقيؽ التوازف الجيوي.  -

، بترضيؿ االستثمار االقتصاديةتشييػد القواعد الييكمية لمتنمية عمى  ىذا المخطط،عمؿ وبالتالي  
 في الصناعة الثقيمة، مع إعطاء األىمية لالستثمار في ميداف المحروقات مف بتروؿ وغاز. 

                                                 
 بالنسبة للمنتجات المحىلة طبقث عليها النعريفة الجمركية كما يلي: 

 . %11% إلى 11 منتجات استيالكية ذات أولوية -
 .%511% إلى 511 منتجات استيالكية كمالية -
 . % 11 السمع التجييزية -

 المحىلة  فتخضع للرسىم التالية;أما المنتجات غير     

 . % 11% إلى11 منتجات استيالكية ذات أولوية -
 .%11% إلى 11 منتجات استيالكية كمالية -
 . % 11 السمع التجييزية -

1
 Benissad, op.cit, p.167 

 
2

وعموـ  االقتصاديةكمية العمـو  ،منشورة،أطروحة دكتوراه دولة غير في الجزائر االقتصاديةالمديونية الخارجية واإلصالحات  روابح عبد الباقي، 
 91ص. ، 1119/ 1111باتنة،  جامعة العقيد الحاج لخضر، التسيير،

3
عادة تنظيم مسارها في الجزائر محمد بمقاسـ حسف بيموؿ ،   5999 الجزائر، الجزء األوؿ، ،ديواف المطبوعات الجامعية،سياسة تخطيط التنمية وا 
 .119ص. ،
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مميار دج لمقطاع   12.40مميار دج منيا 19.91ولقد صادؼ ىذا المخطط الذي خصص لو  
سف الذي التحة و الثالثي ف الخبرة التي تكونت خالؿ تنريذ الخطةأ الصناعي عدة أحداث ىامة نذكر منيا:

التحسف في التنريذ و المتابعة ، جعؿ باإلمكاف  جانبإلى ، تحقؽ في مناىج التخطيط وأساليبو ومؤسساتو
تنريذ سابقتيا سواء بالنسبة إلى االستثمارات أو النتائج كما جعؿ  أف يأتي تنريذ الخطة الرباعية أفضؿ مف

 :يؤكد ذلؾ أدناهلجدوؿ ااالنجاز توقعات الخطة و  باإلمكاف أف يتخطى

 (2:84-2:81) المخطط الرباعي األول التقديرات واإلنجازات الفعمية الستثمارات (:26جدول رقم )

 القطاعات
 التقديرات
 )مميار دج(

  كل قطاع إلى  نسبة
 (%)لمجموعا

 اإلنجاز
 )مميار دج(

معدالت 
 (%)اإلنجاز

نسبة كل قطاع إلى 
 (%)المجموع

   1.91  1.91 زراعةال

   1.19  1.51 الصيد البحري

   5.11  5.91 الري

 55.99 99.19 1.11 59.91 1.91 مجموع الزراعة والري

   9.99  1.19 المحروقات

   9.11  1.15 الصناعات األساسية

   5.11  5.59 الصناعات التحويمية األخرى

   1.59  5.11 المناجم والطاقة

 19.19 599.91 11.9 11.99 51.11 مجموع الصناعات

 7:037 256015 36026 73059 28045 مجموع القطاع المنتج

   1.99  1.9 السياحة

   5.51  1.9 النقل

   1.11  1.19 السمكية والالسمكية تصالتاال 

   1.19  - التخزين والتوزيع

 8027 24:014 3071 7086 2098 مجموع القطاع شبه المنتج )الخدمات(

   5.51  5.51 شبكة االنقل

   5.11  5.11 السكن

   1.11  1.15 التربية والتكوين

   1.15  1.19 االستثمارات األخرى

 32093 3085: 80:3 41088 9065 مجموع قطاع الهياكل األساسية

 211 241095 47042 211 38086 مجموع االستثمارات

، 2:89-2:78إحصائيات اإلحصائيات والمحاسبة الوطنية،  مديرية ،وزارة التخطيط والتييئة العمرانية المصدر:
 .5991الجزائر، 

 



151 

 

المخطط ىذا المخطط و  الررؽ الكبير بيف قيمة االستثمارات الرعمية بيفيظير الجدوؿ أعاله و  
بحوالي أربع مرات ويدؿ في المخطط األخير حيث تضاعرت قيمة االستثمارات اإلجمالية المحققة  ،السابؽ

في  لمضاعرة الجيد االستثماري لمدولة مف أجؿ تنمية القوى اإلنتاجيةحقيقية إرادة سياسية  ىذا عمى وجود
جي بتنمية الجياز المادي اإلنتالمدولة في ىذا المخطط  واضحاالقتصاد الوطني، ويبدو االىتماـ ال

%  99.19األولوية في عمميات اإلنجاز بنسبة قدرىا ، مف خالؿ إعطائو والمتمثؿ في الزراعة والصناعة
القطاع منيا، فيما لـ يحض % 19.19، استأثر القطاع الصناعي عمى المنجزةمف مجموع االستثمارات 

% مف مجموع االستثمارات الرعمية وىي نسبة ضعيرة إذا ما قورنت بنظيرتيا 9.59 إال عمى شبو المنتج
% مف 15.91عمى نسبة ال بأس بيا قدرت بػ تاألساسية فقد حاز  اليياكؿأما في القطاع الصناعي، 
تعكس ىذه النسب واألرقاـ التوجيات األساسية ، و مميار دج 9.91عمية بقيمة قدرت بػمجموع االستمارات الر

التي تيدؼ إلى تطوير وتحقيؽ مبدأ الصناعة الثقيمة أو الصناعة المصنعة، ومف في ىذه الرترة و لمدولة 
تطوير القطاعات األخرى ليذا كانت نسبة قطاع الصناعة بالخصوص مرترعة جدا بؿ حققت  بعدىا يأتي

 ارتراع في قيمة اإلنجاز عف التقديرات.

واسعة مف شيد االقتصاد الوطني مرحمة جديدة تميزت بحركة األوؿ بمجيء المخطط الرباعي و   
 . 5995سنة الكبرى لممنشآت األجنبية وباألخص تأميـ المحروقات التأميمات 

الثورة الزراعية عاـ بصدور قانوف تميزت مرحمة جديدة في ىذه الرترة كما شيد القطاع الزراعي   
لسوء توزيعيا آنذاؾ عمى الرالحيف والذي كاف نظرا  ،والذي ييدؼ إلى إعطاء األرض لمف يخدميا 5995

السبب الرئيسي في انخراض مستوى المعيشة لمجماىير الريرية وعدـ قدرتيا عمى تحديث األساليب 
دماجو في برامج التنمية  الزراعية المختمرة، وييدؼ ىذا اإلجراء إلى عصرنة القطاع الرالحي وا 

المدف بغرض العمؿ في قطاعات الصناعات الحديثة اإلنشاء ، ال سيما أف النزوح الريري نحو االقتصادية
 قد بات ييدد بامتصاص اليد العاممة مف القطاع الرالحي.

أخذ اتجاه أكثر حمائية، تالسياسة التجارية ت بدأ ،ومع بداية السبعينات التجارة الخارجيةأما قطاع  
 ىيئات ومؤسسات معينة لخارجية عبرة في تسيير التجارة اوىذا بإصدار عدة قوانيف تدعـ تدخؿ الدول

حؿ المجمعات ، حيث شيدت ىذه الرترة 5999سنة  موصوؿ إلى احتكار ىذا القطاع وتأميمو كميةل
(، وقد جاء ىذا الحؿ بعد الخالفات التي ظيرت بيف أعضائيا مف جية، ومطالبة GPAالمينية لمشراء )

 5995سنة المؤسسات التي بمغ عددىا في  ىذه،مف جية ثانية  االحتكارالمؤسسات العمومية بسمطة 
وفي  ،%مف التجارة الخارجية الجزائرية91حوالي عشريف مؤسسة عمومية، تسيطر عمى حوالي 

تـ رسميا تعميـ احتكار الدولة عمى الواردات مف خالؿ المؤسسات العمومية التي  5995و 5991سنتي
وظيرت احتكارات استيراد مرتبطة باإلنتاج  ،والخواصالمؤسسات  أسندت إلييا ىذه الميمة دوف غيرىا مف
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أكثر في إلى التحكـ  توسيع ىيمنة المؤسسات الحكومية، وتيدؼ الدولة مف خالؿ وأخرى مرتبطة بالتوزيع
ف الوصاية والمؤسسات ظيور خالفات بيمنيا: مشاكؿ عدة أفرز ىذا النظاـ قد إال أف  ،التدفقات التجارية

نوعية المنتجات والخدمات  ، رداءةرامج محددة لالستيراد مف طرؼ المؤسساتغياب ب ،التابعة ليا
 مما أدى إلى إتباع ،...إلختوسع دائرة التوزيع وما انجر عنو مف ارتراعات عمى مستوى األسعار، قدمةالم

ذي وال ،(AGI) لالستيراد وىو نظاـ التراخيص اإلجمالية لالستيراد نظاـ جديد يقوـ عمى نظاـ جديد شامؿ
 91/51وقد صدر بموجب األمر  ،يعتبر مف الوسائؿ المعتمدة لبسط احتكار الدولة عمى التجارة الخارجية

برنامج العاـ لالستيراد الذي تحدده الالخاص بشروط االستيراد ضمف  5991جانري  11المؤرخ في 
أصبح تحقيؽ عمميات االستيراد يتـ تحت غطاء الرخص  5991فبداية مف سنة ، (1)الحكومة سنويا

وقد  ،ورخص االستيراد بالنسبة لمقطاع الخاص ،بالنسبة لعمميات القطاع العاـ AGIاإلجمالية لالستيراد 
حكاـ  ،لمدولة باعتبارىا عونا متدخال ومنظما لمتجارة الخارجية االقتصاديةبرز األىمية يلىذا النظاـ  جاء وا 

، أما بالنسبة لمتعريرة الجمركية إدارة الجمارؾبواسطة  ، واإلداريةالجياز المصرفيبواسطة الرقابة المالية 
جديدة في سياستيا التنموية  إستراتيجيةمع بداية السبعينات، ودخوؿ الجزائر في المطبقة خالؿ ىذه الرترة و 

صممت تعريرة جمركية  ،الجديدة لالقتصاد الوطنيرض االستجابة لالحتياجات غول ،اليادفة إلى التصنيع
لتدعيـ السياسة التنموية الوطنية المسطرة  5991ديسمبر 19المؤرخ في  99-91بموجب األمر رقـ  جديدة

ت عضخأعرت ىذه التعريرة بعض السمع مف الضريبة الجمركية وأوؿ، حيث في المخطط الرباعي األ
المنتجات ،  لسمع التجييزية)اات الجزائرية ودعـ قدراتيا اإلنتاجية جميع السمع الضرورية إلتماـ االستثمار 

فيما أخضعت السمع الكمالية  ، %51% و 1ػ إلى معدؿ مخرض ب...إلخ ( الصيدالنية السمع الوسيطية
ذا عززت ىذه التعريرة توجو الجزائر نحو إرساء بيو  % 511و%  11إلى معدالت مرترعة تتراوح  بيف 

ر حماية أفضؿ يتوف، و داخؿ البالد، والتخمي عف استيراد السمع التي يمكف إنتاجيا محمياقاعدة صناعية 
 . (2)لممنتوج الوطني مف المنافسة األجنبية

                                                 

 إلخ…في المىاد الحديديت  SNCفي مىاد البناء، شركت   SNMC، شركت   SONACOMمثل شركت   


" ثـ مف طرؼ الغرفة الوطنية O.S.C.I.P"كانت الرخص اإلجمالية لالستيراد تمنح مف طرؼ وزارة التجارة، ورخص االستيراد تمنح مف طرؼ 

تحصؿ المؤسسات الوطنية عمى غالؼ مالي مقيـ بالدينار الجزائري بمثابة تراخيص باالستيراد يحدد السمع التي  AGIنظاـ  في ظؿو  ،لمتجارة
لمعقود  domiciliationالمسبؽ  فيطوترتبط الرخص اإلجمالية لالستيراد بالتو ، المبالغ المسموحة لكؿ سمعة، و ة(يتستورد )وضعيتيا في التعرير

مما يعني أف المؤسسات كانت موضع رقابة إدارية  .وكذا باحتراـ القواعد المسيرة لمراقبة الصرؼ ،كي والتسديد المالية قبؿ التصريح الجمر يالتجار 
 وليذا فإف مراقبة عممية االستيراد كانت تتـ مف طرؼ بنؾ التوطيف خاصة مف خالؿ الرخص اإلجمالية لالستيراد، وىذا بتأكدىا مف :. ومالية مسبقة

 . AGIاالستيراد ، يجب أف تظير في السمعة موضوع  -
 .  AGIعدـ تجاوز المبالغ المنصوص عمييا في  -
 التأكد مف أف الرخص تحمؿ تأشيرة البنؾ المركزي . -
1
والتسيير،  االقتصاديةكمية العموـ  ،غير منشورةرسالة ماجستير  ،السياسات التجارية واالندماج في النظام التجاري العالمي الجديد ،مرناح حكيـ 

 .511،ص.1111/1111جامعة الجزائر،
 
 
2
 .511ص. المرجع السابؽ، 
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 (2:88-2:85الرباعي الثاني )  طخطمالثالثا: 

مف الطبيعي كاف و  ،5999-5991 خالؿ الرترة ممت الجزائر عمى تنريذ خطتيا الرباعية الثانيةع 
تعكس الحقائؽ الجديدة عف قطاع  التي تـ إعدادىا عند نياية الستينيات لـ تكف األولى الخطة الرباعيةأف 

 1973 النرط في أكتوبر أسعارو ارتراع  5995خاصة بعد تدابير التأميـ والتوسع في سنة  النرط و الغاز

مما  ،النرط الداخمية قد تغيرتت أوضاع الرباعية الثانية كان ، و في المرحمة التي تـ فييا إعداد الخطة
مميار دج، ويزيد ىذا الحجـ  551دفع بالحكومة الجزائرية إلى رفع حجـ اإلنراؽ االستثماري التقديري إلى 

مرة وعف حجـ االستثمار التقديري لممخطط الرباعي  51عف حجـ االستثمار التقديري لممخطط الثالثي بػ
العامة ليذا المخطط مماثمة ألىداؼ المخططات السابقة، مع تركيز تعتبر األىداؼ و  ،(1)مرات 1األوؿ بػ

أكثر عمى رفع اإلنتاج وتوزيع التنمية عبر مختمؼ أنحاء القطر، وقد كاف مف المتوقع أف يرترع الناتج 
 ،%51، وىو ما يعادؿ نسبة سنوية لمتنمية تبمغ %19الوطني اإلجمالي بشكؿ ممموس وبنسبة ال تقؿ عف 

وىو التكامؿ  الذي سيسمح إنجازه بتحقيؽ اليدؼ األسمى، ولوية دائما مف نصيب التصنيع،وقد كانت األ
الصناعي عمى نطاؽ أوسع، بغية التوصؿ إلى رفع اإلنتاج في أقرب اآلجاؿ، وتوفير مناصب الشغؿ، 

مية وكاف مبدأ رفع تحويؿ الموارد الطبيعية إلى أقصى درجة يعتبر دائما أولوية قصوى بيدؼ توسيع عم
والصمب والمعادف غير الحديدية  التصنيع، وتستجيب ليذا المبدأ المشاريع القائمة في مجاالت الحديد

الكيماوية واإلسمنت، وفيما يتعمؽ باالستثمارات في صناعة الحديد والصمب، تـ  ةواألسمد ءالبتروكيمياو 
يوني طف، بغية توفير تشكيمة تصميـ مركب الحجار لمحديد والصمب، عمى نحو يسمح برفع اإلنتاج إلى مم

يو ناؿ قطاع الصناعة والمحروقات وعم، (2)كبيرة مف منتجات الحديد والصمب المستيمكة عمى نطاؽ واسع
مف االستثمارات المحققة خالؿ  % 95.59ستثماري بنسبة وصمت إلى النصيب األعمى مف اإلنراؽ اال

 ىذه الرترة وىذا ما يوضحو الجدوؿ الموالي:

 

 

 

 

 

                                                 
 .191محمد بمقاسـ حسف بيموؿ، مرجع سابؽ، ص1

،  الجامعيػة المطبوعػات ف، ديػوا(2:89-2:79) الصـمبضـوء دراسـة قطـاع الحديـد و  ىالتنميـة الصـناعية فـي الجزائـر عمـالػديف لعويسػات،  ؿجما 2
 .19ص. ،5999الجزائر، 
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 (2:88-2:85) لثانيالمخطط الرباعي ا التقديرات واإلنجازات الفعمية الستثمارات(:27رقم ) جدول

 القطاعات

 التقديرات
 )مميار دج(

نسبة كل قطاع 
إلى 

 (%)لمجموعا

 اتاإلنجاز 
 )مميار دج(

 إلنجازامعدالت 
(%) 

نسبة كل 
قطاع إلى 

 (%)المجموع

   1.91  51.11 زراعةال

   1.19  1.51 الصيد البحري

   1.99  1.91 الري

 9.11 11.19 9.95 51.59 59.91 مجموع الزراعة والري

   19.11  59.11 المحروقات

   19.19  15.99 الصناعات األساسية

   1.19  1.15 الصناعات التحويمية األخرى

   1.91  1.91 المناجم والطاقة

 95.59 511.1 91.51 11.11 19.11 مجموع الصناعة

 79062 237048 94017 69083 75083 القطاع المنتج مجموع

   5.11  5.11 السياحة

   1.19  9.19 النقل

   1.11  5.15 الالسمكيةو المواصالت السمكية 

   5.19  5.11 التخزين والتوزيع

 9054 8045: 21033 064: 21061 به المنتجشمجموع القطاع 

مؤسسات إنجاز البناء واألشغال 
 العمومية

1.91  1.11   

   1.99  1.19 شبكة النقل

   1.19  1.91 المناطق الصناعية

   9.11  9.11 السكن

   1.91  9.91 التربية والتكوين

   9.99  51.11 االستثمارات األخرى

 34016 8:096 380:6 42086 46011 مجموع الهياكل األساسية

 211 221 232034 211 221033 مجوع االستثمارات

، الجزائر، 5999-5999، إحصائيات اإلحصائيات والمحاسبة الوطنية مديرية ،وزارة التخطيط والتييئة العمرانية :المصدر
5991. 

أخذ % وكالعادة 551سجؿ ىذا المخطط نسبة زيادة في إجمالي االستثمارات الرعمية المحققة قدرت بػ
% مقسومة بيف قطاع 99.15جمالي االستثمارات الرعمية فكانت نسبتو إالقطاع المنتج حصة األسد مف 
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% ثـ يأتي في المرتبة الثانية قطاع اليياكؿ األساسية 95.59% وقطاع الصناعة بػ9.11الزراعة والري بػ
بيف  االستثماريإذا ترحصنا تطور النشاط ، و %9.11قطاع الخدمات بػ  األخيروفي  % 11.11بػ

د أف القطاع الوحيد الذي سجؿ السرعة في اإلنجاز و تجاوز اليدؼ التقديري ىو مختمؼ القطاعات نج
%،كما حقؽ القطاع المنتج نسبة زيادة قدرت 511.1القطاع الصناعي بنسبة زيادة عف اليدؼ قدرت بػ

االستثمار الرعمي المحقؽ حجـ بمغ  ،مميار دج 91.91بعدما كانت التقديرات تساوي حيث و %، 519.19بػ
القطاع الزراعي معدؿ اإلنجاز في االنخراض الكبير في لمالحظ في ىذا القطاع مميار دج، وا 91.19
وعمى عكس القطاع المنتج فإف في القطاعات كميا لـ ،مف إجمالي التقديرات  فقط %11.19 بمغ الذي 

مات ىي تصؿ إلى اليدؼ المسطر وىو الوصوؿ إلى أرقاـ التقديرات فكانت نسبة اإلنجاز في قطاع الخد
أما قطاع اليياكؿ األساسية فكانت نسبة اإلنجاز نوعا ما منخرضة حيث  % مف إجمالي التقديرات،99.11
 .% مف إجمالي التقديرات 99.91قدرت بػ

 (:2:8-2:89المرحمة التكميمية )رابعا : 

خطط الرباعي الثاني، تعتبر ىذه الرترة بمثابة المرحمة االنتقالية، التي تـ خالليا إتماـ ما تبقى مف الم    
 : (1)وقد تميزت ببرامج استثمارية تتصؼ ببعض الخصائص، نحاوؿ سردىا كما يمي

الحجـ الكبير مف االستثمارات الباقي إنجازىا مف المخطط الرباعي الثاني، والمقدرة بحوالي  -
 مميار دج؛  591.19

  تسجيؿ برامج استثمارية جديدة لمواجية المتطمبات الجديدة لمتنمية؛ -
 أغمب البرامج أعيد تقييميا، بسبب التغيرات التي طرأت عمى األسعار والناتجة عف األزمة الدولية؛  -
سنة  مميار دج، أما  1.91ىي  5999إف مجموع االستثمارات المسجمة والمعاد تقييميا خالؿ سنة  -

مميار دج مف مجموع الترخيص المالي المقدر  11.99فكانت إنجازاتيا المالية قد بمغت  5999
 مميار دج.  91.99بحوالي 

عادة تقييـ مشاريع االقتصاديويرجع العديد مف   يف سبب التأخر في إنجاز العديد مف المشاريع وا 
 تالية:أخرى كانت مبرمجة إلى عدة عوامؿ يمكف اختصارىا في النقاط ال

 جاز وقمة مكاتب الدراسات الوطنية؛نقص خبرة الشركات الوطنية المكمرة باإلن -
مشاريع وبالتالي المنتوج زيادة فترة اإلنجاز لمختمؼ المشاريع مما ينعكس سمبا عمى تكاليؼ ىذه ال -

 النيائي؛

                                                 
1
 119، 111ص. ص. ،5995، الجزائر، ، ديواف المطبوعات الجامعيةسياسة تمويل التنمية وتنظيمها في الجزائر ،محمد بمقاسـ حسف بيموؿ 
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كما ىو رس الوقت ،تأخير تشغيؿ الوحدات اإلنتاجية بسبب عدـ انجاز جميع أجزاء المشروع في ن -
نية مما يؤدي إلى خسائر فالشأف بالنسبة لمركب األسمدة الروسراتية بعنابة أو أخطاء ىندسية و 

 ؛ىامة تنعكس في شكؿ تضخـ تكاليؼ المشاريع الصناعية

ارتراع تكاليؼ استيراد التجييزات والمواد األولية ونصؼ المصنعة الضرورية لعمميات اإلنتاج  -
 ذي عانت منو الدوؿ المتقدمة في فترة السبعينات.بسبب أزمة الكساد التضخمي ال

إلى تكريس الطابع النيائي الحتكار في ىذه المرحمة ولة دتجيت الإ ،وفي مجاؿ التجارة الخارجية 
المتضمف تأميـ التجارة  5999فيرري  55المؤرخ في  11-99وأصدرت القانوف ، التجارة الخارجية

وأقصى  ،ىذا القانوف فقد تـ إضراء طابع الدولة عمى تجارة التصديروبموجب المادة األولي مف ، الخارجية
حيث نصت عمى أف تصدير السمع ونشاطات التمويف والخدمات تقتصر  ،كؿ المصدريف الخواص
وبموجب المادة نرسيا فإنو تـ إلغاء وحظر المستورديف الخواص مف ممارسة أي  ،وتخضع لسمطة الدولة

ف قد ألغى كؿ السبؿ المختمرة لتدخؿ المستورديف الخواص وحؿ كؿ مؤسسات وعميو فإف ىذا القانو  ،نشاط
لممؤسسات االشتراكية ذات الطابع  االحتكارتـ إسناد  و ،االستيراد والتصدير الخاصة بقوة القانوف

 .(1)والدواويف والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ،الوطني

 (:2:8-2:78)االقتصاديمة لفترة التخطيط العا االقتصاديةالنتائج  :خامسا

ىتماـ في عدة أدى إلى تحقيؽ إنجازات جديرة باإلف مجيودات التنمية خالؿ ىذه الرترة، قد إ   
لى إحداث تحويالت عميقة في االقتصاد الوطني، إال النتائج المحصؿ عمييا، وبالرغـ مف   أفمياديف، وا 

وفي حجـ ضخامة اإلمكانيات المالية بالداخؿ والخارج  أىميتيا، لـ تكف في مستوى المجيودات المبذولة
ببروز ، وباإلضافة إلى كؿ ما سبؽ، تميزت السنوات األخيرة ليذه الرترة، المخصصة لعممية التنمية

واالجتماعي ويمكف إيجاز أىـ النتائج  االقتصاديى الصعيديف ماالختالؿ في التوازنات وتراقـ التوترات ع
 خالؿ ىذه الرترة فيما يمي: االقتصادية

تميزت ىذه المرحمة مف مسيرة االقتصاد الجزائري بتخصيص جزء كبير مف الدخؿ الوطني  -5
لالستثمار في القطاع الصناعي مقارنة بالقطاعات األخرى، وأعطيت األولوية لرروع المواد 

عتماد عمي القطاع التصنيع وبسرعة كبيرة مف خالؿ اإللقد كاف اليدؼ ىو و  الوسيطة والتجييز،
العمومي ومف ثـ المؤسسة الوطنية، وبالتالي فقد لعبت الدولة دورا ىاما وجوىري في إحداث 
 التصنيع الذي كاف لو الدور الرئيسي في اإلنتاج والعمالة وخمؽ القيمة المضافة، ولقد ترتب عمى

السنوي خالؿ ىذه  االقتصاديبمغ متوسط النمو ىده السياسة أداء اقتصادي ال باس بو  حيث 
 5999سنة   %11.1،كما انخرضت معدالت البطالة خالؿ ىذه الرترة لتصؿ إلى  %9الرترة 

                                                 
1
 .511ص. مرجع سابؽ، مرتاح حكيـ،  
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وارترع كؿ مف الناتج الداخمي اإلجمالي وكذا نسبة اإلستثمارات إلى الناتج الداخمي اإلجمالي كما 
 ىو موضح الجدوؿ الموالي:

                                                                                                  (:2:8-2:78)الفترة الناتج الداخمي اإلجمالي واالستثمارات خالل كل من (: تطور 28جدول رقم )
 الوحدة: مميار دج

 :2:8-2:89 2:88-2:85 2:84-2:81 :2:7-2:78 انـالبي

 551.19 519.1 551 19.9 الناتج الداخمي اإلجمالي

 11.99 515.11 19.15 9.59 االستثمارات

نسبة االستثمارات إلى الناتج 
 (%)الداخمي اإلجمالي

59 15.9 99.1 19.1 

مطبعة دحلب، الجزائر، ، واألزمة السياسية االقتصاديةالجزائر بين األزمة : محمد بمقاسـ حسف بيموؿ، المصدر

 599.ص.5991

عبر نسبة االستثمارات إلى الناتج الداخمي اإلجمالي رتراع اونالحظ مف خالؿ الجدوؿ   
الذي شيد فيو اإلستثمار في قطاع المخطط الرباعي الثاني، المخططات المعتمدة وخاصة في 

، كما ارترع حجـ الناتج الداخمي اإلجمالي اىتماـ كبير الصناعة وخاصة الصناعات المصنعة 
مميار دج خالؿ المخطط الرباعي الثاني  519.1مميار دج في المخطط الثالثي إلى  19.9مف 

 ي ىذه الرترة .والذي دعمو كذلؾ ارتراع أسعار البتروؿ ف

ترتب عنيا  ،السياسات التوسعية المتبعة خالؿ ىذه الرترةإف التركيز عمى قطاع المحروقات و  -1
وجود سوؽ  ، حيث أدت إلىاالقتصاديبعض االنعكاسات السمبية أثرت فيما بعد عمى النمو 

داخمية كبيرة لـ يستطيع اإلنتاج الوطني تمبية احتياجاتيا في ظؿ ركود اإلنتاج الوطني في المجاؿ 
تضاعؼ االستيالؾ اإلجمالي مف السمع والخدمات المعبر عنو باألسعار الثابتة ، حيث الرالحي

 االجتماعيةات ولقد أدت الضغوط التي تمارس فييا الطمب ،9.1بمعدؿ سنوي يبمغ في المتوسط 
غوط إلى زيادة الض ،والرردية لالستيالؾ والناتجة عف زيادة المداخيؿ في مقابؿ محدودية العرض

ستيراد الذي أخذ يزداد يوما بعد يوـ مما ساىـ في زيادة المجوء إلى التضخمية وكذا المجوء إلى اال
حيث يشير  افية معينة،ستيراد بمناطؽ جغر وخاصة في ظؿ ارتباط عمميات اال القروض الخارجية،

خالؿ ىذه الرترة إلى أف المصدر الرئيسي توزيعيا الجغرافي تحميؿ بنية الواردات الجزائرية و 
ات المتطورة، حيث بمغت الواردات الجزائرية مف ىذه األسواؽ االقتصاديلمواردات الجزائرية ىي 

 5991في سنة   99.95%

                                                 

 .مف القيمة المضافة الكمية % 9لـ يمثؿ نصيب القطاع العاـ في الزراعة سوى  
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المنطقة عانت مف ارتراع فاحش في األسعار خالؿ وبما أف ىذه  ،(1) 5991في سنة  % 99.11و 
فقد انعكس ذلؾ سمبا عمى االقتصاد الجزائري في ىذه الرترة، وتحظى السوؽ  ،فترة السبعينات

حيث احتمت الواردات  ،رنسا بأكبر نسبة مف ىذه الوارداتاألوروبية المشتركة سابقا وباألخص ف
سنة  % 11.9و  5991ي الواردات الجزائرية سنة مف اجمال % 11.1الجزائرية مف السوؽ الررنسة 

5991
(2). 

 9111إلى  5995مميوف دوالر عاـ  1111خالؿ ىذه الرترة مف  القروض الخارجيةارترعت  -1
، وبالتالي تكوف قد 5999مميوف دوالر عاـ  11199، لتقرز إلى 5991مميوف دوالر عاـ 

تضاعرت بحوالي ست مرات خالؿ ذات الرترة، ويرجع ىذا االرتراع إلى التوسع في استيراد المواد 
د الوطني آنذاؾ عمى توفير مثؿ ىذه المواد الضرورية األولية وسمع التجييز بسبب عجز االقتصا

لمجياز اإلنتاجي إضافة إلى ارتراع الواردات مف السمع الغذائية والمنتجات االستيالكية ،وكذا 
تطور حجـ المديونية وقد اقترف  ،توفير الموارد المالية الالزمة لتمويؿ البرامج التنموية المخططة

مميوف دوالر  551س لخدمات الديف الخارجي، التي ارترعت مف الخارجية لمجزائر بتطور مممو 
، وىذا 5991مميار دوالر سنة  119لتتراجع إلى  5991مميوف دوالر سنة  919إلى  5995سنة 

راجع لمتحسف الكبير في سعر صرؼ الدوالر تجاه الررنؾ الررنسي، ويعد ىذا األمر في صالح 
في السوؽ العالمي يتـ بالدوالر، غير أف خدمات الديف  الجزائر، عمى اعتبار أف تقييـ المحروقات

5999مميوف دوالر عاـ  2623الخارجي ما فتئت أف تعود لالرتراع مجددا، وصوال إلى 
(3) . 

زينة دائرة الخ نجد أنو يتكوف نظريا مف دائرتيف، ،تمويؿ االستثمارات في ىذه الرترةبالنسبة لنظاـ  -1
أنو في الواقع تركز عمى قطب واحد في التمويؿ تشكمو دائرة ، غير العمومية والدائرة البنكية

وىذا نتيجة تجاوز الصالحيات المعتمدة لدى الخزينة في أساليب التدخؿ  الخزينة العمومية،
باعتبارىا الوسيط المالي الذي يحقؽ االنسجاـ بيف نظاـ التمويؿ وتخطيط االستثمارات العمومية، 

ونو مصدرا لمتدفقات النقدية الموجية لتسيير حسابات وانحصر دور البنؾ المركزي في ك
المؤسسات العمومية عف طريؽ الجياز المصرفي وكذا الرقابة الكمية عمى النقد، و بالرغـ مف 

إال أنو لـ يتمكف مف التأثير عمى حجـ  امتالؾ البنؾ المركزي لوسائؿ لرقابة عمى العرض النقدي،
في تحديد الحجـ الضروري مف القروض الموجية لتغطية االئتماف نظرا لتدخؿ وزارة المالية 

الشيء الذي نجـ عنو تضاعؼ الكتمة النقدية خالؿ ىذه الرترة بمعدؿ سنوي ، احتياجات االقتصاد
ويعتبر ىذا المعدؿ المرترع بالمقارنة مع معدؿ نمو اإلنتاج الداخمي الخاـ  11متوسط قدر بػ 

 التوترات التضخمية.األمر الذي زاد مف حدة  ،9الذي بمغ 

                                                 
1
 ONS, , Rétrospective Statistique 1970-2002,Alger 2005,p.171. 

2
 Ibid, p.169. 

3
 .115عزيزة  به سمينت ، مرجع سابق ، ص .  
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تجاىؿ دور القطاع الخاص في إحداث التنمية حيث سعت الدولة إلحكاـ قبضتيا عمى االقتصاد  -1
مف خالؿ توسيع القطاع العمومي و السيطرة عميو، وعميو انتقمت حصة ىذا القطاع في اإلنتاج 

 . 5999عاـ  % 91.11إلى  5999عاـ  % 11.19الداخمي الخاـ مف 

مف خالؿ  االجتماعيةو  االقتصاديةإف رغبة الدولة الجزائرية وعزميا عمى تحضير وتنظيـ التنمية  -9
التحكـ في أىـ مقاليد التوجيو وتسيير االقتصاد قد حثت إلى تكييؼ مختمؼ المؤسسات العمومية 
ي وتوكيميا لمممارسة أكبر جزء مف الصالحيات، إف التعدي عمى االمتيازات بيف القطاع المال

إلنجاز االستثمارات كاف عمى  االقتصاديةوالقطاع اإلنتاجي مع االستقطاب المررد لممؤسسات 
، مما أدى إلى ظيور اختالؿ في توازف الييكؿ االجتماعيةو  االقتصاديةحساب مستمزمات الرعالية 

يا المالي لعدد كبير مف المؤسسات الوطنية، كما أف التكاليؼ الباىظة وتمديد اآلجاؿ عممت كم
بؿ أجبرت أحيانا بعض المؤسسات عمى تسديد القروض قبؿ  عمى إبطاؿ مخططات التمويؿ،

ما يقرب  5999ة سنة استعماؿ االستثمارات، ولقد بمغت القروض الممنوحة لالستثمار في نياي
في  19منيا في شكؿ قروض طويمة األجؿ، وما يقرب 11، منح ما يزيد عف مميار دج 591

مف القروض وأكثر مف النصؼ منيا  99تأخذ الصناعة أكثر مف و  شكؿ قروض خارجية،
، والجدير بالمالحظة أف النظاـ المالي لـ يوفر أدوات التأطير ومراقبة (1)يخص قطاع المحروقات

النرقات بعنواف المخططات لضماف استعماليا بأحكاـ وفعالية، وكاف نتيجة ذلؾ ضعؼ حجـ 
مؤسسات إنتاج السمع والخدمات والذي يرجع إلى عدة تسديد اعتمادات االستثمار مف طرؼ 

 أسباب نذكر منيا اآلجاؿ الطويمة إلنجاز االستثمارات والضعؼ الممحوظ في تحكـ جياز اإلنتاج
أماـ الضعؼ الممحوظ في تجديد المخزوف مف الموارد أجبرت والنقائص الظاىرة في التسيير، و 

يميا المزيد مف التسبيقات أي بمعنى آخر اإلقداـ الخزينة عمى أف تطمب مف البنؾ المركزي تقد
عمى إنشاء األوراؽ النقدية، عالوة عمى ذلؾ فإف المشاكؿ المرتبطة بتمويؿ االستثمار وفقد 
التوازنات عمى مستوى االستغالؿ أدت إلى التراقـ في عجز المؤسسات لدى البنوؾ بمغت ما 

مميار لمقطاع الصناعي خارج  51عف منيا ما يزيد  5999مميار دج في سنة  11يقرب مف 
المحروقات، إف ىذه االضطرابات المقرونة بعدـ تكيؼ النظاـ الجبائي والتعقيد والبطء في 
اإلجراءات الموضوعة وعدـ وجود نظاـ أسعار متناسؽ أدت كميا إلى زيادة ىامة في تكاليؼ 

  اإلنتاج وزادت مف تراقـ فقداف توازف اليياكؿ المالية لممؤسسات.

 

 

                                                 
1
 .119دراوسي مسعود،مرجع سابؽ،ص.  
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 (:2:8-2:73وضعية االستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة ): ثالثالمطمب ال

عرفت الجزائر نشاطات االستثمار األجنبي المباشر حينما كانت تحت سيطرة االستعمار الررنسي  
وبروز كيانيا السياسي ، تغيرت نظرتيا  تجاه الشركات األجنبية،  5991لكف بعد نيميا الستقالليا سنة 

المباشر األجنبي  االستثمارعتبر أ ثـ ومف ،الستعمار ومساس بالسيادة الوطنيةمتداد لإالتي رأت فييا 
 التبعية والتخمؼ.تكريس وسيمة لنيب الثروات وتحويميا إلى بمدانيا األصمية و 

أسموب التنمية المتبع غداة االستقالؿ و  االقتصاديةمف خالؿ القراءة الواضحة لمعالـ السياسة و  
ع العاـ، التأميـ نجد وحتى نياية السبعينات والتي وجدنا أنيا كانت  تقوـ عمى نظاـ التخطيط، ىيمنة القطا

بالرغـ  أو حتى مجرد اإلبقاء عميو، أنيا كانت غير مشجعة تماما الستقطاب االستثمار األجنبي المباشر
مف أف ىذه الرترة شيدت تبني قوانيف تخص تشجيع الرأس ماؿ األجنبي والتي تمثمت في قانوف االستثمار 

 . 5999وقانوف االستثمار سنة  5991لسنة 

199-91أصدرت الجزائر قانوف  5991جويمية  19في  :2:74تثمار لسنة  قانون االس -5
(1) 

، وكاف ييدؼ أساسا إلى إعادة ي يتعمؽ باالستثمارات في الجزائرالذي يعتبر أوؿ نص تشريع
حيث اعتبر المالحظوف أف ىذا القانوف كاف موجيا خصيصا إلى  االقتصاديبعث النشاط 

المستثمر األجنبي، خاصة واف الجزائر في تمؾ المرحمة لـ تكف تممؾ رأسمالييف وطنييف ليذا كاف 
يجب عمييا توجيو دعوة لالستثمار األجنبي المباشر اإلنتاجي حيث جاء ىذا النص بعدة امتيازات 

ويمكف تمخيص ، (2)ادة الثانية منو مف شانيا جمب ىذه الرئةجبائية ومالية خاصة في الم
 :إطار ىذا القانوف فيما يمي فياالمتيازات الممنوحة لممستثمريف األجانب و الضمانات 

اإلقامة والتي لكؿ األشخاص الطبيعييف والمعنوييف األجانب وحرية التنقؿ و  االستثمارحرية  -
القانوف  األجنبية المساواة أماـ القانوف )عف طريؽتضمف لألشخاص العامميف في المؤسسات 

 ؛ الجبائي(
تاريخ  سنة إبتداءا مف 51التمتع بقانوف ضريبي خاص وىذا خالؿ مدة زمنية معينة ال تتعدى  -

 ؛عتماداإلالحصوؿ عمى 
 11الضرائب المختمرة عمى األرباح الصناعية خالؿلتخريض الكمي أو الجزئي لمرسوـ و ا -

 .اآلالت وسمع التجييز استيرادأو عمى  ،أقصى حدكسنوات 

                                                 
1

 .5991أوت  1،الصادرة في  91والمتعمؽ باالستثمار، الجريدة الرسمية ، العدد  5991جويمية  19المؤرخ في  199-91القانوف  

 6.ص ،5999، ديواف المطبوعات الجامعية،الجزائر،قانون االستثمارات في الجزائر ،كماؿعميوش قربوع 2
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القوانيف والتشريعات يتمتع المستثمريف بعدة ضمانات ىذه وفي حالة حدوث أي تغيير في      
 و ىذا فيما يخص: امتيازاتو 

 ؛سنويا ألرباح الصافية المحققةمف ا% عمى األكثر  11إمكانية تحويؿ  -

 ؛الشركةاتج عف تصرية إمكانية تحويؿ رأس الماؿ الن -

 بالشروط التالية: لتزاـاالعمى المؤسسة  االمتيازاتولكف لمتمتع بيذه       

 ؛تعميـ و تأطير العماؿ الجزائرييف -

 ؛عماؿ جزائرييفو  إلطاراتمنصب شغؿ دائـ  511خمؽ عمى األقؿ  -

محدد ومعرؼ عمى أساس أنو قطاع              اقتصاديفي قطاع أو نشاط  االستثمارالعمؿ و  -
 ؛المسطر مف طرؼ السمطات العمومية البرنامج إطارفي الخطة الوطنية أو في  ةأولويذو 

 التمركز في منطقة تعتبر أولوية محددة في نرس الخطة و البرنامج. -

ىذا القانوف لصالح  والضمانات الممنوحة في إطار االمتيازاتولكف ورغـ كؿ ىذه  
إلى  ىذا راجعفي الجزائر في ىذه الرترة و  ستثمارلاللمستثمريف األجانب لـ يكف ىناؾ إقباؿ كبير ا

و ىذا مباشرة  االقتصاديريف األجانب في المناخ السياسي و عدة أسباب أىميا عدـ ثقة المستثم
، كذلؾ شروع الحكومة رؤوس األمواؿ إلى تحويميا لمخارج، مما دفع بأصحاب االستقالؿبعد 

بالغمؽ اإلجباري أو  اسواء 5991ابتداءا مف سنة الجزائرية في تصرية المستثمريف األجانب وذلؾ 
نيتيا في عدـ تطبيؽ القانوف مادامت لـ تقـ بدراسة أي ممؼ بيذا وبينت اإلدارة الجزائرية التأميـ 

 مف الممرات التي أودعت لدييا.

 المؤرخ 99/191مر رقـ صدر ىذا القانوف بموجب األمر األ : 2:77قانون االستثمار لسنة  -1
إلى تحديد اإلطار المنظـ لمساىمة رأس الماؿ الخاص ييدؼ ىذا األخير و  ،(1) 51/19/5999في

في التنمية الوطنية والذي جعؿ الدولة والييئات التابعة ليا تأخذ زماـ المبادرة في القياـ 
بناءا عمى ىذا القانوف و بالمشروعات االستثمارية ضمف القطاعات الحيوية لالقتصاد الوطني ، 

الدولة وىيئاتيا  وبيذا أصبحت،  األولوية في االستثمارات في القطاعات الحيوية ةلمدول تكوف
يمكف لو أف ف األجنبيو  الوطنيالخاص لرأس الماؿ وبالنسبة تحتكر االستثمار في ىذه القطاعات، 

 ،اإلدارية ؿ السمطاتبوىذا بعد حصولو عمى اعتماد مسبؽ مف ق ىيستثمر في قطاعات أخر 
ما عف طريؽ  ولة أف تكوف ليا مبادرة االستثمار إما عف طريؽ الشركات المختمطةويمكف لمد وا 

 إجراء مناقصات إلحداث مؤسسات معينة 
                                                 

1
   .59/19/5999، الصادرة في 91والمتضمف قانوف االستثمار، الجريدة الرسمية، العدد  51/19/5999في المؤرخ 99/191مر رقـ األ 
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األجنبي وىذا بعد  باالستثماروضمانات خاصة  امتيازاتلقد منح ىذا القانوف عدة و  
 أو الترخيص. االعتمادالحصوؿ عمى 

 (1):فيناؾ عدة حاالت االعتماداتفيما يخص  - أ
خاصة بالمؤسسات  ،دج 111.111ممنوحة مف طرؼ والي الوالية بمبمغ  اعتمادات -

 ؛ الصغيرة
المجنة الوطنية ممنوحة مف طرؼ وزير المالية والوزير التقني المعني و  اعتمادات -

 .لالستثمارات
 في: تمثؿالمالية فت االمتيازاتأما فيما يخص الضمانات و   - ب

 ؛خاصة مف الناحية الجبائية المساواة أماـ القانوف -
 ؛الصافية و المنتوج المتنازؿ عميوحرية تحويؿ األمواؿ مف األرباح  -
أما في حالة قرار التأميـ بموجب نص تشريعي يؤدي ىذا إلى تعويض  ،الضماف مف التأميـ -

التعويض الصافية مساوية لألمواؿ المستثمرة و وتكوف قيمة  ،أشير 19ر خالؿ مالمستث
 ى الدولة.المحولة إل

ضماف القروض الممنوحة مالية تتمثؿ في  امتيازاتفي إطار ىذا القانوف ت يكما أعط  
طبؽ عمى إال أف ىذا االمتياز تخريضات ىامة عمى أسعار الرائدة المتوسطة والطويمة األجؿ و 

 الخاصة الوطنية وليس األجنبية. االستثمارات

 نوف المعدؿ فيأو القا 5991كاف القانوف المنصوص عميو سنة  اي حقيقة األمر أنو سواءفو          
نصا صراحة عمى  فال المستثمريف ألف كؿ مف القانونيـ يستطع جمب رأس الماؿ األجنبي و ل 5999
المستثمريف  أىـ عنصر الذي أدى إلى عدـ جمبو  االمتيازاتميـ باإلضافة إلى قمة الضمانات و التأ إمكانية

بالتالي لـ تكف ، و حالة النزاعات فإف الرصؿ فييا يرجع إلى المحاكـ الجزائرية فقطخاصة األجانب ىو في 
، وىذا (2)في ىذه الرترة في الجزائر لالستثمارمساعدة عمى جمب رؤوس األمواؿ األجنبية الظروؼ مواتية و 

 ما يوضحو الجدوؿ الموالي:

 

 

                                                 
1
 .01.ص سابق،مرجع  ،قربوع كنال شعليو 
2

 والتسيير، االقتصاديةكمية العموـ  مذكرة ماجستير غير منشورة،  ، 3111-1:اإلستثمار الخاص في الجزائر خالل الفترة  بو غزالة محمد نجالء، 
 .11.ص ،1111لجزائر،اجامعة 
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 (:2:8-2:81خالل الفترة ) (: تطور االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر29جدول رقم )

 :2:8 2:89 2:88 2:87 2:86 2:85 2:84 2:83 2:82 2:81 البيـــان
ألجنبي ا االستثمار تدفقات
 )مميون دوالر( لواردالمباشر ا

91 5 15 15 119 559 599 599 511 19 

المباشر ألجنبي ا االستثمار
كنسبة من الناتج  الوارد

 ( %المحمي اإلجمالي )
5.9 1.1 1.9 1.9 1.9 1.9 5.5 1.9 1.1 1.5 

Source: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx, 15/12/2010, 17:30
h  

ارد إلى الجزائر ونالحظ مف خالؿ ىذا الجدوؿ انخراض حصيمة االستثمار األجنبي المباشر الو  
حيث انخرض حجـ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد  5995، وخاصة في سنة خالؿ ىذه الرترة

مميوف دوالر  5مف الناتج المحمي اإلجمالي، إلى  % 5.9وىو ما يمثؿ  5991مميوف دوالر سنة  91مف 
رار الدولة بتأميـ المحروقات في ىذه ويرجع ىذا إلى ق ،مف الناتج المحمي اإلجمالي %1أمريكي بما يمثؿ 

وتأميـ جميع حقوؿ الغاز   15مما أدى إلى رفع مساىمتيا في جميع شركات النرط الررنسية إلى السنة، 
بعدىا عرؼ االستثمار األجنبي المباشر تطور محتشـ  الطبيعي وكذلؾ جميع تسييالت النقؿ في البالد،

مف الناتج المحمي اإلجمالي   %1.9مميوف دوالر وبما يمثؿ  119بقيمة تقدر بػ  5991بمغ ذروتو عاـ 
مف الناتج  % 1.5بحصة  5999مميوف دوالر في سنة  19ليعرؼ بعدىا تراجعا ممحوظا وينخرض إلى 

 المحمي اإلجمالي.

عطاء األولوية ليذا القطاع نمية عمى طريؽ التصنيع المستقؿ و إستراتيجية الت وفي إطار اعتماد  ا 
 االقتصاديةالوطنية يـ و منطمقيا التأم فالتحويؿ والتي كايتعمؽ بصناعة االستخراج والتعديف و  اخاصة فيم

تقنيات  ،"عيد االستعمار، تطمب حينيا ىدؼ "التصنيع المستقؿ فالموروثة م االقتصاديةوتغيير البنية 
األجنبي بغرض  تقويتو، لذلؾ لجأت الجزائر إلى تبني أشكاؿ أخرى مف االستثمارتكنولوجية لمنيوض بو و 

( قامت الجزائر بإبراـ عدة اتراقيات 5999-5999استيراد التكنولوجيا مف الدوؿ المتقدمة، وخالؿ الرترة )
جية التنموية التي انتيجتيا، وقد شممت مع الدوؿ األجنبية قصد جمب التكنولوجيا لسد متطمبات اإلستراتي

ىذه االتراقيات عدة أنماط مف نقؿ التكنولوجيا تتمثؿ في عقود الدراسات، األعماؿ اليندسية، عقود توريد 
 المعدات ،المرتاح في اليد، المنتوج في اليد...إلخ.
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( وأثرها :2:9-2:91)التنمية الالمركزية خالل فترة  االقتصاديةالمبحث الثاني: السياسة 
 الجزائرفي عمى االستثمارات األجنبية المباشرة 

عادة تنظيـ االقتصاد الوطني وفؽ المتبعة و  االقتصاديةالسياسة بمراجعة المرحمة تميزت ىذه       ا 
حيث ،  االقتصاديةتنموية جديدة، أسموبيا التخطيط ووسائميا إعادة ىيكمة المؤسسات العمومية  ستراتيجيةا

عادة توزيع األنشطة نظاـ التخطيط في ىذه المرحمة عمى مبدأ الالمركزية في اتخاذ القرار و  يقـو ا 
اعتماد أولوية االستثمار في قطاع ، و مناطؽ البالدمختمؼ توزيعا متوازنا بيف  االجتماعيةو  االقتصادية
بتجزئتيا إلى  االقتصاديةعادة ىيكمة المزارع والمؤسسات ا  و  ،األساسية االجتماعيةو  االقتصاديةاليياكؿ 

ف ىما يتنمويمخططيف عمى ممت ىذه الرترة تشالقد و ، وحدات أصغر بيدؼ التحكـ األفضؿ في التسيير
التركيز  ، حيث تـ5999 -5991الخماسي الثاني ، المخطط 5991 -5991المخطط الخماسي األوؿ 

ىيكمة المؤسسات العمومية،  كإعادةتنريذ جممة مف اإلصالحات و آنذاؾ عمى إعادة تقويـ االقتصاد 
اإلصالحات  إصالح النظاـ الوطني لألسعار،إعادة تنظيـ القطاع الرالحي،  ،استقاللية المؤسسات

مف خالؿ إصدار قانونيف كما اشتممت عمى إعادة النظر في القوانيف المنظمة لالستثمار  البنكية،
، فيؿ ستغير ىذه اإلجراءات مف 5999سنة  51-99وقانوف  ،5991سنة  55-91قانوف  ،لإلستثمار

 واقع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر وتعمؿ عمى استقطاب المزيد منو خالؿ ىذه المرحمة؟ 

 االقتصاديةىذا ما سنحاوؿ اإلجابة عنو في ىذا المبحث وذلؾ مف خالؿ عرضنا لمسياسة  
عة وانعكاساتيا عمى وضعية االستثمار المتب االقتصاديةالجزائرية خالؿ ىذه المرحمة وكذا اإلصالحات 

 األجنبي المباشر خالؿ ىذه الرترة. 

 (2:95-2:91)الجزائرية خالل الفترة  االقتصاديةالسياسة  اتجاهات  المطمب األول :

بعد انقطاع السمطات الجزائرية عف التخطيط لمدة سنتيف، رجعت مع مطمع الثمانينات لألخذ بيذا  
لتقويـ المخططات السابقة التي  ( والذي جاء5991-5991)الخماسي األوؿالمخطط النظاـ، ووضعت 

ف وسعت قواعد االقتصاد الوطني واستجابت لتمبية الحاجيات  ، إال أنيا سجمت اختالال في االجتماعيةوا 
مف حجـ الديوف،  التخريضوبالتالي كانت أىداؼ ىذا المخطط ترمي إلى التحكـ في التوازف، و  ،التوازف
دخاؿ الالمركزية في اتخاذ القرارواستيعا ؽ التوازف القطاعي ذلؾ بتحقيو ، ب التأخر في بعض القطاعات وا 

ذلؾ تـ التخمي عف استراتيجية بو  زيادة االرتباط بيف الصناعة والنشاطات المنتجةبيف الرالحة والصناعة و 
 غالؼ مالي قدر بػرصد ليذا المخطط  ولقدالسابقة،  المتبعة خالؿ المخططات متوازفال النمو غير
 :، وكانت النتائج المرجوة مف ىذا المخطط محصورة في نقطتيفمميار دينار 119.15
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مع تسجيؿ تراوت نسب  % 9.1التشغيؿ: تحقيؽ معدؿ نمو سنوي يقدر ب عمى صعيد اإلنتاج و  -
 آلؼ وظيرة سنويا. 111أما عمى مستوى التشغيؿ فقد قدر خمؽ حوالي ، نمو كؿ قطاع

إلى  5999مميار دينار سنة  95خداـ اإلنتاج: توقع المخطط زيادة االستيالؾ مف عمى صعيد است -
 .5991مميار سنة  99إلى  5999مميار سنة  11.1و تطور االستثمار مف 5991مميار سنة 91.1

 أوال: توزيع االستثمارات في المخطط الخماسي األول

ىذا األخير وىي أولوية متوافقة مع أىداؼ   ىتماـ كبير في ىذا المخططباحضي القطاع المنتج  
مميار دج وىو  151.11في استغالؿ الموارد اإلنتاجية المتاحة في المجتمع، حيث خصص ليذا القطاع 

مف مجموع االستثمارات المقدرة في ىذا المخطط ناؿ القطاع الصناعي النصيب  %19.15ما يعادؿ 
كما حظيت اليياكؿ األساسية  ، %9.91فقد قدر نصيبو بػأما القطاع الزراعي  % 19.19األكبر منيا بػ 
مف  %11.11ىتماـ بالغ في ىذا المخطط وقدرت حصتيا بػ كف والتجييز والتربية والتكويف بإوخاصة الس

 119.15، وبالرغـ مف أىمية الترخيص المالي المقدر ليذا المخطط والبالغ إجمالي االستثمارات المخططة
، وىو رقـ يدؿ عمى أف معدؿ  اإلنجاز فقط  مميار دج 111.9إلنجاز الرعمي بمغ حجـ امميار دج إال أف 

وبذلؾ ظير انخراض شديد في تنريذ االستثمارات ، حيث بمغت نسبة اإلنجاز في فقط ، % 91بمغ 
% وكأعمى نسبة في 91ة اإلنجاز فيو أما القطاع شبو المنتج فقد بمغت نسب ،%99.19القطاع المنتج 

ؼ المسجؿ في انجاز يعود الضع، و % 91.91سبة الخاصة بقطاع اليياكؿ األساسية المقدرة بػاإلنجاز الن
اإلقتصاد إلى إعادة تنظيـ  دولةانصراؼ الخاصة في القطاع المنتج خالؿ ىذه المرحمة إلى االستثمارات و 

شرع في تنريذىا مع بداية الثمانينيات ضمف أولويات  وذلؾ بإعادة ىيكمة المؤسسات العمومية، والتي
، االقتصاديةوتوجيات الخطة الخماسية األولى كخطوة أولى في طريؽ بداية تطبيؽ سياسة اإلصالحات 

 األوؿ: نستعرض فيما يمي مخصصات االستثمار في كؿ قطاع، ضمف برنامج المخطط الخماسيو 
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 (2:95-2:91) الخماسي األولالمخطط  واإلنجازات الفعمية الستثماراتالتقديرات : (:2جدول رقم )

 التقديرات القطاعات
 مميار دج

 نسبة كل قطاع
 (%)إلى المجموع

 اتاإلنجاز 
 مميار دوالر

معدالت 
 (%)اإلنجاز

 نسبة كل قطاع
 (%)إلى المجموع

   51.9  11.9 الزراعة

   51.11  51.99 الري

   1.11  1.19 الصيد البحري

 9.91 91 19.19 9.91 11.11 مجموع الفالحة والري

 11.11 99 511.91 19.19 599.1 مجموع الصناعة

 53075 73039 258013 57032 323033 مجموع القطاع المنتج

   5.11  1.59 السياحة

   9.51  51.91 النقل

   1.59  1.91 الت السمكية والالسمكيةاصتاال 

   9.15  59.1 التخزين والتوزيع

 7073 71 33095 9035 48094 مجموع القطاع شبه المنتج

مؤسسات إنجاز األشغال 
 لعموميةا

11.9  51.99   

   59.91  59.99 الهياكل األساسية لممواصالت

   1.19  5.99 المناطق الصناعية

   19.99  11.91 السكن والتجهيز

   11.1  19.91 التربية والتكوين

   9.11  9.51 االجتماعيةالصحة والحماية 

   1.19  9.1 الهياكل األساسية اإلدارية

   19.11  19.11 برامج التنمية البمدية

   -  55.11 برامج خاصة

   11.11  15.11 استثمارات أخرى

 61085 94075 2850:7 56066 31:028 مجموع الهياكل األساسية

 211 86 455092 211 56:032 مجموع االستثمارات

ط  ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الثاني،، إعادة تنظيم االقتصاد الوطني محمد بمقاسـ حسف بيموؿ، المصدر:
 .511.ص،  5999،  1
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 إعادة هيكمة المؤسساتثانيا: 

 11  المؤرخ في  111-91 المرسوـ رقـإقرار إعادة هيكلة المؤسسات في الجزائر بموجب تم  
داخؿ المؤسسات، كي يتسنى ليا أف تولد  االقتصادي ويقصد بيذه األخيرة تغيير الواقع، 5991أكتوبر 
ىو ما يعني و يؽ التمويؿ الذاتي لنشاطاتيا، يمكنيا مف تكويف مواردىا المالية الخاصة بيا، أي تحقفائضا 

أي أف عممية  تمويؿ العجز المالي ليذه الشركات،عتماد عمى الخزينة العامة في اإلنتياء مف مرحمة اإل
، ويتـ ذلؾ بواسطة التوجو والمالية لمقطاع العاـ االقتصاديةإعادة الييكمة تستيدؼ باألساس رفع الكراءة 

تحديد أحجاـ المؤسسات، بالشكؿ باإلضافة إلى نحو تخصص كؿ مؤسسة في نشاط محدد،  التدريجي
الرصؿ بيف وظائؼ اإلنتاج  ، ويقصد بالتخصصالذي يضمف تحقيؽ أقصى فعالية في التنظيـ والتسيير

 واإلستثمار والتسويؽ

 تيدؼ عممية إعادة ىيكمة المؤسسات إلى: و 
  ؛تحسيف شروط سير االقتصاد وضماف التطبيؽ الرعمي لمبادئ الالمركزية في التسيير -
 تدعيـ فعالية المؤسسات وتوزيع األنشطة بكيرية متوازنة عمى كامؿ التراب الوطني.  -

عادة  عرفت المؤسسة شكميف مف إعادة الييكمة في ىذا اإلطارو  ىما إعادة الييكمة العضوية وا 
 :الييكمة المالية

يقصد بو التخريؼ مف حجـ المؤسسات وذلؾ بتقسيـ المؤسسات و  إعادة الهيكمة العضوية: -5
مما يؤدي إلى  ،يرة ومتوسطةالعمومية والتي كانت تتميز أنذاؾ بالحجـ الكبير إلى مؤسسات صغ

البيروقراطية، وتحقيؽ ، والقضاء عمى الروضى واإلىماؿ و الكمي والنوعي لإلنتاج التحسيف
عمى أساس التخصص والتقسيـ الجغرافي، ديمقراطية القرار، ولقد تمت إعادة الييكمة العضوية 

شركة  511في حدود  5991سنة  العمومية في الجزائر عدد المؤسساتوعميو وبعد أف كاف 
متد ىذا  5991شركة وطنية سنة  191إلى حوالي  بعد إعادة الييكمة العضوية وطنية، انقسمت وا 

مؤسسة، ثـ إلى المؤسسات البمدية ليبمغ  111التقسيـ إلى المؤسسات الوالئية، ليرترع عددىا إلى 
مؤسسة والئية  111مؤسسة مع العمـ أف عدد المؤسسات المحمية كاف قبؿ اإلنقساـ  5199
مف أىداؼ إعادة الييكمة العضوية أيضا فصؿ ثالث عمميات إقتصادية عف  ، كما كاف(1)وبمدية

بعضيا، وىي عمميات اإلنتاج، التنمية والتسويؽ، بحيث يكوف اليدؼ مف وراء ذلؾ إعطاء دور 
  أكبر لوظيرة التخصص، لتصبح وظيرة إقتصادية مستقمة يسيؿ معيا التحكـ في التسيير.

 

                                                 
 .19ص. مرجع سابؽ،، واألزمة السياسية االقتصاديةالجزائر بين األزمة محمد بمقاسـ حسف بيموؿ،  1
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تتمثؿ في مجموعة التدابير المتخذة مف طرؼ الدولة والمؤسسة، قصد : و إعادة الهيكمة المالية  -1
دخاؿ المردودية كمبدأ أساسي في التسيير، حيث تيدؼ إلى  تجسيد االستقاللية المالية، وا 
التطيير المالي لممؤسسات، أي تصرية الوضعيات المالية السابقة، ووضع مجموعة مف 

مسماح ليا بالرفع مف اإلنتاجية، وعمى المستوى اإلجراءات عمى المستوى الداخمي لممؤسسة ل
 .الخارجي برضؿ تعديؿ األدوات التأطيرية لإلقتصاد

أقؿ مف سنتيف( مع ضعؼ تأىيؿ  إف اتساع دائرة الييكمة المالية والسرعة التي عرفتيا )
ويمكف  اإلطارات المالية لممؤسسات وضعؼ الحافز ،جعؿ ىذه العممية تتسـ بعدة فجوات،

االستشياد عمى ذلؾ بحالة المؤسسات التي أعيد ىيكمتيا، حيث ورثت حالة مف تسيير ألمواليا 
بدوف ضماف )عمى المكشوؼ( ولمدة سنتيف بالنسبة لرقـ أعماليا،وتموؿ بواسطة قرض يرحؿ 
لمدة خمس سنوات مع سنتيف إعراء، وىكذا وجدت المؤسسات المييكمة ماليا نرسيا ممزمة 

مف رقـ أعماليا ولنرس الحساب )عمى المكشوؼ(  % 91الث سنوات والتي تعادؿ بتعويض لث
...إلخ(  يد عاممة، فيعتبر تكاليؼ استغالؿ )مواد أولية، % 11،أما المتبقي وىو  ضرائب ورسـو

 .(1)وعمييا أف تدفع ىذه النسبة باإلضافة إلى إلزامية دفع الديوف الخارجية

والجياز  تنظيـ كؿ مف القطاع الرالحيو إعادة ىيكمة  ،يكمةإعادة اليعممية تـ في إطار  وقد
 كما يمي: البنكي

رغـ التحوالت المتعددة التي عرفتيا الرالحة الجزائرية منذ االستقالؿ إال أنيا  القطاع الفالحي: -5
كتراء الذاتي في ئري، حيث أنيا لـ تستطع تحقيؽ اإلبقيت مؤشرا رئيسيا لضعؼ االقتصاد الجزا

إذ بمغ خالؿ المخططيف الرباعي األوؿ والثاني  ،التغذية وتزايد العجز في ميزانيا التجاريميداف 
وفي إطار المخطط الخماسي أعطى اىتماما  ، (2)مميػار دج  3,4مميار دج و 0,4عمى التوالي 

بالغا لمقطاع الرالحي ورسمت أىدافا طويمة المدى لتنميتو، فكانت عممية إعادة الييكمة لتطيير 
لقطاع الرالحي مف مختمؼ االنحرافات وتحسيف االستغالليات الرالحية وتوحيد القطاع االشتراكي ا

 وقد انطمقت العممية في أعقاب الدورة الثالثة لمجنة المركزية وعمى إثر صدور 

                                                 
1
 Ahmed Ben Bitour, Conférence sur le financement de l économie Algérienne, CUSTOMS et 

Fiscal Maghreb institut, 1993,p.12  

أطروحة  ،(:311-2:91في الجزائر )  االقتصاديةواقع وآفاق االستثمار األجنبي المباشر من خالل اإلصالحات تومي عبد الرحماف، نقال عف 
 .595ص.، 1119دكتوراه غير منشورة، كمية العموـ االقتصادية والتسيير، جامعة الجزائر، 

 
2
 Mohamed Tayeb Nadir ,l’agriculture dans la planification en Algérie (1967 – 1977 ), OPU, Alger, 

1982, p 264 
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نتج عف اإلجراءات المتخذة في ، وقد 5995مارس  59المؤرخة في  51التعميمة الرئاسية رقـ 
 كمة ما يمي :مجاؿ إعادة اليي

تنظيـ المزارع الرالحية االشتراكية: بيدؼ إنشاء وحدات فالحية يسيؿ استثمارىا وتسييرىا ومف  -
بتنظيـ  5991ثـ التحكـ في مواردىا المالية وتنظيـ عناصرىا اإلنتاجية قامت الدولة سنة 

مساحة مزرعة اشتراكية في  1119األراضي التابعة لمقطاع االشتراكي وذلؾ بإنشاء حوالي 
ىي وحدات منبثقة عف إعادة ىيكمة مزارع التسيير ىكتار، و  1.911.111عمى ما يقارب تمتد 

 الذاتي وتعاونيات الثورة الزراعية.
إف إعادة تنظيـ القطاع المسير ذاتيا ال يكوف مجديا إال إذا كاف مدعما بييآت تضمف حسف  -

تنظيـ استخداـ اآلالت الرالحية  تسييره وتشرؼ عمى عممية اإلنتاج وتوزيع المنتجات، وكذلؾ
وتوفير ما ينقص منيا، ولذلؾ فقد تـ إنشاء مختمؼ الدواويف والتعاونيات الرالحية التي يشرؼ 

أصبحت تمثؿ قطاعات  عمييا ميندسوف وفنيوف زراعيوف تتوزع عمى المستوى الوالئي بحيث
أما مؤسسات الدعـ ، (1)مزرعة اشتراكية 11إلى  11يتشكؿ كؿ قطاع فييا مف  ،تنمية فالحية

فإنيا أصبحت تتكوف مف: الديواف الوطني لمتمويف والخدمات الرالحية، الدواويف الجيوية لتربية 
الدواجف التي أنشأت في الشرؽ والغرب والوسط،الديواف الوطني لمعتاد الرالحي 

(ONAMA إضافػة إلػى ذلؾ أنشأت عدة تعاونيات زراعية متخصصة في تربية األبقار ،)
 والمشاتؿ وتربية النحؿ ... الخ.

تطبيؽ مبدأ المركزية البنوؾ وتخصصيا  نص المخطط الخماسي األوؿ عمى الجهاز البنكي: -1
دخار عمى المستوى في الوساطة المالية وفي تعبئة اإلوالذي مف شأنو أف يزيد مف فعاليتيا 

ليذا الغرض تأسست في بداية الثمانينات لجنة إعادة الييكمة تنظميا وتشرؼ عمى  (2)الوطني
إدارتيا وزارة المالية، ميمتيا النظر في مسألة إنشاء بنوؾ وفروع بنكية جديدة عمى أف تكوف ىذه 

، ليعمـ فيما بعد مبدأ التخصص عمى جميع االقتصاديةالبنوؾ متخصصة في تمويؿ القطاعات 
( والذي انبثؽ BADRرية، وفي ىذا اإلطار تـ انشاء بنؾ الرالحة و التنمية الريرية )البنوؾ التجا

، وأسندت إليو ميمة تمويؿ 5991مارس  51عف إعادة تنظيـ البنؾ الوطني الجزائري بتاريخ 
القطاع الرالحي بتنوع أنشطتو إلزالة جميع العراقيؿ التي أوقرت تطور ىذا القطاع، خاصة تمؾ 

أفريؿ  11لجانب المالي، كما نتج عف إعادة ىيكمة القرض الشعبي الجزائري بتاريخ المتعمقة با
تمويؿ ى ميمة تمويؿ التجارة الخارجية و ( الذي تولBDLنشوء بنؾ التنمية المحمية ) 5991

                                                 

 
1

،  5995جامعة الجزائر ، ، االقتصادية، معيد العمـو مذكرة ماجستير غير منشورة، التخطيط و توجيهاته الجديدة بالجزائرحمدي باشا ، رابح  
 599ص. 

2Goumiri Mourad, l’offre de monnaie en Algérie , ENAG édition, Alger, 1993, p.31  
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وزعت البنوؾ  ،إطار تطبيؽ مبدأ التخصص البنكيالجماعات والمؤسسات المالية المحمية وفي 
 قطاعات االقتصاد الوطني عمى النحو التالي: التجارية عمى مختمؼ

 ؛مويؿ قطاعي الطاقة والنقؿ البحريالبنؾ الخارجي الجزائري : يختص في ت -
 ؛يؿ قطاع الصناعات الثقيمة والنقؿالبنؾ الوطني الجزائري : ميمتو أصبحت تخص تمو  -
 القرض الشعبي الجزائري : ويموؿ قطاع الصناعات الخريرة وقطاع الخدمات. -

المالحظيف السياسييف والمحمميف وفي إطار تقييـ عممية إعادة الييكمة لممؤسسات يرى    
 (1):يف بأف السياسة التي طبقت بيا إعادة الييكمة كانت مغامرة مف ثالث جياتاالقتصادي

 ؛اإلفراط في إعادة الييكمة العضوية -
في  % 111و % 511اإلسراع في تنريذىا: حيث وصمت نسبة الييكمة العضوية ما بيف  -

 ؛ (5991-5995زمني ال يتعدى السنتاف) ظرؼ 

 النتائج التي ترتبت عمى ىذه المنيجية والمتمثمة أساسا في: -

  اإلفراط في ترتيتيا تحت دافع التخصص والالمركزية، طرح مشاكؿتقزيـ المؤسسة و 
ب عديدة فيما يخص التسيير والتنسيؽ بيف ىذه الوحدات المقسمة والمؤسسة األـ مما سب

 تبذيرا كبيرا في الموارد.

  مف مزايا الوفرات الداخمية ) البحث العممي والتكنولوجي لتطوير  المؤسسة تجريد 
 .إنتاجيا وتنمية روح االبتكار واالختراع وترقية النوعية...الخ(

    توزيع المخاطر بيف العديد مف األنشطة أو المناطؽ الجغرافية .لميزة فقدانيا 

 ضي الدولي والذي غالبا ما يكوف لرائدة المؤسسات ذات الحجـ و التراموزف ل يافقدان
 الكبير.

بالرغـ مف الطاقات التمويمية المتاحة والمبالغ المالية الباىضة التي اعتمدت وأنرقت و   
لحساب المؤسسات المرمسة والعاجزة، في إطار تطبيؽ سياسة إعادة الييكمة المالية التي أثقمت 

إال أف ىذه السياسة لـ تستطع حؿ جؿ المشاكؿ المالية التي تعاني منيا ىذه ميزانية الدولة، 
 المؤسسات المرتبطة بالعجز واالختالؿ المالي وذلؾ ألسباب عديدة نذكر منيا : 

التناقض الواضح بيف األىداؼ والتطبيؽ نتيجة ترشي البيروقراطية والمركزية في اتخاذ  -
 ؛القرارات

                                                 
 

1
 .519تىمي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص.  
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بقت فييا اإلجراءات المتبناة في إطار إعادة الييكمة المالية والسنة التراوت بيف السنة التي ط -
 ؛المتخذة كقاعدة لتشخيص الوضعية المالية

تدخؿ اإلدارة في التسيير وفرض أسعار غير إقتصادية عمى االنتاج والخدمات بدعوى تغمب  -
 ومتطمبات التنمية. االجتماعيةاالعتبارات 

المتبعة خالؿ  االقتصاديةالسياسة و ويمكف إدراج النتائج المترتبة عف عممية إعادة الييكمة   
 ىذه الرترة في النقاط التالية:

-5999خالؿ الرترة )  %9خالؿ ىذه الرترة مف  االقتصاديانخراض متوسط معدؿ النمو  -
ف اختالؿ (  وىذا ما يدؿ ع5991-5991 خالؿ الرترة ) % 1.1( إلى معدؿ متوسط 5999

 ؛خالؿ ىذه الرترة  االقتصاديةالوضعية 

سنة  % 19.5انخراض معدؿ االستثمار إلى الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ ىذه الرترة مف  -
 ؛5991سنة  % 11.5ثـ  5991سنة  % 19.1إلى  5991

، شعار "مف أجؿ حياة أفضؿ" ؼ لمسمع االستيالكية تحتالمكث رترة باالستيرادىذه التميزت  -
، التجييز والمواد النصؼ المصنعة إضافة إلى ارتراع حجـ الواردات مف المواد األولية وأدوات

وىذا نتيجة عجز الجياز اإلنتاجي الوطني عف إشباع الحاجات االستيالكية لممجتمع مف 
حيث أصبحت تبعيتو لمخارج  جية، وتوفير المواد الالزمة لعمميتو اإلنتاجية مف جية أخرى،

ي التي تحدد معدؿ استغالؿ مف قيمة الواردات مف السمع والخدمات ى %11 والتي فاقت
وفي ظؿ عجز الموارد الذاتية والمتمثمة أساسا في حصيمة الصادرات مف المحروقات ، طاقاتو

مما أدى إلى زيادة القروض ، ،عف تمويؿ ىذه الواردات تـ المجوء إلى االقتراض مف الخارج
إلى  5991مميوف دوالر  سنة  4084التي ارترعت مف  خيرةىذه األ وكذا خدمات الديوف،

 ؛(1)5991 مميوف دوالر سنة 5125
كما عجز جياز اإلنتاج الوطني عف تقميص االعتماد عمى المحروقات في التصدير  -

تحت رحمة ىذه  االجتماعيةو  االقتصاديةوتعويضيا بمنتجات أخرى ، مما يبقي تطور البنية 
 السمعة. 

 

 

 

                                                 
1
 Mourad Ben Achenhou, Dette et Démocratie, Echarifa, Alger,5991, p.100. 
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 (:2:9-2:96)الجزائرية خالل الفترة   االقتصاديةالمطمب الثاني :  اتجاهات السياسة  

في النصؼ الثاني مف عشرية الثمانينات، وضعت السمطات الجزائرية مخطط خماسي ثاني،  
رمي إلى دعـ وتوسيع اإلنتاج مف أجؿ تمبية حاجيات السكاف، والتحكـ في التوازنات والذي كاف ي

جعؿ و  قد أثرت سمبا عمى توقعات ىذا المخطط ،5999إال أف األزمة النرطية التي حدثت سنة  ،الخارجية
تتعمؽ أكثر أخذت صعوبات كما ساىمت في بروز عدة ، الجزائر عاجزة عف تمويؿ مشاريعيا التنموية

 ديةاالقتصاإلى القياـ بمجموعة مف اإلصالحات سمطات الجزائرية مجتمعة أدت بال ؼىذه الظرو فأكثر، 
المؤسسات العمومية منح و  5999وكذا اإلصالح الزراعي  5999مست القطاع البنكي سنة الذاتية 

 .5999في سنة  جعميا تخضع لمقانوف التجارياالستقاللية و 

 بداية األزمة و  ممخطط الخماسي الثانيوالمالية ل االقتصاديةاالتجاهات أوال: 

التي ( بتطبيؽ الخطة الخماسية الثانية و 5999-5991)قامت السمطات الجزائرية خالؿ الرترة  
  (1)كانت ترمي مف خاللو تحقيؽ األىداؼ التالية:

% في 9.1مميار دج وبمعدؿ نمو استثماري  551مميار دج بمتوسط سنوي يبمغ  111استثمار  .5
  سنة؛ال

 ألؼ منصب شغؿ جديد وبنسبة نمو 599.1ألؼ عامؿ جديد بمتوسط سنوي قدره  919تشغيؿ  .1
 ؛%1.9سنوية ىي 

 ؛%9.9تحقيؽ معدؿ نمو سنوي لإلنتاج الداخمي اإلجمالي  .1
 %.1.9رفع معدؿ النمو االستيالؾ النيائي المتوسط بنسبة سنوية ىي  .1

و االجتماعي وروعيت  االقتصاديخضع تحديد ىذه األىداؼ لشروط ضماف تحقيؽ التوازف وقد  
% وتطور القوة العاممة التي قدرت 1.1في ذلؾ مقاييس ثالثة ىي النمو الديمغرافي السنوي المقدر بػ

 % سنويا، وتطوير مستوى االستيالؾ العائمي.1نسبتيا بػ

 ىذا البرنامج فكانت كاآلتي: االستثمار في كؿ قطاع ضمفأما مخصصات  

 

 

 
                                                 

1
 .519، 519ص.ص. ،بؽا، مرجع س الوطني االقتصادإعادة تنظيم محمد بمقاسـ حسف بيموؿ ،  
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 (:2:9-2:96الخماسي الثاني )المخطط  إلنجازات الفعمية الستثماراتالتقديرات وا(: 31جدول رقم )

 التقديرات القطاعات
 )مميار دج(

نسبة كل قطاع إلى 
 (%)المجموع

 اإلنجاز
 )مميار دج(

 معدالت اإلنجاز
(%) 

نسبة كل قطاع إلى 
 (%) المجموع

     19 زراعةال

   51.19  9 الغابات

     5 الصيد البحري

   19.91  15 الري

 55.11 11.11 11.1 51.19 99 والري زراعةمجموع ال

   19.91  19.9 المحروقات

     11.9 الصناعات األساسية

   15.9  19.1 الصناعات التحويمية

   11.9  15.1 المناجم والطاقة

 11.19 19.19 91.1 15.99 591.1 مجموع الصناعة

 4506 61059 23809 57014 36403 مجموع القطاع المنتج

   5.99  5.9 السياحة

   9.91  51 النقل

المواصالت السمكية 
 والالسمكية

9  9.15   

   9.91  51.91 التخزين والتوزيع

 707 71028 35057 805 51076 مجموع القطاع شبه المنتج

مؤسسات إنجاز األشغال 
 العمومية

59  51.11   

   11.11  11.9 شبكة النقل

   1.19  5.9 الصناعيةالمناطق 

   11.15  99.11 السكن والتهيئة العمرانية

   15.91  11 التربية والتكوين

   91.11  91.11 االستثمارات األخرى

 :690 9603 329033 57068 367026 مجموع الهياكل األساسية

 211 78047 48106 211 661 مجموع االستثمارات

 .111.، صسابؽ، مرجع إعادة تنظيم االقتصاد الوطني: محمد بمقاسـ حسف بيموؿ، المصدر

لميياكؿ األساسية  في ىذا المخطط قد أعطيت األولويةنالحظ مف خالؿ ىذا الجدوؿ أف  
نسبة  أما، %19.19وبمغ نصيبيا  مميػار دج 119.51مبمغ قدره ، حيث حظيت ب االجتماعيةو  االقتصادية



111 

 

نسبة تمثؿ ىذه الو  ،مميار دج 159.11أي بمقدار  مف حجـ التقديرات %91.1 فقد بمغت اإلنجاز
 111.1ويأتي في المرتبة الثانية القطاع المنتج بمبمغ تقديري يساوي إلى  % مف إجمالي اإلنجازات،19.9

مميار دج مقسمة بيف القطاع الصناعي  519.9% بقيمة إنجاز فعمي قدرت بػ11.19مميار دج تحقؽ منو 
مميار  ..91% مف اإلجمالي المحقؽ وبمبمغ إنجاز قدر بػ11.19تمثمة بػالذي حظي بالنسبة الكبرى والم

فقدرت مميار دج، أما الزراعة  591.1% مف التقديرات التي كانت تساوي إلى  19.19دج بنسبة إنجاز 
مميار دج وبنسبة إنجاز  11.1االنجاز الرعمي حيث بمغت قيمة ، اإلجمالي% مف اإلنجاز 55.11بػحصتيا
ويأتي في األخير القطاع شبو المنتج ، مميار دج  99لتقديرات التي كانت تساوي إلى % مف ا11.11

مميار دج  11.19% أي ما يعادؿ قيمتو 91.59مميار دج تحقؽ منيا  11.91بقيمة تقديرية تساوي إلى 
 .في ىذه الرترة %مف إجمالي االستثمارات المحققة9.9وبنسبة 

الذي و  % 99.19الي االستثمارات المخططة قد بمغ ونالحظ أف معدؿ اإلنجاز الخاص بإجم 
منذ بداية التخطيط، ويرجع ىذا إلى الصعوبات والتعقيدات الكبيرة التي واجييا يعتبر أضعؼ معدؿ انجاز 

االقتصاد الجزائري في ىذه الرترة والتي حالت دوف الوصوؿ إلى األىداؼ الموضوعة ، بؿ وأثبتت ىشاشة 
ارتباطو بمتغيرات خارجية ال يمكف التحكـ فييا أو التنبؤ بيا، وكذا اعتماده االقتصاد الوطني مف حيث 

اره استقر الكمي عمى الخارج فيما يخص المواد االستيالكية والمواد األولية و الوسيطية، األمر الذي يجعؿ 
مت انخراض أسعار البتروؿ في األسواؽ العالمية التي وصمرىونا بتقمبات السوؽ الدولية، حيث أدى 

ض ، وزادت في االنخرا5991دوالر سنة  19.5بعدما كانت  5999دوالر سنة  51.99أسعارىا إلى 
، إلى سقوط حر مف قيمتو %11، و كذا فقداف الدوالر األمريكي لػ5999دوالر في سنة  55لتصؿ إلى 

بالمقارنة مع سنة  5999سنة  %19و التي سجمت  انخراضػا قدر بػ  لإليرادات النرطية في الجزائر،
، مما أثر سمبا عمى االقتصاد الجزائري وأدى إلى ضعرو في ىذه المرحمة، 5999سنة  %15وبػ  5991
، وتراقـ الديف  5999مميار دوالر سنة  5.9وبمغت نسبة العجز فيو حالة ميزاف المدفوعات  تتدىور حيث 

ليصؿ  االقتصاديانخرض معدؿ النمو دوالر، كما مميار  11مميار دوالر إلى  59.1وارترع مف  الخارجي
 $دج/ 1.9وانخرض سعر صرؼ الدينار الجزائري بالنسبة لمدوالر مف  ،5999في سنة   (% 1.9 -إلى )
 وىذا ما يوضحو الجدوؿ الموالي: $دج/ 1.91إلى 
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  .(2:99-2:97مؤشرات االقتصاد الجزائري خالل الفترة ) :(32)  جدول رقم
 

 2:99 2:98 2:97 السنة                            المؤشرات 
 (1.9) 1.4 (5.9)  معدل نمو اإلنتاج الوطني الخام )%(

 (1.1)  00 (1.1)  )مميار$( رصيد ميزان المدفوعات
 (1.9)  (5.1) 6.6 )مميار$( رصيد الميزان التجاري

 22 20.9 19.3 الدين الخارجي  )مميار$(
 5.92 4.85 4.70 دوالر /سعر العممة الوطنية

 

غير  ، أطروحة دكتوراه دولةاالتجاهات الجديدة لمتجارة الدولية في ظل العولمة اإلقتصادية محمد حشماوي،: لمصدرا
 .591، ص.1119، كمية العمـو االقتصادية والتسيير، جامعة الجزائر،منشورة

 األرقاـ بيف قوسيف تدؿ عمى قيـ سالبة مالحظة:

 (:2:9-2:96خالل الفترة ) االقتصاديةثانيا: اإلصالحات 

تميز النصؼ الثاني مف عشرية الثمانينات باالنخراض المراجئ في أسعار البتروؿ والذي كانت   
نتيجتو تدىور موارد الصادرات وثقؿ كبير لخدمة الديوف الخارجية  وقد استجابت السمطات الجزائرية ليذه 

سمسمة مف اإلصالحات الواسعة: استقاللية المؤسسات العمومية، اإلصالحات  الوضعية الجديدة بإدخاؿ
 ،إصالح القطاع الرالحي. إعادة النظر في نظاـ األسعارإصالحات السياسة التجارية، المالية والبنكية، 

العمومية بعد  االقتصاديةي الوضعية الصعبة التي آلت إلييا المؤسسات حتو  استقاللية المؤسسات : -5
لى وجود أزمة فعمية في التنظيـ والتسيير إتطبيؽ سياسات إعادة الييكمة العضوية والمالية، 

إذ ورغـ اإلصالحات والتغيرات المختمرة التي عرفتيا النصوص القانونية المؤطرة  ،لمبالد االقتصادي
تشكو مف المشاكؿ والعراقيؿ والمحددة ألىدافيا ووظائريا، بقيت ىذه األخيرة  االقتصاديةلممؤسسات 

( ومف ىذا المنطمؽ  إلخعمى مختمؼ المستويات )الكراءة، اإلنتاجية، المردودية، التسيير، التنظيـ ...
في تمؾ الرترة أف الحؿ الوحيد ىو اإلسراع في إجراء إصالح اقتصادي جدي وفعاؿ  رأى المسؤولوف 

ىا الحقيقي، بمنحيا الحؽ في تسيير وضعيتيا العمومية إلى مسار  االقتصاديةيسمح بإعادة المؤسسة 
باستقاللية عف األجيزة المركزية، ويقوـ مبدأ االستقاللية عمى إعطاء المؤسسة قانونا أساسيا ووسائؿ 
عمؿ تجعميا تأخذ فردية المبادرة والتسيير مف أجؿ استغالؿ طاقتيا الذاتية ، بالشكؿ الذي يضمف ليا 

ماي  59الصادر بتاريخ  515-99لقد جاء المرسوـ ، و دخؿ الدولةتحقيؽ نتائج إيجابية مع عدـ ت
، بيدؼ جعؿ المؤسسات تتكرؿ بشؤونيا بنرسيا، كما أعطى صالحيات لمجمس اإلدارة، إلتخاذ 5999

 أي قرار يساعد عمى تحقيؽ االستقاللية، 
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مؤسسات عمى سواء في الميداف المالي أو مجاؿ إعادة ترتيب النشاطات، ويركز مسار استقاللية ال
إلى مؤسسات عمومية  االقتصاديتنظيـ وتوفير شروط االنتقاؿ مف مؤسسات اشتراكية ذات الطابع 

المتعمقيف بتوظيؼ  511-99و 559-99، وعمى أساس المرسوميف 5999وفي شير جواف ، إقتصادية
طات صناديؽ مساىمة، يشمؿ مجاؿ إختصاصيا مجموع النشاثمانية  ـ إنشاء تصناديؽ المساىمة، 

 -الكيرباء -الصناعة الغذائية -الخدمات -الوطنية )المناجـ والصناعات المختمرة االقتصادية
البناء ومواد التجييز(. وتعتبر صناديؽ  -الصيدلة -ءالكيمياء والبروكيميا -المواصالت واإلعالـ اآللي

كوسطاء يعمموف لصالح الدولة، ويمارسوف حقوؽ الممكية والمراقبة، ويسيروف رؤوس أمواؿ  ةالمساىم
وقد تجسدت مجموعة األعماؿ المتعمقة باستقالؿ الدولة وينمونيا وفؽ قوانيف اقتصادية موحدة، 

وصادؽ عمييا المجمس  5999المؤسسات في مشاريع قوانيف منحيا مجمس الوزراء خالؿ شير سبتمبر 
وبيا بدأت مرحمة التطبيؽ  *ستة قوانيف تجانري صدر  51، وفي 5999بي الوطني في ديسمبر الشع

 : (1)وىو يتضمف ثالثة مراحؿ 5999دت الحكومة شروطو ومخططو في مارس التي حد

 وتعمقت بصناديؽ المساىمة؛  5999المرحمة األولى: في السداسي األوؿ مف  -
 المرحمة الثانية: تضمنت وضع نظاـ تشريعي نيائي ونقؿ المؤسسات إلى نظاـ االستقاللية؛  -
وفي ىذه الرترة عرؼ التخطيط نظاـ جديد يقوـ عمى  5999المرحمة الثالثة: بدأت مع مطمع  -

 المخطط قصير المدى لممؤسسات، المخطط الررعي، المخطط الوطني.  وىي: ثالثة مستويات

ىيئة مستقمة منقسمة إلى ىيئتيف  االقتصاديةأصبحت المؤسسة العمومية  ا اإلطاروفي ىذ        
شخص معنوي وفقا لمقانوف التجاري وىي كما أصبحت  ، ىما: الجمعية العامة، مجمس اإلدارة

شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات المساىمة يكوف رأس ماليا مف رأس ماؿ الدولة أو 
 الجماعات المحمية.

جاءت في فترة المخطط الخماسي في ىذه  الرترة أنيا استقاللية المؤسسات وما يؤخذ عمى          
ذا رجعنا ، و الثاني، وليذا كاف اإلىتماـ منصّب عمى تطابؽ أىداؼ المؤسسة مع أىداؼ المخطط ا 

 إلى واقع المؤسسة العمومية نجد أّنيا ترتقر لمطاقات الالزمة لضماف تناسؽ مخططيا مع المخطط
العجز في  وأفالوطني، حيث أّف مستوى التأىيؿ بالمؤسسة يميؿ عمى العموـ إلى مستوى متوسط 

لت إلى المحمية، وجؿ المؤسسات التي تحو  التأطير يبدو واضحا خصوصا عمى مستوى المؤسسات
 النظاـ الجديد دوف توفير اإلجراءات الالزمة والمتمثمة في: 

                                                 
*

-99متعمؽ بقانوف التجارة،  11-99صناديؽ المساىمة،  11-99متعمؽ بالتخطيط،  11-99قانوف توجيو المؤسسات العمومية،  15-99وىي:  
 متعمؽ بقانوف البنوؾ والقرض.  19-99متعمؽ بقانوف المالية،  11

1
 .191دراوسي مسعود، مرجع سابؽ، ص.  
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 ع ذمـ المؤسسات المييكمة؛ عدـ استكماؿ العمميات الخاصة بتوزي -
 التأخر في إعداد اإلجراءات القانونية المدعمة لالستقاللية؛  -
 لمجياز المالي لممؤسسات. االقتصاديةعدـ وضوح اآلليات  -

وىكذا لـ تتحقؽ األىداؼ المنتظرة مف استقاللية المؤسسات بصرة مرضية سواء مف ناحية          
 ة، أو فيما يخص الطاقات اإلنتاجية. تحسيف المردودية والنتائج المالي

 99.1حيث بمغت  ،د مف ثالثي آلخرسسات التي طمبت القروض بدأ يتزايالمؤ  عدد إف         
لمناتج الداخمي معدؿ النمو ، كما أف 5999خالؿ الرابع مف سنة  91.9خالؿ الثالثي األوؿ ثـ 

عمى عجز وىذا يدؿ ؿ نمو ضعيؼ، وىو معد 5.1كاف بمتوسط  5995 -5999لمسنوات الثالث 
اإلنتاجية وىو الؿ معدؿ الطاقة غجياز اإلنتاج والذي يرجع حسب اعتقادنا إلى ضعؼ وانخراض است

 . (1) 5991ما أكده برنامج الحكومة لسنة 

لمدة طويمة لـ يكف لمجياز البنكي مكانو تذكر في التمويؿ وتحديػد السياسػة  :المصرفي إصالح القطاع-3
النقديػة والمالية، فالبنؾ المركزي كاف دوره ينحصر في إصدار النقد، مراقبة االئتماف والصرؼ لصالح 
السمطة، بينما لعبت الخزينة العمومية الدور األساسي في تمويؿ االستثمارات المخططة والمشاريع 

بي أو التمويؿ االستراتيجية عف طريؽ البنوؾ التي ىمش دورىا وأصبح يقتصر عمى التسجيؿ المحاس
دارية، وقد دفع ىذا األمر السمطات العمومية إلى  األوتوماتيكي لمقطاعات حسب قرارات مركزية وا 
التركير في إدخاؿ إصالحات عميقة عمى الجياز البنكي، ىدفيا إعطاء األدوات الضرورية لمعمؿ 

تبمورت اإلصالحات ككؿ، وقد  االقتصاديوىذا في إطار إصالح المؤسسات والنظاـ  كمؤسسة تجارية
خالؿ المبادئ األساسيػة التي جاء بيا القانوف المصرفية خالؿ النصؼ الثاني مف الثمانينات مف 

والمتعمؽ بنظاـ البنوؾ والقرض واألسس التي يحددىا المخطط الوطني لمقرض،  51 – 99البنكي 
 :والذي ينادي باستقاللية البنوؾ 19 -99وكذا أحكاـ القانوف 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .191المرجع السابق، ص.  
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القانوف في النقاط ىذا ويمكف حصر أىـ المبادئ التي جاء  :23-97 البنوك والقرض قانون -3-2
 التالية :

االىتماـ الكبير بالكميات أن  حيثضرورة التوفيق بين التدفقات الحقيقية والتدفقات المالية:  -
 المادية فقط )مستويات اإلنتاج(، وقياس فعالية االستثمار عمى ىذا األساس، قد أثبت نتائجو

ىتماـ بالمردودية المالية مى ىذا فقد توجيت األنظار نحو اإلالسمبية في الرترات السابقة، وع
لممشاريع االستثمارية، فخرض معدؿ االستثمار وفقا لمكميات المالية التي تسمح بتحقيقو في المدة 

 .(1)المحددة لو
البنؾ المركزي مكمؼ :ف ضرورة استعادة البنك المركزي صالحيته في تطبيق السياسة النقدية -

بإعداد وتسيير أدوات السياسة النقدية، بما في ذلؾ تحديد سقوؼ إعادة الخصـ المرتوحة 
لمؤسسات القرض بيدؼ الحد مف االعتماد عمى اإلصدار النقدي في تمويؿ االقتصاد، في ىذا 

إذ أصبحت  الشأف أعيد النظر في طبيعة العالقات التي تربط مؤسسة اإلصدار بالخزينة العمومية
القروض الممنوحة مف طرؼ البنؾ المركزي لمخزينة العمومية تنحصر في حدود يقررىا المخطط 

 الوطني لمقرض .
حيث تـ رد  إعادة تنشيط دور البنوك في تمويل االقتصاد وتقميص أعمال الخزينة في الوساطة: -

البنوؾ في اتخاذ قرار االعتبار لدور البنوؾ التجارية بتسيير جانبي ميزانيتيا، بحيث تشارؾ 
لتزاـ بتطبيؽ القواعد لتمويؿ المشروع، وأصبح ليا حؽ اإلرفضيا  االستثمار، وتقدـ موافقتيا أو

الكالسيكية لمبنؾ )االلتزاـ بمعدؿ الرائدة، خطر عدـ التسديد، تقديـ الضمانات( عند قياميا 
التجارية أقر القانوف ولو جزئيا بعمميات منح االئتماف وكشرط أساسي لنجاح الدور الجديد لمبنوؾ 

 بضرورة انسحاب الخزينة العمومية مف عمميات الوساطة.

لغاء مبدأ التخصص البنكيال  - : المقصود بالالمركزية في التسيير والمنصوص مركزية التسيير وا 
، نقؿ مسؤولية تخطيط منح االئتماف وتقبؿ الودائع مف 51 –99مف القانوف  51عمييا في المادة 

اية إلى النظاـ البنكي في إطار ما يقره المخطط الوطني لمقرض،أما إلغاء التخصص البنكي الوص
فيمكف النظر إليو مف خالؿ زاويتيف مختمرتيف : تتمثؿ األولى في  إلغاء التخصص البنكي 

 11القطاعي، حيث يمكف ألي بنؾ تجاري أف يتعامؿ مع أي زبوف وتقضي بذلؾ أحكاـ المادة 
والتي تررض عمى البنوؾ التجارية بأف ترتح حساب ألي شخص  51 –99بنكي مف القانوف ال

أما الثانية فيي إلغاء ، يطمب ذلؾ، وىذا دوف األخذ بعيف االعتبار القطاع الذي ينشط بو
التخصص البنكي مف خالؿ السماح لمبنوؾ التجارية مف تعبئة أي نوع مف الودائع ميما كاف 

ليا أي نوع مف االئتماف، ويكمف اليدؼ الرئيسي مف إجراءات  شكميا أو مدتيا، كما يمكف منح
إلغاء التخصص البنكي في إلغاء فرض الزبائف عمى البنوؾ، وترؾ الررصة ليـ لممراضمة بيف 

                                                 
1Goumiri Mourad, Op cit, P.327. 
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، (1)مختمؼ البدائؿ المتعمقة بمنح االئتماف وىذا بدوره يعزز المنافسة بيف البنوؾ التجارية
عطاءىا نرس جديد لممارسة دورىا  األساسي وأىـ ما دعـ ترسيخ ىذه اإلجراءات ىو إلغاء وا 

، الذي بدوره يعزز ال مركزية الموارد المالية لدى المؤسسات المالية 5999التوطيف اإلجباري سنة 
 البنكية.

:عمى عكس النظاـ السابؽ أيف كانت عممية منح القروض تتـ حسب نظام متابعة االئتمان -
ف الخزينة العمومية، انتقمت عممية منح ومتابعة االئتماف احتياجات المؤسسات وبضماف مسبؽ م

، والتي تقضي بضػرورة متابعة 51-99مف القانوف  55إلى المنظومة البنكية وذلؾ بموجب المادة 
استخػداـ القروض التػي تمنحيا ومتابعػة الوضعية المالية لممؤسسات واستخداـ كافة التدابير 

د القرض والمجوء إلى استخداـ أساليب التحميؿ المالي ودراسة الالزمة لمحد مف خطر عدـ استردا
 المردودية المالية ليا وأخطارىا، بالحد األقصى الذي يمكف أف تساىـ بو في عممية التمويؿ.

أما بالنسبة لممخطط الوطني لمقرض فيمثؿ لوحة قيادة لتنظيـ االقتصاد الوطني عمى        
ض تحت رقابة المجمس المالية، وينرذه البنؾ المركزي ومؤسسات القر تضعو وزارة  المستوى الكمي
عطيات تقديرية تخص عممية ويحضر المخطط الوطني لمقرض عمى أساس م ،الوطني لمقرض

وارد بواسطة مؤسسات القرض، االحتياجات المالية )القصيرة، المتوسطة والطويمة األجؿ( جمع الم
ة، احتياجات قطاع العائالت، توقعات مستوى التمويؿ عف التي تظيرىا المؤسسات العامة والخاص

طريؽ البنؾ المركزي وحجـ التسبيقات المقدمة لمخزينة، ويتمثؿ اليدؼ الرئيسي مف وضع 
المخطط الوطني لمقرض في تحديد التوسع اإلجمالي لمجموع القروض الممنوحة مف طرؼ 

 التي تحددىا.  ةاالقتصاديالجياز البنكي االقتصاد بشكؿ يوافؽ األىداؼ 

ليعدؿ ويتمـ  5999جانري  51بتاريخ  19– 99جاء قانوف  وتكييف اإلصالح : 2:99قانون  -3-3
حتى يصبح ىذا األخير أكثر انسجاما وتكيرا مع إصالحات المؤسسات  51 – 99القانوف 

اصر العمومية التي اتخذت االستقاللية شكال لتسييرىا، وفي ىذا اإلطار يمكف أف نستنتج العن
 :الرئيسية التي جاء بيا ىذا القانوف

بموجب ىذا القانوف يعتبر البنؾ شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ االستقاللية المالية والتوازف  -
 التجارة، المحاسبي، وىذا يعني أف نشاط البنؾ يخضع ابتداء مف ىذا التاريخ إلى قواعد 

 

                                                 

 
1
 .19، ص. 5999، واشنطف، والتحول إلى اقتصاد السوق، صندوق النقد الدوليالجزائر: تحقيق االستقرار كريـ النشاشيبي وآخروف،  
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كي يحقؽ ذلؾ يجب أف يكيؼ نشاطو في ىذا ويجب أف يأخذ نشاطو بمبدأ الربحية والمردودية، ول
 ؛(1) االتجاه

جاء نصيب البنؾ المركزي مف االستقاللية التي تؤىمو العتالء ىـر النظاـ البنكي مف واقع أحكاـ  -
 التي تؤكد دوره في إعداد وتسيير أدوات السياسة النقدية. 19-99مف القانوف  11المادة 

البنكي يخضع لمتطمبات االقتصاد الكمي وليس وىكذا أصبح تحديد مستوى القرض    
عدلت أسعار الرائدة برفع مستواىا النسبي،   5999القطاعات، وفي ماي  الحتياجات المؤسسات أو

كما أدخمت مرونة في ىيكؿ أسعار الرائدة المطبقة مف طرؼ البنوؾ لتنشأ في جواف مف نرس السنة 
 . (2)السوؽ النقدية

بالرغـ مف اإلصالحات التي مست القطاع الرالحي والمحاوالت المتكررة إصالح القطاع الزراعي:  -1
، بقي القطاع الرالحي العاـ يعاني مف عدـ االستقاللية في 5999إلعادة ىيكمتو وتنظيمو قبؿ عاـ 

الشيء الذي قيد مف حرية ىذا   خاضع لمقرارات والخطط الصادرة عف المركز، ،(3)التسيير واإلنتاج
القطاع في التسيير، إضافة إلى ىذه الضغوط عانى القطاع عجز ىيكمي راجع لسوء تسيير الموارد 

ىكتار في المتوسط بعد عممية  911اإلنتاجية، والناتج أساسا عف كبر مساحة المزارع والتي بمغت 
الصعب جدا عمى المسيريف استغالؿ ، إذ كاف مف 5995يكمة القطاع الرالحي العمومي سنةإعادة ى

كؿ مساحة المزرعة، كما كاف يصعب جدا التحكـ في العدد اليائؿ مف عماؿ المزرعة،وىكذا فبدال 
مف أف يكوف ىذا العامؿ مصدرا لإلنتاج ورفع مردود األرض أصبح يشكؿ عقبة كبيرة في المزرعة ) 

ىذه األسباب بالدولة إلى إعادة إصالح  وقد دفعت كؿ كثرة التغيب، عدـ االىتماـ باإلنتاج... (،
 5999ديسمبر  19ؤرخ في الم 59–99وتنظيـ ىػذا القطاع مرة أخػرى، فأصدرت الدولة القانوف 
، والذي تـ بموجبو حؿ المزارع 5999المتضمف إعادة ىيكمة القطاع الرالحي العمومي سنة 

شكؿ استرادات فردية وتسمى  وتوزيع ممتمكاتيا عمى عماؿ القطاع الرالحي في، االشتراكية 
بالمستثمرات الرالحية الرردية، واسترادات جماعية وتسمى بالمستثمرات الرالحية الجماعية والتي تضـ 

أشخاص عمى األقؿ، مع احتراظ الدولة بممكية األرض، وقد قضى إصدار ىذا القانوف عمى  11
رية مف حيث التعامؿ، حيث أصبح الكؿ التمييز بيف القطاع الخاص والقطاع العاـ في الرالحة الجزائ

يتعامؿ بنرس الحوافز أماـ ىيئات التمويؿ والتمويف بما تتطمبو عممية اإلنتاج، وقد تـ بموجب ىذا 
مستثمرة فالحية جماعية وفردية عمى المستوى الوطني في بداية  19111القانوف إنشاء حوالي 

                                                 
1
 .591، ص 1115، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،تقنيات البنوك الطاىر لطرش، 
النظاـ المصرفي وؿ حوؿ "، الممتقى الوطني األ تقييم قواعد المالئمة المصرفية عمى مستوى المصارف الجزائرية أماؿ عماري وآخروف، 2

 511، ص مرجع سابؽواقع وآفاؽ،  :الجزائري
3Abdel Madjid Djenane, Ajustement Structurel Et Secteur Agricole, Les Cahiers De CREAD,N°46, 

1999. 
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مستثمرة  19111وكاف قد تكوف نح 5999ة الييكمة، وبعد االنتياء مف عممية تقسيـ األراضي سن
 بعد أف سيرت الدولة األراضي الرالحية العمومية بطريقة مركزية منذ االستقالؿ،جماعية وفردية، و 

أصبح المستثمػروف أحرارا فػي اتخاذ قرارات التسييػر وتحديػد برنامج اإلنتاج واالستثمار والتسويؽ 
 .وتوزيع العمؿ بينيـ

 59–99ة ىذه اإلنجازات إال أف تطبيؽ طريقة االنتراع الدائـ مف خػالؿ قػانوف وبالرغـ مف أىمي  
 حمؿ جممة مف المشاكؿ والعوائؽ لمقطاع الرالحي ندرجيا في النقاط التالية:

حيث ظيرت  59 – 99إف تقسيـ األراضي لـ يتـ وفقا لمتدابير المنصوص عمييا في القانوف  -
بعض المستثمرات الرردية المستقطعة مف المزارع وعمى حساب المستثمرات الجماعية وذلؾ تبعا 

كذلؾ التراوت الكبير في تقييـ الممتمكات المتنازؿ عنيا بسبب  لموقع األرض ونوعيتيا وتجييزاتيا،
 ؛عدـ وضوح القانوف فيما يتعمؽ بأسعارىا

تراكية إلى مستثمرات فردية وجماعية طرح مشكمة التزود بالعتاد إف تقسيـ المزارع الرالحية االش -
بحدة أكثر، مما اضطر بعض المستريديف إلى التعامؿ في السوؽ السوداء لمحصوؿ عمى العتاد 

 ؛تسويؽ منتوجاتيـ بالجممة لموسطاءوقطع الغيار والبذور واألسمدة وعوامؿ اإلنتاج األخرى وكذا 

القطاع الرالحي أدى إلى نشوب عدة نزاعات بيف المستثمريف مما  إف تطبيؽ إجراء إعادة تنظيـ -
أدى إلى إعادة النظر في التقسيـ األوؿ لألرض، فإذا كانت مساحة المستثمرات تبدو صغيرة في 
األوؿ فإف إعادة تقسيميا أدى إلى ترتيتيا بشكؿ لـ يعد يسمح بإنتاج بعض أنواع المنتجات التي 

 ؛والشأف بالنسبة لزراعة الحبوب والخضر الجافةتتطمب مساحة واسعة، كما ى

ات نصوص القانوف وعقود االسترادة أوقعيـ في خالفات وتوترات إف جيؿ المستثمريف بمحتوي -
 ؛فيما يختص بعالقتيـ بالمحيط : مف البنؾ إلى أجيزة توزيع عوامؿ اإلنتاج فأجيزة التسويؽ

األراضي العمومية ىو ذلؾ الشعور بالقمؽ مف بيف نقائص طريقة االنتراع الدائـ المطبقة عمى  -
ارىـ وخوفيـ مف المستقبؿ، فبالرغـ مف حريتيـ في التسيير وامتالكيـ استقر لدى المستثمريف لعدـ 

لعوامؿ اإلنتاج فإف بقاء األرض ممكا لمدولة يشعر المستثمريف بالقمؽ، ذاؾ أنو بإمكاف الدولة في 
ثمرات وتدعو إلى إصالح آخر ما دامت تتحكـ في أي وقت أف تمغي القانوف الذي يحكـ المست

أىـ عنصر مف عناصر اإلنتاج وىو العقار، إضافة إلى ىذا ظيرت مشاكؿ كبيرة في المجاؿ 
وضعية  59-99العقاري لـ تكف في الحسباف وذلؾ بسبب الرراغ القانوني، فمقد أغرؿ القانوف 

ة التي تشكؿ جزءا ىاما مف األراضي بموجب قانوف الثورة الزراعي 5995األراضي المؤممة سنة 
الحكومية، والتي كانت قد وزعت في بداية اإلصالح عمى المستثمريف في شكؿ مستثمرات فالحية 

 جماعية وفردية، مما أدى إلى مطالبة المؤممة أراضييـ باسترجاعيا. 
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خالؿ وضع  ـ األسعار مفاعمدت الدولة إلى إدخاؿ بعض التصحيحات  لنظ إصالح نظام األسعار: -5
51-99قانوف جديد والمتمثؿ في قانوف 

 ـ األسعار إلى صنريف: والذي قس (1)

وىذا عف طريؽ األسعار المضمونة عند اإلنتاج أي يتـ اإلعالف عنيا  :نظام األسعار المقننة  -أ
المقننة مف خالؿ تحديد الحد  ؽ األسعاربطلتحريز مثؿ أسعار الحبوب، كما تمسبقا بيدؼ ا

ويطبؽ ىذا النوع مف األسعار عمى السمع والخدمات في مرحمة اإلنتاج أو التوزيع سعار األعمى لأل
 االقتصاديةالتي تخوليا الدولة أولوية اقتصادية واجتماعية خاصة بيدؼ حماية بعض النشاطات 

  (2):وبالتالي الحد األعمى لألسعار يعتبر االجتماعيةأو الرئات 

 ؛ االجتماعيةو  االقتصاديةلتجسيد السياسة  االقتصاديوسيمة لتدخؿ الدولة في النشاط  -
وسيمة تدخؿ الدولة في االقتصاد لتأطير وتطور األسعار عندما يتطمب ذلؾ بشروط  -

 السوؽ؛ 
  وسيمة تسمح بتجنب تجاوز أقصى سعر مرخص بو. -

 .د ىذه األسعار وفقا لمعرض والطمب أي حسب ميكانزمات السوؽتحدو  :نظام األسعار الحرة -ب 

في مجاؿ التجارة الخارجية تمت مراجعة آلية ممارسة اإلصالحات المتعمقة بقطاع التجارة الخارجية:  -6
والمتعمؽ بممارسة احتكار  19– 99صدر المرسوـ التشريعي  5999جويمية  59، فري االحتكار

لمتخطيط الدولة لمتجارة الخارجية، حيث نص أف استيراد السمع الذي يتـ في إطار النظاـ الوطني 
لمتجارة الخارجية يتـ عف طريؽ الوكالة أو االمتياز الذي تمنحو الدولة لممؤسسات  ـضمف برنامج عا

 99حيث نص المرسوـ التشريعي  ،ركة، وذلؾ وفقا لدفتر الشروطتالعمومية ومجمعات المصالح المش
ذ يمتـز صاحب امتياز( إ وحدد حقوؽ وواجبات كؿ وكيؿ ) 5999جانري  51المؤرخ في  15 –

ىؤالء بتحقيؽ مصالحيـ الخاصة في إطار تحقيؽ المصمحة العامة لمدولة التي يعود ليا احتكار 
 (3): التجارة الخارجية لتحقيؽ األىداؼ التالية

جيات والقرارات الخاصة تنظيـ االختيارات واألولويات في مجاؿ التجارة الخارجية وفقا لمتو  -
 ؛بالحكومة 

 ؛ودعـ المنتج الوطني االقتصاديوالتكامؿ  االقتصاديةتدعيـ التنمية  -
 ؛تخريض حجـ الواردات وتكاليريا و تشجيع تنويع مصادر تمويف البالد -
 ؛ترقية الصادرات -

                                                 
 . 59/19/5999، الصادرة بتاريخ 19الجريدة الرسمية رقـ  11/19/5999الصادر في  51-99قانوف  1

2
 Deboub youcef, Le nouveau mécanisme économique, opu, Alger,1995, p.99.  

3
Ibid , p.51. 
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 ؛تنظيـ عمميات الدخوؿ لألسواؽ األجنبية لكؿ مف المؤسسات العمومية والخاصة -

 (1):الممنوحة  االمتيازاتويمكف التمييز بيف ثالث أنواع مف  

 ؛االقتصاديةلممارسة التجارة الخارجية في إطار تشغيؿ وتنمية المؤسسة العمومية  امتياز -
 ؛إلعادة البيع لمخواص أو الحرفييفلممارسة التجارة الخارجية  امتياز -
امتياز لممارسة التجارة الخارجية لتمويف الجياز اإلنتاجي لمخواص المنخرطيف في الغرفة  -

 الوطنية لمتجارة.

إنشاء مؤسسات  ةلمحروقات، سمحت السمطات بإمكانياخارج ترقية الصادرات وبيدؼ كما أنو   
 في 88-167 القانوف أصدر المرسوـىذا تماشيا مع و ، في الخارج أو اإلسياـ في رأسماؿ مؤسسات أجنبية

د أو سواء عند االستيراالخدمات رمجة المبادالت الخارجية لمسمع و الذي يحدد شروط ب، 1988-09-06
العمومية شرط أف تنجز يحدد كيريات إيجاد ميزانيات بالعمالت األجنبية لرائدة المؤسسات التصدير و 
الخدمات باستثناء المعراة منيا مف إجراءات التجارة الخارجية أو التي الصادرات مف السمع و الواردات و 

داة فعالة بر ىذه الميزانيات أتعت، و عاـ الخاص بالتجارة الخارجيةتنجز دوف دفع في إطار البرنامج ال
تنظيـ االستيراد إذ يحؿ تخصيص الميزانية بالعممة األجنبية بالنسبة إلى اللضبط عمميات التصدير و 
 . (2) مراقبة الصرؼ محؿ جميع إجراءات المراقبة القبمية اإلدارية و الماليةو  الخاص بالتجارة الخارجية 

، واستمرت تدنيةاإلنتاج وطاقة اإلستعماؿ م ظؿ مستوىوعمى الرغـ مف ىذه اإلصالحات   
التي تعود جزئيا إلى محدودية القوانيف، محدودية النتائج والخارجية في التزايد، ذلؾ أف المديونية الداخمية 

والتغيرات التي طرأت عمى  يتماشى وفي ظؿ دستور ال، 5999في ظؿ الميثاؽ الوطني لسنة  جاءت
            ( 3)منيا: نذكرخرى المحيط، إضافة إلى عوامؿ أ

 ،ما يتعمؽ بنظاـ األسعاربقاء المحيط العاـ الذي تعمؿ فيو المؤسسة دوف تغيير جوىري خاصة  -
 ؛إلخ…نظاـ األجور ونظاـ الضرائب 

 ؛ اؼ والمسؤوليات المنوطة بالمؤسسةعدـ وضوح وواقعية األىد -
 ؛في ممارسة نشاطاتياكثرة الضغوط والبيروقراطية الخانقة لحرية المؤسسات العمومية  -
 ؛ىيمنة التسيير البيروقراطي وشيوع الرساد -
 ؛ترقية عمى أساس الشيادة والكراءةغياب نظاـ الحوافز والتشجيعات ، وغياب معايير ال -

                                                 

 
1
 .519ص. مرجع سابؽ، مرتاح حكيـ،  

2
كمية العموـ  ،غير منشورة رسالة ماجستير ،-حالة الجزائر–الحالية  االقتصاديةتطور التجارة الخارجية في ظل التحوالت  شرفاوي عائشة،  

 .91،ص.1115وعموـ التسيير،جامعة الجزائر، االقتصادية
3
 .111مرجع سابؽ،ص. بف سمينة عزيزة،  



111 

 

 ؛في العمؿ باألساليب البيروقراطيةإستمرار الجياز المصرفي  -
 ؛بالعممة الصعبة بسبب نظاـ الصرؼ كؿ التمويؿمشا -
 ممؤسسات العمومية بسبب الندرة.غياب المنافسة وضماف التسويؽ بالنسبة ل -

مف خالؿ ضآلة اإلنتاج وندرة  االقتصاديولقد لمس المواطف الجزائري حقيقة ىذه األزمة ببعدىا  
عار، وبعدىا االجتماعي كالتشغيؿ، حيث المواد الضرورية وواسعة االستعماؿ وكذا االرتراع المطرد لألس

، ولقد أدت ىذه 5999سنة  % 59إلى  5991سنة  % 51بدأ مؤشر البطالة في الزحؼ التصاعدي مف 
الخروج ، وبغية تدارؾ الوضع القائـ و 5999الشعبي الذي خرج في أكتوبر  األوضاع مجتمعة إلى االنرجار
تبع لي االقتصادينحو التحرر الخطوات المبدئية  يحمؿ في طياتو 5999مف عنؽ الزجاجة جاء دستور 

 جسدت التوجو نحو اقتصاد السوؽ. عدة قوانيف بذلؾ بعد 

 (:2:9-2:91االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خالل الفترة ) ضعيةلمطمب الثالث: و ا   

شيدت سياسة االستثمار األجنبي المباشر مع بداية الثمانينات منعرجا جديدا انبثؽ مف استراتيجية  
شراؾ القطاع الخاص فيياالتنمية التي ترتكز في ىذه المرة عمى ال مركزية االقتصاد  ونستشؼ  ،الوطني وا 

ات االقتصادية ، المتعمؽ بالشرك 5991أوت  28المؤرخ في  13-91ىذا التوجو مف خالؿ القانوف 
والذي يعتبر ترجمة فعمية لمتغيرات اليامة الحاصمة في موقؼ السمطة العمومية اتجاه  ،المختمطة

االستثمارات األجنبية، وتجسد ذلؾ في إمكانية إنشاء شركات اقتصادية مختمطة يشارؾ فييا الطرؼ 
مف رأس ماؿ الشركة، كما أف ىذا القانوف جاء استجابة لتطور االحتياجات % 19األجنبي بنسبة 

خالؿ ىذه الرترة، وكيؼ ما كاف األمر فاف إنشاء ىذا النوع مف الشركات يخضع وجوبا  االجتماعية
اتراؽ يبـر بيف المؤسسة أو المؤسسات االشتراكية والطرؼ أو األطراؼ األجنبية وىو بمثابة  ؿلبروتوكو 
غير أنو ال يكمف ليذا األخير أي اثر قانوني إال بعد الموافقة بموجب  مسبؽ لمشركة المختمطة،اعتماد 

قرار وزاري مشترؾ بيف وزير المالية ووزير التخطيط وكذا الوزير الوصي عمى المؤسسة االشتراكية 
ؤىا بمجرد المساىمة، ويخوؿ ىذا القرار القاضي باالعتماد لمشركة المختمطة لالقتصاد المزمع إنشا

 تأسيسيا مف االمتيازات الجبائية التالية:

 ؛بارا مف تاريخ شراء الممؾ المعنيسنوات اعت 1اإلعراء مف الضريبة العقارية لمدة  -

 %11اإلعراء مف الضريبة الصناعية والتجارية لمثالث سنوات المالية األولى وتخريض قدره  -
الخامسة مف ما تحصؿ عميو  نة الماليةلمس %11لمسنة المالية الرابعة وأيضا تخريض بنسبة 

 ؛جبائيا

والتي يتـ  %11تطبيؽ ضريبة منخرضة عمى األرباح الصناعية والتجارية بنسبة تقدر بػ -
 ؛استثمارىا مف جديد
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اإلعراء مف كؿ ضريبة عمى األجر اإلضافي الذي يستريد منو الطرؼ األجنبي والغرض مف  -
كما تستريد ىذه الشركة بعد اعتمادىا  والتكنولوجيا، ذلؾ مكافأة الجيود المبذولة لنقؿ المعارؼ

قانونا مف الحصوؿ عمى قروض مصرفية بشرط أف يتـ التراوض عمى الشروط التي تنطوي 
عمى تطبيقيا في مثؿ ىذا النوع مف الشركات مع البنؾ الذي يتـ اعتماده ويكوف ىنا ضرورة 

 ىداؼ المخططة واالستغالؿ.مراعاة المشاركة الرعمية لمطرؼ األجنبي في تمويؿ األ

فإف ىذا القانوف لـ يحقؽ ما كاف مرسوما لو ولـ يجد الدعـ الكافي ميدانيا نظرا  ،وبالرغـ مف ذلؾ 
، البرنامج التنموي في ىذه المرحمةلكوف االستثمارات الخاصة محمية كانت أـ أجنبية لـ تكف مف أولويات 

كذا العوائؽ اإلدارية والبيروقراطية  دوف و  االقتصاديكما حالت ىيمنة القطاع العمومي عمى النشاط 
وحالة االختناؽ المالي الذي أصيبت بو  5999وبعد الصدمة البترولية سنة التوسع في ىذا التوجو، 

تمـ لي 1986أوت  19خ في المؤر  86-13، جاء القانوف ة وتقمص دور االستثمارات الوطنيةميزانية الدول
و جمب الحجـ المرغوب فيو مف  عمى تحريز ة ىذا األخيرنظرا لعدـ قدر  ،(1)السابؽقانوف الؿ عديو 

تسيير الشركات المختمطة بكيرية تضمف القانوف الجديد طرؽ تشكيؿ و لذلؾ ، االستثمار األجنبي المباشر
الذيف اء األجانب وفؽ القانوف الجديد و فالشرك محرزة نسبيا مقارنة بالقانوف السابؽ ،واضحة و و  مرنة 

ركة في مخولوف بالمشا ،ة عمى أساس بروتوكوؿ اتراؽيسات العمومية الجزائر في شراكة مع المؤسف دخمو ي
 ،األطراؼ واجبات كؿدات و مجاالت تدخؿ األطراؼ مدة دواـ الشراكة المختمطة و تعيتحديد موضوع و 

ؿ دور حيف تمث ، فيعمى األقؿ 51%سة الجزائرية العمومية بػ سقى القانوف عمى نسبة مشاركة المؤ فمقد أب
لشغؿ وتكويف وتأىيؿ مناصب امواؿ و المتعامؿ األجنبي في ضماف تحويؿ التكنولوجيا ورؤوس األ

اؿ ة باستعمتخاذ القرارات الخاصسيير و اشريؾ األجنبي مف المشاركة في التال ة، مقابؿ استرادالمستخدميف
تحويؿ بعض أجزاء و  المساىـ بوب عف ذلؾ مف رفع أو تخريض رأس الماؿ ما يترت، و أو تحويؿ األرباح

 .(2)أميـضمانات التاتب العماؿ األجانب و رو 

لى جانب القانوف و   قامت السمطات مف جية أخرى بإصالح قانوف المحروقات بمقتضى  51-99ا 
األجنبي، مف خالؿ بانرتاحو عمى االستثمار  الذي يتميز ، 5999أوت  59المؤرخ في  51-99القانوف 

لمشركات األجنبية، إلى جانب بعض التحريزات الجبائية، والتي تجاوزت الوعاء الجبائي التسييالت المقدمة 
ولقد استيدفت ىذه التخريضات ترقية قطاع المحروقات، مف خالؿ االنرتاح ، إلى تعديؿ معدالت الضريبة
ؿ إال أف عدد العقود المبرمة بيف شركة سونطراؾ والمتعامميف األجانب، خال ،عمى االستثمارات األجنبية

                                                 
1

أوت  19الجريدة الرسمية الصادرة في ، المتعمؽ بتأسيس الشركات المختمطة االقتصاد وسيرىا ،9865أوت  19المؤرخ في  86-13لقانوف ا 
5999. 

2
وعمـو التسيير، جامعة قسنطينة،  االقتصاديةغير منشورة، كمية العمـو أطروحة دكتوراه ، االستثمار األجنبي في الدول المتخمفة مرداوي كماؿ، 
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بالرغـ كما أنو و  ،(1)عقد تنقيب، وعقديف لمبحث 51عقدا، مف بينيا  51لـ تتجاوز 5995-5999الرترة 
مرونة واضحة عمى إجراءات تكويف قد أضرت ، 86-13عديالت التي أدرجت في القانوف أف التمف 

 ، فإفأميـتيا القانوف الجزائري منذ فترة الة لـ يسمح بمنحت مزايا خاصات المختمطة و شركتسيير الو 
راكة إجباريا مع منشأة عمومية ، حيث تتـ الشالشركات المختمطةمار األجنبي بقي خاضعا لنظاـ االستث

تابعة لمقطاع الخاص  ، مع استحالة إنشاء شراكة مع منشآت مف رأسماؿ الشركة 49%في حدود 
ؽ األمر ، خاصة لما تعمصعوبات بيروقراطية عديدة القانوف ىذا ظيرت في إطار تنريذ كما  ،يالمحم

، فريما عدا مجاؿ المحروقات ، لـ يستطع القانوف أمواؿ الشريؾ األجنبيرؤوس  بعممية تحويؿ فوائد و
 االقتصاديةنمية ات التقلخارجي أحد أىـ معو لتمويؿ اجمب رؤوس األمواؿ األجنبية المرجوة لتبقى مشكمة ا

 .(2)جدا نياية الثمانينات مستوى خطير بعد بموغ المديونية الخارجية

 (:2:9-2:91(: تطور االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر خالل الفترة )23الجدول رقم )

 :2:9 2:99 2:98 2:97 2:96 2:95 2:94 2:93 2:92 2:91 انلبيــا
ألجنبي ا االستثمار تدفقات
 )مميون دوالر( لواردالمباشر ا

119 51 (11) 11 15 11 11 11 51 51.. 

المباشر ألجنبي ا االستثمار
كنسبة من الناتج  الوارد

 ( %المحمي اإلجمالي )
1.9 1.1 (1.5) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

Source: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx, 15/12/2010, 17:30
h  

بعدما كاف حجـ االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر يقدر بػ نالحظ مف الجدوؿ السابؽ أنو و  
في بعدىا نعدـ وي، 5991( سنة 11-صؿ إلى قيمة سمبية )يانخرض ل 5991نة مميوف دوالر س 119
مميوف دوالر  51ارتراعا محتشما، و يبمغ في   5999عمى التوالي، ليشيد بعد سنة  5991، 5991سنتي 
مف الناتج الوارد لتبقى نسبة االستثمار األجنبي المباشر  5999مميوف دوالر في سنة  51و 5999سنة 

وبيذا يمكننا القوؿ أف عقد الثمانينات تميز بغياب شبو كمي  اإلجمالي خالؿ ىذه الرترة معدومة،المحمي 
لالستثمار المباشر األجنبي، وقد رتبت الجزائر خالؿ ىذه الرترة ضمف مؤخرة دوؿ شماؿ إفريقيا، 

عمى أنو مساس فالحكومات المتعاقبة خالؿ ىذه الرترة استمرت في نظرتيا لالستثمار األجنبي المباشر 
 بالسيادة الوطنية ووسيمة لمييمنة األجنبية عمى االقتصاد الوطني.

                                                 
1
غير منشورة، أطروحة دكتوراه ، تحميل واقع االستثمارات األجنبية المباشرة وآفاقها في الدول النامية مع االشارة الى حالة الجزائر ،محمد قويدري  

 .111، ص. 1111االقتصادية والتسيير، جامعة الجزائر، كمية العمـو 
2
  .199مرجع سابؽ، ص.مرداوي كماؿ،   
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لقائمة عمى نصراؼ الجزائر نحو اإلبقاء عمى السياسة التمويمية اإإف ىذه اإلحصائيات تعكس  
الذي عرؼ انتكاسات عديدة بسب تدىور الطمب عمى  اذلؾ بغية تمويؿ اقتصادىاالقتراض مف الخارج و 

نخراض أسعاره، عوضا مف إبداء إرادة حقيقية الستقطاب االستثمار المباشر األجنبي، ومف ثـ النرط وا
إحاللو كسياسة تمويمية خارجية بديمة، كما تثبت أيضا أف قوانيف االستثمار التي تـ تبنييا كانت مقيدة لو 

عت حينيا لـ تكوف التي اتب االقتصاديةأف السياسات لحقيقية لو، و و لـ تعبر صراحة عف الضمانات ا
التي تجمت  االجتماعيةو  االقتصادية تىي متناقضة تجاىو ، إضافة إلى أف االضطرابامواتية لجذبو و 

عجز الموازنة العامة، لـ تكف إلى جانب ارتراع معدالت التضخـ و معالميا في استرحاؿ الديوف الخارجية، 
 باعث الستقطاب رأس الماؿ األجنبي.
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 :رابعخالصة الفصل ال
الجزائرية في ظؿ االقتصاد  االقتصاديةتعرضنا مف خالؿ ىذا الرصؿ الى المعالـ األساسية لمسياسة   

توصمنا الى النتائج قد و ، إلى الجزائر في ىذه الرترةاالستثمار األجنبي المباشر تدفؽ المخطط وأثرىا عمى 
 التالية: 

الذي حدد معالـ السياسة و جزائر غداة االستقالؿ النموذج االشتراكي كمنيج لمتنمية، اتخذت ال -5
مع  ،اكي لممؤسساتلمموارد الجزائرية والتسيير االشتر  االقتصاديالجزائرية وركز عمى التخطيط 

في كؿ مناطؽ الدولة وبناء  االقتصاديةلتحقيؽ تنمية متوازنة بيف كؿ الرروع التصنيع الشامؿ 
، اتبع بمخططيف رباعييف جاءا 5999فكانت االنطالقة بالمخطط الثالثي لسنة ، اشتراكي مجتمع

، وقد حظي قطاع التصنيع بحصة األسد مف ؼ التنموية المسطرة في السبعيناتإلتماـ األىدا
 اجمالي ىذه االستثمارات.

حتى نياية السبعينات أسموب التنمية المتبع غداة االستقالؿ و و  االقتصاديةإف طبيعة السياسة  -1
تقوـ عمى نظاـ التخطيط، ىيمنة القطاع العاـ، التأميـ، كانت غير مشجعة تماما والتي كانت 

أو حتى مجرد اإلبقاء عميو، كما أف قوانيف االستثمار  الستقطاب االستثمار األجنبي المباشر
صراحة  تنص يا ألن ال المستثمريفستطع جمب رأس الماؿ األجنبي و تالصادرة في ىذه الرترة لـ 

أىـ عنصر الذي أدى إلى عدـ و  االمتيازاتميـ باإلضافة إلى قمة الضمانات و عمى إمكانية  التأ
المستثمريف خاصة األجانب ىو في حالة النزاعات فإف الرصؿ فييا يرجع إلى المحاكـ  جمب

 .الجزائرية فقط

عادة تنظيـ االقتصاد بعة و المت االقتصاديةالسياسة ( بمراجعة 5999-5991تميزت الرترة )  -1 ا 
تنموية جديدة، أسموبيا التخطيط ووسائميا إعادة ىيكمة المؤسسات  ستراتيجيةاالوطني وفؽ 

حيث يقوـ نظاـ التخطيط في ىذه المرحمة عمى مبدأ الالمركزية في اتخاذ ، االقتصاديةالعمومية 
عادة توزيع األنشطة القرار و  ، مناطؽ البالدمختمؼ توزيعا متوازنا بيف  االجتماعيةو  االقتصاديةا 

ممت ىذه تشاقد و  ،األساسية االجتماعيةو  االقتصاديةاعتماد أولوية االستثمار في قطاع اليياكؿ و 
نذاؾ عمى إعادة تقويـ االقتصاد وتنريذ ، حيث تـ التركيز آخماسييف لمتنميةمخططيف عمى الرترة 

إعادة تنظيـ  العمومية، استقاللية المؤسسات، كإعادة ىيكمة المؤسساتاإلصالحات جممة مف 
  .القطاع الرالحي، إصالح النظاـ الوطني لألسعار،اإلصالحات البنكية

شيدت سياسة االستثمار األجنبي المباشر مع بداية الثمانينات منعرجا جديدا انبثؽ مف استراتيجية  -1
شراؾ القطاع الخاص فييا  التنمية التي ترتكز في ىذه المرة عمى ال مركزية االقتصاد الوطني وا 

 5991سنة  51-91مة لالستثمار مف خالؿ قانوف إعادة النظر في القوانيف المنظحيث تـ 
وجمب الحجـ  عمى تحريز ة ىذا األخيرنظرا لعدـ قدر المختمطة ، و  االقتصاديةالمتعمؽ بالشركات 

 5999سنة  51-99قانوف  ، جاءالمرغوب فيو مف االستثمار األجنبي المباشر



119 

 

محرزة نسبيا مقارنة واضحة و و  ير الشركات المختمطة بكيرية مرنةتسيؽ تشكيؿ و تضمف طر  الذي
فيما ، خاصة القانوفىذا ظيرت في إطار تنريذ التي   عديدةالصعوبات ال  أف، إالالسابؽبالقانوف 
جمب رؤوس مف القانوف تمكف لـ  رؤوس أمواؿ الشريؾ األجنبي،د و بعممية تحويؿ فوائيتعمؽ 

بعد  االقتصاديةنمية ات التقلتمويؿ الخارجي أحد أىـ معو األمواؿ األجنبية المرجوة لتبقى مشكمة ا
 جدا. نياية الثمانينات مستوى خطير بموغ المديونية الخارجية

والسؤاؿ الذي يتبادر الى أذىاننا في ىذا اإلطار ىو: ماىي اإلصالحات التي ستعتمدىا  
الجزائر لمخروج مف عنؽ الزجاجة؟ وىؿ ستغير ىذه األخيرة مف وضعية االقتصاد الجزائري؟ ىذا 

 ؿ الموالي.ما سنحاوؿ اإلجابة عنو في الرص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 لفصل الخامس:ا

 
الجزائرية في ظل اإلصالحات  ةقتصاديتوجهات السياسة اال

 قتصادية والتوجه نحو اقتصاد السوقاال
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 د:ـتميي

عمى البترول كمورد وحيد وعدم تحضير بدائل تستطيع اد الجزائر خالل العقود السابقة إن اعتم 
كميا بينت أن البدائل التي كانت مطروحة في السابق مبنية عمى قواعد غير  ،توفير مرونة في الصادرات

كان سائدا في ظل االقتصاد أن الذي تأكد  1986لسنة  يةصدمة البترولالثابتة من حيث التطبيق، فبعد 
أفرز اختالالت كبيرة وضعف بنيوي، ىو اقتصاد قائم عمى االستدانة  ،الجزائري خالل المراحل السابقة

 ،وليست القضية ظرفية سرعان ما يتم استدراكيا ألن االقتصاد الجزائري لم يتمكن من التعديل والتصحيح
ىبوط معدالت التبادل ط المركزي زيادة عمى نظام التخطي وىكذا ظيرت مظاىر الجمود والضعف في

 إلىحاوالت االصالح الذاتية بالجزائر ولقد أدى فشل م ،% 50وضعف دخل الصادرات بحوالي 
حيث حاولت السمطات  ار االقتصاد الكمي،استقر في محاولة لتحقيق  الستنجاد بالييئات المالية الدوليةا

 .الكمية التي عرفت إختالالت كبيرة االقتصاديةتعزيز جيودىا لتصحيح األوضاع 

ار ستقر ، قصد تحقيق اال9779وجوان  9767أولى بدايات ىذا اإلصالح تم بعقد اتفاقيتي ماي   
، غير أن صعوبة الظرف خاصة من االقتصاديمما يسمح بفتح المجال النطالق النمو  االقتصادي

حال دون ذلك، لتتوتر الصمة بعد ذلك مع  االقتصاديالجانب السياسي واالجتماعي إلى جانب الوضع 
لمتعديل اتبع باتفاق ليتم عقد اتفاق تثبيت لمدة سنة،  9772ىذه الييئات، مما استوجب انتظار قدوم سنة 

 .مدتو ثالث سنواتالييكمي 

تكثيف مسار رت الدولة في العمل عمى مواصمة و باش ،9776وعقب استكمال ىذه البرامج سنة  
وتحرير االقتصاد الوطني من أجل تمكين  ،االقتصاديةو  االجتماعيةجميع الجوانب اإلصالحات ليشمل 

 االقتصاديالمؤسسة الجزائرية من أن تصبح المصدر الرئيسي لمثروة، حيث قامت ببعث برنامجا لإلنعاش 
-0223(، أتبع ببرنامج خماسي أول لدعم النمو خالل الفترة)0222-0229وىو برنامج يمتد عمى فترة)

  (.0292-0292ثاني خالل الفترة )و  ، (0227

سات اإلصالح المعتمدة في لألىداف الرئيسية لسيا ،ويتعرض ىذا الفصل بقدر كبير من التفصيل 
عالوة عمى أداء االقتصاد  ،ومدى فعاليتياخالليا  االقتصاديةواتجاىات السياسات  9767 سنة منذالجزائر 

 الجزائري في ظل برامج اإلصالح المعتمدة ، من خالل مبحثين رئيسيين ىما:

   9776- 9767بالتعاون مع صندوق النقد الدولي  االقتصاديةاإلصالحات  المبحث األول:     
 9776بعد سنة  االقتصاديةتعميق اإلصالحات  المبحث الثاني:     
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 9998-9989مع صندوق النقد الدولي بالتعاون  االقتصاديةالمبحث األول: اإلصالحات 

أول اقتراب لمجزائر من المؤسسات المالية الدولية، وتم التفاىم حول  1989-1991عرفت المرحمة  
إلدارة تعتمد الجزائر من خالليا عمى سياسة ، الفترةىذه  غطيجين بدعم من صندوق النقد الدولي تبرنام

إال أن انخفاض أسعار  الطمب أقل ما يقال عنيا أنيا كانت صارمة من خالل تخفيض قيمة العممة،
فوعات، أدت البترول وتضاؤل فرص الحصول عمى التمويل الخارجي والذي أدى إلى أزمة في ميزان المد

ندوق النقد الذي حظي بمساندة ص االقتصاديصياغة برنامج شامل لإلصالح  بالسمطات العامة إلى
ثم اتفاق مدتو  ،9772وذلك من خالل عقد اتفاق لالستعداد االئتماني مدتو سنة ابتداءا من ماي  ،الدولي

بموجب تسييل الصندوق الممد، وخالل ىذه الفترة تم ضخ بعض  9773ثالث سنوات ابتداءا من ماي 
نار استجابة إلشارة التحول لديالقروض من خالل إعادة جدولة الديون وكان اليدف منيا تخفيض قيمة ا

 اقتصاد السوق وضبط األوضاع عن طريق إنعاش االقتصاد. إلى

 نتائجيامب األول: اتفاقيات االستعداد االئتماني و المط

قامت الجزائر بعقد ثالث اتفاقيات لالستعداد االئتماني مع  االقتصاديار ستقر قصد تحقيق االب 
 صندوق النقد الدولي  كاآلتي: 

  ؛9772ماي  12إلى 9767ماي  19االستعداد االئتماني األول: من اتفاق 

  ؛9770مارس  12إلى  9779 جوان 21الثاني من اتفاق االستعداد االئتماني                             

 9773مارس  19إلى 9772أفريل  9من  االقتصاديار ستقر برنامج اال. 

 9993ماي  13إلى  9989 ماي 19أوال: اتفاق االستعداد االئتماني األول: من 

في ضوء األزمة الحادة التي واجيت الجزائر في نياية الثمانينات ومع توقف الجيات المانحة  
صرارىا عمى التوصل إلى اتفاق مع الييآت المالية الدولية،  لمقرض عن منح قروض جديدة الجزائر وا 

ول منيما عمى قروض ومساعدات ميسرة لسد لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمحص
، وقد تضمن خطاب النوايا الذي أرسمو وزير المالية الجزائري لممدير عجز الخارجي في العمالت األجنبيةال

تعيد الجزائر بااللتزام باالنخراط في اقتصاد  ،9767التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شير مارس 
تدريجيا وخمق البيئة التي تمكن من اتخاذ  االقتصاديةالالمركزية  فأكدت عمى "المضي في عممية ،السوق

القرار عمى أساس المسؤولية المالية والربحية واالعتماد الكبير عمى ميكانيزم األسعار بما في ذاك سياسة 
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صندوق لتثبيت( في االتفاقية المبرمة مع ار)استقر الجزائر بتنفيذ برنامج االوقد تعيدت ، (1)سعر الصرف"
بموجب ، و ولي في سبتمبر من نفس السنة، واالتفاقيات المبرمة مع البنك الد9767النقد والدولي في ماي 

 022لمجزائر وىو ما يعادل  مميون وحدة سحب خاصة 933.5 ووافق الصندوق عمى تقديمىذا االتفاق 
يضي لممفاجآت استخدمت في شريحة واحدة، كما استفادت من تسييل تمويمي تعو ، مميون دوالر أمريكي

مميون دوالر أمريكي، مما جعل  142، أي ما يعادل مميون وحدة سحب خاصة 193.0حوالي يقدر ب
وقد تم ىذا في سرية تامة نظرا لطبيعة  مميون دوالر أمريكي، 342القرض الكمي في النياية يساوي 

الجزائر مقابل تقديم الدعم  كان محتوى االتفاق يشترط عمىوقد ، المرحمة التي كانت تعرفيا الجزائر آنذاك
جراء خفض كبير في سعر  تقيدااتباع سياسة نقدية أكثر حذرا و ،  وتنفيذ سياسات صارمة إلدارة الطمب وا 

 إلى إجراء اإلصالحات التالية: تفاق عمدت الجزائرليذا االتنفيذا الصرف، و 

،المتعمق باألسعار وذلك 90-67عمدت الجزائر إلى إصدار القانون حيث  إصالح نظام األسعار: -9
وبذلك بدأت الجزائر في تطبيق األسعار الحقيقية وذلك برفع  ، تفاقتوقيع اإلمن شيرين فقط بعد 

ومكن ىذا اإلجراء من إحداث تغيير جذري في نظام  الدعم التدريجي عمى المواد المدعمة،
قد تم تحرير كل األسعار ما عدا أسعار  9779ر جوان لسنة األسعار، حيث أنو وبداية من شي

منتوجا مدعما من  00منتوجا، بقيت تخضع لنظام األسعار بيامش أقصى تحدده الدولة، و 32
 .(2)طرف الدولة لحماية الطبقات الفقيرة

92-72: وذلك بصدور قانون النقد والقرضإجراء تغييرات ىيكمية في مجال السياسة النقدية -0
(3) ،

تحرير االقتصاد الجزائري بتحضير مؤسساتو لمدخول في مرحمة التمويل المولد بيفضي الذي و 
عطاء مكانة ىامة و  لممردودية، فيو قانون يطمح إلى المساىمة في تطيير المؤسسات البنوك، وا 

كما يسعى إلى تنظيم انتقال رؤوس  كميمة مناطة بيا، االقتصادلمسياسة النقدية في ضبط 
القانون  ىذا  حيتكما يمما يتيح فرصة دخول استثمارات أجنبية،  ن الجزائر والخارجاألموال بي

 .إمكانية إقامة فروع لمبنوك أو المؤسسات األجنبية
الذي كان  وقبل ىذا القانون لم يكن باإلمكان الحديث عمى وجود سياسة نقدية فعمية، نظرا لمتداخل 

لى ضعف الوساطة المالية التي كانت  من جية، موجودا بين الخزينة العامة والبنك المركزي وا 
 المبادئ التالية: ، وقد تضمن ىذا القانون تقوم بيا البنوك األولية والخزينة العامة من جية ثانية

 :حيث نص قانون النقد والقرض عمى وحدانية السمطة التي  توحيد السمطة النقدية
في شخص مجمس النقد والقرض والذي يصدر تعميمات تنظيم  يجسدىا بنك الجزائر

                                                 
1

كمية  خبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا،مديات شمال إفريقيا، امجمة اقتص ،في الجزائر االقتصاديسياسات التحرير واإلصالح عمي بطاىر،  
 .960، 969ص.ص. ،0222، 29الجزائر، العدد العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية ، جامعة حسيبة بن بو عمي، الشمف، 

2
 Hocine Benisaad, Algérie : réstructuration et réformes économique (1979-1993), O.P.U,               

Algérie, 1993, p.154. 
 

3
 .9772أفريل  96الصادر في  ،94بالنقد والقرض ،الجريدة الرسمية ، العدد المتعمق   9772أفريل  92المؤرخ في  92-72القانون  
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النشاط النقدي والمالي والبنكي ويقوم باتخاذ القرار بكل حرية داخل الدائرة النقدية وفق 
مبادئ االستقاللية، ويمثل المجمس أعمى ىيئة نقدية في البالد يخول ليا القانون القيام 

ن وتوزيعو، تنظيم وتحديد الشروط البنكية بعمميات اإلصدار النقدي، مراقبـة االئتمـا
وتسيير السياسة النقدية وأقممتيا مع مختمف المتغيرات، بما يتماشى وأىداف السياسة 

 العامة. االقتصادية
 ويحقق ىذا المبدأ مجموعة من عزل القرار في الدائرة الحقيقية عن الدائرة النقدية :

في قمة النظام النقدي و المسؤول عن األىداف أىميا استعادة البنك المركزي لدوره 
تسيير السياسة النقدية واستعادة الدينـار لوظائفو التقميديـة وتوحيد استعماالتـو داخميا بين 
المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة وكذا خمق وضع لمنح القروض يقوم عمى شروط 

يجاد  مرونة نسبية غير تمييزية عمى حساب المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة وا 
في تحديد سعر الفائدة من طرف البنوك، وجعمو يمعب دورا ميما في اتخاذ القرارات 

 .(1) المرتبطة بالقرض

 وذلك بوضع حد نيائي لتمويل الدين الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة الميزانية :
نة العمومي الداخمي عن طريق تسبيقات بنك الجزائر، وفي ىذا الصدد يجب عمى الخزي

أن تمدد ديونيا الناتجة عن سنوات التخطيط المركزي تجاه بنك الجزائر في شكل أقساط 
، أما اإلستراتيجية المستقبمية فتمثمت في عدم ترك المجال لتراكم دين (2)سنة 93لمدة 

كحد أقصى لموفاء بيا مع  % 92الخزينة، حيث تم تحديد تسبيقات بنك الجزائر ليا ب 
، وقد حـدد ىذا القانون أيضـا المبالغ العامة (3)ياية كل سنة ماليةضرورة تسديدىا قبل ن

كحد أقصى من اإليرادات العامة  % 02التي يمكن لبنك الجزائر االحتفاظ بيا بنسبة 
 لمسنة المالية السابقة.

 باستعادة البنوك  : ويسمح ىذا المبدأ الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض
ي فيدية وخاصة تمك المتمثمة في منح االئتمان، كما يصبح  توزيع القرض لوظائفيا التقم

نما يرتكز أساسا عمى مفيوم الجدوى  ظل ىذا المبدأ ال يخضع إلى قواعد إدارية، وا 
 لممشاريع. االقتصادية

                                                 

 
1

 .974،975مرجع سابق، ص. ص. الطاىر لطرش، 

 
 .92 – 72من القانون  091المادة  2

 
 .92 – 72من القانون  56المادة  3
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تيدف حسب خبراء التي  ىاتو األخيرة :بعممية التطيير المالي لمؤسسات القطاع العامالقيام  -1
 الصندوق إلى توفير ميكانيزمات داخمية لممؤسسات لالنتقال نحو اقتصاد السوق. 

أشير بين  1خالل  %52تبعا لذلك عرفت قيمة الدينار تخفيضا قدره و  العممة الوطنيةقيمة تخفيض  -4
 دج. 95.6دج إلى  92.254عر الصرف الدوالر من ينتقل س، ل9779ومارس  9772نياية 

وىذا ما ظيرت عدة نصوص قانونية مكرسة ليذه السياسة حيث  دعيم التوجو نحو حرية التجارة:ت -5
عمى أنو يرخص لغير المقيمين  ومن 967المادة نممسو من خالل قانون النقد والقرض والذي تنص 

مخصصة صراحة لمدولة، أو  غير اقتصاديةبتحويل رؤوس األموال إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات 
ومن بين ، مشار إليو صراحة بموجب نص قانونيلممؤسسات المتفرعة عنيا أو ألي شخص معنوي 

المتعمق  9779فيفري  91المؤرخ في  15-79المرسوم التنفيذي  نجد القوانين المدعمة لحرية التجارة،
لغاء بشروط التدخل في ميدان التجارة الخارجية، حيث تضمنت مواده مبدأ   احتكارالتحرير الفعمي وا 

وىكذا أصبح بإمكان كل مؤسسة عمومية أو خاصة وكل شخص طبيعي أو  ،الدولة لمتجارة الخارجية
التدخل في التجارة الخارجية الستيراد أو تصدير كل البضائع التي  ،معنوي، منتجين وتجار جممة

قبة ىذه العمميات إلى البنك وأسندت بموجب ىذا القانون ميمة تنظيم ومرا ،التكون محل حظر
 .المركزي، عمى أساس معايير مالية بحتة

  9991مارس  13إلى  9999 جوان 31الثاني من : اتفاق االستعداد االئتماني ثانيا

جوان  1تم االتفاق عمى االستعداد االئتماني الثاني، بين صندوق النقد الدولي والجزائر، بتاريخ  
مميون وحدة حقوق سحب خاصة، مقسمة إلى أربعة شرائح  122تقديم  تم بموجب ىذا االتفاقو ، 9779

 مميون وحدة حقوق سحب خاصة . 53كل شريحة بمبمغ 

  ؛ 9779الشريحة األولى في جوان 
  ؛ 9779الشريحة الثانية في سبتمبر 
  ؛ 9779الشريحة الثالثة في ديسمبر 
  9770الشريحة الرابعة في مارس . 

غير أن الشريحة الرابعة، لم يتم سحبيا لعدم احترام الحكومة آنذاك لمحتوى االتفاقية المبرمجة مع  
متصاص الغضب منيا المحاولة تراجعت الحكومة عن سياسة التشدد المالي صندوق النقد الدولي، إذ 

 . االجتماعي
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 (1) :تفاق إلىىذا االييدف و  

مؤسسات ال عن طريق تفعيل ،االقتصادياالقتصاد وترقية النمو  التقميص من حجم تدخل الدولة في -
 ؛العمومية منيا والخاصة  االقتصادية

 ؛عمى تحقيق قابمية لتحويل الدينارتحرير التجارة الخارجية والداخمية، من خالل العمل  -
ر كذلك أسعاداري ألسـعار السـمع، والخدمات و االستيالك واالدخار، عن طريق الضـبط اإلترشيد  -

 الصرف.

 :وكإجراءات عممية لجأت السمطات العمومية إلى 

مبالغ المالية التطيير المؤسسات العمومية تحت إشراف صناديق المساىمة، حيث خصصت ليا  -9
 (2) : التالية

 ؛9779 مميار دج سنة 94.7 -

 ؛9770مميار دج سنة  20.32 -
 .9771مميار دج سنة  61.3 -

 دعم موارد المحروقات والكيرباء.، بدأ تقميص 9779أكتوبر  9ابتدءا من   -0
، وعميو تم رفع نسبة إعادة الخصم من 9779لسنة  % 90بـ:  M3تحديد نمو الكتمة النقدية   -1

% سنة  99.3ثم إلى  9779% سنة 92.3، إلى 9767% وىو المستوى الذي عرفتو سنة 5
نشاء سوق ما 02، كما تم تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في حدود ال تتجاوز 9770 %، وا 

 بين البنوك.
دينار  96.3تخفيضا لقيمة الدينار، حيث بمغت قيمة الدوالر الواحد  9779شيدت نياية سبتمبر  -2

دينار لمدوالر  02.90دينار لمدوالر الواحد، ثم  09.6إلى  9770جزائري ، لينخفض بعدىا سنة 
 . 9771سنة 

اسة تقشفية صارمة لمنفقات العامة لمدولة في الجانب المالي، انتيجت السمطات الجزائرية سي  -3
بيدف التخفيف من حدة التضخم وتقميص عجز الميزانية العامة لمدولة، وفيما يخص جانب 

قامت السمطات الجزائرية بإدخال إصالحات عميقة عمى النظام الضريبي اإليرادات العامة  فقد 
، حيث أن اليدف من النظام ووذلك من أجل تحديثو وعقمنت ،9779ضمن قانون المالية لسنة 

                                                 
 
 994، ص . 9774، دار اليومة لمنشر، الجزائر،  المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولياليادي خالدي، 1

2
Ahmed Ben Bitour, L’Algérie au troisième millénaire défis et potentialités, Edition marinoor, 

Alger 1998, ,P.90.   
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الضريبي الجديد ىو تبسيط النظام الضريبي وكذا تخفيف العبء الضريبي بالشكل الذي يحفز 
وىكذا تم إنشاء المؤسسة عمى مزاولة نشاطيا والتوسع فيو ويساعد في تكوين مؤسسات جديدة، 

لغاء الضرائب السابقة و  ضرائب بة عمى أرباح تمثمت الضرائب الجديدة في الضريجديدة وا 
، الضرائب عمى الدخل اإلجمالي (TVA) الرسم عمى القيمة المضافة ،(IBS)الشركات 

(IRG)إللغاء ازدواجية النظام الضريبي عن طريق  ،، حيث جاءت الضريبة عمى أرباح الشركات
فقد أما الضريبة عمى الدخل اإلجمالي،  ،إدماج المؤسسات الوطنية واألجنبية في مجال تطبيقيا

واليدف من إحداث ىذه  ، حمت محل مختمف الضرائب المفروضة عمى المداخيل في السابق
الضريبة ىو تجسيد مبدأ شمولية الجباية من جية ومحاربة الغش الجبائي من جية أخرى، نظرا 
لتنوع المداخيل التي يمكن أن يحصل عمييا الفرد الواحد ومن ثم يصعب مراقبتيا مما يؤدي إلى 

ئب المحصمة، وىكذا فإن الضريبة عمى الدخل اإلجمالي تطبق عمى مجموع ضعف الضرا
فاليدف منو  ،المداخيل التي يحصل عمييا نفس الفرد، وفيما يخص الرسم عمى القيمة المضافة

ىو تبسيط الجباية غير المباشرة وذلك عن طريق إلغاء النظام الذي كان سائدا لمرسم عمى رقم 
الحديث، حيث أن الرسم عمى القيمة  االقتصاديعارضا مع النظام ،والذي يعتبر ماألعمال

المضافة ال يمس اإلنتاج ولكن القيمة المضافة فقط أي يفرض عمى الثروة الجديدة المكونة 
فعال،كما تدعمت ىذه اإلصالحات بإصالح لمجياز الضريبي وذلك لعن طريق وضع أنظمة 

د برنامج لمكشف عن مخالفات التأخر في الدفع معالجة مع تسجيل التصريحات الضريبية و إعدا
، واستكمل اإلصالح الضريبي في عام (1))الغش الضريبي والتيرب الضريبي( وعدم التصريح

،  % 42بتطبيق تعريفة جمركية جديدة تحوي عمى ثمانية معدالت تتراوح بين الصفر و 9770
النيائية مقارنة بالضرائب عمى  وقد نصت التعريفة عمى زيادة الضرائب بدرجة عالية المنتجات

المواد الخام والسمع الوسيطية، وقد ساعد تطبيقيا كثيرا عمى تقميل الفوارق بين المعدالت العميا 
والدنيا وسمح بإدماج نسبة كبيرة من الضريبة التعويضية في ىيكل التعريفة الجمركية، كما تم 

الذي يفرض سنويا عمى الممكيات داخل  إنشاء الرسم العقاري 9770بموجب قانون المالية لسنة 
                                                 


ى في حين تخضع المؤسسات األجنبية إما لمضريبة عم ،%32ل األرباح الصناعية والتجارية بمعدكانت المؤسسات الوطنية تخضع لمضريبة عمى  

 بيذا يتم % و 03ل ر بالنسبة لممؤسسات الخدمية بمعدريبة عمى األرباح غير التجارية من المصد% أو اقتطاع الض6ل مداخيل مؤسسات البناء بمعد
شمولية القواعد األجنبية، والذي يسير في إطار مبدأ و قة عمى المؤسسات الوطنية توحيد الضريبة المطبعن طريق الضريبة عمى األرباح الشركات 

عمى الضرائب الموزعة عمى حممة  % 20كان ىناك معدالن رئيسيان  لمضريبة: 9770، وفي سنة الدخول في اقتصاد السوق الجبائية ومن ثم
 معدالت أخرى عمى بعض األنشطة كما طبقت العديد من اإلعفاءات. 5عمى اإليرادات المحتجزة و أضيف إلييما  %3األسيم و 


الضريبة عمى مداخيل الديون والودائع والكفاالت، الرسم   ،غير التجاريةالضريبة عمى األرباح الصناعية والتجارية، الضريبة عمى األرباح  

 .العقاري المفروض عمى الممكية المبنية،الضرائب التكميمية عمى الدخل، الضرائب المفروضة عمى الرواتب واألجور


وقد تضمن الرسم عمى القيمة   TUGPS توالرسم الوحيد اإلجمالي عمى الخدما TUGP ويتمثل في الرسم الوحيد اإلجمالي عمى اإلنتاج 
، و كل معدل يطبق عمى قائمة معينة من  % 22، % 09، % 91، % 5تضمن أربع معدالت ىي :  9779ضمن قانون المالية  المضافة
 .المنتجات

1
 .160، 169دراوسي مسعود، مرجع سابق، ص.ص. 
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التراب الوطني باستثناء المعفية منيا، وكذا إنشاء الضريبة عمى األمالك بموجب قانون المالية 
 .  ي تفرض عمى أمالك األشخاص الطبيعيين المقيمين بالجزائرتوال 9771لسنة 

ارتفاعا محسوسا، كأسعار حيث عرفت أسعار بعض السمع األساسية ، تم تحرير األسعار أكثر  -4
التحرير شبو  9770النقل والمنتجات الطاقوية نتيجة رفع الدعم عنيا، كما تم في نياية جوان 

منتوجا أساسيا، ولم يبق خاضعا ليذه العممية إال أربع 96الكمي لألسعار، حيث تم رفع الدعم عن 
ار االجتماعي ستقر عمى اال ، ولمواجية االنعكاسات السمبية لتحرير األسعار(1)منتجات أساسية

، االجتماعيةشبكة النظام  9779، طبقت الدولة نياية سنة ية الفقراء من نتائج ىذا التصحيحوحما
، أصبح 9771وبحمول سنة  عن طريق تقديم عالوات نقدية لعديمي الدخل وذوي الدخل المحدود،

% من الناتج المحمي 0 % من عدد السكان، وبمغت تكمفتو حوالي42ىذا النظام يغطي أكثر من 
9770اإلجمالي سنة 

(2). 
بيدف الحصول عمى إيرادات إضافية لمواجية العجز والتخفيف من عبء المديونية وتفادي      -5

 97( المؤرخ في 92-64مشكل إعادة الجدولة، عمدت الدولة إلى تعديل قانون المحروقات رقم )
، والذي يسمح 9779ديسمبر 2( المؤرخ في 09-79عن طريق القانون رقم ) 9764أوت 

% من أجل رفع اإلنتاج، 39لمشركات األجنبية باستغالل باطن األرض بمشاركة سوناطراك بنسبة 
خاصة بقدوم الشركات األجنبية، التي تممك التكنولوجيا العالية والقدرة المالية عمى االستثمار، 

                                    آنذاك. تفتقر إلييا الجزائر وىذا بالنظر لما تحتاجو عمميات البحث والتنقيب من مبالغ ضخمة
العمومية، والتزاما بشرطية صندوق النقد الدولي من خالل االتفاق  االقتصاديةبالنسبة لممؤسسات  -6

بالمصادقة عمى  والمتعمقة بالخوصصة، فقد تمت مراجعة وتعديل القانون التجاري الجزائري،
، والذي أصبحت بموجبو 9771أفريل  03( المؤرخ في 26-71المرسوم التشريعي رقم )

العمومية قابمة لإلفالس كباقي الشركات الخاصة بعد أن كانت ال تخضع  االقتصاديةالمؤسسات 
يا ليذه العممية كونيا تمثل سيادة الدولة، فالمؤسسات العمومية التي يثبت توقفيا عن دفع ديون

يمكن أن تتعرض لعممية التصفية في حال مطالبة دائنييا بذلك، ويعتبر ىذا المرسوم خطوة أولية 
بيدف اإلفالس، و  لتسييل عممية الخوصصة، وذلك بإزالة الغطاء القانوني الذي كان يحمييا من

وراق إحداث ميكانيزمات جديدة لتمويل وتقييم االستثمارات في إطار سوق مالي يتم فيو تداول األ
المالية،و لتسييل عممية الخوصصة، واستحداث مصدر جديد لتمويل االستثمارات، تم إصدار 

والمتعمق بسوق القيم المنقولة، ومن  9771ماي  01( بتاريخ 92-71مرسوم تشريعي آخر رقم )
                                                 

 :تتمثل األمالك الخاضعة ليذه الضريبة في 
 المبنية وغير المبنية.األمالك العقارية  -
 الحقوق العينية العقارية. -

 األموال المنقولة مثل السيارات -
1
 Hocine Benissad, Algérie : réstructuration et réformes économiques, op.cit,P.155. 

 
2
   .65.، صمرجع سابق، ي وآخرونبكريم النشاشي 
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حداث ديناميكية جديدة في االقتصاد، عن طريق  االقتصاديةجية أخرى، ولتسريع اإلصالحات  وا 
( المؤرخ 90-71االستثمار الخاص األجنبي والمحمي، تم إصدار المرسوم التشريعي رقم ) تشجيع
والمتعمق باالستثمار، وقد تضمن تنظيمات جديدة خاصة باالستثمار، وكذا  9771أكتوبر  23في 

مختمف التحفيزات الجبائية المتعمقة بو، وسنتعرض ىذا القانون بالتفصيل في الفصل الموالي من 
 . ةالدراس

ورغم تحقيق بعض التحسن عمى مستوى  9770بانتياء برنامج االتفاق الثاني في مارس سنة و         
، نظرا لمتطبيق الصارم لشرطية صندوق النقد الدولي، إال أن 9779و 9772التوازنات الكمية سنتي 

سياسة  واالجتماعي العام لم يعرف نتائج إيجابية تذكر، كما عرفت توجيات االقتصاديالوضع 
، فقد كان لسياسة التقشف التي مارستيا 9770اإلصالحات المتبعة تراجعا في تطبيقيا إبتداءا من سنة 

، في مقابل ارتفاع أسعار النفط نتيجة أزمة الخميج وانزالق قيمة 9779و 9772السمطات خالل سنتي 
اإلجمالي لمخزينة، حيث  ،األثر اإليجابي عمى الرصيد9779وخفض قيمتو في سبتمبر  9766الدينار منذ 

% خالل  9.5% و 1.4تم تحقيق فائض في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي بمقدار 
أما عمى مستوى السياسة النقدية، فقد سجل معدل التضخم ارتفاعا ، (1)عمى التوالي 9779، 9772سنتي 

، ثم إلى 9772% سنة  16.6إلى 9767سنة % 9.3(، بحيث انتقل من 9779-9767خالل الفترة )
9779% سنة 03.3

ار سعر صرف الدينار الجزائري استقر ويرجع ذلك إلى تحرير األسعار وعدم  ،(2)
 مقابل الدوالر األمريكي، وىو األمر الذي يعتبر عامال سمبيا ومعيقا لتعزيز مناخ االستثمار.

                                             

وفي بيئة من عدم اليقين السياسي والصراع المدني وتضاؤل ، (9771-9770خالل الفترة ) و         
تعثرا مفاجئا كان لو األثر البالغ في  االقتصاديةعرفت اإلصالحات فرص الوصول إلى التمويل الخارجي، 

عودة اإلختالالت لممتغيرات الكمية، نتيجة إتباع مسار آخر يتنافى ومسار اإلصالح السابق، بحيث 
عمدت الحكومة إلى انتياج سياسة مالية توسعية عن طريق زيادة اإلنفاق الحكومي في مجال االستثمار 

نب إعادة عالقة تبعية بنك الجزائر لمخزينة العمومية، وفرض ودعم السمع االستيالكية األساسية، إلى جا
رقابة عمى التجارة الخارجية خاصة في مجال الواردات حيث قامت السمطات العمومية بتشديد القيود عمى 
الصرف األجنبي وتقميص حجم الواردات كما وضعت قواعد صارمة عمى التمويل بحيث المعامالت التي 

ضع حد أدنى آلجال تم و دوالر أصبحت تخضع لموافقة المجنة الخاصة،  922222تزيد قيمتيا عن 
كما أصدرت السمطات تعميمات تحرم الواردات التي شيرا  14و  96القروض التجارية يتراوح ما بين 

اإلجراءات إلى اختالل في التوازن الداخمي، ىذه وقد أدت  ،ليست ليا أولوية في تسييالت النقد األجنبي

                                                 
1

  19راجع كريم النشاشيبي ، مرجع سابق ،ص. 

 .09المرجع السابق، ص. 2
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عجزا عمى مستوى الميزانية، قدر كنسبة من الناتج الداخمي اإلجمالي بحوالي  9770نة إذ سجمت س
، وكان ذلك نتيجة ارتفاع األجور والتحويالت الموجية في  9771% سنة 6.5%، ليرتفع بعدىا إلى 9.0

ت كما كان النخفاض أسعار النفط التي انخفض ،لحماية ذوي الدخل الضعيف االجتماعيةإطار الشبكة 
دوالر لمبرميل  17.8، ثم إلى 9770دوالر لمبرميل سنة  20.1إلى  9779دوالر لمبرميل سنة  20.4من 
، دورا كبيرا في خفض اإليرادات العامة لمميزانية، التي تراجعت كنسبة من الناتج المحمي 9771سنة 

أدى إلى ، مما 9771سنة %  27.6ثم إلى1992 سنة% 30.3إلى  9779سنة   32.3%اإلجمالي من
معدل التضخم ارتفاعا كبيرا سنة  سجل إلى جانب ىذا،(1)إحداث عجز عمى مستوى الموازنة العامة لمدولة

، وىي معدالت مرتفعة جدا مقارنة بما كانت 9771% سنة 02.3%، لينخفض إلى 19.5إذ بمغ  9770
  .9767عميو سنة 

أما فيما يخص التوازن الخارجي فقد تمكنت الجزائر من تحقيق فائض في الميزان التجاري سنتي  
، وارتفعت نسبة رصيد الميزان التجاري إلى الناتج المحمي اإلجمالي من عجز بمقدار 9779و 9772
9779% سنة 5.59إلى فائض بقيمة  9772 سنة 1.71%

د بقي فيما يتعمق بالمديونية الخارجية، فقو  ،(2)
مميار دوالر في  05و  9772مميار دوالر سنة  04.50حجميا ثابتا عمى العموم دون تحسن، حيث بمغت 

عمى التوالي، كما لم تشيد  9771، 9770مميار دوالر خالل سنتي  04.2مميار دوالر و 04.9ثم  9779
الر خالل سنتي مميار دو  9.3وبقيت مستقرة عند  االحتياطات الرسمية ىي األخرى أي تحسن يذكر،

مميار دوالر في  9.4و  9772مميار دوالر في سنة  2.6التوالي بعدما كانت تقدر بـ عمى  9771و 9770
 .  (3) 9772سنة 

 

 

                                                                                                                                                         

مثل المواد الغذائية األساسية، األدوية، مواد البناء، الموازم المدرسية، والسمع  اإلستراتيجيةويتعمق األمر بالسمع  :الواردات ذات األولوية .9
 .التجارةحيث تتطمب تصريحا من وزارة ،الضرورية لتطوير قطاع المحروقات 

 ذات العمالة الكثيفة. اإلستراتيجيةوىي سمع ضرورية لتطوير اإلنتاج واالستثمار في الصناعات : واردات ذات أولوية ثانية .0
 . السمع المقيدة وتخص السمع االستيالكية الكمالية المحظورة .1

عمى أساس إصالح  %0,2رسم إضافي بمعدل  ،قيمةال ىضريبة إضافية عم، كما خضعت الواردات إلى: رسم استيراد يتكون من ست درجات 
، %2,1تعريفات كما يمي:  4إلى  96التعريفات الجمركية، وتم التنسيق مع التعريفـات الدوليـة، حيث تم خفض عدد معدالت التعريفة الجمركية من 

  .%42إلى  %902، كما تم تخفيض الحد األقصى من التعريفة من 42%، 22%، 03%، 93%، 5%

  نحة األجر األدنى مأربع منح ىي : 9770اشتممت اإلجراءات المتعمقة بالحماية االجتماعية التي وضعت سنةIPSU ،نحة عائمية تكميمية م
ICAF، نحة التقاعد اإلضافية مICPR، نحة معدومي الدخل مICSR. 

1
 . 19المرجع السابق، ص.  

2
O.N.S, Rétrospective statistique, (1970-2002), P.230  

3
 Ibid, p.233. 
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 (.9995مارس  19–9994أفريل  9) االقتصاديار ستقر ثالثا: برنامج اال

السياسي الوضع ، طرأ تدىور آخر في أسعار النفط صاحبو تفاقم 9772في بداية عام  
واالجتماعي، ونضوب التمويل الخارجي مما قاد االقتصاد إلى حافة األزمة في ميزان المدفوعات، 
واضطرت السمطات جراء ىذا التدىور إلى صياغة برنامج شامل لمتصحيح الييكمي الذي حظي بمساندة 

 19–9772أفريل  9 )من صندوق النقد الدولي وذلك من خالل عقد اتفاق لالستعداد اإلئتماني مدتو سنة
بموجب  (9776أفريل  29إلى  9773مارس  19 (، اتبع باتفاق مدتو ثالث سنوات)من 9773مارس 

 تسييل الصندوق الممدد ىذا األخير الذي سيتم التطرق لو بالتفصيل في المطمب الموالي.

ولة األولى قيام الجزائر بعممية إعادة الجد 9772لسنة  االقتصاديار ستقر تم بموجب اتفاق االو  
مميون  222.2، والتي تم من خالليا إعادة جدولة 9772سنة  لديونيا مع نادي باريس في نياية ماي

سنوات معفاة من الدفع وعميو فإن دفع خدمة الديون بمقتضى المبالغ  2سنة منيا  94دوالر عمى مدى 
عتمدة بالطريقة المختمطة أو ، وتعرف الطريقة الم9776 سنة ا ال تستأنف إال في شير مايالمعاد جدولتي

نوفمبر، وىي  12ماي والثاني في  12، أحدىما في ي سداد استحقاقين اثنين في السنةالمشتركة، وتتمثل ف
تدريجية ألن المبالغ المصروفة بمقتضى خدمة الديون عند انقضاء فترة اإلعفاء سترتفع تدريجيا، وىكذا 

الباقية تدفع خالل  % 26مدى تسع سنوات ، ونسبة من المبالغ سيوزع دفعيا عمى  % 30فإن نسبة 
مميون دوالر لدعم  032.9ومن ناحية أخرى فإن صندوق النقد الدولي يقدم مبمغ  الثالث سنوات األخيرة،

، ثالث منيا معفاة من دفع خدمتيا ، وعميو فإن مبمغ سنوات 3مدفوعات وفترة سدادىا ىي ميزان ال
مميون دوالر، وقد ساعدت عممية إعادة  622مميون دوالر ىو الذي يحرر فورا لعممية سحب مبمغ  022.3

بدال   % 13.3عمى خفض قسط خدمة الديون حسب جداول المديونية إلى  9772الجدولة المبرمة سنة 
، وعميو  % 62ارتفع ىذا القسط إلى  9773يبرم، وابتداءا من سنة ولو أن ىذا اإلتفاق لم  % 74من 

، وتقدمت لممرة األولى أمام نادي لندن 9773تقدمت الجزائر مرة ثانية أمام نادي باريس في جويمية 
 9774لمحصول عمى اتفاق إعادة جدولة ديونيا الخاصة إال أن ىذه األخيرة لم تتحقق إال في سنة جويمية 

وساىمت عمميات التمويل االستثنائية التي منحتيا  ،مميار دوالر 92ة الجدولة فيعادل إعاد،أما موضوع 
 . (1)مميار دوالر 02مختمف ىذه المؤسسات المتعددة األطراف في رفع ىذا الرقم إلى قرابة 

 

   

                                                 
الدورة  ،واإلجتماعية لبرنامج التعديل الييكمي االقتصاديةمشروع التقرير التمييدي حول اإلنعكاسات واالجتماعي،  االقتصاديالمجمس الوطني  1
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  ى:إل 9772 لسنة االقتصاديار ستقر االتفاق إييدف و  

 ؛(9773-9772خالل الفترة )% 4و %1بين  االقتصادياستعادة وتيرة النمو  -
 ؛%92تقميص معدل التضخم وكبح نمو الكتمة النقدية في حدود  -
لمواصمة تحرير األسعار و  -  ؛غاء دعمياا 

 ؛ تعديل قيمة الدينار  -
 ؛التسيير العقالني لمطمب الداخمي دعم -
 ؛المؤسساتء واألشغال العمومية و االىتمام بالقطاع الزراعي و ترقية قطاع البنا -
 ؛وفير موارد العادة ىيكمة المصارفتقميص عجز الميزانية وت -
جراء تعديل تصاعدي تقميص اإلعفاءات من الرسم عمى القيم - ة المضافة والحقوق الجمركية وا 

 ؛الضريبة عمى األرباح غير الموزعةلمعدل 
 ؛ة المطبقة في إعادة تمويل البنوكرفع أسعار الفائد -
نعاش قطاع الصناعة عن طريق إعطاء أىمية لالستثمارات الوطنية  - واألجنبية وتشجيعيا وا 

 عمميات إعادة الييكمة.

إن المتتبع لإلجراءات المتخذة فعميا في الميدان يدرك تسارع تنفيذ االتفاق المبرم مع الصندوق،  
 ىذا األخير الذي عبر عن ارتياحو في عدة مناسبات لتنفيذ ىذا االتفاق وبموغو األىداف المسطرة.

 (1) فتتمخص في: اإلجراءات ذهم النتائج التي تم التوصل إلييا بعد تطبيق ىأما أى 

أسعار  السمع المدرجة في مؤشر أسعار االستيالك وتم رفع من  %63بمغت نسبة األسعار المحررة  -
 ؛  %12إلى  %02 و الخدمات البريدية بنسب تتراوح من  فالنقل و اليات

 ؛أشير ثالثةتعديل أسعار الكيرباء و الحميب و السميد كل  -
 ؛  %07كبح معدل التضخم في حدود  -
المقررة في  % 3.5مقابل  من الناتج الداخمي الخام  %2.2 إلى  9772تخفيض عجز الميزانية سنة  -

 ؛البرنامج
 ؛  %32قدره  ، وىو ما يعادل تخفيضالمدوالر الواحد دج  14تخفيض قيمة الدينار الجزائري إلى  -
 في إطار جمسات التسعير.بالنسبة لسمة من العمالت الذي أصبح يتحدد سعره الصرف،سعر  تحرير -
الى تحرير أسعار المطبق عمى أسعار الفائدة المدينة لمبنوك، وييدف ىذا اإلجراء   %02إلغاء سقف  -

 ؛الفائدة الدائنة
 ؛كاحتياطي إلزامي عمى كافة الودائع بالعممة الوطنية % 1فرض نسبة  -

                                                 
1

 . 091،  090اليادي خالدي ، مرجع سابق ، ص.ص. 
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ن الكمي يصل ، مما جعل المخزو 9772مميار دوالر نياية  9.3ارتفاع مخزون العمالت األجنبية بـ  -
 ؛مميار دوالر 0.4إلى 

وبذلك لم  9772في نياية سنة   % 2.2تحقيق معدل نمو سمبي لمناتج المحمي اإلجمالي قدر بـ  -
والسياسية واألمنية وكذلك انخفاض  االقتصاديةوىذا راجع لمظروف  %1نمو المقدر بـيتحقق معدل ال

كما أن اإلنتاج في قطاع المحروقات عانى من بعض المشاكل المتعمقة  ،%3اإلنتاج الزراعي بنسبة 
 ؛% 0.3بالصيانة مما أدى إلى انخفاض اإلنتاج بو إلى 

كانت مقررة في  % 92.0مقابل زيادة قدرىا  9772في سنة  %92ارتفاع االئتمان المحمي بنسبة  -
 البرنامج .

   9998أفريل  39إلى  9995مارس  19المطمب الثاني: برنامج التعديل الييكمي من 

منح صندوق النقد الدولي موافقتو عمى تقديم قرض لمجزائر يندرج في إطار االتفاقيات الموسعة  
 9947.06. وقد حدد مبمغ ىذا االتفاق بـ9776ماي  09ويمتد إلى غاية  9773ماي  00لمقرض بتاريخ 

 (1)والمالي مجموعة من األىداف أىميا: االقتصاديمميون وحدة سحب خاصة، و تضمن البرنامج 

 ؛ ار الماليستقر استعادة النمو واال 

  المحرومة و بناء السكنات والتكفل بالفالحة؛ االجتماعيةخمق مناصب شغل والتكفل بالفئات 

  ار األسعار وأسعار الصرف ومحاولة الوصول بمعدل التضخم إلى مستوى استقر متابعة جيود
 ؛ 9775%( في سنة 2-1ين )االقتصاديالشركاء 

 زان الجاري وعجز ميزان المدفوعات؛اطات وتخفيض عجز الميإعادة تكوين االحتي 

  .رفع مستوى االدخار الوطني وزيادة مساىمتو في تمويل االستثمارات 

ولتجسيد ىذه األىداف تم االتفاق مع صندوق النقد الدولي عمى تطبيق جممة من تدابير السياسة  
 واإلصالحات الييكمية نوردىا فيما يمي: االقتصادية

 

 

                                                 
1
  R.A.D.P, Ministère de finance, Evolution de la situation économique et sociale en 1997, Algérie, 

1998, p.05. 

، الممتقى الدولي األول حول: أبعاد الجيل الثاني من  عرض وتقييم نتائج الجيل األول من اإلصالحات االقتصادية في الجزائرنقال عن جاري فاتح، 
   .94ص.، 0224كمية الحقوق والعموم التجارية، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس،تصادية، اإلصالحات االق
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 أوال: إصالحات السياسة النقدية والنظام المالي

ار في معدل التضخم عند ستقر تحقيق االلبرنامج التعديل الييكمي إلى لسياسة النقدية تيدف ا 
وذلك من خالل امتصاص فائض السيولة  ،مع نياية تطبيق البرنامج  % 4تصل إلى  مستويات دنيا

عدة ولموصول إلى ىذه األىداف تم االعتماد عمى  والحد من التوسع االئتماني وضبط عرض النقود،
، وذلك عندما بدأ بنك 9773تعزيز الرقابة النقدية غير المباشرة بصورة أكبر منذ ماي وسائل أىميا 

الجزائر مزادات إعادة الشراء لتوفير السيولة لمبنوك التجارية، كما اتخذت الحكومة خطوة أخرى نحو 
في تنفيذ نظام رسمي لممزادات لبيع سندات  9773بدأت في أواخر عام تعميق األسواق المالية عندما 

الخزينة القابمة لمتداول في سوق النقد، وقد سيل ىذا النظام تطبيق عمميات السوق المفتوحة من جانب 
، كما أدى تحرير أسعار الفائدة مع تراجع التضخم إلى ظيور معدالت 9774بنك الجزائر في ديسمبر 

أصحاب الفوائض النقدية السائمة عمى الذي من شأنو تشجيع ، و 9774موجبة منذ بداية حقيقية  فائدة
، ويوضح الجدول الموالي مختمف التدابير التي إدماجيا في الدورة البنكية لالستفادة من معدالتيا المرتفعة

 مست السياسة النقدية والنظام المالي في إطار اإلصالحات الييكمية.
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 تدابير السياسة النقدية والنظام المالي في الجزائر في إطار اإلصالحات الييكمية (:11رقم)جدول 

 التاريخ اإلجراءات
  إلغاء الحدود القصوى عمى معدالت اإلقراض المصرفي مع فرض حد قدره خمس نقاط مئوية عمى فروق

 أسعار الفائدة المصرفية
9772 

  99من الودائع التي تفرض عمييا فائدة قدرىا  3%إدخال الحد األدنى من االحتياطي في البنوك بنسبة% 
 سنويا

9772 

 9774-9772 تدقيق حسابات المصارف التجارية الممموكة لمدولة بالتعاون مع البنك الدولي 
  عادة رسممة المصارف التجارية العامة عن طريق عمميات الحقن النقدي وتحويل تمويل إعادة ىيكمة وا 

 الديون
9772-9774 

 :تنمية سوق المال  
 9773 إدخال نظام المزايدة الئتمانات بنك الجزائر.                          -
 9773 إدخال نظام المزايدة ألذون الخزانة.         -
 9774 إدخال عمميات السوق المفتوحة -

  في عام  %6مع رفعيا إلى معيار البنك الدولي البالغ  %2تطبيق نسبة كفاية رأسمال المصارف بمقدار
9777 

9773 

  تعزيز القواعد اإلحترازية التي تقيد نركز المخاطرة وتضع قواعد واضحة لتصنيف القروض والمخصصات
 االحتياطية

9773 

 9774 إلغاء حد خمس نقاط مئوية عمى ىامش أسعار الفائدة المصرفية 
  9774  9775قرار بتحويل صندوق االدخار الوطني إلى بنك عقاري تجاري مع بداية 
 :التحضير إلنشاء السوق المالية 

 إنشاء لجنة تنظيم ومراقبة سوق البورصة. -
 إنشاء شركة تسيير بورصة القيم. -

 . 9776مميار دج في فيفري  90من طرف سونطراك بقيمة  أول إصدار لمسندات -
 

9774-9776 

 :إدماج الصندوق الوطني لمتوفير واإلحتياط في النظام البنكي إضافة إلى ما يمي 
 إنشاء نظام لتمويل السكن. -
 تنفيذ خطة قائمة عمى التدقيق والمراجعة لتعزيز المؤسسات. -

 مدخرات اإلسكان إلى قروض لإلسكان.تعريف و تطبيق نسبة تحويل ودائع حسابات  -
 

9775 

 9775 استحداث نظام التأمين عمى الودائع 
 9776 إعداد برامج لتحديث نظام المدفوعات بالتعاون مع البنك الدولي 

 ،9776 صندوق النقد الدولي، ،ار والتحول إلى اقتصاد السوقستقر الجزائر: تحقيق اال كريم النشاشيبي وآخرون، :المصدر
 .96، 95ص.ص. 
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% 27، إلى ىبوط نسبة السيولة من المتبعة في إطار برنامج اإلصالح ولقد أدت السياسة النقدية  
-9770مؤديا بذلك إلى إزالة السيولة التي تراكمت خالل الفترة  9774عام  %14إلى  9771في عام 

والناتجة أساسا عن السياسة النقدية التوسعية التي اتبعت في تمك الفترة والتي كانت تيدف إلى  ، 9771
تمويل عجوزات الميزانية الضخمة واحتياجات االئتمان لدى المؤسسات العامة، كما تراجع معدل التضخم 

 . 9772في عام  % 07بعد أن كان قد وصل إلى  9776في عام  % 3إلى 

ر أسعار الفائدة مع تراجع معدالت التضخم وبفضل سياسات إدارة الطمب األكثر كما أدى تحري   
وقد ساعد عمى تنفيذ ىذه السياسة  ،9774 تشددا،إلى ظيور أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة منذ عام

ج التحول اليائل في الوضع المالي عندما ىبط عجز الميزانية بأكثر من أربع نقاط مئوية من إجمالي النات
،  9773وثالث نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي عام  9772المحمي اإلجمالي في عام 

وساىم االنضباط المالي و ظيور الفوائض في االنخفاض المستمر لرصيد االئتمان المستحق لمحكومة 
ن إلى ، وتعرض االئتما 9779إلى حوالي نصف حجمو في ديسمبر  9774والذي وصل في نياية عام 

، ولكن زاد تدريجيا بعد ذلك باإلضافة إلى انتعاش النشاط  9772بقية االقتصاد ليبوط حاد في عام 
 . (1)االقتصادي

إلعادة  9779أما بالنسبة لمجياز المصرفي وبعد اإلصالحات التي شرع في تطبيقيا منذ ماي  
مالية وفنية من البنك الدولي في ىيكمة القطاع المصرفي و قطاع المؤسسات العامة، والذي تم بمساندة 

( ما 9771-9770إطار تصحيح مؤسسات القطاع المالي، والذي تحممت بموجبو الحكومة في الفترة )
بميون دينار جزائري من المطالبات المصرفية المشكوك فييا والمستحقة عمى المؤسسات  053يزيد عمى 

من الناتج  % 01المستحق عمى اإلقتصاد و من اجمالي اإلئتمان المصرفي % 42العامة والذي يعادل 
وأجل  % 92وذلك بمبادلتيا بسندات حكومية بأسعار فائدة تبمغ  9770المحمي اإلجمالي في سنة 

، حيث تمت آخر 9774، وأغمق صندوق إعادة التأىيل في نياية عام  سنة 90استحقاق مدتو 
 9773، في نياية إعادة رسممة البنوك، ومنذ عام  9775باليين دج( في ديسمبر  92المدفوعات منو )

نفذت معايير إحترازية جديدة ، بما في ذلك فرض حدود عمى تركيز المخاطرة ووضع قواعد واضحة 
حيث يتعين عمى البنوك أن تفي بنسبة لرأس المال إلى األصول  ،تلتصنيف القروض والمخصصا

ولمتأكد  ،9777في عام  %6مع رفعيا إلى معيار البنك الدولي البالغ  %2المرجحة بالمخاطر بمقدار 
من أن البنوك ممتزمة بالشروط الجديدة ، قررت الحكومة إعادة ترخيص جميع البنوك من جانب بنك 

                                                 
  نوك تجارية في وكذلك عمميات التدقيق لخمسة ب ،مؤسسة 01قدر ىذا المبمغ عمى أساس إعادة الييكمة المالية لممؤسسات المتعثرة والبالغ عددىا

من ىذه السندات بعد ذلك  % 52وانطوى ذلك عمى إصدار سندات حكومية غير قابمة لمتداول إلى البنوك ، واستردت المكومة حوالي  ،9779نياية 
 9773و  9770بين 
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ولتحسين تشغيل النظام المصرفي وحماية المودعين تم استحداث نظام التأمين ذلك جزائر، وعالوة عمى ال
، كما تم اإلتفاق مع البنك الدولي لتنفيذ برنامج ييدف إلى تحديث نظام 9775عمى الودائع في ديسمبر 

 المدفوعات لتسريع المعامالت فيما بين البنوك. 

يع المنافسة في القطاع المصرفي، ففي عام كما اتخذت أيضا في ىذه الفترة عدة تدابير لتشج 
تم السماح بالمشاركة األجنبية في رأسمال البنوك المحمية، كم أصدرت رخصة إلنشاء بنك جديد )  9772

،باإلضافة إلى الصندوق الوطني لمتعاون الزراعي الذي تمتمكو شركات  9773يونيون بنك( في سبتمبر 
 يص لبنوك خاصة اخرى منيا سيتي بنك، البنك العربي. تعاونية زراعية خاصة، كما أصدرت تراخ

 تحرير األسعار :ثانيا

، ييدف برنامج  9767في سياق مواصمة إصالح وتحرير األسعار التي شرع في تطبيقيا منذ  
التعديل الييكمي إلى إزالة التشوىات السعرية وجعميا مسايرة لألسعار العالمية، وقد حدد ىذا البرنامج مدة 

نوات لتحرير أسعار كل السمع والخدمات، حيث تم تحرير أسعار منتجات القطاع العام عمى ثالث س
تماشيا مع  % 022مراحل ثم الرفع التدريجي لألسعار المحمية لممنتجات الغذائية والطاقوية إلى ما يقارب 

ىا نظام يسود 9772بعدما كانت ىذه المنتجات قبل سنة  9774و  9772األسعار العالمية بين سنتي 
من الناتج المحمي اإلجمالي ،مما أدى إلى  %3األسعار المدعمة من قبل الدولة والتي وصمت نسبتيا 

ظيور السوق الموازية وارتفاع أسعارىا مقارنة بالسعر الحقيقي، كما أن دعم ىذه السمع أدى إلى تشجيع 
 .(1)محميةالتيريب إلى الدول المجاورة مما أدى إلى اإلخالل في تموين السوق ال

  (2)ومن أىم اإلجراءات التي اعتمدتيا الجزائر لتحرير األسعار في إطار ىذا البرنامج نذكر: 

مواد أساسية  3تم إلغاء ىامش الربح  المقنن  بالنسبة لجميع األسعار باستثناء  9772في  أفريل  -
 ؛الزيت، الموازم المدرسية ، األدوية الحبوب، ىي: السكر،

 ؛9772لوازم اإلنتاج الفالحي في ماي تحرير أسعار  -

 9772تبني ميكانيزم يسمح بتعديل أسعار بيع البترول الخام إلى معامل التكرير في جوان  -
 ؛9772ومراجعة  تعريفات الكيرباء و الغاز بداللة تطور التضخم في أوت 

 ؛9772في سبتمبر   االجتماعيةتحرير أسعار البناء و السكنات  -

                                                 
 .924،ص.،0227والتوزيع،األردن،، دار الحامد لمنشر وسياسة التشغيل ) التجربة الجزائرية( االقتصادياإلصالح مدني بن شيرة ، 1

  
مداخمة مقدمة لممتقى الدولي  مطرقة التعديل الييكمي،االقتصادي و اإلنعاش بين سندان االختالالت الييكمية و االقتصاد الجزائري برودي نعيمة،  2

  93ص. مرجع سابق، في الدول النامية"، االقتصاديةحول" أبعاد الجيل الثاني من االصالحات 
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 ؛9772لإلنتاج الفالحي في بذور القمح و البطاطا  في سبتمبر حصر أسعار الدعم  -

و لممنتجات الغذائية خالل الفترة  9772إلغاء الدعم االستيالكي العام لممنتجات البترولية في سنة  -
 ؛ (9772-9774)

إلغاء الضوابط عمى ىوامش األرباح وتحرير أسعار السكر والحبوب بخالف القمح وزيت الطعام  -
 ؛لمدرسيةوالموازم ا

 .  % 12زيادة إيجار السكن العمومي بنسبة  -

البترولية لتتماشى مع األسعار الدعم عن كل المنتجات الغذائية و تم إلغاء  9775وفي نياية عام  
الدولة فيما ىكذا فان تحرير األسعار وتخمي الدولة عن دعم المنتجات سيخفف العبء عن و  العالمية ،

 امة اقتصاد سوق تكون فيو األسعار وسيمة فعالة لتخصيص أفضل لمموارد.يميد إلقيخص اإلنفاق العام و 

 ثالثا : إصالحات السياسة المالية

 االقتصادية ضمن برنامج اإلصالح تمثل سياسة اإلصالح المالي أحد المحاور األساسي 
حيث كان  ،كثيرااد الجزائري وتستيدف السيطرة عمى عجز الموازنة العامة لمدولة الذي عاني منو االقتص

يمول بصفة أساسية عن طريق االقتراض من الجياز المصرفي بما يتجاوز المدخرات المحمية وكذا 
األمر الذي أدى إلى تزايد المديونية الخارجية وارتفاع معدالت خدمة الدين الخارجي  ،االقتراض من الخارج

لقد اتخذت الدولة مجموعة من ، و ديةاالقتصاية ومن ثم انخفاض معدالت التنم ،وزيادة معدالت التضخم
األوضاع المالية إلى درجة  ، نتج ضبطفعالة لزيادة اإليرادات العامة وترشيد اإلنفاق العاماإلجراءات ال

اإلنفاق العام في  إطار تي مست كل من اإليرادات العامة و نستعرض فيما يمي أىم التطورات الكبيرة، و 
 ترة :التصحيح المالي المعتمد خالل ىذه ف

مميار  102.9ارتفعت إيرادات العامة لمدولة من  :التطورات عمى مستوى اإليرادات العامة لمدولة -9
مميار دج  704.5من الناتج المحمي اإلجمالي، إلى  %05.4وىو ما يمثل  9771دج في سنة 

مر اعتمادىا عمى الجباية من الناتج المحمي اإلجمالي، وقد است %12بما يعادل  9775سنة 
، حيث 9771مقارنة بسنة  9775ىذه األخيرة التي تضاعفت بمقدار ثالث مرات عام  ،النفطية

من الناتج المحمي االجمالي  % 93.7وىو ما يمثل  9771مميار دج سنة  963ارتفعت من 
وىو ما يعادل  9775مميار دج في سنة  370.3من إجمالي إيرادات الميزانية، إلى  % 35.6و

حظ الشكل رقم المن إجمالي إيرادات الميزانية )  % 41.7لمحمي اإلجمالي ومن الناتج ا 09.2%
(، وتعود معظم ىذه الزيادة إلى خفض سعر الصرف، كما تعود أيضا إلى ارتفاع أسعار  26

دوالر أمريكي  09.5حيث وصل سعر البرميل من النفط الخام في ىذه السنة  9774البترول سنة 
، كذلك فإن اآللية المستحدثة لتعديل سعر النفط 9771في سنة   دوالر 95.6بعدما كان يساوي 
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الخام المباع من شركة النفط الوطنية سونطراك إلى مصافي البترول المحمية وفقا لألسعار 
، قد حسنت من وضعية سونطراك المالية وزادت من أرباح الحكومة، وعميو 9772العالمية منذ 

من نتائج اإلصالح المالي خالل  %32يزانية لتشكل حوالي زادت نسبة اإليرادات النفطية في الم
دوالر لمبرميل، أدى إلى  90.63إلى 9776ىذه الفترة، إال أن تراجع أسعار البترول  في سنة  

من  % 93.1من إيرادات الميزانية و %33مميار دوالر) 203.6تراجع اإليرادات النفطية إلى 
و انخفاض اإليرادات الميزانية العامة لمدولة في ىذه الناتج المحمي اإلجمالي (  مما انجر عن

، أي (1)من الناتج المحمي اإلجمالي  % 05.6مميار دوالر بما يعادل  552.3السنة  إلى 
 . 9775من الناتج المحمي اإلجمالي مقارنة بسنة  %4انخفضت بأكثر من 

 913.9تفعت من أما اإليرادات غير النفطية فقد انتعشت في ىذه المرحمة ، حيث ار   
ويرجع ذلك إلى األداء الجيد  9776مميار دج سنة  126.5إلى  9771مميار دج في سنة 

لحصيمة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عمى الواردات نتيجة زيادة حجم الواردات 
وتخفيض سعر الصرف، وتقميل تشتت التعريفات الجمركية ، حيث ارتفعت حصيمة الضرائب من 

من إيرادات الميزانية في سنة  % 17.2مميار دج وما يمثل  904.9ادر غير النفطية  من المص
، وتعود  9776من إيرادات الميزانية لسنة  % 20.4مميار دج وما يعادل  107.6إلى  9771

أكبر نسبة منيا لحصيمة الضرائب عمى السمع والخدمات تمييا الضريبة الدخول واألرباح ثم 
 وأخيرا رسوم التسجيل والدمغة. الرسوم الجمركية

إيرادات الموازنة العامة لمدولة كنسبة من إجمالي  مكوناتويوضح الشكل الموالي تطور   
 ( 9776-9771اإليرادات خالل الفترة )

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report N 00/93, July 2000, p.69. 
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 (9998-9991(:ىيكل إيرادات الموازنة العامة لمدولة خالل الفترة ) 38شكل رقم )
 

 
 

 معمومات من:تجميع من إعداد الطالبة بناءا عمى  المصدر:

- International Monetary Fund , Algeria: Statistical Appendix, Report N 98/87, September 

1998,P. 54 
- International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report N00/93, July 

2000,P.70 

لمسجل عمى مستوى اإليرادات الضريبية  خارج المحروقات خالل وبالرغم من التحسن ا  
، حيث بمغت نسبة ارتفاعيا خالل الفترة )  أنيا تبقى دون المستوى المطموبىذه الفترة إال

وىي نسبة ضعيفة قياسا من الناتج المحمي اإلجمالي فقط  %9( حوالي  9771-9776
  (1)باإلصالحات التي مست النظام الضريبي خالل ىذه الفترة والمتمثمة أساسا في: 

-9772توسيع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة عن طريق خفض اإلعفاءات خالل الفترة  -
 ؛9774

 ؛9772زيادة الرسوم الجمركية عمى الكماليات واألدوات الكيربائية االستيالكية سنة  -

لتخفيف الوقع  9772أعيدت ىيكمة معدالت ضريبة الدخل عمى األفراد والشركات في عام  -
مع  %16إلى %20حيث خفض معدل ضريبة الشركات من  ،الضريبي وزيادة القاعدة الضريبية

بينما خفض المعدل  ، % 11إلى  % 3زيادة معدل الضريبة عمى األرباح المعاد استثمارىا من 
 ؛ % 32إلى  % 52الحدي لضريبة دخل األفراد من 

                                                 


 9776من الناتج المحمي اإلجمالي سنة  %99.7إلى  9771من الناتج المحمي اإلجمالي في سنة  % 92.7ارتفعت من  

1
 .  15، 13ص.مرجع سابق،ص. كسيم الىشاشيبي وآخسون ،
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 ؛9772 الغاء اإلعفاءات الضريبية عمى إيرادات الفوائد من سندات الخزينة سنة -

وتحديد الحد  % 22إلغاء معدل ضريبة القيمة المضافة القصوى وقدرىا  9773تم في سنة  -
ا ليشمل قطاعي المصارف والتأمين ، وتوسيع نطاق الضريبة تدريجي% 09األقصى بنسبة 

رفع  9775 سنة واألنشطة المينية والمنتجات البترولية ، اضافة إلى ذلك واعتبارا من جانفي
إلى  %5ونقل عدد من المنتجات الخاضغة لمعدل خاص وىو  % 92إلى  % 91المعدل من 

 ؛ % 92

 ؛وضع رقم ضريبي لكل ممول 9774تم سنة  -

إذ انخفض عدد المعدالت إلى  9775و  9774يراد خالل سنتي أعيدت ىيكمة تعريفة اإلست -
 .% 23خمس معدالت تتراوح من صفر إلى 

ويعكس انخفاض نسبة الضرائب من المصادر غير النفطية إلى إجمالي الناتج المحمي   
ى إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي، انخفاض نسبة الناتج المحمي لمقطاعات خارج المحروقات إل

الخدمات والنشاطات ذات الصمة من جية، وانخفاض نشاط الصناعات التحويمية و ، لياإلجما
 وزيادة السعر النسبي لمنفط في األسواق العالمية من جية أخرى.

أدت التدابير التي اتخذت لتخفيض اإلنفاق العام بما في التطورات عمى مستوى النفقات العامة:   -0
ذلك اتباع سياسة دخول متشددة وتحرير األسعار وتحسين ترتيب األولويات لمشاريع االستثمارات 

من الناتج المحمي اإلجمالي عام   % 11.4العامة، إلى ىبوط النفقات عمى مستوى الميزانية من 
من الناتج المحمي  %19.3ثم  9775إلجمالي عام من الناتج المحمي ا % 19إلى  9771

وقد استخدم جزء من الوفورات الناتجة عن ىذه التدابير إلزالة العجوزات  ،9776اإلجمالي في 
 شبو المالية وتعزيز شبكة الضمان اإلجتماعي.

 قات الرأسماليةنفقات التسيير( والنف وقد أثر ىذا اإلنخفاض عمى كل من النفقات الجارية )  
مميار  066.7، فبالنسبة لمنفقات الجارية وبالرغم من زيادة قيمتيا اإلجمالية من ) نفقات التجييز(

إال أن   9776مميار دج سنة  441.7ثم  9775مميار دج سنة  421.4إلى  9771دج سنة 
سنة  % 01.4إلى  9771سنة  %02.7نسبتيا من الناتج المحمي اإلجمالي قد انخفضت من 

، أما نصيبيا من إجمالي النفقات فيبقي ىو األعمى بما يعادل 9776سنة  %01.7و  9775
،و من النفقات التي تم  9771عام  % 46.5،مقابل  9776من إجمالي النفقات لعام  53.6%

من ميزانية التسيير في سنة  % 22تقميصيا رواتب عمال الوظيف العمومي التي أصبحت تمثل 
، حيث تم تخفيض التعيينات 9771من الميزانية خالل سنة  %20بعدما كانت تمثل  9776

الجديدة في الوظائف الحكومية، كذلك تم تخفيض نفقات التحويالت الجارية فبعدما كانت تمثل 
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من الميزانية خالل  % 12أصبحت بعد ذلك تمثل  9771من ميزانية التسيير خالل سنة  % 17
مثل القمح،  تدريجيا عمى كثير من السمعحيث قامت الحكومة بتخفيض الدعم  ،1998سنة 

الفرينة، الزيت، السكر، الغازوال، البروبان،... إلخ، باإلضافة إلى ذلك زادت فعالية اإلنفاق عمى 
وعوضت  القطاعات المستيدفة بالدعم،شبكة الضمان اإلجتماعي من خالل تحسين عممية تحديد 

صة لمدفوعات الفوائد والتي جاءت في معظميا ىذه الوفورات اعتمادات الميزانية العالية المخص
بسبب تأثير خفض سعر الصرف عمى خدمة الديون الخارجية، وعالوة عمى ذلك ، وبيدف إزالة 

، تحول الدعم لشركة الغاز والكيرباء الوطنية وشركة السكك وزات شبو المالية في نياية األمرالعج
الميزانية ،وفي الوقت ذاتو ،أدمجت النفقات الحديدية من إعانات ضمنية إلى إعانات صريحة في 

 .(1)عمى اإلسكان العام في الميزانية بدال من تمويميا من خالل بنك اإلسكان

 دج مميار  929,4أما النفقات الرأسمالية وبالرغم من ارتفاع قيمتيا خالل ىذه الفترة من 
من  %04انخفضت من إال أنيا قد  ،9776مميار دج في سنة  099,7إلى  9771في سنة 

من  %02إلى  9771من الناتج المحمي اإلجمالي في سنة  % 6,5إجمالي نفقات الميزانية و
ذا أخذنا بعين ، و 9776من إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي في سنة  %5,4نفقات الميزانية و ا 

ي لمنفقات االعتبار تخفيض الدينار الجزائري و تأثيره عمى األسعار، نجد أن االنخفاض الحقيق
خفاض الكبير ، وجاء االن9776ات الجارية في سنة لنفق %92,3مقابل  %94الرأسمالية يقدر بـ 

في القيمة الحقيقية لمنفقات الرأسمالية ليعبر عن تدني نسبة العائد االجتماعي لالستثمارات 
 ، وىذا ما يوضحو الشكل الموالي:2الماضية 

 

                                                 


 9776 سنة  % 2,4و  9774كأقصى حد سنة  % 2,6إلى  9771سنة  PIBمن  % 2,7تخفيض نسبة رصيد صندوق دعم األسعار من تم  
انخفضت إلى  9771مميار دينار سنة  00فبعدما بمغت ، شيدت المبالغ المخصصة لدعم أسعار المواد األساسية تراجعا واضحا خالل ىذه الفترة و 

 .9774مميار دينار سنة  0,0لتصل إلى  9773مميار دينار في سنة  95ثم  9772مميار دينار في  95,2

1
 راجع  في ذلك: 

-International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report N 98/87, September 1998, 

op.cit, p.p.52,56 

-International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report N00/93, July 2000, 

op.cit,p.p.72.73. 
2

 راجع  في ذلك: 

-International Monetary Fund , Algeria: Statistical Appendix, , Report N 98/87, September 1998, 

op.cit, p.p.52,56 

-International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report N00/93, July 2000, 

op.cit,p.p.72.73. 
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 9998-9991لمدولة  خالل الفترة   : تطور النفقات العامة(39)شكل رقم 
كنسبة مئوية من الناتج المحمي اإلجمالي 

 
 معمومات من:تجميع من إعداد الطالبة بناءا عمى  المصدر:

- International Monetary Fund , Algeria: Statistical Appendix, Report N 98/87, September 

1998, P.30 
- International Monetary Fund , Algeria: Statistical Appendix, Report N 00/93, July 

2000,P.51 

( %2.0-)إلى 9771تج المحمي اإلجمالي سنة من النا %9أما صافي اإلقراض فقد انخفض من 
ويرجع ذلك بصفة اساسية إلى قمة عدد مشاريع االستثمار في  ،9776من الناتج المحمي اإلجمالي سنة 

 .9766ماتزال تمول جزئيا من خالل الميزانية ألن تنفيذىا بدأ قبل سنة  المؤسسات العامة التي كانت

وقد عكس ضبط األوضاع المالية خالل ىذه الفترة ىبوط التحويالت النقدية الموجية من صندوق  
من إجمالي الناتج المحمي عام ، وكان ذلك تعبيرا  % 2.5إلى  9771عام  % 0.9إعادة التأىيل من 

ة بتجنب عمميات اإلنقاذ المتكررة لممؤسسات العامة والبنوك  من خالل اتخاذ تدابير لتزام الحكوماعن 
ىيكمية برفقة إعادة الييكمة المالية، وأفضى ىذا اإللتزام إلى غمق صندوق إعادة التأىيل في نياية عام 

زالة العجوزات شبو ال ، 9776 مبادلة  ،ماليةوبخالف التحويالت النقدية نتج عن إعادة ىيكمة المؤسسات وا 
وىي القروض التي كانت منحت لوكاالت إدارة فية المشكوك فييا بسندات حكومية ،القروض المصر 

من الناتج  % 2.5مميار دج أي حوالي  70حتى وصمت إلى  9773العقارات العامة والتي تمت في عام 
من الناتج المحمي  % 9المحمي اإلجمالي، وعالوة عمى ذلك أصدرت الحكومة سندات حكومية بنسبة 

إلعادة رسممة البنوك التجارية، وبالرغم من ىذه العمميات انخفض رصيد الدين  9774اإلجمالي في عام 
من  % 00إلى حوالي  9771من الناتج المحمي اإلجمالي عام  % 23الحكومي المحمي من حوالي 

، أمكن 9775حقق عام ، وبخالف الفائض المالي الذي ت 9775الناتج المحمي اإلجمالي في سنة 
الحصول عمى ىذا المستوى المنخفض لمدين المحمي بفضل توافر كميات ضخمة من التمويل األجنبي بعد 
ذا أخذت اإللتزامات المحمية  تسييل جزء من المتحصالت الناتجة عن إعادة جدولة الدين الخارجي، وا 
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من إجمالي الناتج المحمي  % 77ض من والخارجية معا في الحسبان ، نجد أن رصيد الدين العام قد انخف
بالرغم من تأثير انخفاض قيمة الدينار  9775من ىذا اإلجمالي عام  % 63إلى حوالي  9771في عام 
 .(1)الجزائري

صالح المؤسسات العمومية  رابعا:الخوصصة وا 

مع تبني الجزائر لبرنامج التعديل الييكمي، تسارعت خطوات اإلصالح نحو ىدف أساسي تمثل  
، حيث يمثل تقميص حجم مساىمة وتنمية القطاع الخاص مواصمة إصالح المؤسسات العمومية في

غية تسييل ظيور قطاع خاص نشط،  القطاع العام في االقتصاد دعامة رئيسية في إستراتيجية الحكومة ب
المؤسسات ، فضمت الحكومة إعادة ىيكمة ن عممية التحول إلى اقتصاد السوقخالل المراحل األولى مو 

منحت الحكومة جميع  9774-9779العامة بصورة شاممة قبل االنتقال إلى الخصخصة وخالل الفترة 
صاحب ذلك تنفيذ برنامج إلعادة التأىيل المالي في شكل و  المؤسسات العامة استقالل ماليا تدريحيا،

قة عديمة األداء المستح إعفاء من الديون المستحقة لمخزانة أساسا ومبادلة السندات الحكومية بالديون
(  9774-9779مميار دج في الفترة ) 135وبمغت عمميات تحويل الديون  ،لمبنوك التجارية وبنك اإلسكان

 9775مميار دينار منيا في عام  965، وخصص ن الناتج المحمي خالل ىذه الفترةم % 2بما يعادل 
الحديدية وسونمغاز، وباإلضافة إلى ذلك تمقت لضبط الميزانيات العمومية لوكاالت استيراد األغذية السكك 

من اجمالي  % 9.1وىو ما يعادل (  9774-9779ر دج خالل الفترة ) مميا 992المؤسسات العامة 
الذي  9779الناتج المحمي اإلجمالي في صورة تحويالت نقدية من خالل صندوق إعادة التأىيل في عام 

   .  9774ألغي في ديسمبر 

، والذي تضمن 9774نامج لمخوصصة بمساندة من البنك الدولي في أفريل وقد طبق أول بر  
مؤسسة ومن  9122ىا دإصدار قانون الخصخصة وركز أساسا عمى المؤسسات العامة المحمية البالغ عد

، وبعد بداية بطيئة  9774مؤسسة بنياية  995، جرى خصخصة أو تصفية مؤسسة عامة 052بين 
، وكمفت ىذه الشركات  وية بعد انشاء خمس شركات قابضة اقميميةنسبيا حظيت الخوصصة بدفعة ق

، وقد عامةمؤسسة  605، صفيت  9776بتنفيذ عمميات نقل الشركات لمقطاع الخاص ، وبحمول أفريل 

                                                 
  ىي شركة مساىمة تحوز ، و وحمت محل صناديق المساىمة 9773مبر تسب 03الصادر في  73-03أنشئت الشركات القابضة بموجب األمر

مية ميام استثمار العمو تتولى الشركة القابضة ، و الدولة فييا رأس ماليا كامال أو تشترك فيو الدولة وأشخاص معنويين آخرون تابعون لمقطاع العام 
التجارية دودية وبالتالي تقوم بتشجيع وتنمية المجموعات الصناعية و المساىمات والقيم المنقولة األخرى المحولة إلييا لتجعميا أكثر مر حافظة األسيم و 

، وتستمر في تنظيم جميع حركات دة ىيكمتياالتابعة ليا وكذلك إعاتراقبيا ولذلك تحدد تطور سياسة االستثمار والتمويل في الشركات  والمالية التي
 . عمى استقاللية الذمة المالية لتمك الشركات ظ، مع سيرىا عمى الحفااألموال بين الشركات التابعة ليارؤوس 

 .29كريم النشاشيبي وآخرون، مرجع سابق، ص. 1
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مؤسسة بيعت لمعاممين  242نتج عن ىذه التصفيات االستغناء عن أعداد كبيرة من العاممين ،غير أن 
 . (1)وظيفة  90929شركة جديدة تؤمن  426 فييا، مما أدى إلى نشوء

( 9776-9772يمكننا إجمال أىم اإلصالحات التي مست المؤسسات العمومية خالل الفترة )و  
 في النقاط التالية:

  : تم اتخاذ التدابير التالية:  9994في سنة  -
  ؛تطبيق قانون استثمارات جديد يسمح بالمشاركة األجنبية في المصاريف المحمية 
 ؛لقانوني لخصخصة المؤسسات العامة توسيع نطاق اإلطار ا  
  التصريح ببيع وحدات المؤسسات العامة و مشاركة القطاع الخاص في أسيم رأس المال  

 ؛%  27 بالنسبة لمعظم المؤسسات العامة حتى نسبة
 التصريح بالمشاركة الخاصة في أسيم رأس المال لمعظم المؤسسات العامتم  : 9995في سنة  -

 ؛ % 922بنسبة 
 ؛مؤسسة عامة محمية  9122ة من بين مؤسس 605تصفية  تم :9997 - 9994خالل الفترة  -
مؤسسة عامة كبرى من المؤسسات التي  00منح استقاللية إلى تم  :9996 -9994خالل الفترة  -

خاص لمتابعتيا و إعادة ىيكمتيا تكبدت خسائر ضخمة و تطمب األمر في النياية وضع برنامج 
 ؛

 تم اتخاذ التدابير التالية::  9996ي سنة ف -
 من مؤسسات المحمية  022ل برنامج لمخصخصة مع البنك الدولي لتحويل حوالي و إقرار أ

  ؛الصغيرة إلى القطاع الخاص
 عادة  التوزيعت عامة تعمل في مجال االستيراد و إقرار خطط إلعادة ىيكمة عشر وكاال وا 

 ؛الكيرباء ىيكمة السكك الحديدية وشركة الغاز و 
  .9777-9776مؤسسة عامة كبيرة بين  032إصدار برنامج لخصخصة تم  : 9997في سنة  -
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صالح نظام الصرفخامسا: تحرير التجارة الخارجية و   ا 

ييدف برنامج التعديل الييكمي إلى جعل اإلقتصاد الجزائري أكثر إنفتاحا سواء بتحرير بعض  
لغاء رخص التصدير  واإلتجاه  لسمع التي كانت ممنوعة اإلستيرادأو إلغاء بعض االمواد األساسية وا 

نشاء مكاتب لمصرف وفتح اعة الجزائرية نحو سياسة التصديربالصن ، كما أن تخفيض قيمة العممة وا 
ومع بداية تنفيذ برنامج  9772فمنذ سنة ، (1)البنوك لمرأسمال األجنبي كانت أىم سمات ىذا البرنامج

 9772تي بدأت في أفريل تدابير واسعة لتحرير التجارة، وقد نفذت عممية إزالة القيود الاإلصالح تم إتخاذ 
، فقد ألغيت أوال القاعدة التي تقضي بتمويل بعض الواردات اإلستيالكية بشكل مطمق بالنقد عمى مراحل

ردات من ( ، وتم تحرير الوا9772األجنبي الخاص بالمستورد) باستثناء السيارات الخاصة حتى نياية 
أزيمت الحدود الدنيا المفروضة عمى آجال سداد قروض و  المعدات الصناعية والمينية المستعممة ،

ولزيادة االنفتاح وتعزيز التكامل  ،ما يخص واردات السمع الرأسمالية(المستوردين) تم ذلك تدريجيا في 
، أوال في عام ية عمى الوارداتلمتعريفة الجمرك اإلقميمي خفضت الحماية الجمركية وكذلك الحدود القصوى

، واقتصرت الواردات المحظورة عمى  9775مع بداية عام  % 23ثم إلى  % 32إلى  % 42من  9774
، وعمى جانب الصادرات ألغي تقريبا كل الحظر  ليتم إلغاء الحظر عمييا تماما بعد ذلك ثالث فئات

تقريبا، ليصبح النظام التجاري الجزائري السابق عمى الصادرات والذي اشتمل عمى حوالي عشرون بندا 
9774خاليا من القيود الكمية مع منتصف عام 

التجارة خيص أىم التدابير المتخذة لتحرير ويمكننا تم ،(2)
صالح السياسة التجارية الجزائرية في إطار برنامج اإلصالح الييكمي خالل ىذه الفترة ضمن  الخارجية وا 

 :الجدول الموالي

 

 

 

 

                                                 
 


باإلضافة إلى عشر سمع أساسية معظميا  9772والسمع الموقوفة مؤقتا حتى نياية عام  ،المحظورة ألسباب دينية وصحية واجتماعيةوتشمل السمع  
 . 9772من المواد الغذائية األساسية المدعمة والتي ألغيت القيود عمييا بنياية عام 

 
1
 Rabah Abdoun, Un bilan du programme de stabilisation économique en Algérie )1994-1998( ,les 

cahiers du CREAD N46/47 4 
eme

 Trimestre 1998 et 1
er
 Trimestre 1999, p.p. 37 ,38. 

 
2

 . 991كريم النشاشيبي وآخرون، مرجع سابق ، ص. 
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 : تدابير تحرير التجارة الخارجية والمدفوعات في ظل اإلصالحات الييكمية (14)جدول رقم

 التاريخ
 اإلجراءات

9772  العمل بقائمة الواردات السالبة وتحرير عشر سمع أساسية يخضع استيرادىا لمعايير فنية ومينية 
9772    باستثناء المحروقات % 32توحيد نسبة تسميم حصيمة الصادرات عند    

9772  الغاء جميع القيود عمى الصادرات باستثناء صادرات البنود ذات األىمية التاريخية واألثرية 

9772  تحرير الواردات من المعدات المينية والصناعية المستعممة 

9772   9772الغاء القائمة السالبة عمى الواردات التي طبقت في أفريل                        

 إلغاء شرط الحد األولي ألجل االستحقاق عمى القروض الخارجية لتمويل واردات السمع الرأسمالية 9773

9773   إلغاء شرط قيام المستوردين لسمع معينة بمراعاة المعايير المينية والفنية )األدوية،الحميب،السميد، القمح         

           :التصريح بالمدفوعات ألغراض العالج والتعميم في الخارج عن طريق 

 بنك الجزائر في حدود سقف سنوي -       9773

 البنوك التجارية مع مراعاة الحدود القصوى، وبواسطة بنك الجزائر فوق ىذه الحدود -       9774

  :تخفيض معدل التعريفة الجمركية القصوى 

 %32إلى  %42من  -         1996

   %23 % إلى 32من  -         9775

9774    ل الرواتب إلى الخارج، يالتصريح بالدفع ألغراض االنفاق غير السياحي في الخارج مثل سفر األعمال،تحو
بواسطة البنوك التجارية حتى حدود قصوى محددة ، وبواسطة البنك المركزي فوق  مصاريف اإلعالن...إلخ،

 ىذه الحدود 

9775  قابمية الدينار الجزائري لمتحويل ألغراض معامالت الحساب الجاري 

، صندوق النقد ار والتحول إلى اقتصاد السوقستقر الجزائر: تحقيق اال كريم النشاشيبي وآخرون، :المصدر
 . 93،94،ص.ص.9776الدولي،

أما بالنسبة لسياسة سعر الصرف فقد انحصرت األىداف الفورية في بداية برنامج التصحيح في  
في تصحيح القيمة المغالى فييا لمدينار الجزائري بما يسمح بتحديد قيمتو حسب قوى السوق،  9772عام 

عمى  % 32خفض كبير لمدينار بحوالي  ، حدث االقتصاديار ستقر برنامج اال وىكذا وكما تطرقنا لو في
 خطوتين:  

   ؛أمريكيدوالر دج لكل  14إلى  02لينتقل من  9772األولى في أفريل 
  لكل دوالر أمريكي دج 29ليصبح  9772في سبتمبر  ةالثاني. 

من خالل عقد جمسات يومية وذلك الصرف اتبعت سياسة مرنة إلدارة  9772وابتداء من أكتوبر  
لتحديد سعر الصرف تحت إدارة بنك الجزائر ، حيث يتم تحديد سعر الصرف لجميع المعامالت يوميا 
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توفر العممة أيضا في ضوء العروض المقدمة من قبل البنوك التجارية في بداية كل جمسة، و بناءا عمى 
 02.9بحيث انتقل من ، وخالل فترة التصحيح الييكمي فقد الدينار الجزائري جزءا كبيرا من قيمتو األجنبية

كما ىو موضح في   9776دج لكل دوالر في سنة  42.4إلى  9771دج لكل دوالر أمريكي في سنة 
 الجدول الموالي:

 : تطور سعر صرف الدينار الجزائري بالنسبة لمدوالر األمريكي خالل الفترة (15)جدول رقم
 ( 9991-9998 ) 

 
 9998 9997 9996 9995 9994 9991 السنوات

الدوالر الواحد 
 مقابل الدينار

02.9 20.7 30.0 34.0 36.2 42.4 

Source: http:// data.albank adawli.org/indicator. 03/12/2012, 15:41
h 

صرف ما بين البنوك الث سوق ااستحدمن الخطوات الميمة التي اتخذت إلصالح نظام الصرف و  
لمبنوك والمؤسسات المالية الوسيطية المعتمدة بالتدخل في سوق  حسم، والذي 9774 جانفي من اابتداء

وفي المتوسط تم تخفيف متطمبات تسميم النقد األجنبي من جانب الصرف لمبادلة العمالت فيما بينيا، 
اإليرادات المتحصمة من صـادرات المحروقات والمنتجات باستثناء  %32المصدرين وتوحيد نسبتيا بـ 

ويمكن إعادة توطين حصيمة الصادرات مباشرة من خالل سوق  ،بنك الجزائر رة في المنجمية فيي محصو 
النقد األجنبي بين البنوك ، وقد مثمت ىذه األخيرة في المرحمة األولى مجمل الموارد المتاحة لمبنوك 

 والمؤسسات المالية.

ذا األخير أكبر انتقال موارد الصادرات النفطية من سوناطراك إلى بنك الجزائر جعل من ىمع و  
ىذا فضال عل قدرة البنوك عمى  ،ممول بالنقد األجنبي، حيث صار يقوم بدور رئيسي في السوق النقدية

التكيف مع النظام الجديد ومع األنظمة االحتياطية الجديدة المفروضة عل مراكز النقد األجنبي 
ة بنظام الحسابات بالعممة احتفظت السمطات النقدي، وقد والموضوعة بمساعدة صندوق النقد الدولي

قصد االحتفاظ بثقة الحائزين عن النقد األجنبي من القطاع الخاص، وتجنب  في ىذه المرحمة األجنبية
أخرى إلصالح سوق خطوة  9774وقد اتخذت في ديسمبر انقطاع تحويالت العاممين من الخارج، 

 النقد األجنبي.إلى ميور الصرف بعد إنشاء مكاتب الصرف قصد توسيع السوق وتسييل وصول الج

 ،9772في أفريل حل المجنة الخاصة و  تحرير المدفوعات عمى المعامالت الجاريةأيضا تم كما  
لغاء القاعدة التي تقضي بتمويل بعض الواردات من الموارد بالعممة األجنبية الخاصة بالمستورد، كما   وا 

واردات السمع باستثناء تمويل الواردات جال السداد بالنسبة لتسييل آعمى  ىشرط الحد األدنألغي 
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ألغيت كل اإلجراءات عمى  9773بحمول منتصف عام و ، 9773بصورة تدريجية في الذي تم الرأسمالية 
لتصبـح البنـوك ليا حرية تقديـم النقـد األجنبي لممستوردين بناء عمى توفر ، أسعار الصرف في تجارة السمع
الجزائر عمى توفير الغطاء اآلجل عمى النقد األجنبي الذي كان يمنحو شرط السداد، بينما توقف بنك 

أن يفوض البنوك التجارية بصرف  جزائرصار بإمكان بنك ال 9774وبحمول نياية ، لممؤسسات العمومية
وبعده المدفوعات الخاصة بنفقات الصحة والتعميم وغيرىا من النفقات في الخارج في حدود سقف معين 

ألغيت القيود بصورة نيائية عمى  9775عام وفي  ،تصريح من بنك الجزائرلحصول عمى يتطمب األمر ا
 . 1مدفوعات المعامالت الجارية المتبقية، بما فييا السفر ألغراض السياحة

 سادسا: إصالحات ىيكمية أخرى

اشتمل برنامج التعديل الييكمي عمى عدة إصالحات ىيكمية  أخرى مست كل من قطاع السكن،  
 قطاع الفالحي وكذا شبكة الضمان االجتماعي وسوق العمل نوردىا فيما  يمي:ال

عمى مدى الفترة المشمولة بالبرنامج المدعم باتفاق اإلقراض الممدد اتخذت  :قطاع السكن  -9
الحكومة عدة إجراءات لتشجيع االستثمار الخاص في قطاع اإلسكان بالتعاون مع البنك الدولي، 
و ترشيد تدخميا في ىذا القطاع وتحريره، وتأمين قدر أكبر من الفعالية فيو ، ومن اإلجراءات 

 في ىذا اإلطار نذكر: التي تم اتخاذىا

 رفع القيود المفروضة عمى التجارة والمدفوعات بالنسبة لمستمزمات البناء وتحرير أسعارىا.  -
 ؛تنظيم سوق الرىنيات العقارية   -

تم إعادة النظر في إيجار السكن االجتماعي و إدخال القواعد التي تقضي  9775في سنة   -
 التغيرات في التكاليف التشغيمية؛ بإنشاء نظام التعديالت الدورية باالستناد إلى

عممت الحكومة عمى إصالح نظام التمويل الذي شكل عائقا كبيرا أمام تطوير قطاع البناء   -
وق الوطني لمتوفير واالحتياط صفة بنك وأعيد تكوين اكتسب الصند 9775 والسكن، وفي عام

رأسمالو إلحياء دوره كوسيط في تمويل ىذا القطاع، كما أنشئت مؤسسات مالية فرعية جديدة لفتح 
التمويل اإلسكاني لمقطاع المصرفي بأكممو ولمتحكم بصورة أفضل في المخاطر المرتبطة بو، 

تمويل العقاري وشركة لضمان االئتمان العقاري وتحقيقا ليذا اليدف أنشئت شركة إلعادة ال
 وصندوق لتوفير الضمانات لشركات اإلسكان.

ييدف برنامج التعديل الييكمي إلى تحرير القطاع الفالحي وتوفير الضروف  القطاع الفالحي:  -0
 الكفيمة بتفعيمو و في ىذا اإلطار تم اتخاذ مجموعة من التدابير تمثمت في:  

                                                 
1

 .995،  994المرجع السابق ص.ص. 
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 ؛وبلمواد الفالحية واقتصارىا عمى الحبتقميص دعم أسعار ا  -
  لرفع من بيدف ا العالمية، لسوقربطة بامع مرجعية السعار لألنظام نشاء بالنسبة لمحبوب، إ  -

 ؛المالي تدريجياالعبء  ضفعالية النظام و خف
حيازة األراضي بيدف زيادة إمكانية تسويق الحيازات واستخداميا كضمان عند إصالح نظام   -

الذي يعدل  27/9773/ 03ىذا في إطار األمر المؤرخ في و النزاعات الفالحية تسوية و االقتراض 
وضع مشروع قانون ينص عمى اإلجراءات  9775، كما تم في سنة قانون التوجيو العقاريويتمم 

 .التي تتبع في خصخصة األراضي الزراعية وتقديمو إلى الجمعية الوطنية

 االقتصاديلقد أدت التدابير المتخذة في إطار التحرير  شبكة الضمان االجتماعي وسوق العمل: -1
عادة ىيكمة المؤسسات العامة وخوصصتيا و إصالح النظام  مثل تحرير التجارة واألسعار وا 

، االجتماعيةالمالي باإلضافة إلى اليبوط الحاد في األجور الحقيقية إلى اىتزاز نموذج  الحماية 
 االجتماعية، خاصة في ظل تردي الظروف السياسية و مما جعل من تغييره ضرورة ال مفر منيا

، وعميو تضمن برنامج التعديل بعض التدابير التي تيدف إلى التخفيف من ارتفاع خالل ىذه الفترة
تكاليف المرحمة االنتقالية لمتصحيح الييكمي من خالل اصالح شبكة الضمان االجتماعي ، ىذا 

رنامج لألشغال العامة يحل محل نظام الدعم العام األخير الذي تضمن بصفة أساسية استحداث ب
الذي يجري إلغاؤه تدريجيا، وبرنامج لتوجيو التحويالت إلى من ليس ليم دخل ولم يحصموا عمى 

 . (1)المساعدة بشكل مالئم من قبل، وكذا تنفيذ برنامج رئيسي إلصالح نظام التأمين عمى البطالة
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 لبرنامج التعديل الييكمي االجتماعيةو  االقتصاديةالمطمب الثالث: االنعكاسات 

بذلت الجزائر جيودا كبيرة في سبيل إنجاح برنامج التعديل الييكمي وطبقت ببراعة الشروط الممالة   
وىذا بالرغم من األوضاع  ،في إطار برنامج اإلصالح المعتمد عمييا من طرف المؤسسات المالية الدولية

ولقد أعرب صندوق ، التي مرت بيا في عشرية التسعيناتالصعبة  االجتماعيةو  االقتصاديةالسياسية و 
معدل نمو إيجابية من تسجيل  من نتائجالنقد الدولي في العديد من المناسبات عن رضاه عما تم تحقيقو 

تطبيق برامج وبالرغم من ذلك فقد نجم عن  ،الكمية االقتصاديةجاع لمتوازنات استر اقتصادي إيجابي و 
نسبة البطالة إلى أعمى يل الييكمي عدة آثار سمبية و بخاصة في المجال االجتماعي حيث وصمت التعد

، ولتقييم مدى نجاح ىذا البرنامج في الوصول إلى األىداف المنشودة نستعرض من خالل ىذا مستوياتيا
 واالجتماعي كما يمي:  االقتصاديالمطمب إلى انعكاساتو عمى المجالين 

 لبرنامج التعديل الييكمي االقتصاديةأوال: االنعكاسات 

نتج عن تطبيق برنامج التعديل الييكمي معالجة بعض مظاىر االختالل و تحقيق نتائج إيجابية         
في العديد من الميادين، إال أنو وفي المقابل سجل المختصون تراجعا في بعض المؤشرات والقطاعات 

الكمية كما  االقتصاديةيما يمي انعكاسات برنامج التعديل الييكمي عمى التوازنات ونستعرض ف ، االقتصادية
 يمي: 

، 9773في الجزائر تحسنا واضحا منذ سنة  االقتصاديشيدت معدالت النمو  :االقتصاديالنمو  -9
تحسن حيث بدأت في تسجيل معدالت نمو موجبة بعد سنوات من المعدالت السمبية ،األمر الذي يعكس 

 ، وىذا ما ىو موضح في الجدول الموالي:الفترة كنتيجة إلجراءات اإلصالح في ىذه  االقتصاديداء األ

 (9998-9991في الجزائر خالل الفترة )  االقتصادي(: تطور معدل النمو 16جدول رقم)

      الوحدة: النسبة المئوية                                                    
 9998 9997 9996 9995 9994 9991 السنوات
 2.4 9.0 1.1 1.6 (2.7)  (0.9)     االقتصاديالنمو معدل 
 3.9 (2.7)  0.4  1.5 (2.2)  (0.3)  المحروقات قطاع  النمو خارجمعدل 

Source : Abelmajid Bouzidi, Les Années 90 de l’économie algérienne, El Watan, Alger, 

2001,  p. 55. 
 قيم سالبةتدل عمى االقيم  بين قوسين  :مالحظة 

، 9772، 9771ية المحققة خالل سنتي نالحظ من الجدول السابق أنو وبعد معدالت النمو السمب 
والذي يعود  % 1.6وذلك بمعدل  9773نموا إيجابيا ألول مرة مع سنة  االقتصاديعرفت معدالت النمو 

سنة  % 1.1لتنخفض بعدىا إلى قطاع الفالحي وقطاع المحروقات، الالتحسن المسجل في أساسا إلى 
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التدىور إلى  9775ويعود اإلنخفاض الكبير المسجل في سنة ، 9775في سنة  % 9.0ثم  9774
وانخفاض النمو في قطاع البناء واألشغال العمومية إلى جانب مواصمة  لقطاع الزراعيفي االمسجل 

عي، ليسجل الناتج الداخمي الخام خارج المحروقات معدل نمو سمبي النتائج السمبية في القطاع الصنا
إلى  االقتصاديفقد وصمت معدالت النمو  9776أما في سنة نفسيا، خالل السنة   % 2.7إلى  وصل
ىذا المعدل الذي يعتبر األعمى خالل ىذه الفترة بالرغم من اإلختالل الكبير الذي ساد في سوق  % 2.4

 . النفط في ىذه السنة

خارج قطاع المحروقات، ما  االقتصاديتم قياس معدل النمو ىذه النتائج تصبح أكثر تواضعا إذا  
الموضحة من خالل  بمعدالت النمو القطاعية ه، أين سجل ىذا المؤشر تفوقا يمكن تفسير 9776عدا سنة 

 : الجدول الموالي

 (9998-9991خالل الفترة ) (: معدالت النمو القطاعية في الجزائر 17جدول رقم)           
 الوحدة: النسبة المئوية                                                                                                

 9998 9997 9996 9995 9994 9991 السنوات
 2.4 (1.7) (5.7) (9.2) (2.2) (9.1) الصناعة
 99.2 (92.2) 97.3 93.2 (7.2) (1.5) الفالحة

 0.2 0.2 2.3 0.5 2.7 (2.2) البناء و األشغال العمومية
 1.3 3.0 5.2 9.2 (0.3) (2.6) المحروقات

Source : Abelmajid Bouzidi, Les Années 90 de l’économie algérienne, El Watan, Alger, 

2001,  p. 55 
 قيم سالبة : االقيم  بين قوسين تدل عمىمالحظة 

الكمي  االقتصاديلمعدل النمو  المسجمة العالقة القائمة بين النتائج الحسنةويوضح ىذا الجدول  
 القطاع الصناعياالنكماش الكبير الذي أصاب  يبين كما ،معدل النمو في قطاعي الفالحة والمحروقاتو 

استخدام قدراتو حيث انخفض معدل اإلنتاج في ىذا القطاع بدرجات كبيرة وظمت معدالت  ،في ىذه الفترة
متدنية لمغاية وتدىورت مالية المؤسسات فيو وتم حل العديد منيا، ومن الصناعات األكثر تضررا نجد 

الصناعة الحديدية والمعدنية  صناعات الجمود والمنسوجات، صناعة الخشب،الصناعات الغذائية،
عمى مستوى القطاع الصناعي أساسا  ، وترجع ىذه اآلثار السمبية1والميكانيكية والكيربائية واإللكترونية

إلى سحب الدولة لحمايتيا لممؤسسات الوطنية التي وجدت نفسيا في وضع تواجو فيو المحيط الناجم عن 
الكمية مثل تحرير األسعار وأسعار الفائدة، تخفيض الدينار وما ينجم عنو من خسائر  االقتصاديةالقرارات 

جم عن من منافسة أجنبية، دون أن تكون مييأة لذلك، وعميو لم وما ين االقتصاديالصرف وكذا االنفتاح 
                                                 

1
 االقتصاديةمشروع التقرير التمييدي حول اإلنعكاسات واالجتماعي،  االقتصاديالمجمس الوطني لمزيد مه اإلطالع حول هرا الموضوع زاجع  

 . 33،  21مرجع سابق،ص.ص  ،واإلجتماعية لبرنامج التعديل الييكمي
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، وىي السنة الوحيدة التي سجمت فييا جميع 9776تبدأ اإلصالحات في إعطاء ثمارىا إال مع سنة 
 ة.نمو إيجابي تالقطاعات معدال

تطور برنامج التعديل الييكمي واإلجراءات التي تضمنيا، قد أدت إلى حدوث وعميو نجد أن تطبيق   
،غير أنو توجد عوامل أخرى كانت ليا المساىمة الكبيرة في تحقيق  االقتصاديممموس في معدالت النمو 

 (1)ىذه النتائج ، نوردىا فيما يمي:

ىمت في تحسين معدالت خدمة إعادة الجدولة وما تضمنتو من قروض ممنوحة لمجزائر والتي سا -
 ؛ الدين

ناحية ارتفعت أسعار البترول و من ناحية أخرى ارتفعت  ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية، فمن -
بعد ما كانت ال  9774ألف برميل يوميا سنة  622الكميات المصدرة حيث تجاوزت حصة الجزائر 

 ؛9773ألف برميل يوميا سنة  545وز تتجا

ي و الظروف المناخية المالئمة خاصة مع بداية البرنامج و التي تسببت في تحسين المردود  الفالح -
 9773سنة  % 93بالتالي زيادة مساىمة ىذا القطاع في الناتج الداخمي الخامـ فقد ارتفعت النسبة من 

 .9774سنة   % 09,0إلى 

شيدت وضعية ميزان المدفوعات خالل فترة تنفيذ برنامج التعديل الييكمي تحسنا  :التوازنات الخارجية-1
كذا القروض التي تمقتيا الجزائر إثر إعادة جدولة و نخفاض ضغط المديونية الخارجية نتيجة إلممحوظا 

إضافة إلى اإلجراءات المتبعة في إطار تحرير التجارة الخارجية وتخفيض قيمة العممة  ديونيا الخارجية،
 المحمية واتباع سياسات اقتصادية ساىمت في تعزيز عممية الضبط المالي.

دات الجزائرية ورصيد الميزان التجاري ويوضح الشكل الموالي تطور كل من الصادرات والوار  
  (:9776-9771خالل الفترة )

 

 

 

 

                                                 

  
1
 .94مرجع سابق،ص. برودي نعيمة، 
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 (9998-9991(: وضعية الميزان التجاري الجزائري خالل الفترة )10شكل رقم )

 
 

 معمومات من:تجميع من إعداد الطالبة بناءا عمى  المصدر:

- International Monetary Fund , Algeria: Statistical Appendix, Report No.98/87,september 

1998,p.66 
- International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report No 00/93.july 2000, 

p.84. 
  

جاري خالل مرحمة التعديل تحسن واضح في رصيد الميزان الت ،نالحظ من الشكل السابق 
، حيث سجل الميزان التجاري 9773ابتداءا من سنة بة ومتزايدة ، التي سجل خالليا أرصدة موجالييكمي

مميار دوالر  2.04مميار دوالر، بعدما كان قد سجل عجزا في السنة السابقة بقيمة  2.94فائض بقيمة 
والناتج عن ىبوط معدالت التجاري في ىذه السنة بسبب ىبوط أسعار النفط، وكانت الواردات في سنة 

اإلطالق خالل الفترة المدروسة ويعود ىذا األمر إلى ارتفاع قد سجمت أعمى قيمة ليا عمى  9773
 9774، أما في سنتي ذا ارتفاع تكاليف استيراد الحبوبالواردات من المواد األولية وسمع التجييز وك

دوالرات لتصبح  2فقد ارتفعت حصيمة الصادرات النفطية بقوة بعد أن قفزت أسعار النفط بمقدار  9775و
، اجمالي الصادرات % 74، ىذه األخيرة التي تمثل ما يقارب متوسط لمبرميل الواحددوالر في ال 09.5

، االنتياء من اعادة تجديد المخزونوفي المقابل انخفضت الواردات بعد اشباع الطمب المكبوت عمييا و 
مميار دوالر سنة  3.47و 9774مميار دوالر في سنة  2.91وحقق بذلك الميزان التجاري فائض بقيمة 

انخفضت حصيمة الصادرات النفطية  9776، إال أنو وبمجرد انخفاض أسعار البترول في سنة 9775
 مميار دوالر. 9.25تبعيا انخفاض واضح في رصيد الميزان التجاري وصل إلى 

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998

10,41 صادرات 8,89 10,26 13,22 13,82 10,14

7,99 واردات 9,15 10,1 9,09 8,13 8,36

2,42 رصٌد المٌزان التجاري -0,26 0,16 4,13 5,69 1,51
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وقد انعكست وضعية الميزان التجاري في الجزائر خالل ىذه الفترة عمى وضعية الحساب الجاري  
في ىذه  نتيجة الفائض المحقق في الميزان التجاري 9771مميار دوالر سنة  ..2الذي حقق فائضا بـ 

مميار دوالر خالل سنتي  0.0مميار دوالر ثم  9.0السنة، بعدىا حقق الحساب الجاري عجز بمقدار 
ي ىاتين السنتين باإلضافة عمى التوالي ويرجع ىذا الى تدىور وضعية الميزان التجاري ف 9773و  9772
( 9773سنة  9.1-و  9772مميار دوالر سنة  9.0 -رصدة السالبة التي يحققيا ميزان الخدمات ) الى األ

 9.0، وقد أدى تحسن وضعية الميزان التجاري إلى تحقيق الحساب الجاري لفوائض معتبرة وصمت إلى 
بمغ   9776غير أنو عاد ليحقق عجز في سنة ،  9775مميار دوالر سنة  1.3و  9774مميار دوالر سنة 

مميار دوالر بسبب انخفاض الفائض في الميزان التجاري والذي نتج عن انخفاض أسعار النفط في  2.7
ىذه السنة كما ذكرنا سابقا مع استمرار ميزان الخدمات في تحقيق أرصدة سالبة، أما حساب رأس المال 

قروض من جية مع انعدام ويعود ىذا إلى التسديدات الخاصة بالفقد كان سالبا طوال الفترة المدروسة 
( ىذه الفترة التي حقق فييا حساب رأس المال 9773-9771جنبية المباشرة خالل الفترة ) ستثمارات األاال

مميار  2.6بعدىا انخفض العجز ليصل إلى   9773مميار دوالر سنة  2.9أكبر العجوزات والتي بمغت 
كان رصيد ميزان المدفوعات معدوم سنة لحسابات السابقة لوضعية ا ، وكانعكاس  9776دوالر سنة 

بمغت  9773( وقد سجل أكبر عجز سنة 9774-9772بعدىا حقق أرصدة سالبة خالل الفترة )  9771
مميار دوالر سنة  9.0مميار دوالر بسبب عجز الحسابين السابقين معا، بعدىا حقق فائض قدره  4.1قيمتو 
  ، وىذا ما يوضحو الشكل الموالي:9776سنة  مميار دوالر 9.5، ليحقق بعدىا عجز بقيمة  9775
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 (9998-9991(: تطور أرصدة ميزان المدفوعات الجزائري خالل الفترة )99شكل رقم )

 
 

 معمومات من:تجميع من إعداد الطالبة بناءا عمى  المصدر:

- International Monetary Fund , Algeria: Statistical Appendix, Report No.98/87,september 

1998,p.66 
- International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report No 00/93.july 2000, 

p.84. 

وبفضل الفوائض المحققة عمى مستوى الميزان التجاري ومن خالل عممية إعادة الجدولة تم تكوين  
 9.3ور بشكل جد ممحوظ خالل فترة البرنامج، حيث انتقل من احتياطي معتبر من النقد األجنبي الذي تط

بفضل ، و 9773مميار دوالر سنة  0.99ثم  9772مميار دوالر سنة  0.42إلى  9771مميار دوالر سنة 
مميار  2.01إعادة الجدولة أخذت االحتياطات من النقد األجنبي تتحسن بشكل مطرد، حيث وصمت إلى 

9776مميار دوالر سنة  6.6، إلى أن بمغت 9775مميار دوالر سنة  6.22ثم إلى  9774دوالر سنة 
(1). 

ىذا بفعل القروض بداية البرنامج ارتفاعا محسوسا و بخاصة مع الديون الخارجية فقد عرفت و أما  
لديون الخارجية في والجدول الموالي يوضح تطور ا التسييالت المحصل عمييا من جراء تطبيق البرنامجو 

 أثناء تطبيق برنامج التعديل الييكمي.الجزائر قبل و 

 

 

 

 

                                                 
1

، مجمة حوليات وحدة البحث افريقيا و العالم العربي، جامعة صحيح الييكمي في البمدان المغاربيةتالنتائج األولية لبرامج الالعزيز شرابي،عبد  
 50، ص9776منتوري قسنطينة، 
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 (9998-9991(: تطور حجم الديون الخارجية في الجزائر خالل الفترة )18جدول رقم )      

 الوحدة :مميار دوالر   
 9998 9997 9996 9995 9994 9991 السنوات

 12.049 19.242 11.012 19.195 07.032 03.202 ديون متوسطة و طويمة األجل
 2.090 2.940 2.209 2.043 2.014 2.522 قصيرة األجل ديون

 12.251 19.000 11.439 19.351 07.264 03.502 مجموع الديون الخارجية

 3.262 2.243 2.069 2.022 2.302 7.232 خدمة الدين الخارجي

 25.3 12.1 12.7 16.6 25.9 60.0 (%ادرات )صالخدمة الدين/

Source : Media Bank, Le journal intérieur de la banque d’Algérie, N° 30, Février/ Mars, 

1999, P5 

االرتفاع النسبي في حجم الديون المتوسطة وطويمة األجل في مقابل  ،ونالحظ من الجدول أعاله 
مميون دوالر، بعد أن كانت في  090إلى  9776انخفاض حجم الديون قصيرة األجل، حيث وصمت سنة 

، وىو ما يعكس ابتعاد الجزائر عن االلتزامات قصيرة األجل بسبب 9771ون دوالر سنة ممي 522حدود 
 2.302لخدمة المديونية الخارجية إلى كما نالحظ االنخفاض المحسوس  ارتفاع أعبائيا مقارنة بمدتيا،

ر مميا 7.232، بمعنى أنيا تقمصت إلى أكثر من النصف، بعدما كانت تقدر بـ 9772مميار دوالر سنة 
ت خدمات استقر من إجمالي الصادرات ليذه السنة، وقد  % 60.0وىو ما يعادل  9771دوالر في سنة 

مع انخفاض نسبتيا بالنسبة إلجمالي الصادرات ، بعدىا سجمت  9775الديون في ىذه الحدود إلى غاية 
، ويرجع ذلك  % 25.3مميار دوالر بما يعادل  3.262ارتفاعا نسبيا حيث بمغت  9776في سنة 

 انخفاض أسعار البترول من جية وارتفاع أقساط الدين المستحقة الدفع في ىذه السنة من جية أخرى. 

أدت التدابير المالية المعتمدة في إطار برنامج التعديل الييكمي والتي  :الموازنة العامة لمدولة -1
تحرير األسعار من جية، ورفع استيدفت خفض اإلنفاق العام بما في ذلك إتباع سياسة أجور متشددة و 

اإليرادات العامة لمدولة من خالل تعديل سعر الصرف وتنفيذ التدابير الرامية إلى تقوية النظام الضريبي 
ضبط األوضاع المالية إلى  وتوسيع القاعدة الضريبية مع ارتفاع الجباية البترولية من جية أخرى،إلى

وىو ما  9771مميار دج سنة  922.4لة من عجز مقداره  درجة كبيرة إذ تحولت الموازنة العامة لمدو 
من الناتج  %1مميار دج بنسبة 52.7من الناتج المحمي اإلجمالي إلى فائض بمقدار  % 6.5يعادل 

إذ بمغت قيمة الفائض  9775، ليشيد بعدىا انخفاضا نسبيا في سنة  9774المحمي اإلجمالي في سنة 
من الناتج  3.9%قدر بـ 9776ر ، قبل أن يتحول إلى عجز في سنة مميار دوال 44.0في الموازنة العامة 

سابقا من أىم المحمي اإلجمالي والراجع في األساس إلى انخفاض الجباية البترولية والتي تعتبر كما أشرنا 
  نتيجة انخفاض أسعار النفط في األسواق العالمية والجدول الموالي يوضح ذلك.إيرادات الميزانية 
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 (9998-9991تطور رصيد الموازنة العامة في الجزائر خالل الفترة ) (:19)جدول رقم 

 9998 9997 9996 9995 9994 9991 السـنوات 
 (           93809)       6601 7409 (1804) (6504) (93306) رصيد الموازنة باألسعار الجارية)مميار دج (

رصيد الموازنة كنسبة من الناتج المحمي 
 3.9 104 103 (904) (404) (807) (%اإلجمالي)

 بناءا عمى تجميع معمومات من: د الطالبةمن إعدا المصدر:

، 9776، صندوق النقد الدولي،ار والتحول إلى اقتصاد السوقستقر الجزائر: تحقيق اال وآخرون،كريم النشاشيبي  -
  19،  12ص.ص.

- International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report No01/162,sebtember 

2001,p.36 

 عني قيم سالبةتلقيم  بين قوسين ا: مالحظة 
 

أدت التدابير المالية والنقدية المتشددة في ظل برنامج التعديل الييكمي إلى ىبوط  معدل التضخم: -2
 %3ثم 9774 في سنة   % 96.5إلى  9772في سنة   %07كبير في معدالت التضخم التى انتقمت من

 كما ىو موضح في الجدول الموالي: 9776سنة  

 (9998-9991(: تطور معدل التضخم في الجزائر خالل الفترة)13جدول رقم )         

الوحدة: النسبة المئوية        
 9998 9997 9996 9995 9994 9991 السنوات

 3.2 5.7 96.5 07.6 07 02.3 معدل التضخم

Source : http://www.ons.dz/-Prix-a-la-consommation-.html,15/10/2009,10:50
h 

مع  %32تخفيض قيمة العممة بنسبة يدة خصوصا في ظل تحرير األسعار و وتعد ىذه النتائج ج 
األىداف المسطرة في البرنامج فيما  9776ة في سنة ، كما تجاوزت النتائج المحققة وخاصبداية البرنامج

 .% 7.3 يخص معدل التضخم والتي قدرت بـ
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 لبرنامج التعديل الييكمي االجتماعيةثانيا: االنعكاسات 

إذا كان برنامج التعديل الييكمي قد تمكن من تحقيق نتائج اقتصادية ايجابية عمى مستوى  
قد تدىورت بشكل كبير، حيث  االجتماعيةالكمية الداخمية والخارجية ، فإن األوضاع  االقتصاديةالتوازنات 

ولم يتمكن نظام الحماية  ،لفقر وتدىور مستوى معيشة األفرادتفاقمت معدالت البطالة وازدادت معدالت ا
قصاء الفئات األكثر حرمانا في المجتمع  االجتماعية المتبع خالل ىذه الفترة من مواجية اإلفقار وا 

الجزائري، ولموقوف عمى االنعكاسات واآلثار المترتبة عمى تطبيق برنامج التعديل الييكمي عمى الجانب 
ميمية بطالة، تطور الخدمات التعاالجتماعي سنركز عمى دراسة مجموعة من المؤشرات األساسية كال

لما ليذه المؤشرات من أىمية قصوى من  القدرة الشرائية لألفرادالمستوى المعيشي و  الصحية باإلضافة إلىو 
 .االجتماعيةالناحية 

مستمرا خالل سنوات البرنامج ويرجع ذلك إلى عمميات التسريح  اعرفت ظاىرة البطالة تزايد البطالة: -9
حل المؤسسات، وتشير في نظرا إلجراءات إعادة الييكمة و ل الجماعي التي مست شريحة واسعة من العما

- 9772ىذا الصدد بعض المعطيات إلى أن عدد األجراء الذين فقدوا منصب عمميم خالل الفترة 
9776  ىذا إلى جانب غياب استثمارات جديدة ذات شأن سواء من جانب ألف شخص 142يزيد عن ،

تدعم   تم وضع ترتيبات مؤقتة االقتصاديغياب االنتعاش ظل وفي ، المؤسسات العامة أو الخاصة
لتدارك ىذه األوضاع ، ولكن باإلضافة إلى الطابع المؤقت فإن ىذه الترتيبات ظيرت عاجزة  التشغيل 

ألف شخص  122ألف إلى  032عن تمبية الطمب اإلضافي عمى مناصب الشغل التي يتقدم بيا حوالي 
سنة  ٪01.0ية بوضوح االرتفاع المستمر لنسبة البطالة التي انتقمت من سنويا، وتبرز البيانات اإلحصائ

لى جانب تفاقم معدالت البطالة 33.9إلى  9776لتصل في سنة  9775سنة  ٪07.3إلى  9771 % ، وا 
توسعت كذلك عممية إضفاء الطابع المؤقت عمى عممية التشغيل بعدما كانت القاعدة ىي منصب العمل 

                                                 
 مكافحة البطالة نذكر:المتخذة لترتيبات من ال 

لمشباب  ويتمثل في تشغيل الشباب 9772: انطمقت الترتيبات المينية إلدماج الشباب منذ بداية  برنامج التشغيل المأجور بمبادرة محمية -
شير بواسطة إنشاء مناصب  90و  1بصورة مؤقتة بين  المقبمين عمى العمل ألول مرة  والذين ال يتوفرون عمى مستوى تعميم عال

ض مناصب الشغل مقابل معونة مالية من صندوق المساعدة عمى تشغيل الشغل بمبادرة محمية وتتولى المؤسسات المحمية واإلدارات عر 
 .9774في  FNSEJوالذي تم تعويضو بالصندوق الوطني لدعم الشباب  FACJالشباب 

: ويعمل عمى توفير مناصب شغل مؤقتة لمشباب المقبمين عمى برنامج أشغال المنفعة العامة العامة ذات الكثافة العالية من اليد العاممة -
لعمل ألول مرة  والذين ال يتوفرون عمى مستوى تعميم عال في أشغال الصيانة والترميم عمى مستوى البمديات و يتولى تمويمو الصندوق ا

 االجتماعي لمتنمية وتسيره وكالة التنمية االجتماعية.

سبق ليم العمل في البرامج السابقة الذكر، :ويتوجو لمشباب البطالين ذوي التعميم العال أو البطالين الذين برنامج عقود الشغل المسبق -
 أشير وتتولى تمويمو وكالة التنمية االجتماعية بأموال الخزينة. 4وتبمغ مدة العقد سنة مع إمكانية التجديد لمدة 

 موجية لمشباب الراغب في في إنشاء مقاوالت خاصة، 9771:دخمت حيز التطبيق منذ برنامج المساعدة عمى إنشاء مقاوالت صغرى -
كما يتوجو لإلطارات الذين شممتيم إجراءات تخفيض العمال وىذا البرنامج مدعوم من من الناحية المالية من طرف الصندوق الوطني 

 لدعم الشباب.   
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كر فيما يمي أىم ذرنامج التعديل الييكمي رافقو تفاقم منظم لمبطالة مع قمب مميزاتيا ونوعميو فإن ب، الدائم
 1المرحمة: مميزات البطالة في ىذا

أو  االقتصاديةالبطالة تشمل األشخاص الذين سبق ليم العمل و ىي عموما نتيجة لغمق الوحدات  -
 ؛ تقميص عدد العمال بسبب إجراء عمميات التصحيح

 ؛الطابع المؤقت عمى عممية التشغيلإضفاء  -

 ؛ارتفاع نسبة العمل البيتي، وغير الرسمي -

نسبة النساء الالئي زيادة ، و البطالة النسوية تظير كميول قوي بينما كانت في السابق محدودة  -
 يبحثن عن عمل؛

 توفر البطالين عمى مستوى ضعيف من التأىيل والتعميم. -

أدت سياسة التقشف المالي المتبع المتبعة في إطار برنامج  :ةاالجتماعياإلنفاق عمى القطاعات  -1
شيدت نفقات الدولة  ، حيث االجتماعيةالتعديل الييكمي إلى انخفاض مستوى اإلنفاق عمى القطاعات 

ت نفقات ، إذ انخفضمحوظا خالل فترة التعديل الييكميعمى قطاعات التعميم والصحة والسكن انخفاضا م
من  %4.2إلى  9771من الناتج المحمي اإلجمالي في  % 5.5التكوين من التربية و الدولة في حقل 

من الناتج  % 9.5، وفي نفس السياق انتقمت نفقات الصحة من 9774الناتج المحمي اإلجمالي في 
(،  ويالحظ نفس 9774-9771من الناتج المحمي اإلجمالي خالل الفترة ) % 9.3المحمي اإلجمالي إلى 

حيث تراجعت  الصحة من مجموع نفقات الدولة لمتسيير،وص حصة كل من قطاع التعميم و بخص الميول
سنة  % 95.6إلى  9771في  % 01بشكل واضح حصة التربية الوطنية في نفقات ميزانية التسيير من 

 9771بين سنة  % 2.5إلى  % 3.3بينما تراجعت حصة الصحة بقدر أقل حيث انتقمت من ، 9775
شيدت النفقات المرصودة لقطاع التعميم العالي والبحث العممي تقمصا في حصتيا من  .كما 9774سنة و 

ذا تم و  ،(2) 9775سنة  % 1.0إلى  9772سنة   % 2.0مجموع نفقات التسيير حيث انخفضت من  ا 
اعتماد مؤشر متوسط اإلنفاق حسب كل نسمة فان إنفاق الدولة عمى التربية و الصحة قد تراجع بشكل 

دج  9712إلى  9771دج في  0422واضح حيث تقمص نصيب كل مواطن من اإلنفاق عمى التربية من 
، الفترة خالل نفس  % 6في مقابل زيادة عدد السكان بحوالي  % 04أي أنو تراجع بنسبة  9775في 

أي أنو تراجع  9775دج سنة  392إلى  9771دج سنة  402فيما انخفض اإلنفاق عمى الصحة من 
 ،االجتماعيةوفيما يخص نفقات الدولة لمتجييز في القطاعات ، خالل الفترة المدروسة % 96بنسبة 

التربية و فيالحظ ميول مماثل لما سبق ذكره في نفقات التسيير، حيث أن نفقات التجييز في قطاع 
 91.1مقابل  % 93.0إلى  9775التكوين و إن كان وزنيا من مجموع النفقات قد تحسن ووصل في سنة 

                                                 
1

 .79، 72ص.واالجتماعي، مرجع سابق، ص. االقتصاديالمجمس الوطني  
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، حيث 9771مما كانت عميو في  % 72لم تعد تمثل بالقيمة الثابتة سوى  إال أنيا 9771% في سنة 
أما ، 1مميار دج 92.3بـ 9771مميار دج بعدما كانت تقدر في سنة  91.5إلى  9775انخفضت في سنة 

في سنة  % 2,3إلى  9771سنة %  6قطاع السكن فقد تدنت حصتو من مجموع نفقات التجييز من 
 الفترة. خالل ىذه % 22بمغ االنخفاض من حيث القيمة الثابتة نسبة ، و 9775

المالي حذف الدعم ار تحرير األسعار و لقد كان من آث: القدرة الشرائية لألفرادالمستوى المعيشي و  -1
أسعار المواد االستيالكية ارتفاعا كبيرا رافقو انخفاض متتالي لدخل األسر  عرفت أن لممواد األساسية ،

ويشير التحقيق الذي أنجزه  أحيانا تسريح أو طرد بعضيم،ى تجميد األجور عند بعض العمال و إضافة إل
من السكان  % 02إلى أن 9773 سنة الديوان الوطني لإلحصائيات حول قياس مستوى المعيشة في

من أكثر السكان غنى  % 02من نفقات االستيالك في حين أن  % 4.6المحرومين ال يقومون سوى بـ
، CENEAPوفي تحقيق حول األسر أنجزه المركز الوطني  من ىذه النفقات ، % 21ينجزون 

ل فترة البرنامج، فمتوسط بين أفراد المجتمع الجزائري خال االجتماعيةأشار إلى زيادة حدة الفوارق 
 13042المصاريف السنوية لمفرد تختمف باختالف الوسط السكاني فإذا كان المتوسط الوطني لإلنفاق ىو 

و يتباين ىذا  ،دج لمفرد في الريف 19222 دج مقابل 17922دج لمفرد، فإن الفرد في المدينة ينفق 
السكان األكثر فقرا ال يتجاوز إنفاقو  األول من ورة والفقيرة، فالعشرالمتوسط بتباين المجموعات الميس

،  92إلى  9دج أي من  73552دج سنويا في حين أن العشر األخير لمنفقات األكثر ثراء ينفق  7212
 ةن الطبقأوالذي  يؤكد  9777لسنة  PNUDوىذا ما يكشف عنو تقرير برنامج األمم المتحدة لمتنمية 

 .  2 % 01دوالر يوميا بمغت  0ز دخميا الفقيرة في الجزائر والتي ال يتجاو 

كما يشير التحقيق السابق إلى نزعات تؤكد فكرة تدىور نموذج االستيالك في فترة التعديل   
اضا كبيرا الييكمي، فحسب ىذا التحقيق فإن متوسط عدد المرات الشيرية في االستيالك انخفضت انخف

، وىذه النتيجة تظير بشكل أكثر وضوح يالكيةالست، وىذا في معظم المواد ا9775-9771خالل الفترة 
وىكذا فإن انخفاض عدد مرات استيالك األغذية شمل عمى الخصوص المحوم  فيما يخص المواد الغذائية،

، 3والبيض وبدرجات أقل األلبان والخضر والفواكو، فيما ارتفع استيالك العجائن واألرز الحبوب الجافة 
تريات المتصمة ببعض المواد الغذائية لدى ما يزيد عن نصف عدد األسر إن انخفاض أو اختفاء المش

التي شمميا التحقيق لو انعكاسات فورية عمى تحقيق االحتياجات الغذائية لألسر مما ينجم عنو آثار سمبية 
 عمى صحة السكان ، األمر الذي يدل ارتباط تدابير اإلصالح خالل ىذه الفترة بعممية تفقير متصاعدة مع

 عممية اإلقصاء االجتماعي المتجدد.عمى  إلبقاءا

                                                 
 .56المرجع السابق، ص. 1

 .022ص. مرجع سابق،، في الجزائر االقتصاديةاإلصالحات  المديونية الخارجية وروابح عبد الباقي،  2
3

 .74،75المسجع السابق، ص.ص. 
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 9998بعد سنة  االقتصاديةالمبحث الثاني: تعميق اإلصالحات 

تحقيق  ،طرف الييآت الدولية  في الجزائر المدعمة من االقتصاديةنتج عن برامج اإلصالحات    
الجزائر في إطار اقتصاد السوق، نتائج إيجابية عمى مستوى التوازنات المالية والنقدية الكمية بيدف إدراج 

تحقيق فائض في الميزان التجاري بي بعد سمسمة المعدالت السمبية و العودة إلى النمو اإليجا وتمكنت من
جياز الحساب  عمى تىذه النتائج قد تحقق إال أن وزيادة احتياطات الصرف والتحكم في معدل التضخم ،

مكونات وعناصر ىذا التقدم ل تناوعند دراس، البطالةعدالت موتفاقم  الشرائية لألسر، ةوالقدر ي اإلنتاج
تزال ىشة بسبب تأخر  ما سبق ما و أن التوازنات رغم كل ،نمو لم تتوفر بعداليتضح لنا أن ظروف 

والتي أثرت  9776بعد األزمة النفطية سنة ، حيث و تقمبات أسعار المحروقات اتجاهالتبعية اإلصالحات و 
عمى رصيد الميزان التجاري والموازنة العامة وانعكست سمبا عمى خدمات الدين التي وصمت نسبتيا إلى 

، 9774،9775خالل سنتي  % 12ت في حدود استقر بعدما كانت قد  % 25.3إجمالي الصادرات 
أين وصل متوسط سعر برميل البترول إلى  9777نة واستمرار ىذا التدىور حتى نياية السداسي األول لس

عممت الجزائر عمى الحصول عمى تمويالت سريعة لدعم ميزان المدفوعات وتحصمت في  دوالر، 99.55
مميون دوالر من  122مميون دوالر من طرف صندوق النقد العربي و  62ىذا اإلطار عمى قرض بقيمة 

مما مكن من احتواء األثر السمبي  ،ل التعويضي بدون شروطصندوق النقد الدولي في إطار تسييل التموي
لتطور أسعار البترول عمى مستوى االحتياطي من العمالت الصعبة، إال أن السداسي الثاني ليذه السنة 
قد شيد ارتفاعا ممحوظا ألسعار البترول ساىمت في استرجاع التوازن في الميزان التجاري وكذا الموازنة 

، لتواصل بعدىا أسعار البترول االرتفاع وتصل في 9776الكبير الذي شيدتو في سنة  العامة بعد العجز
االرتفاع الكبير في اإليرادات النفطية، ميل ،وفي ظل حالة اليسر المالي و دوالر لمبر  06إلى  0222سنة 
 االجتماعيةتكثيف مسار اإلصالحات ليشمل جميع الجوانب رت الدولة في العمل عمى مواصمة و باش
وتحرير االقتصاد الوطني من أجل تمكين المؤسسة الجزائرية من أن تصبح المصدر الرئيسي  االقتصاديةو 

(، أتبع 0222-0229وىو برنامج يمتد عمى فترة) االقتصاديلمثروة، حيث قامت ببعث برنامجا لإلنعاش 
(،وقد 0292-0292ثاني خالل الفترة )، و (0227-0223ببرنامج خماسي أول لدعم النمو خالل الفترة)

وتعزيز  االقتصاديساىمت ىذه البرامج بشكل كبير في تحسين المستوى المعيشي لألفراد، ودعم النمو 
 الكمية خالل ىذه الفترة.  االقتصاديةاالتجاه االجابي لمتوازنات 
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 لمطمب األول: برامج االستثمارات العمومية ا

، ورفع مستوى معيشة السكانالمستدام وتعزيز الجياز اإلنتاجي  االقتصاديبيدف تحقيق النمو  
 تمحور حول ،االقتصاديلدعم االنتعاش برنامجا تنمويا طموحا  0229باشرت الحكومة الجزائرية منذ 

وتوفير مناصب الشغل  إلجراءات الالزمة لتنشيط االنتاج الزراعي، وتعزيز الخدمات العامة والبنية التحتيةا
 لمدة خمس سنوات.برنامج مصاحب لدعم النمو بال ىذا البرنامج يتم استكمل

 (1334-1339) االقتصاديأوال: برنامج دعم االنعاش 

عمى المديين  االقتصاديةمن أجل تثبيت دور الدولة في إطاره القانوني كمسئول عمى األىداف  
لتشجيع ودعم االستثمارات التي خمق بيئة اقتصادية مستقرة وتقديم الحوافز ومن أجل  البعيد ،المتوسط و 

باشرت الحكومة الجزائرية في تنفيذ  ،من شأنيا أن تؤدي إلى الحد من البطالة وخمق فرص عمل جديدة
  . 0222والى غاية  0229عمى فترة تمتد من PSRE  برنامجا لدعم االنعاش االقتصاد

 برنامج لتحقيق األىداف التالية :سعى ىذا اليو  

 ؛  %4إلى  % 3تحقيق و استدامة نمو اقتصادي  في حدود   -

 ؛الحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة األفراد  -

 ؛ توفير مناصب الشغل  -

 .تحقيق التوازن الجيوي و إعادة إنعاش الفضاء الوطني  -

يعطي ىذا البرنامج األولوية لألنشطة المخصصة لدعم المؤسسات واألنشطة الزراعية المنتجة و  
وتعزيز المرافق العمومية في ميدان الري والنقل  تنتج القيمة المضافة وتوفر مناصب الشغل ،التي 

 والمنشئات القاعدية وتحسين ظروف المعيشة والتنمية المحمية وتنمية الموارد البشرية.

 5مميار دج أي ما يعادل  303ولموصول إلى األىداف المتوخاة رصد ليذا البرنامج مبمغ يقدر بـ 
 ر دوالر موزعة كما يمي:مميا

 

 

 

                                                 

 Le Plan de Relance Economique  
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 (1334-1339) االقتصادي(: برنامج دعم االنعاش 91شكل رقم )

 

Source Le Plan de Relance Economique                           

http://membres.multimania.fr/algo/download/PlanDeRelance.doc ,26/08/2010, 10.30 
h 

من البرنامج  % 90.2وىو ما يعادل دج مميار  43.1رصد ليا مبمغ  دعم األنشطة اإلنتاجية : -9
 موزعة عمى قطاع الزراعة و الصيد البحري والموارد السمكية كما يمي:

ييدف إلى ، و PNDA   فالحيةالوطني لمتنمية الالمخطط يعتبر ىذا البرنامج جزء من  الزراعة: -9-9
والعمل  مكافحة الفقر واإلقصاء في المناطق الريفية والمساىمة فيزيادة و تطوير اإلنتاج الزراعي 

ار السكان بيا والتوسع في العمالة الريفية، وكذا تطوير المراعي وحماية األراضي استقر عمى 
 مميار دج 33.7...إلخ، ويبمغ المبمغ المقدر ليذا القطاعمعالجة ديون الفالحينالعشبية و 

                                                 


عمى سمسمة من البرامج المتخصصة ر وزيادة فعالية القطاع الفالحي، وىو مبني يتيدف إلى تطو  0222تم اعتمادىا منذ سنة استراتيجية كمية ىو  
والمتكيفة مع المناخ الفالحي الجزائري ، ويؤطر ىذا المخطط أجيزة مالية متخصصة  لتنفيذ البرامج المقررة ) تكثيف،تحويل األنظمة 

 اىميا: الزراعية،استصالح األراضي عن طريق االمتياز (
و يدعم االستثمارات في إطار   0222بموجب قانون المالية لسنة  الذي أنشىء FNRDAالصندوق الوطني لمضبط والتمية الفالحية  -

 وع المستيدفة من الدعم وحماية مداخبل الفالحين وتمويل األنشطة ذات األولوية لمدولة. الفر
لتدعيم تطبيق برنامج استصالح األراضي  9776الصادر عن قانون المالية لسنة  FMVTCصندوق االستصالح عن طريق االمتياز  -

 ،خمق مناصب شغل وخمق مراكز حيوية. SAUطريق االمتياز والذي ييدف إلى توسيع المساحات الزراعية المستغمة  عن
، ويتكفل الصندوق الوطني لمتعاون  0222/0229والذي انطمق عمميا مع بداية الموسم الفالحي  االقتصاديةالقرض الفالحي والتأمينات  -

بميام أساسية النجاح ىذا البرنامج وذلك حسب ثالثة أبعاد وىي: ىيئة لالقراض والتأمين  BADRالفالحي وبنك الفالحة والتمية الريفية 
 ومحاسب لمصناديق العمومية. االقتصادي

دعم االنشطة 
 االنتاجٌة
12.4% 

تطوٌر الخدمات 
العامة وتحسٌن 
ظروف معٌشة 

 السكان
40.1% 

التنمٌة المحلٌة  
و الحماٌة 
 االجتماعٌة 
21.7% 

تنمٌة الموارد 
 البشرٌة
17.2% 

 دعم اإلصالحات
8.9% 
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: نظرا إلمكانات الجزائر في ىذا القطاع بشريط ساحمي يفوق والموارد السمكية الصيد البحري -1-2
، وعميو يركز ستغل بما فيو الكفايةيثروة لم مىو مصدر لكمم يمكن القول أن الصيد  9022

البرنامج عمى تنمية وتطوير اإلنتاج في ىذا المجال والعمل عمى توفير الموارد المالية الالزمة 
 مميار دج. 7.3 صة ليذا القطاع فقد بمغتلذلك، أما الموارد المالية المخص

مميار دج ، ييدف البرنامج من  922تقدر ميزانيتيا بـ :االجتماعيةالمحمية و الحماية برامج التنمية  -1
صالح البنية  خالليا إلى تحسين األوضاع المعيشية والبيئية لممواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وا 

يجاد  خمق األنشطة التي و  الوطنالتوزيع المتوازن لممرافق واألنشطة في جميع أنحاء التحتية اإلدارية وا 
يتعين عمى  االجتماعيةوفي مجال فرص العمل والحماية  ،خمق فرص العملتتنتج السمع والخدمات و 

وظيفة إضافية سنويا،  01222وظيفة دائمة خالل فترة تطبيقو أي حوالي  52222البرنامج توفير 
لفئات الضعيفة والمحرومة،إضافة إلى برامج إعادة التأىيل وتوفير النقل المدرسي والتضامن مع ا

 لممناطق المعزولة والمحرومة.  

ويختص ببرنامج األشغال الكبرى ومشاريع  تطوير الخدمات العامة وتحسين ظروف معيشة السكان: -1
 مميار دج موزعة كالتالي: 092.3من ميزانية البرنامج  بقيمة  %22البنية التحتية ويستحوذ عمى 

في المراكز الحضرية الكبيرة  فرادالمعيشية لأل الظروفيدف تحسين ب تطوير اليياكل القاعدية: –1-9
عادة ىيكمة المناطق الريفية لوقف ىجرة و  السكان منيا ، وكذا تطوير مناخ االستثمار وخفض ا 

مميار دج لتطوير  920.72 خصص ىذا البرنامج مبمغ  ،االجتماعيةو  االقتصاديةالتكاليف 
 اليياكل والمرافق القاعدية كما يمي:

، والتي من  جمميار د 19.1تقدر بـبتكمفة إجمالية  يع ر امش تسعالبرنامج يضم  : لمياهمشاريع ا -أ
معيشة السكان في المناطق المعنية من خالل ضمان مستوى خمق فرص العمل وتحسين شأنيا 
سيتم دعم بعض المشاريع عن طريق ، كما االحتياجات الزراعيةو تمبية مشرب لمياه التوافر 

 . الموازنة العامة لمدولةعبء التكنولوجيا الحديثة التي من شأنيا أن تخفف من 

جعل حركة المرور أكثر و  ألفراد تسييل حركة البضائع وامن أجل :  شبكة النقل والمواصالت -ب
، يتضمن البرنامج  االجتماعيةو  االقتصاديةوتجنب ارتفاع التكاليف البالد مرونة في جميع أنحاء 

 03،و دج مميار 32.4قدرىا السكك الحديدية بتكمفة اجمالية سبع مشاريع لتطوير النقل عبر 
إلى ، إضافة مميار دينار جزائري  23.1قدرىا  بتكمفة إجمالية اتالطرق والمطار مشروع خاص ب

الرقابة لحماية االقتصاد وذلك بتعزيز وسائل  ،منافذ الدخولجميع  و تعزيز أمن الموانئ والمطارات
 من الغش واالنتياكات من جميع األنواع. 
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نظام فعال لالتصاالت السمكية ييدف البرنامج إلى خمق  :االتصاالت السمكية والالسمكية -ج
دخال وتوسيع استخدام االنترنيت والالسمكية ن الخريجين من تمكيو  التكنولوجيات المتقدمة وا 

الجمع بين المراكز التكنولوجية ومختبرات األبحاث و لبحث والتطوير في مجاالت االشباب لمعمل 
  .الرئيسية لممؤسسات العامة والخاصة المحمية واألجنبية  في بيئة ذكية

بغرض تحقيق التوازن الجيوي  :تنشيط المناطق الريفية في الجبال واليضاب والواحات - 1-1
ن الظروف يتحسمميار دج ل 45.4 مبمغ البرنامجخصص  االختالالت اإلقميميةوتصحيح 
ىذا يغطي كما  في مناطق المرتفعات والجنوب، والحد من اليجرة من األرياف،مسكان لالمعيشية 
وتقديم الخدمات لألحياء في المراكز الحضرية. تقدر كمفتو مسكن  02222إنشاء حوالي   البرنامج

  .برنامج اإلسكان الريفييو ر يضاف إلمميار دينا 13.4ب 

، وال االجتماعيةو  االقتصاديةتعتبر الموارد البشرية أحد أىم عناصر التنمية  :تنمية الموارد البشرية -4
نجاح برامج اإلصالحات وتحقيق التنمية المستدامة ، دون تحسين مستوى معيشة يمكن تصور 

، وضمان مشاركاتيم اإليجابية في جميع جوانب الحياةاألفراد والرفع من كفاءاتيم ومعارفيم ومياراتيم 
و بناءا عميو ييدف البرنامج إلى رفع المستوى األكاديمي وتحسين مؤشرات التعميم خاصة في 

لريفية ويعمل عمى تأىيل وتجييز المرافق الضرورية لمنحيم ظروف التشغيل العادية، كما المناطق ا
ل يمن التعميم الرسمي ويبحثون عن التأى ماستبعادىالذين تم فرص التدريب لمشباب يعمل عمى توفير 

البرنامج دعما ىذا يوفر كما  ،ل دعم برامج التكوين المينيلدييم من خالتعزيز فرص العمل ل
الجزائرية ،  البنية التحتية لمجامعةمن خالل تدعيم  والبحث العممي جستيا لقطاع التعميم العاليلو 

ذات كفاءات تنمية موارد بشرية و  و تشجيع التحصيل العمميبناء القدرات البحثية حيث يستيدف 
جوانبيا و كذا حية مرافق الصلمعادة تأىيل البنية التحتية أىمية كبيرة إلالبرنامج كما يولي ىذا عالية ،

تمبية احتياجات والثقافية و المكتبات  ل ةيمراكز الرياضودعم ال و يركز جيده عمى توفير التنظيمية
 .جدمميار  72.1مبمغ خصص لو و  الشباب في ىذا المجال

مرتبطة قيود بعدة  عمى المستوى المرغوب فيو : يصطدم تنفيذ البرامج المخططة دعم اإلصالحات -3
و بيئة األعمال في االقتصاد الوطني،والتي تحول دون الوصول إلى اإلطار التنفيذي بإلى حد كبير 

تم تصميم سياسات مصاحبة اعتمدت في إطار برنامج دعم اإلنعاش األىداف المرجوة، ليذا 
، لتحسين بيئة األعمال وتييئة الظروف من أجل التنفيذ الفعال لالستثمارات المخطط ليا االقتصادي
 نذكر:ه السياسات ومن بين ىذ

عمى الضرائب النفطية ،فيما ٪ 66دولة بنسبة لم الموازنة العامةتعتمد : تحديث اإلدارة الضريبية -5-1
ضمان برنامج جاد لدعم ل تبقى مساىمة الضرائب العادية ضعيفة جدا في تمويل الميزانية، و
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 التوسع في المواردنبغي يالبعيد ، المدى المتوسط و  الوصول إلى أىدافو المسطرة عمىو  االنعاش

وتفعيميا وتوفير  الضريبية تحديث اإلدارةببرنامج ، لذلك  يعنى ىذا ال المتأتية من الضرائب العادية
تحفيز الموظفين من خالل و  كفأةتعبئة الموارد البشرية الشروط العمل الالزمة ليا، وذلك ب

 دج. مميار 20 رنامج ميزانية قدرىاو يتطمب ىذا الب ،مرتبات الئقةتوفير  و التدريب

تدعيم سياسة  : يعمل البرنامج عمىتدعيم الشراكة و الخوصصة وتعميق اإلصالحات القطاعية -5-2
 إصالحات تدريجية إدخالسيتم اقتصاد قادر عمى المنافسة ، وألجل خمق االقتصادياالنفتاح 

مويل تكاليف دعم وت، الشراكة واالنفتاح من رأس المال عممية لتسريع كةاصندوق الشر نشاء كإ
 .مميار دينار جزائري 22.5 مبمغويخصص لو  صةوصالخ صفقات

عمى تحسين الوساطة تيا تعزيز قدر بعصرنة البنوك و : وذلك إصالح النظام المالي والمصرفي -5-3
بنوك مال ال وفتح رأستسريع عمميات الشراكة  غيرة،إنشاء الص و الدفع تحديث نظامو  المالية

نشاء صناديق و  ،وتعزيز عمميات التوأمة متخصصة ال اتمؤسسوال ضمان االئتماناالستثمار و ا 
 الصغيرة...إلخ. القروضمنح في 

: يعمل ىذا البرنامج عمى تفعيل نظام الضمان تفعيل نظام الضمان االجتماعيإصالح و  -5-4
لتمكينو من تقديم خدماتو لمفئات المعنية  والتمويمية يةالبدائل التنظيماالجتماعي من خالل وضع 

  بكل كفاءة واقتدار.

 نظامتفعيل إصالح الو تتسم بيا وذلك بإزالة التشوىات التي  إصالح التعريفة الجمركية: -3-3
تخفيض معدل التعريفة  اإلصالحشمل كما ي لمحد بشكل كبير من الحوافز لالحتيال الجمركي

 . االقتصاديالجمركية وفقا لما تتطمبو سياسة االنفتاح 

ر جديد يعمل عمى تبسيط وذلك بالعمل عمى بعث قانون استثما ترقية االستثمارات:تعزيز و  -3-4
 وأجيزة االستثمار، بغرض دعم االستثمارات المحمية و  الحوافزنظام دعم االستثمار و إجراءات 

 . األجنبيةجمب االستثمارات 

مميار دج لتوفير البنية التحتية الالزمة  0تم تخصيص ميزانية تقدر بـتطوير المناطق الصناعية:  -3-5
 لتطوير المناطق الصناعية  

مع االتحاد األوروبي  إبرام اتفاقية الشراكةإن  :مشركات الجزائريةلالقدرة التنافسية تعزيز  -3-6
القدرة تسريعو في ىذه المرحمة يقتضي تعزيز  منظمة التجارة العالمية المزمعواالنضمام إلى 

                                                 


 ،  والري سىتعسض له بالتفصيل في الفصل الموالي0229قاوون االستثماز تم صدوز  
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لقدرتيا عمى المنافسة في األسواق   وتحديث أنظمة اإلنتاج فييا مشركات الجزائريةلالتنافسية 
صندوق تعزيز القدرة التنافسية مميار دج  ل 2وفي ىذا اإلطار تم تخصيص  ، المحمية والدولية

 .الصناعية

-0229يوضح الجدول الموالي االحتياجات التمويمية لبرنامج دعم اإلصالحات خالل الفترة )و    
0222) 

 (1334-1339(: برنامج دعـم اإلصالحات )19جدول رقم )
 الوحدة: مميار دج

 المجموع 1334 1331 1331 1339 المحــاور
 02 7.6 5.3 0.3 2.0 تحديث اإلدارة الضريبية

 00.3 3 3 5 3.3 صندوق الشراكة
 0 2.2 2.3 2.6 2.1 تطوير المناطق الصناعية

 0 - 2.5 9 2.1 صندوق تعزيز التنافسية الصناعية
 2.26 - - 2.23 2.21 نموذج التنبؤ متوسط وطويل األجل

 46058 9501 9107 99015 6011 المجموع
Source : http://membres.multimania.fr/algo/download/PlanDeRelance.doc,26/08/2010, 

10.30
h
  

الذي عرف تحسنا مقارنة بالسنوات  االقتصاديوقد سمح ىذا البرنامج بإعادة بعث مسار النمو   
(، كما تجاوز النمو 0222-0229في المتوسط خالل الفترة ) %2 السابقة، حيث تجاوزت نسبتو

النتائج االيجابية  في المتوسط خالل نفس الفترة ، وذلك بفضل % 3خارج المحروقات  االقتصادي
 المحققة عمى مستوى قطاع الخدمات والبناء واالشغال العمومية وكذا القطاع الفالحي.

منيا مناصب دائمة(،  % 46منصب شغل )  506222كما تمكن ىذا البرنامج من اتاحة حوالي  
، كما انخفضت معدالت الفقر (1) 0222سنة  %95.5األمر الذي أدى إلى ىبوط معدالت البطالة إلى 

سنة  % 2.0وزاد معدل استيالك األسر من ( 2) 0222عام  % 96.93إلى 0222عام  % 00.7من 
مرات منذ  92كما تضاعف الحد األدنى لألجر الوطني المضمون بـ ، 0222سنة  %92.6إلى  0229
دت فترة تطبيق ىذا كما شي ، 0222آالف دينار سنة  92دج إلى  9222، بحيث انتقل من 9772سنة 

 الكمية  سوف نتطرق ليا بالتفصيل في المطمب الموالي. االقتصاديةالبرنامج تحسنا في التوازنات 

                                                 
 .   99. ، ص0223، نشرة الجزائر باألرقامالديوان الوطني لإلحصاء،  1
2
 12، ص 1335واالجتماعية  االقتصاديةتقرير حول الوضعية واالجتماعي،  االقتصاديالمجمس  
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من ىذا البرنامج إال أنيا تبقى محدودة مقارنة مع حجم الموارد وبالرغم من ايجابية النتائج المحققة  
ات أسعار النفط ، إضافة إلى أن معدالت الضخمة التي تم ضخيا في االقتصاد، كما تبقى مرىونة بتغير 

 البطالة و الفقر وقيمة الحد األدنى لألجر تظل بعيدة عن المستوى المطموب .

والذي تضمن تقييم لنتائج  0222الذي نشر في جويمية  تقرير لمنظمة التعاون والتنميةوفي  
( يرى "أن الخطة المنتيجة خالل ىذه 0222-0229في الجزائر خالل الفترة ) االقتصاديبرنامج االنعاش 

الفترة قد  ترتب عنيا نتائج متباينة ال سيما فيما يتعمق باستدامة النمو والتوظيف، ونقاط الضعف التي قد 
نقد الدولي في وفي نفس السياق يرى صندوق ال ،(1)تنطوي عمييا خاصة عمى مستوى التوازن الداخمي"

ن "نتائج ىذا البرنامج ترتبط أساسا بكفاءة تخصيص ىذه األموال من قبل اإلدارات أ 0224تقريره لعام 
 .  (2)وقدرتيا عمى توظيفيا، كذلك قدرة االقتصاد في استيعاب ىذه االستثمارات"

 (1339-1335) االقتصاديثانيا: برنامج دعم النمو 

بيدف تثبيت اإلنجازات المحققة في الفترة السابقة ووضع الشروط المناسبة لنمو مستديم مولد  
وتحسين مستوى معيشة السكان،  ونتيجة لحالة اليسر المالي الذي تشيده الجزائر  االجتماعيةلمرفاىية 

يمتد عمى فترة  الذي PCSC""االقتصاديوالناتج عن ارتفاع أسعار البترول ، تم بعث برنامج دعم النمو 
 بـ ، حيث رصدت لو ميزانية ضخمة تقدر 0227والى غاية سنة   0223خمس سنوات ابتداءا من سنة 

،  0223من الناتج المحمي اإلجمالي لسنة  % 35مميار دوالر و 33مميار دج ، بما يعادل  2.020.5
ر دج و برنامج خاص مميا 210كما تم خالل نفس الفترة بعث برنامج لتطوير مناطق الجنوب بقيمة 

بين مساواة التعزيز وذلك بيدف خمق توازن جيوي و  ،مميار دج 446لتنمية مناطق اليضاب العميا بقيمة 
، و كذلك إعداد مناطق فسيحة من التراب العموميةالمواطنين من حيث اإلستفادة من الجيود التنموية 

 .لمبالد  االقتصاديةالقدرات  تعزيرب االستثمار و استقطال الوطني

ثالث  حوالي إنشاءإلى تحسين ظروف معيشة األفراد ب، في جوىرهوييدف برنامج دعم النمو   
وتدعيم قطاع التعميم والصحة،  صغيرة وبناء مميون مسكنة شرك  022222 واستحداثوظيفة  مميون

حيث تم توزيع المبمغ المخصص ليذا البرنامج عمى خمس محاور أساسية  ،وتطوير المنشآت القاعدية
(، نال 0227-0223)التي يسعى لتحقيقيا خالل الفترة  االجتماعيةو  االقتصاديةتمثل مجموع األىداف 

                                                 

 Le Programme complémentaire de soutient a la croissance. 

1
OCDE  ,Perspectives économiques en Afrique 2003/2004,Etudes par pays: Algérie,2004,P.83   

2
 FMI, Algérie: Consultations de 2004 au titre de l’article….,Rapport des services ,Note 

d’information au public sur la discussion du conseil d’administration et déclaration de l’administrateur 

pour l’Algérie, février 2005,p.112.  
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من ميزانية  %63منيا برنامجي تحسين مستوى معيشة السكان و تطوير البنية التحتية عمى أكثر من 
  :البرنامج كما يمي

 (1339-1335)  االقتصاديبرنامج دعم النمو  (:91شكل رقم )

 
Source: Ministère de finance, Le programme complémentaire du soutien a la croissance 

2005-2009, Avril 2005, P. 6. 

البرنامج  بما من ميزانية  % 23.29استحوذ عمى برنامج تحسين الظروف المعيشية لمسكان:  -9
مميار دج ويستيدف تحسين الظروف المعيشية لمسكان من خالل جممة من  9.726.3يعادل 

المشاريع الخاصة باإلسكان والصحة التعميم والتكوين وتوزيع المياه والغاز والكيرباء، منيا: انشاء 
مشروع لمصرف  9062 حواليعيادة متخصصة و  33مستشفى و 95مميون وحدة سكنية و

 .أسرة بالكيرباء 175522أسرة بالغاز و 743222الصحي، وتزويد 

من  % 22.31مميار دج بما يعادل  9.521.9رصد لو : تطوير البنية التحتية الرئيسيةبرنامج  -0
تضمن من برامج األشغال الكبرى التي تخص إعادة تأىيل شبكة الطرق ميزانية البرنامج و 

غرب والذي  -كمم(، تعزيز البنية التحتية لمموانئ والمطارات، وتنفيذ الطريق السيار شرق 4222)
تحفيز تأسيس الشركات خارج محيط العاصمة كمم والذي من شأنو  9091يبمغ طولو حوالي 
، إضافة إلى مجموعة من المشاريع خاصة بالنقل  بشكل أكثر توازنا االقتصاديةوتوسيع األنشطة 

 9002عبرالسكك الحديدية منيا تحديث خط السكة الحديد في الشمال ويشمل المشروع حوالي 
كمم من السكك القائمة، وتوفير المعدات الالزمة الستكمال مشروع  0222كمم، وكيربة حوالي 

ا يخص قطاع المياه تضمن البرنامج االنتياء من انشاء ثمانية مترو الجزائر وتوسيع نطاقو ، وفيم

برنامج تحسٌن 
الظروف 
المعٌشٌة 
 للسكان

45.41% 

برنامج تطوٌر 
المنشآت 
 األساسٌة

40.53% 

برنامج دعم 
التنمٌة 

 االقتصادٌة
8.03% 

برنامج تطوٌر 
الخدمات 
 العمومٌة
4.85% 

برنامج تطوٌر 
التكنولوجٌات 

الحدٌثة 
 لالتصال
1.18% 
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 132سدود، وثماني قنوات رئيسية لنقل المياه ، وتأىيل محطات المعالجة واالنتياء من انشاء 
 خزانا لممياه.

مميار دج لدعم وتطوير القطاعات  115.0تم رصد مبمغ  :االقتصاديةدعم التنمية برنامج  -1
زيادة االنتاج في القطاعات خارج المحروقات، وقد نال القطاع الفالحي المنتجة و  االقتصادية

النصيب األكبر من ميزانية ىذا البرنامج يميو القطاع الصناعي ثم قطاع السياحة والمؤسسات 
 الصغيرة والحرف كما يمي:

 مميار دج   190الزراعة والتنمية الريفية والصيد البحري: بمبمغ   -
 مميار دج.  91.3: بمبمغ  يالصناعالقطاع   -
 .مميار دج 99.5تطوير االستثمارات، السياحة، المؤسسات الصغيرة والحرف: بمبمغ -

لعصرنة الخدمات   مميار دج 021.7خصص البرنامج مبمغ  :برنامج تحديث الخدمات العمومية -2
صالح اإلدارات العامة و تقريبيا من المواطن وتكريس الشفافية والكفاءة ف ي تقديم العمومية وا 

 خدماتيا.
لتطوير تكنولوجيا  دجمميار  32 تم رصدبرنامج تطوير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت:  -5

مجتمع المعمومات والمعرفة    المعمومات واالتصاالت وذلك بغرض تسريع وتيرة مسار اإلندماج في
البمدان الصاعدة بفضل و تبوء مكانة ضمن    من بابو الواسع   ودخول العالم الرقمي   العالمية،

              . تتيحيا تكنولوجيا اإلعالم واالتصال   الفرص واإلمكانات المتنوعة التي

 االقتصاديةولقد أدى اإلنفاق الحكومي المعتبر في إطار ىذا البرنامج وتنويع األنشطة والمشاريع  
زائرية إذ أصبح قرابة نصف التي أوجدت العديد من فرص العمل، إلى تحسن ظروف معيشة األسرة الج

 الجزائريين يتمتع بسكنات فردية في إطار توفير السكن االجتماعي الريفي والسكن التساىمي والترقوي،

. كما تقمص عدد المنازل 0227إلى  0223تطبيقا لبرنامج بناء أزيد من مميون وحدة سكنية جديدة من 
تنفيذا لبرنامج القضاء عمى األحياء القصديرية،  0225إلى  9776في الفترة الممتدة من  %00.2اليشة بـ 

 %70.3ومن شبكات الصرف المتطورة بنسبة تفوق  %76.4واستفادت األسر من خدمات الكيرباء بنسبة 

، كما تقدر نسبة وصول السكان سواء في المناطق الحضرية أو الريفية إلى المياه النقية  2006سنة  
إضافة إلى تأمين حماية اجتماعية متكاممة ألفراد األسرة من خالل  ، ىذا0226سنة  %73والمأمونة إلى 

من الجزائريين من الضمان االجتماعي والخدمات الصحية ىذه األخيرة التي مكنت من  %62استفادة 
أدت التحسينات التي شيدىا قطاع التربية انخفاض نسبة الوفيات وزيادة معدل الحياة عند الوالدة، كما 

% سنة 12,3سنة فأكثر، والذي انتقل من  93راجع معدل األمية لدى األشخاص البالغين الوطنية إلى ت
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غير أن أداء ىذه السياسة بقي يعاني من ضغط الضياع  المدرسي  ،(1) 0226% سنة 02,4إلى  9776
 المرتفع نسبيا، كما أن معدل األمية يبقى مرتفعا مقارنة بالمجيودات المبذولة في ىذا المجال.

بالنسبة لمعدالت البطالة فقد شيدت تراجعا ممحوظا خالل ىذه الفترة ،بحيث انتقمت من أما  
سنة  % 99.6لتصل إلى  0224سنة  %90.1و  0223سنة  % 93.3إلى  0222% سنة 95.5
 0409حمي االجمالي من دخل م، كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج ال 0226سنة  % 99.1و  0225

، مع دعم الفئات الضعيفة وذوي االحتياجات الخاصة، 0225دوالر سنة  1759إلى  0222دوالر سنة 
 %1.5ونظرا لمتطور المعتبر الذي شيده دخل األسر ارتفع استيالك ىذه األخيرة ارتفاعا ممحوظا بمعدل 

 . (2)(0225-9777سنويا خالل الفترة )

واالجتماعي حول الفقر ،أن  االقتصاديتظير نتائج الدراسات التي أجراىا المجمس الوطني و   
وبيذا   0222% سنة 90,9% مقابل 3,5نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر قد انخفض إلى 

 . (3)تكون الجزائر قد نجحت في استئصال الفقر المدقع الذي يقدر بـ دوالر واحد في اليوم

يرى أنو بالرغم من ، ف 0227الصادر سنة  UNDPبرنامج االنمائي لألمم المتحدة أما تقرير ال  
تحسن الوضعية المالية في االجزائر، إال أنيا تواجو مشكل التوزيع غير المتكافئ لمدخل الوطني بين 

من  922المركز ، 0225سنة  الجزائر تبعا لمؤشر التنمية البشريةالمختمفة، واحتمت  االجتماعيةالفئات 
يدل عمى أن مستوى التنمية البشرية في الجزائر وبالرغم من التحسن  بمدا شمميم التقرير، مما 960بين 

 .(4)الذي شيده خالل السنوات األخيرة ال يزال دون المستوى المطموب 

وبالرغم من النتائج المشجعة ليذا البرنامج تظير مجموعة من التحديات والمشاكل المطروحة  
ضغط ديمغرافي شديد، وكذا نوعية مناصب الشغل بشدة ال سيما في سوق العمل الذي ال يزال يخضع ل

                                                 


 غيرات عبارة عن:العمر المتوقع عند الوالدة، نسبة المتعممينيتميز مؤشر التنمية البشرية باعتماده عمى ثالثة متغيرات عند تقييمو لمدول. وىذه المت 
 وينقسم إلى ثالث مستويات: 1و  0،ويتراوح ىذا المؤشر بين نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي،

 فأكثر 0..0مستوى عالي من التنمية البشرية  -

 .0.00-0.5مستوى متوسط من التنمية البشرية  -

 .0.5البشرية:أقل من مستوى ضعيف من التنمية  -

 و 2.532ـب 0225سنة مؤشر التنمية في الجزائر يقدر ،  0227وفقا لتقرير مؤشرات التنميةالبشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة  سنة و 
 .بالتالي فيي تعتبر من الدول ذات مستوى متوسط لمتنمية

1
 .50ص 0227، ديسمبر  1338واالجتماعي لسنة  االقتصاديممخص لموضع واالجتماعي، االقتصاديالمجمس الوطني  

2
 .054،ص.0226وفمبر ن ، حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامةالحكومة الجزائرية تقرير  

3
 .52مرجع سابق ص.،1338واالجتماعي لسنة  االقتصاديممخص لموضع  واالجتماعي، االقتصاديالمجمس الوطني  

 
4
 950ص. 0227قابمية التنقل البشري والتنمية ، ، التغمب عمى الحواجز:تقرير التنمية البشرية برنامج األمم المتحدة االنمائي،  
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% في سنة 02المستحدثة وبطالة الجامعيين التي تثير نسبيا قمقا )بمغ معدل بطالة  الجامعيين قرابة 
مسألة األجور وطريقة تحديدىا وعالقتيا بالمعرفة %( ، و 0,9النسبة لغير المتعممين ، فيما لم يتعد ب0226

 ئية لممواطن.واإلنتاجية، والقدرة الشرا

امج النمو ودعمو يقف عمى حقيقة أن األمر في نلعل المتأمل لطبيعة المشاريع التي تضمنيا بر و  
ليس موجيا لدعم قدرات و مجممو يتعمق بجوانب اجتماعية لتدارك مستوى معين من درجات التخمف 

مكانيات القطاع الصناعي المنتج لمثروة،  حول ما إذا كانت مختمف مرافق المجتمع وىنا يطرح التساؤل وا 
تخفف من القيود و ، وثروة مستديمة ، بحيث تخمق وظائف كافية االقتصاديساىم في دعم القطاع تسوف 

 االستيراد ؟ االستعاضة عن زيادة الصادرات خارج المحروقات و من خالل القتصادنا الخارجية 

 (1394-1393) االقتصاديثالثا: برنامج دعم النمو 

أعمن رئيس الجميورية في  االقتصاديالنعاش النمو  0229 سنة استكماال لمبرامج المنتيجة منذ 
بقيمة  (0292-0292) عن انطالق برنامح خماسي لالستثمارات العمومية خالل الفترة  0292ماي 

 مميار دوالر ويشمل شقين:  064مميار دج وىو ما يعادل  09092

استكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازىا عمى الخصوص في قطاعات السكك الحديدية والطرق  -
  ؛مميار دوالر 912والمياه بقيمة 

 مميار دوالر . 934إطالق مشاريع جديدة بقيمة  -

  (1)من موارده لتنمية الموارد البشرية من خالل:  % 22ويخصص ىذا البرنامج حوالي  
مكان بيداغوجي جامعي وأكثر من  422.222منشأة لمتربية الوطنية و 3222إنشاء ما يقارب  .9

 ؛لمتكوين والتعميم المينيين  مؤسسة 122
مؤسسة متخصصة  52منشأة قاعدية صحية، باإلضافة إلى أكثر من  9322إستحداث أكثر من  .0

 ؛لفائدة المعوقين
الخماسية، عمى أن يتم   مميون وحدة سيتم تسميميا خالل الفترة 1,2توفير مميوني مسكن، منيا  .1

 ؛ 0292الشروع في أشغال الجزء المتبقي قبل نياية سنة 
 ؛سكن ريفي بالكيرباء 002.222توصيل مميون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد  .2
نياء األشغال بجميع محطات تحمية مياه البحر   منظومة 03وسدا  13إنجاز  .3 لتحويل المياه، وا 

 الجاري إنجازىا.

                                                 
1

دور الموارد البشرية المؤىمة في ترقية  المنتدى الدولي الثالث حول:  كممة السيد الطيب لوح ، وزير العمل و التشغيل والضمان االجتماعي، 
 . 5،4، ص.ص  0292ماي  05-04الجزائر،  ،التشغيل



121 

 

من ميزانيتو لمواصمة تطوير المنشآت القاعدية وتحسين  %22كما يخصص ىذا البرنامج حوالي   
مميار دج لقطاع األشغال العمومية لمواصمة  1.922أكثر من الخدمات العمومية، و ذلك بتخصيص 

 مميار دج لقطاع النقل. 0.622وتحديث شبكة الطرقات وزيادة قدرات الموانئ ،وأكثر من   توسيع

خاصة دعم التنمية  االقتصاديةمميار دج لتنمية األنشطة  9322ما خصص ىذا البرنامج نحو ك  
الفالحية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل انشاء مناطق صناعية والدعم العمومي لمتأىيل 

 . مميار دج لنفس القرض 122وتسيير القروض البنكية التي قد تصل إلى 

منيا  0292استحداث ثالثة مميون منصب شغل في غضون سنة  البرنامجويستيدف ىذا  
منصب في إطار البرامج العمومية لدعم التشغيل، مما سيسمح بتقميص نسبة البطالة إلى  9.322.222

 %4 ارج المحروقات بـ، انطالقا من توقع متوسط نمو سنوي خ0292في غضون سنة  % 92أقل من 
وقع أيضا أن يستمر دفع النمو من قطاعات ذات قدرة كامنة كبيرة عمى يت، و 0292-0292خالل الفترة 

التشغيل كقطاع البناء واألشغال العمومية والري، وقطاع الخدمات، كما ينتظر من قطاعي الفالحة 
خارج المحروقات، بالنظر إلى حجم األغمفة  االقتصاديوالصناعة أن تمعب دورا ىاما في دفع النمو 

مميار دج لقطاع الصناعة في  0222مميار دج بالنسبة لمفالحة و 9222المالية المرصودة ليا والتي تفوق 
 (1)شكل قروض بنكية مدعمة من الدولة لصالح الصناعة 

جاىزيتيا في المساىمة كما تؤكد  ،وتؤكد ىذه األغمفة المالية الضخمة عزم الدولة عمى االقالع 
تأمينا مفيدا كما تعتبر ىذه النفقات  ،في تحريك عجمة التنمية عن طريق استثمارات عمومية ضخمة 

في تحديث  يةاألجنب تاإلنتاجية وتعبئة مشاركة الشركا قدراتاللمستقبل البالد بإسياميا في تنمية 
بالتأكيد عمى التخصيص وبالرغم من ذلك فستتوقف نجاعة ىذا البرنامج  ، مؤسساتنا العمومية والخاصة

، إضافة إلى المتابعة الدورية في إدارتياالكفاءة و والتي تتطمب الشفافية األمثل لمموارد المالية المتاحة 
 مشاكل التي تؤرق االقتصادلمدى تنفيذ وسالمة المشاريع العمومية، حيث تبقى مشكمة الفساد من أكثر ال

تقرير المنظمة الدولية لمشفافية حول الفساد في العالم فيما يتعمق بالجزائر ، وفي ىذا اإلطار يشير الوطني
من  %4من المؤسسات الجزائرية التي شمميا اإلستطالع حول الفساد، نجد أن  %53إلى أنو من بين 

لمشفافية الجزائر من بين رقم أعمال ىذه المؤسسات وجو لمعموالت والرشاوي، ووضعت المنظمة الدولية 
 دول إفريقيا الشمالية والشرق األوسط األكثر تعرضا لظاىرة الفساد.

بغية مكافحة ىذه الظاىرة اتخذت السمطات العمومية اجراءات قانونية ومؤسساتية ، فعمى و  
افحة الفساد الصعيد القانوني اتخذت التدابير الالزمة لممصادقة عمى أىم االتفاقيات الدولية المتعمقة بمك

                                                 
1

 .7،  6.ص ص المرجع السابق، 
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تم إصدار مرسوم رئاسي يتضمن اإلجراءات التنظيمية التي  0221جويمية  02وتبييض األموال ،وبتاريخ 
 (1)تسير الصفقات العمومية ويخص: 

تقييم وتحسين الرقابة عمى األموال العامة بتوسيع حقل تطبيق قانون الصفقات العمومية التي يتم  -
الدولة، وكريس المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية ) حرية  تمويميا كميا أو جزئيا من ميزانية

 الوصول إلى الصفقات العامة،المساواة في معاممة المترشحين وشفافية االجراءات(

ادخال اجراءات جديدة بغية ادماج شروط العمل الكفيمة باحترام قانون العمل تطبيقا لالتفاقية الدولية  -
 لمعمل التي وقعتيا الجزائر.

إدخال إجراءات جديدة تسيل لمختمف المتدخمين في تنفيذ برامج التنمية ال سيما عمى المستوى  -
 المحمي.

( ، والذي  ييدف 29-24قامت السمطات العمومية بإصدار القانون  ) 0224فيفري  02في و    
مسؤولية والشفافية إلى دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحتو، فضال عن تعزيز النزاىة وال

في تسيير القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسييل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية، من أجل 
الوقاية من الفساد ومكافحتو. وقد تمخض عن ىذا القانون انشاء مؤسسة وطنية لمكافحة الفساد بناءا عمى 

تتكمف بتنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة  0224نوفمبر  00المؤرخ في  24-291المرسوم الرئاسي رقم 
 ىذه اآلفة والوقاية منيا 

ومن ناحية أخرى تم وضع مجموعة من الييآت المخولة بمراقبة االنفاق العام لما ليا من أثر            
 عمى قانونيتو وفعاليتو وىي :

إنفاق التجييز لمدولة : مكمف بزيادة نجاعة  CNEDالصندوق الوطني لمتجييز من أجل التنمية  .9
وتحسين عمميات التقييم واالنجاز ومتابعة المشاريع الكبرى لممنشآت القاعدية االفتصادية 

 وتنويع المشاريع الكبرى و جعل تمويميا مواتيا إلى أقصى حد. االجتماعيةو 
 تختص في مراقبة التسيير المالي والمحاسبي لمؤسسات الدولة :IGFالمفتشية العامة لممالية  .0

 االقتصاديةوالجماعات المحمية واالقميمية واألجيزة الخاضعة لمنظام المحاسبي العام والمؤسسات 
 التابعة لمقطاع العام وألي مؤسسة أخرى تستفيد من الدعم و مساعدات من األموال العمومية،

تتمثل مياميا في تشجيع النزاىة والمسؤولية  0225أنشأت عام  :معالجة المعمومات الماليةخمية  .1
والشفافية في تسييرالقطاعات العمومية والخاصة وفي دعم التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية 

  بيدف الوقاية من الفساد ومكافحتو.

                                                 
1

 .941، 949 .ص .ص، 0226وفمبر ن ، حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامةالحكومة الجزائرية تقرير  
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احتمت الجزائر ،حيث  وبالرغم من ذلك ال تزال ىذه الظاىرة متفشية في الجزائر ولم تستأصل بعد 
 .دولة شمميا المؤشر 954أصل  من  0290مؤشر مدركات الفساد لسنة في  923المركز

 9998الكمي بعد سنة  االقتصاديالمطمب الثاني: تطور األداء 

الكمي تأثره بالتبعية القوية لالقتصاد الوطني لمصادرات النفطية وما  االقتصادييواصل األداء  
تتميز بو أسعار النفط من تقمبات في سوق الدولية لمطاقة وىو ما يؤثر بعمق عمى الوضعية النقدية 

 0222الكمي عام  االقتصاديار ستقر الكمية، ولقد أدت العودة إلى اال االقتصاديةسير السياسة  والمالية و
ار المالي الكمي الذي ستقر إلى إرساء دعائم تعزيز اال 9777وبداية عام  9776الصدمة النفطية لعام  بعد

ميز العشرية األولى من األلفية الثالثة خصوصا النجاعة المالية الناتجة عن االنتعاش المتزايد لميزان 
الصرف وبانخفاض معدل  ار سعراستقر المدفوعات ومالئمة مؤشرات المديونية الخارجية مع استمرارية 

 االقتصادينعاش طالق برامج طموحة لدعم اإلسمحت بإوتعزيز الوضعية المالية العمومية التي  ،التضخم
 االقتصاديةوتعزيز االتجاه االيجابي لمتوازنات  االقتصاديوالتي ساعدت عمى تسريع وتيرة النمو  والنمو،

 يرة.  الكمية من خالل النتائج المحققة في السنوات األخ

 أوال:القطاع الحقيقي

إلى انتعاش الميزانية  9777أدى االرتفاع في أسعار المحروقات منذ النصف الثاني من سنة  
بحيث  ،عشرية األولى من األلفية الثالثةخالل ال االقتصاديالعامة لمدولة والتي سمحت بتسارع وتيرة النمو 

سنة  % 2.5و  0229سنة  % 0.5إلى  0222سنة  % 0.0من  االقتصادي ارتفعت معدالت النمو
، %6.6ىذه السنة التي بمغ فييا معدل نمو قطاع المحروقات  % 4.7إلى  0221ليصل سنة  0220

عمى  0223و 0222خالل سنتي  %3.9و  % 3.0بين   االقتصاديلتستقر بعدىا معدالت النمو 
و  0225سنة  % 2.7ثم  0224سنة  % 0.3التوالي، ونتيجة النخفاض معدل نمو قطاع المحروقات بـ

ثم   %1و %0إلى  االقتصاديتراجعت معدالت النمو ،  0227سنة  % 5.6 ثم 0226سنة  0.1%
عمى التوالي ، ومن الميم أن نشير   0227، 0226 ،0225،  0224 خالل السنوات %9.2و % 0.2

أسعار النفط نتيجة النخفاض ،  0226الربع الرابع من عام في يعاني بدأ االقتصاد الجزائري إلى أن 
انخفض سعر حيث  اآلثار المترتبة عمى الركود في االقتصادات المتقدمة واشتداد األزمة المالية العالميةو 

 66.00إلى  0226من عام دوالر لمبرميل في النصف األول  999.39من حاد  النفط الخام بشكل من
ما يمكن أن يكون ناجما عن سياسات البالد في مجال كلمبرميل في النصف الثاني من نفس السنة،  دوالر

حيث تم تسجيل انخفاضات ىامة عمى  تثمين المحروقات )خفض الحصص التي تقررىا الدول المنتجة(،
مستوى فرعي : "تمييع الغاز الطبيعي" و"إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي" المذين عرفا انخفاضا بنسبة 

وفي المقابل ارتفع اإلنتاج اإلجمالي )المتراكم( لمكيرباء في ، 0226 %( في سنة9,3 -%( و)92,3 -)
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ىذا األخير الذي أصبح نشاطا منفتحا عمى المنافسة الخاصة بموجب القانون ، % 2.0ىذه السنة بمعدل 
% أما باقي النسبة 54. حيث تقوم شركة سونمغاز بإنتاج نسبة 0220فيفري  23المؤرخ في  29-20رقم 

فقد شيد معدل  0292أما في سنة  ،(1)% من اإلنتاج السنوي فينجزىا المتعاممون الخواص02بـالمقدرة 
الركود  بسبب  % 0.2إلى  0299في سنة ليتراجع ،  % 1.2تحسنا نسبيا إذ ارتفع بـ  االقتصاديالنمو 

عمى  0299، 0292خالل سنتي  % 1.0ـ ثم ب %1ـبوالذي انخفض المستمر لقطاع النفط والغاز 
األكثر تأثيرا في نمو الناتج المحمي الخام في الجزائر، نظرا ألىميتو في  ويبقى قطاع المحروقات، التوالي

 % 06.0مقابل  0299سنة   %..14و  0226سنة  % 23.3تشكيل القيمة المضافة و التي قدرت بـ
 .9777سنة 

ىذه السنة ، 0229كما شيد معدل النمو خارج قطاع المحروقات تحسنا ممحوظا خاصة بعد سنة   
، ويعود الفضل في ذلك 0227سنة   %7ليواصل ارتفاعو بعدىا ويصل إلى  %3.2التي بمغ فييا حوالي 

والذي رافق خالل ىذه الفترة قطاع الخدمات قطاع البناء واألشغال العمومية و إلى ارتفاع معدل النمو في 
والبرنامج  االقتصاديزيادة النفقات العامة في االستثمار في ىذه القطاعات في ظل برنامج دعم االنعاش 

إضافة إلى االرتفاع الكبير في معدل نمو الجنوب، مو وكذا برنامجي اليضاب العميا و التكميمي لدعم الن
و القطاع الصناعي في ىذه السنة ، االرتفاع الممحوظ في معدل نموكذا  0227القطاع الفالحي سنة 
بسبب تراجع األداء عمى مستوى  0299سنة  % 3.0و  0292سنة  % 4.0ليتراجع بعد ذلك إلى 

 وىذا ما يوضحو الجدول الموالي:القطاعات السابقة خالل السنتين األخيرتين، 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 .11، 10سابق، ص.ص.، مرجع 1338واالجتماعي لسنة  االقتصاديممخص لموضع  واالجتماعي، االقتصاديالمجمس الوطني  
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 (1338-9999الفترة )(:التوزيع القطاعي لنمو الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي خالل 11جدول رقم )

 الوحدة: النسبة المئوية                                                                                               
 1399 1393 1339 1338 1337 1336 1335 1334 1331 1331 1339 1333 9999 السنوات   

 (1.0) (1.2) (5.6) (0.1) (2.7) (0.3) 3.6 1.1 6.6 1.5 (9.4) 2.7 4.0 تاالمحروق
 92.3 2.4 09.2 (3.1) 3.2 2.7 9.7 1.9 97.5 (9.1) 91.0 (3.2) 0.5 الزراعة
 0.0 0.3 4.9 2.2 2.6 0.6 0.3 0.4 9.3 0.7 0.2 9.0 1.6 الصناعة
 األشغال

العمومية 
 والبناء

9.2 3.9 0.6 6.0 3.3 6.2 5.9 99.4 7.6 7.6 6.0 6.7 1.2 

 4.9 5.1 6.0 5.6 4.6 4.3 4.2 5.5 2.0 3.1 4.2 0.9 1.9 الخدمات
معدل النمو 

خارج 
 المحروقات

0.1 9.0 3.2 3.1 3.7 4.0 2.5 3.4 4.1 4.9 7.2 4.0 3.0 

نمو  معدل
الناتج 
المحمي 
االجمالي 
 الحقيقي

1.0 0.0 0.5 2.5 4.7 3.0 3.9 0.2 1.2 0.2 9.2 1.2 0.2 

 معمومات من:تجميع من إعداد الطالبة بناءا عمى  المصدر:

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport  0221, p.160. 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2008, p.190. 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 0299,  p 936.  

 عمى أرقام سالبة دل: القيم بين قوسين تمالحظة

ومع أن القطاع الصناعي يعد قطاعا أساسيا لتحقيق نمو مستديم إال معدل نموه يبقى ضعيفا إذ  
قفزة نوعية ويصل إلى  0226ليشيد في سنة  0225 -9777في المتوسط خالل الفترة  % 0بمغ حوالي 

، 0292خالل سنتي  % 0.0ثم  %0.3، إال أنو انخفض بعدىا إلى  0227سنة  % 4.9ثم ،  % 2.2
 عمى التوالي. 0299

  %2.1) تبقى الصناعة أدنى مساىم في الناتج المحمي االجمالي في التسمسل اليرمي لمقطاعاتو  
رجع ذلك إلى ضعف معدل االستثمار في ىذا القطاع إضافة إلى ي، و ( 0227سنة   %..3و 0299سنة 

عمى الرغم من اإلرادة المعمنة من قبل السمطات العمومية ألجل إعادة ف عوامل أخرى تسييرية و تنظيمية ،
إال أن  قدر من التنافسية،تنشيط ىذا القطاع، من خالل إزالة تشوىاتو المالية وتأىيل عناصره وجعمو عمى 
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وتطبيقاتيا، لم تكن كافية لتحقيق األىداف المرسومة،  االعتماد عمى أنماط تسييرية بمختمف منطمقاتيا
، حاولت أن تكون مرافقا لممؤسسات 0221حتى إن شركات التسيير والمساىمة والتي أنشئت خالل سنة 

مالية والتسييرية، إال أن صالحيتيا كانت محدودة في البحث عن شركاء، ومساعدتيا في إدارة مشكالتيا ال
(1). 

ويبين فحص تطور اإلنتاج الصناعي خالل ىذه الفترة أن قطاع الصناعة العمومية يظل يميزه  
بشكل كبير الضعف في بعض الفروع مثل الصناعات الحديدية والمعدنية واإللكترونية والكيربائية والجمد 

يواجو ن أنو بالرغم مال يحظى القطاع الخاص بحصة أفضل في المقابل والنسيج والنشاطات المتنوعة. و 
 بدرجة أقل مشكل الجمود.

 0229، ارتفع معدل نموه في سنة 0222تسجيمو لمعدل نمو سمبي سنة  بعدأما القطاع الفالحي و   
االستثمارات المعتبرة في إطار ، ويرجع ذلك إلى مالئمة الظروف المناخية وكذا %91.0ليصل إلى  

شيدت انخفاض معدل نمو ىذا القطاع بنسبة  0220غير أن سنة   المخطط الوطني لمتنمية الفالحية
والناتج عن انخفاض معدالت األمطار في ىذه السنة والتي أثرت بشكل كبير في انتاج الحبوب  % 9.1

فقد تحسن الظروف المناخية إلى وصول معدل  0221(، أما سنة %02)انخفض انتاج الحبوب بمعدل 
، ىذه السنة التي بمغت فييا نسبة مساىمتو في تكوين الناتج المحمي  % 97.5نمو القطاع الفالحي إلى 

، بعدىا شيد معدل نمو ىذا  0229سنة  % 7.5و  0222في سنة  % 6.2مقابل   % 7.6االجمالي 
ىذه السنة التي بمغت فييا  0225سنة  % 3و 0223سنة  % 9.7القطاع انخفاضا تدريجيا ليصل إلى 

فقد انخفض معدل  0226، أما في سنة % 5.4في الناتج المحمي االجمالي  نسبة مشاركة ىذا القطاع
ويعود ىذا التراجع بالدرجة  0225نقطة  مقارنة بعام  92.1، وخسر بذلك  % 3.1نمو ىذا القطاع بـ 

مميون  95إلى  0225مميون قنطار سنة  21)من  % 42.3األولى إلى تراجع انتاج الحبوب بمقدار 
 ،تيجة لمظروف المناخية السيئة في ىذه السنة والتي تبقى المتحكمة في ىذا القطاع ( ن0226قنطار في 
ىذه السنة التي بمغت فييا نسبة  %09.2حقق معدل نمو ىذا القطاع قفزة كبيرة و بمغ  0227و في سنة 

، 0225خالل سنتي  %4.2و % 5.3مقارنة بـ  % 7.1مساىمتو في تكوين الناتج المحمي االجمالي
قبل أن يعاود  0292في سنة  % 2.4إلى معدل نمو ىذا القطاع نخفض بعدىا ا ،عمى التوالي  0226

، ىذه السنة التي بمغت فييا نسبة مساىمتو في تكوين الناتج 0299سنة  %92.3اإلرتفاع ويصل إلى 
 . % 6.0المحمي االجمالي:  

                                                 
1

 .946محمد قويدري، مرجع سابق، ص. 
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التحديات التي يتعين أن يرفعيا أمام فاتورة غذائية ما تعكس وضعية القطاع الفالحي طبيعة و  
فتئت تتضخم، حيث تكاد فاتورة مادتي "الحبوب والحميب" تفوق لوحدىا حصيمة الصادرات خارج 

 .1المحروقات بثالث مرات

ليصل  9777في سنة  9.2فقد ارتفع معدل نموه من  البناء،النسبة لقطاع األشغال العمومية و وب 
كما ارتفعت مساىمة ىذا  0226و  0225خالل سني  %7.6ويستقر عند  0224سنة  %99.4 إلى

و  0220سنة   % 27.93إلى  0222سنة   % 6.95القطاع في تكوين الناتج المحمي االجمالي من
0226سنة  % 6.6

 (2)
توسيع شبكات الطرق و  زيادة النفقات عمى برامج السكن  و يعود ذلك إلى ، 

 6.0بعدىا شيد معدل نمو ىذا القطاع تراجعا نسبيا وبمغ ، االقتصاديامج دعم النمو والمياه في إطار برن
، ليشيد بعدىا انخفاضا كبيرا في سنة  % 6.7ويصل إلى  0292ليرتفع نوعا ما في سنة  0227سنة  %

 االنخفاض باألساس إلى االنتياء من انجازمشاريع البنية التحتيةويعود ىذا  %1إذ لم يتجاوز   0299
مميار دينار  9712.0األساسية، فالبرغم من زيادة النفقات الرأسمالية في ىذه السنة والتي ارتفعت إلى 

لم تستطع التعويض عن  ، ، واحياء برنامج السكن0292مقارنة بسنة  %5جزائري بزيادة قدرىا 
األشغال العمومية  ومع ىذا ال يزال قطاعاالنخفاض الناجم عن انجاز مشاريع البنية التحتية الرئيسية، 

حيث بمغت نسبة مساىمتو في الناتج  والبناء في المركز الثالث من حيث مساىمتو في الثروة الوطنية
%6.4المحمي االجمالي في ىذه السنة 

(3) . 

خالل ىذه الفترة، فبعد أن انخفض معتبرا نموا  )خارج خدمات اإلدارة  (كما سجل قطاع الخدمات  
قبل أن  0229سنة %4، ارتفع ليصل إلى  0222سنة  %0.9 إلى  9777سنة  %1.9معدل نموه من 

عمى التوالي، بعدىا ارتفع إلى  0221و  0220خالل سنتي  % 2.0و   %3.1يعاود االنخفاض إلى 
شيد معدل  0227-0225، وخالل الفترة %4ويصل إلى  0224لينخفض في سنة   0223سنة  % 5.5

، إال أنو شيد بعد ذلك انخفاضا 0227سنة  %6.0إلى  متواصال حتى وصلنمو ىذا القطاع ارتفاعا 
، ويصنف ىذا القطاع  عمى التوالي 0299و  0292خالل سنتي  %4.9و  % 5.1نسبيا ووصل إلى 

في المقام الثاني من حيث مساىمتو في الثروة الوطنية، إذ بمغت مساىمتو في تكوين الناتج المحمي 
عام  % 97.2و 0222عام  % 09.0ثم  0220عام  % 01.0و  0222عام  % 02.1االجمالي حوالي 

0226
 ، و يرجع انتعاش ىذا القطاع باألساس إلى تعاظم خدمات النقل والتوزيع.0299سنة  %02.4و  

 ثانيا : التوازنات الخارجية

                                                 
1

 .20، مرجع سابق، ص. 1338واالجتماعي لسنة  االقتصاديممخص لموضع  واالجتماعي، االقتصاديالمجمس الوطني  
2
 زاجع في ذلك كل مه8  

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2002 p .185. 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2008,p.189 .  
3
 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2011, op.cit, p. 21. 
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بفضل انتعاش ميزان المدفوعات الذي  0222تعززت الوضعية المالية الخارجية منذ بداية عام  
المحيط الخارجي المالئم المقرون األخيرة شكل قاعدة ليذه الوضعية، وقد ساىم في تعزيزىا خالل السنوات 

ض مؤشرات الدين بارتفاع أسعار المحروقات، وقد سمح ىذا التحسن في الوضعية المالية الخارجية بتخفي
الخارجي ال سيما من خالل الدفع المسبق لمديون ، وبتسجيل نمو معتبر عمى مستوى احتياطي الصرف، 

تمام المفاوضات الخاصة بانضماميا لممنظمة العالمية المرحمة بالسعي الكبير لمجزائر إلكما تميزت ىذه 
 االقتصاديةلتي أدت إلى إدراج العالقات وا، لمتجارة والمصادقة عمى اتفاقية الشراكة األورو متوسطية 

ونستعرض من ، موحد عمى المستوى المتعدد األطرافوالتجارية بين الجزائر وشركائيا في إطار عالمي و 
خالل الشكل الموالي تطور كل من الصادرات والواردات الجزائرية ووضعية الميزان التجاري خالل الفترة ) 

9777-0299). 

 (1399-9999الميزان التجاري الجزائري خالل الفترة )(: وضعية 94شكل رقم)

 

 من إعداد الطالبة بناءا عمى تجميع معمومات من: المصدر:

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2002, p.50 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2004, p .54 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2008, p. 63  

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2011, p.172 

يوضح الشكل السابق التحسن الممحوظ في وضعية الميزان التجاري والناتجة أساسا عن ارتفاع  
نتيجة و  0222حصيمة الصادرات النفطية الناتج عن ارتفاع اسعار النفط خالل ىذه الفترة ، ففي سنة 

الفائض  دوالر لمبرميل في المتوسط، ارتفع 06.3التي بمغت نحو و  0222ر النفط في سنة الرتفاع أسعا
مميار دوالر  1.14بعدما كان يساوي دوالر، مميار  90.1في الميزان التجاري في ىذه السنة ليصل إلى 

و  0229دوالر لمبرميل خالل سنتي  03.0و  02.6، وأدى انخفاض أسعار النفط إلى نحو9777في سنة 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

12,32 صادرات 21,65 19,09 18,71 24,5 32,2 46,3 54,7 60,6 78,6 45,2 57,1 72,9

8,96 واردات 9,34 9,48 12,01 13,4 18 19,9 20,7 26,4 37,9 37,4 38,9 44,9

3,36 رصٌد المٌزان التجاري 12,31 9,61 6,7 11,1 14,3 26,5 34,1 34,2 40,6 7,8 18,2 27,9
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 4.52و 0229سنة  مميار دوالر 7.49عمى التوالي إلى انخفاض رصيد الميزان التجاري إلى  0220
( 0226-0221خالل الفترة)  و نتيجة لمتحسن المستمر ألسعار النفط بعدىا ، 0220مميار دوالر سنة 

 0221مميار دوالر سنة  99.9، بحيث انتقل من فائض بقيمة الميزان التجاري ارتفاعا مستمرا شيد رصيد
لتي وصمت فييا حصيمة صادرات ، ىذه السنة ا 0226مميار دوالر سنة  22.4ليصل إلى فائض قيمتو 

،إال من اجمالي الصادرات خالل ىذه السنة  % 76.0مميار دوالر وىو ما يعادل  55.97المحروقات إلى 
والتي أدت الى انييار اسعار  ، 0226أن األزمة المالية التي شيدىا االقتصاد العالمي منذ سنة 

لمبرميل سنة   $40.03ثم  0226رميل سنة لمب $ 77.75) انخفض سعر برميل البترول إلى المحروقات
 مميار 5.6إلى فيو انعكست سمبا عمى الميزان التجاري الجزائري الذي انخفضت قيمة الفائض  ( 0227

 $ 62.93ونتيجة تحسن أسعار النفط العالمية والتي ارتفعت إلى بعدىا ،  0227دوالر أمريكي سنة 
وحقق فائض تحسنا نسبيا شيد ىذا األخير ، 0299لمبرميل سنة  $ 990.72ثم  0292سنة لمبرميل 
ذه السنة ، ى0299سنة  مميار دوالر أمريكي 05.7ثم   0292في سنة مميار دوالر أمريكي  96.0بمقدار 

من اجمالي الصادرات  %76.1مميار دوالر وىو ما يمثل  59.5التي بمغت فييا صادرات المحروقات 
 ليذه السنة .

ىا الممحوظ خالل بة لمصادرات خارج المحروقات فتبقى جد ضعيفة بالرغم من تطور أما بالنس 
مميون دوالر في سنة  372إلى  9777مميون دوالر سنة  222، بحيث ارتفعت من حوالي السنوات األخيرة

مميون  762مميار دوالر، و  9.91إلى  0224لتصل في سنة  0220مميون دوالر في  422و  0222
وتعتبر ىذه األخيرة أعمى قيمة حققتيا خالل ىذه ، 0226سنة مميار دوالر  9.2 ثم 0225دوالر سنة 

بعدىا انخفضت قيمة ىذه الصادرات إلى  من اجمالي الصادرات، %9.6الفترة ، إال أنيا ال تمثل سوى 
ارتفاعا طفيفا و  0299لتشيد في سنة  عمى التوالي 0292، 0227مميار دوالر خالل سنتي  9و 2.6

سعييا تفاقية الشراكة األورو متوسطية و ومع مصادقة الجزائر عمى ا، مميار دوالر  9.0صل إلى ت
، تصبح قضية تطوير الصادرات خارج المحروقات أكثر ضرورة ام إلى المنظمة العالمية لمتجارةلالنضم

 من أي وقت مضى،حتى تستفيد الجزائر من اندماجيا في التجارة االقميمية والدولية .

أما الواردات فقد عرفت ارتفاعا محسوسا ومنحى تصاعدي خالل ىذه الفترة، حيث ارتفعت من    
مميار دوالر  96ثم  0220مميار دوالر سنة  90لتصل إلى حوالي  9777مميار دوالر خالل سنة  7نحو 

ويرجع ىذا باألساس ،  0225في سنة  04.13ثم  0224مميار دوالر في سنة  02.5و  0222في سنة 
ى زيادة الطمب عمى سمع التجييز بغرض انجاز المشروعات االستثمارية في إطار برنامجي االنعاش إل

(  0225سنة  % 13.3دعم النمو ، حيث تشكل سمع التجييز أعمى نسبة من الواردات ) و  االقتصادي
 . (1)(0225سنة  % 91.3( و السمع االستيالكية ) 0225سنة  % 95.5ذائية )تمييا السمع الغ

                                                 
1
 International Monetary Fund , Algeria: Statistical Appendix, Report No. 09/111,April 2009,p. 11  
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 % 21.4مميار دوالر أي بزيادة قدرىا  16فقد قفزت قيمة الواردات إلى نحو  0226أما في سنة  
 0299،  0292، 0227السنوات مميار دوالر خالل  22.7فـ   16.7و  15.2ثم  ، 0225مقارنة بسنة 
ية منيا  في خاصة الغذائى ارتفاع أسعار السمع األساسية و ويعود ىذا األمر بشكل أساسي إل عمى التوالي،

 .   0226األسواق العالمية ، والناتج عن تأثير األزمة العالمية  منذ النصف الثاني من سنة 

وقد انعكست حالة االنتعاش التي عرفيا الميزان التجاري خالل ىذه الفترة باإليجاب عمى رصيد    
مميار  2.20ع رصيده من الحساب الجاري الذي شيد ىو اآلخر نموا معتبرا خالل ىذه الفترة بحيث ارتف

مميار  5قبل أن يشيد اتخفاضين متتاليين ويصل إلى  0222مميار دوالر سنة  6.7إلى  9777دوالر سنة 
عمى التوالي، والناتجة أساسا عن تراجع رصيد  0220و  0229مميار دوالر خالل سنتي  2.1دوالر ثم 

سنتين كما أشرنا سابقا ، بعدىا ومنذ سنة الميزان التجاري نتيجة انخفاض أسعار البترول في ىاتين ال
مميار  12.2إلى  0226شيد الحساب الجاري ارتفاعات متتالية في رصيده إلى أن وصل في سنة  0221
عرفت قيمة الفائض عمى مستوى ىذا الحساب انخفاضا كبيرا بسبب االزمة  0227و في سنة دوالر، 

 0227مميار دوالر سنة  2.2ا ذكرنا سابقا ووصمت إلى المالية التي أثرت عمى رصيد الميزان التجاري كم
مميار دوالر  90.0بعدىا عرف رصيد الحساب الجاري تحسنا ممحوظا وارتفعت قيمة الفائض فيو إلى ، 

ويعكس رصيد الميزان التجاري ،  مميار دوالر 06مقابل  0299سنة مميار دوالر  97.5ثم  0292سنة 
مما أدى  0299سنة  مميار دوالر 90أكثر من ىذا التفاوت زيادة الواردات من الخدمات التي وصمت إلى 

مميار دوالر  9.2مميار دوالر في ىذه السنة مقابل  6.6إلى ارتفاع العجز في ميزان الخدمات إلى نحو 
ام إلى المنظمة ات االنظم، ويعود ىذا إلى تحرير المزيد من الخدمات في إطار مفاوض 0222في سنة 

العالمية لمتجارة، باإلضافة إلى العجوزات المحققة عمى مستوى حساب الدخول و حساب التحويالت والتي 
 عمى التوالي.  مميار دوالر 3و  مميار دوالر 0بمغت 

، حيث بمغت (0225-9777مستمرا خالل الفترة ) س المال فقد شيد عجزاأما رصيد حساب رأ 
مميار دوالر في سنة  9.14انخفضت بعدىا إلى ، 9777مميار دوالر في سنة  0.22 فيوقيمة العجز 

، ويعود ىذا التحسن إلى  0220مميون دوالر سنة  592ثم  0229مميون دوالر في سنة  652و 0222
 9.96إلى  9777مميون دوالر في سنة  242زيادة رصيد االستثمارات األجنبية المباشرة والذي ارتفع من 

 402 ويستقر في حدود 0220مميون دوالر سنة  752لينخفض بعدىا إلى   0229ار دوالر في سنة ممي
مميار  9.15، وفي المقابل ارتفع العجز في حساب رأس المال ليصل إلى  0222مميون دوالر إلى غاية 

لى فوصمت قيمة العجز إ  0223، أما في سنة 0222مميار دوالر سنة  9.65ثم  0221دوالر في سنة 
مميار دوالر  99.0بسبب السداد المبكر لجزء من الديون، ليرتفع إلى إلى  0223سنة مميار دوالر  2.02

مميار دوالر، وقد أدت ىذه  92.7تحت تأثير المدفوعات المسبقة لمديون الخارجية البالغة  0224في سنة 
وضعية حساب رأس المال  العممية إلى انخفاض مؤشرات الدين الخارجي بشكل كبير مما ساىم في تحسن



191 

 

سنة  مميار دوالر 0.1انتقمت من االستثمارات األجنبية المباشرة التي رصيد الذي دعمو كذلك زيادة 
 0299مميار دوالر سنة  0فـ  0292مميار دوالر سنة  1.3ثم  0227مميار دوالر سنة  0.3إلى  0226

فائض  9772س المال وألول مرة  منذ ، سجل ميزان رأخالل ىذه الفترة ومع انخفاض مدفوعات الدين 
  0292سنة  مميار دوالر 1.2و  0227سنة  مميار دوالر 1.3و ،  0226سنة  مميار دوالر 0.3بقيمة 

داء خاص والذي من شأنو تمكين البالد من أويشكل ىذا الفائض ،  %2.2إلى  0299لينخفض في سنة 
ما يمكن أن زمة المالية العالمية الراىنة و ظل األ مواجية الصدمات الخارجية في الفترة القادمة خاصة في

 يترتب عمييا من انكماش في مصادر التمويل الخارجي أو تشديد شروطو .

وبالرغم من العجز المتواصل الذي شيده حساب رأس المال في ىذه الفترة إال أن رصيد ميزان  
وىذا راجع إلى األداء الجيد لمحساب الجاري في  0222المدفوعات قد استمر في تحقيق فوائض منذ سنة 

ئض في مميار دوالر وصل الفا 0.16والبالغ  9777ىذه الفترة، حيث وبعد العجز الذي سجمو في سنة 
بعدىا انخفضت   ، 0226مميار دوالر سنة  14.7و  0225مميار دوالر سنة  07.3ميزان المدفوعات إلى 
بسبب انخفاض رصيد الميزان التجاري الناتج عن  0227 مميار دوالر سنة 1.7قيمة الفائض إلى 

ارتفعت  ،ار النفطونتيجة التحسن النسبي في اسع 0292انخفاض اسعار النفط كما ذكرنا سابقا، وفي سنة 
 . 0299سنة  مميار دوالر 02.9ثم  مميار دوالر 93.4قيمة الفائض في ميزان المدفوعات لتصل إلى 

ويوضح الشكل الموالي تطور ارصدة الحسابات الرئيسية في ميزان المدفوعات خالل الفترة        
(9777-0299): 
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 (1399-9999خالل الفترة )تطور أرصدة ميزان المدفوعات  (:95شكل رقم )

 
 معمومات من:تجميع من إعداد الطالبة بناءا عمى  المصدر:

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2002, p.50 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2004, p .54 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2008, p. 63 

- International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report No13/49, February 

2013, p.23. 

 
 وقد أدت الفوائض عمى مستوى ميزان المدفوعات خالل ىذه الفترة إلى ارتفاع احتياطي الصرف 

مميار دوالر في سنة  95.7ثم  0222مميار دوالر سنة  99.7إلى  9777مميار دوالر سنة  2.2من 
مميار  21.9لتصل إلى   0221مميار دوالر سنة  10.7و  0220مميار دوالر في سنة  01.9ثم  0229

، واليعمى الت 0224،  0223، 0222والر خالل السنوات مميار د 55.6مميار دوالر ثم  34.9دوالر ثم 
عن  % 29.0مميار دوالر وذلك بارتفاع قدره  992.0فقد بمغت احتياطي الصرف  0225أما في سنة 

، أما 0225عن سنة % 07.6مميار دوالر بزيادة قدرىا  921.9إلى  0226، لتصل في سنة  0224سنة 
ار ممي 940.0، ووصمت إلى مميار دوالر 926.7فقد بمغت قيمة ىذه االحتياطات  0227في سنة 

واجية وفضال عن أىمية ىذه اإلحتياطيات في م  ،0299مميار دوالر سنة  960.0و  0292سنة دوالر 
فيي تضمن اإلدارة المرنة لسعر صرف الدينار بما ينسجم مع أىداف  ،الصدمات الخارجية لالقتصاد

الفترة تطبيق القدرة التنافسية الخارجية ونمو االقتصاد الوطني، وعميو واصل بنك الجزائر خالل ىذه 
حيث يتبع سياسة مرنة في  ،لمدينار الفعمي الحقيقيار في سعر الصرف ستقر سياسة صارمة لتحقيق اال

                                                 


ىو المؤشر الذي يقيس متوسط  التغير في سعر صرف عممة ما بالنسبة لعدة عمالت أخرى خالل فترة زمنية  الحقيقي سعر الصرف الفعمي  
بد أن يخضع إلى الصحيح لي فيو متوسط عدة  أسعار الصرف ثنائية وليكون المؤشر ذا داللة عمى تنافسية االقتصاد تجاه الخارج ، ال امعينة وبالت

 بإزالة أثر تغيرات األسعار النسبية.
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المصدر  إدارة سعر الصرف من خالل تدخالتو في سوق الصرف األجنبي بين البنوك والذي يعتبر
، ويعمل بنك الجزائر من خالل تدخالتو في ىذا السوق عمى  والرئيسي لمعمالت األجنبية المتاحة في

ار سعر الصرف مقابل استقر تصحيح التكافؤ في سعر صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية وضمان 
بما يضمن التوازن الخارجي لالقتصاد ومالئمة مناخ االستثمار وتحقيق النمو  تقمبات العمالت األخرى،

دينار لمدوالر الواحد سنة  44.4عر صرف الدينارالجزائري مقابل الدوالر من ، وعميو انخفض ساالقتصادي
ويصل  0222سنة دينار لمدوالر  50.9ليرتفع بعدىا إلى  0220دينار لمدوالر في سنة  57.5إلى  9777
 52.1و  0227دينار لمدوالر الواحد في سنة  ..50دينار لمدوالر ثم ينخفض إلى  42.4إلى  0226سنة 
، ونالحظ خالل ىذه الفترة  0299سنة  52.9ليعاود االرتفاع الى  0292 لمدوالر الواحد في سنةدينار 

التقمبات الكبيرة التي عرفيا  نسبي لسعر صرف الدينار مقابل الدوالر خاصة في ظلار استقر تسجيل 
 الدوالر خالل ىذه المرحمة .

  الدوالر األمريكي(:  تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل 11جدول رقم )
 (1399-9999)خالل الفترة 

 
 1399 1393 1339 1338 1337 1336 1335 1334 1331 1331 1339 1333 9999 السنوات
الدوالر 
الواحد 
مقابل 
 الدينار

66.6 53.1 55.0 57.5 55.. 50.9 51.2 50.4 47.0 42.4 50.3 52.1 52.9 

Source: http:// data.albank adawli.org/indicator. 03/12/2012, 15:41
h 

أما بالنسبة لتطور حجم الديون الخارجية خالل ىذه الفترة ، فنجد أن تحسن الوضع المالي  
قد أدى إلى تخفيض مؤشرات الدين الخارجي إلى مستويات مستدامة  0222الخارجي لمجزائر منذ عام 

والتي  0223ة التسديد المسبق لمديون خالل عام ، وعالوة عمى ذلك سمحت عممي0222السيما منذ عام 
مميار دوالر في  2.2إلى تخفيض كبير في حجم الدين الخارجي، الذي وصل إلى 0224تسارعت في عام 

 00.04و  0223مميار دوالر سنة  95.97و  0224مميار دوالر في سنة  3.49مقابل   0299سنة  
 0299كما انخفضت خدمات الدين في سنة ،  9777مميار دوالر سنة  06.19و 0229مميار دوالر سنة

ىذه السنة   0224مميار دوالر سنة  91.3و  9777مميار دوالر سنة  3.90دوالر مقابل مميار  2.4إلى 
دت أكبر مدفوعات مسبقة لمديون المعاد جدولتيا مع نادي باريس ولندن ، وىذا ما يوضحو التي شي

 الشكل الموالي:
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 (2011-9999)(: تطور حجم الديون الخارجية وخدماتيا خالل الفترة 96شكل رقم )

 

 معمومات من:تجميع من إعداد الطالبة بناءا عمى  المصدر:

- Media bank, n=70,  fevrier -mars 2004, p p.14.16   
-  Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2008, p 72 
- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 0299, p. 174. 
- International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report No.12/21, January, 

2012, p.15 

تعكس ىذه المؤشرات نجاح سياسة تخفيف عبء الديون الخارجية في الجزائر والوصول إلى و   
مستوى األمن المالي الخارجي، حيث ساىمت بشكل كبير في التخفيف من أثر العدوى السريعة لألزمة 

يل الدولي األمر الذي أثر عمى المالية العالمية وما صاحبيا من انكماش كبير في مصادر التمو 
 ات الناشئة والنامية التي تعاني من مشكل في السيولة.  االقتصادي

 ثالثا: المـالية العامـة

تعتمد السياسة المالية لمدولة والموازنة العامة في الجزائر بشكل كبير عمى اإليرادات المتأتية من  
تبقى  فط في األسواق العالمية وعميو بتغير أسعار الن ، ىذه األخيرة التي تبقى مرىونةيةالجباية البترول

دة سواءا باالرتفاع أو ميزانية الدولة حساسة لمصدمات الخارجية الناتجة عن تقمب أسعار ىذه الما
، وبالموازاة مع ذلك شيدت بداية العقد الحالي ارتفاع في أسعار المحروقات بشكل كبير مما باالنخفاض

الميزانية المتأتية من الجباية النفطية وتحقيق فوائض مالية كبيرة ، واستنادا إلى  أدى إلى إرتفاع إيرادات
امت الجزائر وبموجب القانون تجربة بعض الدول التي تعتمد ميزانيتيا كذلك عمى إيرادات المحروقات ق

0222جوان 05المؤرخ في  0222-20
 (FRRبإنشاء صندوق خاص سمي بصندوق ضبط الموارد ) (1)

                                                 
1

 .  0222جوان  06الصادزة بتازيخ  15زاجع الجسيدة السسميت زقم  
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ميامو في امتصاص الفوائض المالية في الميزانية والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط واستعماليا في  تتحدد
تسوية العجز الموازني الذي قد يحدث مستقبال نتيجة انخفاض أسعار المحروقات أو لتسديد المديونية 

مالية العامة محتممة بفضل وتبقى سياسة الجزائر الخاصة بال، ا الداخمية أو الخارجيةالعمومية لمدولة سواء
) بمغت إيراداتو الصافية  0222ل االنتعاش المالي منذ سنة الوفرة التي يقدميا ىذا الصندوق في ظ

، وذلك بالرغم من قوة الطمب (  0222مميار دج سنة  010.9قابل م 0226مميار دج سنة   9242.3
ودعم النمو خالل ىذه الفترة،  االقتصادي االنعاش عمى الميزانية لتمويل المشاريع المدرجة ضمن برامجي

حيث عممت الدولة خالل ىذه الفترة عمى انتياج سياسة مالية توسعية تيدف إلى تنشيط الطمب الكمي من 
 خالل تحفيز المشاريع االستثمارية العمومية الكبرى.

لى غاية و  0222وعمية فقد استمر الرصيد االجمالي لمخزينة في تحقيق فوائض مالية منذ سنة   ا 
إلى فائض  9777ممياردج سنة  94.3، بحيث انتقل الرصيد االجمالي لمخزينة من عجز قدره 0226سنة 
 0229مميار دج خالل سنتي  92.3مميار دج ثم  959، لينخفض بعدىا إلى 0222سنة  176.6بقيمة 

، مميار دج 027.2ىويصل إل 0221عمى التوالي بسبب تدىور أسعار النفط ، ليرتفع في سنة  0220و
إلى أعمى  0224بعدىا استمرت الفوائض عمى مستوى الرصيد االجمالي لمخزينة في التزايد لتصل سنة 

إلى  0225، لتتراجع في سنة  من الناتج المحمي االجمالي %91.4مميار دج و  9.932.4قيمة ليا بـ
أساسا عن الركود في من الناتج المحمي االجمالي، والناجمة  % 2.5مميار دج  وما يعادل  234.6

مستوى اإليرادات النفطية )نتيجة  الزيادة الضعيفة في أسعار النفط والغاز وارتفاع سعر صرف الدينار 
، فقات الرأسمالية خالل ىذه السنةالجزائري مقابل الدوالر(  في مقابل النمو الكبير في النفقات وخاصة الن

ج أساسا عن زيادة إيرادات الميزانية بما في توالنادج مميار  724.7فوصل الفائض إلى  0226في سنة و 
ذلك اإليرادات النفطية عمى الرغم من الزيادة الكبيرة في النفقات الجارية والرأسمالية، ىذه السنة التي 

فأدى  0227أما في سنة  ،دينارمميار  9242.3وصمت فييا اإليرادات الصافية لصندوق ضبط الموارد 
تراجع قيمة اإليرادات و مع ثبات قيمة النفقات في حدود السنة السابقة سجل  انخفاض أسعار النفط إلى

 0299و  0292مميار دج ، واستمر ىذا العجز في سنة  591.9الرصيد اإلجمالي لمخزينة عجز بقيمة 
نتيجة التحسن في أسعار  مميار دج عمى التوالي  73.9ثم  مميار دج 956.0بالرغم من انخفاضو إلى 

 وىذا ما يوضحو الشكل الموالي:  المحروقات

 

 

 
                                                                                                                                                         

 Fond de Regulation des Recettes 
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 (1399-9999(: مؤشرات المالية العامة في الجزائر خالل الفترة )97شكل رقم )

 

 من إعداد الطالبة بناءا عمى تجميع معمومات من: المصدر:

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2002, p. 46.  

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2004, p 71. 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2008, p.87. 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport0299, p.162.    

من الناتج  % 07.2مميار دوالر وما يعادل  732.3رتفعت إيرادات الميزانية من ا: إيرادات الميزانية  -9
من الناتج المحمي االجمالي  % 16.3مميار دج وما يعادل  9356.9إلى  9777المحمي االجمالي سنة 

 9.091.0إلى  9777مميار دج سنة  366.1، وىذا بفضل ارتفاع اإليرادات البترولية من  0222سنة 
ونتيجة النخفاض اإليرادات  0229، أما في سنة % 924.0أي بزيادة تقدر بـ 0222مميار دج سنة 
دوالر لمبرميل  06.3الذي نتج عن انخفاض أسعار النفط من و  0222عن سنة  % 95.2النفطية بمقدار 

ير أن ارتفاع أسعار مميار دج ، غ 9323.3دوالر لمبرميل ، انخفض إجمالي اإليرادات إلى  02.6إلى 
النفط بعد ىذه السنة وانتعاش الجباية النفطية، أدى إلى إرتفاعات متتالية في إيرادات الميزانية ،من 

مميار دج في  1417.6و   0222مميار دج في سنة   0007.5إلى  0220مميار دج سنة  9421.0
لي ن الناتج المحمي اإلجمام % 24.3وىو ما يعادل  0226مميار دج سنة  3972.3، لتصل إلى  0224

أما في سنة  من الناتج المحمي اإلجمالي، % 15.0منيا و  % 62حوالي ، حيث تمثل اإليرادات النفطية 
لترتفع بعدىا مميار دج ،  1454 ونتيجة النخفاض أسعار النفط إنخفض إجمالي اإليرادات إلى 0227
نتيجة تحسن قيمة اإليرادات  0299سنة  مميار دج 3521.2و  0292في سنة مميار دج  2170.7وتبمغ 

 1757.5ثم  0292ممياردج سنة  0723إلى  0227مميار دج سنة  0290.5النفطية والتي ارتفعت من 
 من اجمالي اإليرادات ليذه السنة. % 47.6والتي تمثل  0299سنة 
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من  % 99.9و مميار دوالر 136.2ضيا من بعد انخفانسبة لإليرادات خارج المحروقات و أما بال 
من الناتج المحمي اإلجمالي سنة  % 6.7مميار دج و  127.3إلى  9777سنة الناتج المحمي اإلجمالي 

مميار دج  430.3ثم  0220مميار دج سنة  373.9، عرفت  تطورا ممحوظا ، حيث ارتفعت إلى 0222
م     ث 0226مميار دج سنة  9929.6و  0224مميار دج سنة  622.3ووصمت إلى  0222سنة 

سنة  مميار دج 9501.5لتصل إلى  0292في  مميار دج 9265.6و  0227في  مميار دج 9041.1
وبالرغم من ىذا التطور تبقى اإليرادات خارج  من اجمالي اإليرادات ، %  12.0وىو ما يمثل ،0299

 من النفقات الجارية.% 23.2من إجمالي النفقات و  %12المحروقات ال تغطي إال 

من االيرادات خارج المحروقات، وقد شيدت قيميا  % 66وتشكل اإليرادات الضريبية حوالي  
مميار دج  127.3إلى  9777مميار دج سنة  136.2تطورا ممموسا خالل ىذه الفترة ، فبعد انخفاضيا من 

ثم واصمت  0220مميار دج سنة  260.7و  0229مميار دج سنة  176.0،إرتفعت إلى  0222سنة 
 743.0لتصل إلى  0224مميار دج سنة  502.6و  0222مميار دج سنة  362.2فاع لتصل إلى االرت

  .   0299سنة  مميار دج 9226.7و  0292في سنة  مميار دج 9076ثم   0226 مميار دج سنة

أعمى نسبة من الضرائب خارج المحروقات ،  حصيمة الضرائب عمى السمع والخدماتوتشكل  
غير  من إجمالي االيرادات الضريبية %..29ىو ما يمثل و  0227مميار دج سنة  256.3حيث بمغت

والتي ارتفع لضرائب عمى األرباح والمداخيل النفطية ،إال أن وزنيا النسبي  بدأ ينخفض بعدىا لصالح ا
 % 01.3و  0227في سنة  % 22.1من من حصيمة االيرادات الضريبية غير النفطية وزنيا النسبي 

مميار دج مقابل 431.7ىذه السنة التي بمغت فييا قيمتيا  0299في سنة  %23.9إلى  ،0222سنة 
من إجمالي االيرادات  % 15.0وىو ما يمثل  حصيمة الضرائب عمى السمع والخدماتمميار دج  317.2
 . ليذه السنة غير النفطية الضريبية

الضريبية خارج المحروقات من  أما الحقوق الجمركية فقد ارتفعت نسبة مساىمتيا في  االيرادات  
و  0226سنة  % 95.9لتنخفض بعدىا وتصل إلى  0220سنة  % 04.4إلى  0222سنة  % 02.5
، وتبقى نسبتيا من الناتج المحمي  %92وتصل إلى  0299قبل أن ترتفع في سنة  0292سنة  % 90.1

 .% 9.3:  0292االجمالي ضعيفة حيث بمغت سنة 

حيث شيدت اإليرادات جد ضعيفة،من إجمالي أما اإليرادات غيرالضريبية فتبقى نسبة مساىمتيا  
التوالي لتنخفض بعدىا عمى  %5و % 4حين وصمت إلى  0220و 0229أعمى نسبة ليا في سنة 

شيدت تحسنا نسبيا ووصمت  0299وفي سنة  ،0292سنة  % 2.1و  ،0226سنة  % 0.3وتصل إلى 
وىذا ما  ،في ىذه السنة من حصيمة اإليرادات خارج المحروقات % 93.7وىو ما يمثل  %2.6 الى

 يوضحو الشكل الموالي:
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 (1399-9999(: ىيكل إيرادات الموازنة العامة لمدولة خالل الفترة )98شكل رقم)
 (اإليرادات )كنسبة مئوية من إجمالي

 

 من إعداد الطالبة بناءا عمى تجميع معمومات من: المصدر:

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2002, p. 160    

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2004, p .169 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2008, p. 196 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2011, p.163 

حيث ارتفعت ،( 0299-9777شيدت النفقات العامة تزايدا مستمرا خالل الفترة )نفقات الميزانية :  -0
وتمثل النفقات الجارية ، 0299مميار دج سنة   3519.2لتصل إلى  9777مميار دج سنة  749.5من 

مميار دج سنة 552.5حيث ارتفعت خالل ىذه الفترة وانتقمت من النسبة األكبر من اجمالي النفقات ، 
 9535.5من بينيا  ،من اجمالي النفقات % 45وىو ما يمثل  0299مميار دج سنة  1575.0إلى  9777

 مميار دج نفقات عمى المستخدمين في شكل رواتب وأجور والتي تمثل النسبة األكبر من النفقات الجارية
، كما شيد بند التحويالت الجارية تطورا ممموسا خالل ىذه الفترة بحيث ارتفعت قيمتو  (% 24.1)

من  %94وىو ما يمثل   0299 مميار دج في سنة  704.2إلى  9777 مميار دج في سنة 026.5من
 . من النفقات الجارية % 02.2اجمالي النفقات و 

مميار دج سنة  965الفترة إذ انتقمت من ىذه أما النفقات الرأسمالية فقد شيدت نموا كبيرا خالل   
 مميار دج سنة 9.625.7لتنخفض بعدىا وتصل إلى ، 0226مميار دج سنة  ......9إلى  9777
النفقات ، ويرجع ىذا االرتفاع في قيمة مميار دج  9712.0ارتفعت لتصل إلى  0299وفي سنة  0292

والبرنامج  االقتصاديإلى االستثمارات الضخمة التي خصصت في إطار برنامج االنعاش   الرأسمالية
ذ ارتفع الوزن النسبي التكميمي لدعم النمو، لمشاريع االشغال العامة والبنية التحتية والتنمية الزراعية، إ

، وىذا  0226سنة  %25.2إلى  9777سنة  % 03.4لمنفقات الرأسمالية من اجمالي نفقات الميزانية من 
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، ومنذ ىذه 0226سنة  %31.1إلى  9777سنة  % 52.1مقابل تراجع نصيب النفقات الجارية من 
السنة  شيد نصيب النفقات الرأسمالية من اجمالي نفقات الميزانية العامة لمدولة  تراجعا ممحوظا إذ 

، عمى التوالي 0299، 0292،  0227خالل السنوات  % 12.9و % 22.6ثم  % 23.6انخفض إلى 
وىذا  ،ابقة الذكرخالل السنوات س % 45و %42ثم  %32.9في مقابل تزايد نصيب النفقات الجارية إلى 

 الشكل الموالي:ما يوضحو 

 (1399-9999 )تطور النفقات الجارية والرأسمالية خالل الفترة (:99شكل رقم )
 )كنسبة مئوية من إجمالي النفقات(

 

 
 من إعداد الطالبة بناءا عمى تجميع معمومات من: المصدر:

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2002, p.160.   

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2004, p.169. 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport2008, p.196. 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport2011, P.164.   
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  رابعا: الوضعية النقدية

والزيادة المعتبرة في إجمالي احتياطي  0222إن تحسن الوضعية الخارجية لمجزائر منذ سنة   
، قد انعكست إيجابا عمى مستوى األداء مطرد لموارد صندوق ضبط اإليراداتالصرف المقرون بتراكم 

النقدي، وعمى وضعية السيولة لدى البنوك باإلضافة إلى تحسين شروط تمويل االقتصاد الوطني، السيما 
 االستثمارات المنتجة. 

رتبط بالتركيبة المتمثمة ييظير تحسن الوضعية النقدية خالل ىذه الفترة أن تطور الكتمة النقدية و  
حيث  السيولة النقدية وشبو النقدية، 0223دات الخارجية التي فاقت قيمتيا منذ سنة في صافي الموجو 
 :  0226في سنة المجمعة لدى بنك الجزائر والبنوك التجارية الموجودات األجنبية وصل صافي 

وىكذا تبرز مجاميع صافي األصول  ،9777مميار دج  في سنة  947.4دج ، مقابل مميار  91700.2
تطوير الوضعية النقدية خالل ىذه الفترة كمورد شبو وحيد إلصدار النقود من طرف النظام  الخارجية في

المصرفي مما يؤكد أن اإلحتياطات الرسمية لمصرف قد أصبحت المقابل الرئيسي لمجاميع الكتمة النقدية  
 في االقتصاد الوطني .

يقيا إلدارة السياسة النقدية وخاصة ويمثل التوسع الكبير في إجمالي الموجودات األجنبية، تحديا حق 
في ظل التضخم المستورد واستمرار فائض السيولة ، حيث وصمت نسبة الموجودات األجنبية إلى الكتمة 

 0226سنة ،  %925.1مقابل   %939.5إذ بمغت 0227( مستوى قياسي في نياية سنة M2النقدية )
،  9777في نياية سنة  % 7.3و  0220% في نياية سنة  42.9و 0223في نياية  سنة  %102.7و

 . 0299سنة  %922.0و  0292سنة %922.7لتنخفض بعدىا وتصل إلى 

ومع التوسع الكبير في حجم الموجودات األجنبية خالل ىذه الفترة ارتفع معدل النمو في عرض  
ليشيد بعدىا انخفاضا تدريجيا حتى سنة   0229سنة  % 00.1إلى  9777سنة  % 90.1النقود من 

، ثم بدأ في االرتفاع تدريجيا حتى وصل إلى  % 92.3أين وصل معدل نمو العرض النقدي إلى 0222
 0227سنة  % 1.9 و  0226في سنة  %94لينخفض ويصل إلى  % 09.3 وبمغ  0225ذروتو في سنة 

 .0299سنة   %97.7ثم   % 93.2و يصل إلى  0292ليرتفع سنة 

كما شيد اإلئتمان المقدم لالقتصاد ارتفاعا ممحوظا خالل ىذه الفترة ، فبعد االنخفاض الذي شيده  
 0229ارتفع سنة  9777عن سنة  % 91.4مميار دج منخفضا بـ 771.5أين قدر بـ 0222في سنة 

مميار  9044.6إلى  0220، ووصل سنة % 6.3مميار دج وذلك بمعدل نمو قدره  9256.2ليصل إلى 
أين  0221عن السنة السابقة ، ليشيد بعدىا معدل نموه انخفاضا ممحوظا في سنة  % 95.3دج مرتفعا بـ
، أما 0223سنة  %93.7 ثم  0222سنة  % 99.0، ليعاود بعدىا االرتفاع ويصل إلى % 7وصل إلى 
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فقط ، ليقفز بعدىا  %5.9قتصاد تراجعا حيث بمغ فقد شيد معدل نمو االئتمان المقدم لال 0224في سنة 
سنة  % 96ليعاود بعدىا االنخفاض ويصل إلى  0226سنة  % 96.4ثم  0225في سنة  %93.5إلى 

ىذه السنة التي  ،% 92 0299، إال أنو عاود االرتفاع ووصل في سنة  0292سنة  % 3.7و 0227
مة منيا قروض متوسطة وطوي %41.3 ،ار دجممي 1504.3وصل فييا حجم االئتمان المقدم لالقتصاد 

يحظى بأعمى نسبة من أصبح من ىذا المبمغ لمقطاع الخاص الذي  % 31.0األجل ، كما تم تخصيص 
زيادة االعتمادات االستثمارية بما في ذلك المشاريع المشتركة في نتيجة  في السنوات األخيرةىذه القروض 

وفي مقابل ذلك انخفض ، (9777فقط سنة  % 97.0) كانت حصتو تقدر بـ(1)قطاع الطاقة والمياه
ليصل إلى  0222في سنة  455.3إلى  9777مميار دج في سنة  625.7اإلئتمان المقدم لمحكومة من 

سجل حجم اإلئتمان المقدم لمحكومة قيم سالبة  0222، إال أنو ومنذ سنة  0221ممياردج سنة  201.2
، حيث بمغ صافي ن إلى دائن رئيسي لمنظام المصرفيالصافية لمحكومة من مدي معبرا عن تغير الوضعية

ليستمر بعدىا في االرتفاع  0222ممياردج سنة  02.4اإلئتمان المقدم من الخزينة إلى الجياز المصرفي  
 0299مميار دج في سنة  1224.4و يصل إلى 

من بينيا االئتمان المقدم لالقتصاد ويوضح الشكل الموالي تطور مقابالت الكتمة النقدية والتي  
 والحكومة في الجزائر خالل الفترة المدروسة .

 (1399-9999(: تطور مقابالت الكتمة النقدية في الجزائر خالل الفترة ) 13شكل رقم )

 
 من إعداد الطالبة بناءا عمى تجميع معمومات من: المصدر:

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2002, p. 122 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2004, p .131 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2008, p. 147 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2019, p.166. 

                                                 
1

 زاجع في ذلك8 

Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2010, p. 168.   
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) النقود وأشباه النقود( في الجزائر خالل ىذه الفترة  M2وعند تحميمنا لمكونات العرض النقدي  
مجموع ال، نجد أن 9777مميار دج سنة  9.567.2مقابل  0292مميار دج في سنة  6.940.6والذي بمغ 

الودائع مجموع و ) النقود الورقية و المعدنية(  والذي يتكون من النقود المتداولة خارج البنوك( M1) يالنقد
 0292مميار دج في نياية 3.416.3، قد شيد اتجاىا تصاعديا خالل ىذه الفترة ، بحيث بمغ تحت الطمب
 % 39.7وما يمثل  9777مميار دج سنة  723.0من إجمالي العرض النقدي مقابل % 47وىو ما يمثل

تحت الطمب لمؤسسات من اجمالي العرض النقدي ليذه السنة، وترتبط ىذه الزيادة أساسا بنمو الودائع 
لدى البنوك نتيجة زيادة اإليرادات النفطية خالل ىذه الفترة، حيث  تمثل ودائع قطاع قطاع المحروقات 

، ىذا (0225سنة  % 59.7و 0226سنة  % 42.35المحروقات أكبر نسبة من الودائع تحت الطمب) 
بمغت نسبة التداول النقدي خارج حيث ، ود المتداولة خارج الجياز البنكيباإلضافة إلى نمو حجم النق

سنة  % 00.9ثم  0222سنة  % 02و 9777سنة %02.3الجياز البنكي إلى عرض النقود  الكمي 
عمى النقود في  وىذا يدل عمى أن تفضيل السيولة ىو ما يميز الطمب 0299سنة  % 03.7و 0226
 الجزائر.

  0.565.3كما ساىمت أشباه النقود في زيادة الكتمة النقدية خالل ىذه الفترة، إذ بمغت قيمتيا 
، ، وقد بمغت  الودائع ألجل أعمى معدل 9777مميار دج سنة  662.0مقابل  0299مميار دج في سنة 

،  0222سنة  % 92.0و  9777سنة  % 93.2مقابل  % 04.6حيث وصمت إلى  0229نمو ليا سنة 
فقد  0222، أما في سنة 0221سنة  % 94.9ثم  0220سنة  % 02.1بعدىا انخفض معدل نموىا إلى 

، بعدىا %92.2ويصل معدل نموىا إلى 0223، لتعاود االرتفاع سنة %92.5سجمت معدل نمو سمبي بـ 
و  0225خالل سنتي  %91.9و  %4.5، ليعاود االرتفاع ويصل إلى 0224سنة  %9انخفض إلى 

و تظل حصة اإليداعات ألجل محددة بقيمة إيداعات القطاع الخاص و األسر  ،عمى التوالي 0226
، 0225% سنة 59,0مقابل  0226% سنة 46,4) 0223بالرغم من االتجاه نحو االنخفاض منذ 

 .(1)(0223% سنة 57,1و 0224% سنة 52,0و

 

 

 

 

                                                 
1

 .00، مرجع سابق، ص. 1338واالجتماعي لسنة  االقتصاديممخص حول الوضع واالجتماعي،  االقتصاديالمجمس الوطني  
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 (1399-9999النقدي في الجزائر خالل الفترة ) (: تطور مكونات العرض 19شكل رقم )

 
 من إعداد الطالبة بناءا عمى تجميع معمومات من: المصدر:

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2002, p.122 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2004, p .131 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2008, p. 147 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2019, p.166 

االجمالي( ارتفاعا ممحوظا خالل ىذا وقد شيد معدل السيولة ) الكتمة النقدية / الناتج المحمي             
 36.9، ارتفع ليصل إلى  0222سنة  % 27إلى  9777سنة % 34.1ىذه الفترة ، فبعد انخفاضو من 

عمى التوالي لينخفض بعدىا ويصل  0221و 0220خالل سنتي  %41.5و  % 41.7ثم  0229سنة  %
 0224سنة  %34.5، قبل أن يعاود االرتفاع ويصل إلى 0223سنة  % 31.6و  0222سنة  % 37.1

 0227سنة  % 59.3بعدىا ارتفع إلى  % 40.5إلى  0226لينخفض سنة  0225سنة  % 42.2 ثم
   . 0299سنة  %47و  0292سنة   %46.5ويصل إلى  0292ليعاود االنخفاض سنة 

لم يعد بنك الجزائر مصدر عرض ، 0229ا من سنةابتداءالبنكية السيولة في ومع ظيور فائض  
السيولة لفائدة البنوك كما في السابق، ألنو أخذ اتجاىا معاكسا خالل ىذه الفترة  حيث واعتبارا من أفريل 

حيث بدأ باستخدام الوسيمة غير  قام بتطوير وسائل امتصاص السيولة في السوق بين البنوك، 0220
ثالثة المناقصة لفترات بين سبع أيام و  ترجاع السيولة عن طريقالمباشرة لمسياسة النقدية والمتمثمة في اس

وىذا لجعل مراقبة المجاميع النقدية أكثر فعالية، وقد شيدت ىذه األداة تزايدا في دورىا في إدارة  ،أشير
استحداث وسيمة أخرى لمتحكم في  0223 سنة أوتشير ، كما تم  في السياسة النقدية خالل ىذه الفترة

، وقد شكمت وسيمة عرفت بتسييمة الودائع المدرة لمفائدةوك التجارية من طرف بنك الجزائر سيولة البن
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 أشباه النقود الودائع لدى الخزٌنة والحساب الجاري البرٌدي الودائع الجارٌة لدى البنوك النقود المتداولة خارج البنوك
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من أداة أخرى نشطة لمتخفيف  ،0222اإلحتياطي اإلجباري التي أعيد تعريف إطارىا العممياتي في سنة 
 تتسييالوىكذا فإن االستعمال المنتظم لوسائل استرجاع السيولة و ، فائض السيولة خالل ىذه الفترة

دارة السياسة النقدية من قبل بنك الجزائر يبين األولوية إالودائع المدرة لمفائدة واالحتياطي االجباري في 
طور السوق النقدية بين تالممنوحة لضبط السيولة البنكية مع األخذ في عين االعتبار خصائص المرحمة و 

 البنوك.

التضخم والعمل عمى معدل التحكم في من إدارة السياسة النقدية خالل ىذه الفترة تمكنت ولقد  
تواصل انتعاش التوسع النقدي ، بالرغم من ار األسعار والذي يعتبر اليدف النيائي لمسياسة النقدية استقر 

 .المتزايد خالل السنوات األخيرة دمخاطر التضخم المستور كذا و وزيادة النفقات العامة لمدولة 

 

 (1399-9999في الجزائر خالل الفترة ) (: تطور مؤشر أسعار المستيمك11الشكل رقم )
 )النسبة المئوية(

 

  معمومات من:تجميع من إعداد الطالبة بناءاعمى  المصدر: 

- International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report No.06 /102, March 

2006, p.15. 

- International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report No.09 /111,April 

2009,p.15 

- International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report No.12/21, January 

2012, p.15. 

- International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report No.13 /49, February 

2013, P.12. 

 9777سنة  % 0.4انخفض معدل التضخم في الجزائر والمعبر عنو بمؤشر أسعار المستيمك من  
عتدال وا   االقتصاديةالتحكم في السيولة ، وىذا بسبب  % 2.1إذ بمغ  0222سنة  أدنى مستوى لو  إلى

قدي وزيادة النفقات نتيجة التوسع الن 0229سنة  % 2.0، بعدىا ارتفع ليصل إلى  وتيرة التوسع النقدي
بسبب اإلجراءات النقدية المتشددة في ذات السنة  % 9.2إلى  0220، لينخفض في سنة في ىذه السنة
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في عام  % 1.4ثم  0221في سنة  % 0.4قبل أن يعاود االرتفاع ويصل إلى  ، من أجل كبح التضخم
الموجية عار ألساسجمت  0224منذ عام ، إال أنو  0223في سنة  % 9.4إلى خفض بعدىا لين ، 0222

% في 1,3إلى  0224% في عام 0,3، بحيث انتقل مستوى التضخم من ارتفاعا متواصاللإلستيالك 
ويصل  0292لينخفض في سنة  0227سنة  % 3.5و 0226% في عام  2,3ليصل إلى  0225عام 
 .0299سنة  %2.3تفاع و يصل إلى ، ليعاود االر % 1.7إلى 

وتجدر اإلشارة إلى أن ارتفاع معدالت التضخم يحدث في سياق عالمي متميز بضغوطات عمى        
يرجع  0224، حيث أن الميل التصاعدي لمتضخم المسجل إبتداءا من عام المواد الغذائية األساسيةطمب 

يمكن إعتبار ىذا االرتفاع و عمى الرغم من ذلك أساسا إلى الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية 
بصفتو معتدل بفضل تدخل الدولة خاصة فيما يتعمق األمر بتنظيم و/ أو دعم أسعار المواد الغذائية 

ومن أجل إيقاف ىذا النوع من التضخم يحاول بنك الجزائر تثبيت معدل الصرف الفعمي  ،األساسية
الحقيقي مع إدارة صارمة لتدخالت السياسة النقدية وفي مثل ىذا الظرف المتميز بصدمات خارجية من 

جل أيا من ار المالي والنقدي الكمي، الذي يعتبر ضرور ستقر شأن تدابير الميزانية أن تكون عامال معززا لال
 .االجتماعيةو  االقتصاديةتنفيذ منظم لمتنمية 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                 


مميار  962,2، ليصل إلى 0225مميار دج في عام  19,0إلى  0224مميار دج في عام  99,1انتقل الدعم الموجو لسعر الحميب والحبوب من  

 .0224منذ عام مرة  94وبـ  0225مقارنة بعام مرات  4بـأي زيادة مضاعفة  0226دج في عام 
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:خامسخالصة الفصل ال  
 9767التي اعتمدتيا الجزائر منذ سنة  االقتصاديةقمنا من خالل ىذا الفصل بالتعرض لالصالحات  

الكمية خالل ىذه المرحمة وتوصمنا الى النتائج  االقتصاديةار المؤشرات استقر وانعكاس ىذه األخيرة عمى 
 التالية: 

األول: من قامت الجزائر بعقد اتفاقين لالستعداد اإلئتماني  االقتصاديار ستقر قصد تحقيق االب -
 9770مارس  12إلى  9779 جوان 21الثاني من و  9772ماي  12إلى  9767 ماي 19

  ؛خالل تخفيض قيمة العممة سياسة صارمة إلدارة الطمب مناتبعت من خالليما 

الذي حظي  االقتصاديصياغة برنامج شامل لإلصالح ب 9772في سنة  السمطات العامةقامت  -
بمساندة صندوق النقد الدولي وذلك من خالل عقد اتفاق لالستعداد االئتماني مدتو سنة ابتداءا 

تسييل الصندوق بموجب  9773،ثم اتفاق مدتو ثالث سنوات ابتداءا من ماي  9772من ماي 
تم االتفاق خالل ىذه الفترة ضخ بعض القروض من خالل إعادة جدولة الديون،  و تم الممد، و 

واإلصالحات الييكمية  االقتصاديةمع صندوق النقد الدولي عمى تطبيق جممة من تدابير السياسة 
 في ىذه الفترة ؛ االقتصاديانعكست عمى تحسن االداء 

، إلى ىبوط نسبة السيولة كما أدى تحرير عة في إطار برنامج اإلصالحبأدت السياسة النقدية المت -
إلى ظيور  أسعار الفائدة مع تراجع معدالت التضخم وبفضل سياسات إدارة الطمب األكثر تشددا،

لغاء م في ىذا اإلطار تحرير األسعار و ، كما ت9774أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة منذ عام  ا 
 ؛الغذائية والبترولية لتتماشى مع األسعار العالميةالدعم عن كل المنتجات 

ات عمى مستوى اإلصالح المالي اتخذت الدولة مجموعة من اإلجراءات الفعالة لزيادة اإليراد  -
ضبط مى عجز الموازنة العامة لمدولة و ، نتج  عنيا السيطرة عالعامة و ترشيد اإلنفاق العام

أول برنامج لمخوصصة بمساندة من البنك الدولي في  طبقاألوضاع المالية إلى درجة كبيرة، كما 
  ؛9774أفريل 

صالح نظام الصرف ليصبح  إتخاذ تدابير واسعة لتحرير التجارةتم من خالل برنامج اإلصالح  - وا 
، كما تم تصحيح القيمة 9774النظام التجاري الجزائري خاليا من القيود الكمية مع منتصف عام 

 ؛المغالى فييا لمدينار الجزائري بما سمح بتحديد قيمتو حسب قوى السوق 

معدالت بشكل كبير، حيث تفاقمت  االجتماعيةاألوضاع  تدىورإلى برنامج التعديل الييكمي أدى  -
 ؛البطالة وازدادت معدالت الفقر وتدىور مستوى معيشة األفراد

وتحرير  االقتصاديةو  االجتماعيةاإلصالحات ليشمل جميع الجوانب بغرض تكثيف مسار  -
االقتصاد الوطني من أجل تمكين المؤسسة الجزائرية من أن تصبح المصدر الرئيسي لمثروة، 

وقد سمح ىذا  (،0222-0229) فترةاليمتد عمى  قتصادياالقامت الدولة ببعث برنامجا لإلنعاش 
الذي عرف تحسنا مقارنة بالسنوات السابقة، كما  االقتصاديالبرنامج بإعادة بعث مسار النمو 
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انخفاض معدالت الفقر إال أنو بالرغم من ايجابية النتائج ى إلى ىبوط معدالت البطالة و أد
من ىذا البرنامج إال أنيا تبقى محدودة مقارنة مع حجم الموارد الضخمة التي تم ضخيا المحققة 

بيدف تثبيت اإلنجازات المحققة في و في االقتصاد، كما تبقى مرىونة بتغيرات أسعار النفط، 
وتحسين مستوى  االجتماعيةالفترة السابقة ووضع الشروط المناسبة لنمو مستديم مولد لمرفاىية 

اتج عن ارتفاع أسعار سكان،  ونتيجة لحالة اليسر المالي الذي شيدتو الجزائر والنمعيشة ال
ولقد  االقتصادي( تم بعث برنامج دعم النمو 0227 -0223خالل الفترة الممتدة بين )البترول، و 

التي  االقتصاديةأدى اإلنفاق الحكومي المعتبر في إطار ىذا البرنامج وتنويع األنشطة والمشاريع 
وبالرغم من إال أنو  العديد من فرص العمل، إلى تحسن ظروف معيشة األسرة الجزائرية، أوجدت

النتائج المشجعة ليذا البرنامج تظير مجموعة من التحديات والمشاكل المطروحة بشدة ال سيما 
استكماال ليذه البرامج تم انطالق و  في سوق العمل الذي ال يزال يخضع لضغط ديمغرافي شديد،

(، خصص لو غالف مالي 0292-0292)ماسي لالستثمارات العمومية خالل الفترة برنامح خ
تطوير المنشآت القاعدية وتحسين الخدمات العمومية، كبير يستيدف تنمية الموارد البشرية و 

بالتأكيد عمى التخصيص األمثل لمموارد المالية وبالرغم من ذلك فستتوقف نجاعة ىذا البرنامج 
، إضافة إلى المتابعة الدورية لمدى تنفيذ في إدارتياالكفاءة و والتي تتطمب الشفافية المتاحة 

 ؛وسالمة المشاريع العمومية 

وبداية  9776بعد الصدمة النفطية لعام  0222الكمي عام  االقتصاديار ستقر أدت العودة إلى اال -
ار المالي الكمي الذي ميز العشرية األولى من األلفية ستقر إلى إرساء دعائم تعزيز اال 9777عام 

الثالثة خصوصا النجاعة المالية الناتجة عن االنتعاش المتزايد لميزان المدفوعات ومالئمة 
 ؛ ار سعر الصرف وانخفاض معدل التضخماستقر مؤشرات المديونية الخارجية مع استمرارية 

الكمي تأثره بالتبعية  االقتصادياألداء يواصل  ،بالرغم من كل ىذه النتائج اإليجابية المحققة -
سوق الالقوية لالقتصاد الوطني لمصادرات النفطية وما تتميز بو أسعار النفط من تقمبات في 

 الكمية االقتصاديةالدولية لمطاقة وىو ما يؤثر بعمق عمى الوضعية النقدية والمالية وسير السياسة 
 ؛الجزائرية

قة يتبادر الى اذىاننا السؤال التالي: ىل أدت النتائج اإليجابية المحققة بناءا عمى النتائج الساب
الكمية في ىذه المرحمة الى زيادة حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في  االقتصاديةعمى صعيد التوازنات 

 الجزائر؟ ىذا ما سنحاول اإلجابة عنو في الفصل الموالي. 

 



 

 

 

 

 الفصل السادس:

 

ر في الجزائر في ظل اإلصالحات واقع االستثمار األجنبي المباش
 قتصاديةاال
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 تمييـد:

المتبعة خالؿ ىذه المرحمة، الجزائر مف استعادة التكازنات  االقتصاديةمكنت اإلصالحات         
الصارمة المنفذة ككذا  االقتصادية، كىذا بفضؿ السياسة االقتصادمالكمية كتدعيـ مسيرة النمك  االقتصادية

المتابعة الجيدة ليا، ناىيؾ عف األثر اإليجابي الرتفاع أسعار النفط خالؿ ىذه المرحمة األمر الذم 
 في الجزائر. االقتصادمانعكس ايجابا عمى تحسف المناخ 

تصاد كالتكجو نحك اق االقتصادمصالح المتبعة كبغية تكريس سياسة االنفتاح كفي إطار برامج اإل        
ة تشريعات لالستثمار تعطي مساحة أكبر تبني عدخالؿ ىذه الفترة ب سمطات الجزائرية، قامت الالسكؽ

القانكف رقـ ماميـ ، كمف أىميا ألمقطاع الخاص كتكفر حكافز أكبر لممستثمريف األجانب كتفتح األبكاب 
 2001في سنة  01-03 رقـ األمرك  ،ترقية االستثمار في الجزائرك  المتعمؽ بتشجيع 1993سنة  93-12

في مجاؿ ، ك المعدؿ كالمتمـ لألمر السابؽ 2006لسنة  08-06األمر رقـ ثـ ، االستثمار المتعمؽ بتطكير
 .دعـ االستثماركمفة بترقية ك إنشاء ىياكؿ إدارية متـ  ،تدعيـ الغطاء القانكني لالستثمار

عممت الجزائر  ،ية المباشرةاالستثمارات األجنبفي إطار جيكدىا الرامية إلى ترقية كزيادة حجـ ك  
براـ ك قميمية إلمتجارة كالدخكؿ في تكتالت  اإلنضماـ إلى المنظمة العالميةعمى  إتفاقيات ثنائية عدة ا 

 .مف شأنيا إعطاء حماية أكبر لممستثمريف األجانبكالتي كمتعددة األطراؼ، 

صالحات في جذب جاعة ىذه اإلذا الفصؿ تقييـ مدل نبناءا عمى ما سبؽ نحاكؿ في ى 
 االستثمارات األجنبية المباشرة نحك الجزائر خالؿ ىذه الفترة مف خالؿ تعرضنا لممباحث التالية:

البيئة التشريعية كالتنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في ظؿ : المبحث األول
 االقتصاديةاإلصالحات 

     االقتصاديةصالحات باشر في الجزائر في ظؿ اإلاألجنبي المتكجيات االستثمار : المبحث الثاني
 كأىميتو في االقتصاد الكطني

 تقييـ مناخ االستثمار في الجزائر :المبحث الثالث

   قياس أثر السياسات االقتصادية عمى تنمية االستثمارات األجنبية المباشرة إلى  :رابعالمبحث ال 
 اإلقتصاديةالجزائر في ظؿ اإلصالحات 
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المبحث األول : البيئة التشريعية والتنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في 
 االقتصاديةظل اإلصالحات 

 االقتصادمتكريس سياسة االنفتاح ك  االقتصاديةفي إطار الجيكد المبذكلة لتنفيذ اإلصالحات     
جديدة تتعمؽ  كالتكجو نحك اقتصاد السكؽ، عممت الجزائر عمى تنفيذ إصالحات تشريعية كتبني قكانيف

كعيا منيا بالفكائد التي يمكف تحقيقيا مف كراء  ،االستثمار األجنبي المباشر خصكصاباالستثمار عمكما ك 
 ألجنبي. اجتذاب االستثمار المباشر االمفتكح أماـ الشركات األجنبية ك تكريس الباب 

 عرض اإلطار القانوني والمؤسساتي لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر المطمب األول: 

بمجمكعة مف  اإلقتصادية، إلصالحاتلقد عالجت الجزائر مسألة االستثمارات منذ انتياج سياسة ا 
بعضيا لو عالقة  ،القكانيف التي تتكافؽ مع النيج الجديد الذم باشرتو في شتى المجاالتالتشريعات ك 

 01-03القانكف المتعمؽ بتشجيع كترقية االستثمار في الجزائر ك  12-93القانكف رقـ مثؿ  بومباشرة 
خر منيا البعض اآلك  ،المعدؿ كالمتمـ لألمر السابؽ 08-06األمر رقـ ، ثـ االستثمارالمتعمؽ بتطكير 

 :ينعرضيا فيما يمىذه القكانيف كتنظيمو ك يخصو كإطار قانكني مستقؿ متعمؽ بتشجيعو 

  09-89قانون النقد والقرض أوال: 

يعتبر ىذا القانكف بمثابة الخطكة األكلى لمقطيعة مع التكجيات السابقة إزاء االستثمارات األجنبية  
حيث كرس مبدأ حرية المباشرة في الجزائر كىك يجسد بذلؾ شعار الباب المفتكح نحك ىذه االستثمارات، 

أف ينشأ شركة عف طريؽ االستثمار ، وكفقالمستثمر الغير مقيـ بإمكاف  أصبحك االستثمار األجنبي 
نتقاؿ إحرية ب المباشر أك عف طريؽ الشراكة مع األشخاص المعنكية العامة أك الخاصة المقيمة، كما أقر

لى الجزائر، إذ نصت المادة رؤكس األمكاؿ مف ك  منو عمى أنو "يرخص لغير المقيميف بتحكيؿ  183ا 
ة أك لممؤسسات ألمكاؿ إلى الجزائر لتمكيؿ أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة لمدكلرؤكس ا

كيضمف إلى جانب ذلؾ تحكيؿ األرباح ، ألم شخص معنكم مشار إليو بنص القانكف " المتفرعة عنيا أك
عادة تحكيؿ رؤكس األمكاؿكال التفاقيات ، كما يتمتع المستثمر األجنبي بالضمانات المكضكعة في افكائد كا 

منو، كيؤكد ىذا القانكف عمى  184الدكلية التي كقعت عمييا الجزائر مع عدة بمداف كىذا ما تؤكده المادة 
تحدث بيف الجزائر كالطرؼ قبكؿ الجزائر بمبدأ التحكيـ الدكلي عند المنازعات أك الخالفات التي قد 

كانيف التنظيمية كيضمف حقكؽ ، كما يقكـ بنؾ الجزائر بالحرص كالسير عمى تطبيؽ القاألجنبي
كابتداء مف صدكر ىذا النص أصبح ترخيص المستثمريف األجانب المتعمقة بالتأميـ كنزع الممكية، 

 االستثمارات مف صالحيات مجمس النقد كالقرض بدال مف المجنة الكطنية لالستثمارات.
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 0882لسنة  01-82قانون االستثمار ثانيا: 

المتعمؽ ك  1993أكتكبر سنة  05المؤرخ في  12-93أصدر بمكجب المرسكـ التشريعي رقـ   
ترقية االستثمار انكف تضمف صراحة تشجيع كتنظيـ ك ، كيعتبر ىذا األخير بمثابة أكؿ ق(1)بترقية االستثمار
لمجزائر نحك قي كىك بذلؾ يعكس التكجو الحقي، االقتصاديةخالؿ مرحمة اإلصالحات  األجنبي المباشر
ـ إفساح المجاؿ أكثر لممستثمريف الخكاص )أجانب أالتكيؼ مع التحكالت العالمية عبر االنفتاح أكثر ك 

نحك  االقتصادمكذلؾ العمكمييف مف أجؿ المساىمة في دفع عجمة النمك محميف، معنكييف أك طبيعييف ( ك 
نظمة لدخكؿ المستثمريف األجانب الم مختمؼ المبادئ كالقكاعد قانكفك لقد تضمنت بنكد ىذا ال، األماـ

 الحكافزيا، إلى جانب مختمؼ اإلمتيازات ك معاممتيـ كالنشاطات المرخصة مف حيث االستثمار فيك 
ىي في مراسيـ تنفيذية مدعمة لممرسكـ ك  سرعاف ما تكالت عممية إصداركالضمانات الممنكحة ليـ، ك 

التدابير المختمفة  ك تسييؿ اتخاذ وشراؼ عمى تنظيمعمكميا تعمقت بإنشاء الييئة المخكؿ ليا صالحية اإل
بشأنو، إلى جانب ضبط مختمؼ أنظمة تحفيزه

.   

سيما فيما الؽ عمى االستثمارات األجنبية كالكطنية الخاصة بكيحدد ىذا المرسكـ النظاـ الذم يط  
الخاصة بانتاج السمع أك الخدمات كالغير مخصصة صراحة لمدكلة أك  االقتصاديةيتعمؽ باألنشطة 

كقد  ،لفركعيا أك ألم شخص معنكم صراحة بنص تشريعي، كىذا ما تؤكده المادة االكلى مف ىذا القانكف
فيما يتعمؽ بالشركات ذات االقتصاد  1986، 1982إلغاء القيكد التي ميزت قكانيف ىذا القانكف تضمف 

حدد ىذا عاد كؿ المعكقات التي تقؼ أماـ حركة االستثمارات األجنبية المباشرة ، كما المختمط كاستب
القانكف الشركط الكفيمة بتنظيـ االستثمار في الجزائر كالكاجب عمى المستثمريف مراعاتيا كالمتمثمة في 

APSIكدعـ االستثمار ضركرة التصريح باالستثمارات لدل ككالة ترقية 
  جياز حككمي كىي عبارة عف

أصبحت الككالة مرجعا  ،مضي سنتيف إذ بعدلو طابع إدارم، أنشئ لخدمة المستثمريف كالمركجيف، 

                                                 

 تتمثؿ ىذه المراسيـ في:    

  المتضػػػػػمف أحكػػػػػاـ صػػػػػالحيات ك تنظػػػػػيـ ك سػػػػػير ككالػػػػػة ترقيػػػػػة ك دعػػػػػـ  17/10/1994الصػػػػػادر فػػػػػي  319-94المرسػػػػػـك التنفيػػػػػذم رقػػػػػـ
 االستثمارات.

  المتضمف إنشاء ك سير المناطؽ الحرة. 17/10/1994المؤرخ في  320-94المرسـك التنفيذم رقـ 
  12-93مػػف المرسػػـك التشػػريعي رقػػـ  24المتضػػمف تطبيػػؽ أحكػػاـ المػػادة  17/10/1994الصػػادر فػػي  321-94المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ 

 المتعمقة بشركط تعييف المناطؽ الخاصة ك ضبط حدكدىا

  المتضػػمف أحكػػاـ تخػػص مػػنح امتيػػاز أراضػػي األمػػالؾ الكطنيػػة الكاقعػػة فػػي  17/10/1994الصػػادر فػػي  322-94المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ
 المناطؽ الخاصة.

  المحدد لمحد األدنى لألمكاؿ الخاصة المتعمقة باالستثمار. 17/10/1994الصادر في  323-94المرسـك التنفيذم رقـ 
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كمف بيف األىداؼ الرئيسية ليذه الككالة أساسيا لكؿ ما يتعمؽ باالستثمار المحمي كاألجنبي في الجزائر، 
 (1):نذكر

 ؛دعـ كمساعدة المستثمريف إلنجاز مشاريعيـ -
 ؛تطكير االستثمارات المحمية كاألجنبيةالعمؿ عمى  -

 ؛المرتبطة باالستثمار تطبيقا لمسياسة الكطنية في ىذا المجاؿمنح الحكافز  -

 التي تعيدكا بيا مع اإلدارات المعنية. لمشركط السير عمى احتراـ المستثمريف -

 (2):فتتمثؿ فيقانكف الأقرىا أما الضمانات القانكنية التي 

االلتزامات فيما كؽ ك ػالحقفي كالجزائرييف  المعنكييف األجانبالطبيعييف ك لمساكاة بيف األشخاص ا -
الدكؿ التي يككف المبرمة بيف الدكلة الجزائرية ك  مع االحتفاظ بأحكاـ االتفاقية يتصؿ باالستثمار،

 ؛ىؤالء األشخاص مف رعاياىا

االستثمارات المنجزة في إطار ال تطبؽ المراجعات أك اإللغاءات التي قد تطرأ في المستقبؿ عمى  -
 ؛طمب المستثمر ذلؾ صراحة  إذاإال  المرسكـ التشريعي

ال يمكف أف تككف االستثمارات المنجزة مكضكع تسخير عف طريؽ اإلدارة، ما عدا الحاالت التي  -
 ؛منصؼ يترتب عمى التسخير تعكيض عادؿ ك  نص عمييا التشريع المعمكؿ بو ك

ك نتيجة إلجراء أما بفعؿ المستثمر إالدكلة الجزائرية، أم نزاع بيف المستثمر األجنبي ك  يعرض -
ثنائية أك متعددة إعمى المحاكـ المختصة إال إذا كانت ىناؾ ، اتخذتو الدكلة الجزائرية ضده

تفاؽ خاص ينص عمى شرط إاألطراؼ أبرمتيا الدكلة الجزائرية، تتعمؽ بالصمح أك التحكيـ أك 
 جراء الصمح بالمجكء إلى تحكيـ خاص.اـ أك يسمح لألطراؼ باالتفاؽ عمى يالتحك

 

الذم ، ك العائدات الناتجة عنياتحكيؿ رؤكس األمكاؿ المستثمرة ك  إمكانيةيتضمف ىذا القانكف كما  
"تستفيد الحصص التي تنجز بتقديـ حصص مف  12-93مف المرسكـ التشريعي  12نصت عميو المادة 

كد قانكنا مف تأرسميا مف البنؾ المركزم الجزائرم الذم ي سعرةكم بعممو قابمة لمتحكيؿ الحر ،رأس الماؿ
كالعكائد الناجمة عنو، كيخص ىذا الضماف الناتج  مف ضماف تحكيؿ رأس الماؿ المستثمر ،استيرادىا

كما تنفذ  "،الصافي لمتنازؿ أك لمتصفية حتى كلك كاف ىذا المبمغ يفكؽ رأس الماؿ األصمي المستثمر
 طمبات التحكيؿ التي يقدميا المستثمر في أجؿ ال يتجاكز ستيف يكما.

                                                 
الممتقى الدكلي األكؿ حكؿ " متطمبات تأىيؿ ، -واقع وآفاق– الصغيرة والمتوسطة تالمؤسسااألجنبي في  االستثمارعبد المجيد أكنيس، 1

 .254. ، ص2006أفريؿ  18-17الشمؼ،  كالمتكسطة في الدكؿ العربية"، المؤسسات الصغيرة
2
 .93/12مف القانكف  41، 40،  39،  38راجع المكاد:   
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متيازات التي تمنحيا الككالة الكطنية حفيزات في إطار اإلمنح قانكف االستثمار جممة مف التلقد ك  
االستفادة ية أـ أجنبية ، يمكنيا ثمرة في الجزائر سكاء كانت محمسات المست، فالمؤسدعـ االستثمارلترقية ك 

 حسب النظاـ الذم تنتمي إليو كما يمي:االستغالؿ مف تسييالت عديدة أثناء فترتي اإلعداد ك 

كتتمثؿ في مجمكعة االمتيازات التي يتحصؿ  االمتيازات الممنوحة لممستثمر حسب النظام العام : -1
طريؽ ييدؼ إلى تحقيؽ عف   عمييا كؿ مستثمر سكاء كاف شخص طبيعي أك معنكم، خاص أك عاـ

أسيمو استثمارا إنتاجيا، عمى أف تككف االستثمارات المتعمقة بالنظاـ العاـ محددة في فترة ال تتجاكز 
 (1): كما يمي ثالث سنكات، كىي

 خالل فترة اإلعداد: - أ

اإلعفاء مف ضريبة نقؿ الممكية بمقابؿ بالنسبة لكؿ المشتريات العقارية المنجزة في إطار  -
 ؛االستثمار

% تخص العقكد التأسيسية 0.5في مجاؿ التسجيؿ بنسبة منخفضة تقدر بػ تطبيؽ رسـ ثابت  -
 ؛كالزيادات في رأس الماؿ

إعفاء الممكيات العقارية التي تدخؿ في إطار االستثمار مف الرسـ العقارم ابتداء مف تاريخ  -
 ؛الحصكؿ عميو

باشرة في إنجاز االستثمار سكاء اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة كالخدمات التي تكظؼ م -
كانت مستكردة أك محصال عمييا مف السكؽ المحمية إذا كانت ىذه السمع كالخدمات مكجية 

 ؛إلنجاز عمميات خاضعة لمرسـ عمى القيمة المضافة
% في مجاؿ الرسكـ الجمركية عمى السمع المستكردة التي تدخؿ 3تطبيؽ نسبة منخفضة تقدر بػ  -

ستثمار، كيمكف لمسمع المستكردة أف تككف محؿ تناكؿ أك تحكيؿ طبقا مباشرة في إنجاز اال
 .لمتشريع المعمكؿ بو بعد مكافقة الككالة

 خالل فترة اإلستغالل:  - ب

اإلعفاء طيمة فترة أدناىا سنتيف كأقصاىا خمس سنكات مف الضريبة عمى األرباح لمشركات،  -
 ؛خكؿ المشركع حيز التنفيذبتداء مف دإكالدفع الجزافي لمرسـ عمى النشاط الصناعي 

 ؛تطبيؽ نسبة منخفضة عمى األرباح التي يعاد استثمارىا بعد انقضاء فترة اإلعفاء المحددة -

                                                 
1
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اإلعفاء مف الضريبة عمى أرباح الشركات كالدفع الجزافي كالرسكـ عمى الدفع الجزافي كعمى  -
الصادرات بعد فترة النشاط الصناعي كالتجارم في حالة التصدير، كذلؾ حسب رقـ أعماؿ 

 ؛النشاط
%برسـ األجكر المدفكعة لجميع العماؿ، 7االستفادة مف نسبة اشتراكات أرباب العمؿ المقدرة بػ  -

طيمة ففترة اإلعفاء المحددة مع تحمؿ الدكلة لفارؽ االشتراكات المذككرة، ككذلؾ تعكيضات لمنسب 
 .تماعيالمئكية التي حددىا التشريع كالضماف في مجاؿ الضماف االج

 يمكف التطرؽ إلى نكعيف مف االمتيازات كىي:: الخاص االمتيازات الممنوحة حسب النظام -2

تستفيد االستثمارات المنجزة في  االمتيازات الخاصة باالستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة:  - أ
المناطؽ الخاصة كالمصنفة حسب مناطؽ لمترقية كمناطؽ لمتكسع االقتصادم التي تساىـ في 

امتيازات ال تتجاكز ثالث سنكات تستفيد منيا ابتداء مف تاريخ تبميغ الككالة، مف  التنمية الجيكية
 (1):  كىي

% فيما يخص العقكد التأسيسية 5اإلعفاء مف ضريبة نقؿ الممكية بمقابؿ بنسبة منخفضة قدرىا  -
 ؛كالزيادات في رأس الماؿ

ى أشغاؿ اليياكؿ القاعدية الالزمة إلنجاز االستثمار كميا بالنفقات المترتبة عمتتكفؿ الدكلة جزئيا أك  -
 ؛بعد تقكيميا مف طرؼ الككالة

إعفاء السمع كالخدمات التي تكظؼ مباشرة في إنجاز االستثمار عمييا مف السكؽ المحمية، إذا  -
 ؛كانت ىذه السمع كالخدمات محددة إلنجاز عمميات خاضعة لمرسـ عمى القيمة المضافة

% في مجاؿ الرسكـ الجمركية عمى السمع المستكردة، التي تدخؿ 3تقدر بػ  تطبيؽ نسبة منخفضة -
 مباشرة في إنجاز االستثمار.

كبناءا عمى قرار الككالة  يمكف لالمتيازات التي يستفيد منيا المستثمر في أف تستغؿ   
     :كىذه االمتيازات ىي  مف تاريخ المشركع اابتداء

شركات كالدفع الجزافي كالرسـ عمى النشاط الصناعي كالتجارم اإلعفاء مف الضريبة عمى أرباح ال -
 ؛سنكات مف النشاط الفعمي 05إلى  01طيمة فترة أدناىا مف 

اعتماد الممكيات العقارية التي تدخؿ في إطار االستثمار مف الرسـ العقارم ابتداء مف تاريخ  -
 ؛الحصكؿ عمييا

                                                 
1
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استثمارىا في منطقة خاصة بعد فترة  % مف النسبة المنخفضة لألرباح التي يعاد50تخفيض  -
 ؛النشاط

افي كالرسـ عمى النشاط اإلعفاء مف الضريبة عمى أرباح الشركات كالدفع الجز  ،في حالة التصدير -
 .التجارم حسب رقـ األعماؿ الخاص بالصادرات بعد فترة النشاطالصناعي ك 

شمؿ االستثمارات المنجزة في تك  االمتيازات المتعمقة باالستثمارات المنجزة في المناطق الحرة: -ب 
حيث تعد ، ، كتككف ىذه االستثمارات مكجية أساسا إلى التصديرإنشاؤىا المناطؽ الحرة المزمع

ات التجارة المؤسسات المكجكدة في التراب الكطني مف عمميات التجارية بيف المنطقة الحرة ك العممي
االستثمارات مف جميع الضرائب كالرسكـ كاالقتطاعات ذات الطابع ىذه كتعفى ، (1)الخارجية

 باستثناء : الجمركيالجبائي كالشبو جبائي ك 

 ؛مساىمات االشتراؾ في النظاـ القانكني كفي الضماف االجتماعي -
 مف مبمغ أجكرىـ.% 02يخضع العماؿ األجانب لنظاـ الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي بنسبة  -

 1990لسنة  رالمتعمق بتطوير االستثما 03 - 01األمر رقم  ثالثا:

تطكير االستثمار الخاص في الجزائر بصدكر األمر الرئاسي رقـ تدعـ اإلطار القانكني لترقية ك   
أجؿ إعطاء دفع ، كالذم جاء مف (2)رالمتعمؽ بتطكير االستثماك  2001أكت  20المؤرخ في  01-03

كذلؾ بعد النتائج السمبية التي خمفيا المرسكـ التشريعي رقـ  لمسيرة االستثمارات في الجزائر،جديد 
طالما أنو لف يحقؽ ما كاف منتظرا  حيث أف التجربة دلت عمى بعض النقائص كالقصكر فييا، ،93/12
كالة الكطنية بيف مجمكع الممفات المكدعة لدل الك ،  فمف رغـ الضمانات كالحكافز التي قدمت فيو و،من

ط ، منيا فق % 10تجسيد  تـ( 2001-1993خالؿ الفترة )ممفا  48لترقية االستثمار التي بمغ عددىا 
يشجع عمى المزيد مار في ثكب جديد ليعزز الحكافز ك المتعمؽ بتطكير االستث 03-01لذلؾ جاء األمر رقـ 

 .مآخذمف االستثمارات كيتفادل ما كقع فيو المرسـك التشريعي السابؽ مف 

زت بتأكيد ما كاف يمنحو كما تمي ،القانكف الجديد الكثير مف الحكافز اإلضافيةبنكد تضمنت كقد    
 :ارتكز القانكف الجديد عمى مبادئ أساسية أىمياك   السابؽ كتكضيح بنكده بشكؿ قاطعالقانكف 

لغاء أم نكع مف التصريح المسبؽمبدأ الحرية الكاممة لالستثمار ك إقرار  -  ؛ا 

 ؛الكاجباتبيف جميع المستثمريف في الحقكؽ ك المساكاة  -

                                                 
1
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ك ىتثمريف، ك تسييؿ انطالؽ العممية االستثمارية مف خالؿ إيجاد إطار يتكلى التعامؿ مع المس -
الجزائرية  كاليات تضـ أىـ المدف 06حاليا بالشباؾ المكحد الالمركزم المتكاجد حاليا في  يتمثؿ

 .إلى داخؿ الجنكب الصحراكممف الشماؿ شرقا ك غربا ك كسطا ك 

 

المصادرة أك االستثمارم بحماية ضد التأميـ ك  ع المشركعتمت تتمثؿ في: فالمقررة ات أما الضمان
، يضمف القانكف لممستثمر حرية تحكيؿ األرباح كرأس الماؿ في كؿ كقتكما   كع،إجراء مف ىذا الن أم
األجنبية المنجزة في كطنية ك ؽ عمى االستثمارات اليطبلذم أصبح ظاـ العاـ القد حدد القانكف الجديد النك 

جز في إطار منح االمتيازات كذا االستثمارات التي تن، ك مع كالخدماتلمسالمنتجة  االقتصاديةالنشاطات 
 األجانب .ييف ك الخاصة لممستثمريف المحم

 (1)بػ:  در كفؽ القانكف الجديد قد تحدمفيـك االستثما إف

إعادة  اج، أكنتإطار استحداث نشاطات جديدة أك تكسيع قدرات اإل اقتناء أصكؿ تندرج في -
 ؛التأىيؿ أك إعادة الييكمة 

 ؛المساىمة في رأسماؿ مؤسسة في شكؿ مساىمات نقدية أك عينية  -
 .استعادة النشاطات في إطار خصخصة جزئية أك كمية  -

تطكير ، مار المستيدؼبذلؾ يككف ىذا القانكف قد فتح المجاؿ كاسعا كي يشمؿ معنى االستثك  
نشاء اظيكرىا، كإقامة ك الحالية نشكءىا ك  االقتصاديةأت السياسات كؿ النشاطات التي ىي ةكترقي

الخاص الكطني أك األجنبي كالمساىمة في عمميات  لعاـ أكمستحدثة مف قبؿ القطاع امشركعات جديدة ك 
ية القائمة أك في المشركعات االستثمار  المشاركةك ية أك الجزئية أك نشاطات إعادة الييكمة صصة الكمك الخ

كما خصت االستثمارات كفقا ليذا  ،العينيةسيا عف طريؽ المساىمات المالية ك تأسيالمرتقب إقامتيا ك 
 :التالية  نظمةاألالقانكف بعدة امتيازات تختمؼ تبعا لمنظاـ الذم تنتمي إليو ك قد تـ التمييز بيف 

يتعمؽ ىذا النظاـ باالستثمارات التي يطمؽ عمييا استثمارات عادية في مرحمة  النظـام العـام: -1
استغالليا، فمف ناحية االستفادة فاف كؿ شخص طبيعي أك معنكم، عاـ أك خاص، كطني أك أجنبي 
ينشأ عمى شكؿ مساىمات استثمار عادم خارج المناطؽ التي يستكجب التطكر فييا مساىمات 

نجازىا  مف المزايا إفي ظؿ ىذا النظاـ خالؿ فترة  أف تستفيد االستثمارات خاصة مف الدكلة، كيمكف
   (2): التالية

تطبيؽ نسبة المخفضة في مجاؿ الحقكؽ الجمركية فيما يخص التجييزات المستكردة كالتي تدخؿ  -
 ؛بصفة مباشرة في إنجاز االستثمار
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كالخدمات التي تدخؿ مباشرة في اإلعفاء مف الضريبة عمى القيمة المضافة فيما يخص السمع  -
 ؛إنجاز االستثمارات

بعكض فيما يخص كؿ المقتنياف العقارية التي تمت م إطار الممكية رسـ نقؿ اإلعفاء مف دفع  -
  .االستثمار المعني

فاف االستثمارات تستفيد مف مزايا خاصة حيث أنيا تنجز في  ،ضمف ىذا النظاـ :ستثنائيلنظام االا -2
المناطؽ التي تستدعي تنميتيا مساىمة الدكلة الخاصة، أك تمؾ التي تكتسي أىمية خاصة بالنسبة 

خاصة كالتي مف شانيا أف تحافظ عمى البيئة تكنكلكجيات لالقتصاد الكطني، خاصة عندما تستعمؿ 
الطاقة كتؤدم إلى تحقيؽ تنمية مستدامة كتستفيد االستثمارات التي  كتحمي المكارد الطبيعية، كتدخر

  (1): ضمف ىذا اإلطار مف المزايا اآلتية تنجز

 : مشروعإنجاز الخالل فترة  -أ

 ؛اإلعفاء مف دفع حقكؽ نقؿ الممكية لممفتشيات العقارية التي تتـ في إطار االستثمار -
فيما يخص عقكد التأسيس  %0.2منخفضة قدرىا تطبيؽ حؽ ثابت في مجاؿ التسجيؿ بنسبة  -

 ؛كزيادات في رأس الماؿ
اإلعفاء مف الضريبة عمى القيمة المضافة فيما يخص السمع كالخدمات التي تدخؿ مباشرة في     -

إنجاز االستثمار سكاء كانت مستكردة أك تـ اقتنائيا مف السكؽ المحمية كذلؾ عندما تككف ىذه 
 نجاز عمميات تخضع لمضريبة عمى القيمة المضافة.السمع كالخدمات مكجية ال

 االستغالل:خالل فترة  -ب

كمف " IBS "سنكات مف النشاط الفعمي مف الضريبة عمى أرباح الشركات 10اإلعفاء لمدة  -
كمف الرسـ عمى النشاط  "VFكمف الدفع الجزافي "" IRGالضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي "

 ؛"TAPالميني"
قتناء مف الرسـ العقارم عمى الممكيات العقارية التي مف تاريخ اإلسنكات ابتداءا  10اإلعفاء لمدة  -

 ؛تدخؿ في إطار االستثمار
 منح مزايا إضافية مف شأنيا أف تحسف أك تسيؿ االستثمار مثؿ تأجيؿ العجز كآجاؿ االستيالؾ. -

 

                                                 
1

 .03-01مه األمر  11المادة  
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الييآت القانكف الجديد استحدث مف أجؿ تجسيد عممية التكجو نحك تدعيـ ك تطكير االستثمار  ك
 :التالية

 ANDI Agence nationale de développement deالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار   .1

l’investissement:  كالمتعمؽ بتطكير االستثمار  03-01تأسست بمقتضى األمر الرئاسي رقـ
كىي مؤسسة  ،2002 أكت 20في  ، كذلؾAPSIلتحؿ محؿ الككالة الكطنية لترقية ك دعـ االستثمار 

عمكمية ذات طابع إدارم تعنى بخدمة المستثمريف الكطنييف كاألجانب عمى حد سكاء، كتعتبر ىذه 
الككالة األداة األساسية لمتعريؼ بفرص االستثمار القائمة في الجزائر كالتركيج ليا كاستقطاب رؤكس 

باشرة برئاسة الحككمة كميمتيا تسييؿ األمكاؿ كاالستثمارات األجنبية المباشرة، كترتبط إداريا بصفة م
كتبسيط إجراءات االستثمار إلى أقصى الحدكد الممكنة، ككذا التعريؼ بفرص االستثمار في الجزائر، 

كتحرير االستثمارات الخاصة الكطنية كاألجنبية مف  االقتصادمكما أنيا تجسد تنفيذ برنامج اإلصالح 
يـ كتكفير كؿ المعطيات ليـ خاصة إذا ما تعمؽ األمر خالؿ مساعدة المستثمريف عمى إنجاز مشاريع

جديدة ينطكم  كمناخ االستثمار، كالعمؿ عمى تطكير كترقية مجاالت كأنماط االقتصادمبالمحيط 
 ذلؾ مف خالؿ اضطالعيا بالمياـ التالية: عمييا االستثمار، ك 

 ؛نجاز االستثماربكؿ الكثائؽ اإلدارية الضركرية إلتزكيد المستثمر  -
 ؛ميغ المستثمر بقرار منحو المزايا المطمكبة أك رفض منحو إياىاتب -

 ؛ترقية االستثمارات كتطكيرىا كاستقباؿ المستثمريف األجانب كالمحمييف كمساعدتيـ -

دمات الشباؾ الكحيد ختجسيد المشاريع بكاسطة ك  تسييؿ اإلجراءات التأسيسية لممؤسسات -
 ؛مركزم الال

ىك عبارة عف حساب الذم االستثمار ك تسيير صندكؽ دعـ ك  باالستثمارمنح المزايا المرتبطة  -
تمكيؿ مساىمة الدكلة في كمفة المزايا لمتكفؿ بأقره القانكف الجديد يكجو   تخصيص خاص

 ؛خاصة النفقات المتعمقة بالمنشآت األساسية الضركرية إلنجاز االستثمارك الممنكحة لالستثمارات 

 ت التي يعيد بيا المستثمر خالؿ مدة العقد.التأكد مف احتراـ االلتزاما -

ىك ك  :CNI" L’investissement Le Conseil National De" المجمس الوطني لالستثمار .1
 ؼ أساسا بػ :مكميشرؼ عميو رئيس الحككمة  ،عبارة عف جياز رسمي لالستثمار

اقتراح التدابير الالزمة لتطكير االستثمارات، كىذا بكضع إطار عاـ لخطة االستثمارات طبقا لما  -
 ؛ 03-01تحدده المادة األكلى مف األمر 
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إبداء مكافقتو اإللزامية فيما يخص االتفاقيات التي تبرميا الككالة الكطنية لتشجيع االستثمارات  -
منحيا التشريع المزايا التي تستفيد منيا االستثمارات التي يلحساب الدكلة كالمستثمر، كما يحدد 

 الجديد كيفصؿ فييا؛

صدار القرار بمنح ىذه  - دراسة طمبات منح المزايا بعد التحقؽ مف تكفر الشركط الالزمة لذلؾ كا 
 ؛المزايا

 رفع تقارير إلى مصالح الحككمة تتضمف اتجاىات االستثمار كتنميتو كالتدابير الضركرية لدعمو -
 ؛كتشجيعو، كدراسة الصعكبات التي تكاجو المستثمريف كاقتراح الحمكؿ المناسبة

إبداء رأيو في المسائؿ التي تحاؿ إليو مف طرؼ الجيات المعنية باالستثمارات فيما يخص تفسير  -
أغراض قانكنية تعنى باالستثمارات كما يتمقى اقتراحات المستثمريف األجانب، كبحثيا كتقديـ 

 مصالح الحككمة مف أجؿ دراستيا كاتخاذ القرارات بشأنيا.تكصيات إلى 

تـ استحداثو مف أجؿ : GUD " Guichet Unique Décentraliséالشباك الوحيد الالمركزي " .3
رفع العكائؽ البيركقراطية كتسييؿ اإلجراءات اإلدارية أماـ المستثمريف المحمييف كاألجانب، كيتككف ىذا 

الييئات كالمؤسسات المعنية باالستثمار، كتقكـ الككالة الكطنية  الشباؾ مف مختمؼ مكاتب ممثمي
يكـ،  30لتشجيع االستثمار عبر ىذا الشباؾ ، بإبالغ المستثمريف بقرار منح المزايا في اجؿ أقصاه 

كما تسمـ كؿ الكثائؽ المطمكبة قانكنا النجاز االستثمار، كيخضع التماس خدمات الشباؾ الكحيد 
 .ع تصريح االستثمار كطمب المزاياارة المستثمريف باستثناء إيداكجياز المركزم إلد

 ( MDCGCPPI)الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكمفة بالمساىمة و ترقية االستثمار  .4

 Le Ministère Délégué du chef du Gouvernement chargé de la participation et 

la promotion de l’investissement 

 تضطمع بالمياـ التالية :ك 

 ؛تنسيؽ األنظمة المرتبطة بتحضير كتجسيد برامج الخكصصة -
 ترقية كتطكير االستثمار.لاقتراح إستراتيجيات  -
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 :  92-90المعدل والمتمم لألمر رقم  1995لسنة  97-95األمر رقم رابعا: 

المكاد التالية مف األمر حيث تـ تعديؿ  03-01يؿ كتتميـ بعض أحكاـ األمر كييدؼ الى تعد 
01-03 :(1) 

حيث تـ ،  03-01االستثمارات التي تستفيد مف المزايا التي يمنحيا األمر  حددكالتي ت:  2المادة  -
تحدد  ىذه المزايا كمف مف االستفادة استثناء قائمة نشاطات كسمع كخدمات كفؽ األمر الجديد 

 ؛لمجمس الكطني لالستثمارطابؽ مف اعف طريؽ التنظيـ بعد رأم مىذه القائمة 

تـ تعديؿ نصيا مف " تنشأ  ،: كالتي تقضي بانشاء الككالة الكطنية لتطكير االستثمار 5المادة  -
تنشأ "الستثمار تدعى في صمب النص "الككالة " إلى ئيس الحككمة ككالة كطنية لتطكير الدل ر 
عا صمب النص "ككالة"  كىذا ما يضفي عمى الككالة نك  ة كطنية لتطكير االستثمار تدعى فيككال

 ؛مف االستقاللية كيمغي الكصاية
يكـ ابتداءا مف تاريخ  30عمى أنو لمككالة أجؿ أقصاه  03-01تنص كفقا لألمر كالتي  :6المادة  -

إيداع طمب المزايا مف أجؿ تزكيد المستثمريف بكؿ الكثائؽ اإلدارية الضركرية النجاز االستثمار 
، كتـ تعديميا إلى أف أقصى أجؿ يمنح لمككالة ىك تثمر بقرار منحو المزايا مف عدموتبميغ المسك 

أياـ  لتسميـ المقرر المتعمؽ  10از كساعة لتسميـ المقرر المتعمؽ بالمزايا الخاصة باالنج 72
ت تحدد لممفابالمزايا الخاصة باالستغالؿ، كما يمكف لمككالة تحصيؿ إتاكة مقابؿ تكاليؼ دراسة ا

 ؛حسب التنظيـ
ظاـ : كالتي تنص كفؽ األمر السابؽ عمى المزايا الممنكحة لالستثمارات المنجزة كفؽ الن8المادة  -

مزايا كفي المادة السابعة منو ، ليضاؼ إلييا كفؽ األمر الجديد العاـ خالؿ فترة االنجاز فقط
سنكات بعد معاينة الشركع في االستثمار كالذم تعده  3جديدة خالؿ فترة االستغالؿ كلمدة 

 المصالح الجبائية بطمب مف المستثمر تتمثؿ في:  

 ؛اإلعفاء مف الضريبة عمى أرباح الشركات                                                                            
  عمى النشاط الميني مف الرسـاإلعفاء. 

األمر : كالتي تخص المزايا الممنكحة لالستثمارات المنجزة كفؽ النظاـ االستثنائي في 00المادة  -
التسجيؿ فيما يخص عقكد حقكؽ ، حيث تـ كفؽ األمر الجديد إلغاء نجازالسابؽ خالؿ مرحمة اإل

كفؽ األمر  %0.2منخفضة قدرىا بنسبة تطبؽ كالتي كانت  زيادات في رأس الماؿالالتأسيس ك 
نتاج ىذا المخصصة لإل، ككذا اإلعفاء مف الرسـ العقارم فيما يخص الممكيات العقارية  01-03

                                                 
1

، 47، العدد ، الجريدة الرسمية03-01ألمر رقـ المعدؿ كالمتمـ ل 2006سنة جكيمية  15المؤرخ في  08-06األمر رقـ  لزيادة االطالع راجع: 
 . 2006جكيمية  19الصادرة بتاريخ 
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، أما سنكات 5كىذا خالؿ فترة انجاز ال تتجاكز  ،إضافة إلى المزايا المقررة في القانكف السابؽ
معاينة الشركع في االستثمار تاريخ ابتداءا مف سنكات  10الستغالؿ كلمدة أقصاىا خالؿ مرحمة ا

مف الضريبة عمى  يتمتع المستثمر باإلعفاء ،كالذم تعده المصالح الجبائية بطمب مف المستثمر
 ؛عمى النشاط الميني اإلعفاء مف الرسـك  أرباح الشركات

مر األخير عمى " ينشأ كالمتعمقة بانشاء المجمس الكطني لالستثمار، حيث ينص األ:  07المادة  -
 يدعى في صمب النص "المجمس" يكضعالمكمؼ بترقية االستثمارات مجمس كطني لدل الكزير 

تصمة باستراتيجية االستثمارات كبسياسة متحت سمطة كرئاسة رئيس الحككمة كيكمؼ بالمسائؿ ال
كتحدد تشكيمة المجمس  بكؿ المسائؿ المتصمة بتنفيذ أحكاـ ىذا األمركعمكما  ،دعـ االستثمار

                                                                                      الكطني لالستثمار كسيره كصالحيتو عف طريؽ التنظيـ. 

 لالستثمار مشجعة ومنظمة : قوانين أخرىخامسا

  21 -91بالقانكف رقـ  ،1986تـ تعديؿ قانكف المحركقات لسنة :  10-80قانون المحروقات  -1
 1991ديسمبر 04الصادر في 

 ، كقد نص عمى مايمي:( 1)

 فتح شراكة مع المستثمريف األجانب، مف خالؿ نشاطات البحث كالتطكير؛ -

 إرساء الدخكؿ بالنسبة لمشريؾ األجنبي في اآلبار المكتشفة المستغمة أك غير المستغمة؛ -

كاستغالؿ قنكات نقؿ المحركقات لصالح الشركة  منح اإلمكانية لمشريؾ األجنبي بتمكيؿ كبناء -
 الجزائرية سكنطراؾ؛

تكسيع النظاـ المطبؽ عمى المحركقات السائمة ) كتشمؿ النفط الخاـ كسكائؿ الغاز الطبيعي(،  -
 كىكذا سمح لمشريؾ األجنبي بتمكيؿ كتطكير كاستغالؿ آبار المحركقات؛

، لتحفيز البحث كالتنقيب %10ألتاكة إلى ، كا%42إمكانية تخفيض الضريبة عمى األرباح إلى  -
 في المناطؽ الصعبة، كاستعماؿ طرؽ االسترجاع الحديثة؛

 63في حالة المنازعات، يحؽ لمشريؾ األجنبي المجكء إلى التحكيـ الدكلي، ) كىذا خالقا لممادة  -
 الذم يجبر الطرؼ األجنبي إلى المجكء إلى المحاكـ الجزائرية(. 14-86مف القانكف 

 

كيعتبر ىذا القانكف بمثابة نقطة انعطاؼ ميمة في نظرة الجزائر لمشركات األجنبية ألنو  يخص      
قطاع يمثؿ الشرياف األكبر لالقتصاد الجزائرم كىي خطكة  تؤكد إلغاء التأميـ مف خالؿ القانكف الذم 

 .ينص عمى السماح لمشركات البتركلية بالمساىمة في تنمية القطاع المحركقاتي

                                                 

1 Loi N° : 91-21 du 04 Décembre 1991, modifiant et complétant la loi N° : 86-14    Du 14 Août 1986.  
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1990المتوسطة لسنة المؤسسات الصغيرة و  القانون التوجييي لترقية -2
صدر بمكجب المرسـك  :(1)

كيتناكؿ ىذا القانكف التعريؼ بالمؤسسات الصغيرة  ،2001ديسمبر  12في  01/18التشريعي رقـ 
كقد بادرت كزارة الصناعات الصغيرة  كالمتكسطة كالدكر الذم يمكف أف تمعبو في تحريؾ التنمية،

 كالمتكسطة بكضع استراتيجية بعيدة المدل تقكـ عمى المحاكر الرئيسية التالية:

كبالتالي تحديد كؿ  أك قانكنيا أك ماديا كاف ماليا اسكاء دراسة محيط ىذا القطاع،تشخيص ك  -
 ؛المعكقات

بإنشاء  البطالة ةالتخفيؼ مف حدكيأتي عمى رأسيا  حددت فيو األىداؼ التي تطمح لتحقيقيا، -
 ؛مالييف منصب شغؿ 06بطاقة استيعاب ال تقؿ عف  2020ألؼ مؤسسة مع آفاؽ  600حكالي 

المساىمة في خمؽ محيط استثمارم مف شأنو أف يستقطب مزيدا مف األمكاؿ سكاء كانت محمية أك  -
كتقديـ الخبرات كالتكنكلكجيا  ذلؾ عف طريؽ تمكيؿ كتأىيؿ المؤسسات كاليد العاممةك  أجنبية

 كتشجيع الشراكة األجنبية. عاكف الخارجيكىذا يعني االستفادة مف التذلؾ، الالزمة ل

 2002الصادر في نكفمبر  02/373جاء المرسكـ التنفيذم رقـ  كلتأكيد تحقيؽ ىذه اإلستراتيجية،
 ؽ بإنشاء صندكؽ ضماف القركض المكجية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بغرض تكفيركالمتعم

 عمى القركض البنكية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة.الضمانات الضركرية لمحصكؿ 

 المتعمق بتنظيم المؤسسات العمومية 1990أوت لسنة  19الصادر في  90/93األمر رقم  -3
 االقتصاديةتعريؼ المؤسسات العمكمية ىذا األمر تناكؿ ي (2):و تسييرىا و خوصصتيا االقتصادية

براـ االتفاقياتك  كالتنازؿككيؼ يتـ االقتناء  شكؿ رأسماؿ االجتماعي ليا،ك   تركيبة مجمس اإلدارة، كا 
األحكاـ المتعمقة بالخكصصة ك ، كما يتضمف كغيرىا مف األحكاـ كالقكاعد التي تنظـ ىذه المؤسسات

كمراقبة عمميات  كمكانة العماؿ األجراء منيا ،(3)ىااإلجراءات المتعمقة بتنفيذكيفياتيا ك كذلؾ 
القانكف رقـ  كيضاؼ إلى ىذا األمر، ،قة عمى نقؿ الممكية كغيرىاالخكصصة ك الشركط العامة المطب

 االقتصاديةكالذم يتضمف تنظيـ المؤسسات العمكمية  2001أكتكبر  21المؤرخ في  01/17
المرسـك ، ككذا كخكصصتيا ك بالدرجة األكلى مكافقة رئيس الجميكرية عمى األمر السابؽ ذكره

مراقبة عمميات الخكصصة كصالحيتيا ك كيفيات تنظيميا  الذم يحدد لجنة 01/354التنفيذم رقـ 
كيظير ىذا التشريع تخميا أكثر كضكحا مف طرؼ الدكلة لصالح المزيد مف عمميات ، كسيرىا

الخكصصة التي تشمؿ كؿ الشركات باستثناء سكنطراؾ، ىذا التشريع الجديد يبدك ككأنو أعطى 

                                                 
1

   2001ديسمبر  15، الصادر في  77الجريدة الرسمية ،عدد  ،2001ديسمبر  12في  01/18المرسـك التشريعي رقـ  
خكصصتيا، الجريدة الرسمية العدد كتسييرىا ك  المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية 2001أكت لسنة  20المكافؽ لػ  01/04األمر رقـ  2

 . 2001أكت سنة  22الصادرة بتاريخ  47
3
 01/04مف األمر  43إلى  13راجع المكاد مف   
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، بعد النتائج المتكاضعة ليا في فترة التسعينياتبعض الديناميكية لمسار الخكصصة  في الجزائر 
كاألرقاـ التي نشرت مف طرؼ كزارة المساىمة المكمفة بالعممية أشارت إلى بعض التقدـ الذم يستحؽ 

مؤسسة  459 شركة: منيا 1270التكقؼ عنده، حيث بمغ عدد الشركات المعنية بالخكصصة 
، سات متكسطة كأغمبيا مؤسسات صغيرةبمؤس ، كيتعمؽ األمر أساسافرع 713عمكمية اقتصادية ك

 ،(1)مؤسسة فقط ىي عبارة عف شركات كبرل 145كتشير كزارة المساىمة كترقية االستثمار إلى أف 
 2003الخكصصة المنجزة بيف سنة    كحسب حصيمة نشرىا مجمس مساىمات الدكلة، فإف عمميات 

 :مؤسسة مكضحة في الجدكؿ التالي 417شممت  2007ك ديسمبر 

 (1996- 1992عمميات الخوصصة المنجزة  خالل الفترة ) (:23)جدول رقم

 المجموع 1996 1995 1994 1993 1992 عدد العمميات
 192 68 62 50 07 05 الخوصصة االجمالية

 33 07 12 11 02 01 ( 49 <الخوصصة الجزئية )
 11 06 01 01 03 00 ( 49 >الخوصصة الجزئية)
 69 00 09 29 23 08 األجراءاالستعادة من طرف 

 29 09 02 04 10 04 الشراكة المضافة
التخمي عمى األصول لمخواص الذين 

 سيشترونيا من جديد
02 13 18 30 20 83 

 417 110 116 113 58 20 المجموع

 كزارة المساىمة كترقية االستثمار :المصدر

مؤسسة ارتفعت سنة  20خكصصة  2003كنالحظ مف خالؿ الجدكؿ أنو تـ في سنة       
 110ك  2006مؤسسة سنة  116ثـ  2005مؤسسة سنة  113مؤسسة ثـ إلى  58إلى  2004

 192:  % 100أم بتراجع نسبي، كما بمغ عدد المؤسسات المخكصصة بنسبة  2007مؤسسة سنة 
:  % 50مؤسسة ، كالمخكصصة بنسبة تقؿ عف  33:  % 50مؤسسة ، كالمخكصصة بنسبة تفكؽ 

 . مؤسسة 69مؤسسة بينما استفاد العماؿ مف  11

تـ إلغاء القانكف رقـ  :القرضوالمتعمق بالنقد و  1992أوت سنة  15المؤرخ في  92/00األمر  -3
الذم سمح بإعادة  2003أكت  26المؤرخ في  03/11المتعمؽ بالنقد كالقرض بمكجب األمر  90/10

النظر في تنظيـ كسير القطاع البنكي خاصة فيما يتعمؽ بدكر كؿ مف بنؾ الجزائر كمجمس النقد 

                                                 
1
، مجمة الباحث، كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية االقتصاديةانعكاسات استراتيجية الخوصصة عمى الوضعية المالية لممؤسسة محمد زرقكف،   

 .156، ص.2009/2010،  07عدد  كعمـك التسيير، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة،
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لصرؼ كحركات رؤكس كالقرض ككذا عممية مراقبة البنكؾ كالمؤسسات المالية إلى جانب قكاعد ا
 (1):كأىـ ما جاء في ىذا األمر فيما يخص تشجيع االستثمار األجنبي المباشر نذكر،  األمكاؿ

يسمح لغير المقيميف إنشاء بنكؾ ك مؤسسات مالية لكحدىـ أك بالمساىمة مع المقيميف،حيث  -
جنبية أف ألأنو يسمح لمبنكؾ كالمؤسسات المالية ا 03/11مف األمر رقـ  85ك  84نصت المادة 

 ؛تفتح فركعا ليا في الجزائر شريطة أف تتـ المعاممة بالمثؿ
السماح بتحكيؿ المداخيؿ ك الفكائد ك إعادة تحكيؿ رؤكس األمكاؿ كىذا ما نصت عميو صراحة  -

اإليرادات ك رؤكس األمكاؿ ككؿ النتائج كالمداخيؿ كالفكائد ك " 03/11مف األمر رقـ  126المادة 
المتصمة بالتمكيؿ يسمح بإعادة تحكيميا ك تتمتع بالضمانات المنصكص مف األمكاؿ غيرىا 

 ؛"عمييا في االتفاقيات الدكلية التي كقعتيا الجزائر

 إلى يرميك  (2):والمتعمق بالمحروقات  1994أفريل سنة  17الصادر في   94/96قانون رقم ال -4
تحسيف أداء القطاع، كذلؾ عف طريؽ مضاعفة استقطاب رؤكس األمكاؿ كالتكنكلكجيا لفائدة القطاع 

كمف أىـ ما جاء في ، لقطاعامنافسة في سكؽ المحركقات كاستكماؿ مسار اصالح زيادة المف أجؿ 
  ىذا القانكف ما يمي:

ت كضبطيا في مجاؿ كطنيتيف مستقمتيف ىما: ككالة كطنية لمراقبة النشاطاإنشاء ككالتيف  -
األكلى تكمؼ ، حيث كككالة كطنية لتثميف مكارد النفط)سمطة ضبط المحركقات ( المحركقات 

طة سبالتنظيـ المتعمؽ بتطبيؽ التعريفات كمبدأ االستعماؿ الحر مف الغير لمنشآت النقؿ بكا
مخاطرالكبرل في مجاؿ الصحة كاألمف الصناعي كالبيئة كالكقاية مف ال التنظيـقنكات التكزيع، 

دارتيا، السير عمى احتراـ دفتر الشركط الخاص بإنجاز منشآت ا لنقؿ بكاسطة األنابيب كا 
المعاييرالمعدة عمى أساس دكلي ككذا تطبيؽ العقكبات كالغرامات في كالتخزيف كتطبيؽ المقاييس ك 

االستثمارات في ، فيما تكمؼ الثانية بترقية (3)حالة مخالفة القكانيف المتعمقة بالنشاطات السابقة
مجاؿ البحث كاستغالؿ المحركقات، تسميـ رخص التنقيب، القياـ بعممية طرح المناقصات كتقييـ 

ات البحث متابعة كابراـ العركض المتعمقة بنشاطات البحث كاالستغالؿ، منح كاالستغالؿ مساح
كالحرص عمى دفع المتعامؿ خزينة، فعيا إلى الد، تحديد كجمع اإلتاكة ك تنفيذىا مراقبةالعقكد ك 

، الرسـ شيريا)الرسـ عمى الدخؿ البتركلي يدفع  لمرسكـ المنصكص عمييا في نص القانكف
 ضريبة عقارية عمى أمالؾ أخرل ضريبة تكميمية عمى الناتج تدفع سنكيا، ،المساحي يدفع سنكيا

المخططاف عمى  ، القياـ بإعدادماعدا أمالؾ االستغالؿ، إضافة إلى بعض الرسكـ األخرل(

                                                 
1
 .27/08/2003الصادرة بتاريخ  52الجريدة الرسمية، العدد ،  26/08/2003المتعمؽ بالنقد ك القرض المؤرخ في  03/11ألمر راجع ا  

2
 .19/06/2005، الصادرة بتاريخ  05كالمتعمؽ بالمحركقات، الجريدة الرسمية، العدد  2005أفريؿ سنة  28الصادر في  05/07القانكف رقـ   
 .05/07القانكف مف  13المادة  3
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ترقية تبادؿ المعمككات الخاصة بسكؽ ككذا طكيؿ األجؿ لقطاع المحركقات المدييف المتكسط ك 
   ؛(1)الغاز

لمدكلة كثر جدكل بالنسبة أر تحفيزا بالنسبة الستثمارات كثنظاـ جبائي جديد أبسط كأاعتماد  -
كيقتضي ىذا النظاـ عمى كجو الخصكص بتدعيـ األنشطة لتحفيز العامميف عمى االستثمار في 

كما يقتضي بتحديد ، (إلخاألنشطة في المصب )النقؿ عبر قنكات التكرير كالتكزيع النفطي ...
 ؛(2) الميداف المنجمي في أربعة مناطؽ كفؽ درجة الصعكبة

تطكير الصادرات  تمكيف لمسكؽ الكطنية، الطبيعي بغية ضمافتكضيح األحكاـ المتعمقة بالغاز   -
 ؛كصكف البيئة كاالستعماؿ العقالني لمطاقات

تنفيذ سياسة األسعار لممنتكجات البتركلية عمى مستكل السكؽ الكطنية بشكؿ يشجع االستثمار  -
 ؛كفي نفس الكقت يكجو المستيمكيف نحك المنتكجات األقؿ تمكثا

تحرير نقؿ المنتجات البتركلية بيدؼ السماح لمعامميف غير شركة سكناطراؾ باالستثمار في   -
 لى أقصى حد.إـ رفع قدرات النقؿ ثىذه الفركع، كمف 
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 الجزائر والعالقات الخارجية في إطار ترقية اإلستثمار األجنبي المباشرالمطمب الثاني:  

األجنبية المباشرة ،عممت الجزائر الستثمارات افي إطار جيكدىا الرامية إلى ترقية كزيادة حجـ  
براـ اإلتفاقيات الثنائية ك كالدخكؿ في تكتالت اقميمية  لمتجارة  اإلنضماـ إلى المنظمة العالميةعمى  ا 

 تساىـ في استقطاب ، ك مف شأنيا إعطاء حماية أكبر لممستثمريف األجانبكالتي كالمتعددة األطراؼ، 

 أوال: الجزائر والمنظمة العالمية لمتجارة

كلقد تـ  ،1987جكاف مف سنة  03 في "الجات"ألكؿ مرة بطمب االنضماـ إلى الجزائر تقدمت  
تاريخ تأسيس  1995، كفي بداية سنة مف نفس السنة كتـ تككيف فكج عمؿ جكاف 17قبكؿ طمبيا في 

إلى أفكاج عمؿ لالنضماـ  "اتجال"المنظمة العالمية لمتجارة تـ تحكيؿ جميع أفكاج العمؿ لالنضماـ إلى 
نضماـ لممنظمة لإلعديدة في مفاكضات  1996كانطمقت الجزائر منذ سنة إلى المنظمة العالمية لمتجارة، 

سؤاال  1600ت مف المفاكضات متعددة األطراؼ عالجت خالليا أجرت عشر جكالحيث العالمية لمتجارة، 
 بمدا. 21اجتماعا ثنائي األطراؼ مع  93كعقدت  االقتصادميتعمؽ بنظاميا 

كاستيراد المركبات المستعممة  ه المطالب خاصة بتقنيف األسعار كالسعر المزدكج لمغازتتعمؽ ىذك  
التقنية في مجاؿ التجارة العراقيؿ كذا ك  ،النباتية اإلجراءات الصحية الخاصة بالصحةكرخص االستيراد ك 

 اإلعانات المكجية لمتصدير.كالرسـ المحمي عمى االستيالؾ ك 

سؤاال مف االتحاد األكركبي كالكاليات  96ما مجمكعو ، 2009ك 2008قد تمقت الجزائر بيف ك  
التي بسببيا ال زالت مسالة انضماميا إلى سة عشر ليا تأثير عمى اقتصادىا ك منيا خم ،األمريكيةالمتحدة 

عمى ىامش جمسة لألسئمة الجزائرم ،كد كزير التجارة كقد أ، تراكح مكانيا منذ سنكات عدةلـ ىذه المنظمة 
جبنا عمى أممؼ انضمامنا جاىز كقد  " أف  2010ديسمبر  09بتاريخ الشفيية بالمجمس الشعبي الكطني 

نحف ننتظر رد المجنة المكمفة بانضماـ الجزائر إلى رة منذ بضعة اشير ك لعالمية لمتجاسؤاال لممنظمة ا 96
 . (1) "2011سنة  11ػىذه المنظمة ك نأمؿ في أف تتـ برمجة الجكلة ال

يمكنيا خمؽ محيط أكثر مالئمة الستقطاب  كبانضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة، 
جديدة لالستثمار خاصة فيما يتعمؽ بحماية الممكية الفكرية االستثمار األجنبي المباشر كخمؽ تحفيزات 

حقكؽ احتراـ المعايير الدكلية فيما يخص  كذلؾ فإف لممؤسسة ال سيما براءات االختراع كعالمات اإلنتاج،
يعطي المستثمريف تحفيزات أكثر بحيث  التكنكلكجيا أكثر فعاليةالممكية الفكرية، سيجعؿ مف سيركرة نقؿ 

االستثمارات نضماـ الجزائر إلى ىذه المنظمة، سيمنحيا فرصة أكبر لجمب ان أ، كما كلكجيالنقؿ التكن
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349 

 

تفاقية الخاصة باالستثمارات في مجاؿ التجارة، كالتي تعكد ، مف خالؿ استفادتيا مف اإلاألجنبية المباشرة
تعددة الجنسيات ستفادة مف أثر الشبكات التي تككنيا الشركات ماستثمارات ميمة عمييا خاصة مع اإلب

عمى المستكل الجيكم كالدكلي، كما تمثمو مف كسائؿ ىامة في تبادؿ السمع كالخدمات كالتكنكلكجيا كفي 
 استغالؿ اليكامش المتكفرة في الربحية كمردكدية عكامؿ االنتاج بيف الدكؿ كالتكتالت.

 تحاد االوروبيثانيا: شراكة الجزائر مع اإل 

إلى  ،1995نكفمبر في في قمة برشمكنة  الذم تـ اعتماده األكرك متكسطية مشركع الشراكة رميي 
، كذلؾ  2010اـ بحمكؿ عتحاد األكركبي كدكؿ جنكب المتكسط ء منطقة لمتبادؿ الحر بيف دكؿ اإلإنشا

 مقيكد الجمركية كغير الجمركية عمى التجارة في السمع المصنعة عبرل لغاء التدريجياإلعف طريؽ 
أما المنتجات الزراعية  تحاد األكركبي كأعضاء الشراكة كفقا لجداكؿ زمنية محددة،ئية بيف اإلمفاكضات ثنا

كما تـ  لقيكد تجارية ميمة، يزاؿ خاضعا كال ،ستثناة في األجؿ القصير كالمتكسطكمنتجات الصيد فيي م
ليذه السمع خاصة كأنيا كال يتناسب كحجـ التبادؿ التجارم ىذا المجاؿ يعتبر ىزيال تقديمو مف تنازالت في 

كلقد تحقؽ ، تفاؽ ضركرة تحرير تجارة الخدماتكما يتضمف اإل ،تشكؿ ميزة نسبية لدكؿ جنكب المتكسط
كالتي تختمؼ عف  ،تفاقيات الجيؿ الجديدىذا المشركع مف خالؿ سمسمة مف اإلتفاقيات التي عرفت بإ

األكركبية كدكؿ المغرب  االقتصاديةالمجمكعة  اتفاقيات التعاكف المكقعة في الستينات كالسبعينات بيف دكؿ
االتفاقيات الجديدة أما  ابع التجارم البحت،التي طبعت بالطك ، العربي كبعض دكؿ جنكب المتكسط

 سياسيا كأمنيا.ك  كثقافياف تعاكنا ماليا كاقتصاديا كتقنيا كاجتماعيا إذ تتضم ،فمجاليا أكسع

مف  % 65تحاد األكركبي أىـ شريؾ تجارم ليا إذ أف نحككبالنسبة لمجزائر فتعتبر دكؿ اإل 
دخؿ مشركع الشراكة لذا  مف كارداتيا منيا، %60حكالي جزائر باتجاه االتحاد األكركبي ك صادرات ال

ضمف سبعة تحاد في مفاكضات مع دكؿ اإل 1997كدخمت منذ عاـ ضمف أكلكيات السمطات الجزائرية، 
، 2002أفريؿ كبصفة رسمية في  2001ديسمبر 19فاؽ الشراكة في بالتكقيع عمى ات تكجت  عشر جكلة،

 .2005كدخؿ حيز التنفيذ في األكؿ مف سبتمبر

د إزالة لممنافسة في إطار قكاعد اقتصاد السكؽ بع االقتصادمبفتح المجاؿ  تفاقيةكستسمح ىذه اإل 
االستثمار  مجاؿ، كفي االقتصاديةكضع حد الحتكار الدكلة لبعض القطاعات كافة العراقيؿ تدريجيا ك 
كمف أجؿ  االتفاقية تنص عمى ضركرة خمؽ جك مناسب لقدـك االستثمارات األجنبية، األجنبي المباشر فإف

تحقيؽ ذلؾ يجب تسييؿ إجراءات االستثمار كتكفير المعمكمات الضركرية ككضع إطار قانكني لتشجيع 
، االستثمارات الكطنية ك األجنبية ضماف االستثمارات كتقديـ المساعدات التقنية الضركرية لترقية ك

كالتي  فإف إنشاء مناطؽ التجارة الحرة يزيد مف تدفؽ رؤكس األمكاؿ،لمدكؿ كبالنظر إلى التجارب السابقة 
تاحة فرص أفضؿ لتقسيـ العمؿ كتخصيص المكارد ،تنتج عف تكسيع األسكاؽ كزيادة كفرة الحجـ غير  ،كا 
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 األكركبي كدكؿ جنكب المتكسط ال يتكقع لو أف يأتي بمثؿ ىذه النتيجة ،أف تحرير التجارة بيف االتحاد 
ذلؾ ألف البركتكككالت التي سبؽ لدكؿ جنكب المتكسط أف كقعتيا مع االتحاد األكركبي منذ عدة عقكد 

عدا المنتجات –كانت تتيح لممنتجات الصناعية القادمة مف الجنكب الدخكؿ بحرية إلى األسكاؽ األكركبية 
زيادة تدفؽ  كال ،كىي الميزة التي لـ يترتب عمييا ال زيادة صادرات أغمب ىذه الدكؿ إلى أكركبا -اعيةالزر 

 . االستثمارات األجنبية لبالد جنكب المتكسط

كما  إلى زيادة الصادرات، يؤدم تمقائيا كالنتيجة أف إتاحة الفرصة لمدخكؿ إلى األسكاؽ األجنبية ال        
لحر ال يؤدم إلى تمقي المزيد حمية أماـ الصادرات األجنبية في إطار منطقة التبادؿ اأف فتح األسكاؽ الم

سياسات ترفع مف كفاءة  إتباعأىميا  ما لـ تتكفر عكامؿ إضافية ة آليةاالستثمارات األجنبية بطريقمف 
ة جاذبية كتطكير مؤشرات االقتصاد الكمي لزياد كالمنتجيف المحمييف، االقتصاديةكتنافسية المؤسسات 

 .االقتصاد الكطني لالستثمارات األجنبية

 (  تحاد المغرب العربيإ ل الجيوي )التكتالجزائر و  ثالثا:

كقد كانت االتفاقية المبرمة في  تعتبر منطقة المغرب العربي منطقة جد استراتيجية لالستثمار،  
المغرب، تيدؼ إلى إنشاء  تكنس، ليبيا، مكريتانيا، الجزائر، بمراكش بيف كؿ مف : 1989فيفرم  17

ا يخص االستثمار تفاقية بعدة أحكاـ فيمكجاءت ىذه اإل سكؽ مشتركة،ف جمركيتحاد إثـ  منطقة تبادؿ حر
ت عمى كجكب احتراـ القانكف الداخمي لكؿ دكلة في مجاؿ االستثمار، كتكريس مبدأ حيث نص المغاربي،

نزع ة ضمانات مثؿ حرية تحكيؿ العكائد كالتعكيض في حالة باإلضافة إلى إقرار عد حرية االستثمار،
الممنكحة لممستثمر  ت االتفاقية بتمتع المستثمر المغاربي بنفس االمتيازاتككذلؾ نص الممكية أك التأميـ،
 .و يعامؿ معاممة المستثمر الكطني ال معاممة المستثمر األجنبيالكطني أم أن

ا يحد كاالتصاالت مم ية نتيجة ضعؼ البنية التحتية في مجاؿ النقؿكقد فشمت التجربة التكاممية المغارب
ار العالقات السياسية كالحكاجز التعريفية كغيرىا،ىذا إضافة إلى المعكقات استقر كعدـ  مف التبادؿ البيني

الفضاء المغاربي الحيز الطبيعي ألم تكتؿ أك  ك يبقى  ،المغربية -السياسية كتكتر العالقات الجزائرية
دينية، كسياسية، كنظرا  ،إندماج ممكنة لمجزائر كيرجع ىذا إلى عدة أسباب، تاريخية كأاكلة تكامؿ مح
مية الجديدة، فإنو عمى يالعالمية، كتحديات التكتالت اإلقم االقتصاديةتحديات التى تفرضيا المتغيرات مل

فضاء سمـ كنمك، و تجعؿ مندكؿ المغرب العربي أف تنظر إلى ىذا الفضاء بنظرة إستراتيجية جديدة، 
 .كمنطقة جالبة لإلستثمارات بما يحقؽ الرفاىية كاإلزدىار لشعكب المنطقة
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 رابعا: االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف في مجال حماية وضمان االستثمار 

ليا كالتي تـ التطرؽ  03-01ك  12-93الضمانات الممنكحة في قانكني االستثمار إضافة إلى          
تفاقيات سكاء عمى المستكل الثنائي أك مت الجزائر بابراـ العديد مف  اإلبالتفصيؿ في المطمب السابؽ ، قا

متعدد األطراؼ إيمانا منيا بضركرة تكفير كافة الشركط الضركرية لتشجيع كضماف االستثمار كمنح 
 االقتصاديةالمستثمر األجنبي حماية أكثر لالستثمار في جميع المجاالت 

نضمت الجزائر إلى عدة معاىدات دكلية كعربية متعمقة بمجاؿ إ االتفاقيات المتعددة األطراف: -0
 التحكيـ كضماف االسثمار أىميا:

كالتي تعرؼ بمعاىدة نيكيكرؾ  معاىدة االعتراؼ كتنفيذ القرارات التحكيمية األجنبيةنضماـ إلى اإل -
1958جكاف  10المؤرخة في 

(1)  . 

حيث يتـ االعتراؼ لممستثمر األجنبي  ،الدكلي لتسكية نزاعات االستثمارنضماـ الى المركز اإل -
كذلؾ بصفة مستقمة عف  ،الدكلية في ظؿ شركط معينة، بقدرتو عمى الطعف أماـ الييئة التحكيمية

 .( 2)إرادة دكلتو 

1995نضماـ إلى الككالة الدكلية لضماف االستثمار في سنة اإل -
 (3). 

 1994جكاف  27االتحاد المغاربي إلنشاء مركز مغاربي لمتحكيـ في نضماـ إلى اتفاقية اإل -

 .1990جكيمية  23ربية لتشجيع االستثمارات في ااالتفاقية المغنضماـ إلى اإل -

نضماـ إلى االتفاقية المبرمة إلنشاء المصرؼ المغاربي لالستثمار كالتجارة الخارجية مع دكؿ اإل -
 .1992جكاف  13المغرب العربي في 

ماـ إلى االتفاقية المكحدة الستثمار رؤكس األمكاؿ العربية في الدكؿ العربية المبرمة في نضاإل -
 .1995أكتكبر  07

نضماـ إلى االتفاقية المبرمة إلنشاء المؤسسة اإلسالمية لتأميف االستثمارات كائتماف الصادرات اإل -
 .1996أفريؿ  23في 

 

تتعمؽ أساسا بترقية ك تشجيع ك ضماف  ثنائية اتاتفاقيأبرمت الجزائر عدة االتفاقيات الثنائية:  -2
لى غايةتجنب االزدكاج الضريبي  االستثمار ك  46نحك  أبرمت الجزائر ،2011شير مام سنة  كا 

 .(4)اتفاقية لتجنب االزدكاج الضريبي  31كثنائية استثمار اقية اتف

                                                 
1
 La  Loi N

o 
88-18 du 18 juillet 1988 

2
Ordonnance N

0
 95-04 du 21 janvier 1995. 

3
 Ordonnance N

0
 95-05 du 21 janvier 1995. 

4
 http://www.iaigc.net,27/05/2013,11:30

H
. 
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توجيات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في ظل االصالحات المبحث الثاني: 
 وأىميتو في االقتصاد الوطني االقتصادية

يجابية المحققة عمى كالنقدية كالتجارية كالنتائج اإل صالحات الماليةنتج عف تحريراالقتصاد كاإل 
تحقيؽ نتائج  في الجزائر،نظمة المتعمقة باالستثمار صالح األالكمية كا   االقتصاديةمستكل التكازنات 

الترقى جنبية المباشرة في ىذه الفترة، إال أف ىذه التدفقات الزالت ألممحكظة في مجاؿ جذب االستثمارات ا
 ،قطاع المحركقات مثؿ مف القطاعات، في عدد محدكد، كما أنيا بقيت متركزة  إلى اإلمكانيات المتكفرة

في كيفية زيادة  جزائرلم اآلف التحدم ، كعميو يبقىتصاالتجيا المعمكمات كاإلتكنكلك ك كالكيمياء  الصمب
 .حقيقية بمزايا المجاالت التي تتمتع فييا األثر في االستثمار األجنبي المباشر كتنكيع تدفقات

 توجيات االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر  المطمب األول:

 جنبيةستثمارات األلى تتبع التطكرات الحاصمة في حجـ االإنسعى مف خالؿ ىذا المطمب   
ككذا أىـ الدكؿ المستثمرة في ليا، ، كأىـ الصناعات المستقطبة المباشرة الكاردة الى الجزائر كرصيدىا منيا

  .الجزائر

 0878ومخزونيا منذ  ة إلى الجزائرالوارد ةالمباشر  ةجنبياأل اتاالستثمار تطور تدفقات أوال: 

جنبية المباشرة الكاردة إلى الجزائر خالؿ الفترة تثمارات األيكضح الشكؿ المكالي حجـ االس 
(1989-2011) 

                                                                                        (1900-0878الى الجزائر خالل الفترة)جنبي المباشر الوارد تدفقات االستثمار األ (:12رقم )شكل 
 الكحدة: مميكف دكالر

 

, 21:10h/12/201215 ,http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx: eSourc     
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لى إجنبي المباشر الكاردة ت االستثمار األتدفقا اتـ تطكر يقست ايمكنن استنادا إلى الشكؿ السابؽ      
 الجزائر خالؿ ىذه المرحمة الى فترتيف رئيسيتيف كىما:

جنبي نقؿ انعداـ تدفقات االستثمار األ تميزت بضعؼ إف لـ :(0884-0878) الفترة األولى  -
، 1993بترقية االستثمار لسنة المرسكـ التشريعي المتعمؽ لى الجزائر بالرغـ مف صدكر إالمباشر 

كالسياسي  االقتصادمار ستقر ، أىميا غياب االكيعكد ذلؾ بال شؾ إلى العديد مف العكامؿ
، ألجنبية عف االستثمار في الجزائرإحجاـ الشركات ا إلى كاألمني خالؿ ىذه الفترة كالذم أدل

بداية تنفيذ اإلصالحات بالتعاكف مع صندكؽ النقد الدكلي لمعالجة  كقد شيدت ىذه الفترة 
صمت فيو ختالالت المختمفة، كيعتبر قطاع النفط كالغاز ىك القطاع الكحيد الذم كاإلا

تمتمكيا الشركات الحككمية   المباشرة بما في ذلؾ صيانة المنشآت التياألجنبية االستثمارات 
 ،استكشاؼ النفط كالتنقيب في إطار عقكد مع الشركات األجنبية الجزائرية كاالستمرار في عمميات

مميكف  80لتصؿ إلى   1989مميكف دكالر سنة  12.1ارتفاع قيمة ىذه االستثمارات مف فبعد 
قبؿ أف تنعدـ في   1992مميكف دكالر سنة  30صؿ إلى تل ت، انخفض1991دكالر سنة 

 .السنكات التالية ليا
جنبي المباشر الكارد سمت بنمك كاضح لحجـ االستثمار األات (:0884الفترة الثانية ) بعد سنة  -

ار استقر كما أسفر عنو مف  االقتصادمصالح الناتج أساسا عف تنفيذ برنامج اإلك  لى الجزائرإ
تسييؿ االنسحاب التدريجي لمدكلة مف بعض الكمية خالؿ ىذه الفترة ك  االقتصاديةلممؤشرات 
ىذا األمر الذم أدل الى بركز القطاع الخاص الذم زاد كزنو تدريجيا في االقتصاد،  ،القطاعات

كذا دخكؿ الجزائر ك  المعتمدة خالؿ ىذه الفترة، االستثمارإضافة الى الدعـ الذم قدمتو قكانيف 
لممستثمريف في عدة اتفاقيات ثنائية كمتعددة األطراؼ كالتي أعطت المزيد مف الحماية كالضماف 

 صؿلي 1996مميكف دكالر سنة  270مف حيث ارتفع حجـ االستثمار األجنبي المباشر  األجانب،
يعاكد قبؿ أف ، 1999سنة  291.7إلى انخفض ، بعدىا 1998مميكف دكالر سنة  606.6إلى 

، إال أنو 2001مميكف دكالر سنة  1196ثـ ، 2000مميكف دكالر سنة  438اإلرتفاع كيصؿ إلى 
، بعدىا شيدت قيمة ىذه االستثمارات 2003سنة  مميكف دكالر 633.8إلى  بعدىا ضانخف

سنة نخفضت إال أنيا ا، 2006مميكف دكالر سنة  1795.4إلى ككصمت  ارتفاعات متتالية 
سنة  مميكف دكالر 2563.60إلى  تصؿبعدىا  ارتفعت لمميكف دكالر،  1661.6إلى  2007
سنة  تانخفضإال أنيا مميكف دكالر،  2746.4 بتسجيميا لػ 2009ا في سنة مغ ذركتيتبك  2008
سنة  مميكف دكالر 2571إلىكتصؿ عاكد االرتفاع قبؿ أف تمميكف دكالر  2264.4إلى  2010
األجنبي المباشر في الجزائر في  اه اإليجابي في تدفقات االستثمارعزز االتجقد ك ، 2011

 كالنمك لدعـ االنعاش ة طمكحالمج ابر خالؿ ال مفاإلرادة السياسية لمسمطات  ،السنكات األخيرة
ىذه اإلرادة السياسية القكية ىي لى غاية الكقت الراىف، ا  ك   2001 منذ بدأتالتي ك  االقتصادم
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كاحدة مف المحددات التي سمحت باستئناؼ سريع لالستثمار األجنبي المباشر في العديد مف 
ز األغذية ، كالمكاد الكيميائية كالمستحضرات القطاعات )االتصاالت السمكية كالالسمكية ، كتجيي

 .الصيدالنية( 

كما شيد مخزكف االستثمار األجنبي المباشر الكارد إلى الجزائر تزايدا مستمرا خالؿ ىذه الفترة  
كىذا ما يكضحو الشكؿ  2011مميكف دكالر سنة  217إلى  1990مميكف دكالر سنة  1561كارتفع مف 

 لمكالي: ا

 (: مخزون االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خالل الفترة13رقم ) شكلال
( 0889-1900) 

 الكحدة: مميكف دكالر                                                                                      

 
Source : http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx ,15/12/2012, 21:10

h
    

إال أف  ،كبالرغـ مف تطكر حجـ االستثمار االجنبي المباشر الكارد الى الجزائر خالؿ الفترة األخيرة 
الدكؿ األقؿ نشاطا بالنظر مف بيف حيث تصنؼ الجزائر نصيبيا منو يبقى ضعيفا مقارنة بدكؿ المنطقة، 
 :كىذا ما يكضحو الجدكؿ المكالي إلى الفرؽ بيف القدرات المكجكدة كالنتائج المحققة
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 دول شمال إفريقيااالستثمار األجنبي المباشر مع بعض الجزائر في جذب قدرة (: مقارنة 24جدول رقم)
 (1900-0889خالل الفترة ) 

 البـمد
 مخزون االستثمار األجنبي الوارد تدفق االستثمار األجنبي الوارد

 كنسبة من الناتج المحمي االجمالي بالمميون دوالر ) بالمميون دوالر(
 0889 1999 1995 1900 1990 2000 1995 1900 0889 1999 1995 1900 

 21.780 9.944 3.379 1.561 1.4 1.5 0.5 0.1 2571 1.795 280 40 الجزائر
 72.612 38.925 19.955 11.043 (0.2) 9.3 1.3 2 (483) 10.043 1.233 734 مصر
 44.516 29.939 8.842 3.011 2.5 3.7 1.1 0.6 2.568 2.449 422 165 المغرب
 31.414 21.832 11.545 8.067 2.5 9.6 3.6 0.7 1.148 3.308 779 89 تونس

  : المكقع اإللكتركنيمف إعداد الطالبة بناءا عمى معمكمات مف  المصدر:
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx   10/04/2013تـ اإلطالع بتاريخ 

 .14:20الساعة 

جنبية جذب االستثمارات األقائمة دكؿ شماؿ افريقيا في مصر تصدر نالحظ مف خالؿ الجدكؿ  
كصاحبة أقؿ نصيب مف ىذه الجزائر في نياية الترتيب بينما تبقى المغرب ك تكنس كؿ مف تمييا  ،شرةالمبا

األخيرة كنتيجة لممشاكؿ السياسية كاألمنية التي تعاني منيا كؿ مف إال أنو في السنكات ، االستثمارات 
 ،كالتي أدت إلى انخفاض مستكيات االستثمار لدييا كىركب بعض الشركات األجنبية منيامصر كتكنس 

مميكف دكالر كما انخفضت تدفقات االستثمارات  483قات سمبية بقيمة تدف 2011إذ سجمت مصر سنة 
، كفي المقابؿ ارتفعت مميكف دكالر 1.148ىذه السنة إلى األجنبية المباشرة الكاردة الى تكنس في 

كتحرز بذلؾ المرتبة األكلى في مميكف دكالر  2571االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر لتصؿ إلى 
تحسف مناخ االستثمار كيرجع ىذا إلى  ،دكؿ شماؿ إفريقيافي األجنبية المباشرة االستثمارات جذب ىذه 

لى جاذبية بعض القطاعات االستثمارية خاصة قطاع المحركقات مف جية أخرل، كبالرغـ مف  مف جية كا 
ىذه  ، كما تبقى مساىمةىذا يبقى مخزكف الجزائر مف ىذه االستثمارات ضعيؼ مقارنة بدكؿ المنطقة

  . االستثمارات في تككيف الناتج المحمي جد منخفضة
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 في الجزائر جنبية المباشرةالتوزيع القطاعي لالستثمارات األ ثانيا:

حكؿ التكزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة دقيقة بداية نشير إلى عدـ تكفر احصائيات  
حيث ال  ،ليست متطكرة بالشكؿ الكافيحصائيات باال فالمصادر الثالث المتاحة كالخاصة ،في الجزائر

الككالة  أما ،يشير بنؾ الجزائر إال لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر مف حيث الحجـ دكف القطاع
، دكف التطرؽ حسب قطاع النشاط فال تكضح سكل االستثمارات المصرح ليا الكطنية لتطكير االستثمار

تتـ عف التي  لمشاريعاتيمؿ ك ، الماديةتدفقات المديرية الجمارؾ بإحصاء  إلى المنجزة فعال، فيما تكتفي
 . (1)( ISPAT,Henkelمثل مشروع )التممؾ ك  لدمج طريؽ عمميات ا

تتركز غالبيتيا في قطاع في الجزائر، جنبي المباشر شارة إلى أف مشاريع االستثمار األكتجدر اإل  
األخرل منيا ضعيؼ بالرغـ مف الفرص كالمؤىالت التي في حيف يبقى نصيب القطاعات  ،المحركقات

 يتمتع بيا كؿ قطاع سكاء الزراعة أك الصناعة أك الخدمات.

مف تقريبا  % 70في الجزائر بنسبة المحركقات  ساىـ قطاعي ستثمار في قطاع المحروقات:اال -1
 ،ئرمف العائدات الخارجية لمجزا % 98مف الناتج الداخمي الخاـ ك   %35 ك عائدات ميزانية الدكلة

في الميزانية الطاقكية العالمية ىاما بالنسبة لمنفط الخاـ )المنتج  جزائرفضال عف ذلؾ يعد اسياـ الك 
العالمي حاسما بالنسبة لمغاز الطبيعي )المصدر ك  (مميكف برميؿ يكميا 1.2ػ بالثاني عشر العالمي 
سد مف حجـ االستثمارات األجنبية القطاع بنصيب األ ستأثر ىذايك ، مميار متر مكعب( 60ػالخامس ب

صدكر قانكف خاصة بعد  ،معدؿ الربحية فيو كقمة المخاطرة نظرا الرتفاع، المباشرة الكاردة إلى الجزائر
كالذم فتح الباب أماـ الشركات االجنبية  1991ديسمبر 04الصادر في  21-91المحركقات 

كذلؾ لممرة األكلى منذ عممية تأميـ ، طاع المحركقات الجزائرمثمار في قلممشاركة في االنتاج كاالست
كيمكف لمشركات األجنبية أف تمارس نشاطيا مع شركة سكناطراؾ مف خالؿ  ،1971المحركقات سنة

(2)أربعة أشكاؿ لمشراكة ىي: 
 

 : يتميز ىذا الشكؿ مف الشراكة بمايمي:الشراكة بالمساىمة  - أ
عميو العقد، بحيث ال تتجاكز حصة الشركة األجنبية  يحدد معدؿ المساىمة كفؽ اتفاؽ ينص -

  ؛ 49%

 تتحمؿ الشركة األجنبية كافة مخاطر البحث؛ -

                                                 
1
 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Examen de la 

politique de l’investissement de l’Algérie, New York et Genève, 2004,  p.13. 
2
 Meziani Ali, Présentation du système législatif et contractuel algérien , Séminaire sur la fiscalité 

du secteur des hydrocarbures en Algérie, L’union des chambres de commerce et de l’industrie 

Françaises à l’étranger, 21/04/1994, Paris 

 .221،222ص.ص.نقال عف قكيدرم محمد، مرجع سابؽ، 
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 تمكؿ الشركة األجنبية استثمارات التطكير كاالستغالؿ حسب معدؿ مساىمتيا؛ -

في حالة اكتشاؼ قابؿ لالستغالؿ تجاريا، تتمتع الشركة األجنبية بحقيا في إنتاج الحقؿ بقدر  -
 يا؛مساىمت

 تدفع الشركة األجنبية األتاكة كالضريبة عمى األرباح، تبعا لحصة اإلنتاج التي ترجع إلييا. -

 يتميز ىذا الشكؿ بمايمي:  :الشركة التجارية  - ب
 تعد شركة ذات أسيـ تخضع ألحكاـ القانكف التجارم الجزائرم؛ -

كيمكننا التمييز ىنا بيف  %49كمساىمة الشركة األجنبية بػ %51تحدد مساىمة سكناطراؾ بػ -
 حالتيف:

 تاكة كالضريبة عمى حصتو مف اإلنتاج؛لحقؿ، كىنا يمتـز كؿ طرؼ بدفع اإلتقاسـ اإلنتاج في ا 
   تقاسـ األرباح المحققة بعد بيع إنتاج الحقؿ المكتشؼ، كىنا تتحمؿ الشركة التجارية دفع

 األتاكة كالضريبة عمى اإلنتاج.

 نفسيا المطبقة عمى الشراكة بالمساىمة.أما خصائص التمكيؿ فيي  -

: تسمح الحككمة الكطنية لمشركة األجنبية مف خالؿ ىذا العقد، باستغالؿ عقد تقاسم اإلنتاج - ج
ك يتميز ىذا الشكؿ ر التطكير عمى اإلنتاج المكتشؼ، كتحكيؿ جميع تكاليؼ االكتشاؼ كمخاط

 بمايمي:
 المخاطر الناجمة عنو؛تتحمؿ الشركة األجنبية جميع استثمارات البحث، ك  -

أما  أضاعت جميع ما استثمرتو قدفي حالة عدـ التكصؿ إلى اكتشافات، فإف الشركة األجنبية تككف  -
نفقات  كؿسنة، تحمؿ  25ك 15فترة االستغالؿ كالتي تدكـ بيف  خالؿفي الحالة العكسية، فيمكنيا 

 ؛تطكير الحقؿ

حصتيا مف اإلنتاج بعد خصـ التعكيض "تسميـ فكؽ تقكـ شركة سكناطراؾ بتسميـ الشركة األجنبية  -
، صافية مف كؿ ضريبة بتركلية ، حيث تككف الشركة البتركلية  (FOBالباخرة بميناء الشحف" )

 األجنبية مالكة لحصتيا مف اإلنتاج بميناء الشحف؛

 تدفع شركة سكناطراؾ األتاكة كالضريبة عمى كامؿ اإلنتاج؛ -

 مف إنتاج الحقؿ. % 49شركة األجنبية، ال يمكف أف تتجاكزإف حصة اإلنتاج التي تعكد لم -

: ىك ذلؾ العقد الذم تقكـ مف خاللو الشركة األجنبية متحممة المخاطر عقد الخدمة ذات المخاطر  - د
كالتكاليؼ بالبحث عف اآلبار، مقابؿ تعكيض التكاليؼ كتمقي المكافأة نقدا في حالة نجاح عمميات 

 البحث، أما اإلنتاج فيعكد لمشركة الكطنية، ك تنقسـ عقكد الخدمة إلى نكعيف ىما: 

  الذم يطمؽ عميو اسـ: عقد المؤسسة أك الككالة؛عقد الخدمة ذات المخاطر، ك 

  عقد المساعدة أك التعاكف التقني دكف مخاطر، حيث تقدـ الشركة األجنبية في إطاره خدمات
 لمشركة الكطنية التي تتحمؿ لكحدىا المخاطر المالية لالستغالؿ كاإلنتاج.
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مف إنتاج الحقؿ، كيتميز ىذا  % 49كال يمكف لحصة اإلنتاج التي تعكد لمشركة األجنبية أف تتجاكز
العقد بنفس خصائص عقد تقاسـ اإلنتاج، إذ الفرؽ المكجكد بينيما، يكمف في حؽ الشريؾ المتمثؿ 

 في تعكيض التكاليؼ، كاألجر، إما بصفة نقدية أك عينية.

كبعد سمسمة التدابير المتخذة بشأف تحرير قطاع المحركقات، كدعكة المستثمريف األجانب،         
 أىميا شراكة بيفعقكد شراكة مع مؤسسات بتركلية عالمية عدة استطاعت شركة سكناطراؾ إبراـ 

 Maersk Oilكشركة  الكاليات المتحدة()  Lasmo، الكاليات المتحدة() Andarkoكراؾ طسكنا
شركة مع غيرىا مف الشركاء  شارؾكما  ،بركيف الجنكب حاسي حقؿ نفطالدنمارؾ( لتشغيؿ )

 Calgary Petroleum’s Ltd:  التالية المجمكعات األجنبيةأىميا في مشاريع مختمفة  سكناطراؾ
إسبانيا( ، )   CEPSA،)كندا( Talisman، الكاليات المتحدة() Burlington Resources( ،)كندا

Halliburton ( )الكاليات المتحدة ،Arco  مف قبؿ أصبحت اآلف مممككة ( ك)الكاليات المتحدة 
 أستراليا() BHP، )ايطاليا( Agip، الياباف() Teikoku Oil، )ايرلندا( BP ،Tullow Oilشركة 

(1). 

ف االستثمارات األجنبية المباشرة في قطاع أأعمنت كزارة الطاقة كالمناجـ الجزائرية  كقد   
، دكالر سنكيا مميار 2 كبمعدؿ 2008ك  2000دكالر بيف عامي مميار  17الطاقة كالمناجـ بمغت 

اف ىذه االستثمارات تشمؿ مشاركة مستثمريف أجانب في التنقيب كتطكير  ياأكضحت الكزارة في بيانك 
 .(2)قطاع المحركقات كمحطات الكيرباء كتحمية مياه البحر كاألعماؿ المنجمية

االستثمار األجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية : ال يزاؿ االستثمار خارج قطاع المحروقات -2
حيث لـ يبمغ اجمالي عدد المشاريع ، محدكدا رغـ الفرص كالمؤىالت التي يتمتع بيا كؿ قطاع 

 423سكل  االستثمارية األجنبية المصرح بيا حسب ما أكردتو الككالة الكطنية لتطكيراالستثمار،
 ( مكزعة كالتالي:2012-2002 )خالؿ الفترة مميكف دج  2.120.549بقيمة   مشركع استثمارم

 

 

 

 

                                                 
1
 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Examen de la 

politique de l’investissement de l’Algérie, op.cit,  p.15. 
2
 http://sawt-alahrar.net/oldsite/modules.php?name=News&file=article&sid=11074 

 h 10:10، عمى الساعة:  23/02/2011تـ اإلطالع بتاريخ 
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 الفترة سب قطاع النشاط خاللرح بيا حصاألجنبية المستثمارية تقسيم المشاريع اال(: 25جدول رقم)
                                         ( 1991-1901) 

 (%) النسبة المبمغ ) مميون دج( (%النسبة ) عدد المشاريع القطاع
 0.11 2.391 1.42 6 الزراعة

 1.94 41.083 15.13 64 البناء واألشغال العمومية
 46.15 978.702 56.5 239 الصناعة
 0.64 13.573 1.42 6 الصحة
 0.45 9.531 3.78 16 النقل

 22.70 481.304 2.36 10 السياحة
 23.79 504.522 19.15 81 الخدمات

 4.22 89.441 0.24 1 السمكية والالسمكية االتصاالت
 100 2.120.549 100 423 المجموع

Source : http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement, 30/05/2013, 13:10
h
.
 

، باستحكاذه االستثمارات األجنبية المباشرة  يحتؿ قطاع الصناعة المرتبة األكلى في استقطاب 
مف  % 46.15( ك2012-2002مف مجمكع عدد المشاريع المصرح بيا خالؿ الفترة )% 56.5عمى 

استثمار الشركة  مثؿ الصناعة الميكانيكية،الصناعات التي تـ االستثمار فييا أىـ مف ك  إجمالي التدفقات،
، 2002أكتكبر  12التي عادت إلى النشاط بعد تكقؼ داـ تسع  سنكات ك ذلؾ منذ  Michelinالفرنسية 

نتعاشا في السنكات عرفت ا مميكف أكرك ، كذلؾ نجد الصناعة الغذائية التي 20حيث تبمغ قيمة مشركعيا  
االستثمار ، كذلؾ 2002إلى السكؽ الجزائرية سنة   DANONEالفرنسية شركةالبدخكؿ  األخيرة خاصة

، باإلضافة إلى ذلؾ  (جنراؿ مكتكرز)مجاؿ السكؾ الحديدية الذم تتكاله المجمكعة األمريكية في 
كما يضـ قطاع الصناعة ايضا ،  ISPATاالستثمار في مجاؿ الحديد كالصمب مثاؿ الشركة اليندية 

األجنبية مجاالت حيكية كمربحة لالستثمارات األجنبية كصناعة األدكية التي استقطبت عددا مف الشركات 
، كذلؾ مشاريع تحمية مياه البحر الذم يعرؼ تنافسية  Glaxo Smith klinمثؿ: الشركة البريطانية 

كالذم يضـ أربع شركات إسبانية  Le Consortium Geidaكبيرة بيف عدد مف الشركات األجنبية أىميا 
 ENIMAإلى المجمع اإلسباني ، إضافة  COBRA, CODESA, BESESA,SADYTىي:

AQUALIA  نجد في مجاؿ الصناعات الثقيمة مؤخرا الجزائر   أبرز المشاريع التي أبرمتيا، كمف
 ى، باالضافة ال"Volkswagen"مف نكع مركبات عسكرية  االماراتي النتاج المشركع الجزائرم األلماني

 ." RENAULT"الجزائر بالشراكة مع الشركة الفرنسية النتاج السيارات   -مصنع السيارات ركنكمشركع 
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مف  % 0.11لـ يستقطب سكل يميش حيث تال يزاؿ يعاني ال ،رغـ أىميتوأما القطاع الفالحي ك  
رغـ ما تزخر  ،(2012-2002المصرح بيا خالؿ الفترة ) االستثمارات األجنبيية المباشرة دفقاتجمالي تا

، القانكنية كالمتعمقة بالمردكديةك يعزل ىذا إلى ضعؼ الحكافز  بو الجزائر مف إمكانيات في ىذا المجاؿ،
 تمثؿلـ إذ  المصرح بيا دفقاتاجمالي التمف ضعيفة قطاع البناء كاألشغاؿ العمكمية كما تبقى حصة 

قطاع أما  ،رغـ نسبة النمك العالية التي حققيا ىذا القطاع في السنكات األخيرة، فقط %.1.9 سكل
قطاع النقؿ كرغـ  فيما بمغت حصةالمصرح بيا،  التدفقاتجمالي إمف  % 0.64 بػ حصتو تقدر فالصحة 
مف اجمالي تدفقات  %22.7 السياحةحصة قطاع قطاع ، كما بمغت  فقط % 0.45 االقتصاديةأىميتو 
أىـ المشاريع السياحية نجد مشركع شركة الحامؿ إلنشاء  مفك ، ات األجنبية المباشرة المصرح بيااالستثمار 

، مركب سياحي بسيدم فرج ك مشركع مجمع سيدار السعكدم لتأسيس قريتيف سياحيتيف بالجزائر العاصمة
بعد القطاع الصناعي في استقطاب االستثمارات األجنبية حتؿ المرتبة الثانية قطاع الخدمات فقد اأما 

يحكم ىذا القطاع عمى فرص كمجاالت ، ك المصرح بيا مف إجمالي التدفقات % 23.79 بنسبةالمباشرة 
 4.22 تصاالتقطاع اال بمغ نصيب، فيما استثمار عديدة خاصة في القطاع المالي مثؿ التأميف كالبنكؾ

ىذا القطاع نجد الشركة ت المستثمرة في مف إجمالي التدفقات خالؿ ىذه الفترة كمف أىـ الشركا %
 الشركة الككيتية الكطنية.ك المصرية أكراسككـ 

 أىم الدول المستثمرة في الجزائرثالثا: 

خالؿ الفترة مف حيث قيمة االستثمار قائمة الدكؿ المستثمرة في الجزائر العربية تصدرت الدكؿ  
حسب احصائيات الككالة مميكف دينار جزائرم  1.181.166بقيمة استثمار قدر بػ  ،( 2002-2012)

الكطنية لتطكير االستثمار ، حيث تعتبر كؿ مف مصر، الككيت ،البحريف، المممكة العربية السعكدية مف 
المرتبة الثانية بإستثمارات قدرىا  فيما احتمت الدكؿ األكركبية ،أىـ الدكؿ العربية المستثمرة في الجزائر

تمييا ف دينار جزائرم مصدرىا دكؿ اإلتحاد األكركبي، مميك  323298مميكف دينار جزائرم منيا  364501
 .مشاريع  9بػ  الشمالية كالجنكبية أمريكادكؿ مشركع ثـ  27الدكؿ اآلسيكية بػ 

أما مف حيث عدد المشاريع فتتصدر الدكؿ األكركبية قائمة الدكؿ المستثمرة في الجزائر خالؿ   
تابع لدكؿ االتحاد األكركبي تمتمؾ فرنسا العدد  مشركع 185مشركع منيا  228( بػ2012-2002الفترة )

مشركع ثـ  153تمييا كؿ مف إيطاليا كاسبانيا ، كتأتي الدكؿ العربية في المرتبة الثانية بػ  ،األكبر منيا
أما اإلستثمارات المتدفقة  مشاريع 9ك أمريكا بػ كمف أىميا الصيف كالياباف  مشركع  27الدكؿ اآلسيكية بػ 

 كما يمي: ستراليا تحتؿ المرتبة األخيرة بمشركع كاحد لكؿ منيـيقيا، أإفر مف كؿ مف 
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 (1901-1991أىم الدول واألقاليم المستثمرة في الجزائر خالل الفترة )( :26جدول رقم )

 

 

 

 

Source: http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement, 30/05/2013,13:10
h
 

 أىمية االستثمار األجنبي المباشر في االقتصاد الوطنيالمطمب الثاني: 

نحاكؿ مف خالؿ ىذا المطمب الكقكؼ عمى أىمية االستثمار األجنبي المباشر في االقتصاد  
ك أثره عمى ميزاف الكطني مف خالؿ مساىمتو في تككيف رأس الماؿ الثابت كالناتج المحمي اإلجمالي، 

كنؤكد ، كتكفير مناصب الشغؿ كالقضاء عمى البطالة   ككذا مدل مساىمتو في نقؿ التكنكلكجيا المدفكعات
 ،أنو ال يمكننا أف نبرز جميع االنعكاسات التي تسببت فييا تدفقات االستثمار المباشر األجنبي الكاردة

 كيعكد ذلؾ أساسا إلى الشح في المعمكمات التي تخص ىذا الشأف.

 تثمار األجنبي المباشر في تكوين رأس المال الثابتمساىمة االس أوال:

 في الجزائر الثابت رأس الماؿ إجمالي تككيف االستثمار األجنبي المباشر إلى نسبة مساىمة ظمت 
 % 2.47ك  % 2.46كتصؿ إلى  بعدىالتنخفض ، ٪ 4.89 تبمغأيف  1998حتى عاـ  لمغايةمنخفضة 

حيف  2001 عاـ زيادة كبيرة في ىذه النسبة شيدتعمى التكالي، بعدىا  2000ك 1999خالؿ سنتي 
، بعدىا عاكدت  2003عاـ  % 3.88، ثـ 2002عاـ  %7.64، لتنخفض بعدىا إلى  % 8.86بمغت 

 % 6.63لتصؿ إلى   2005عاـ  % 4.68ك  2004في عاـ  % 4.3ىذه النسبة االرتفاع ككصمت إلى 
خالؿ  %  5,23ك % 5,46، ثـ ارتفعت إلى2007عاـ   %4.71، لتنخفض بعدىا إلى  2006سنة 
كىذا ما يكضحو   ،% 4,37كتصؿ إلى 2010لتنخفض في سنة   عمى التكالي 2009ك 2008سنتي 

 الشكؿ المكالي:

 اإلقميم

 

 (ون دجالمبمغ )ممي عدد المشاريع
 أوروبا

 

 

228 364.501 
 منيا االتحاد األوروبي

 

 

 

185 323.298 
 493.406 27 آسيا
 59.504 9 أمريكا

 1181166 153 الدول العربية
 4510 1 افريقيا
 2974 1 استراليا

 14.487 4 مشروعات متعددة الجنسيات

 

 

 

 2.120.549 423 المجموع
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 تكوين رأس المالكنسبة من اجمالي الجزائر لى إ الوارد االستثمار األجنبي المباشر(:25الشكل رقم )
 (1909-0878خالل الفترة)  الثابت

 

Source:http://www.iaigc.net/UserFiles/file/Statistics/2012/FDI_inflows_GFCF.xls, 

10/12/2012, 15; 10H 

في الجزائر  االستثمار تمكيؿفي االستثمار األجنبي المباشر  مساىمة  أفالسابقة  ظير األرقاـك ت      
  2001عاـ  خالؿ العشر سنكات األخيرة كخاصة فيتحققت المعدالت التي  كمع ذلؾ فإف تبقى ضعيفة،

ف كانت متكاضعة  تبقى مشجعة. كا 

 الناتج المحمي االجماليفي تكوين جنبي المباشر االستثمار األمساىمة  ثانيا:

مية تدفؽ ىذا الناتج المحمي اإلجمالي مدل أىإلى تعكس نسبة رصيد االستثمار األجنبي المباشر  
كبالتالي مدل األثر الذم يحققو عمى اقتصاد البمد المضيؼ ليذا  ،االقتصادم االستثمار في النمك

 لى الناتج المحمي اإلجماليإنسبة االستثمار األجنبي المباشر كيكضح الشكؿ المكالي تطكر  ،االستثمار
 .( 2011-1990 )في الجزائر خالؿ الفترة 
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 الناتج المحمي اإلجماليكنسبة من  الوارد إلى الجزائر األجنبي المباشراالستثمار  (:15الشكل رقم )
 ( 1900-0889 خالل الفترة )

 
Source :http://www.iaigc.net/UserFiles/file/Statistics/2012/FDI_inflows_GDP.xls,10/12/2012

,15;10
H 

المباشر مف الناتج المحمي جنبي االسابؽ زيادة حصة االستثمار األ نالحظ مف خالؿ الشكؿ 
االجمالي في الجزائر خالؿ العشرية األخيرة مقارنة بالسنكات التي تسبقيا، إال أنو بالرغـ مف ذلؾ ال تزاؿ 

عمى سبيؿ المثاؿ بمغت ىذه  2001ىذه النسبة منخفضة مقارنة ببقية دكؿ شماؿ إفريقيا ، ففي سنة 
في تكنس، أما في  % 2,2في المغرب ك %  7,44سنةبينما بمغت خالؿ نفس ال 2%النسبة في الجزائر 

 1,99جنبي المباشر مف الناتج المحمي االجمالي في الجزائركعندما بمغت حصة االستثمار األ 2009سنة 
 .في تكنس % 3,88في المغرب ك % 2,14 في مصر ك %  3,57بمغت  %

المباشر في االقتصاد الجزائرم ال جنبي ف الدكر الذم يمعبو االستثمار األكتبيف االرقاـ السابقة أ 
ر االنفتاح الحقيقي االستثمار ف نأخذ في االعتبار تأخأنو مف الضركرم أمف عمى الرغـ  ا،يفيزاؿ ضع

 جنبي المباشر، حيث ال تزاؿ ىناؾ امكانيات ىائمة غير مستغمة لالستثمار في الجزائر.األ
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 ن المدفوعاتثالثا: أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى ميزا

مف سنقكـ بدراسة أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى كضعية ميزاف المدفكعات في الجزائر  
 :مستكل كؿ مفخالؿ دراسة أثره عمى 

الخدمات ككذا حساب  ،ف التجارمالميزاكذلؾ مف خالؿ الكقكؼ عمى أثره عمى  :الحساب الجارم -
التحكيالت التي تتـ مع الخارج كمف ضمنيا أرباح التحكيالت الذم تسجؿ عمى مستكاه كافة كباقي 

 ؛كعكائد المستثمريف األجانب
كالذم يسجؿ عمى مستكاه حركة رأس الماؿ الصادر كالكارد كمف ضمنو  :حساب رأس الماؿ  -

 كما يمي:االستثمار األجنبي المباشر 

 
  :الحساب الجاري أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى -0

مف خالؿ تعرضنا في الفصؿ السابؽ مف ىذه الدراسة لكضعية  :يالتجار الميزان مستوى عمى  -0-0
كالتي ارتفعت ، 1995منذ سنة  فكائضاستمر في تحقيؽ كجدنا أنو  مالميزاف التجارم الجزائر 

باألساس إلى كيرجع ىذا ( 2008-2003بشكؿ كبير في العشرية السابقة خاصة خالؿ الفترة ) 
الذم أدل الى ارتفاع حصيمة الصادرات التي تمثؿ صادرات ، ارتفاع أسعار المحركقات

، بناءا عميو يحؽ لنا التساؤؿ عف حصة المستثمريف منيا % 98ك  %97 بيفالمحركقات 
 ،التفصيمية عف كامؿ فترة الدراسة ، كرغـ غياب اإلحصائياتاألجانب في صادرات المحركقات

 (1):اه تسمح لنا باستنتاج مايميإال أف المعطيات المتاحة كالمكضحة في الجدكؿ أدن
ثـ تراجعو خالؿ ،  2005ك 2002 سنة تزايد مستمر في حجـ صادرات المحركقات بيف -

 ؛السنتيف المكاليتيف

مف  %6، إذ لـ تبمغ الكمية المصدرة مف طرفيـ ضعؼ حصة األجانب في ىذه الصادرات -
، 2005ك 2004سنتي  %7.59ك  %7.3كتراكحت بيف  2004المجمكع المصدر قبؿ سنة 

-2000الفترة مف صادرات المحركقات خالؿ  %92بينما تجاكزت حصة الطرؼ الكطني 
فيما تبقى مساىمة ، كىذا يعني أف الطرؼ الكطني ىك المسيطر عمى ىذه الصادرات 2005

 .ضعيفة  تحسيف كضعية الميزاف التجارم في الجزائرطرؼ األجنبي في زيادة الصادرات ك ال

                                                 

1
تثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر و آثاره عمى ميزان المدفوعات االسدادم عدكف ناصر، بعداش عبد الكريـ،  

كاإلندماج في اإلقتصاد العالمي، مخبر اإلصالحات  االقتصادية، مجمة اإلصالحات (1997-0888خالل الفترة )
 .31، ص. 2009،  07، التنمية كاستراتيجيات اإلندماج في اإلقتصاد العالمي، المدرسة العميا لمتجارة، العدد االقتصادية
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 (: توزيع صادرات المحروقات بين سونطراك والشركاء األجانب خالل الفترة 27جدول رقم )
(1999-1996) 

 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1999 الوحدة البيان
حصة 
 سونطراك

10
 * * 134 127 130 120 113 118.1 طف معادؿ لمبتركؿ 6

(%) 95.24 96.58 97.56 97.74 92.70 92.41 * * 
حصة 
 األجانب

10
 * * 11 10 3 3 4 5.9 طف معادؿ لمبتركؿ 6

(%) 4.76 3.42 2.44 2.26 7.30 7.59 * * 
المجموع 
 المصدر

10
 138 141 145 137 133 123 117 124 طف معادؿ لمبتركؿ 6

Source : 

- Résultats du secteur de L’énergie, 2000, 2001,2002, p.3 

- Résultats du secteur de L’énergie et de mines pour le 4 Trimestre 2003, p.8 

- Résultats du secteur de L’énergie et de mines pour 2005, p.16 

- Bilan énergétique national de l’année 2007, p.p.16, 17 

 .31ص. ،  مرجع سابؽدادم عدكف ناصر، بعداش عبد الكريـ،  نقال عف:
 )*( معمكمات غير متكفرة

 
جنبي المباشر عمى مستكل ف يخمفيا االستثمار األافة الى األثار التي يمكف أكباإلض     

ثار أ ؤدم الىخير أف يليذا األيمكف أنو مف خالؿ الفصؿ الثاني مف الدراسة، رأينا  ،الصادرات
حالؿ الكاردات كما ينتج عنيا مف إعرؼ بسياسة يمف خالؿ ما  ،يجابية عمى مستكل الكارداتإ

ذه األخيرة، فيما يرل البعض اآلخر أنو يمكف أف يؤدم إلى زيادة الكاردات الناتجة لقيمة ى تقميص
عف زيادة استيراد الشركات األجنبية لمسمع الكسيطية كالمعدات كالتجييزات التي تحتاجيا خاصة 

ركة فيما يخص الكاردات الجزائرية كجدنا مف خالؿ تتبعنا لحالمراحؿ األكلى مف االستثمار، ك  في
قد عرفت ارتفاعا محسكسا كمنحى تصاعدم أنيا  ىذه األخيرة في الفصؿ السابؽ مف ىذه الدراسة

كالتي أصبحت تمثؿ زيادة الكاردات مف سمع التجييز  الراجع في األساس إلى، ك 1998منذ سنة 
،  2002منذ سنة  أعمى نسبة مف الكاردات مقابؿ تراجع الكزف النسبي لمكرادات مف المكاد الغذائية

، األمر الذم يقكدنا إلى لـ تنخفض بؿ ارتفعتفي الجزائر كبيذا يتضح لنا أف الكاردات السمعية 
عمى العكس  ،في الجزائرالقكؿ بأف االستثمار األجنبي المباشر لـ يساىـ في تخفيض الكاردات 
ادات التي تقكـ بيا االستير  يمكف أف يككف قد ساىـ في زيادة الكرادات مف سمع التجييز نتيجة

عمى اعتبار أف سمع خاصة في المراحؿ األكلى مف عمر المشركع، ىذه المف األجنبية الشركات 
غير أنو  زيادة ىذه الكاردات يتزامف مع زيادة تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الجزائر،
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ي ببعض السمع كالمكاد ينبغي التنبيو إلى مساىمة ىذه االستثمارات في تدعيـ العرض المحم
يعتبر كالذم كاالسمنت ) مصنع المسيمة( كالحديد )مصنع الحجار( كمكاد التنظيؼ ...إلخ، 

جنبي لمتعمقة بحجـ انتاج االستثمار األأف اإلحصائيات اإال ، تخفيضا غير مباشر في الكاردات
    متاحة. المباشر في الجزائر بجزأيو المصدر الى الخارج كالمكجو لمسكؽ المحمي غير

تسجؿ التحكيالت المالية الى الخارج كالتي  التحويالت:باقي الخدمات و حساب عمى مستوى  -0-1
في ميزاف المدفكعات  األجانب في الجزائر ضمف عنصر صافي دخؿ العكامؿ نفذىا المستثمركفي

الجزائرم، كبالرجكع إلى ىذا األخير المنشكر مف طرؼ بنؾ الجزائر في تقاريره السنكية، نجد أنيا 
مف القطاعات، تكتفي بعرض تحكيالت الشركاء األجانب في قطاع المحركقات فقط دكف غيره 

 كعميو سنكتفي بعرض كتحميؿ ىذه التحكيالت المكضحة في الجدكؿ التالي: 

 مستثمرين األجانب في قطاع المحروقاتمنحو الخارج لالتحويالت المالية تطور حجم (: 28دول رقم )ج
 (1900-0888خالل الفترة )  الجزائري

 1900 1909 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1999 0888 السنة

القيمة 
بالمميار 
 دوالر

0.66 1.17 1.02 1.59 2.19 3.12 4.74 5.29 3.90 4.56 3.92 3.93 4.97 

 مف إعداد الطالبة بناءا عمى تجميع معمكمات مف: المصدر:
- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2002, p.50 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2008, p. 63 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2011, p.172  

ارتفاع حجـ األرباح المحكلة مف طرؼ المستثمريف  ،الجدكؿ أعالهخالؿ مف حظ ككما نال  
األجانب في قطاع المحركقات نحك الخارج كالتي تفكؽ في كاقع األمر حجـ االستثمارات األجنبية 

فعمى سبيؿ المثاؿ بمغت  ،(1)المباشرة الكاردة إلى جميع القطاعات خالؿ السنكات محؿ الدراسة
مميار دكالر بينما بمغت  2.6:  2011حجـ االستثمارات األجنبية المباشرة الكاردة إلى الجزائر سنة 

 مميار دكالر  4.97األرباح المحكلة مف قطاع المحركقات كحده  

 

 

                                                 
1

 .في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ 23أنظر في ذلؾ الشكؿ رقـ  
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األمر الذم يفصح عف نزيؼ ىذه السنة، في الكاردة جمالي التدفقات مف إ% 191.15أم بنسبة 
بة، حيث قار الضعؼ في األساس إلى  يرجع  الذمك لي يتعرض لو ميزاف المدفكعات الجزائرم، ما

بة صارمة فيما يخص عمميات قاكال حتى العمكمية ر في الجزائر ال تعترض البنكؾ األجنبية 
الذم يمـز ك   2009در في قانكف المالية التكميمي لسنة اصالاإلجراء كما أف  ،تحكيؿ األمكاؿ

الجزائرييف يقتسمكف أرباح جعؿ بيدؼ  ،% 51مريف األجانب بإشراؾ الجزائرييف بنسبة المستث
اتضح أنو دكف ، لة إلى الخارجالمحك مارات األجنبية المقامة في البالد كتقميص الكميات االستث

عمى حسب دراسة جدكل أجريت كىذا  ، جدكل في تقميص تحكيؿ العممة الصعبة إلى الخارج
اإلجراء كمدل أثػره في الكاقع، كمساىمتو في تقميص عمميات ىذا الية حكؿ مستكل كزارة الم

 . (1) تحكيؿ رؤكس األمكاؿ كالعممة الصعبة إلى الخارج

أكدت مصادر مصرفية، أف تعميمات صدرت قبؿ فترة تشدد عمى ضركرة التعامؿ ىذا كقد    
 األجنبية ليذه البنكؾ خاصةالتحكيالت المالية كالمطالب التي تقدميا الشركات  بحذر مع ممؼ

لمتابعة  األجنبية منيا، كما تقرر فتح قنكات اتصاؿ مباشرة بيف بنؾ الجزائر كمصالح الضرائب
الجزائرم، كتـ تشديد  جميع العمميات الخاصة بمراقبة نشاط الشركات األجنبية الخاضعة لمقانكف

رأسيا شركات قطاع  سماح بتحكيؿ أرباح الشركات األجنبية إلى الخارج كعمىإجراءات ال
المتخذة لمحد مف االرتفاع المتكاصؿ لقيمة  بعد تسجيؿ نقائص في اإلجراءات ،الخدمات

 بعضحيث ثبت أف التي تتـ بعنكاف الخدمات،  التحكيالت نحك الخارج، السيما التحكيالت

كىمية  أك المجكء إلى تأسيس شركات ،الخدمات كالسمع المستكردةالشركات تقكـ بتضخيـ فكاتير 
الجزائر إلى الخارج  في دكؿ تعرؼ بالمالذات الضريبية اآلمنة، لتبرير تحكيؿ مبالغ خيالية مف

كقد سجؿ تقرير بنؾ ، الجزائر بشكؿ مبالغ فيو أماـ عجز آليات المراقبة المعتمدة مف قبؿ بنؾ
، بسبب تكسع سنكات األخيرةفي الجزائر خالؿ ال ستيراد الخدماتإاتكرة ستمرار ارتفاع فإالجزائر، 

مقدمتيا خدمات قطاع المحركقات كعمميات إعادة تأميف البني  كفي قائمة الخدمات المستكردة
كبعض المجمكعات األجنبية العاممة  ،كالمؤسسات العمكمية كالخاصة التحتية المممككة لمشركات

، كشركات التأميف كالبنكؾ كالمؤسسات نقاؿالتصاالت كخدمات الياتؼ الكا في قطاع النفط كالغاز
حيث  ،(2)كمكاتب الخبرة كاالستشارة الفنية كالمساعدة التقنية كالتدقيؽ المالي كالمحاسبي المالية،
 :2011ئرية في مجاؿ الخدمات بمغت سنة أف إجمالي الكاردات الجزا بنؾ الجزائر تقرير كشؼ

، في حيف  %5.46 ىاأم بزيادة قدر  2010في مميار دكالر  11.91دكالر، مقابؿ مميار  12.56

                                                 
1
 http://www.elkhabar.com/ar/economie/244695.html, 12/05/2012, 12:05

h 

2
 http://www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9485, 16/01/2013, 

10:23h   
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فاتكرة  بمعنى أف  2006مميار دكالر العاـ  4.78ك  2007مميار دكالر سنة  6.93بمغت قيمتيا 
 .(1)سنكاتستة مميار دكالر في ظرؼ  7 بأكثر مفقفزت في الحقيقة قد  في الجزائر، الخدمات

استمر حساب رأس الماؿ في الجزائر في  األجنبي المباشر عمى حساب رأس المال:أثر االستثمار  -2
2008تحقيؽ أرصدة سالبة عمى طكؿ الفترة المدركسة كقبؿ سنة 

، إال أف ىذا العجز انخفض  (2)
خالؿ العشرية األخيرة مقارنة بعشرية التسعينات نتيجة االرتفاع المحسكس في قيمة االستثمارات 

التي قد شيدت أكبر عجز في الميزاف  2006ك 2005اشرة خالؿ ىذه الفترة عدا سنتي األجنبية المب
قامت بيا الجزائر في إطار التسديد المسبؽ لمديكف،  المذككر نتيجة لممدفكعات الرأسمالية الكبيرة التي

جنبية المباشرة االستثمارات األكبفضؿ التخفيؼ مف عبء الديكف مع ارتفاع قيمة  2008أما بعد سنة 
آخر سنة تكفرت لدينا  2011سجؿ ميزاف رأس الماؿ فكائض متكاصمة حتى سنة  ،الكاردة

، كعميو يمكننا القكؿ أف ىذه االستثمارات قد ساىمت في تخفيؼ العجز في االحصائيات حكليا
تحقيؽ فكائض عمى مستكل الحساب المذككر منذ ك  ،1996بعد سنة  في الجزائر حساب رأس الماؿ

 . 2008سنة 
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 جنبي المباشر في نقل التكنولوجيا: مساىمة االستثمار األرابعا

بمدل نجاح الشركات األجنبية عمى المباشرة يرتبط نقؿ التكنكلكجيا بكاسطة االستثمارات األجنبية  
االستثمار في البحث كالتطكير محميا، كدعـ الشركات الكطنية لالستفادة مف ىذه النشاطات لتصبح فيما 

عمى الرغـ مف صعكبة إجراء قياس كمي ، ك بعد قادرة عمى القياـ بالجيكد البحثية كالتطكيرية بصفة مستقمة
ألثر االستثمار األجنبي عمى تكريث التكنكلكجيا كتأىيؿ الكفاءات البشرية، إال أف معظـ االستثمارات 

نتاج كنقؿ كصيانة،  تتركز في قطاع المحركقات، كما يتصؿ بو مف اكتشاؼفي الجزائر األجنبية  إضافة كا 
كاألسمدة، األمر الذم يسيؿ أحيانا عممية الحصكؿ عمى أنسب  تككيماكياإلى بعض الصناعات في البتر 

 .(1) أنكاع التقنية المتطكرة

يظير األثر الكاضح لالستثمارات األجنبية المباشرة في نقؿ التكنكلكجيا إلى قطاع المحركقات ك         
يعرؼ عدد االكتشافات السنكية ، حيث نشاط التنقيب كالبحث كاالستكشاؼ الكبيرة في مف خالؿ مساىمتيا

التعديالت القانكنية التي مست قطاع المحركقات ك جنبية منذ فتح المجاؿ أماـ الشراكة األ خاصة ،تناميا
، كالتي أفرزت إبراـ عقكد شراكة في مجاؿ االستكشاؼ كالتطكير كاالنتاج المشترؾ مع 1986منذ سنة 

ك  2001ما بيف سنكات عقد  36عقد ك  200إلى  1999عدد كبير مف الشركات كصمت في نياية 
بة سبالنك  ،(2)رقعة لمبحث 24شركة عمى مستكل  20أكثر مف مع عمؿ سكناطراؾ بالشراكة تك  ،2005

ألنشطة البحث ككفقا لتقرير شركة سكنطراؾ كصمت األمتار المحفكرة مف طرؼ الشركات األجنبية سنة 
مف  %54.2تـ حفره في ىذا العاـ أم بنسبة  متر 325991جمالي تر مف إم 176702:  2007

بئر تـ حفره مف طرؼ  63بئر منيا  114اإلجمالي، كما كصؿ عدد األبار المحفكرة ليذه  السنة 
آالت  ذات ك الشركات األجنبية، كيرجع ىذا التفكؽ مف طرؼ الشركات األجنبية إلى استعماليا تقنيات 

، حيث بمغت زيادة عدد اآلبار المكتشفة جنبية دكرا كبيرا فيكقد لعبت الشركات األ، ىذا تكنكلكجيا متطكرة
سمحت كقد  ،بئر منيا 12في اكتشاؼ  الشركات األجنبيةساىمت ،  2007سنة في بئر  20ىذه األخيرة 

عمى مر السنكات بإدراج تقنيات استكشاؼ جديدة التي يعكد ليا  ،الخبرة المكتسبة مف قبؿ سكناطراؾ
خيار الشراكة المتخذ ، سمح مف جية أخرلكما  ،حركقاتالفضؿ في اكتشاؼ حقكؿ بتركلية جديدة مف الم

 2010حيث تـ في سنة ، (3)في سياؽ تقاسـ المخاطر اإلستكشافية بتكثيؼ مجيكدات اإلستكشاؼ
ثنيف منيما فقط فيما يعكد الباقي لشركة بئر ساىمت الشركات األجنبية في اكتشاؼ إ 29اكتشاؼ 
 . (4)سكنطراؾ

                                                 
 .232مرجع سابؽ، ص. قكيدرم محمد،  1

2http://www.sonatrach.com/ar/archives.html, 15/03/2013,14:30
h
  

3
 Ibid. 

4
http://www.sonatrach.com/ar/nos-activites.html, 15/03/2013, 15:36

h 
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تجدر اإلشارة ىنا إلى أف ىناؾ بعض الشكاىد الميدانية تفيد بأف بعض الشركات األجنبية ك  
اعتمدت عمى استراتيجية جديدة تتعمؽ بضماف  ،Anadarko, BPالمستثمرة في قطاع المحركقات مثؿ: 

ميـ الكاليات المتحدة(، كذلؾ بغرض تأىي تككيف مكثؼ إلطارات جزائرية في الخارج) عادة في بريطانيا
باإلضافة إلى ذلؾ، فإف الشركة ذات األصؿ األلماني كالعاممة في ، عمى استيعاب التكنكلكجيات المتطكرة

إلى فتح  2002، قد عمدت خالؿ شير أكتكبر " Schneider Electric Algerie"الجزائر تحت اسـ 
كما أف سمسمة ، (1)الكيرباء...الخ مدرسة لمتككيف عمى بعض التقنيات مثؿ: المراقبة الصناعية، تكزيع

طارات الشركة مف اكتساب معارؼ جديدة،  Henkel التككينات التي اعتمدتيا شركة سمحت لعماؿ كا 
(2)يجابي مع ما ىك متاح مف تكنكلكجياأىمتيـ لتطكير آدائيـ، كالتكيؼ اإل

. 

اإلشارة إلى الدكر الذم لعبتو الشركات األجنبية العاممة في مجاؿ في ىذا اإلطار كما يمكننا  
قامت ىذه حيث ، في تطكير سكؽ االتصاالت كعمى رأسيا شركة أكراسككـ المصرية ، االتصاالت 
الفرنسية كالمتخصصة في إنتاج   Alcatelبالتعاقد مع شركة  تصاالت الحزائرإبالتعاكف مع الشركة ك 

الت لمانية كالمختصة في صنع اآلاأل  Siemensالالسمكية ككذا شركة ك  اؿ السمكيةأدكات االتص
، كما تـ تطكير %95كقد كصمت الكثافة السكانية التي تـ تغطيتيا حكالي  ،اإللكتركنية كاإللكترك تقنية

 2002" في سنة BTSمحطة قاعدية " 300" كMSCمركز تحكيؿ كاحد"شبكة التغطية كالتي كانت تضـ 
 1350حكم أكثر مف كالية بشبكة ت 48تغطي الكاليات الكبرل فقط ، لتصبح حاليا تغطي كانت  كالتي

بيف الجزائر باأللياؼ البصرية مراكز تحكيؿ ، إضافة إلى قياميا بمشركع الربط البحرم  6محطة قاعدية ك
 .كفرنسا )مرسيميا( كبالتعاكف مع الشركتيف سالفتي الذكر

كتنمية التكنكلكجيا الحديثة ستفادة مف لكي تتمكف الجزائر مف اإلكؿ أنو ك كفي األخير يمكننا الق 
يجب عمييا العمؿ عمى تكفير الحماية القانكنية لحقكؽ الممكية الفكرية  ،في ىذا المجاؿقدراتيا الذاتية 

المصاحبة لالستثمارات  التكنكلكجياجذب كبراءات االختراع كايجاد البيئة التنظيمية الالزمة لتسييؿ 
التدريب كالتطكير المستمر لممكارد البشرية في جميع المؤسسات لتككيف إضافة إلى ، األجنبية المباشرة

تكفير االىتماـ بالبحث العممي ك ، ك  المساىمة في نقمياالتكنكلكجيات ك خبرات قادرة عمى االستفادة مف ىذه 
  .تكنكلكجيالمناخ المالئـ ألعماؿ االبتكار كالتجديد ال

 

 

                                                 
1
 CNUCED, Enquête sur le climat d’Investissement en Algérie, Avril-mai 2003. 

 :وقال عه

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Examen de la politique de 

l’investissement de l’Algérie, op.cit,p.21 
2
 .   233، ص.قكيدرم محمد، مرجع سابؽ  
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 والقضاء عمى البطالةجنبية المباشرة في التشغيل ات األ: مساىمة االستثمار خامسا

 ة المصرحةالمباشر  ةاألجنبي اتاالستثمار يكضح الجدكؿ المكالي عدد مناصب الشغؿ التي كفرتيا   
  :(2012-2002)خالؿ الفترة  الجزائر في

 (1901-1991في الجزائر خالل الفترة )المصرحة مشاريع األجنبية ال(: عدد وظائف 39جدول رقم )

 النسبة عدد المشاريع ستثمارمشاريع اال
(%) 

 مبمغال
 )مميون دج (

 النسبة
(%) 

عدد 
 الوظائف

 النسبة
(%) 

 00 79164.. .. 7900491.4 90.. 74.041 ستثمارات المحميةاال
 7 849711 0894 04.9441 197 810 الشراكة

 0 49404. .049 .09870904 196 806 المباشرستثمار األجنبي اال
ستثمار األجنبي إجمالي اال

 المباشر
784 19. 89081967. 419. .09004 08 

 011 4669041 011 9.449.00. 011 7496.4 المجموع العام

Source: http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement, 30/05/2013,14:40
h 

مساىمة االستثمار األجنبي المباشر في التشغيؿ بحسب البيانات الكاردة في الجدكؿ أعاله نجد أف   
جنبية راالستثمارات األالعدد اإلجمالي مف العماؿ المشغميف في إطاحيث بمغ تبقى محدكدة ، في الجزائر 
  755.170جماليىذا مف إ( ك 2012 -2002خالؿ الفترة ) عامؿ 91.113في الجزائر نحك المصرح بيا 

إال أف ىذه النسبة قد تبدك ، مف االجماليفقط  % 12منصب شغؿ محقؽ خالؿ نفس الفترة أم بمعدؿ 
مف  %1الفترة كالتي لـ تصؿ إلى ما قكرنت بعدد المشاريع األجنبية المصرحة خالؿ ىذه معقكلة إذ 

لالستثمار األجنبي المباشر إمكانيات  أف عممية إجراء القياس تفيد بأفحيث ، جمالي المشاريع المصرحةإ
إجمالي مف   0.9%نسبة إذ أف مناصب العمؿ في الجزائر، كبيرة في تكفير األحجاـ المرغكب فييا مف

ر ارتفاع عدد إذا تـ تصك مف مجمكع مناصب العمؿ، ف %12رت ما نسبتو المشركعات االستثمارية كف
ذلؾ قد يرفع  ف مجمكع االستثمارات القائمة فإفم 10%المشركعات االستثمارية األجنبية إلى نسبة تصؿ 

رىا مف مجمكع المناصب التي قد تكف 30%مف مساىمتيا في تكفير مناصب شغؿ قد تصؿ إلى نسبة 
ر مف أجؿ تحسيف بيئة االستثمار ؼ الجيكد أكثنطقيا أف تكثلذلؾ كاف م ،ثماراتمجمكع ىذه االست

 .(1)تييئتيا مف أجؿ استقطاب ك جمب أكبر حجـ مف االستثمارات األجنبية إلى الجزائرك 

  

                                                 
1

 .426مرداكم كماؿ، مرجع سابؽ، ص.  
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 تقييم مناخ االستثمار في الجزائرالمبحث الثالث: 

فيما يتعمؽ بجذب  بعدة مؤىالت مف شأنيا أف تمكنيا مف تبكء مكانة خاصةتتمتع الجزائر  
برامج االصالح المعتمدة  الكمي، مكنت االقتصادمجنبية المباشرة، فعمى مستكل أداء االستثمارات األ

، (1)...إلخمنخفضة كتحقيؽ معدؿ نمك مستمر كمعدالت تضخـ االقتصاديةمف استرجاع التكازنات الجزائر 
ى مستكل إلى تحقيؽ نتائج مشجعة عم، 2001 سنة نعاش كدعـ النمك المعتمدة منذبرامج اإلأدت كما 

التشغيؿ، إضافة إلى ذلؾ الكفرة الكبيرة في الثركات الطبيعية التي تعتبر بمثابة البنية التحتية، السكف ك 
المؤىؿ األساسي لالقتصاد الجزائرم كالذم بامكانو القياـ بدكر استراتيجي في المنطقة، كما تتمتع الجزائر 

مجتمع متككف مف نسبة كبيرة مف الشباب، مميكف مستيمؾ( ك  30كثر مف بحجـ سكؽ داخمي معتبر ) أ
كالقطاع البنكؾ االلكتركنيؾ، القرب مف األسكاؽ، باإلضافة إلى عدة قطاعات كاعدة مثؿ قطاع المناجـ، 

كبالرغـ مف ذلؾ لـ  ،تكنكلكجيات االعالـ كاالتصاؿ، المحركقات...إلخ الغذائية،الصناعات  ،المالي
كانت قيمتيا قد ف ا  ، ك بما يكافؽ امكانياتيا جنبيةمف االستثمارات األكاؼ طع الجزائر جذب قدر تتس

 نيا بقيت محصكرة في قطاع المحركقات .أفي السنكات األخيرة إال  اممحكظ اسنحشيدت ت

ىـ ندرج أ ،االستثمارم فيياتقييـ المناخ كانة الجزائر في جذب االستثمار ك مف أجؿ معرفة مكعميو ك  
المؤشرات المعتمدة مف طرؼ أىـ المؤسسات الدكلية الميتمة باالستثمار ككضع الجزائر فييا، لنقؼ عمى 

 .أىـ المعكقات التي تقؼ أماـ جذب االستثمارات األجنبية المباشرة نحك الجزائر

 المطمب األول: مكانة الجزائر في المؤشرات الدولية لمناخ االستثمار

يف كرجاؿ األعماؿ االقتصاديتكجد العديد مف المؤشرات الدكلية التي تعبر عف نظرة المحمميف  
كيالحظ المتتبع  ،ار مف كجية نظر المستثمر األجنبيالدكلييف إلى األكضاع في دكلة ما كمكقع لالستثم

تصؿ بعد إلى  كالتي ىي باعتراؼ كاضعييا لـ أف ىناؾ عددا متناميا مف ىذه المؤشرات، ،ليذا المجاؿ
ك مف األخطاء لكنيا حتما تعتبر مف الكسائؿ كاألدكات التي تزكي مكال تخ ،لكاممة كالثباتمرحمة الدقة ا
فقد أثبتت عدة دراسات أف ىناؾ صمة قكية بيف ترتيب القطر أك درجتو في بعض ىذه  القرار كترجحو،

 المؤشرات كبيف مقدار ما يجتذبو مف استثمار أجنبي مباشر.

مف طرؼ المؤسسات  ندرج أىـ المؤشرات المعتمدةالجزائر كمف أجؿ تقييـ المناخ االستثمارم في     
 الدكلية الميتمة باالستثمار األجنبي كترتيب الجزائر فييا.

 

                                                 
1

 راجع الفصل السابق مه الدراست. 
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 مؤشر التنافسية العالمية أوال:

 االقتصادميصدر عف المنتدل  نتشارا ،إيعتبر ىذا المؤشر كاحدا مف أبرز كأىـ المؤشرات   
تدكر في مجمميا  ،، كيعتمد ىذا المؤشر عمى عدد مف المحددات لقياس القدرة التنافسية لمدكؿالعالمي

عمى المدل  االقتصاديةكالمؤسسية المساندة لعممية التنمية  االقتصاديةحكؿ تقييـ حزمة مف السياسات 
 (1)كاف رئيسية: المتكسط، حيث يعتمد ىذا المؤشر عمى تحميؿ اقتصاد القطر مف خالؿ ثالثة أر 

 ؛ الكمية ) معدؿ النمك، التضخـ، األداء المصرفي...( االقتصاديةالبيئة  -
كمكقعو مف حماية كفاءة المؤسسات العامة كاألجيزة الحككمية ك فعالية النظاـ القانكني كالقضائي  -

 ؛الممكية الفكرية

 التطكر التكنكلكجي. -

درجات بحيث كمما ارتفع رصيد الدكلة مف النقاط عمى مستكل أعمى  7إلى  1: يتراكح مف دليل المؤشر
  (2)مف التنافسية 

شمميا  144مف أصؿ  دكلة عربية 12 : 2012/2013 تضمف مؤشر التنافسية العالميكلقد   
نقطة  5.38الصدارة بػ قطر احتمت عالميا ك العاشرة عربيا فيما  110كقد احتمت الجزائر المرتبة ، المؤشر
نقطة كالمرتبة  5.07بػاإلمارات عالميا، ثـ  18نقطة كالمرتبة  5.19بػالسعكدية عالميا، تمييا  11كالمرتبة 

أيف  2011ف تصنيؼ الجزائر في ىذا المؤشر قد تراجع مقارنة بسنة ، كالجدير بالذكر أعالميا 24
ىذا المؤشر دليال عمى تراجع أىمية السكؽ الجزائرية  كيعتبر، التاسعة عربياعالميا ك  87احتمت المرتبة 

 بالنسبة لممستثمريف األجانب خاصة الباحثيف عف اقامة استثمارات مكجية لمتصدير لمسكؽ الخارجية.

 

 

 

                                                 


مقرىا سكيسرا ىدفيا تحسيف أكضاع االقتصاد العالمي كجعمو أكثر قدرة عمى تمبية متطمبات  1971مؤسسة دكلية مستقمة تأسست عاـ  ككى  
الدكلية، كتصدر المؤسسة العديد مف التقارير تعمؿ بالتعاكف مع األكادمييف كممثمي الحككمات كالمنظمات كالشركات  العكلمة كاالنفتاح الشامؿ،

 منيا:التقرير العالمي لمتنافسية،التقرير العالمي لتكنكلكجيا المعمكمات كعدة تقارير اقميمية.

1
 ت المتحدة األمريكيةسنغافكرة ثـ فنمندا ثـ السكيد ثـ ىكلندا ثـ ألمانيا ثـ الكالياالمرتبة األكلى عالميا تمتيا  سكيسراعمى المستكل العالمي احتمت  

 .23،ص. 2004،، دكف دار نشرمكانة الدول العربية في المؤشرات العالمية رضا عبد السالـ، 1

 . 177ص. ، 5/2ممحؽ  ،  2005،مناخ االستثمار في الدول العربية ،كائتماف الصادرات المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2
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  "مدركات الفساد" مؤشرات الفساد والشفافيةثانيا: 

أكضاع األجيزة المؤسسية كالحككمية  ،يدرس ىذا المؤشر الذم تصدره مؤسسة الشفافية الدكلية 
لفساد عمى أنو سكء استعماؿ الكظيفة في د كالشفافية في عمميا ،حيث يعرؼ امف حيث مستكل الفسا

كلقد بدأ العمؿ بيذا  ،(1)القطاع العاـ مف أجؿ تحقيؽ مكاسب شخصية ال عالقة ليا بمتطمبات الكظيفة
كرجاؿ  فاستفتاءات كالتي تعكس آراء األكاديميي كىك عبارة عف ممخص لجممة 1995المؤشر منذ سنة 

 األعماؿ كمحممي المخاطر في البمداف متعددة.

نقاط  10فالدكلة التي تحصؿ عمى  نقاط، 10إلى  0المؤشر يقيـ الدكؿ عمى مقياس مف كاف ك  
عمى أقؿ مف  أما الدكلة التي تحصؿ ،اممة كمف ثـ ال مكاف لمفساد فيياىي الدكلة التي تتمتع بالشفافية الك

نقطة كاحدة فيي دكلة ذات مستكل مرتفع مف الفساد كتنخفض فييا معدالت الشفافية بشكؿ كبير كقد تكاد 
الشفافية الدكلية طريقة جديدة الحتساب مدركات الفساد مؤسسة  قد اتبعتف 2012، أما في سنةتنعدـ

ك كمما اقتربت الدكلة  ف الفسادتككف خالية م 100أم الدكلة التي تحصؿ عمى  100اعتبار النقاط مف ب
 50دكلة حصمت عمى  53منيا  ، العالـ في دكلة 176يغطي التقرير  ، كرتفع الفساد فيياامف الصفر 

 .نقطة 50ىذه الدكؿ حصمت عمى أقؿ مف  دكلة كىي أغمبية 123نقطة كأكثر كالباقي كعددىا 

، اشرة عربياعالميا كالع 105المرتبة كاحتمت بذلؾ درجة  34كبالنسبة لمجزائر فقد حصمت عمى  
كتكاجدت ىذه  اإلمارات، ترتيبا متقدما مف حيث انخفاض معدالت الفساد،ك  قطركؿ مف سجمت  في حيف

احتمتا بذلؾ ك درجة  68حيث حصمت كؿ كاحدة منيما عمى  ،الدكؿ ضمف مجمكعة الخمسيف األكائؿ
  .(2)عالميا ك األكلى عربيا 27المرتبة 

الدكؿ العربية ، كعند مقارنة أداء  الجزائر ك في تفشي مستكيات الفساد المؤشر ىذا كيعكس  
حيث  مجاؿ الشفافيةفي تحسنا كبيرا كممحكظا  تحققنجد أنيا ، 2011بأدائيا عاـ  2012عاـ  الجزائر

بذؿ الجزائر كبالتالي فالسنكات القادمة تتطمب مف ، (3)عالميا 112المرتبة  2011احتمت في مؤشر عاـ 
جيكد أكثر جدية لمحاربة الفساد كذلؾ بإصدار تشريعات محاربة الفساد كالسير عمى تنفيذىا كتطبيقيا 

                                                 


عمى مؤشر عالميا األفضؿ  يى ،099مف  09كنيكزيمندا التي حصمت كؿ منيا عمى المكقع األكؿ بنقاط بمغت تعتبر كؿ مف الدنمارؾ كفنمندا  
لؾ نتيجة طبيعية لمتطكر التشريعي كاإلجرائي في ىذه الدكؿ،كما حصمت كؿ مف السكيد كسنغافكرة عمى المكقع الرابع ذمدركات الفساد كيعتبر 

 لسنغافكرة 88لمسكيد ك 88 كالخامس عمى التكالي باجمالي نقاط ىي

1
 .34ص. مرجع سابؽ، ،مكانة مصر والدول العربية في المؤشرات العالمية رضا عبد السالـ، 

2
 Transparency international, Corruption perceptions index 2011, http:// Transparency.org/cpi 2011, 

07/02/2012, 00 :30
 h 

 لمزيد مف اإلطالع راجع: 3
Transparency international, Corruption perceptions index 2012, http:// Transparency.org/cpi 2012, 

07/02/2012, 00 :47
h
 

 



375 

 

ككذا إعطاء أكثر استقاللية لمنظاـ القضائي ، إضافة إلى تطكير الجياز اإلدارم ك تخفيؼ البيركقراطية 
 كتكفير الشفافية في األداء.

مكانات القطثالثا:    ر في جذب االستثمارمؤشر أداء وا 

كذلؾ  2002تـ إدخاؿ ىذيف المؤشريف في التقرير العالمي الذم يصدر عف منظمة األكنكتاد عاـ  
مكانات الدكلة في مجاؿ جذب االستثمار، كيقيس مؤشر األداء مستكل الدكلة الفعمي  لقياس مستكل أداء كا 

كيستند ىذا المؤشر إلى  ستكل العالـ،مف خالؿ نصيبيا مف إجمالي االستثمار األجنبي المباشر عمى م
قسمة حصة القطر مف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عمى مستكل العالـ إلى نصيب ذات الدكلة مف 

كيؤخذ متكسط ثالث سنكات لمحد مف تأثير العكامؿ المكسمية أك التطكرات التي  الناتج اإلجمالي العالمي،
 ،تحدث لمرة كاحدة

ات فيركز عمى إمكانات لدكلة الفعمية كالتي يمكنيا بمقتضاىا جذب المزيد مف أما مؤشر اإلمكان 
بالدكلة المضيفة،  االجتماعيةكالسياسية ك  االقتصاديةاالستثمارات، كيستند إلى مجمكعة مف العكامؿ 

 (1)أجمميا التقرير العالمي لالستثمار في محددات رئيسية ىي:

،القكانيف كالتشريعات االقتصادمار السياسي ،ستقر اال اإلطار السياسي لالستثمار: كالذم يشمؿ -
 ؛المنظمة لالستثمار،التعامؿ مع األجانب، سياسات المنافسة كالدمج كالتممؾ، سياسة الخكصصة

تسييؿ األعماؿ: كالتركيج لالستثمار كالكفاءة اإلدارية، خدمات ما بعد االستثمار، تسييالت  -
 ؛لخإار التشريعي...ستقر تحكيؿ األرباح، اال

 االقتصاديةمحددات اقتصادية: كتتكقؼ عمى اإلستراتيجية االستثمارية لمشركة، فالمحددات  -
لمشركات الباحثة عف الكفاءة تتقدميا عناصر مثؿ الميارة كتكمفة العمؿ في الدكلة المضيفة،أما 
 بالنسبة لمشركات الدكلية التي تبحث عف سكؽ لتخدمو ،فتتركز محدداتيا في كبر حجـ السكؽ

كنصيب األفراد مف الناتج القكمي،تكفر بنية أساسية قكية كقضاء  االقتصادمكارتفاع معدؿ النمك 
 مستقؿ...الخ. 

 ليل المؤشر:د

، يعني انسجاـ قكتيا كؿ الدكلة عمى معدؿ كاحد فما فكؽ: إف حصوفق مؤشر األداء -1
مع قدرتيا عمى جذب االستثمارات األجنبية المباشرة، كما دكف ذلؾ يعني أف  االقتصادية

 ؛كضعيا ضعيؼ مف حيث قدرتيا عمى جدؿ االستثمار األجنبي المباشر

                                                 
 .46مرجع سابؽ،ص. مكانة مصر والدول العربية في المؤشرات العالمية، رضا عبد السالـ ، 1



376 

 

يتراكح الرصيد بيف صفر ككاحد، كيحتسب مف قسمة الفرؽ بيف قيمة وفق مؤشر اإلمكانات:  -2
 .(1)ى قيمة لممتغير كأدنى قيمة لوالمتغير في القطر أدنى قيمة لو عمى الفرؽ بيف أعم

حيث قدرتيا عمى تكظيؼ إمكانياتيا في جذب استثمارات صنفت األكنكتاد الدكؿ  2011في سنة ك  
، كبناءا عمى تقاطع مؤشر األداء مجمكعة 12في مصفكفة تتككف مف  فعمية تتناسب مع حجـ اقتصادىا

(2)ك االمكانيات ، صنفت الدكؿ العربية في المجمكعات التالية: 
 

 ؛لبناف كاألردف :جذب مرتفع جدا مع إمكانيات منخفضةمجمكعة الدكؿ ذات  -
 ؛جيبكتي :جذب منخفض مع إمكانيات منخفضة جدا مجمكعة الدكؿ ذات -

 ؛السكداف :جذب مرتفع مع إمكانيات منخفضة جدا مجمكعة الدكؿ ذات -

 ؛السعكدية :جذب مرتفع جدا مع إمكانيات مرتفعة جدا مجمكعة الدكؿ ذات -

 ؛مصر كتكنس كقطر :جذب مرتفع مع إمكانيات مرتفعة مجمكعة الدكؿ ذات -

 ؛مكريتانيا :جذب منخفض جدا مع إمكانيات منخفضة جدا مجمكعة الدكؿ ذات -

 ؛اإلمارات :جذب مرتفع مع إمكانيات مرتفعة جدا مجمكعة الدكؿ ذات -

سمطنة عماف  ،المغرب، الجزائر :جذب منخفض مع إمكانيات مرتفعة مجمكعة الدكؿ ذات -
 ؛كسكرية

 ؛اليمف: جذب منخفض جدا مع إمكانيات منخفضة مجمكعة الدكؿ ذات -

 .البحريف كالككيت :جذب منخفض جدا مع إمكانيات مرتفعة مجمكعة الدكؿ ذات -

جنبية المباشرة ضعيؼ مقارنة نصيب الجزائر مف االستثمارات األ كعميو كفقا ليذا المؤشر، يبقى
 بامكانياتيا .

 

 

                                                 


مجمكعات مف اليسار إلى اليميف كما يمي:  4يقسـ إلى ك  ،بمستكل االمكانيات خانة، الجانب األفقي منيا خاص 12ألؼ ىذه المصفكفة مف تت 
كيقسـ  مف  الفعمي إمكانيات منخفضة، إمكانيات منخفضة جدا، إمكانبات مرنفعة، إمكانيات مرتفغة جدا، فيما يختص الجزء العمكدم بمستكل األداء

 أداء منخفض جدا، أداء منخفض .األعمى إلى األسفؿ كما يمي: أداء مرتفع جدا، أداء مرتفع، 

الممتقى الدكلي حكؿ متطمبات تأىيؿ  ،، أىمية اإلستثمار األجنبي المباشر في ترقية آداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمحمد قكيدرم  1
جامعة حسيبة بف بك ،مخبر العكلمة كاقتصاديات شماؿ افريقيا،االقتصاديةالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الدكؿ العربية،كمية العمـك 

  .292،ص. 2006عمي،الشمؼ،

 
2

 لمزيد مه اإلطالع راجع:  

UNCTAD,World Investment Report, Towards a new generation of investment policies, 2012, 

op.cit,p.35 
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  المؤشر المركب لممخاطر القطريةرابعا: 

يصدر ىذا المؤشر شيريا عف مجمكعة خدمات المخاطر السياسية، مف خالؿ الدليؿ الدكلي  
دكلة عربية  18لغرض قياس المخاطر المتعمقة باالستثمار، كيغطي  1980لممخاطر القطرية منذ عاـ 

 دكليا يشمميا المؤشر، كيتككف المؤشر مف ثالث مؤشرات فرعية ىي:   140مف أصؿ 

ار الحككمة، األكضاع استقر متغير ىي درجة  12: يضـ ر السياسيةمؤشر تقويم المخاط -
، خريطة االستثمار، كجكد نزاعات داخمية، كجكد نزاعات خارجية، االجتماعيةك  االقتصادية

الفساد، دكر المؤسسة العسكرية في السياسة، دكر الديف في السياسة، سيادة القانكف كالنظاـ، 
 ؛مارسات الديمقراطية، نكعية البيركقراطيةاالضطرابات العرقية، مصداقية الم

المحمي   متغيرات ىي نسبة الديف الخارجي إلى الناتج  5:يتضمف  مؤشر تقويم المخاطر المالية -
اإلجمالي، نسبة خدمة الديف الخارجي إلى إجمالي صادرات السمع كالخدمات، نسبة ميزاف 

األشير مف الكاردات التي تغطييا الحساب الجارم إلى إجمالي صادرات السمع كالخدمات،عدد 
 ؛ار سعر الصرؼاستقر احتياطات الدكلة، درجة 

متغيرات ىي معدؿ نصيب الفرد مف الناتج  5ندرج فيو ت :االقتصاديةمؤشر تقويم المخاطر  -
الحقيقي، معدؿ التضخـ، نسبة عجز/ فائض الميزانية  االقتصادمالمحمي اإلجمالي، معدؿ النمك 

الحككمية إلى الناتج المحمي اإلجمالي، نسبة كضع ميزاف الحساب الجارم إلى الناتج المحمي 
 اإلجمالي.

نقطة  100أم الدكلة التي تحصؿ عمى  ةنقط 100إلى  0يقيـ المؤشر الدكؿ عمى مقياس مف ك  
 .فييا مخاطرال ترتفعاك كمما اقتربت الدكلة مف الصفر  مخاطرتككف خالية مف ال

 كاآلتي:ضمف خمس مجمكعات تصنيؼ الدكؿ يتـ  مؤشرىذا بحسب ك   

 ؛( 100إلى 80دكؿ ذات درجة مخاطر منخفظة جدا )مف -

 ؛( 79.9إلى  70دكؿ ذات درجة مخاطر منخفظة )مف  -

 ؛( 69.9إلى  60دكؿ ذات درجة مخاطر معتدلة ) مف  -

 ؛( 59.5إلى  50دكؿ ذات درجة مخاطر مرتفعة) مف  -

 (.49.9إلى  0دكؿ ذات درجة مخاطر مرتفعة جدا )مف  -
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دكؿ ذات درجة مخاطر ، تـ تصنيؼ الجزائر ضمف مجمكعة ال2011مؤشر جكاف كحسب  
2010محافظة بذلؾ عمى تصنيفيا في مؤشر عاـ منخفظة 

(1). 

  المؤشر المركب لمناخ االستثمار خامسا:

قامت  ،لمدكؿ العربية كتكصيؼ مناخ االستثمار فييا االقتصادمفي محاكلة لقياس األداء  
درجة التحسف أك التراجع في بتأسيس مؤشر مركب يقيس  1996المؤسسة العربية لضماف االستثمار منذ 

المستقرة  االقتصاديةاعتمادىا لتعريؼ البيئة تـ كتستند المنيجية التي ، مناخ االستثمار في الدكؿ العربية
يقابمو  ،كالمحفزة كالجاذبة لالستثمار عمى أنيا تمؾ التي تتميز بانخفاض عجز الميزانية )أكعدـ كجكده(

بنية غالى فيو ك غير مالتضخـ ك سعر صرؼ عجز مقبكؿ في ميزاف المدفكعات كمعدالت متدنية مف 
كتقع ، طيط المالي كالتجارم كاالستثمارميمكف التنبؤ بيا ألغراض التخ مستقرة كشفافة يةسياسية كمؤسس

كتمثؿ محصمة كنتائج لسياسات تـ إتباعيا خالؿ  االقتصاديةالخصائص األربعة األكلى ضمف السياسات 
كقد شمؿ المؤشر المركب ثالث ، فترات زمنية محددة كيمكف االعتداد بيا كمقارنتيا مع فترات سابقة

سياسات المعامالت ك مجمكعة مجمكعة السياسات النقدية  ،مجمكعات ىي: مجمكعة السياسات المالية 
أما فيما يتعمؽ بالتطكرات النكعية المتعددة التي تؤثر عمى مجمؿ المناخ مثؿ : درجة  ،الخارجية 

ية كتنمية المكارد البشرية كما يتـ مف خطكات في مجاؿ ار السياسي كالتطكرات التشريعية كالمؤسسستقر اال
فاف المؤشر ال يعكسيا حيث يحتاج إلى ترقية أسمكب عات االقتصاد أك المشاريع، التركيج لمقطر أك قطا

 . (2)تقديرىا لقياس كفاءة كفعالية ىذه النظـ

 كعميو فالمؤشر المركب يتككف مف المؤشرات الفرعية التالية: 

الناتج كنسبة من  لمدولة العامةالميزانية العجز أوالفائض في سياسة التوازن الداخمي )مؤشر  -1
كيستخدـ لتمخيص تطكرات السياسة المالية في سعييا نحك تأسيس التكازف  : (اإلجمالي  المحمي

 . الداخمي لالقتصاد
 كتعطى الدرجات حسب تغير ىذا المؤشر كما يمي:  

  3: نقطة مئكية  3.5انخفاض العجز بأكثر مف  

  2نقطة مئكية:  3.5إلى  2.5انخفاض العجز مف 

  1نقطة مئكية:  2.5إلى  1انخفاض العجز مف 
  0: نقطة مئكية 1حتىإلى ارتفاع  1انخفاض العجز أقؿ مف 

  1-: نقاط مئكية 5إلى أقؿ مف   1ارتفاع العجز أكثر مف  

                                                 
1

 .62ص.، الككيت، 1900 مناخ االستثمار في الدول العربية ،كائتماف الصادرات المؤسسة العربية لضماف االستثمار 

2
 .23ص.مرجع سابؽ، ،  1990مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة  ،كائتماف الصادرات المؤسسة العربية لضماف االستثمار 
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  2-نقاط مئكية:  10إلى أقؿ مف  5ارتفاع العجز مف  

   3-نقاط مئكية:   10ارتفاع العجز بأكثر مف  

 
الحساب الجاري كنسبة من الناتج العجز أو الفائض في  سياسة التوازن الخارجي) مؤشر -2

: كيستخدـ لتمخيص تطكرات سياسة سعر الصرؼ في سعييا نحك تأسيس ( المحمي اإلجمالي
  التكازف الخارجي لالقتصاد .

 كتعطى الدرجات حسب تغير ىذا المؤشر كما يمي:
  3نقطة مئكية :  4انخفاض العجز بأكثر مف  

  2نقاط مئكية:   4ى أقؿ مف إل 2انخفاض العجز مف 

  1نقطة مئكية:  2إلى  1انخفاض العجز مف 
  0نقطة مئكية:  2إلى ارتفاع حتى 1انخفاض العجز أقؿ مف 

  1-نقاط مئكية : 5إلى أقؿ مف   2.5ارتفاع العجز مف  

  2-نقاط مئكية:  10إلى أقؿ مف  5ارتفاع العجز مف  

   3-نقاط مئكية:   10ارتفاع العجز بأكثر مف  

 
: كيستخدـ لتمخيص تطكرات السياسة النقدية في سعييا ( معدل التضخمالسياسة النقدية )ؤشر م -3

 الداخمي لالقتصاد .  ار التكازفاستقر نحك تدعيـ 

 كتعطى الدرجات حسب تغير ىذا المؤشر كما يمي:
  0نقاط مئكية:  7إلى ارتفاع أكثر مف  1انخفاض معدؿ التضخـ أقؿ مف 

 1نقاط مئكية:   5إلى أقؿ مف  1مف  انخفاض معدؿ التضخـ 

  2نقطة مئكية:  25إلى أقؿ مف  5انخفاض معدؿ التضخـ مف 
  3نقطة مئكية:  25انخفاض معدؿ التضخـ بأكثر مف 

كبعد حساب درجات المؤشرات الفرعية )مؤشر السياسة النقدية، مؤشر سياسة التكازف  
لكؿ دكلة مف  االقتصاديةسياسات لمالمركب  الداخمي،مؤشر سياسة التكازف الخارجي( ، يحسب المؤشر

 خالؿ حساب متكسط المؤشرات الثالث كما يمي:
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 :المركبدليل المؤشر  

  عدـ تحسف في مناخ االستثمار 1أقؿ  مف : 
  تحسف في مناخ االستثمار : 2إلى  1مف 
  ارتحسف كبير في مناخ االستثم : 3إلى  2مف 

كما  2010كبناءا عمى ذلؾ نقـك باحتساب المؤشر المركب لمناخ االستثمار في الجزائر في سنة   
 يمي:

سنة  لمناخ االستثمار في الجزائر االقتصاديةالمؤشر المركب لمكونات السياسات  (:30) جدول رقم
1909 

 درجة المؤشر التغير في المؤشر) النقاط المئوية( 1909 1998 انـــالبي

 3 4.10 (2.7) (6.8) التوازن الداخميمؤشر 
 3 9.40 9.4 0.3 مؤشر التوازن الخارجي
 1 1.40 4.30 5.70 مؤشر السياسة النقدية

مناخ االستثمار في  المؤسسة العربية لضماف االستثمار كائتماف الصادرات،بيانات  عداد الطالبة بناءا عمىمف إ: المصدر
 .239، 235، الككيت،ص.ص. 1900الدول العربية 

كىك ما  2.33=  3/ 1+3+3=  2010المؤشر المركب لمناخ االستثمار في الجزائر سنة  كعميو 
 .يعني تحسف كبير في مناخ االستثمار ليذه السنة 

كباالعتماد عمى تقاريرمناخ االستثمار في الدكؿ العربية الصادرة مف المؤسسة العربية لضماف  
، نقكـ فيما يمي باحتساب المؤشر لمناخ االستثمار في الجزائر 2010كالى غاية  2000االستثمار منذ 

 ي ىذه الفترةالجزائرية في تحسيف مناخ االستثمار ف االقتصاديةبغية الكقكؼ عمى مدل نجاح السياسة 
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لمناخ االستثمار في الجزائر  االقتصادية(: تطور المؤشر المركب لمكونات السياسات 31جدول رقم )
 (1909-1999خالل الفترة )

 البيـان
درجة مؤشر 

سياسة التوازن 
 الداخمي

درجة مؤشر 
سياسة التوازن 

 الخارجي

درجة مؤشر 
السياسة 
 النقدية

قيمة المؤشر 
 الداللة المركب

 تحسف كبير في مناخ االستثمار 2.33 3 1 3 1999
 تحسف في مناخ االستثمار 1 3 0 0 1990
 تحسف في مناخ االستثمار 2 3 0 3 1991
 تحسف في مناخ االستثمار 1 0 3 0 1992
 تحسف في مناخ االستثمار 1.33 0 3 1 1993
 تحسف كبير في مناخ االستثمار 2.33 1 3 3 1994
 تحسف في مناخ االستثمار 1.33 0 3 1 1995
 تحسف في مناخ االستثمار 2 0 3 3 1996
 تحسف في مناخ االستثمار 2 0 3 3 1997
 تحسف في مناخ االستثمار 1 0 0 3 1998
 تحسف كبير في مناخ االستثمار 2.33 1 3 3 1909

لضماف االستثمار كائتماف الصادرات  المؤسسة العربيةعداد الطالبة بناءا عمى تجميع معمكمات مف تقارير مف إ  المصدر:
لى غاية سنة ك  2000نة لمناخ االستثمار في الدكؿ العربية مف س  2010ا 

نالحظ مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف الجزائر قد حققت تحسف في مناخ االستثمار في ىذه الفترة إذ  
، 2000،2005كات نقطة مئكية في كؿ السنكات المدركسة، أما خالؿ السن 1تجاكزت قيمة المؤشر 

األمر الذم يؤكد عمى كجكد تحسف كبير في مناخ نقطة مئكية  2فقد تجاكزت قيمة المؤشر ، 2010
 في تحقيؽ ىذا اليدؼ. االقتصاديةمؤشرا عمى نجاح السياسات   االستثمار كيعطي ذلؾ

 االقتصاديةمؤشر الحرية : دساسا

ألفراد  االقتصاديةيقيس درجة تدخؿ السمطة الحككمية في االقتصاد كتأثير ذلؾ في الحرية  
تشمؿ السياسة التجارية كبخاصة معدؿ التعريفة  عكامؿ تشمؿ: 10كيستند ىذا المؤشر إلى  ،المجتمع

الضريبي  الييكؿالجمركية ككجكد الحكاجز غير الجمركية، كضع اإلدارة المالية لمكازنة الدكلة كبخاصة 
، ياسة النقدية كبخاصة مؤشر التضخـالس ،مساىمة القطاع العاـ في االقتصاد، حجـ لألفراد كالشركات

مستكل  تدفؽ االستثمارات الخاصة ك االستثمار األجنبي المباشر، كضع القطاع المصرفي كالتمكيؿ،
أنشطة السكؽ ة كالبيركقراطية، األجكر كاألسعار، حقكؽ الممكية الفكرية ، التشريعات كاإلجراءات اإلداري
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ىذه المككنات العشرة أكزانا متساكية كيحتسب المؤشر بأخذ متكسط ىذه المؤشرات   تمنحالسكداء، ك 
 الفرعية.

 دليل المؤشر: 
 1 - 1.95    يدؿ عمى حرية اقتصادية كاممة 
 2  - 2.95    يدل على حريت اقتصاديت شبه كاملت 

 3  -  3.95     االقتصاديتيدل على ضعف الحريت 

 4 –  5.00     االقتصاديةيدؿ عمى انعداـ الحرية   

دكلة مما يدؿ  141عالميا مف أصؿ  124احتمت الجزائر المرتبة   2009كحسب مؤشر سنة   
 فييا. االقتصاديةعمى ضعؼ الحرية 

   األعمالأداء مؤشر بيئة سابعا: 

ىذا  كيقيس ،2004سنكيا عف مجمكعة البنؾ الدكلي منذ عاـ يصدر تقرير بيئة أداء األعماؿ  
أنشطة األعماؿ كتمؾ التي  ، ببحث اإلجراءات الحككمية التي تعززفي الدكؿالتقرير سيكلة أداء األعماؿ 

التي تتككف بدكرىا مف عدد مف ك  فرعي مؤشر 11عمى ـ قياس سيكلة أداء األعماؿ بناء كيت، تعكقيا
 (1) يمي: المككنات الفرعية كما

: عدد ىي فرعية ككنات: يتككف مف أربعة م) تأسيس الكيان القانوني( مؤشر بدء المشروع -1
لشركة، الفترة الزمنية الالزمة إلنجاز ىذه اإلجراءات، تكمفة إنجاز اإلجراءات المطمكبة لتسجيؿ ا

القانكني لفرد مف الدخؿ القكمي، الحد األدنى لرأس الماؿ اجراءات كنسبة مف نصيب ىذه اإل
 الالـز لتأسيس شركة جديدة كنسبة مف نصيب الفرد مف الدخؿ القكمي.

تراخيص بناء كتشييد مبنى تجارم يقيس مدل مركنة استصدار : مؤشر استخراج تراخيص البناء -2
فرعية ىي:عدد مككنات كيتككف مف ثالث نشاط مشركع صغير أك متكسط الحجـ ، لممارسة 
تشييد مبنى تجارم لممارسة نشاط مشركع صغير راخيص بناء ك الالزمة الستصدار ت اإلجراءات

تمؾ التراخيص بما في ذلؾ  جراءات استصدارمتكسط الحجـ، التكمفة الرسمية إلنجاز إ أك
ستصدار كافة تراخيص مرافؽ البنية التحتية المتعمقة بتكصيؿ ندات المطمكبة إلاإلشعارات كالمست

 .كاالتصاالت ) كنسبة مف نصيب الفرد مف الدخؿ القكمي(المياه كالصرؼ الصحي كالكيرباء 

 

                                                 
، عمى المكقع اإللكتركني تحسين مناخ االستثمار في الدول العربيةمؤشرات أداء األعمال و المؤسسة العربية لضماف االستثمار كائتماف الصادرات، 1
 :http://www.dhaman.org/  14:08الساعة  13/05/2013تـ اإلطالع بتاريخ. 
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جراءات اإلدارية كنية كاإليرصد مدل مركنة أك جمكد النصكص القان: مؤشر تسجيل الممتمكات -3
 :ىي كيتككف مف ثالث مككنات فرعيةالمنظمة لعممية تسجيؿ أك نقؿ ممكية األصكؿ العقارية، 

نجاز إجراءات ألصؿ العقارم، الفترة الزمنية إلكية اعدد االجراءات المطمكبة لتسجيؿ أك نقؿ مم
 ك نقؿ الممكية.أالتسجيؿ، التكمفة الرسمية إلنجاز اجراءات التسجيؿ 

كيقيس مدل سيكلة أك صعكبة  2005يصدر سنكيا منذ : مؤشر الحصول عمى اإلئتمان -4
قكة الحقكؽ كيتككف مف أربعة مككنات فرعية ىي: ئتماف الالـز لممشاريع ، الحصكؿ عمى اال

القانكنية، مدل عمؽ المعمكمات اإلئتمانية ، تغطية المكاتب العامة لممعمكمات اإلئتمانية ) كنسبة 
مئكية مف عدد السكاف الراشديف(، تغطية المكاتب الخاصة لممعمكمات اإلئتمانية ) كنسبة مئكية 

 مف عدد السكاف الراشديف(.

ة المساىميف مف يكيقيس مدل قكة حما ،2006سنكيا منذ عاـ يصدر  مؤشر حماية المستثمر: -5
صكؿ مجمس اإلدارات بإساءة استخداـ األمالكي حصص األقمية ضد قياـ المديريف كأعضاء 

، يتككف مف أربعة مؤشرات فرعية كما يمي: مؤشر نطاؽ اإلفصاحلتحقيؽ مكاسب شخصية، ك 
يف لمقضاء، مؤشر قكة ، مؤشر سيكلة لجكء المساىم مؤشر نطاؽ مسؤكلية أعضاء مجمس اإلدارة

 حماية المستثمر.

كيقيس مدل مركنة أك جمكد أنظمة تحصيؿ  2006تـ استحداثو منذ عاـ  :مؤشر دفع الضرائب -6
يتككف مف ك  ،بيا في الدكؿ التي يشمميا المؤشر الضرائب المفركضة كالسياسة الضريبية المعمكؿ

يا، الكقت المستغرؽ لمتعامؿ مؤشر عدد مدفكعات الضرائب سنك  ثالث مؤشرات فرعية كما يمي:
جمالي ات اإللزامية المستحقة الدفع مف إشتراكضريبية، نسبة اجمالي الضرائب كاإلمع السمطات ال
 األرباح التجارية.

يركز عمى تفاصيؿ تكمفة التبادؿ التجارم الدكلي مف خالؿ تحديد  :مؤشر التجارة عبر الحدود -7
جراءات الرسمية بدءا مف االتفاؽ الزمنية التي تستغرقيا كافة اإلة تكمفة االستيراد كالتصدير كبالفتر 

ما مككنات فرعية ك ستةيتككف مف ك ، الشحنةالتعاقدم النيائي بيف طرفي العممية كانتياءا بتسميـ 
اـ عممية التصدير، تكمفة تماـ عممية التصدير، الكقت الالـز التميمي: عدد المستندات الالزمة إل

الكقت الالـز التماـ  ت الالزمة التماـ االستيراد،ار لكؿ حاكية(، عدد المستند)بالدكالالتصدير 
 .ستيراد )بالدكالر لكؿ حاكية(عممية اإلستيراد، تكمفة اإل

يقيس مدل مركنة أك جمكد النصكص القانكنية كاإلجراءات اإلدارية المنظمة  :نفاذ العقودإمؤشر  -8
مف ثالث مككنات ىذا المؤشر يتككف ك  ،ا التجاريةعممية الفصؿ في القضايلألنظمة القضائية ك 
االجراءات الالزمة إلنفاذ العقكد التجارية، الفترة الزمنية الالزمة لمفصؿ في  فرعية ىي: عدد

صدار حكـ نيائي ب جراءات تسجيؿ إلنجاز إشأنيا معبر عنو باألياـ، التكمفة الرسمية القضية كا 
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تحصيؿ مستحقاتو التجارية مف الشركة المدينة ) كنسبة القضية بالمحكمة حتى يتمكف الدائف مف 
 .مف الديكف المتأخر سدادىا(

المعمكؿ بيا  : يركزعمى مركنة قكانيف االفالس( ) إغالق المشروعمؤشر تسوية حاالت اإلعسار -9
غالقو اإل غالؽ األعماؿ كسرعة تنفيذ كتقميص تكمفة إجراءات إعالفإل فالس كتصفية النشاط كا 

: معدؿ استرداد الدائنيف لديكنيـ ىي دكؿ كيتككف مف ثالثة مككنات رئيسيةفي مختمؼ ال
مفمسة، الفترة الزمنية الالزمة إلعالف اإلفالس قاتيـ القائمة تجاه الشركة المتعثرة أك الحكمست

غالؽ األعماؿ معبرا عنيا بنسبة مف قيمة الشركة  غالؽ األعماؿ، تكمفة إعالف اإلفالس كا  كا 
 المتعثرة.

: يقيس مدل مركنة أك جمكد التشريعات كاإلجراءات الحككمية المنظمة توظيف العاممينمؤشر  -10
لسكؽ العمؿ كيتككف مف خمسة مؤشرات فرعية ىي: صعكبة تكظيؼ العمالة الجديدة، جمكد 

( كاإلضافية المسمكح بيا، صعكبة اإلستغناء عف العمالة،  ساعات العمؿ اليكمية العادية )اإلجبارية
 ات العمؿ، تكمفة اإلستغناء عف العمالة.جمكد تشريع

يقيس مدل سيكلة حصكؿ الشركات ، ( 2012)سنة أستحدث مؤخرا : مؤشر توصيل الكيرباء -11
عمى الكيرباء كيشمؿ ثالث مؤشرات فرعية ىي: عدد اإلجراءات الالزمة لتسجيؿ كتنظيـ عمميات 

لكيربائي كنسبة مف متكسط التكصيؿ، الكقت المستغرؽ لتكصيؿ التيار، تكمفة تكصيؿ التيار ا
 .نصيب الفرد مف الدخؿ القكمي السنكم

ؿ عالميا )مف أص 148لمرتبة ، احتمت الجزائرا2012سنة بيئة أداء األعماؿ لحسب مؤشر بك  
فيما تصدرت المممكة العربية ، دكلة عربية(  19عربيا ) مف أصؿ  16دكلة داخمة في المؤشر( ك 183

جاءت تكنس في المرتبة العربية في ىذا المؤشر بإحتالليا المركز العاشر عالميا، ك ة الدكؿ السعكدية قائم
عمى ، كيدؿ ىذا المؤشر (1)عالميا كالثامنة عربيا 94المغرب في المرتبة عالميا ك  46الخامسة عربيا ك

  143ة  حتمت فيو المرتبالذم ا 2011مقارنة بمؤشر تراجع ترتيبيا التي ، ضعؼ بيئة األعماؿ في الجزائر
 .عالميا  136الذم احتمت فيو المركز  2010مؤشر عالميا ك 

كيرجع ضعؼ بيئة األعماؿ في الجزائر حسب ىذا المؤشر إلى طكؿ كتعقد اجراءات تأسيس الكياف  
القانكني لممؤسسة كاستخراج التراخيص كتسجيؿ الممكيات ككذا صعكبة الحصكؿ عمى اإلئتماف كعدـ 

الذم احتمت  2012فعمى سبيؿ المثاؿ كحسب مؤشر بدء المشركع لسنة ..إلخ ، .مركنة النظاـ الضريبي 
 14عربيا ، يتطمب تأسيس الكياف القانكني لمشركة في الجزائر  15عالميا ك 153الجزائر كفقو المرتبة 

                                                 
1

المؤشر العام لبيئة أداء األعمال في الدول داء األعماؿ في الدكؿ العربية، ادرات، سمسمة بيئة أالمؤسسة العربية لضماف االستثمار كائتماف الص  
 ، تـ االطالع بتاريخhttp://www.iaigc.net/UserFiles/file/DB/ar/DB2012.pdf : لكتركني، عمى المكقع اإل1901العربية 

 . 14:30الساعة  13/05/2013
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 مف دخؿ الفرد كيتطمب إيداع حد أدنى مف رأس الماؿ قدره % 12.1يكـ بتكمفة قدرىا  25إجراء يستغرؽ 
إجراءات  3األكلى عربيا: سعكدية المصنفة العاشرة عالميا ك فيما يتطمب في ال ،مف دخؿ الفرد 30.6%

مما يعني أف  ،(1)مف دخؿ الفرد كبدكف حد أدنى لرأس الماؿ %5.9أياـ، بتكمفة قدرىا  5تستغرؽ 
تأخير كالتعقيدات يكاجو العديد مف المعكقات كالقيكد المفركضة مثؿ التكمفة كال ،في الجزائرالمستثمر 
 ستثمارات األجنبية المباشرة.لإلفي الجزائر األمر الذم يضعؼ مف جاذبية بيئة األعماؿ ، االدارية

  االستثمار في الجزائر المطمب الثاني: معوقات

النتائج اإليجابية المحققة، إلى  جممةعمى الرغـ مف كضكح التكجيات الكبرل لالقتصاد الكطني، ك  
إال أف المناخ  ،جانب المجيكدات التي تبذليا الجيات الكصية في سبيؿ تييئة كترقية مناخ االستثمار

التي تحكؿ دكف الكصكؿ إلى نصيب كاؼ مف  االستثمارم في الجزائر تبقى تكتنفو جممة مف المعكقات
تأخرة التي احتمتيا الجزائر في معظـ المؤشرات الدكلية فسر المراتب الماألمر الذم ي، اتىذه االستثمار 

حكؿ  2003مبنؾ الدكلي في سنة تابع لدراسة قاـ بيا فريؽ  كشفت ، كفي ىذا اإلطارلمناخ االستثمار
راء المستثمريف حكؿ أىـ معكقات االستثمار في سبر آلكالتي تـ مف خالليا  ،مناخ االستثمار في الجزائر

أف  ،كاليات 9فيمعظميا متكسطة ك صغيرة الحجـ مؤسسة   562 شمؿ استقصاءعف طريؽ ، الجزائر
 بنسبة صكؿ عمى القركض كتكمفتوحصعكبة الىي: ىـ المعكقات التي اشتكى منيا المستثمركف أ

بنسبة عمى العقار الحصكؿ  ،%28.2بنسبة  ، القطاع غير الرسمي كالمنافسة غير الشرعية28.8%
، %7.1بنسبة  االقتصاديةار السياسات استقر ، عدـ %12.1بنسبة  كالرسـكارتفاع الضرائب  ،12.9%
 . (2) %4.6بنسبة  ، أسباب أخرل %6.3بنسبة الفساد 

 فيما يمي:يعاني منيا مناخ االستثمار في الجزائر التي المعكقات أىـ إدراج كيمكف إجماال  

المالية في الجزائر حسب تقرير بمغ عدد البنكؾ كالمؤسسات : القروض البنكيةصعوبة الحصول عمى  -1
بنكؾ عمكمية بما فييا الصندكؽ الكطني  6، منيا مالية بنؾ كمؤسسة 27: 2011بنؾ الجزائر لسنة 

 ،(3)مؤسسات مالية  7بنؾ خاص برؤكس أمكاؿ أجنبية منيا كاحد برأس ماؿ مختمط ك 14لإلدخار ك
مميار دج كقركض مكجية  3.724.7منحت البنكؾ الناشطة العشريف:  2011كفي سنة 

                                                 
1

مؤشر بدء داء األعماؿ في الدكؿ العربية، أالمؤسسة العربية لضماف االستثمار كائتماف الصادرات، سمسمة بيئة  لمزيد مه اإلطالع راجع: 
، تـ اإلطالع بتاريخ :  http://www.iaigc.net/UserFiles/file/DB/ar/Starting-2012.pdf، عمى المكقع اإللكتركني: 1901المشروع 

 .14:45الساعة  13/05/2013

 
2
 World bank, Pilot Algeria Investment Climate Assessment, June 2003, in : 

http://siteresources.worldbank.org/INTPSD/Resources/336195-1092412588749/Algeria--ICA~3.pdf  , 

14/10/2008, 19 20
 

:  
h 

3
  Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2011,op.cit, p.73.  
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( مف طرؼ البنكؾ % 14.5منيا تـ منحيا مف طرؼ البنكؾ العمكمية كالباقي ) % 85.7لالقتصاد،
، مما يدؿ عمى أف البنكؾ العمكمية ال تزاؿ ىي المييمنة عمى حجـ النشاط ،مع اإلشارة إلى (1)الخاصة
المحسكس في معدؿ مساىمة البنكؾ الخاصة في تمكيؿ االقتصاد الكطني في السنكات  االرتفاع

مف  % 53.2 قد تحصؿ القطاع الخاص عمى ك ،2006قبؿ سنة  %8األخيرة كالتي لـ تكف تتجاكز 
خيرة األخير الذم أصبح في السنكات األ جمالي القركض الممنكحة لالقتصاد في ىذا العاـ، ىذاإ

يحظى بأعمى نسبة مف القركض بعد التيميش كمزاحمة القطاع  الذم عانى في السابؽ ) بمغ نصيبو 
كبالرغـ مف ىذه التطكرات يبقى ، (% 19.2:  1999مف اجمالي القركض الممنكحة لالقتصاد سنة 

ءة بطء أنظمة المدفكعات، نقص الكفا :الجياز المصرفي الجزائرم يعاني مف عدة معكقات أىميا
، ضعؼ ليياكؿ القاعدية كصغر حجـ البنكؾالمينية في تسيير القركض كتقييـ المخاطر، ضعؼ ا

استخداـ التكنكلكجيا كالتقنيات المصرفية المتطكرة، بطء معالجة ممفات القركض، ضعؼ السكؽ المالي 
 .كأداء البكرصة، ضعؼ الرقابة...إلخ

مع صعكبة في الجزائر تستمر الصعكبات التي يعاني منيا المستثمركف كرجاؿ األعماؿ ك   
2003سنة  ، حيث تكصمت دراسة البنؾ الدكليمى القركض البنكيةعصكؿ حال

 % 72.7، إلى أف(2)
، بينما يمجأ الذاتيفيما يخص تمكيؿ رأس الماؿ العامؿ إلى التمكيؿ  تمجأالمؤسسات المدركسة مف 

 %70.6فيما يخص تمكيؿ االستثمار، فتكصمت الدراسة إلى أف نسبة فقط منيا لمبنكؾ، أما  11.4%

يشتكي  ثمنيا إلى القركض البنكية، حي% 18.1مف المؤسسات تستعمؿ األمكاؿ الخاصة، بينما يمجأ 
المستثمركف مف البطء في معالجة ممفات القركض ك صعكبة الحصكؿ عمييا مع ارتفاع معدالت 

تحصيؿ شيؾ في البنكؾ لعمميات الجارية كحسب ذات الدراسة ، يستغرؽ أما عمى مستكل ا، الفائدة
ي مدينة فأما مدة التحصيؿ مف بنؾ مختمؼ ك  ،البنؾ ك في نفس المدينة أسبكعيف الجزائرية مف نفس
كبحسب مؤشر  ،(3)، بينما إجراءات فتح اعتماد مستندم تأخذ أسبكعيفأسابيع 5أخرل فقد تتعدل 

عالميا  150 رتبةمالجزائر ال تحتم، ا2012سنة  الصادرعف البنؾ العالمي كؿ عمى اإلئتماف الحص
دكلة داخمة في المؤشر مما يدؿ  19عربيا مف أصؿ  11دكلة داخمة في المؤشر ك 183مف أصؿ 

 48فيما احتمت السعكدية المرتبة ، عمى صعكبة الحصكؿ عمى االئتماف في الجزائر كفؽ ىذا المؤشر
 . (4) عالميا 78عالميا كاألكلى عربيا، تمييا كؿ مف مصر كلبناف ك اإلمارات في المرتبة 

                                                 
1
 Ibid, p.79. 

2
 World Bank, Pilot Algeria Investment Climate Assessment, op.cit, p.04.  

3
 Ibid., p.14. 

4
مؤشر الحصول لمزيد مف اإلطالع راجع: المؤسسة العربية لضماف االستثمار كائتماف الصادرات، سمسمة بيئة أداء األعماؿ في الدكؿ العربية،  

 االطالع بتاريخ تـ http://www.iaigc.net/UserFiles/file/DB/ar/Credit-2012.pdf، عمى المكقع اإللكتركني: تمانعمى االئ
 . 14:30الساعة  13/05/2013
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جمالي غير الرسمي إلى الناتج المحمي اإلبمغت نسبة االقتصاد  مشكل تنامي االقتصاد غير الرسمي: -2
 % 32.95ك  1988سنة  % 19.5:  2006حسب دراسة قاـ بيا البنؾ الدكلي سنة  في الجزائر

كىي نسب مرتفعة جدا تؤكد عدـ قدرة السمطات العمكمية ،  (1) 2006سنة  % 34.2ك  1998سنة 
عمى التحكـ في ىذه الظاىرة ، كبالتالي فإف الخسائر التي يسببيا االقتصاد غير الرسمي مف خالؿ 

زائر المنافسة غير المشركعة معتبرة جدا كأف المستثمركف الذيف يعممكف في إطار القانكف في الج
 يعانكف كضعا مزريا كغير مشجع عمى اإلطالؽ .

شكؿ مكضكع العقار الصناعي لسنكات طكيمة، كمازاؿ يشكؿ أكبر عائؽ في الصناعي:  العقارمشكل  -3
فإضافة إلى النقص الكبير في العقار، فإف البيركقراطية كاألسعار أيضا  ،كجو المستثمريف في الجزائر

حسب األرقاـ التي قدمتيا الككالة الكطنية لمكساطة ، فتؤرؽ كؿ مستثمر سكاء أكاف أجنبيا أك محميا
ىكتار مقابؿ آالؼ  6قد فاؽ  ، فإف الطمب في مجاؿ العقار الصناعي2010كالضبط العقارم لسنة 

آالؼ ىكتار، ما أدل إلى عدـ تمكف  3ىكتار، أم أف العجز يفكؽ  آالؼ 3عرض ال يتعدل 
ككانت الحككمة تعيب في  ،المستثمريف مف الحصكؿ عمى العقار الصناعي خاصة في المدف الكبرل

كؿ مرة عمى المستثمريف رفضيـ الذىاب نحك مناطؽ أخرل مف الكطف، إال أف المستثمريف يقدمكف 
الذىاب نحك ىذه المناطؽ بسبب غياب التييئة، سكاء في العقار كحتى  تبريرات بعدـ تمكنيـ مف

حسب آخر كبكفيما يتعمؽ بأسعار العقار الصناعي،  ،التييئة العمكمية كغياب كسائؿ النقؿ كالطرقات
مف العقار الصناعي الكاحد ، فإف سعر المتر المربع 2010األرقاـ التي قدمتيا ذات الككالة لنياية 

ألؼ دينار، ما يعني أف المستثمر بحاجة ألمكاؿ كبيرة فقط مف أجؿ اقتناء  40مف  يصؿ إلى أكثر
المشكؿ اآلخر الذم يعاني منو المستثمركف ، (2)العقار كمف ثـ االنطالؽ في المشركع بأمكاؿ أخرل

كتعقد كتعدد االجراءات اإلدارية  في مجاؿ الحصكؿ عمى العقار الصناعي، يتعمؽ بالبيركقراطية
ا طكيال كمكافقة عدة سمطات عمى قطعة أرض لمزاكلة النشاط مسار حيث يتطمب الحصكؿ  ئية،كالقضا
مف المستثمريف في الجزائر يستيمككف عادة في  % 37أف، (3)، كقد بينت دراسة البنؾ الدكليكىيآت

سنكات لمحصكؿ عمى عقار صناعي، مما يعني أف األزمة ليست في نقص العقار في  5المتكسط 
نما في طريقة التسيير كالتنظيـ كاإلستغالؿ.الجزائر   فقط كا 

 

                                                 
، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، إشكالية اإلقتصاد غير الرسمي في الجزائر) مع عرض و مقارنة تجارب المكسيك، تونس والسنغال(، قارة مالؾ 1

 .156، ص.2009/2010نتكرم، قسنطينة، كعمـك التسيير، جامعة م االقتصاديةكمية العمـك 

2
، تـ اإلطالع http://www.elkhabar.com/ar/economie/264797.html، عمى المكقع:  2011سبتمبر  12جريدة الخبر، اإلثنيف  

 . 13:23، الساعة  02/02/2012بتاريخ 
3
 World Bank, Pilot Algeria Investment Climate Assessment, op.cit, p.16. 
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كتكمفة إضافية إلى نفقات المشاريع االستثمارية، حيث ا يعد الفساد اإلدارم عائقا كبير  :الفساد اإلداري -4
كالذم ضـ أىـ كأكبر  2006أشار تقرير المنتدل لالقتصاد العالمي الذم نظـ في دافكس سنة 

أف الجزائر تأتي في  ،كأبرز مسؤكلي الشركات متعددة الجنسيات االقتصادمصانعي القرار السياسي ك 
 ،المرتبة الثانية بعد المغرب األقصى في المغرب العربي في تداكؿ الرشكة في الصفقات كالمشاريع

مف رقـ  %7مف رؤساء المؤسسات يدفعكف حكالي  %34.3كتشير الدراسة السابقة لمبنؾ الدكلي أف 
رشاكم لتسريع معامالتيـ كاإلستفادة مف بعض المزايا ك الخدمات، كىذا ما يفسر أعماليـ في شكؿ 

 . (1)المراتب المتأخرة التي احتمتيا الجزائر في مؤشر الفساد كالشفافية 

يكاجو المستثمر في الجزائر عدة مشاكؿ ذات طابع ادارم تنظيمي : إداري و  مشكالت ذات طابع -5
 كتنظيمي أىما :

 14ؤسسة في الجزائر ، حيث يتطمب تأسيس الكياف القانكني لمماجراءات االستثمارطكؿ كتعقد  -
إضافة إلى ارتفاع التكمفة بفعؿ مظاىر البيركقراطية كالفساد عمى في الدكؿ العربية اجراء كىي األ

 ؛ اإلدارم كتداخؿ الصالحيات بيف العديد مف الييئات

ح لممعنييف بتطبيقيا بطريقة انتقائية عدـ كضكح بعض النصكص القانكنية األمر الذم سم -
 ؛(2)كمتباينة بيف منطقة كأخرل ك غياب ىيئة مكمفة بإدارة كتنظيـ اإلستثمارات األجنبية فقط 

تعقد كطكؿ اإلجراءات الجمركية، حيث أف عممية جمركة آالت ك معدات مستكردة تتطمب في  -
 ؛(3)المغربيـك ،ىذه المدة التتجاكز ثالثة أياـ في  12المتكسط 

بالرغـ مف اإلصالحات التي تمت عمى مستكل النظاـ القضائي إال أف اإلجراءات ال تزاؿ طكيمة  -
، تـ التكصؿ إلى أنو يجب المركر  2003ك غير فعالة ، فبناءا عمى دراسة البنؾ الدكلي سنة 

إلى عدـ  يكـ في المتكسط مف أجؿ حؿ نزاع  في الجزائر، باإلضافة 387بعشريف اجراء كانتظار 
 ؛كجكد محاكـ تجارية كثقافة فعمية لمتحكيـ

حيث أشار : ضعؼ البنية التحتية كعدـ تكفر الخدمات األساسية لممستثمريف في مكاقع االستثمار -
مع  2001رؤساء المؤسسات في التحقيؽ الذم أجرتو كزارة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة سنة 

إلى عدـ تكفر خدمات الماء كالكيرباء كالغاز كالية  12في  االقتصاديةعدد مف المؤسسات 
 .(4)كخطكط الياتؼ كقنكات صرؼ المياه في مكاقع االستثمار

                                                 
1

 المطمب السابؽ.ضمف ىذا المؤشر ضمف تـ التطرؽ لمكانة الجزائر  

العمكـ ، مجمة العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير، كمية واقع مناخ االستثمار في الجزائر بين الحوافز والعوائققكيدرم محمد، كصاؼ سعيدم،  2
 .46، ص.2008،  08االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة سطيؼ، العدد 

 .47المرجع السابؽ، ص. 3

، مجمة الباحث،  -دراسة حالة الجزائر –بالدول النامية  االقتصاديةية مدور القطاع الخاص في التنمكالم لخضر عبد الرزاؽ، بكنكة شعيب،  4
 147، ص.  2009/2010،  07العدد  جامعة قاصدم مرباح ، كرقمة،



389 

 

عدـ الكضكح في التطبيؽ كىك ما يترؾ ائية ك ثقؿ النظاـ الضريبي مف حيث تعقد اإلجراءات الجب -
احتؿ ىذا كقد  ،( 1)صية التي تؤثر عمى بيئة االستثمارالمجاؿ لمتالعبات كالتفسيرات الشخ

في الدراسة  %12.1العنصر المرتبة الرابعة مف بيف العكامؿ المعيقة لالستثمار في الجزائر بنسبة 
 .2003التي أجراىا البنؾ الدكلي سنة 

عاشت الجزائر خالؿ العشرية األخيرة مف القرف المنصـر كضعية  األمنية :الوضعية السياسية و  -6
ار السياسي، الذم جسده التغيير المستمر في الحككمات ستقر بعدـ االسياسية كأمنية جد متردية تميزت 

عزكؼ كثير مف مؤسسات االستثمار مما أدل إلى  ،كالكزارات مع تدىكر خطير في الكضع األمني
أضعؼ  منيا، كقد سجمت الجزائركثير ىركب البؿ ك األجنبي المباشر عف دخكؿ السكؽ الجزائرية 

ردة خالؿ ىذه المرحمة ، إال أف السنكات األخيرة قد شيدت انفراجا جنبية الكااألالتدفقات االستثمارية 
كالذم كاف لو أثر في الكضعية السياسية كاألمنية خاصة بعد المصادقة عمى ميثاؽ السمـ كالمصالحة 

مالمح العمؿ الديمقراطي، كمشاركة األفراد  إضافة إلى بركز ،ارستقر كبير في تكفير األمف كعكدة اال
ما جعؿ الجزائر تصنؼ ضمف مجمكعة الدكؿ ذات درجة مخاطر منخفظة في المكاعيد االنتخابية، 

 . (2)في  المؤشر المركب لممخاطر القطرية

داء برنامج الخكصصة في تتبع أيتضح لنا مف خالؿ البطء المسجل في تنفيذ برنامج الخوصصة:  -7
يات البيع سكاء مف نو ال يزاؿ يكتنفو الكثير مف الغمكض ، كما نجد أف تنفيذ عممنتائجة، أالجزائر ك 

ؿ ضعؼ ك مف خالؿ البيع لمستثمريف رئيسييف ال يزاؿ يتسـ بالبطء خاصة في ظخالؿ البكرصة أ
د الذم مازاؿ يقكـ بدكر ىاـ في االقتصالحد اليكـ سيطرة القطاع العاـ أداء البكرصة، حيث تتجمى ك 

، األمر الذم تسيطر عميو البنكؾ العمكميةكخير مثاؿ عمى ذلؾ ىك القطاع المالي  ،كبشكؿ ممحكظ
 األجنبي.ؽ أماـ االستثمار الخاص المحمي ك الذم يشكؿ عائ

إف كضعية التركيج لممشركعات االستثمارية في عدم كفاءة إجراءات الترويج لمفرص االستثمارية:  -8
الفعالية الالزمة، كيبرز ذلؾ مف خالؿ عدـ كفاءة غرفة التجارة كالصناعة، الجزائر تفتقر إلى الكفاءة ك 

كالغرؼ الجيكية لمتركيج لما ىك متاح مف فرص استثمارية، فضال عف عجزىـ عف مرافقة المستثمريف 
كعجز الييئات  في التركيج لالستثمارات( ANDI)ككذا عدـ كفاءة الككالة الكطنية لتطكير االستثمار 

سية الجزائرية في الخارج عف إعطاء إنطباع إيجابي كجذاب لمقطر كلممشركعات االستثمارية  الدبمكما
(3). 

 
                                                 

 .147المرجع السابؽ، ص. 1

 .تـ التطرؽ لمكانة الجزائر في ىذا المؤشر ضمف المطمب السابؽ 2

 .49، مرجع سابؽ، ص.قكيدرم محمد، كصاؼ سعيدم 3
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المبحث الثالث: قياس أثر السياسات االقتصادية عمى تنمية االستثمارات األجنبية المباشرة 
 إلى الجزائر في ظل اإلصالحات اإلقتصادية

الميمة األساسية  ليذا المبحث في قياس أثر السياسات االقتصادية المعتمدة في الجزائر في  تتمثؿ  
ظؿ اإلصالحات االقتصادية عمى تنمية كجذب االستثمارات األجنبية المباشرة إلييا، مف خالؿ تحديد 

ؿ االنحدار أفضؿ الصيغ القياسية التي تعطي أفضؿ تفسير ليذا األثر، كقد تـ االستعانة بأسمكب تحمي
القة السببية بيف متغير يبحث تحميؿ االنحدار في العالمتعدد لتحديد أفضؿ النتائج الممكنة، حيث 

حتاج إلى تفسير ) متغير تابع ( كمتغير آخر أك أكثر مف المتغيرات المستقمة التي تفسره اقتصادم ي
التي يعتمد عمييا االقتصاد القياسي يعتبر نمكذج االنحدار مف بيف النماذج ، كبذلؾ )متغيرات تفسيرية (

كنعتقد أف ىذه الطريقة ىي األكثر مالئمة ، لمكشؼ عف العالقات بيف المتغيرات كتفسيرىا كتحديد اتجاىيا
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، عمى اعتبار أنيا تعمؿ عمى تحديد المتغيرات المؤثرة في الظاىرة المدركسة، 

ير فييا، باإلعتماد عمى االختبارات اإلحصائية التي تدعـ ذلؾ، كفي كتستبعد المتغيرات التي ليس ليا تأث
 نفس الكقت تحدد ىذه الطريقة أفضؿ الصيغ القياسية الممكنة في ضكء المتغيرات المعتمدة.

 المطمب األول: توصيف النموذج

ادية بيدؼ التشخيص الدقيؽ ألثر السياسات االقتصادية المنتيجة خالؿ فترة اإلصالحات االقتص 
في الجزائر عمى تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة، تـ تككيف نمكذج قياسي لتحديد أثر التغيرات في 
مؤشرات السياسة النقدية كالمالية كالتجارية كسياسة الصرؼ عمى مسار تدفقات االستثمارات األجنبية 

كؿ مف اإلطار  ىذا المطمب مف خالؿ ؿتناك ن (، ك2011-1989المباشرة نحك الجزائر خالؿ الفترة )
  التي سيتـ إدراجيا في النمكذجمتغيرات االمصادر البيانات المستخدمة ك الزمني لمدراسة ك 

 اإلطار الزمني لمدراسة ومصادر البيانات المستخدمة:أوال: 
الصادرة مف طرؼ صندكؽ النقد الدكلي كبنؾ الجزائر فيما يخص  اعتمدت الدراسة عمى البيانات 
كتقارير ىيئة األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية كالبنؾ الدكلي فيما يخص  ،مؤشرات االقتصاد الكميتطكر 

تطكر قيمة االستثمارات األجنبية الكاردة إلى الجزائر، كتمثؿ بيانات السالسؿ الزمنية مشاىدات سنكية عف 
صادية في الجزائر بالتعاكف تاريخ بداية اإلصالحات االقت 1989سنة  مفالممتدة كؿ متغير خالؿ الفترة 

 عنيا.الكافية آخر سنة تكفرت لدينا اإلحصائيات   2011كحتى سنة  صندكؽ النقد الدكلي مع
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 متغيرات الدراسة ثانيا:

ة إلى الجزائر خالؿ السنكات  محؿ الكارد ةالمباشر  ةاألجنبي اتقيمة االستثمار  كيمثؿالمتغير التابع:   -0
 " .FDIباألسعار الجارية ) مميكف دكالر أمريكي(، كقد رمزنا إليو بػ "الدراسة معبرا عنيا 

 كتمثؿ أىـ مؤشرات السياسات اإلقتصادية الكمية كىي: المتغيرات المستقمة:  -1
كيمثؿ طمب السكؽ، كما يعبر عف مستكل النمك  قيمة الناتج المحمي اإلجمالي : . أ

معبرا عنو باألسعار الجارية )مميار دكالر أمريكي(،  "GDP"االقتصادم كقد رمزنا لو بػ 
عالقة طردية بيف الناتج المحمي اإلجمالي  إلى كجكد كقد تكصؿ العديد مف الباحثيف

 .(1)كاالستثمار األجنبي المباشر
كىك مؤشر لمسياسة النقدية،  :معدل التضخم )متوسط الرقم القياسي ألسعار المستيمك( . ب

" معبرا عنو بالنسبة CPIكيعتبر أىـ مؤشرات التكازف الداخمي كقد رمزنا لو بالرمز " 
 المعامالت استقرار حكؿ عدـ التأكد مف حالة التضخـ  معدالت كتخمؽ ارتفاع المئكية، 

األجنبية  االستثمارات استقطاب صعيد عمى سمبية نتائج إلى كيؤدم  كالرأسمالية الجارية
 .(2)المباشرة 

: كىك مؤشر لسياسة التكازف رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي . ج
" كتشير العديد مف األبحاث إلى كجكد عالقة CABالخارجي، كقد رمزنا لو بالرمز"

عكسية بيف العجز في الحساب الجارم في ميزاف المدفكعات الى اجمالي الناتج المحمي 
االجمالي كتدفقات االستثمار األجنبي المباشر، لككنو دليال عمى انخفاض حصيمة النقد 

 األجنبي كتراكـ الديكف .
ىك مؤشر السياسة المالية رصيد الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي:  . د

ذلؾ "، ككمما اتجو العجز في المكازنة العامة لالنخفاض، كاف OBكقد رمزنا لو بالرمز"
مؤشرا عمى االستقرار االقتصادم كشجع عمى تدفؽ المزيد مف االستثمارات األجنبية 

 .(3)المباشرة 
أشارت "، كقد EDرمزنا لو بالرمز" :إلى الناتج المحمي اإلجمالي ينسبة الدين الخارج . ق

إلى  ينسبة الديف الخارج العديد مف الدراسات الى كجكد عالقة ذات داللة احصائية بيف
إلى اىتزاز كاالستثمار األجنبي المباشر كيؤدم ارتفاع ىذه النسبة الناتج المحمي االجمالي 

ثقة المستثمر األجنبي في البمد المضيؼ، حيث تعتبر مؤشر لتآكؿ احتياطي الصرؼ 
األجنبي الذم يكليو المستثمر األجنبي أىمية كبيرة، كمرجع أىمية ىذا العامؿ ىك رغبة 

نما بكاحدة الشركات في نق ؿ األرباح إلى الدكلة األـ كىذا ال يككف بعممة الدكلة المضيفة كا 
                                                 

1
 كؿ مف ىذه الدراسة.ني مف المبحث الثاني في الفصؿ األالمطمب الثاراجع   

2
 المبحث الثاني في الفصؿ الثالث مف الدراسة.راجع المطمب الثاني مف   

3
 راجع المطمب األكؿ مف المبحث الثاني في الفصؿ الثالث مف الدراسة.  
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مف العمالت الرئيسية كالدكالر، فإذا لـ يكف متكافرا قمت قدرة الدكلة عمى جذب 
 االستثمار.

، كقد قمنا ممخاطر الماليةلكىك مؤشر : التغيرات المئوية السنوية لسعر الصرف اإلسمي . و
باحتساب التغيرات السنكية لسعر الصرؼ اإلسمي لمدينار الجزائرم مقابؿ الدكالر إبتداءا 

الدراسات أف استقرار "، كقد أثبتت العديد مف ΔERلو بالرمز" ك رمزنا  9191مف سنة 
 .(1)األجنبية المباشرة ؼ لو أثر ايجابي عمى االستثمارات سعر الصر 

 :ونتائج التقدير  القياسطريقة المطمب الثاني: 

بعد أف تـ كصؼ متغيرات النمكذج في المطمب السابؽ، نقكـ فيما يمي بكضعيا ضمف الصيغة  
 تـ التعبير عف الدالة محؿ الدراسة كما يمي:، كقد الرياضية المناسبة

FDI = g (GDP, CPI, CAB, OB, ED, ΔER) 

 عمى الشكؿ التالي: تصبحخطية كبعد تحكيؿ الدالة السابقة إلى معادلة  

FDI =B0 +B1 GDP+B2 CPI +B3 CAB +B4 OB +B5 ED+ B6 ΔER+ ei 

 حيث: 
 

 eiكىك يتضمف المتغيرات التي لـ ترد بالنمكذج أك تأثير التغيرات العشكائية فيو :: الخطأ العشكائي. 
 B1,B2 ,B3, B4,B5,B6 : .المعممات المراد تقدير قيمتيا 

 (2):ما يمي يفترضككأم نمكذج انحدار فيك 
  أفFDI  كؿ مف: دالة خطية في ΔER  GDP, CPI, CAB, OB, ED, 

  :أف القيمة المتكقعة لحد الخطأ تساكم الصفر كأف تباينو يككف ثابتا أم  بمعنى 
i. E (ei) = 0   ،var (ei) = E

2
   

  بالنسبة لكؿ مشاىدة. ةالمستقم اتأف الخطأ يككف مستقال عف المتغير 
  مكزعا تكزيعا طبيعيا.أف يككف حد الخطأ 
 .أف تككف درجات الحرية مكجبة 

 عدـ كجكد عالقة خطية تامة بيف المتغيرات المستقمة 

                                                 
1
 .راجع المطمب الثاني مف المبحث الثاني في الفصؿ الثالث مف الدراسة  

 . 37،40ص. ص. ،1999الجامعية، الجزائر،  ، ديكاف المطبكعاتمدخل لنظرية االقتصاد القياسيتكمي صالح،   لمزيد مف اإلطالع راجع:2
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متعدد بيف كؿ لتحديد عالقة االنحدارال ،(OLS) كقد تـ استخداـ طريقة المربعات الصغرل العادية 
خالؿ الفترة  الكمية السابقة االستثمار االجنبي المباشر الكارد إلى الجزائر كالمتغيرات االقتصاديةمف 

(، كتعد ىذه الطريقة األفضؿ مف كجية نظر المعايير االقتصادية كاإلحصائية كالقياسية، 9191-1199)
خص معالجة يكفيما  ككنيا تستند عمى مبدأ تصغير مجمكع مربعات األخطاء إلى أدنى حد ممكف،

( Eviews) اإلحصائيبرنامج المتمثؿ في البيانات سيتـ استخداـ برنامج خاص باالقتصاد القياسي كال
( الذم يمخص 01كذلؾ باالعتماد عمى المعطيات المتكفرة في الممحؽ رقـ ) ،لمحصكؿ عمى نتائج دقيقة

 .النمكذجالتي يشمميا كؿ المتغيرات 

  عمى مخرجات برنامج(، كبناءا 19باالعتماد عمى المعطيات المكضحة في الممحؽ رقـ )ك 
"Eviews ( 11" المكضحة في الممحؽ رقـ) التالية : المعادلة نتحصؿ عمى 

FDI= 61.753+14.727 GDP –23.409 CPI +4.988 CAB – 22.434 OB - 4.360 ED 
                                (3.612)

*
              (-1.835)* (0.225)          (-0.831) (-0.496)  

                    
–3.510 ΔER……………) 01)     
    (-0.672)  

 

R
2
= 90%                         F=24.069

**
 

 
R

/2
=86%                        DW= 1.64    

 
  (F) فيشر حصائية لمنمكذج بإستخداـ إختبارميؿ اإلحصائي ارتفاع المعنكية اإلتظير نتائج التح 

Rفضال عف ارتفاع القكة التفسيرية 
( كالمكضحة بالقيـ بيف قكسيف tإحصائية ستكدنت )كما تكضح ،  2

(، كانا يتمتعاف CPI، كمعدؿ التضخـ )(GDP)الناتج المحمي اإلجماليأعاله، أف كؿ مف متغيرم 
بالمعنكية االحصائية، إال أف باقي المتغيرات األخرل لـ تحظ بالمعنكية مف الناحية اإلحصائية كىي: 

رصيد المكازنة العامة كنسبة مف  (،CAB)جماليالناتج المحمي اإلرصيد الحساب الجارم كنسبة مف 
التغيرات  (،ED)جماليالناتج المحمي اإلكنسبة مف  ينسبة الديف الخارج(، OB)جماليالناتج المحمي اإل

كبالتالي يجب استبعادىا (، ΔER)المئكية السنكية لسعر الصرؼ اإلسمي لمدينار الجزائرم مقابؿ الدكالر
 .مف الدالة 

 

( فإف الشكؿ  03المكضحة في الممحؽ رقـ )"  Eviews " كباالعتماد عمى مخرجات برنامج
 النيائي لمدالة المقدرة يككف كما يمي: 
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 FDI= -.1.3197+ 913119 GDP- 913699 CPI ... ……………………3………) 02)     
 
                          (10.024)*          (-2.156)

*
  

 
R

2
=88.8 %                              F=79.238**

                                  
  R/2=87.7 %                                        DW=1.68 

 
  لنموذجاواختبار تقييم المطمب الثالث : 

المتحصؿ عمييا النتائج تحميؿ بعد عممية تقدير معالـ النمكذج تأتي مرحمة اختبار كتقييـ المعممات ك 
 بكاسطة مجمكعة مف المعايير اإلحصائية كاالقتصادية ككذا القياسية كما يمي:

 لمنموذج التقييم اإلحصائيأوال: 
Rاختبــار معامــل التحديــد -1

R : لػػدينا2
2
ممػػا يػػدؿ عمػػى أف النمػػكذج لػػو قػػدرة تفسػػيرية  0.8879=

بنسػػػبة  نحػػػك الجزائػػػر المباشػػػرةعاليػػػة ، فػػػالمتغيرات المختػػػارة تفسػػػر تػػػدفؽ االسػػػتثمارات األجنبيػػػة 
كبالتالي فػالنمكذج لػو  ،فقط تفسرىا متغيرات كعكامؿ أخرل %11.2بينما تظؿ نسبة  % 88.8

( البالغػة R/2معنكية إحصائية كبيرة، كقد تعززت ىػذه النتيجػة بقيمػة معامػؿ التحديػد المصػحح )
( مػػف % 87.7تو )، ككفػػؽ ىػػذا المعامػػؿ فػػإف النمػػكذج القياسػػي اسػػتطاع تفسػػير مػػا نسػػب0.877

 الظاىرة المدركسة.

في المتغير المستقمة( ) لتقييـ معنكية تأثير المتغيرات التفسيرية يستخدـ :(t) اختبار ستودنت -2
 :يعتمد ىذا اإلختبار عمى نكعيف مف الفرضياتك  التابع في نمكذج االنحدار الخطي المتعدد،

 : كتنص عمى عدـ كجكد عالقة بػيف المتغيػرات المسػتقمة كالمتغيػر التػابع فرضية العدم 
      H0 : B1=B2=……………=1 أم:

 كتنص عمى العكس أم: : الفرضية البديمة 

                                 H1 : B1≠B2≠……………≠0                      
المحسػػكبة لكػػؿ متغير)مكضػػحة  tنقػػارف بػػيف القػػيـ المطمقػػة لػػػ  %5كعنػػد مسػػتكل معنكيػػة     

فػإذا كانػت القيمػة  ،2.08ػر بػتقػد يالػ ( كالقيمػة الجدكليػة 02بالقيـ بيف قكسيف في المعادلة رقػـ 
المحسػػكبة أكبػػر مػػف الجدكليػػة نقبػػؿ الفرضػػية البديمػػة كنػػرفض فرضػػية العػػدـ أم أف المعممػػة ليػػا 

 معنكية إحصائية كعميو :
 ( مػػػػػف أجػػػػػؿ المعامػػػػػؿB1 لممتغيػػػػػر )نالحػػػػػظ أف  :التفسػػػػػيرم النػػػػػاتج المحمػػػػػي اإلجمػػػػػاليt 

% ، كمنو 5كىي أكبر مف القيمة الجدكلية عند مستكل معنكية  10.02المحتسبة تساكم 
( معنكيػػػػة، كأف متغيػػػػر النػػػػاتج  B1نػػػػرفض فػػػػرض العػػػػدـ كنقبػػػػؿ الفػػػػرض البػػػػديؿ، أم أف )

 % .5المحمي اإلجمالي معنكم كذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية 
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 مف ( أجؿ المعامؿB2لممتغير التفسيرم ) نالحػظ أف  :معػدؿ التضػخـt  المحتسػبة تسػاكم
% ، كمنػػو نػػرفض فػػػرض 5كىػػي أكبػػر مػػف القيمػػة الجدكليػػة عنػػػد مسػػتكل معنكيػػة  2.15

( معنكية، كأف معػدؿ التضػخـ معنػكم كذك داللػة  B2العدـ كنقبؿ الفرض البديؿ، أم أف )
 % .5إحصائية عند مستكل معنكية 

: يسػتخدـ ىػذا االختبػار لدراسػة معنكيػة كػؿ المعممػات فػي آف كاحػد، كيسػتخدـ  Fاختبـار فيشـر -3
 فرضية العدـ كالفرضية البديمة كما يمي: 

H0 : B1=B2=……………=1 
                                H1 : B1≠B2≠……………≠0      

المحتسبة عند مستكل معنكية  F بمقارنة قيمة  كيتـ اختبار المعنكية الكمية لالنحدار     
باالعتماد عمى  ،مع القيمة الجدكلية التي يتـ اسنخراجيا مف جداكؿ فيشراإلحصائية، معيف

المحسكبة  F ت قيمةإذا كانف (،   n- kكدرجات حرية الخطأ )  (k-1درجات حرية االنحدار )
 العدـأما إذا كاف أقؿ فيقبؿ فرض ا H1قبؿ الفرض البديؿ ن الجدكلية فإننا Fأكبر مف قيمة 

H0،  كبالنسبة لمنمكذج المعتمد نجد أفF  كىي أكبر بكثير مف  79.24المحسكبة تساكمF 
، كىذا يعني أف المتغيرات المستقمة %5عند درجة معنكية  3.47تقدر بػ الجدكلية التي 

المباشر الكارد إلى الجزائر المختارة ذات تأثيرات معنكية عالية عمى تدفقات االستثمار األجنبي 
 خالؿ الفترة المدركسة، كأف معادلة االنحدار المقدرة معنكية إحصائيا.

 DW: يػتـ االختبػار عمػى أسػاس مقارنػة قيمػة ( DW واتسـونداربـن ) اختبار االرتباط الذاتي  -4
 ، كنالحػظ أف القيمػة كاتسػكفالمحسكبة مع القيمة الجدكلية المتحصؿ عمييػا مػف جػداكؿ داربػف 

،  1.168-1.543، أكبر مف القيمة الجدكلية التػي تقػع فػي المجػاؿ 1.68المحسكبة المقدرة بػ
 كىذا ما يدؿ عمى عدـ كجكد ارتباط ذاتي بيف األخطاء.

 لمنموذج التقييم االقتصاديثانيا: 
مف خالؿ مقارنة إشارة ىذه المعممات  ،كيتـ مف خاللو اختبار المعممات مف الناحية االقتصادية 

 :كما يمي مع التكقعات المسبقة

( 11)رقـ يتضح مف التقديرات الكاردة في المعادلة :(GDPمناتج المحمي اإلجمالي )بالنسبة ل  -9
كجكد عالقة ايجابية كاضحة بيف الناتج المحمي اإلجمالي كاالستثمار األجنبي المباشر حسب 

كذا العديد مف فؽ مع منطؽ النظرية االقتصادية ك ما يت ك، كى (B1المعممة )إشارة ما تظيره 
الدراسات التي تكصمت إلى نفس النتيجة، فزيادة الناتج المحمي االجمالي في البالد ىك مظير 
مف مظاىر االستقرار االقتصادم ألنيا تؤدم إلى تعظيـ أرباح المستثمريف كزيادة الطمب 
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شركات عمى تكسيع االستثمار، كتشير النتائج إلى أف زيادة الكمي كبالتالي تصاعد إمكانات ال
 .كحدة   913111يؤدم إلى زيادة االستثمار األجنبي المباشر بػ   %9الناتج المحمي بمعدؿ 

(، أف العالقة B2تدؿ اإلشارة السالبة في معامؿ ىذا المتغير ) : (CPIمعدل التضخم )ل بالنسبة-1
لى الجزائر ىي عالقة كاالستثمار األجنبي المباشر بيف كؿ مف معدؿ التضخـ كتدفقات  ا 

، كىك ما يتكافؽ مع منطؽ النظرية االقتصادية ككذا نتائج الدراسات التي أجريت في عكسية
ىذا المجاؿ، حيث تشير نتائج النمكذج إلى أف زيادة معدؿ التضخـ بنقطة كاحدة تؤدم إلى 

 كحدة. 913691جزائر بمقدار انخفاض االستثمار األجنبي المباشر الكارد إلى ال

كمف خالؿ الدراسة االقتصادية يتضح لنا أف متغيرات النمكذج المعتمد ىي متغيرات تفسيرية   
  .مقبكلة مف الناحية االقتصادية

 اختبار النموذج من الناحية القياسيةثالثا: 
نستخدـ المعايير القياسية لمعرفة  ،قتصاديةلنمكذج مف الناحية اإلحصائية كاالبعد أف قمنا بتقييـ ا 

 النمكذج مف خالؿ الخطكات التالية:اختبار قكة  ككذا ،مدة تطابؽ كانسجاـ الفركض الخاصة بحد الخطأ

يكضح الشكؿ المكالي التمثيؿ البياني لمبكاقي  مقارنة بيانات القيم الفعمية والقيم التقديرية لمنموذج: -1
كالمقارنة بيف القيـ الفعمية كالقيـ التقديرية لإلستثمار األجنبي المباشر الكارد إلى الجزائر خالؿ الفترة ) 

1989-2011.) 
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تثمار سلالالتمثيل البياني لمبواقي والمقارنة بين القيم الفعمية والقيم التقديرية  (:16) شكل رقم
 (1900-0878الوارد إلى الجزائر خالل الفترة )   األجنبي المباشر

 

 " Eviews ": مخرجات برنامجالمصدر

 
بيف منحنى القيـ الفعمية كمنحنى القيـ  كبيرمف خالؿ الشكؿ السابؽ نالحظ أف ىناؾ تطابؽ  

يتطابؽ كالكاقع االقتصادم نمكذج الذم الالمقدرة، كىذا ما يجعمنا نؤكد أف النمكذج المختار يعبر عف 
 الجزائرم.

 :دراسة االستقرارية -1
 :يكضح الشكؿ المكالي تطكر معامالت االرتباط الذاتي لمبكاقيدراسة استقرارية سمسمة البواقي:  -1-0

 (: تطور معامالت االرتباط الذاتي لمبواقي17شكل رقم )

 

 Eviews "مخرجات برنامج: المصدر
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بمالحظة تطكر معامالت االرتباط الذاتي لمبكاقي، في الشكؿ السابؽ نجد أنيا تساكم معنكيا      
 تقع كميا داخؿ مجاؿ الثقةأم  ،الصفر









tt

96.1
,

 .إذف سمسمة البكاقي مستقرة  96.1
 

بمالحظة تطكر معامالت االرتباط الػذاتي لمربعػات البػكاقي فػي  دراسة استقرارية مربعات البواقي: -2-2
الشػػػكؿ المػػػكالي، نالحػػػظ أف ىػػػذه المعػػػامالت تقػػػع كميػػػا داخػػػؿ مجػػػاؿ الثقػػػة 









tt

96.1
,

، أم 96.1

 تساكم معنكيا الصفر، كبالتالي مربعات البكاقي مستقرة ، إذف البكاقي ذات تشكيش أبيض.

 الرتباط الذاتي لمربعات البواقي(: تطور معامالت ا18شكل رقم )

 

 " Eviews "مخرجات برنامج: المصدر 

يكضح الشكؿ المكالي اختبار التكزيع الطبيعي لمبكاقي، اختبار التوزيع الطبيعي لمبواقي:   -2-3
بيرا" التي تقدر -كنالحظ مف خاللو أف البكاقي تتكزع تكزيعا طبيعيا، ألف إحصائية "جاؾ

كالتي تقدر بػ 2ىي أقؿ مف القيمة المجدكلة لتكزيع كام مربع بدرجة حرية  4.455893بػ
  99.52

2

05.0    5البكاقي تتكزع تكزيعا الطبيعيا بمعنكية كعميو نقبؿ بأف%  . 
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 (: اختبار التوزيع الطبيعي لمبواقي29شكل رقم )
  

 

 " Eviews "مخرجات برنامج: لمصدرا        

ــين البــواقي)  -2-2 ــذاتي ب ــار االرتبــاط ال يكضػػح الجػػدكؿ المػػكالي اختبػػار  : (Breuch_Godfreyاختب
(Breuch _ Godfrey كالػػذم )ىػػي  3.37أف إحصػػائية مضػاعؼ القػركنج التػػي تسػاكم  يكضػح

 كالتػػػػي تقػػػػدر بػػػػػ: 0.05كبمعنكيػػػػة  2أقػػػػؿ مػػػػف القيمػػػػة المجدكلػػػػة لتكزيػػػػع كػػػػام مربػػػػع بدرجػػػػة حريػػػػة 
  99.52

2

05.0 ، معنى ىذا أنو ليس ىناؾ دليؿ عمى كجكد ارتباط ذاتي بيف البكاقي.  

 ( Breuch _Godfrey) ( : اختبار 32جدول رقم )                  
 

 

 " Eviews "مخرجات برنامج: المصدر        

مػف بػيف فرضػيات نمػاذج االنحػدار ىػك ثبػات التبػايف لحػد الخطػأ، األخطـاء: اختبار تجـانس تبـاين  -3-5
 :كمنو يجب التأكد مف تحقؽ ىذه الفرضية كىذا مف خالؿ االختبارات التالية

انحػػدارا ذاتيػػا لمربعػػات البػػكاقي مػػف الدرجػػة األكلػػى، يجػػرم ىػػذا االختبػػار : ARCH-LMاختبــار  - أ
  ككانت نتائج التقدير كفقا ليذا االختبار كما ىك مكضح في الجدكؿ المكالي:

 ARCH-LM(: اختبار 33جدول رقم )

 

 " Eviews "مخرجات برنامج المصدر:
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أقؿ مف القيمػة كىي  0.060505المحسكبة تساكم    ARCH-LMإحصائية  نالحظ أف 
  كالتػػي تقػػدر بػػػ: ،%5كمعنكيػػة  1المجدكلػػة لتكزيػػع كػػام مربػػع بدرجػػة حريػػة   84.31

2

05.0   ،
 .معنى ىذا أف تبايف األخطاء متجانس

 

eiيعتمد اختبار كايت بالدرجة األكلى عمى تقدير انحػدار مسػاعد ) :Whiteاختبار  - ب
مػف ناحيػة   (2

نتػائج التقػدير  يكضػح الجػدكؿ المػكالي ك (  مف ناحيػة أخػرل،  GDP,CPIكالمتغيرات التفسيرية ) 
 .كفقا ليذا االختبار 

 Whiteاختبار : (34جدول رقم )

 

  " Eviews "مخرجات برنامج: المصدر 

كىي أقؿ مف  3.67المحسكبة تساكم  Whiteنالحظ مف الجدكؿ أعاله أف إحصائية ك       
:كالتي تقدر بػ ،0.05كمعنكية  4حرية لتكزيع كام مربع بدرجة القيمة المجدكلة   48.942

05.0  ، 
 كعميو يمكف قبكؿ ىذا النمكذج إحصائيا. ، معنى ىذا أف تبايف األخطاء متجانس
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 خالصة الفصل السادس:

حاكلنا مف خالؿ ىذا الفصؿ الكقكؼ عمى كاقع االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر في ظؿ  
 كقد تكصمنا الى النتائج التالية: االقتصاديةاإلصالحات 

قانكف  :أىميا تدعـ اإلطار التشريعي في الجزائر خالؿ ىذه المرحمة بجممة مف القكانيف كالتشريعات .1
ترقية االستثمار بة أكؿ قانكف تضمف صراحة تشجيع كتنظيـ ك مثابيعتبر الذم ، 12-93االستثمار

تدعـ اإلطار القانكني لترقية ك تطكير كما ، االقتصاديةخالؿ مرحمة اإلصالحات  األجنبي المباشر
ر، كالذم المتعمؽ بتطكير االستثما 01-03 األمر الرئاسي رقـالستثمار الخاص في الجزائر بصدكر ا

الككالة الكطنية ، كقد تأسست بمكجبو ء دفع جديد لمسيرة االستثمارات في الجزائرأجؿ إعطاجاء مف 
دعـ االستثمار، كميمتيا تسييؿ كتبسيط حؿ محؿ الككالة الكطنية لترقية ك لتطكير االستثمار لت

 ستثمار إلى أقصى الحدكد الممكنة؛إجراءات اال
إحجاـ الشركات  (1995-1989)كالسياسي كاألمني خالؿ الفترة  االقتصادمار ستقر نتج عف غياب اال .2

فقد شيدت تدفقات االستثمار االجنبي  1995، أما بعد سنة ألجنبية عف االستثمار في الجزائرا
ار عمى مستكل استقر المباشر نحك الجزائر نمكا كاضحا نتيجة لبرامج االصالح المتبعة كما أفرزتو مف 

ار ستقر ، ككذا بداية عكدة االلتي تدعمت بارتفاع أسعار البتركؿكمية كاال االقتصاديةالتكازنات 
 كالنمك لدعـ االنعاش ة طمكحالمج ابر ضؼ إلى ذلؾ اللمكضعية األمنية في نياية عشرية التسعينات 

ثـ  1993إضافة الى الدعـ الذم قدمو قانكف االستثمار لسنة ، 2001 منذ بدأتالتي ك  االقتصادم
كذا دخكؿ الجزائر في عدة اتفاقيات ثنائية كمتعددة ك  2001القانكف المعدؿ كالمتمـ لو في سنة 

 ؛ األطراؼ كالتي أعطت المزيد مف الحماية كالضماف لممستثمريف األجانب
بالرغـ مف تطكر حجـ االستثمار األجنبي المباشر الكارد الى الجزائر خالؿ الفترة األخيرة إال أف  .3

منو يبقى ضعيفا مقارنة بدكؿ المنطقة، حيث تصنؼ الجزائر مف بيف الدكؿ األقؿ نشاطا نصيبيا 
 ؛بالنظر إلى الفرؽ بيف القدرات المكجكدة كالنتائج المحققة

نظرا الرتفاع  تتركز غالبية مشاريع االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر في قطاع المحركقات .4
في حيف يبقى نصيب القطاعات األخرل منيا ضعيؼ بالرغـ مف ، معدؿ الربحية فيو كقمة المخاطرة

 ؛الفرص كالمؤىالت التي يتمتع بيا كؿ قطاع
مف أىـ الدكؿ المستثمرة في الجزائر خالؿ الفترة كالدكؿ العربية تعتبر دكؿ االتحاد األكركبي  .5

 ؛الدكؿ اآلسيكية كالكاليات المتحدة األمريكيةتمييا  (2002-2011)
تبقى ، حيث قتصاد الجزائرم ضعيؼجنبي المباشر في االدكر الذم يمعبو االستثمار األالال يزاؿ   .6

 احسنيتجمالي بالرغـ مف كيف الرأسمالي كالناتج المحمي اإلمساىمة ىذه االستثمارات في اجمالي التك
كعمى مستكل ميزاف المدفكعات لـ يساىـ ىذا االستثمار في نمك الصادرات كلـ يخفض مف ، ةضعيف
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كفي المقابؿ فاقت التحكيالت المالية التي يجرييا المستثمركف األجانب حجـ التدفقات الكاردة الكاردات 
، الفترة المدركسةخالؿ مف االستثمارات األجنبية الكاردة  كأصبحت الجزائر شبو مصدرة لرأس الماؿ 

 ؛حدكدةمجد  مساىمة ىذه االستثمارات في تكفير مناصب الشغؿ في الجزائر كما تبقى 

يعكس تصنيؼ الجزائر في مؤشرات االستثمار الدكلية  ضعؼ مناخ االستثمار كبيئة األعماؿ فييا،  .7
في تحسيف  االقتصاديةالذم يعكس نجاح السياسات  االقتصاديةفيما عدا المؤشر المركب لمسياسات 

 ؛مناخ االستثمار

، بنكية صعكبة الحصكؿ عمى قركضمف عدة معكقات أىميا:  المناخ االستثمارم في الجزائر يعاني .8
غياب ضعؼ القطاع الخاص ك ، ، الفساد اإلدارمالقطاع غير الرسميتفشي ك  الصناعي مشكؿ العقار
  ..إلخ.، مشكالت ذات طابع إدارم كتنظيميصة كاضحة كمستمرةخبرامج خص

اشر نحك لعب متغير الناتج المحمي االجمالي دكرا ميما في تفسير حركة االستثمار االجنبي المب .9
زيادة الناتج المحمي ( ككانت العالقة بينيما مكجبة حيث أف 2011-1989الجزائر خالؿ الفترة )

كحدة، أما متغير معدؿ كحدة   913111يؤدم إلى زيادة االستثمار األجنبي المباشر بػ  %9بمعدؿ 
التضخـ فقد كاف أثره سمبي إذ تؤدم زيادتو بنقطة كاحدة إلى انخفاض االستثمار االجنبي المباشر 

فيما لـ يساىـ كؿ مف رصيد المكازنة العامة كنسبة مف  كحدة ، 913691الكارد إلى الجزائر بمقدار 
الديف  تج المحمي االجمالي، نسبةالناتج المحمي االجمالي، رصيد الحساب الجارم كنسبة مف النا

في تفسير حركة  ،ي سعر صرؼ الدينار مقابؿ الدكالرالتغير فإلى الناتج المحمي اإلجمالي،  يالخارج
 .جنبية المباشرة خالؿ ىذه الفترةاالستثمارات األ

 
 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ةـــاتمة العامالخــ  
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السياسات االقتصادية الكمية في تنمية االستثمارات الوقوف عمى دور حاولنا من خالل ىذه الدراسة  
، ونورد األجنبية المباشرة في ظل برامج االصالح االقتصادي مركزين في ذلك عمى دراسة حالة الجزائر

إلييا وكذا أىم االقتراحات بشأن تحسين مناخ االستثمار في الجزائر وفي  فيما يمي أىم النتائج المتوصل
 : األخير بعض المقترحات البحثية لمدراسات المستقبمية 

 الخالصة العامة لمبحث: -1

تنامى اإلىتمام في السنوات األخيرة باالستثمارات األجنبية المباشرة كعنصر ىام لتحريك عجمة   
المؤثرات الموجبة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وزيادة كفاءة رأس المال النمو االقتصادي، من خالل 

البشري وزيادة القدرة التصديرية واالستثمارية، وقد انعكس ىذا التحول عمى مؤشرات وحجم ىذا النوع من 
الذي  االستثمار منذ نياية عقد الثمانينات من القرن الماضي، خاصة مع تزايد تدفقاتو نحو الدول النامية

دعمو اتجاه اقتصاديات ىذه الدول نحو اقتصاد السوق التي يعتمد عمى جذب االستثمار الخاص كأحد 
 اآلليات األساسية لتحقيق اإلصالح والنمو االقتصادي.

وبالنسبة لمجزائر نجد أنيا عايشت منذ االستقالل محاولتين أو نموذجين لمتنمية، أوليما ذو توجو   
اع الصناعي لتوفير الحاجيات األساسية لممجتمع، وعمى قطاع المحروقات لتمويل اشتراكي ركز عمى القط

االقتصاد الوطني، وكان ىذا ضمن نظام التخطيط المركزي وباالعتماد عمى المؤسسات العامة في توفير 
معظم الخدمات، ولم تعطى ضمن ىذا النموذج مساحة لنشاط القطاع الخاص المحمي أو األجنبي، إال أن 

أثبتت التبعية الكبيرة لالقتصاد الجزائري لصادراتو من المحروقات، وأن الذي  6986زمة النفطية لعام األ
كان سائدا في ىذه المرحمة ىو اقتصاد قائم عمى االستدانة، أفرز اختالالت كبيرة وضعف بنيوي، كما 

ت اإلصالح كشفت عن مظاىر الجمود والضعف في نظام التخطيط المركزي، ولقد أدى فشل محاوال
الذاتية بالجزائر إلى االستنجاد بالييآت المالية الدولية في محاولة لتحقيق استقرار االقتصاد الكمي، وكانت 

بداية ليذه اإلصالحات ، حيث دخمت الجزائر في آخر عشرية من القرن العشرين في مرحمة  6989سنة 
 جديدة ىي مرحمة اقتصاد السوق.

ديد ما إذا كانت السياسات االقتصادية المتبعة في ظل اإلصالحات وقد حاولت ىذه الدراسة تح  
االقتصادية المعتمدة، كافية لجعل الجزئر سوق أكثر جاذبية لالستثمار األجنبي المباشر، ىذا السؤال أدى 
 بنا إلى البحث في طبيعة العالقة القائمة بين السياسة االقتصادية واالستثمار األجنبي المباشر، بعد تحميل
اإلطار النظري لكل منيما عمى حدى ، ليساعدنا ذلك عمى القدرة عمى تحميل أثر السياسة االقتصادية في 

 الجزائر عمى تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة نحوىا بكل موضوعية.
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بناءا عميو حاولنا من خالل الفصل األول من الدراسة، تغطية الجانب النظري لالستثمارت   
باشرة، من حيث مفيومو ومحدداتو وآثاره، وذلك من خالل تعرضنا لمختمف النظريات التي األجنبية الم

 تناولتو بالدراسة، سواءا المفسرة لمحدداتو أوتمك التي ناقشت جدواه بالنسبة لمدول المضيفة لو.

يا وفي الفصل الثاني قمنا باستعراض أىم التطورات التي شيدىا حجم ىذه االستثمارات وكذا توزيع  
الجغرافي والقطاعي في ظل التطورات التي شيدىا االقتصاد العالمي، من ظيور اإلتحادات اإلقميمية 
والمنظمات الدولية خاصة المنظمة العالمية لمتجارة، وكذا زيادة حجم عمميات االندماج والتممك التي 

، وقد استوقفنا في ىذا عظمت من قوة وتأثير ىذه الكيانات وأدت إلى النمو اليائل ليذه االستثمارات
اإلطار أكثر التجارب نجاحا عمى مستوى الدول النامية في جذب االستثمارت األجنبية المباشرة، وىما 
تجربتي دول شرق وجنوب شرق آسيا ودول أمريكا الالتينية، وكان غرضنا من دراسة ىاتين التجربتين ىو 

مة الدول النامية في جذب ىذه االستثمارات الوقوف عمى المحددات والعوامل التي جعمتيا تتصدر قائ
ودور اإلصالحات االقتصادية التي اعتمدتيا في ذلك، قبل أن نقف عمى التجربة العربية في ىذا المجال 

 والتعرف عمى مكامن الضعف فييا.

بعدىا جاء الفصل الثالث ليغطي في الجزء األول منو اإلطار النظري لمسياسة االقتصادية وبرامج   
صالح االقتصادي من حيث المفيوم واألىداف واألدوات، قبل أن يقوم بتحميل الدور الذي تمعبو اإل

السياسة االقتصادية في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة ، حيث تم في ىذا اإلطار مناقشة أثر كل 
صصة عمى المناخ من السياسة المالية، السياسة النقدية، السياسة التجارية والسياسات الييكمية والخو 

االستثماري واستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة كل عمى حدى، وقد استندنا في ذلك عمى الدراسات 
 النظرية والتجارب العممية في ىذا المجال.

وبعد إستيفاء الجانب النظري لمموضوع انتقمنا في الفصل الرابع من الدراسة، إلى مناقشة طبيعة   
ة الجزائرية في عالقتيا باالستثمارات األجنبية المباشرة في ظل اإلقتصاد المخطط، السياسة االقتصادي

ن كانت دراستنا تستيدف بالدرجة األولى مرحمة اإلصالحات اإلقتصادية والتوجو نحو اقتصاد  حيث وا 
المتبعة  السوق، إال أننا ارتأينا ضرورة التعريج عمى ىذه المرحمة، لموقوف عمى معالم السياسة االقتصادية

ضمنيا ووضعية االستثمار األجنبي المباشر فييا، مما يتيح لنا امكانية المقارنة والحكم عمى نتائج المرحمة 
 المستيدفة.

أما الفصل الخامس فقد تخصص كميا في تحميل اإلصالحات التي مست اإلقتصاد الجزائري منذ   
زائرية أثناءىا، وانعكاساتيا عمى المؤشرات والتطورات التي شيدتيا السياسة االقتصادية الج 6989سنة 

االقتصادية الكمية من خالل تقسيم ىذه الفترة إلى مرحمتين ، مرحمة اإلصالحات المدعومة من طرف 
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من خالل تعرضنا لمبرامج  6998(، ثم مواصمة اإلصالح بعد سنة 6998-6989الييآت المالية الدولية )
 تطور اآلداء االقتصادي الكمي خالليا.التنموية المتبناة خالل ىذه المرحمة و 

بعدىا تناولنا من خالل الفصل السادس، دراسة واقع االستثمارات األجنبية المباشرة خالل ىذه   
المرحمة، وذلك بالتعرض لإلطار التشريعي والمؤسساتي المنظم ليا وتطور حجميا وتوجياتيا القطاعية، 

لنحاول بعدىا تقييم المناخ االستثماري في الجزائر باالستعانة  والوقوف عمى دورىا في التنمية االقتصادية،
المعتمدة في ىذا اإلطار، ومنيا الوقوف عمى أىم المعوقات التي يعاني منيا المؤشرات الدولية بأىم 

المناخ االستثماري في الجزائر، وفي األخير قمنا بتدعيم الدراسة التحميمية، بدراسة قياسية حاولنا من 
( عمى تدفقات  1066-6989تقدير أثر السياسة االقتصادية المطبقة في الجزائر خالل الفترة )خالليا 

 االستثمارات األجنبي المباشرة نحوىا.

وقد مكنتنا ىذه الدراسة من اإلجابة عمى األسئمة المطروحة واختبار الفرضيات المتبناة والوصول    
 إلى مجموعة من النتائج، سنأتي عمى ذكرىا .

 :ضياتنتائج اختبار الفر  -2
 

تم وضع مجموعة من الفرضيات في بداية ىذا البحث، يمكن إجمال أىم نتائج إختبارىا في النقاط  
 اآلتي ذكرىا:

بالنسبببببة لمفرضببببية األولببببى والمتعمقببببة بأىميببببة الببببدور الببببذي تمعبببببو السياسببببة االقتصببببادية فببببي جببببذب  -
من  تصادية كمية مستقرة ومرحبة باالستثماروجود سياسة اقاالستثمار األجنبي المباشر، وجدنا أن 

حيببث أن  ، سببتثمار األجنبببي المباشببراالفببي تشببجيع االسببتثمار بصببفة عامببة و  العناصببر األساسببية
أرصبببدة ميزانيبببة مسبببتقرة ومعبببدالت تضبببخم مت عمبببى نتبببائج اقتصبببادية ايجابيبببة و البببدول التبببي تحصببب

 منباخ تحسبين يتطمبباألجنبيبة، و مبن ببين أكثبر البدول المسبتقطبة لبرؤوس األمبوال كانبت ضبعيفة 

 والتجباري المبالي العجبز تخفبيض ذلبك فبي بمبا الكميبة، االقتصبادية السياسبة اسبتقرار االسبتثمار

 ؛التضخم في والتحكم والنقدية، المالية السياسة واستقرار

قد  ،صالحات االقتصاديةت االقتصادية المتبعة في إطار اإلالسياساأما الفرضية الثانية فترى أن  -
مكن من زيادة حجم االستثمارات الذي األمر  الى استرجاع التوازنات االقتصادية الكميةأدت 

صالح المتبعة وما أفرزتو ، توصمنا إلى أنو نتيجة لبرامج اإلجنبية المباشرة الواردة الى الجزائراأل
البترول، والتي تدعمت بارتفاع أسعار من استقرار عمى مستوى التوازنات االقتصادية الكمية 

، إال أن نصيبيا منو بقى جنبي المباشر نحو الجزائر نموا واضحاشيدت تدفقات االستثمار األ
 ؛منخفضا مقارنة بامكانياتيا أو بنصيب دول الجوار 
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االستثمارات األجنبية المباشرة في دعم التنمية االقتصادية بدور بالنسبة لمفرضية الثالثة والمتعمقة  -
جمالي التكوين الرأسمالي والناتج في إلى أن مساىمة ىذه االستثمارات توصمنا إ ،في الجزائر

ساىم تعمى مستوى ميزان المدفوعات لم أما ضعيفة، تبقى المحمي اإلجمالي بالرغم من تحسنيا 
في نمو الصادرات ولم يخفض من الواردات وفي المقابل فاقت التحويالت  اتالستثمار ه اىذ

 ،المالية التي يجرييا المستثمرون األجانب حجم التدفقات الواردة من االستثمارات األجنبية
وأصبحت الجزائر شبو مصدرة لرأس المال خالل الفترة المدروسة، كما تبقى مساىمة ىذه 

 ؛لشغل في الجزائر  جد محدودةاصب ااالستثمارات في توفير من

بالنسبة لمفرضية الرابعة والمتعمقة بأىمية المتغيرات االقتصادية في تفسير حركة االستثمار في  -
متغير الناتج المحمي  (  فقد توصمت الدراسة إلى أن1066-6989الجزائر خالل الفترة )
باشر نحو الجزائر خالل ىذه جنبي المميما في تفسير حركة االستثمار األاالجمالي قد لعب دورا 

يؤدي إلى زيادة  %6 زيادة الناتج المحمي بمعدلحيث أن  ،الفترة وكانت العالقة بينيما موجبة
وحدة، أما متغير معدل التضخم فقد كان أثره سمبي إذ  669969االستثمار األجنبي المباشر بب 

ر الوارد إلى الجزائر بمقدار تؤدي زيادتو بنقطة واحدة إلى انخفاض االستثمار األجنبي المباش
ن الناتج المحمي وحدة ، فيما لم يساىم كل من رصيد الموازنة العامة كنسبة م 669469

إلى  االجمالي، رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحمي االجمالي، نسبة الدين الخارحي
في تفسير ابل الدوالر، الناتج المحمي االجمالي، معدل التضخم، التغير في سعر صرف الدينار مق

 ؛حركة االستثمارات االجنبية المباشرة خالل ىذه الفترة
المناخ االستثماري الحالي في الجزائر يعتبر محفزا لقدوم أما الفرضية الخامسة والتي ترى بأن  -

المستثمرين األجانب، نجد أنو بالرغم من التحسن الذي شيده المناخ االستثماري في الجزائر في 
الفترات األخيرة يبقى غير مؤىل بشكل كافي الستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة نتيجة 

تفشي و  الصناعي ، مشكل العقاربنكية لحصول عمى قروضصعوبة اعدة معوقات أىميا: وجود 
صة واضحة خغياب برامج خصضعف القطاع الخاص و ، ، الفساد اإلداريالقطاع غير الرسمي

  ..إلخ..، مشكالت ذات طابع إداري وتنظيميومستمرة
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  :نتائج البحث -3

 التالية: ، يمكننا استخالص النتائجىذه الدراسةبناءا عمى ما تم تقديمة من خالل  

حزمة مكتممة من العناصر الضرورية التي ال بد من توافرىا عمى بيئة االستثمار النموذجية تشتمل  -
نظمة اقتصادية فعالة وكفؤة أىميا: استقرار السياسات االقتصادية، وجود منظومة قوانين وأ مجتمعة

ميع المؤسسات المرتبطة دارية في ججدات المحمية والدولية، تبسيط اإلجراءات اإلتتالئم مع المست
عفاءات الممنوحة بحيث تكون أداة لتوجيو تقنين وترشيد الحوافز المالية واإلبالنشاط االستثماري، 

وتحفيز االستثمار في المشاريع التي تضيف لالقتصاد الوطني بما يتطمب وجود خريطة استثمارية 
 واضحة ومتكاممة مع الخطة الوطنية.

االستثمارات األجنبية المباشرة من قبل الدول المضيفة بصفة خاصة  رغم التحفظات السابقة عمى -
من االستعمار واستغالل مقومات الدول  اخالل الفترات قبل السبعينيات، من حيث أنو كان يمثل نوع

انخفاض االستثمار و كذلك عدم مناسبة التكنولوجيا المصاحبة لو لظروف الدول المضيفة،  ،المضيفة
الستثمار( ا–دخارتمك النظرة العدائية منذ الثمانينيات خاصة مع تزايد فجوة )اإل المحمى، فقد تغيرت

يصاحبو من  فى العديد من الدول النامية، ودوره الكبير فى تحفيز النمو االقتصادى من خالل ما
وبصفة عامة ما يصاحب ىذا االستثمار من روابط أمامية  ،تكنولوجيات متقدمة وميارات إدارية

جع عمى المنافسة فى األسواق المحمية لمدول المضيفة، بالشكل الذى يشجع الشركات وخمفية تش
 ؛المحمية عمى البحث عن كل ما ىو جديد من منتجات وطرق إنتاجية حديثة

بقي فيما ي  شمال ، -شمال ىا ، تركز المباشرة  لالستثمارات األجنبيةالجغرافية تجاىات اإلتشير  -
، أما عمى المستوى الرغم من تطوره النسبي في السنوات األخيرةبدول الجنوب منيا ضعيف نصيب 

يعتبر قطاع الخدمات من أكبر القطاعات الجاذبة لالستثمارات األجنبية المباشرة عمى ف القطاعي 
 ؛عالمستوى العالمي ولو أن أىميتو النسبية قد تراجعت بعد األزمة األخيرة لصالح قطاع التصني

سواء عمى المستوى ضعيف،  األجنبية المباشرة إجمالي االستثماراتمن لدول العربية يبقي نصيب ا -
بالرغم من االرتفاع المسجل عمى مستوى حجم االستثمار المي أو عمى مستوى الدول النامية، الع

وخاصة في الدول النفطية منيا، الوافد إلى ىذه الدول منذ بداية النصف الثاني من عقد التسعينات 
 ؛ل المممكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدةأمثا

يتجمي دور السياسة المالية بجانبييا اإلنفاقي واإليرادي في تنمية االستثمار األجنبي المباشر، ويأتي  -
تأثير الضرائب عمى الميل لالستثمار من خالل تأثيرىا عمى عوائده ، حيث كمما قمت الضرائب ترتفع 

يعطي المستثمر اىتماما بالغا لالمتيازات والحوافز الضريبية و يرتفع الميل لالستثمار،  األرباح وبالتالي
تؤدي اإلعانات التي تمنحيا الدولة إلى المستثمر إلى تخفيض  كماالتي تمنحيا الدولة المضيفة، 

أعبائو وزيادة أرباحو، مما يجعل اإلعانات الحكومية من العوامل المشجعة عمى زيادة معدالت 
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الستثمار بصفة عامة واالستثمار األجنبي المباشر بصفة خاصة، ويعتبر إنفاق الدولة عمى مشاريع ا
 ؛قرار االستثمار لدى العديد من المستثمرينالبنية التحتية األساسية المادية والبشرية من أىم محددات 

 اتخاذ القراراتاألوضاع النقدية واستقرارىا من أىم األمور التي تساعد في حسن  سالمةتعتبر  -

حقيقية موجبة االستقرار ىو تحقيق معدل تضخم منخفض الذي يعني نسبة فوائد  ومفتاحة االقتصادي
اقتصاد  لتضخم المنخفض أساس بناءامعدل ، ويعتبر المستثمر األجنبي وأسعار صرف مستقرة

عمى  سمبا كالمحمية ينعكس ذلمة لعماتذبذب سعر صرف يعندما تزيد معدالت التضخم أو ف السوق،
 ؛االستثماريةعمى القرارات المناخ االستثماري و 

سعر الصرف وعمى وضعية ميزان المدفوعات و تؤثر السياسة التجارية عمى حجم الصادرات والواردات  -
والتي تعتبر أمور يراعييا المستثمر األجنبي الذي يستخدم مرافق الدولة المضيفة في اإلنتاج والتوزيع 

لسياسة حرية التجارة أن تمعب دورا ىاما في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة يمكن ، و والتصدير
 ؛من خالل إقامة المناطق الحرة والتي تعد إحدى األدوات اليامة ليذه السياسة

صة عنصر مؤثر عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، وذلك عن طريق وصتعتبر عممية الخ -
ليين لموصول إلى السوق والمشاركة في اقتصاد البمد المعني، وبإزالة إتاحة الفرصة لممستثمرين الدو 

ذلك العقبات المعوقة لالستثمار نتيجة األعباء الكبيرة التي تشكميا المؤسسات التي تممكيا الدولة، و 
 ؛من خالل إعطاء إشارة لممستثمر عمى أن الحكومة المعنية أصبحت ترحب باالستثمارات األجنبية

والتي في ظل االقتصاد الموجو، أسموب التنمية المتبع في الجزائر اسة االقتصادية و يإن طبيعة الس -
كانت  تقوم عمى نظام التخطيط، ىيمنة القطاع العام، التأميم، كانت غير مشجعة تماما الستقطاب 

 ؛االستثمار األجنبي المباشر أو حتى مجرد اإلبقاء عميو

جال اإلصالحات اإلقتصادية في الجزائر، حيث ، حدث تحول جذري في م6989إبتداء من سنة  -
 إلصالحلبرامج  عززت الحكومة من جيودىا في تصحيح اإلقتصاد الكمي، عندما شرعت في تنفيذ

اتفاقين لالستعداد اإلئتماني ثم اتفاق لمتصحيح بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين، والمتمثمة في 
تم االتفاق مع صندوق النقد الدولي عمى تطبيق جممة من تدابير السياسة و  ،6994الييكمي في سنة 

 ؛ية انعكست عمى تحسن األداء االقتصادي في ىذه الفترةاإلقتصادية واإلصالحات الييكم

بشكل كبير، حيث تفاقمت في الجزائر األوضاع االجتماعية  تدىورإلى برنامج التعديل الييكمي أدى  -
 ؛لفقر وتدىور مستوى معيشة األفرادمعدالت ا معدالت البطالة وازدادت

إلى إرساء دعائم تعزيز االستقرار المالي الكمي  1000أدت العودة إلى االستقرار االقتصادي عام  -
خصوصا النجاعة المالية الناتجة عن االنتعاش المتزايد لميزان المدفوعات الذي ميز العشرية األخيرة، 

، ية مع استمرارية استقرار سعر الصرف وانخفاض معدل التضخمومالئمة مؤشرات المديونية الخارج
، يواصل األداء االقتصادي الكمي تأثره بالتبعية القوية لالقتصاد ىذه النتائج اإليجابيةبالرغم من كل و 
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ما يؤثر لمطاقة وىو الوطني لمصادرات النفطية وما تتميز بو أسعار النفط من تقمبات في السوق الدولية 
 ؛الكمية الجزائرية لوضعية النقدية والمالية وسير السياسة االقتصاديةبعمق عمى ا

إال أنو يبقى  6995ا منذ سنة نمو واضح جنبي المباشر الوارد الى الجزائرشيد حجم االستثمار األ -
في ، كما تبقى مساىمة ىذه االستثمارات وبعيد عما سخر من أجمو ضعيف مقارنة بدول المنطقة

 ؛جد ضعيفة التنمية االقتصادية

يعتبر اإلطار التشريعي الحالي لالستثمار مقبوال ومحفزا الستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة من  -
خالل الضمانات والمزايا الممنوحة بعد سمسمة التعديالت التي شيدىا، إال أن اإلشكال يبقى في 

 تطبيقو عمى أرض الواقع.  

كثيرة  اقتصادية إقميمية ودولية عديدة وارتباطيا باتفاقيات عمى الرغم من انضمام الجزائر إلى تكتالت -
مشاريع استثمارية في القطاعات تتجسد في شكل إال أنيا لم  ،مع مختمف ىذه التكتالت والدول

 ؛والمجاالت التي تخدم اقتصاد الدولة بالشكل المطموب

ر وبيئة األعمال فييا، يعكس تصنيف الجزائر في مؤشرات االستثمار الدولية  ضعف مناخ االستثما -
في تحسين  السياسات االقتصاديةفي ماعدا المؤشر المركب لمسياسات االقتصادية الذي يعكس نجاح 

 ؛مناخ االستثمار

كل من الناتج المحمي اإلجمالي ومعدل التضخم، ىي من أىم أن  ةالقياسي دراسةأظيرت نتائج ال -
تأثير عمى حركة االستثمار األجنبي المباشر نحو  مؤشرات السياسة االقتصادية الكمية التي  كان ليا

 ( .1066-6989الجزائر خالل الفترة ) 

عمى الرغم من أن الجزائر استعادت تحقيق التوازنات االقتصادية الكمية والتي تعتبر شرطا أساسيا  -
ه لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة، غير أنيا ال تكفي وحدىا لخمق مناخ يساعد عمى نمو ىذ

األخيرة ، إذ أن المسائل المتعمقة بالعقار والتمويل والبيروقراطية والمنافسة غير الشرعية تطرح كل مرة 
 في قائمة العوائق التي تقف أمام جذب ىذا النوع من اإلستثمار.  
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 المقترحات: -4

صياغة السياسات التالية والتي نرى فييا الحل لمشكالت المناخ  نا، يمكنالنتائج السابقةفي ضوء  
 االستثماري في الجزائر:

  دعم االستقرار االقتصادي الكمي واستدامة النمو االقتصاديالعمل عمى مواصمة اإلصالح و: 
يتضح من النتائج التي حققتيا الجزائر عمى مستوى النمو واستقرار االقتصادي الكمي، أن انطالقة 

ن كانت ىذه النتائج ترجع في المقام األول إلى الوطني،  اقتصادية حقيقية قد عرفيا االقتصاد وا 
 ،ا القطاع الضخم من الموارد الطبيعيةوىو ما يسمح بالقول أن وجود ىذ ارتفاع أسعار النفط،

يعتبر عنصر ميم في تطور معدالت النمو من جية ويعتبر معمم ىام في تشكيل ىيكل االقتصاد 
الجزائري، إال أنو أضعف بدوره الحوافز لتنمية إنتاج السمع وتطورىا خارج المحروقات، وىو 

ا ذن تطورات أسعار النفط في ترقية ىستفادة مب التركيز عميو حاليا من خالل اإلالمجيود الواج
نو تابع لقطاع المحروقات، د الجزائري منذ مدة عمى اعتبار أضعف الييكمي الذي يطبع االقتصاال
قامة معارض ن الضرورة اآلن تقتضي تنوع قاعدة الصادرات خارج إطار المأو  حروقات وا 

، ودعم الجيود الموجودة حاليا من ءا عمى المستوى الداخمي والخارجيا الغرض سو ومنتديات ليذ
حتى نتمكن من رفع ىذا التحدي الذي  ،ىتماممام الشباب والمنتجين نحو ىذا اإلاىت خالل توجيو

لى يالزم االقتصاد الجز ظل  اآلن، وسيسمح ىذا بدعم اإلنتاج الوطني وزيادة ائري منذ االستقالل وا 
جية النمو االقتصادي في الجزائر إمكانية استدامة النمو االقتصادي، كما يجب أن تركز استراتي

عوامل تدبير جيد لعائدات النفط ، ودعم يا عمى تحقيق االستقرار المالي لمموازنة من خالل حال
لالستثمار األجنبي المباشر تفوق مي بما يضمن تحقيق ربحية متوقعة استقرار االقتصاد الك

استقرار معدالت الفائدة العالمية، ومن ثم فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الفائدة الحقيقية بجانب 
المزيد إلى جذب  ،، والسيطرة عمى معدالت التضخم وعجز الموازنة العامةسعر الصرف الرسمي

 ؛االستثمارات األجنبية المباشرةمن 

 :فإنيا من الناحية منذ فترة كانت الجزائر قد تبنت اقتصاد السوق إن تأهيل وتطوير المصرفي ،
الشكل المصرفي بجيازىا تطوير ن المضي قدما في تجسيد الخصخصة و العممية لم تتمكن م

في صالح وتطوير الجياز المصرفي ا إلجراءات الواجب اتخاذىالمطموب، ومن السياسات واإل
 نذكر:الجزائر 

ليمارسيا بصورة فعمية بعد أن وفرتيا لو النصوص  العمل عمى تعزيز استقاللية البنك المركزي -
في استخدام التكنولوجيات الحديثة في  القانونية، وتطوير وتنويع الخدمات المصرفية والتوسع

 ؛، وتطوير نظم المعموماتالعمل المصرفي
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التطبيق الكفء لقواعد الرقابة المالية واإلشراف عمى زيادة معدالت االئتمان، بما يتطابق مع  -
استيفاء معايير لجنة بازل فيما يتعمق بالرقابة المصرفية والحد األدنى لكفاية رأس المال، وذلك من 

 ل وجود اإلطار التنظيمي السميم لعمميات وسياسات البنك واإلىتمام بالكوادر القادرة عمىخال
 ؛استيعاب ىذا الدور االستراتيجي 

د من ضرورة توسيع قاعدة الممكية في الجياز المصرفي الجزائري والذي تستند فمسفتو عمى الح -
 ؛مساىمة الدولة في البنوك

 أن توفر تكامال مع أنشطة البنوك، فبورصة ذه األخيرة لييمكن حيث  :تنشيط السوق المالية
إلى  الجزائر اقتصرت منذ افتتاحيا عمى عدد محدود جدا من الشركات ال تتجاوز الثالثة، إضافة

، مراجعة الجانب التشريعي ليذه البورصة في الجزائراآلداء الجد متواضع، ويتطمب تفعيل 
اإلسراع في عممية و  كذا شركات الوساطة الماليةو يتعمق بشروط اإلدراج خاصة فيما  األخيرة،

يا أمام المتعاممين في خصخصة المؤسسات العمومية بما فييا البنوك من خالل فتح رأس مال
الجزائرية بالبورصات اإلقميمية والعالمية بيدف اإلستفادة العمل عمى ربط البورصة البورصة و 

 ؛منيا

  وذلك بإعطاء المساحة الكافية لنشاط القطاع الخوصصة: تدعيم القطاع الخاص وتفعيل عممية
االستفادة من التجارب الناجحة في مجال الخوصصة ) تجربة دول أمريكا كذلك  ،الخاص وتحفيزه

، من أجل خمق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ترقية وتشجيع قطاعوالعمل عمى  ،الالتينية (
 ؛ىذه المؤسسات وفي كافة القطاعاتالمزيد من 

 عدم االستقرار في مجال التشريع معرقل يعتبر : تهيئة البيئة التشريعية والقانونية والمؤسسية
من وضع نظرة عمى المدى المتوسط والطويل،  ستثمرألنو يمنع الم ،رئيسي لالستثمارات

تعمل عمى وأن  المطموب من الحكومة اليوم ىو إعطاء ضمانات تتعمق باالستقرار التشريعيو 
كفاءة اإلطار التشريعي من خالل الحد من تعددية التشريعات المنظمة لالستثمار، وذلك تعزيز 

لتحقيق الشفافية والوضوح أمام المستثمرين من خالل قانون موحد لالستثمار وتبسيط اجراءات 
حتكار وحماية الممكية الفكرية وبراءات ظيم المنافسة ومنع اإلاالستثمار، وتفعيل قوانين تن

رتبط بالسيادة الوطنية عمى يالذي  56/49تطبيق مبدأ الجزائر بتزام لاكما نجد أن ، االختراع
المشاريع انتقاد  فيما يخص بقي محل ة، المشاريع المسطرة في مختمف المجاالت االقتصادي

عمى الرغم من موافقتيا عمى تطبيق ىذا المبدأ، بقيت عاجزة عن التي و االستثمارية األجنبية، 
عمى األقل  % 56ك الوطني أو الشركاء الوطنيين المناسبين والذين سيمتمكون نسبة إيجاد الشري

ما يجعل ىذه المشاريع مجرد اتفاقيات موقعة عمى الورق وغير موجودة حقيقة  ،من أسيم المشروع
المبدأ، ىذا إلغاء طابع التعميم الذي يمس نا نرى أن وضمن ىذه المعطيات فإن ،عمى أرض الواقع

حفاظا عمى السيادة  56/49تبقي العمل بقاعدة  ستراتيجيةاإلقطاعات المن خالل تحديد بعض 
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لمتفاوض بين الشركاء  "االستراتيجية"الوطنية، وفتح المجال أمام قطاعات أخرى ال تتمتع بصفة 
ة لتحديد نسبة كل طرف، السيما في المجاالت التي تحتاج فييا المؤسسات الوطنية العمومي

قد يكون مناسبا لمطرفين ويحفز عمى استقطاب المزيد والخاصة إلى اكتساب الخبرة التكنولوجية، 
أما فيما يتعمق بتطوير اإلطار المؤسسي والتنظيمي، فيجب العمل عمى من االستثمارات األجنبية، 

قيمص إقامة مؤسسات تضمن احترام المنافسة وتعمل عمى تحسين أنظمة الحكم ومحاربة الفساد وت
زالةتكاليف المعامالت و   ؛العوائق اإلدارية والبيروقراطية ا 

وتقديم  تخفيف العبء الضريبي وذلك عن طريقإصالح النظام الضريبي وترشيد نظام الحوافز:  -
نظام لمحوافز الضريبية مبسط إداريا يقمل من عدد الضرائب ويوسع األوعية الضريبية، والتيسير 

وترشيد استخدام اإلعفاءات الضريبية وربطيا  عمى المستثمرين في مجال دفع الضرائب،
عانات اإلستثكذا و  ،باألولويات االقتصادية  ؛ماراإلستفادة من تجارب الدول في تقديم الحوافز وا 

وذلك بتوعيتو واالرتقاء بمستوى مياراتو وخمق كفاءات والكوادر القادرة تنمية العنصر البشري:  -
عمى توليد التكنولوجيا األكثر مالئمة لمظروف المحمية، ويمكن تنمية العنصر البشري عن طريق: 

ة الالزمة إعطاء اإلىتمام الالزم لقطاع التعميم عمى كافة مستوياتو، وتوفيرالمخصصات المالي
ألنشطة البحث العممي وربط الجامعة بالمحيط وسوق العمل، وتنظيم برامج لتطوير ميارات 

 ؛العاممين في القطاعات التي تشيد تطورا تكنولوجيا 

  :شأن نجاح الجيود الترويجية أن يدفع بالدولة إلى موقع من  دعم جهود الترويج لالستثمار
ية، وجعميا تدخل ضمن"القوائم القصيرة" في دوائر اتخاذ متقدم عمى خارطة االستثمارات العالم

لتعزيز دور ىيئات تشجيع االستثمار في الوصول إلى القرارات لرؤساء أكبر الشركات العالمية، و 
 ىذه األىداف فإنو يجب القيام باإلجراءات التالية:

االستقاللية المالية ضمان و  ،توفير الدعم الكامل لمقائمين عمى ىذه الييئات والعاممين فييا -
 ؛واإلدارية لمييئة لتسييل قياميا بالميام الترويجية المطموبة وفقا ألفضل الممارسات

إتاحة الفرصة لممشاركة في المحافل والمؤتمرات المتخصصة وتنظيم فعاليات في الدولة تركز  -
 ؛عمى النتائج الممموسة

االستفادة من الدورات التدريبية المينية التي تقدميا مؤسسات ومنظمات إقميمية أمثال، المؤسسة  -
العربية لضمان االستثمار والمعيد العربي لمتخطيط بالكويت، ومؤسسات دولية مثل الجمعية 

متوسطية لوكاالت تشجيع  -الشبكة األوروالعالمية لوكاالت ترويج االستثمار" وايبا"، 
  .مار"أنيما"، الوكالة الدولية لضمان االستثماراالستث

 عادة تفعيل التكتل المغاربي عن طريق : وذلك بإواالنفتاح االقتصادي اإلقميمي التكامل كريست
خالل منح اإلمتيازات  تشجيع المشروعات المشتركة بين الدول األعضاء منو حل الخالفات 
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زالة كل المشاكل التي تعترضيا وتسريع اإلنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة والحوافز و  ا 
 ؛واإلستفادة من الفرص التي يتيحيا إتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوروبي

  :حكومية في البنية األساسية وتشجيع القطاع الستثمارات االبزيادة  وذلكتهيئة البنية التحتية
العمل عمى تييئة المناطق كذا و ،  يةاليياكل األساس يروتطو ل الخاص عمى دخول ىذا المجا

 ؛وتسوية مسألة العقار لالستثمار ض وتخصيص أرا الصناعية

  :وذلك عن طريق إعتماد دمج االقتصاد الموازي في االقتصاد الرسمي ومحاربة كل أشكال الفساد
في االقتصاد الرسمي، سياسة اقتصادية تتعامل مع ىذا القطاع بشكل شفاف وتسعى نحو ادخالو 

والعمل عمى مكافحة الفساد اإلداري والمالي وتعزيز مستوى النزاىة بكل الوسائل المتاحة ألن ذلك 
 سيؤدي أيضا إلى تقميص النشاط عمى مستوى االقتصاد الموازي.

 آفاق الدراسة ) مقترحات بحثية( : -5

التي وجدنا أن ىناك العديد من المواضيع االستثمار األجنبي المباشر، دراستنا لموضوع في إطار  
أبحاث عممية في  يعضاتحتاج إلى المزيد من البحث والتأصيل، وليذا نقترح المواضيع التالية كي تكون مو 

 المستقبل:
 عمى النمو االقتصادي في الجزائر .االستثمارات األجنبية المباشرة قياس أثر  -

ية الشراكة األورو جزائرية لزيادة حجم االستثمارات كيف يمكن لمجزائر تعظيم استفادتيا من اتفاق -
 األجنبية المباشرة الواردة إلييا ؟

ىل سيؤدي انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية لمتجارة إلى زيادة حجم االستثمارات األجنبية  -
 المباشرة المتدفقة نحوىا؟ 
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VI :القوانين والمراسيم  

 

 ، 63والمتعمق باالستثمار، الجريدة الرسمية ، العدد  1963 جويمية 26المؤرخ في  277-63القانون  .1
 .1963أوت  2الصادرة في 

، 80والمتضمن قانون االستثمار، الجريدة الرسمية، العدد  15/06/1966في المؤرخ 66/284مر رقم األ .2
 .17/06/1966الصادرة في 

المتعمق بتأسيس الشركات المختمطة االقتصاد وسيرىا، الجريدة  1986أوت  19المؤرخ في  86-13القانون  .3
 .1986أوت  27الرسمية الصادرة في 

 19/07/1989، الصادرة بتاريخ 29الجريدة الرسمية رقم  05/07/1989الصادر في  12-89قانون ال .4

 18لصادر في ا 16المتعمق بالنقد والقرض ،الجريدة ، العدد  1990أفريل  14المؤرخ في  10-90القانون  .5
 1990أفريل 

، الصادرة  64، الجريدة الرسمية ، العدد  1993أكتوبر سنة  05المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي  .6
 .  1993أكتوبر سنة  10في 

العدد  ،ر، الجريدة الرسميةو المتعمق بتطوير االستثما 2001أوت  20المؤرخ في  03 - 01األمر رقم  .7
 2001نة أوت س 22الصادرة بتاريخ  47

المتعمق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية  2001أوت لسنة  20الموافق لـ  04-01مر رقم األ .8
 .2001أوت سنة  22الصادرة بتاريخ  47وتسييرىا وخوصصتيا، الجريدة الرسمية العدد 

 15، الصادر في  77عدد الجريدة الرسمية ، ،2001ديسمبر  12في  18-01المرسوم التشريعي رقم  .9
   2001ديسمبر 

الصادرة  52الجريدة الرسمية، العدد ،  26/08/2003المتعمق بالنقد و القرض المؤرخ في  11-03ألمر ا .10
 27/08/2003بتاريخ 

 05والمتعمق بالمحروقات، الجريدة الرسمية، العدد  2005أفريل سنة  28الصادر في  07-05القانون رقم  .11
 .19/06/2005، الصادرة بتاريخ 

، الجريدة 03-01المعدل والمتمم لألمر رقم  2006جويمية سنة  15المؤرخ في  08-06األمر رقم  .12
 .2006جويمية  19، الصادرة بتاريخ  47الرسمية ، العدد 
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 البيانات المستخدمة في التحليل القياسي:   (01)لحق رقم م

جنبي االستثمار األ السنوات
 الوارد المباشر

 ($) بالمليون 
(1( )FDI) 

إجمالي الناتج المحلي 
 جمالياإل

 ( $) بالمليار 
(2( )GDP) 

متوسط الرقم 
القياسي ألسعار 

 المستهلك

(3( )CPI) 

رصيد الموازنة 
ج العامة إلى النات

 جماليحلي اإلالم

(4( )OB) 

نسبة الدين 
إلى الناتج  يالخارج

 جماليالمحلي اإل

(5( )ED) 

ساب رصيد الح
الجاري إلى الناتج 

 جماليالمحلي اإل

(6(   )CAB) 

التغيرات المئوية السنوية 
لسعر الصرف اإلسمي 
للدينار الجزائري مقابل 

 الدوالر
(7)    (ER) 

1989 12,1 55,6 9,3 -1,8 47 -2,2 0 
1990 40 62,04 16,7 3,6 43 2,5 -18,4 
1991 80 45,71 25,5 1,7 60,6 5,7 -72,2 
1992 30 48 31,7 -1,2 52 2,8 -40,6 
1993 0 49,94 20,5 -8,7 53 1,6 -10,5 
1994 0 42,54 29 -4,4 70,3 -4,4 -78 
1995 0 41,76 29,8 -1,4 78 -5,4 -21,7 
1996 270 46,94 18,7 3 73,4 2,7 -7,7 
1997 260 48,17 5,7 2,4 68,7 7,3 -3,9 
1998 606,6 48,18 5 -3,9 64,3 -1,9 -3,8 
1999 291,7 48,64 2,6 -0,5 59,4 0 -9,9 
2000 438 54,79 0,3 9,7 47,9 16,8 -13,1 
2001 1196 55,18 4,2 3,4 40,7 12,9 -2,5 
2002 1065 57,05 1,4 0,2 39,7 7,6 -3,2 
2003 633,8 68,01 2,6 7,8 34,3 13 2,8 
2004 881,9 85,01 3,6 6,9 25,7 13,1 6,8 
2005 1081,3 102,33 1,6 11,9 16,7 20,7 -1,5 
2006 1 795,40 117,16 2,5 13,5 4,9 24,7 1.1 
2007 1661,6 135,8 3,5 4,4 4,2 22,8 7.4 
2008 2 593,60 170,98 4,5 7,7 3,3 20,2 6,6 
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2009 2 746,40 138,11 5,7 -6,4 3,8 0,3 -12,2 
2010 2 264,00 161,97 3,9 -2,4 3,5 7,6 5.2 -  
2011 5241.22 188.4 7.2 1.1-  5.5 9.9 2.1 

 

Source : 

 

  (1)       http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx,15/12/2012,21:10
h
 

       :22
h

 . 15/01/2013, 17 http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD         (2) 

( 03),(04),(05),(06):  -  International Monetary Fund , Algeria: Statistical Appendix, Report N 98/87, September 1998 
- International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report N00/93, July 2000 

- International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report No.12/21,January 2012 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2002 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2004 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2008 

- Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2011 

 

  1991،صندوق النقد الدولي،الجزائر: تحقيق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوقكريم النشاشيبي وآخرون، -

http:// data.albank adawli.org/indicator. 03/12/2012, 15:41 الباحثة بناءا على معلومات من :  حتسابمن إ(: 7)
h
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نتائج تقدير أثر المتغيرات االقتصادية الكمية عمى االستثمار األجنبي المباشر في : (02ممحق رقم )
 (1099-9191)   الجزائر خالل الفترة
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نتائج تقدير أثر الناتج المحمي االجمالي ومعدل التضخم عمى االستثمار األجنبي  :(03محق رقم )م
 (1090-9191خالل الفترة )  المباشر في الجزائر

 

 

 


