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  ِبسِم اهللا الرمحن الرِحيِم
  

تنا ا ما علَّملَّلم لَنا ِإا ِع سبحانك لَقَالُواْ  �
  �   يميم احلَكِِنك أَنت العِلِإ

  

  ��32اآليةسورة البقرة 
  



  اإلهداء
  

  .لك احلمد ريب على عظيم فضلك وكثري عطائك

  :أهدي هذا العمل املتواضع إىل

  . صدقة جارية تغمدها اهللا وأسكنها فسيح جنانهروح أيب الطاهرة

  .ها اهللاظ الغالية حفأمي

  .إخويت وأخوايت

  مذكرتهةاقشيكمل منبدون أن   ذات يومشهيد العلم الذي رحل عنا

  .رمحة اهللا عليه " حريب كمال"  الصديقيف ليلة من ليايل رمضان

  .عرفانا جبميلهم وحسن بذهلم أساتذيت  معلمي وإىل كل

 .ىل كل من فتح هذه الوريقات وتصفحها بعديإ

  .وإىل مجيع األصدقاء

  

  كاكي عبدالكرمي
 



  التشكر

  

 ال ،  الذي وهبين نعمة العلم ووفقين يف إجناز هذه املذكرةبعد شكر اهللا تعاىل      

هواري "لص شكري وإمتناين لألستاذ املشرف الدكتور ايسعين إال أن أتقدم خب

 أبقى مدينا له بالكثري من فضل باإلشراف على هذا البحث وت  الذي"معراج

  . نصائحه وإرشاداته القيمةاألفكار واملعلومات، باإلضافة إىل

     وأشكر األساتذة أعضاء جلنة املناقشة مسبقا على تفضلهم بقبول مناقشة 

  .وإثراء هذه املذكرة

األستاذة بن مسينة دالل واألستاذة سهام عبدالكرمي      كما ال يفوتين أن أشكر 

  .ه يل من مساعدةواألستاذ بورقبة قويدر على كل ما قدمو 

  .     املتواضع     وكل من ساهم من قريب أو من بعيد يف إجناز هذا البحث

  

  كاكي عبدالكرمي
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  الملخص

  

قتصاديات الدول خاصة النامية القدرات التنافسية إلتلعب اإلستثمارات األجنبية املباشرة دورا مهما يف تنمية      

 وإختراق كوا وسيلة الدول للرفع من قدراا التصديرية يف ظل العوملة وترابط العالقات اإلقتصادية الدولية، منها،

 التسيري احلديثة تقنيات، اإلنتاجالتكنولوجيا الدقيقة يف اليت إنتقلت إليها لية منتجات حمبواسطة  الدولية األسواق

وبالتايل احلصول على منتجات ذات جودة عالية بأسعار  عن طريق اإلحتكاك بالشركات املتعددة اجلنسية،

يل عن  دولية بد وسيلة الدول يف احلصول على موارد متويلكما تعترب اإلستثمارات األجنبية املباشرةتنافسية، 

دخار احمللي، باحلصول كمل اإلقتصاد البلد ورهن للقرار السياسي فيها، فهي تإ على املديونية وما حتمله من عبء

 .ىل ميزان املدفوعاتإعلى املوارد املالية الالزمة من العملة الصعبة وبالتايل تعطي التوازن للميزان التجاري ومنه 

 أزالتحررت التجارة اخلارجية،  ،قدمت العديد من املزايا والضمانات ف،ة مناسبةتسابقت الدول بتوفري بيئهلذا 

نسياب وتدفق إ حىت تسهل ها ونظماقتصادياإصالحات هيكلية عميقة على إحدثت أَاحلواجز اجلمركية، و

 ركزهاع مكتساب ميزات تنافسية متكنها من رفإ وا،قتصادياإهيل أتوبالتايل ، إليها الدولية رؤوس األموال

   . املستوى الدويلعلى التنافسي

تغيري سياستها اإلقتصادية ملواكبة  اجلزائر  على، فرضت وكذا العوملة،ا العامله التحوالت اليت شهدهذه    

ىل إخطط قتصاد املنتقال من اإل باإل وذلك على اإلقتصاد عميقةتغيريات فأدخلت ،إقتصاديات الدول األخرى

دة من املزايا اإلستفاة إستثمارية مناسبة إلستقطاب اإلستثمارات األجنبية املباشرة بغية ئيب فخلقتقتصاد السوق، إ

   . قتصاد تنافسي بعيدا عن ريع البترولإىل إ الوصول إلستثمارات، وبالتايلاليت تقدمها هذه ا

  

  :الكلمات املفتاحية

  . اإلقتصاد اجلزائري– التنافسية - اإلستثمار األجنيب املباشر
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Résumé  

 
Les investissements directs étrangers ( IDE) jouent un rôle  majeur dans 
le développement des capacités compétitives des économies des pays, 
notamment ceux en voie de développement. La mondialisation et la 
corrélation accru des échanges économiques ont poussé les pays à 
adopter cette formule pour accroître leurs capacités d'exportation et 
pénétrer de nouveaux marchés internationaux. Puisqu’une grande partie 
des IDE dans les pays en développement sont dirigés vers les marchés 
locaux,la production locale a bénéficié des derniers technologies 
d'exploitation et des techniques modernes de management. Le résultat, 
ce sont généralement des produits haut de gamme aux prix 
compétitifs.Les investissements directs étrangers (IDE) sont considérés 
par beaucoup comme une source très importante de financement externe 
de certains pays en développement. Et on avance souvent que les États 
sont moins exposés aux difficultés de financement externe lorsque le 
déficit du compte courant est largement financé par les flux d’IDE plutôt 
que par la dette qui peut exercer une pression sur l'économie locale et 
hypothéquer la décision politique. Les IDE constituent donc une source 
de financement externe plus stable que les flux de dette privée et 
d’investissement en portefeuille. On ne peut nier le rôle important joué 
par les IDE dans le soutien des déséquilibres de la balance des 
paiements en l'approvisionnant surtout en devise. Toutes ces raisons ont 
poussé beaucoups de pays, au cours des dernières décennies,à recourir à 
cette source importante en facilitant la tâche aux  entreprises  
multinationals, en leur  accordant des prerogatives, des avantages et  
un climat de travail favorable. Pour attirer les flux de capitaux et donc 
bien se situer dans la scène économique mondiale,ces pays ont recouru à 
la libéralisation de la commerce externe, l'abolition des taxes 
douanières,et l'instauration des réformes structurales profondes. 
En effet, dans un monde  envahi par la mondialisation et  toutes  sortes 
de péripéties, l'Algérie s'est vue contrainte de changer sa position et de 
suivre l’évolution des tendances de près et adapter sa politique 
économique en conséquence. Dans ce sens,l'Algérie  a introduit des 
changement profonds dans son système en substituant une économie de 
marché à l'ancienne économie planifiée,et en créant un climat 
d'investissement propice à polariser les investissements directs 
étrangers. L'Algérie a vue que les IDE pourraient constituer l’une des 
formes privilégiées afin d'atteindre une économie competitive, loin de la 
dependence périlleuse à la rente  pétrolière. 

 
 
 

Mot-clés : Investissement direct étranger – La compétitivité – L’économie 
algérienne. 
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ABSTRACT  

 
     Foreign Direct Investment (FDI) plays a major role in the development of  the 
economical competitiveness of countries, chiefly the developing ones. The 
globalization and the increasing correlation of the economical exchanges led 
lot of countries to adopt this formula to raise their exporting capacities and 
thus penetrating new world markets. Since a great deal of FDI's in the 
developing countries is directed to the local markets, the local production got 
benefit of the latest technologies of exploitation, and the modern management 
techniques. The result is generally  high standing products with competitive 
prices. FDI is now considered as a very important resource of external finance 
to some  of the developing countries. And it is often said that countries are less 
exposed to external financial difficulties when the current  debit balance is 
largely funded by the flow of foreign direct investment rather than by Foreign 
debt which may put local economy under pressure and mortgage the political 
decision. FDI is, then, a more stable and secure source of external financing 
than the flow of private debt and Portfolio investment.We can not deny the 
important role played by the FDI in sustaining the disequilibrium of the balance 
of payments by providing it with foreign currency. For all these reasons, many 
countries, during the preceding decades, have chosen to recur to this formula; 
facilitating the task for the multinationals firms by making things easier: more 
prerogatives and advantages and a favorable working climate. To attract the 
flow of capitals,all these countries have recurred to the liberalization of the 
external trade, the abolition of customs tariffs and the instauration of deep 
structural reforms. 
      In a world dominated by the globalization and all forms of sudden changes, 
Algeria has been obliged to change its position and to follow closely the new 
tendencies to adopt a new economical policy.To achieve this goal, Algeria has 
introduced deep modifications in its system by replacing the ancient planned 
economy with the market economy,by creating the favorable investment 
conditions that allow to polarize  Foreign Direct Investments.Algeria believe 
that  FDI may constitute a privileged way to attain a more competitive 
economy,no longer depending on the oil revenues.         

 
 

Key words: Foreign direct investment – The Competitiveness – Algerian 
Economics. 
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  المـقـدمـة العـامـة



   المقدمة العامة

 أ  

 
  تمهيد

 كبديل قتصادياا للرفع من القدرات التنافسية إلةمتويل ضخممصادر  إىل  منهاحتتاج الدول وخاصة النامية     

 من خالل توفري كل التسهيالت ، جلب رؤوس األموال األجنبيةمن أجل، وذا فهي تعمل جاهدة عن املديونية

اليت تعيق طريقها خاصة القوانني والتشريعات الكاحبة  لوتقدمي حوافز وضمانات، وإزالة كل احلواجز والعراقي

لذا جيب  ،العوائق البريوقراطيةو اجلمركية، احلواجزاملنظومات املالية واملصرفية، و ثقل و حلركة رأس املال األجنيب،

ه كاحبا ، فضعف التمويل احمللي جيعلاقتصادياإستثمارات داخل نسياب هذه اإلإمتهيد كل الطرق اليت تسهل عليها 

لبحث عن با يلزم هذه الدول قتصادية للبلد خصوصا، مماقتصادية عموما ورقي التنافسية اإلنطالق التنمية اإلإل

ستثمارات األجنبية املباشرة أهم مصدر قتصادياا، وتعترب اإللرفع من القدرات التنافسية إللخارجية متويل مصادر 

  .   قتصاد ورهن لسيادة البلد اإل كاهلمن ثقل علىستثنينا املديونية وما حتمله إما لذلك إذا 

 من  املضيفةستثمار كثرية ولكن قدومها مرهون مبدى ما توفره الدولفرؤوس األموال األجنبية الباحثة عن اإل     

زيادة القدرات وبالتايل تنمية اإلقتصاد احمللي، الذي ينتج عنه  ،هاستقرارإ يسهل عملية مناخ إستثماري ينميها و

، كما يرفع من الناتج احمللي  امليزان التجاريعلى التصديرية للبلد، والتقليل من الواردات، الذي ينعكس إجيابيا

عملة الداخلي ومتوسط نصيب الفرد منه، وهو يعمل أيضا على إمتصاص البطالة خبلق مناصب شغل، وتوفري ال

  .قتصاد الوطينمن تنافسية اإلالتوازن مليزان املدفوعات وبالتايل الرفع عطي ت يتصعبة الال

عملت على خلق مناخ إستثماري جاذب لإلستثمارات األجنبية من خالل جمموعة من القوانني واجلزائر      

دف ، نظمها على  اهليكلية العميقةوالتشريعات  أمهها قانون النقد والقرض، كما أدخلت العديد من اإلصالحات

   . صاد اجلزائريالوصول إىل الرفع من تنافسية اإلقت

  :إشكالية البحث

   : ميكن صياغة إشكالية البحث على النحو التايلوبناءا على ما سبق    

  قتصاد اجلزائري؟إلا تنافسية كيف ميكن أن تؤثر اإلستثمارات األجنبية املباشرة على

  : التالية الفرعيةاألسئلة هذه اإلشكالية إىل جتزئةميكن      

   حمدداته؟؟ وما هينيب املباشرستثمار األجاإلو ما ه - 

    ما هي التأثريات اإلقتصادية لإلستثمار األجنيب املباشر؟- 

   وما هي مؤشراا؟ملقصود بالتنافسية؟اما  - 

  ما هي سياسات دعم القدرات التنافسية؟- 

  ما موقع اجلزائر ضمن مؤشرات التنافسية الدولية ؟  - 

  قتصاد اجلزائري؟لإل  الوضع التنافسي منسنحي أناشر  املبستثمار األجنيبميكن لإل مدى  إىل أي- 
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  :فرضيات البحث

  : التاليةالفرضياتولإلجابة على اإلشكاليات الفرعية يتم وضع     

  . حتدده عوامل البيئة اإلستثماريةستثمار األجنيب املباشر وسيلة متويل دوليةيعترب اإل- 

  .إقتصاديات الدول املضيفةيؤثر اإلستثمار األجنيب املباشر باإلجياب على  - 

  الصعيد حتالل أحسن املواقع علىإقتصاد الوطين من تتمثل التنافسية يف عنصر أو عناصر التفرد اليت متكن اإل - 

  .، وتقاس مبؤشرات جزئية وكلية الدويل  

   .  قتصاد الوطين توفري املناخ املالئم جلذب وإستقرار اإلستثمارات األجنبية املباشرة يدعم القدرة التنافسية لإل- 

 . حيتاج اإلقتصاد اجلزائري إىل املزيد من اإلصالحات لتحسني ترتيبه ضمن مؤشرات التنافسية الدولية- 

  .لإلقتصاد اجلزائري  الوضع التنافسيستثمار األجنيب املباشر على حتسنييعمل اإل - 

  :ختيار الموضوعإأسباب 

  :هناك عدة أسباب إلختيار هذا املوضوع منها     

   :األسباب املوضوعية

  .طبيعة املوضوع يدخل ضمن التخصص - 

 .أمهية املوضوع بإعتباره موضوع الساعة - 

   :األسباب الذاتية

  .ستثمارات األجنبية املباشرةرغبيت يف البحث والكتابة باملواضيع ذات الصلة باإل - 

  .غبيت يف إثراء املكتبة ذا النوع من البحوث ر- 

  :أهداف البحث

  : إىل حتقيق األهداف التاليةا البحث هذيرمي    

  . املباشرةةستثمارات األجنبي ماهية اإللى التعرف ع- 

  . املباشر وتوطينه يف اجلزائرستثمار األجنيب دراسة أساليب جذب اإل- 

  اجلزائرية ومدى مالئمتها إلستقطاب اإلستثمارات األجنبية مراجعة املنظومات التشريعية والقوانني والنظم - 

  .باشرة   امل

  .ستراتيجيات التنافسيةإ مفهوم وأمهية وأهداف وخصائص ومؤشرات وتبيان - 

 . الدوليةتنافسيةال مؤشرات  ضمنقتصاد اجلزائري اإلترتيب معرفة - 

 .قتصاد اجلزائريستثمارات األجنبية املباشرة على تنافسية اإلتأثري اإلنتائج  دراسة - 

  

 



   المقدمة العامة

 ج  

 
  :أهمية البحث

أداة أساسية يف ترقية بإعتبارها ستثمارات األجنبية املباشرة اإلتسليط الضوء على  خالل  منالبحثتربز أمهية     

  :كما تربز أمهيته يف تبيان أن ،قتصاد الوطينتنافسية اإل

  .قتصاد الوطينستثمار األجنيب املباشر يعد الوسيلة األجنع يف تغطية العجز التمويلي لإلاإل - 

  سواق  حيث جيعل من السهل الولوج إىل األقتصاد الوطين ميزة تنافسية،ب اإلستثمار األجنيب املباشر يكساإل - 

 .قتصاديات الدوليةكتساب مكانة ريادية له بني اإلإو ختراقها،إالدولية و   

 .قتصاد الوطين من الرفع من قدرته التنافسية على املستوى الدويلستثمار األجنيب املباشر ميكن اإلاإل - 

 .ستفادة من خربات اآلخرينحتكاك واإلقتصاديات الوطنية من اإل املباشر ميكن اإلستثمار األجنيباإل - 

  وتسليط الضوء على أمهها و هو قانون  ستقاللاإل يف اجلزائر منذ ستثماراإلمعرفة أهم ما جاء من قوانني  - 

  .   النقد والقرض

  :مجال وحدود الدراسة

  :اط التالية    ملعاجلة هذا املوضوع فإننا سنركز على النق

  .ستثمارات األجنبية املباشرة اإل- 

  . التنافسية- 

  .قتصاد اجلزائري اإل- 

جل أقتصاد اجلزائري، وهذا من ستثمار األجنيب املباشر وتنافسية اإل    مع ضرورة إبراز العالقة التأثريية بني اإل

 موضوع البحث فإننا سوف نركز ةراسحتقيق أهداف الدراسة املشار إليها سابقا، أما فيما خيص اال الزمين للد

   .قتصاد السوقإعلى مرحلة 

  :أدوات الدراسة

  : األدوات اآلتيـةستعمالإسنقوم بقيامنا بإجناز هذا البحث     ل

  هذه املراجع باللغتنيوأجنبية و  من كتب، جمالت، مذكرات، تقارير، ملتقيات وطنية : عدة مراجععتمادإ - 

 . العربية واألجنبية  

  . بشبكة اإلنترنيت من أجل احلصول على الدراسات احلديثة اليت يتعذر علينا إجيادها يف املكتباتستعانةاإل - 

الوكالة الوطنية لتطوير :  هلا عالقة مبجال دراستنا، مثلتصال ببعض اهليئات واملؤسسات املتخصصة واليتاإل - 

، وزارة ONSالديوان الوطين لإلحصائيات ، CNIS واإلحصاء  اآليل، املركز الوطين لإلعالمANDIستثمار اإل

   إلجناز باإلحصائيات الضرورية الالزمةمدناستثمار، بنك اجلزائر، وذلك دف املالية، وزارة الصناعة وترقية اإل

   .البحث
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, الدخل الوطين, ستثمارإ الكلي من قتصاداإلاألدوات املستخدمة يف هذا البحث هي أدوات إن  - 

  . الرياضيقتصاداإلخدم يف بعض املطالب أدوات نستا سكم, اخل...,دخاراإل

  :المنهج المتبع

حىت نتمكن من اإلجابة على اإلشكالية، واإلشكاليات الفرعية، وحماولة إثبات صحة الفرضيات املتبناة، فقد     

م املؤشرات عرب  وإبراز أهستثمارات األجنبية املباشرةاإل تطور عن عتمدنا على املنهج التارخيي من خالل احلديثإ

 لتشخيص وحتليل وتفسري أثر اإلستثمار األجنيب املباشر على تنافسية  املنهج الوصفيباإلضافة إىل، سنوات خمتلفة

 على املنهج نا أيضاعتمدإكما ما نقدمه من معطيات ومعلومات خاصة مبوضوعنا، اإلقتصاد اجلزائري، من خالل 

  .ستثمارية والتنافسيةستخدامه يف تقييم البيئة اإلإتحصل عليها والتحليلي لتحليل املعلومات والبيانات امل

  :خطة البحث

 واإلجابة على اإلشكالية املطروحة نقوم بتقسيم موضوع البحث إىل البحثجوانب جبميع دف اإلملام اجليد      

  : كاآليت كل فصل ينقسم إىل ثالثة مباحث وكل مبحث ينقسم إىل ثالثة مطالب، ثالثة فصول

  . اإلطار النظري لإلستثمار األجنيب املباشر:لفصل األولا

ألمهية ودوافع خصص عرض نكما س، املرتبطة بهمستثمارات األجنبية املباشرة وكل املفاهيىل اإلإ      نتطرق فيه

شر  األجنيب املبارستثما، وختاما معرفة النظريات وآثار وكذا خماطر اإلوحمددات اإلستثمارات األجنبية املباشرة

  .قتصاديات الدول املضيفةإ ىعل

  .مدخل للتنافسية: الفصل الثاين

نتناول فيه اإلطار النظري للتنافسية، فبداية سنستعرض مفهوم وأنواع وأمهية التنافسية، مث نشرح البيئة      

يل، وبعدها قتصاد مع الشرح والتحل، وبعدها نبني  املؤشرات اليت بواسطتها نقيس مدى تنافسية هذا اإلةالتنافسي

ستراتيجيات اليت تتبعها املنظمات يف الوصول إىل أهدافها، لنقوم يف اخلتام بتبيان سياسات دعم القدرة التنافسية اإل

  .قتصاد اجلزائريلإل

  . تأثري اإلستثمار األجنيب املباشر على تنافسية اإلقتصاد اجلزائري :الفصل الثالث

املباشر يف اجلزائر، إطاره املنظم، اهليئات واإلتفاقيات املكلفة بترقيته مناخ اإلستثمار األجنيب نتناول فيه      

 ه، وأخريا نتائج تأثريمن مؤشرات جزئية وموسعةوتشجيعه، مث نتطرق إىل القدرات التنافسية لإلقتصاد اجلزائري 

  .قتصاد اجلزائريإللى تنافسية اع

  .     كما أن هذا اهليكل تسبقه مقدمة وختتمه خامتة
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 :لدراسات السابقةا

هناك العديد من البحوث النظرية والتطبيقية تناولت موضوع اإلستثمار األجنيب املباشر، وتنافسية اإلقتصاد        

 وآثارهم جتاه اإلقتصاد الوطين، وقد إختلفت الدراسات من حيث املنهج أمهيتهماجلزائري، من خالل البحث عن 

إال أنه اليوجد موضوع يربط بني اإلستثمار األجنيب املباشر بتنافسية اإلقتصاد  ،واملعاجلة والنتائج املتوصل إليها

وميكن سرد البحوث اليت اجلزائري، وإمنا توجد حبوث عديدة تربط اإلستثمار األجنيب املباشر بعوامل أخرى، 

     : كما يلي والقريبة من حبثناأمكن الوصول إليها

حالة :  مناخ اإلستثمار ودوره يف جلب اإلستثمار األجنيب املباشرتقييم(بعنوان  )20011 دمحاين سامية( -

  .)1998-1988اجلزائر يف ظل اإلصالحات اإلقتصادية العشرية 

هذه الدراسة إىل معرفة ما إذا كان مناخ اإلستثمار يف البلدان النامية السيما يف اجلزائر، مالئما هدفت      

ر، وقد إستعانت هذه الدراسة مبجموعة من القوانني اليت ختص اإلستثمار وجاذبا، أو أنه حيتاج إىل تعديل و تطوي

والضرائب واملالية، باإلضافة إىل اإلحصائيات والتقارير، وقد توصلت إىل جمموعة من النتائج هو أن رأس املال مييل 

ر السياسي أهم هذه إىل الرتوح حيث يوجد مناخ إقتصادي وسياسي وقانوين مالئم إلستثماره، كما يعترب اإلستقرا

العوامل، فإذا كانت الدول تتبع سياسات تتغري بإستمرار مع تغري احلكومات تدفع املستثمرين األجانب إىل عدم 

اإلقبال عليها، بإعتبار أن هذه الظروف تغري من توقعات املستثمرين، وأن زيادة وتنوع احلوافز والتسهيالت 

ادة اإلستثمارات األجنبية ألن هناك عوامل أخرى منها اإلستقرار واإلمتيازات ليست بالضرورة تؤدي إىل زي

السياسيي، اإلطار القانوين املناسب، وفرة املواد األولية واهلياكل القاعدية، حجم السوق الداخلي، املوقع اجلغرايف 

القرض وخدمات اليد العاملة املاهرة، نسيج صناعي معترب، احمليط واللغات والعادات والتقاليد ونظام النقد و

القانونية والطبيعية (كما توصلت الدراسة إىل أنه رغم املزايا . البنوك، أنظمة اإلسترياد والتصدير واجلمارك، وغريها

، اليت منحتها اجلزائر للمستثمرين، لكن مبجرد تسليط الضوء على حجم اإلستثمارات األجنبية يف )اخل...واملالية

صادي و اإلجتماعي احلاصل، ميكن القول أن تلك املزايا مل تلعب أي دور يف دفع اجلزائر، وكذا مدى التطور اإلقت

عدم اإلستقرار السياسي واألمين، وجود : عجلة التنمية للبالد وجلب إستثمارات إليه وذلك لعدة أسباب منها

يف حجم اإلستثمارات عراقيل إدارية، فبإستثناء قطاع احملروقات، مل يشهد اإلقتصاد اجلزائري تطورا ملحوظا 

، اليت متيزت بعدم 1998 إىل 1988إال أن هذه الدراسة ركزت على الفترة من . األجنبية نتيجة األسباب السابقة

اإلستقرار السياسي، وبالتايل ختتلف مع دراستنا يف اال الزمين، أي اال الذي عرف إستقرارا سياسيا، كما مل 

نة بإعتبار فترة الدراسة حمصورة يف اال الزمين السابق، كما أمهلت الدراسة دور يتم التطرق إىل اإلصالحات الراه

 .    اإلستثمار األجنيب كعامل مؤثر يف تنافسية اإلقتصاد اجلزائري، وهذا موضوع حبثنا

                                                 
ماجستري غري ، مذكرة 1998-1988حالة اجلزائر يف ظل اإلصالحات اإلقتصادية العشرية : تقييم مناخ اإلستثمار ودوره يف جلب اإلستثمار األجنيب املباشر، دمحاين سامية -  1

 .2001لية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، منشورة، ك



   المقدمة العامة

 و  

اإلستثمار األجنيب املباشر وامليزة التنافسية الصناعية بالدول ( :بعنوان 2)2004سلمان حسني ( دراسة -

  .)لناميةا

     إهتمت هذه الدراسة بتحليل أثر اإلستثمار األجنيب املباشر على امليزة التنافسية الصناعية بالدول النامية 

وهدفت إىل تبيان تأثري جذب اإلستثمارات األجنبية املباشرة على أهم متغريات الصناعة يف إقتصاديات الدول 

سات رمسية، ومن بني النتائج اليت توصلت إليها أن نصيب بتحليل معطيات وإحصائيات هليئات ومؤسالنامية 

الدول النامية من تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر يستحوذ عليه عدد قليل من دول شرق آسيا ودول أمريكا 

  أن اإلستثمار األجنيبإىلالالتينية، بفضل موجة اإلصالحات اإلقتصادية اليت عرفتها هذه الدول، كما توصل 

 وأن الكثري من الدول النامية متتلك إمكانيات  وسيلة يف بناء إستراتيجية الدول التنموية على املدى الطويل،راملباش

حملية غري مستغلة بطريقة فعالة، وهذا يعود إىل عدم الصرامة يف تنفيذ اإلستراتيجيات املسطرة، وإعتقادها اخلاطئ 

 حتول الكثري رغم أنه يف إستطاعتها أن على املستوى الدويل، بأا دول ضعيفة ليس بإمكاا الدخول يف املنافسة

 الصناعي األداءمن املزايا النسبية إىل مزايا تنافسية تعزز ا القدرة التصديرية لصناعتها إنطالقا من حتسني مستوى 

 اإلستثمار  أناسةملؤسساا احمللية، ويئة الظروف الالزمة لإلندماج يف األسواق الدولية، كما إعتربت هذه الدر

 الوسائل اليت متكن الدول النامية املضيفة من احلصول على التكنولوجيا احلديثة، وتكييفها أهم  مناألجنيب املباشر

 الصناعي األداء يعمل على حتسني مستوى هذا األخريحسب متطلبات البيئة اإلستثمارية بالبلد املضيف، وأن 

،كما عتباره أحد أهم الوسائل يف زيادة رصيد الدولة املضيفة من النقد األجنيببالدول النامية املضيفة، إضافة إىل إ

يعمل على ترقية املهارات ويساهم بشكل كبري يف حتسني العمل وعملية تدريب العمال احملليني، لذا أصبحت 

خري ميكن أن خيلق الدول النامية يف وضع تنافسي من أجل جذب اإلستثمار األجنيب املباشر، إدراكا منها أن هذا األ

تناول العديد من ت إال أن هذه املذكرة مل .سواق الدوليةمزايا تنافسية يف الصناعة، وبالتايل إمكانية النفاذ إىل األ

 قتصاديات الدول النامية إمقاييس اإلقتصاد الكلي كاملديونية، وأسعار الصرف، واملوازنة العامة، مع التركيز على 

 املباشر مع ىل معطيات اإلقتصاد اجلزائري، كما أا ركزت على ربط اإلستثمار األجنيببصفة عامة دون التطرق إ

تنافسية القطاع الصناعي وأمهلت بقية القطاعات اليت يؤثر عليها هذا اإلستثمار وهذا ما سوف نتطرق إليه يف حبثنا 

  .هذا

  

  

  

                                                 
، رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، غري منشورة، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، اإلستثمار األجنيب املباشر وامليزة التنافسية الصناعية بالدول الناميةسلمان حسني،  -2

  .2004 اجلزائر، قسم العلوم اإلقتصادية، جامعة
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 حلالة حتليلية دراسة: اإلقتصادي بالنمو هوعالقت املباشر األجنيب اإلستثمار( بعنوان 3 )2007 لوعيل بالل( - 

  .)2005-1995 الفترة خالل اجلزائر

وضحت هذه الدراسة العالقة بني اإلستثمار األجنيب املباشر والنمو اإلقتصادي بصفة عامة ومكانة اإلستثمار      

طرقت إىل معوقات دخول األجنيب املباشر يف اإلقتصاد اجلزائري ومدى تأثريه يف عملية النمو اإلقتصادي، كما ت

 اإلستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر يف فترة التوجه اإلقتصادي اجلديد وما حيمله من مساعي وجهود تبذهلا الدولة 

من أجل جلبه، وقد توصلت إىل أن احلوافز واإلغراءات املقدمة من قبل احلكومة اجلزائرية أدت إىل زيادة تدفق 

باشرة نوعا ما، خاصة يف قطاع احملروقات، وأن هذه اإلستثمارات تتبع القطاعات املتطورة اإلستثمارات األجنبية امل

يف البلد املضيف، كما هو احلال يف اجلزائر، حيث أن أغلب اإلستثمارات األجنبية توجه حنو قطاع احملروقات، إال 

تنافسية اإلقتصاد كما مل تتطرق إىل أن هذه الدراسة مل تتكلم عن دور اإلستثمارات األجنبية املباشرة يف حتسني 

  .    ترتيب اجلزائر يف مؤشرات التنافسية الدولية، وهذا يدخل يف إطار دراستنا

  2008)عبداحلفيظي إبراهيم( - 
  .)دراسة تنافسية اإلقتصاد اجلزائري يف ظل العوملة اإلقتصادية(: عنوان ب4

على املستوى الكلي دون املستوى اجلزئي، وركزت على قتصاد اجلزائري  الدراسة بتنافسية اإل هذهإهتمت     

ىل إ ضافةاإل، ب2017فاق عام آقامة منطقة للتبادل احلر إىل إوروجزائرية اليت تسعى للوصول فاقية الشراكة األإت

ة يف قتصادها وجتارا اخلارجيإسواقها وحترير أخالل فتح من ىل املنظمة العاملية للتجارة إنضمام مساعي اجلزائر لإل

كثر على معرفة اخلطوات العملية اليت أىل التركيز إظل الظروف الراهنة ملؤسساا الوطنية، وسعت هذه الدراسة 

ستخدام مؤشرات إ وقوي، وهذا ب تنافسيقتصاد جزائريإطة مستقبلية لبناء خميكن بواسطتها رسم وتنفيذ 

ا يقتصادية كان سببا رئيسو أن ظهور العوملة اإل هذه الدراسة ه ما توصلت إليههمأحصاء، وقتصاد الكلي واإلاإل

ثرت يف تغيري الوسائل التقليدية للمنافسة فلم تعد تقتصر على أ فقد ،الدولو ات سشتداد املنافسة بني املؤسإيف 

م و امليزة التنافسية القائأىل منوذج القدرة إصبحت تتعدى ذلك أو التكلفة، بل أو السعر أاملوارد الطبيعية املتاحة 

 لذا تستطيع الدول واحلكومات من خالل جمموعة من السياسات ،س املال املعريف والتكنولوجيأساس رأعلى 

هم هذه السياسات يف سياسة سعر الصرف، السياسة التجارية، سياسة أثري يف قدرا التنافسية وتتمثل أليات التآو

ن نتائج إجيابية يف املؤشرات اخلاصة بتوازن م ياجلزائراإلقتصاد  ما حققه  رغمنأىل إاخلوصصة، كما توصلت 

إخنفاض معدالت التضخم، إرتفاع إحتياطيات الصرف، إخنفاض حجم املديونية اخلارجية، زيادة (اإلقتصاد الكلي 

، مل ينعكس ذلك إجيابا على حتسني أوضاعها التنافسية، إذ التزال حتتل املراتب املتأخرة يف )الناتج الداخلي اخلام

نافسية العاملي، كما بني هذا البحث جوانب القصور يف تنافسية اإلقتصاد اجلزائري، من ضعف ديناميكية مؤشر الت

نشاطه اإلنتاجي خارج احملروقات وهو ما إنعكس سلبا على معدالت التصدير، وسبب تشوهات خطرية يف تركيبة 

                                                 
، مذكرة ماجستري، غري منشورة، كلية العلوم 2005- 1995 الفترة خالل اجلزائر حلالة حتليلية دراسة: اإلقتصادي بالنمو وعالقته املباشر األجنيب اإلستثمار لوعيل بالل، -3

 .2007اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، أفريل 
قتصادية وعلوم التسيري، جامعة يوسف بن كلية العلوم اإلمذكرة ماجستري غري منشورة، ،  تنافسية اإلقتصاد اجلزائري يف ظل العوملة اإلقتصاديةدراسة إبراهيم عبداحلفيظي، - 4

 . 2007/2008خدة، اجلزائر، 
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 إجتذاب اإلستثمارات األجنبية هيكل الصادرات لصاحل النفقات، باإلضافة إىل ضعف اإلقتصاد اجلزائري يف

اإلستثمارات إال أن هذه الدراسة أمهلت . املباشرة مقارنة ببعض الدول اليت تشبه يف خصائصها اإلقتصاد اجلزائري

 عتبارمها نتاج العوملة ووسيلة فعالة لزيادة القدرات التنافسيةإوالشركات املتعددة اجلنسيات باألجنبية املباشرة 

، وهذا هو صلب موضوع  املضيفة ووسيلة الدول املستثمرة يف السيطرة على األسواق الدوليةلدولا إلقتصاديات

     .حبثنا

اإلستثمار األجنيب املباشر وآثاره على اإلقتصاد اجلزائري خالل ( بعنوان 2008)5 عبدالكرمي بعداش( -

  .)2005-1996الفترة 

ستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل اجلزائر على اإلقتصاد  إىل معرفة اآلثار امليدانية لإل هذه الدراسةهدفت     

-1996اجلزائري بصفة عامة، وعلى ميزان املدفوعات والنمو اإلقتصادي والتشغيل بصفة خاصة، خالل الفترة 

لبية حبتة جيابية أو سإمار األجنيب املباشر على آثار ثميكن اجلزم بإنطواء اإلست  أنه ال حتديدا، وقد توصلت إىل2005

بل هناك ظروف و أوضاع و سياسات ترسم الطريق هلذا اإلستثمار وحتدد جماالت . مطلقة عرب الزمان واملكان

ومن مث . النشاط اليت ميكنه إقتحامها، والطريقة اليت يقام ا والظروف احمليطة به واألهداف اليت يصبو إىل حتقيقها

يت من املتوقع أن حيدثها هذا اإلستثمار يف إقتصاد البلد املضيف، كما  ال-  اإلجيابية والسلبية–ميكن تصور اآلثار 

توصلت الدراسة يف اجلانب املتعلق باجلزائر أن قطاع الصناعة يتميز بنوع من الزيادة املستمرة يف جلب 

الصناعية اإلستثمارات األجنبية املباشرة، وهذا بسبب قطاع احملروقات الذي جيذب احلصة الكبرية من اإلستثمارات 

بينما قطاع اخلدمات يعرف تذبذبات كبرية يف تدفقاته، أما قطاع الفالحة والصيد فحصته . لألجانب يف اجلزائر

 مليون دينار خالل عشر سنوات إال ثالثة منها فقط 691من اإلستثمارات السالفة الذكر ضعيفة جدا مل تتجاوز 

ية املباشرة الواردة إىل اجلزائر مقارنة بنظريه املتدفق إىل ولكن رغم ضعف احلجم املتدفق من اإلستثمارات األجنب

غري أن نسبة هذه التدفقات متقاربة، وعليه إعتربت الدراسة حجم تدفقات رأس املال . بعض الدول األسيوية

ا يف غري أن هذه الدراسة أمهلت عوامل البيئة اإلستثمارية ودوره. األجنيب للجزائر مقبوال مقارنة بالدول األسيوية

جذب رؤوس األموال األجنبية، كما مل تفسر سبب ضآلة حجم اإلستثمارات الواردة إىل اجلزائر خارج قطاع 

 واملعاهدات اإلتفاقياتاحملروقات رغم اإلصالحات اليت قامت ا اجلزائر، كما مل تتطرق هذه الدراسة إىل دور 

اإلستثمارات األجنبية املباشرة، ومل تتناول أيضا جانب يف جذب الثنائية واجلماعية، اإلقليمية واجلهوية والدولية 

التنافسية من خالل دور اإلستثمار األجنيب يف الرفع من القدرات التنافسية إلقتصاديات الدول عموما واجلزائر 

               .خصوصا، وسيكون هذا موضوع حبثنا

 
  

                                                 
ختصص : أطروحة دكتوراه غري منشوره  يف العلوم اإلقتصادية، 2005-1996اإلستثمار األجنيب املباشر وآثاره على اإلقتصاد اجلزائري خالل الفترة  عبدالكرمي بعداش، -  5

 . 2007/2008 اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، مالنقود واملالية، كلية العلو
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  :الصعوبات التي تلقاها الباحث

  :ت واملشاكل اليت واجهتنا أثناء إعداد حبثنا هذا ومن أبرزها ما يلي    هناك العديد من الصعوبا

ن حصلنا عليها تكون بعد جهد جهيد إ اإلحصائيات من املراكز واهليئات املتخصصة، ولى صعوبة احلصول ع- 

  .وتكون شحيحة

  .من هيئة ألخرى تضارب بعض اإلحصائيات اليت حصلنا عليها حول اإلقتصاد اجلزائري يف األرقام، وإختالفها - 

  . قتصاد اجلزائري النقص الكبري يف املعلومات اليت هلا عالقة باإل- 
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  .تمهيد
 العامل عبارة عـن قريـة   ،ثناء القرن العشرينأ  ويف عصرنا احلايل (La Mondialisation) جعلت العوملة     

 الـشركات   أصبحتحيث   ،قتصادي خاصة يف اال اإل    ،كل احلدود بني الدول والقارات    بذلك  حطمة   م ،صغرية
  تعظيم عوائدها   إما حبثا عن   ،نتشار واإل ،ركزم الت ، للتموقع أوطااة خارج   ديد تبحث عن منافذ ج    اجلنسيةاملتعددة  

سواق أسواق جديدة خبالف    أجياد  إ  أيضا حاولة منها  م و ستهالك احمللي،  خاصة الفائضة عن اإل    تصريف منتجاا  وأ
نتاجهـا  إ لتصريف الفائض مـن      أخرى   أسواق إجياد  عليها  لزاما وأصبح .سواق بلداا أ ذلك لتشبع    ،موطاا األ أ

لبحث عن فرص للتموقع قرب مصادر      ا كذلك   . هذا من جهة   قتصاديإ ركود    حصول وبالتايل ، تكدسه خوفا من 
حتكـار  إ على بقية املنافـسني وذلـك ب       السيطرة، وبالتايل   نابعهذه امل  والسيطرة على    ،املواد اخلام تقليال للتكلفة   

  .اجلنسيةستراتيجيات الشركات املتعددة إ إحدىوهي األسواق، 
نعدام رؤوس  إ بسبب ،قتصادية اإل  بدورها تعاين من ختلف فضيع يف التنمية       الناميةن الدول   إ ف خرىأمن جهة        

ىل إ ـا    مؤديـا  ،طارات الكفؤة للتسيري   التكنولوجيا الدقيقة واإل   إىل فقرها   إىل ضافةإلتنمية،  هلذه ا موال الباعثة   األ
ثقل كاهلها ويغوص ـا يف التخلـف         مما ي   للتمويل، كملجأ أخري  (L'Endettement) ىل املديونية إلتجاء  اإل

  أخـرى  نه كان لزاما عليها البحث عن مصادر متويل دوليـة         إ وبالتايل ف  ، سيادا الوطنية  راهنا والبؤس واحلرمان، 
جنبية من  ستثمارات األ ال بالعمل على جذب اإل    إ ولن يكون هلا هذا      ،هاإلي األموالنسياب حركة رؤوس    إل تسهيال
 كثريا من احلوافز والضمانات اليت       إياها حناِام ،نسياا حنو البلد  إعوائق والعراقيل اليت تعيق طريق      زالة كل ال  إخالل  

، حترير  قتصادية إدخال تعديالت هيكلية عميقة على نظمها اإل       من خالل ومها ومتوقعها يف البلد املضيف،      تسهل قد 
  .قتصادي العامليندماج يف النظام اإلجتارا اخلارجية، واإل

  :التالية الثالثة  إىل املباحثيف هذا الصدد سوف نتطرق يف هذا الفصل     
  .ستثمار األجنيب املباشرماهية اإل: املبحث األول                

   .احملددات والدوافع، األمهية: ستثمار األجنيب املباشراإل:     املبحث الثاين            
  .ستثمار األجنيب املباشر اإلآثار وخماطر، نظريات : املبحث الثالث               
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  .ستثمار األجنبي المباشرماهية اإل: المبحث األول
 إىل ، خاصة يف الدول النامية دولةة يف أي(Développement Economique) قتصاديةحتتاج التنمية اإل     

 الوافدة من خارج احلدود ممثلة      ولية الد األموالرؤوس  حركة    عن طريق  هاتوفر ميكن ، ضخمة لبعثها  أموالرؤوس  
 الشركات املتعددة   ةهيمنقتصادي،  نفتاح اإل  اإل يف عصرنا احلايل أي عصر العوملة،     سيما   ،األجنبيةستثمارات  يف اإل 

 لـدى   معلومحيث    والعاملية، اإلقليمية، والتكتالت    اخلارجية ر التجارة يحتر على أسواق السلع واخلدمات،      اجلنسية
 علـى   التنميـة  أي بلد من طاقته يف       نسحهناك شرط ضروري ولكن غري كاف لكي ي       "  يوجد نهقتصاديني بأ اإل

 رؤوس  أصـبحت  لـذا  ،1"سـتثمار دخار واإل  اإل رتفاع حمسوس يف معديل   إاملدى الطويل، وهو وجوب تسجيل      
ـ       لبحث عن العائد الكبري   ل اإلقليمية خارج حدودها    بسهولةتتحرك   األموال ة وحماولـة    بعد تشبع دوهلا مـن جه

ستخدام اليد العاملة الرخيصة مـن جهـة   إستفادة من اإل  أو، النقليفلاد الطبيعية لتخفيض تكمتوقعها قرب املوار  
 األمـوال كرب قدر ممكن من هذه      أستقطاب  ستفادة من التسهيالت اليت تقدمها الدول املضيفة إل       إلكذلك ل ،  أخرى

  .األموال هذه أشكال أهم حدأ املباشر األجنيبستثمار يعترب اإلإذ الضخمة، 
  . املباشراألجنيبستثمار اإل وأهداف ،خصائص، أشكال ،قد خصصنا هذا املبحث للتعريف مبفهوم   

  . المباشراألجنبيستثمار اإل مفهوم: األول بالمطل
ـ          األجنيبستثمار  هتمام واضح باإل  إ األخريةظهر يف السنوات          ح ، خاصة يف الدول النامية اليت تعاين مـن ش

لتجـاء   تعتـرب بـديل عـن اإل        فعالة وسيلة متويل دولية  عتباره  إ ب ، ذلك    يف بلداا  قتصاديةاملوارد لبعث التنمية اإل   
  عميقـة   تصحيحات هيكلية  حدثةم تحت نقاشات كبرية حوله،   فُ ، عديد املؤمترات لذلك   قيمتأُحيث  للمديونية،  

 فيـزات دمت حتقُكذلك  التجارة، ررةحم واجز اجلمركية، احللغيةم ، احلدودفاحتةقتصاديات ونظم هذه الدول،    إيف  
 أن  "عتبارا مـن مبـدأ      إقتصاد العاملي،   ندماج يف اإل  اإلدف  ستثمارات  جل جلب هذه اإل   أ كبرية من    وضمانات

دوالر واحد إضايف يستثمر يف اخلارج يقابلـه نقـصان          : ستثمار اخلارجي ستثمار الداخلي واإل  هناك رابطة بني اإل   
  عرب دول العامل   هائلة لرؤوس األموال الدولية    تدفقات   ثرهإ على   فنتجت،  "2د مستثمر يف البلد األصلي    دوالر واح 

رتبـاط  إ دوليا على    اإلمجاعمت   قد   و،  3"قتصاديتدفقات رؤوس األموال، وكل حركات النشاط اإل      " :متثلت يف 
  :مني مها قسإىل األجنيبستثمار ينقسم اإلو  .قتصادي بالنمو اإلاألجنيبستثمار اإل

                                                 
1- Ashfaq AHMED, Somershwar RAO, Colleen BARNES, L'Investissement étranger direct et l'intégration 
économique de la zone APEC: Analyse des investissements stratégiques & Analyse de la politique micro-
économique, Document de travail n°: 8, Février 1996, p 21, Sit Web: www.ic.gc.ca/eic/site/eas-
aes.nsf/vwapj/wp08f.pdf/$FILE/wp08f.pdf, Consulté le: 20/10/2009, à 16h:30.    

2- Michael P. Devereux, Imposition de l’investissement direct à l’étranger : Principes économiques et 
considérations relatives à la politique de l’impôt, Rapport de recherche préparé pour le Groupe consultatif sur le 
régime canadien de fiscalité internationale, Canada, Juillet 2008, p 15, Sit Web: www.apcsit-gcrcfi.ca/.../RR2%20-
%20Devereux%20-%20fr%20-%20p5%20-%20090209.pdf, Consulté le: 20/10/2009, à 15h:15. 
3- Céline VACCHIANI-MARCUZZO, Mondialisation, Investissements étrangers et evolution du système des 
villes Sud-Africaines, Revue Géographie et cultures, France, n°: 48, Hiver  2003, p 6, Sit Web: www. 
hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/15/29/94/PDF/geo_cult_cvm.pdf, Consulté le: 20/10/2009, à 14h:20. 
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  .(IIE) ستثمار األجنيب غري املباشراإل:  أوال
  : التعاريف نذكر منها العديد منفيه وردت     
قتنائهـا  إ املالية دف    واألوراق والسندات   لألسهم غري املباشر هو يتعلق بشراء املستثمرين        األجنيب ستثماراإل     

 عالقة هذه الفئـة مـن   أما، إضافية أرباحايل واحلصول على    لفترة معينة مث بيعها عندما يرتفع سعرها يف السوق امل         
يكـون    سنداا فهي عالقة غري مباشرة حيث ال       أو أسهمهااملستثمرين غري املباشرين مع الشركات اليت يشترون        

  .1 كانت الشركة موجودة يف بلد آخرإذا سياساا خاصة أوللمستثمر بالضرورة دورا مؤثرا يف قرارات الشركة 
و اهليئـات   أفـراد   ملـك األ  وراق املالية فهو ينطوي على ت     ستثمار يف األ  و اإل أ غري املباشر    األجنيبستثمار  اإل     

ـ و املـشاركة يف تن أوراق املالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة   والشركات على بعض األ     املـشروع  وإدارةيم ظ
حيث  .2جنيب املباشر ستثمار األ جل باملقارنة باإل  صري األ ستثمار ق إوراق املالية   ستثمار يف األ  ويعترب اإل  .ستثمارياإل

  .3ة ماأمتثل األوراق املالية صك يعطي حلامله احلق يف احلصول على جزء من عائد أو احلق يف جزء من أصول منش
      ـ        إشراء ورقة مالية أو عدة أوراق مالية        "رف بكونه   كما ع ذي ستنادا إىل حتليل مناسب للعائد املقبول منها ال

 فاملستثمر الذي يستثمر يف األسهم ينتظر قبل كل شـيء           .4"يتعايش ودرجة املخاطرة له خالل مدة زمنية طويلة       
وقد تشكلت شركات على املستوى الدويل ختصصت يف القيام ـذا النـوع مـن               . 5ستثمارهإمن   )فائدة(عائد  

ن أ يفـضلون    –واص أو املؤسسات     اخل –املستثمرون  "اإلستثمارت تسمى شركات إدارة احملافظ، حيث أصبح        
 "6.، وهذا راجع للخصائص التنظيمية هلذه األخرية (SGP)دارة احملافظ إيعهدو مبدخرام لشركات 

 :ستثمار األجـنيب غـري املباشـر كالتـايل     تعريف لإل إستنتاجريف املختلفة ميكن لنا     ا هذه التع   خالل من     
 على بعض   املستثمر األجنيب ملك   هـو ت  :ار يف األوراق املاليـة   ستثـماإل أو  غري املباشـر   األجنيب ستثماراإل

املشاركة يف تنظـيم و    دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو وبالتايل احلصول على عائد رأمسايلاألوراق املـالية
 األجـل مقارنـة     طويـل ستثمـار  إاألوراق املالية    ستثمـار فـي ويعتبـر اإل ستثماري،  اإل إدارة املشروع 

  التجارية األوراقموعة من    أخرى فرد يف دولة     أوعبارة عن متلك دولة     نه  أ كما   .ستثمار األجنيب املباشر  باإل
  .) التوظيف املنقولأوستثمار يف احملفظة اإل( األسهم أو جمموعة من السندات أو

                                                 
  .38-37 ص.، ص2009، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، املدخل العام: إدارة األعمال الدوليةعلي عباس،  -1
  .13  ، ص2001، بدون طبعة، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، يات التدويل وجدوى اإلستثمارات األجنبيةنظرعبد السالم أبو قحف،  -2
  .5، ص 2002، بدون طبعة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، األوراق املالية وأسواق رأس املال منري إبراهيم هنيدي، -3
 .159، ص 2006دار وائل للنشر والتوزيع،  األردن،  بدون طبعة، ،مدخل كمي وإستراتيجي معاصر: نوكإدارة الب فالح حسن احلسيين، مؤيد عبدالرمحان الدوري، -4

5- Broquet COBBAUT, Gillet VAN DEN BERG, Gestion de Portefeuille, 4 édition, Editions De Boeck Université, 
Bruxelles, 2004, p 16. 
6- Jean MOUSSAVOU, L’impact des comportements organisationnels des sociétés de gestion de portefeuille 
sur la performance des fonds gérés : Les résultat d’une études causale, Communication aux journées 
internationales de l’Association Française de Finance (AFFI),Université de Tours, France, 26 et 27 juin, 2000, Sit 
Web: www. cermat.iae.univ-tours.fr/.../CAHIER_2000-
80_MOUSSAVOU_L_impact_des_comportements_organi_.pdf, Consulté le: 22/10/2009, à 21h: 53. 
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  .(IDE)  املباشراألجنيبستثمار اإل: ثانيا
سـتثمار   واهليئات واملؤسسات الدوليـة لإل     تديني عن نظرة املنظما   قتصاختتلف نظرة الباحثني واملفكرين اإل         

ـ  امللكية للمشروع، وحق املراقبة     :  إال أما تشتركان يف نقطتني أساسيتني مها       األجنيب املباشر،  ستثمر للمؤسسة املُ
 الشركة اليت إستثمر    ن الكيان الذي يستثمر يف ممارسة الرقابة املباشرة على أصول         كِّمهذا اإلستثمار ي  " أي أن    ،فيها
  :ى تعريف كل جهة على حدنأخذسوف لذا   ،1"فيها
  :قتصادينيحثني اإلاريف بعض الباتع -1

ورد البعض منها   ن،  قتصاديني اإل  واملفكرين ستثمار األجنيب املباشر، من الباحثني    وردت العديد من التعاريف لإل         
  :كالتايل
     ستثمارات اليت ميلكها ويديرها املستثمر األجنيب إمـا بـسبب          رة، تلك اإل  ستثمارات األجنبية املباش  قصد باإل ي

 مار األجنيب املباشر بطابع مـزدوج     ستثويتميز اإل  .ملكيته الكاملة هلا، أو ملكيته لنصيب منها يكفل له حق اإلدارة          
الكليـة أو اجلزئيـة     ملكيتـه   : زاوله املستثمر األجنيب يف البلد املضيف، والثـاين       قتصادي ي إجود نشاط   و: األول

  ."3تأخذ شكل إقامة مشروعات أجنبية داخل دول أخرى كإستثمار طويل األجل"  أايأ .2للمشروع
  :4 التالينيالشرطنيستثمار األجنيب إذا توفر فيها فالشركة تقوم باإل: ومنه     

  .ملزايا النوعية اليت متتلكهااقتصاد الوفرة بفضل إجيب حتقيق  -أ
نخفضة، وحجم السوق يف البلد املضيف يكون كبري ومهـم، وتكـاليف             تكاليف إنتاجها م   جيب أن تكون   -ب

  . تكون منخفضة)تكاليف النقل والتعريفات اجلمركية(املعامالت 
مفهوم  .حدث إلقامة فروع أو السيطرة على شركات أجنبية       ستثمارات ت إستثمارات األجنبية املباشرة هي     اإل     

  هذه النسبة ختتلـف حـسب    .ة احلصول على أصول الشركة من طرف املستثمر األجنيب عرف بنسب السيطرة هو م
   .5 من أصول الشركة من طرف املستثمر األجنيب%10قانون كل بلد، حاليا احلد األدىن هو احلصول على 

ركات مقيمة  ستثمار تقوم به شركات غري مقيمة يف البلد املضيف أو ش          إستثمار األجنيب املباشر هو     اإلكما أن        
  :6ولكن ذات رقابة أجنبية من خالل

                                                 
1- Elena ARNAL, L’Impact de l’investissement direct étranger sur les salaires et les conditions de travail, 
Conférence OECD-OIT sur la resposabilité sociale des entreprises emploi et relation professionnelles: Promouvoir 
un comportement responsable des entreprises dans une économie mondialisée, Paris, 23-24 juin 2008, p 3, Sit Web: 
www.oecd.org/dataoecd/2/53/40874929.pdf, Consulté le: 24/10/2009, à 14:20.  

 .31، ص 2007، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، قتصادية لإلستثمارات األجنبيةاآلثار اإل مربوك، د نزيه عبداملقصو-2
  .9، ص 2008، بدون طبعة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مبادئ اإلقتصاد الدويلان ناصف عطية،  إمي-3

4- Faouzi BOUJEDRAK,"Modèle théorique de l'investissement direct étranger avec la prise en compte du 
risque pays", Revue de  laboratoire d'économie d'Orléans, Orléans, France, 2007, p 4, Sit Web: www. rief.univ-
paris1.fr/Rennes2007/25-Boujedra.pdf, Consulté le: 22/10/2009, à 14h.05. 
5- Jean-Louis Mucchielli, Relations Economiques Internationales, 4 édition, Hachette Supérieur, Paris, 2005, p.p 
25-26. 
6- Bernard Hugonnier, Investissement Directs Coopération Internationales et Firmes Multinationales, Sans 
édition, Economica, France, 1984, p 13. 
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  .خلق وإنشاء أو توسعة شركات، فروع أو شبكات -
هدفها متكني   قتصادية طويلة مع الشركة واليت    إاملشاركة يف شركة جديدة أو موجودة واليت هدفها إقامة روابط            -

  .املستثمر من املشاركة والسيطرة على تسيري هذه الشركة
نا تنطوي على املشاركة الفعالة واملُحِددة للشركة األجنبية يف إختاذ القرارات التنفيذية، واألعمـال                   والرقابة ه 

  .1التجارية واإلدارية واإلستراتيجية، يف الشركة احمللية
ستمر من جانب املـستثمر      م إشراف املال يرافقه    رأسنتقال  إعبارة عن   "نه  أستثمار األجنيب على    يعرف اإل  و     

الفروع  أو الشركات   أسهم يف   األجنيببعا للحصة اليت ميلكها املستثمر       وذلك تِ  األحيانثبت هذا قانونيا يف بعض      وي 
  .3 ومعظم هذه اإلستثمارات تتم بواسطة الشركات متعددة اجلنسيات.2"اخلارجية

      استثمارات األجنبية املباشرة    اإلعرف  كما تاليت  )أفراد، أو شركات  حكومات، أو   (األموال األجنبية   " بكو ،
 وتأخذ عوائدها بعد دفع نسبة من هذه        األجنبية مشاريع متلكها اجلهة     إقامةتنساب إىل داخل الدولة املضيفة بقصد       

اإلستثمارات اليت حتدث يف منـشأة متـارس        "أي هي    .4" الدولة املضيفة  معمن شروط يتفق عليها     العوائد، وضِ 
  .5"ستثِمرنشاط يف إقتصاد إقليم غري إقليم املُ

ن أمجعـت علـى حـق التملـك     إستثمار األجنيب املباشر نالحظ و بقراءتنا لكل هذه التعاريف املختلفة لإل           
قتصادية، فكل باحث يعرفها من وجهة      هات الباحثني ومذاهبهم اإل   خضع لتوج أا ت واملشاركة يف اإلدارة والتسيري،     

 إسـتثمار   يـصبح " أنه   مع العلم  قتصادي الذي يؤمن به،   و املذهب اإل   أ قتصادية اليت ينتمي إليها،   نظر املدرسة اإل  
أصـوات   على األقل مـن      %10 على نسبة    )مستثمر(أجنيب مباشر مبجرد ما أن حتوز شركة أو شخص طبيعي           

من خالل ما    ."6 من الرأمسال اإلجتماعي هلا    %10ستثمرة، أو على    نتخاب خالل مجعية عامة لشركة م      اإل أعضاء
سيلته يف   و ستثمار األجنيب املباشر أداة من أدوات خدمة النظام الرأمسايل        تفاق على أن اإل   اإللقول أنه مت    ميكن ا  سبق

                                                 
1- Noomen LAHIMER, La Contribution des investissements directs étrangers à la reduction de la Pauvreté en 
Afrique subsaharienne, Thèse pour l’obtention du titre de docteur en sciences économiques, Faculté des sciences 
économiques et de gestion,Université Tunis el Manar, Tunis, 2009, p 22, Sit Web: www. 
basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/.../1167/These_Lahimer.pdf, Consulté le:24/03/2010, a 23h: 32.  

املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية وحتديات املنـاخ اإلقتـصادي       "، امللتقى الوطين األول حول      اإلستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر وآثارها على التنمية اإلقتصادية        تشام فاروق،    -2
  .5، ص 2003 فريل،أ/22/23، جامعة ورقلة، ورقلة، "اجلديد

  .7، ص 2009، بدون طبعة، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، اإلستثمارات العربية ومستقبل التعاون اإلقتصادي العريب،  علي لطفي-3
 ، ص 2005س للنـشر والتوزيـع، األردن،       ، الطبعة األوىل، دار النفائ    اإلستثمار األجنيب املباشر يف الدول اإلسالمية يف ضوء اإلقتصاد اإلسالمي          حممد عبدالعزيز عبداهللا عبد،      -4

18. 
5- Njoum Nguenin MARTIAL, L'Analyse des Déterminants de  L'Investissement Direct Etranger au 
CAMEROUN , Mémoire de D.E.A, Spécialité: Economie Industrielle, Ecole doctorale en sciences économiques 
Unité de formation et de recherche: Economie et Applications, Université de Douala, Faculté des Sciences 
économiques et de Gestion Appliquée, 2009, p 27, Sit Web:  
www.afriksophia.com/documents/NJOUM_Martial_Memoire.pdf, Consulté le: 24/03/2010, à 22h:45. 
6- Frédéric BOCCARA, Dominique NIVAT, L’Attraction des investissements directs et des filiales étrangères 
dans la globalisation, Bulletin de la banque de France, n° 123, France, Mars 2004, p 62, Sit Web: www.banque-
france.fr/archipel/publications/.../bdf_bm_123_etu_3.pdf, Consulté le: 22/03/2010, à 14h:24.  
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وسـيلة  نه  أ، كما   1"اجلنسيةنتشر كان يف عامل الشركات املتعددة       إصطلح العوملة أول ما     م" رعتباإب ،ذلك العوملة 
اهلـدف األساسـي للـسياسات      "اإلقتصادي الذي هـو     و الوسيلة األهم للوصول إىل النمو        متويل دولية فعالة،  
ستثمار األجنيب  عاريف اإل منا به لت   املسح القليل الذي قُ    و عليه من خالل    خاصة املضيفة منها،     2"اإلقتصادية للدول 

تتفق على امللكية اجلزئية أو الكليـة للمـشروع، ومتتـع            أاالحظنا   من وجهة نظر الباحثني اإلقتصاديني       املباشر
  . حبق الرقابة واإلدارة األجنيبثمراملست
  :تعاريف بعض املؤسسات واهليئات الدولية -2

الدوليـة   واملؤسسات واهليئات     املنظمات غلبأجمع  تقتصاديني،   اإل  واملفكرين  تعريفات الباحثني  خطىعلى       
نقوم اآلن بقراءة بعـض   . املباشراألجنيبستثمار حددة لإلعتبة موجود مع  حق التملك واملشاركة للمستثمر،   على

  .ستثمار األجنيب املباشرستخالص تعريف شامل لإلإنقوم بس بعدها ، واهليئات املنظمات واملؤسسات هذهتعاريف
سـتقرار العمـالت    إقد نظمت حتويل و   برينت وودز   تفاقية  إمبا أن   " :(FMI)تعريف صندوق النقد الدويل          

 تقدمي للدول األعـضاء وسـائل للتـدخل يف         و   هذه القواعد حترام  إهر على تنظيم و   س مؤسسة ت  جودأوجبت و
  ااألسواق ملساعدة عيعرب املباشر   األجنيبستثمار  اإلفومن خالل هذا الدور     ،  "3 ممثلة يف صندوق النقد الدويل     مال 

قتصاد ما على مـصلحة     إ الدويل الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم يف          ستثمارنواع اإل أذلك النوع من    " عن
جل بـني املـستثمر     وتنطوي هذه املصلحة على وجود عالقة طويلة األ       . قتصاد آخر إ مؤسسة مقيمة يف     دائمة يف 
رفـه يف   كما ع  .4"دارة املؤسسة إضافة اىل متتع املستثمر املباشر بدرجة كبرية من النفوذ يف           ، باإل )املؤسسة(املباشر  
 فـروع    بصفة مباشرة ويتـضمن ذلـك      هأصحاب ويشرف عليه    أخرىاملال املستثمر يف دولة     " ـ ب أخرىوثيقة  

والعقارات التجارية اململوكة ملقيمني يف      أجنبية يف دولة معينة واملشروعات التابعة ملشروعات        األجنبيةاملشروعات  
األجنبيـة   ستثماراتستمرارية ودميومة اإل  إ تثبيت و  إىلأي يركز الصندوق على املعامالت اليت دف        . 5"اخلارج
  .وتوسعهانتشارها إ واملباشرة
 املتحدة للتجارة والتنميـة   األمممنظمة مؤمتر    :(UNCTAD) املتحدة للتجارة والتنمية     األممتعريف مؤمتر         

 أهـم  عضوا، ومـن     168 الدول املنخرطة فيها يف الوقت الراهن        أعضاء املتحدة، يبلغ عدد     األممهي منظمة تتبع    
 New Internationalجديـد قتصادي عـاملي  إ نظام إقامةهو السعي حنو "جلها أ من أنشأت اليت األهداف

Economic Order  األوىل باألحرف إليه والذي يشار (NIEO).   حتقيـق  إىلويهدف هذا النظام اجلديـد 

                                                 
1- Véronique FAVRE, BONTE NICOLETTI, Investissements dans les pays étrangers et stratégie de 
globalisation, Revue Région et développement, N°9, 1999, p 2, Sit Web: www.region-developpement.univ-
tln.fr/fr/pdf/R9/R9_Favre.pdf, Consulté le: 25/10/2009, à 19h:15. 
2 - Philippe Faucher et Jorge Niosi, L’État et les firmes multinationals, Revue études internationales, vol 16, n° 
2, 1985, p. 250, Sit Web: www.erudit.org/revue/ei/1985/v16/n2/701834ar.pdf, Consulté le: 26/10/2009, à 9h:52.   
3- Michel lelart, Le Système Monétaire International, Septième Edition, Edition la Découverte, Paris, 2007, p 34. 

  .251، ص 2005، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دراسة حتليلية تقييمية: ىل السياسات اإلقتصادية الكليةإاملدخل  قدي، دعبد اي -4
  .58، ص 2003، الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، العالقات اإلقتصادية الدولية بسام احلجار، -5
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        الالزم لتغطية   األجنيبؤمن مزيدا من التدفقات يف الصرف       العدالة بني الشمال املتقدم واجلنوب املتخلف على حنو ي 
مم املتحدة للتجارة والتنمية عام     ورد يف وثيقة قرارات مؤمتر األ     ، وقد   1قتصادية لدول اجلنوب  حتياجات التنمية اإل  إ

قل ن ميلك املستثمر على األ    أس املال عرب حدود الدول شريطة       أ املباشر هو تشغيل لر    األجنيبستثمار   اإل إن" 1999
ذن إ  عامال وقائما بالفعـل    أو يداجد ذات احلق يف التصويت يف املشروع، سواء كان املشروع           األسهم من   10%

  :جنيب املباشر مهاستثمار األفشرطا اإل
  .سهم املشروعأقل من  على األ%10ـملكية املستثمر ل -1
  .2"اإلدارةمشاركته يف  -2

ا على حتقيق التنميـة، كمـا       ه يساعد ألنهستثمارات،   اإل أشكالوتفضل الدول النامية كثريا هذا الشكل من             
  .معرفة سوق البلد املضيف وطريقة التعامل معهااألجنيب على ستثمر  امل كذلكيساعد
سـتثمار األجـنيب املباشـر    إلاعرف البنك الفرنسي  يLa Banque de France :الفرنسيتعريف البنك      

  :3بالعناصر التالية
- ستقاللية قانونية أو فرعإلك باخلارج لوحدة إنتاجية هلا م. 

 األجنبية تعطي للمستثمر املقيم حق املشاركة يف تسيري الشركة          اإلنتاجية مال الوحدة    سرأمتلك نسبة كبرية من      -
 .%)20 كانت العتبة تساوي 1993لغاية ( %10 من أكثر أو املسامهة تساوي ،املستثمرة

-     القروض والتسبيقات قصرية األجل تقد      م للشركة من طرف املستثمر، مبجرد ترئيـسي  ن الرابطة بني املقر ال    كو
  . للشركة األم والفرع

قتصادية منظمة التعاون والتنمية اإل   رفت  ع (OCDE):وروبية  قتصادية األ منظمة التعاون والتنمية اإل   تعريف       
 كل  و خاصة أ) حكومية( مؤسسة عمومية  كل شخص طبيعي،كل  " :نهأعلى  املباشر   األجنيبستثمار  إلاوروبية،  األ

 فيما بينـهم، كـل جمموعـة مـن          )رتباطإ(طبيعيني الذين لديهم عالقة     شخاص ال حكومة، كل جمموعة من األ    
ذا كـان لديـه     إجنيب مباشر   أاملؤسسات اليت لديها الشخصية املعنوية املرتبطة فيما بينها، هي عبارة عن مستثمر             

املـستثمر  و شركة فرعية تقوم بعمليات يف بلد آخر غري الذي يقيم به           أيضا فرع   أستثمار املباشر ويعين    مؤسسة لإل 
  .4"األجنيب

                                                 
  .275، ص 1993، الكتاب األول، الطبعة الثانية، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، التجارة اخلارجية بني التنظري والتنظيم سامي عفيفي حامت، -1
 .15، ص 2006/2007، بدون طبعة، منشأة املعارف باإلسكندرية، اإلسكندرية، نظرة عاملية على اإلستثمار األجنيب مع التطبيق على مصرنسرين نصر الدين حسني،  -2

3- Karim khaddouj, L'Impact des investissements directs étrangers (IDE) sur la croissance de l'économie 
marocaine, VIIème Journées internationales d'etudes Jean Monnet, Faculté des sciences juridiques, Economiques et 
Sociales, Université Mohammed V Souissi, Rabat, Maroc, Mercredi 4 et Jeudi 5 Juin, 2008, p: 5, Sit Web: 
www.terrevie.net/terrevie/.../Mme_Karim_Khaddouj%5B2%5D.pdf, Consulté le 22/10/2009, à 15h,41. 
4- OCDE, Définitions de référence détailles des investissements internationaux, Paris, 1983, p 14, 

، أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية،  مصر واململكة العربية السعودية-ستثمار املباشر األجنيب يف الدول العربية مع دراسة مقارنة بني اجلزائر، أمهية اإلرس فضيلفا : نقال عن
 .12، ص 2004قسم العلوم اإلقتصادية، جامعة اجلزائر، : غري منشورة، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري
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ستثمار األجنيب املباشر، عمليـة     عتربت املنظمة العاملية للتجارة اإل    إ :(OMC)تعريف املنظمة العاملية للتجارة          
 مع نيـة    )البلدان املضيفة ( حيث يستعمل أصوله يف بلدان أخرى        )البلد األم (يقوم ا املستثمر املتواجد يف بلد ما        

ـ  يسمح ، املنظمة العاملية للتجارة   أدبيات يف   ألجنيب املباشر ستثمار ا  فاإل .1تسيريها إجراء التبـادل بـني الـسلع       ب
واخلدمات على املستوى الدويل، أي يساعد على تنمية التجارة الدولية، كما يعمل على تنشيطها، ولكن ال ميكن                 

  .أن حيل حمل صادرات الدولة
سـتثمار  نه ذلك اإل  أستثمار األجنيب على     اإل ،ستثمار الدويل عرف تقرير اإل   ي :ستثمار الدويل تعريف تقرير اإل       

عتباري يتمتع جبنسية دولـة غـري تلـك املـضيفة     إالذي تكون أغلبية ملكية رأمساله لشخص طبيعي أو لشخص    
سـتثمار األويل وأي    سـتثمار، ويـشمل اإل    لتزام طويل املدى ويكون للمستثمر دور فعال يف إدارة اإل         إويتضمن  

  .2 يترتب عليهستثمار الحقإ
عرف املشرع اجلزائري ومبقتضى    ي :)التعريف القانوين (ستثمار األجنيب املباشر    شرع اجلزائري لإل  تعريف املُ      

  :3نهأستثمار األجنيب املباشر على اإل ،)∗( واملتضمن قانون املناجم2001يوليو  3  املؤرخ يف10-01 القانون رقم
 نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات اإلنتاج، أو إعادة التأهيل، أو           ستحداثإندرج يف إطار    قتناء أصول ت  إ •

  .إعادة اهليكلة
 .املسامهة يف رأمسال مؤسسة يف شكل مسامهات نقدية أو عينية •

 .ستعادة النشاطات يف إطار خوصصة جزئية أو كليةإ •

  واهليئـات  ات واملؤسـسات   لتعاريف املنظم  كذا ،قتصادينياإلاملفكرين والباحثني    قراءتنا لتعاريف    من خالل      
ستثمار يف دولة    باإل أجنبية مؤسسة   أوهو قيام فرد     : املباشر األجنيبستثمار   نستخلص التعريف التايل لإل    ،الدولية
سـتثمار   فاإل أخـرى وبعبارة   . والتسيري كاملة من طرفه    اإلدارة أو ، باملشاركة فقط  إما ويكون له احلق     أخرى
 مؤسسة من دولة    أومتالك شخص   إ وحيدث عند    أخرى إىل من دولة    موالاأل املباشر هو هجرة رؤوس      األجنيب

 إمكانيـة  مـع    ،)ختاذ القـرار  إامللكية و ( األصول هذه   رةادإ أوجل املشاركة   أ من   ،أخرى يف دولة    أصوالما  
ع من  فستثمارات، مع الر  املصاحبة لتلك اإل    املهارات التسيريية  ،ستفادة الدول املضيفة من التكنولوجيا احلديثة     إ

  . قتصادي والرفع من معدل منوها اإل،صادرات الدولة املضيفة وختفيف العجز يف ميزان مدفوعاا
 

                                                 
1- Denis Tersen, Jean-Luc Bricout, L'investissement  international, edition Armond Colin, 1995, p5, 

، رسالة ماجستري، غري منشورة، كلية العلوم 2006-1970: دراسة حالة اجلزائر دراسة قياسية خالل: آثار العوملة على اإلستثمار األجنيب املباشرعبو هدى،  :نقال عن 
 .44 ، ص2008قسم علوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلى، الشلف، : ادية وعلوم التسيرياإلقتص

حالة بعض : اإلستثمار األجنيب املباشر ومهارات األداء اإلقتصادي" امللتقى العلمي الدويل الثاين حول، واقع وآفاق اإلستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية، يوسف مسعداوي 2-
  .2، ص 2007 أكتوبر 23 و 22 جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، يومي ،"ميةالدول النا

 . يتعلق بتطوير اإلستثمار2001 أوت سنة 20:  من طرف جملس الوزراء اجلزائري بتاريخ03-01:مت إصدار األمر رقم  )∗(

  .10- 01 القانون من  03- 01مر رقم ، األ2001 أوت 22، الصادر بتاريخ 47اجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، العدد رقم  3-
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   :)املردودية( عتبة امللكية: ثالثا
وحتديـد  "  ال، أمستثمار مباشرا    كان اإل  إن يحدد   وا. 1د نسبة رأس املال األدىن املقبول     دح ت عتبة املردودية      

 أن أجـنيب  على كل مستثمر     بجيإذ   ،"2طلب حتليل مسبق لنسبة التكاليف اليت يتحملها املستثمر       عتبة املردودية يت  
، وتتوقف قوة مشاركته يف      املشروع إدارة حىت يكون له احلق يف املشاركة يف         ،إليهايرفع مشاركته يف أي مشروع      

 إىل وصلت نسبة العتبة     اإذ ،لكية الكاملة  امل إىل مشاركته، حىت تصل     إليهااإلدارة والتسيري بنسبة العتبة اليت وصلت       
 أو بأرقـام    )نـسب (النشاط التجاري املعرب عنه بوحدات      "أما حماسبيا فإا تعرف بـ       .%100 أي إىل    ،أقصاها

 ـ أيضا ب  وتعرف ،"3 لكي يكون جمموع منتجات اإلستغالل يغطي جمموع مصاريف اإلستغالل         ةأعمال، الضروري 
ضمن الـدول   "منو،   هي احملدد الرئيسي لطبيعة اإلستثمار     )املردودية(ت عتبة امللكية    ولذا أصبح ،  "4النقطة امليتة "

من أربعة وعشرين    )∗∗(دولة قتصادي و التنمية األوروبية جند هناك سبعة عشر         املنضوية حتت لواء منظمة التعاون اإل     
اليت تعرف اإلشـراف و      نشرت إحصائيات مفصلة تضمنت باخلصوص التفرقة بني املؤسسات          ،أخرى مكونة هلا  

الرقابة األجنبية و املؤسسات احمللية اليت ختلو منها، مع اإلشارة إىل أنّ هذه األخرية يف واقع األمر تتباين من حيـث               
  :التايل  اجلدول و هذا ما يبينه. 5" %100 إىل %10 تتراوح ما بني ،تقديرها لعتبة امللكية

  . الدولعتبـة امللكية حسب بعض :)1-1(  رقمـدولاجل
 %100 %50 %25 %20 10%  عتبة امللكية

  الدامنارك  الـدول
الواليات املتحدة 

  األمريكية

  فنلندا
  فرنسا

  سبانياإ

  أستراليا
  اليابان
  بريطانيا
  أملانيا

  النمسا
  كنـدا

  هولندا

Source: B. hugonnier, "investissement directs coopération international et firmes multinationales" , 
édition: economica, paris, 1984, p26,          16، ص مرجع سبق ذكره، فارس فضيل :نقال عن.  

      

 الدوليـة   واهليئـات قتصاديني، واملنظمات واملؤسسات اإل واملفكرينتعاريف الباحثنيخمتلف  رضبعبعد قيامنا        
  ألهم اخلروج خبالصة     القيام بعملية مقارنة و    اآلنحناول   باشر، امل األجنيبستثمار   واإل  الغري مباشر  األجنيبستثمار  لإل

  : وهي كالتايل،بينهما ختالفنقاط التالقي واإل
                                                 

1- François COLLE, Le Guide stratégique du responsable d'entreprise, Sans édition, Maxima, France, 1993, p 
127. 
2- Claude JANSSENS, Le Seuil de Rentabilité, Magazine Accountancy & Tax, Numéro 3, 2004, p 32, Sit Web: 
www.iec-iab.be/fr/membres/publication/.../2004-3-Economie.pdf, Consulté le: 03/01/2010, à 23h : 05. 
3- Réjean BRAULT, Pierre GIGUERE, Comptabilité de Management, Cinquième édition, Editions la presse de 
l'université Laval, Canada, 2006, p 459. 
4- Frank Olivier MEYE, Evaluation de la rentabilité des projets d'investissement: Méthodologie pratique, 
L'Harmattan, Paris, 2007, p 146. 

سبانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، النرويج، هولندا، بريطانيا، السويد، إمسا، كندا، الواليات املتحدة األمريكية، الدامنارك، ستراليا، بلجيكا، النإ: حسب فارس فضيل الدول هي  )∗∗(
 .سويسرا

  .16، ص مرجع سبق ذكره فارس فضيل، -5
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  .ستثمار األجنيب املباشر وغري املباشراملقارنة بني اإل :)2-1(  رقماجلدول
  ستثمار األجنيب غري املباشراإل  ستثمار األجنيب املباشراإل

  ستثمار طويل األجلإ -
  إىل احلصول على األرباحيهدف -

 كتساب حق الرقابةإينطوي على  -

 متالك كلي أو جزئي للمؤسسةإ -

 مسؤول على اخلسائر واألرباح واملخاطر -

 احلق يف إدارة املؤسسة -

 يتضمن حتويال دوليا لرأس املال -

     قتصاد العاملييساعد على تطوير اإل   -

  ستثمار قصري األجلإ -
 يهدف إىل حتقيق املضاربة -

 كتساب حق الرقابةإوي على ال ينط -

 شراء أسهم وسندات -

 اليتحمل املخاطر واخلسائر اخلاصة باملؤسسة -

 ليس له احلق يف اإلدارة -

 يتضمن حتويال دوليا لرأس املال -

  قتصاد العاملييساعد على تطوير اإل -

 ص ،مرجع سـبق ذكـره    عبو هدى،   : ، نقال عن  175، ص   1993ندرية،  منشورات الدار اجلامعية، اإلسك   ستثمار،  قتصاديات اإلدارة واإل  إ،  بو قحف أعبدالسالم   :المصدر
43.  

  .أشكال اإلستثمار األجنبي المباشر: المطلب الثاني
ـ  ندماجها يف العوملة  إ و اإلقتصاد العاملي  على   املضيفةبعد تفتح الدول          سياسـاا التقييديـة لـدخول      "ن  إ ف

رحبـة بالـشركات املتعـددة    ت جاذبة أكثـر فـأكثر وم  ريت تدرجييا لصاحل سياساستثمارات األجنبية قد غُ  اإل
 أدى إىل زيادة األمهية النسبية لتكاليف اإلنتاج واملعامالت يف ممارسة أنـشطة             "عتبار ظهور العوملة    إب،  "1اجلنسية
 إمـا  فكـان  ، أجنيب مباشرستثمارعلى شكل إستثمارات، منها اإلأشكال من  عدةلذا عرفت تدفق  ،2"األعمال

 وذلـك بامللكيـة     (Absolu)  مطلقا أو كليا   كان أو   ،ستثماربتملك جزئي فقط ملشروع اإل     (Partiel) جزئيا
فاإلستثمارات تقسم إىل قسمني، اإلستثمارات     "وعليه   و غري مباشر،  أ ،الكاملة للمشروع من إدارة وتسيري وغريها     

، وتعين شراء أسهم يف شركات، أو       باشرة، وهذه األخرية تسمى إستثمارات احلافظة     امل واإلستثمارات غري    ةاملباشر
 و أصول تسمح هلا بالتوطن املباشر     سندات مالية، عكس اإلستثمارات املباشرة، اليت تكون بشراء شركات قائمة أ          

إكتـساب  "وعموما اإلستثمار األجـنيب هـو       ،"3التنمية اإلقتصادية تم كثريا باإلستثمارات األجنبية املباشرة      و
 :ستثمار األجنيب أشكال عديدة تتسم بالتنوع نذكر منها ولإل،"4ة يف اخلارجاملوجودات املالية واملادي

                                                 
1- Houda NEFFATI, Xavier RICHET, L'Attractivité compparée des investissements directs étrangers de la 
Tunisie et de la Hongrie, Revue Région et Développement,  n°19, 2004, Sit Web: www.region-
developpement.univ-tln.fr/en/pdf/R19/R19_Neffati_Richet.pdf, Consulté le: 24/10/2009, à 20h: 20. 
2- S Javed MASWOOD, International Political Economy and Globalization, 2 nd Edition, World scientific 
publishing, Singapore, 2008, p 5. 
3- Lahsen Abdelmalki, Investissements directs étrangers: déterminants stratégiques et éffets structurants sur le 
système de l'économie mondiale, Revue Études internationales, vol 29, n° 2, 1998, p. 332, Sit Web: 
www.erudit.org/revue/ei/1998/v29/n2/703879ar.pdf, Consulté le: 04/08/2010, à 15h:24. 

، جامعة حسيبة بن "تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"، امللتقى الدويل  واقع وآفاق:اإلستثمار األجنيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةعبدايد أونيس،  -4
  .02، ص 2006 أفريل، 17/18بوعلى، الشلف، 
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  .ستثمار األجنيب املباشر اإل أشكال:أوال
، تتكـون مـن نـوعني مـن     les Investissements transnationauxاإلستثمارات عرب الوطنية     

ودية واإلستثمارت األجنبية املباشـرة األفقيـة       اإلستثمارات األجنبية املباشرة، اإلستثمارات األجنبية املباشرة العم      
، أمـا اإلسـتثمارات     (market-seeking)فاألوىل تستهدف السوق احمللي، وهدفها هو البحث عن سـوق           

(efficiency–seeking)األجنبية املباشرة األفقية هي تتوجه حنو التصدير، أي تبحث عن الفعاليـة        
وهـي  . 1

يجيات املتبعة من طرف الشركات املتعددة اجلنسية، فهي متارس خمتلف آثار           أشكال خمتلفة حبسب اإلسترات   "تأخذ  
ومن بني هـذه األشـكال      . 2"اإلستقطاب، إما فيما خيص إختيار البلدان املضيفة، أو النشاطات اإلقتصادية املعنية          

   :جند
   ستثمار املشترك أو الشراكةاإل -1

     ستثمار أجنيب يقـوم علـى أسـاس        إوهو   ،املشروع املشترك سم  إستثمار  طلق عادة على هذا النوع من اإل      ي
املشاركة مع رأس املال الوطين، وتتحدد نسبة املشاركة يف رأمسال املشروع يف ضوء القـانون الـداخلي للدولـة                  

 عن مـسامهة    أوتنش .3نه حيقق فائدة كبرية ألطرافه    أويتخذ املشروع املشترك شكال قانونيا معينا، كما         .)∗(املضيفة
 عـن   )أجـنيب (اآلخر خارجي     و )وطين(حدمها حملي   أيتم بني طرفني     أي أنه    .4ستثماركني على األقل يف اإل    شري

 وبالتايل   حسب اإلتفاق،   التسيري مشترك يف إدارة املشاريع بني اجلهة املستثمرة األجنبية واجلهة احمللية           البلد، ويكون 
  .كل طرفختاذ القرار مشترك بني اجلهتني مما يضمن مصاحل إيكون 

  ستثمارات األجنبية اململوكة بالكامل للمستثمر األجنيباإل -2

كون ملكية رأس املال أي املـشروع املقـام يف الدولـة    تستثمار األجنيب املباشر    يف هذا النوع من أشكال اإل          
ن تدخل من الدولـة      دو ، بدءا باملشروع ذاته إىل اإلدارة والتسيري      ،املضيفة ملكية كاملة ومطلقة للمستثمر األجنيب     

وتقوم هذه الطريقة يف األصل بناءا على عملية نقل للمؤسسة بأكملها إىل سوق دويل معني أو بعبـارة                  " املضيفة،
أخرى نقل مهاراا اإلدارية والفنية والتسويقية والتمويلية ومهارات أخرى إىل بلد مستهدف يف شكل مؤسـسة                

                                                 
1- Zineb el AOUMAR, L'Investissement direct étranger et dynamique de la croissance, Mémoire presenté 
comme exigence partielle de la maitrise en économique, Université de Québec, Montréal, Mars 2009, p 19, Sit Web: 
www.irec.net/upload/File/memoires_et_theses/1264.pdf, Consulté le: 16/08/2010, à 6h:24. 
2 - Christophe VAN HUFFEL, Investissements directs étrangers: Problèmes et enjeux pour les pays du sud et 
de l'est de la méditerranée, Revue Région et Developpement, n°13, 2001, p 191, Sit Web: www. lead.univ-
tln.fr/fichiers/2001-4.pdf, Consulté le: 06/08/2010, à 11h:30. 

  .معينة كحد أدىن  قد يشترط القانون أن تكون مسامهة العنصر الوطين يف رأمسال املشروع األجنيب بنسبةدحسب صفوت أمحد عبدا حلمي )∗(
 .42-41ص .، ص2005، ة، اإلسكندريةبدون طبعة، دار املطبوعات اجلامعيدور اإلستثمار األجنيب يف تطور أحكام القانون الدويل اخلاص، ، ظصفوت أمحد عبدا حلفي -3
  .35، ص 2006، الطبعة الثانية، دار هومة، اجلزائر، التحكيم التجاري الدويل ضمان اإلستثمارات: اإلستثمارات الدولية قادري عبدالعزيز، -4
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، إذ تتخـوف كـثريا الـدول        "1إستغالل خربا التنافسية بالكامل    حىت تستطيع املؤسسة     ، سيطرا الكاملة  تحت
  . التبعية اإلقتصادية، واهليمنة على القرار السياسي للبالدمعه كونه جيلباملضيفة من هذا النوع من اإلستثمارات، 

  : 2لتالية على امللكية الكاملة للمشروع يف البلد املضيف بأحد الطرق ااجلنسيةاملتعددة  وحتصل الشركات     

 .اء مشروع جديد متامانب •

 .شراء مشروع قائم بالفعل •

وجيري . شراء شركة توزيع يف البلد املضيف لتستحوذ على شبكة التوزيع اليت متلكها هذه الشركة بالفعل               •
 .ذلك إذا كانت الشركة الدولية متلك مشروعا إنتاجيا يف هذا البلد

   Les zones franches )رة احلرةمناطق التجا( ستثمار يف املناطق احلرة اإل -3

تقع عموما قرب احلـدود الربيـة أو        " املرتبط مبناطق حمددة     ستثمار األجنيب املباشر  هو شكل من أشكال اإل         
البحرية، تستفيد من اإلعفاءات اجلمركية، والنشاطات اإلنتاجية فيها معفية من احلقوق و الرسوم ومن إجـراءات                

املنـاطق  "وتعتـرب   ،  3"جية فيما خيص املواد األولية واملدخالت اليت تدخل يف هذا اال          الرقابة على التجارة اخلار   
وحسب إحـصائيات املكتـب     ،  "4احلرة من أهم صور اإلستثمار األجنيب املباشر يف إتفاقات الشراكة اإلقتصادية          

 دولـة   25صادرات يف    منطقة حرة لل   79، من   2002 و   1975فقد إنتقلت املناطق احلرة ما بني       ": الدويل للعمل 
 أي حتدد منطقـة تكـون   ، مناطق حرةإنشاءحيث تقوم البلدان املضيفة ب، "5 بلد116 منطقة حرة يف    3000إىل  

 الرسوم اجلمركية والتعويضات    ، مثل الضرائب  ، ألي نوع من أنواع الرسوم     نيفيها التجارة أو التصنيع غري خاضع     
تلقى سهولة يف عمليات التصدير واإلسـترياد، التخـزين         " احلرة    واإلستثمارات يف املناطق    وغريها، ،جتماعيةاإل

ة وخطوط النقـل  ي كما تكون هذه املناطق عادة بقرب املوانئ وخطوط النقل بالسكك احلديد        ،"6وإعادة التصدير 
ـ الّ، ومثال ذلك منطقة بنة بأسعارها خارج هذه املناطق  مقار منخفضةالعادية، مما جيعل أسعار هذه السلع        رة رة احل

  .ةن كانت غري عملية مئة باملائإ و)اجلزائر( جبيجل
  

                                                 
، ديسمرب 00 إبراهيم للعلوم اإلقتصادية، جامعة اجلزائر، العدد ، ملحقة دايلقتصادجملة جديد اإل، أمهية التسويق الدويل يف النشاط التسويقي للمؤسسة بوكبوس سعدون، -1

  .51-50ص .، ص2006
 . 170- 169ص .، ص2001، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، إدارة األعمال الدولية طاهر مرسي عطية، -2

3- Brahim GUENDOUZI, Relations Economiques Internationales, Sans édition, Editions el Maarifa, Alger, 2008, 
p 54. 

آثار وإنعكاسات إتفاق الشراكة على " امللتقى الدويل، دراسة حالة املنطقة احلرة بالرة:دور املناطق احلرة كحافز جللب اإلستثمار األجنيب املباشر بلعزوز بن علي، مداين أمحد، -4
  . 2، ص 2006 نوفمرب، 14-13، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، "واملتوسطةاإلقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية 

5- Fatiha Benatsou, Les Entreprises dans les zones franches urbaines: Bilan et perspectives,  Rapports du  
conseil économique social et environnemental, France, 2009, p 9, Sit Web: www.conseil-economique-et-
social.fr/rapport/doclon/09030505.pdf, Consulté le: 15/11/2009, à 21h:45. 

، كلية "اإلقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة"، امللتقى الوطين األول حول الشراكة ودورها يف جلب اإلستثمارات األجنبيةة،  حوالف رحيم)م( بن حبيب عبدالرزاق، بومدين -6
  .10، ص 2002 ماي، 22-21العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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   Fusion et Acquisition) حتواءاإل/ستيالءاإل(ستحواذ ندماج و اإلاإل -4
سـتحواذ  حتاد مصاحل شركتني أو أكثر بغرض تكوين كيان جديـد، أمـا اإل            إ (Fusion)ندماج  يقصد باإل      

(Acquisition) على شركة أخرى، حيث تظـل الـشركة األوىل          ءستيالإل عند قيام إحدى الشركات با     أ فينش 
ستحواذ مسة بارزة، حيث تستهدف مـن       ندماج واإل ولقد أصبحت عمليات اإل    .قائمة بينما ختتفي وتذوب الثانية    

 كمـا   .1متدادها اجلغرايف، وتوسيع حصتها يف السوق العـاملي       إخالهلا الشركات تعزيز قدراا التنافسية، وزيادة       
ـ ت  وتـشكل   ."2 من رأمساهلا على األقل    %50ة تسيطر على شركة أخرى وذلك باإلستحواذ على         شرك"عرف ب

  .3عمليات اإلندماج واإلبتالع مسة مميزة لنشاط الشركات العابرة للقوميات
   مشروعات أو عمليات التجميع -5

  يف البلد املـضيف    اء وحدات ستثمار األجنيب املباشر يقوم املستثمر األجنيب بإنش      يف هذا الشكل من أشكال اإل          
نطالقا من أسـواق    إ ، أو بنفس العالمة   ، بعالمة أخرى  قوس  األم بلدال يف   سبق صنعه تقوم بتركيب وجتميع منتوج     

 أو يقوم املستثمر األجنيب مبـد       . مثال ذلك تركيب وبيع سيارات بيجو بتركيا       ،البلد املضيف إىل األسواق الدولية    
  .سرار تركيب املنتوج مقابل نسبة من األرباح متفق عليها مسبقاالبلد املضيف بتكنولوجيا وأ

    ستراتيجيالتحالف اإل6- 
جل التعاون يف املنافسة أو التعاون      أ من   ،ستراتيجي هو قيام حتالف بني مستثمر حملي وآخر أجنيب        التحالف اإل      
  .نافسنيتفاق بني امل أو السيطرة على أسواق أخرى باإل،ستغالل مواد خامإجل أمن 
  .املباشرستثمار األجنيب غري أشكال اإل: ثانيا
سـتثماري  ستثمار األجنيب املباشر الذي يكون فيه املستثمر األجنيب مالكا جلزء من املشروع اإل            على عكس اإل       

غـري  سـتثمار األجـنيب    اإل فإن فيه،  اجلزئية  أو املشاركة  ،كاملة للمشروع ال اإلدارة مع إمكانية    ،لهأو مالكا كليا    
 ومـن أهـم أشـكال       . كما ال سلطة له يف اإلدارة والتسيري       ،املباشر ال يكون مالكا لكل أو  جلزء من املشروع         

  :ستثمار األجنيب غري املباشر جنداإل
   متيازات وعقود الترخيصاإل1- 

      مـع  تفاقيات  إدخل الشركات لألسواق اخلارجية على وفق هذا الشكل من التوسع عن طريق إبرام              حيث ت
جل إنتاج أو تسويق منتجاا يف اخلارج، وغالبا ما يتم التعاقد على تقسيم نـسبة               أمؤسسات تسويقية أجنبية من     
، كما تقدم الشركة املرخصة خدمات ومساعدات فنية إىل         )ص له خرص واملُ رخاملُ(مئوية من األرباح بني الطرفني      

                                                 
حتليل : ، أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية، ختصصمع اإلشارة إىل حالة اجلزائر: آفاقها يف البلدان الناميةحتليل واقع اإلستثمارات األجنبية املباشرة وقويدري حممد،  -1

  .9، ص 2004/2005إقتصادي، غري منشورة، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
2- Habib BENBAYER, Cours de Finance Internationale, Sans édition, Editions Dar El Adib, Algérie, 2005, p 49. 

 . 287، ص 2010، الطبعة األوىل، دار املنهل اللبناين للدراسات والتوثيق، بريوت، التجارة الدولية يف عصر العوملة حممد دياب، -  3
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شهر عالمتها  متياز أو الترخيص عندما ت    ستخدام أسلوب اإل  إ   الشركة الدولية إىل   أتلج"لذا  . 1الشركة املرخص هلا  
التجارية عامليا ويصبح الطلب على منتجاا منتظما ومتكررا، متنح الشركة مبوجب هذا األسلوب لشركة أجنبيـة                

ـ                    د حق إنتاج وتوزيع العالمة التجارية للشركة الدولية يف البلد األجنيب مقابل دفع عمولة أو رسم سنوي هلـا، وق
هذا  ميزة   .2"ثنني معا تأخذ هذه الرسوم شكل مبلغ سنوي ثابت من املال أو نسبة من قيمة املبيعات السنوية أو اإل                

أي الينفـق    املستثمر األجنيب    مما جيعل نتقال رؤوس األموال إىل البلد املضيف،       إنعدام  إستثمارات هو   النوع من اإل  
 منح حـق    ،ستخدام العالمة التجارية  إ مثل السماح ب   ،نتاجاإلوق  بيع إىل البلد املضيف حق    اليقوم فقط ب  ، إذ   أموال

 قامـت  غالبا ما تكون هذه العالمة ذات رواج عـاملي  .متياز إنتاج أو تصنيع منتوج ما منتج أصال يف الدولة األم        إ
  .ستصدار ترخيص بإنتاجها ختفيضا للتكاليف فقطإ أو إمتيازهاالدولة املضيفة بشراء حق 

   )تسليم املفتاح(  اجلاهزتسليم املشروع -2

تفاق بني البائع لتجهيز املشتري باملشروع كامال مع خدماته وجاهز للتشغيل من قبـل مـن حيـددهم                  إهو       
بعـدها  . 4 حيث ينتهي التدخل األجنيب مبجرد إمتام إنشاء املشروع اإلسـتثماري          .3املشتري بعد أن يدرم البائع    

  .لي والكامل للمشروع اإلستثماريتتكفل الدولة املضيفة بالتسيري الك
   عقود اإلدارة-3

 وبـني املـصاحل     ةتعـددة اجلنـسي   الـشركات امل  حدث صور املشاركة بني مشروعات      أتعترب عقود اإلدارة         
حـدى  إعطاء احلق ملؤسسة دولية بإدارة العمليـات اليوميـة إل         ": واملشروعات احمللية، وميكن تعريفها على أا     

  .5"جنبيةاملؤسسات يف دولة أ
   عقود إمتيازات اإلنتاج من الباطن -4 

نتج من البـاطن    مر والثانية هي اليت ت    وىل هي املؤسسة اليت تصدر األ     تفاق حيدث بني مؤسستني األ    إيعين عامة        
ومنه املؤسسة املصدرة لألمر تفوض املؤسسة اليت تنتج من الباطن القيام بإجناز جزء من اإلنتاج أو كله عوضا عـن       

أو متيـاز   إلعقد ا  إن   .6جتاه زبائنها إولة  ؤاملس هي   )أي املؤسسة املصدرة لألمر   ( هائن تقوم به هي بنفسها، مع بقا      أ
يقوم مبوجبها أحد األطراف بتقدمي عمل جزئي        شركتني أو منظمتني،  تفاقية بني   إاإلنتاج من الباطن هو عبارة عن       

 إلمتام مشروعه، فيطلبها عـرب       الميلكها اج إىل تقنية حمددة   للطرف اآلخر، الذي بدوره يقوم بإجناز مشروع ما، حيت        
   . إستشارة حملية أو دولية

                                                 
 .193 ص ،2008، الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، التسويق الدويل حممود الشيخ، -1
 .146، ص 2007، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،التسويق الدويلرضوان احملمود العمر،  -2
 .185، ص 2009، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، التسويق الدويلبديع مجيل قدو،  -3
 .220، ص 2010، الطبعة األوىل، مطبعة اإلخوة املوساك، اجلزائر، بيئته وكيفية إختيار األسواق الدولية-ستراتيجياتهإ-مفاهيم عامة: التسويق الدويل فارس فضيل، -4
  .212، ص 2008 الطبعة األوىل، دار اخللدونية، اجلزائر، مفاهيم وأسس النجاح يف األسواق الدولية،: التسويق الدويلغول فرحات،  -5

6- Jacques-perrin, "les transferts de technologie", édition: le découverte, paris, 1983, p 52, 
  .41، ص مرجع سبق ذكره  مصر و اململكة العربية السعودية،-أمهية اإلستثمار املباشر األجنيب يف الدول العربية مع دراسة مقارنة بني اجلزائرفارس فضيل، : نقال عن
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  :ستثمارات األجنبية الغري مباشرة يف الشكل التايلوعليه ميكن أن نوجز أشكال اإل     
 .األشكال املختلفة لإلستثمارات األجنبية غري املباشرة  :)1-1(الشكل رقم 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  .26، ص2003، بدون طبعة، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، ستثمارات األجنبية األشكال والسياسات املختلفة لإل،بد السالم أبو قحفع :المصدر

  .خصائص وأهداف اإلستثمار األجنبي المباشر: المطلب الثالث
  .ستثمار األجنيب املباشرخصائص اإل: أوال
ستثمارات الدوليـة   ، الذي مييزه عن األشكال األخرى من اإل       ملباشرستثمار األجنيب ا  إن من أهم خصائص اإل         

وبعبارة أخـرى   . )املستثمرة(ستخدام رؤوس األموال املوظفة     إهي قدرة املستثمر األجنيب على ممارسة الرقابة على         
ـ             من خالل اإل   اجي للبلـد   ستثمارات األجنبية املباشرة، غري املقيمني يستطيعون تسيري أو التأثري يف النـشاط اإلنت

النمو والعمل، حجم وحمتوى التبـادالت اخلارجيـة        : قتصاديةإوهذه التأثريات تربز من عدة مؤشرات       . املضيف
 حنـو   نظرا حاليا    غريت ملضيفة فالدول ا  .1اخل...اهليكلة التنافسية للسوق، حتويل التكنولوجيا، تأهيل اليد العاملة       

ستثمار األجنيب املباشر كان ينظر له بكثري من عدم          اإل 60 و   50وات  يف سن " علما أنه ستثمار األجنيب املباشر،    اإل
، أما اآلن أصبحت    2" يعترب عامل سيطرة أو هيمنة     (IDE) كان   إذالثقة يف بعض البلدان السائرة يف طريق النمو،         

   :من أهم خصائصه جند. الدول تتسابق جلذبه، بإعتباره وسيلة متويل دولية فعالة بديل عن املديونية

                                                 
1- Christian Aubin,Lucian Briciu, Camelia Romocea-Turcu, L'Impact des investissements directs étrangers sur 
les structures productives des pays D'Europe centrale et orientale, La Conférence internationale " The impact of 
FDI on Growth and Employment in the New Member States Cluj- Napoca, Roumanie, 5-6 Octobre, 2007, p3, Sit 
Web: www.sceco.univ-poitiers.fr/recherpubli/doctravail/M2007-08.pdf, Consulté le: 21/12/2009, à 13h:35. 
2- Marouane ALAYA, Investissement direct étranger et croissance économique: Le cas de la Tunisie, Séminaire 
doctoral du GDRI EMMA, Université de Nice Sofia Antipolis, France, 25 et 26 Mars, 2004, p 2, Sit Web:  
www.unice.fr/CEMAFI/EMMA/Alaya.PDF, Consulté le: 26/12/2009, à 22h: 30. 
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 )من خالل(التصدير والبيع والتسويق )                                          ن خاللم(ستثمارات يف جمال اإلنتاج  اإل

اإلستثمارات األجنبية 
  غري املباشرة
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ورن مع قروض املصارف    ستقرار إذا ما قُ   ستثمار األجنيب املباشر يتميز باإل     إن تدفق اإل   :إخنفاض درجة التقلب    -1
ستثمار األجنيب املباشر يف حد ذاته، إذ قد يتطلـب          التجارية وتدفقات احلافظة األجنبية، وهذا راجع إىل طبيعة اإل        

إضافة إىل خمتلـف    أمام صاحب املشروع،    حاجزا  ستثماري تكاليف ضخمة تقف     إنسحاب مشروع   إتوقيف أو   
            ويف . جرب املستثمر األجنيب علـى البقـاء      العقود املتفق عليها قبل بداية النشاط واليت تعترب هي األخرى مبثابة قيد ي

سـتثمار  اإل لذا هذه اخلاصية جتعـل       .1 األجل تتأثر كثريا باألزمات    ةستثمارات األجنبية قصري  املقابل تعترب بقية اإل   
هذه اخلاصية   ،ستثمار طويل األجل  إ مما جيعله  ملدة طويلة جدا،     يستقر ةضيفامل انبلدال يف    عند متركزه  األجنيب املباشر 

 وبالتـايل   ،جنازها مدة طويلـة   إ يتطلب   عمالقة تتمركز عن طريق وحدات إنتاج       اجلنسية الشركات املتعددة    جتعل
 إضافة إىل أن عقود بقائهـا يف        ،ستثمارااإكامل  بقاء إلسترداد   لزمها ال ت ،فمدة حياا يف البلد املضيف هي طويلة      

 احملافظة على مناصب الشغل ألبنـاء البلـد املـضيف           اهلدف منها   األجل، طويلةعقود  البلد املضيف تكون دائما     
  .ستثمار األجنيب املباشر خنفاض درجات التقلب هي خاصية من خصائص اإلإ وبالتايل الثبات و،ألطول مدة ممكنة

ستثمار األجنيب املباشر هي كيفية توزيع هذا    إن اخلاصية الثانية اليت متيز اإل      :ستثمار األجنيب املباشر   توجهات اإل  -2
 العديد من الـسنوات أن الـدول        عرببني الدراسات اليت أجريت     ويف هذا الصدد ت    األخري عرب خمتلف أحناء العامل،    

ستثمار األجنيب املباشر، والنسبة الباقية اليت تستفيد منـها جمموعـة           املتقدمة تستقبل النسب الكبرية من خمزون اإل      
  ذلك لظروف تارخييـة     ،2سيطر على حصة األسهم فيها عدد قليل من دول آسيا وأمريكا الالتينية           الدول النامية ي 

 منابع املواد   كذلك لعامل السيطرة على    ، منشأها يف الدول املتقدمة    غالبا ما يكون   اجلنسيةالشركات املتعددة   كون  
  . لظروف إستعماريةوالتجارة الدوليةاألولية 

 الداخلة واخلارجة يف العـامل و التـدفقات           لنا تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر       ان يبين نيالتالي اجلدولالشكل و و
  .، )2009-2007(سب كل منطقة من العامل، خالل الفترة ح

           .)2009-2007(لفترة  لالداخلة واخلارجة يف العامل جنيب املباشر تدفقات اإلستثمار األ :)2-1( :الشكل رقم    
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، رسـالة   اإلستثمار األجنيب املباشر وامليزة التنافسية الصناعية بالدول الناميـة        سلمان حسني،   : ، نقال عن  37، ص   1999/2000،  ية يف العامل  تقرير عن التنم  البنك الدويل،    -1

  .6-5ص .، ص2004ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، غري منشورة، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، قسم العلوم اإلقتصادية، جامعة اجلزائر، 
  .7  ، صاملرجع نفسهسلمان حسني ، : ، نقال عن37، ص املرجع نفسهالبنك الدويل،  2-
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  .)2009-2007(  تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر حسب املنطقة يف الفترة :)3-1(اجلدول رقم 
 )النسبة املئويةمبليارات الدوالرات وب(

ستثمار األجنيب املباشر تدفقات اإل
  املتجهة إىل الداخل

ستثمار األجنيب املباشر تدفقات اإل
  املنطقة  املتجهة إىل اخلارج

2007  2008  2009  2007  2008  2009  
  1101  1929  2268  1114  1771  2100  العامل
  821  1572  1924  566  1018  1444  قتصاديات املتقدمةاإل
  229  296  292  478  630  565  ديات الناميةقتصااإل

  05  10  11  59  72  63  إفريقيا
  47  82  56  117  183  164  أمريكا الالتينية والكارييب

  23  38  47  68  90  78  غريب آسيا
  153  166  178  233  282  259  جنويب  وشرقي وجنوب شرقي آسيا

  51  61  52  70  123  91  جنوب شرقي أوروبا ورابطة الدول املستقلة
  4.2  5.8  5.3  50.5  62.1  42.5  قتصادات هيكليا واهلشة والصغريةاإل
  01  03  02  28  32  62  قل الدول منواأ

  03  02  04  22  62  16  البلدان النامية الغري الساحلية
  00  01  00  05  08  05  البلدان النامية اجلزرية الصغرية

  .10-9ص .، ص2010ستثمار العاملي تقرير اإلنكتاد، األ: املصدرٍ
     من اجلدول نالحظ سيطرة الدول املتقدمة على كامل تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر، سواء املتجهـة إىل                
الداخل أو املتجهة إىل اخلارج، على مدى كامل سنوات الدراسة، لتأيت بعدها إقتصاديات الـدول الناميـة، أمـا           

 األخرى، فإننا نالحظ تزايد حجم التـدفقات        ت إلفريقيا وإن كانت ليست يف مستوى حجم اإلقتصاديا        ةبالنسب
 لـرأس املـال   رها يف إطار إستراتيجية اإلنتـشا     فيالداخلة من سنة ألخرى، وهذا راجع لتوطن هذه اإلستثمارات          

األجنيب من جهة، وحتسن املناخ اإلستثماري ا من جهة أخرى، ويالحظ أيضا بالنسبة إلفريقيا تناقص التدفقات                
خرى، هذا إلستقرار رأس املال احمللي، وتغري نظرة هذه الدول للمستثمر احمللي، وحتسن املنـاخ            اخلارجة من سنة أل   

، أن التدفقات العاملية لإلستثمار األجنيب املباشر قد بدأت يف اهلبوط           2010ويبني تقرير األنكتاد لسنة     . اإلستثماري
وتال ذلك إنتعاش متواضع يف النـصف       . 2009إىل أدىن مستوى هلا، وإستقرارها عنده يف النصف األخري من عام            

  . 2010األول من عام 
ستثمار األجنيب املباشر منوا كبريا يف العقـدين املاضـيني          ف اإل ر لقد ع  :ستثمار األجنيب املباشر  معدل منو اإل   -3
ني التطور  قتصادي، واجلدول التايل يب   هتمام الكثري من أصحاب القرار يف اال اإل       إمما جعله حمل     )1980-2000(

   :1ستثمار األجنيب املباشر مقارنة مع معدل منو التجارة اخلارجيةالسريع يف معدل منو اإل

                                                 
 .10، ص مرجع سبق ذكرهسلمان حسني،  1-
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   .)%( مقارنة منو اإلستثمار األجنيب املباشر، التجارة الدولية والناتج الداخلي اخلام :)4-1( دول رقماجل   
  1981-1985  1986-1990  1991-1995  1996-2000  

    36.7  15.8  24.3  0.8  جنيب املباشرستثمار األتدفق اإل

     4.2 8.7  15.8  -0.1  الصادرات العاملية للسلع واخلدمات

  1.2  6.5  11.5  2.1  الناتج الداخلي اخلام العاملي

             Source: Claude Pottier, Les multinationales et la mise en concurrence des salaries, 
                         France, p 44,    10، صمرجع سبق ذكرهسلمان حسني، :  نقال عن .  

 راجع إىل عوامـل      وهذا ستثمارات األجنبية املباشرة خالل السنوات القليلة املاضية       وترية منو اإل   تتسارعلقد       
ولية هذه، باإلضـافة    مية منها على رؤوس األموال الد     امل خاصة النا  قتصاديات دول الع  إح خمتلف   تفَ أمهها ت  ،عديدة

قتصاديات العامل نظرا ملـا حتتاجـه    إقتصاديات هذه الدول مع بقية      إندماج  إشتراكي وبالتايل   يار املعسكر اإل  إإىل  
 عقب  قتصاد العاملي حاليا  اإل"يواجه  إذ   ،اجلنسيةوفرها إال الشركات املتعددة     ت  ال مصادر متويل التنمية يف بلداا إىل     

 القوي بعض التحديات اخلطرية اليت قد تؤثر على احلفاظ على معدالت النمـو احملققـة، إذ   عدة سنوات من النمو 
قاعة سوق اإلسكان بالواليات املتحدة األمريكيـة، وأزمـة         نتهاء فُ إ: هدد قدرته يف هذا الصدد عدة عوامل منها       ي

لعمالت الرئيسية األخرى، وتواصل    ا يف مواجهة خنفاض قيمة الدوالر األمريكي     إئتمان الناجتة عن هذا التطور، و     اإل
  .1"رتفاع أسعار النفطإقتصاد الدويل وعوامل اخللل يف اإل

 اجلـدول    الـشكل و   ، من خالل  2006ىل  إ 2001نالحظ سري معدالت النمو احلقيقي يف العامل للفترة املمتدة من                
  :نيالتالي

  .2006-2001 يف العامل للفترة ي معدالت النمو احلقيق:)3-1( الشكل رقم
 )النسبة باأللف                                                                                               (
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  .)5-1(من إعداد الطالب بناءا على معطيات اجلدول رقم  :املصدر                  

                                                 
،  11 القادسية، العـراق، الـد   ةامع، كلية اإلدارة واإلقتصاد، ج   القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادية    جملة،  قتصادية اإل ةاإلستثمار األجنيب ودوره يف حتقيق التنمي     صائب حسن مهدي،     -1

 .113، ص 2009، السنة 3العدد 
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  .)2006-2001( ةيوضح معدالت النمو احلقيقي يف العامل للمد :)5-1(  رقماجلدول 
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  5.4  4.9  5.3  4  3.1  2.5  العامل
  3.1  2.5  3.3  1.9  1.6  1.2  الدول املتقدمة
  3.3  3.3  3.9  2.5  1.6  0.8  منطقة اليورو

  2.6  1.4  2  0.8  0.9  1.9  الواليات املتحدة
  2.7  1.9  3.3  2.7  2.1  2.4  اململكة املتحدة

  2.2  1.9  2.7  1.4  0.3  0.2  اليابان
  2.7  2.9  3.3  1.8  2.9  1.8  كندا

  3.7  3.2  4.1  2.4  3.3  1.7  )∗(الدول املتقدمة األخرى
  5.3  4.7  5.8  2.5  5.4  1.2  )∗∗(الدول األسيوية حديثة التصنيع

  2.7  2.8  3.7  3.1  4.1  2.1  سترالياأ
  7.9  7.5  7.7  6.7  5  4.3  )∗∗∗(السوق الناشئة األخرى الدول النامية واقتصاديات

  5.4  5.6  5.8  4.7  3.7  4.4  إفريقيا
  6  5.5  6.6  4.8  4.5  0.2 )∗∗∗∗(وسط وشرق أوروبا
  7.7  6.6  8.4  7.9  5.3  6.3  رابطة الدول املستقلة

  9.4  9.2  8.7  8.4  7  6.1  الدول النامية األسيوية
  10.7  10.4  10.1  10  9.1  8.1  الصني
  9.2  9.2  7.8  7.3  4.3  4.1  اهلند

  5.7  5.3  5.6  6.5  3.9  3  الشرق األوسط
  5.5  4.7  6  2.4  0.3  0.5  )∗∗∗∗∗(نصف الكرة الغريب

  3.7  2.9  5.8  1.1  2.7  1.3  الربازيل 
  4.8  2.8  4.2  1.4  0.8  -  املكسيك

  .114، ص مرجع سبق ذكرهصائب حسن مهدي،  :المصدر

      
  

                                                 
 . سويسرا- 8السويد - 7 النرويج -6نيوزلندا  - 5يرلندا إ- 4الدمنارك - 3 قربص - 2أستراليا -1: املتقدمة األخرى كال منتضم الدول   )∗(
 . تايوان-4سنغفورة - 3 كوريا اجلنوبية -2 هونج كونج - 1: الدول األسيوية حديثة التصنيع هي  )∗∗(
 دول نصف - 5 دول الشرق األوسط -4 الدول النامية األسيوية -3 رابطة الدول املستقلة - 2 إفريقيا - 1: تضم الدول النامية وإقتصاديات السوق الناشئة األخرى مايلي  )∗∗∗(

 .الكرة الغريب
 بولندا - 11 مالطا -10 مقدونيا -9 لتوانيا -8 التفيا -7 ار - 6 إستونيا -5 التشيك -4واتيا  كر-3 بلغاريا - 2 ألبانيا - 1: تضم دول وسط وشرق أوروبا كل من  )∗∗∗∗(

 . تركيا- 15 سلوفينيا -14 سلوفاكيا - 13 رومانيا - 12
 شيلي - 8 الربازيل - 7 بوليفيا - 6 بربادوس -5 بليز- 4جزر الباهاما -3أنتيجوا وبربودا - 2األرجنتني -1: تضم جمموعة نصف الكرة الغريب دول أمريكا الالتينية التالية  )∗∗∗∗∗(
هندوراس - 19هاييت - 18غواتيماال -17 غرينادا -16 غويانا - 15 السلفادور -14كوادور  اإل-13دومينيكا - 12مجهورية الدومينكان - 11كوستاريكا -10 كولومبيا -9

 . ترينداد وتوباجو- 29فرتويال - 28ورغواي أ -27رينام  سو26بريو -25باراغواي - 24بنما -23 نيكاراكوا - 22املكسيك -21جامايكا  - 20
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  :وهناك خصائص أخرى نوردها كالتايل     
ستثمار يف اخلارج بعد خصم معـدل املخـاطر          املضيفة إذا كان العائد الصايف على اإل       ستثمار الدويل للدول   اإل يتجه -1

ويف حالة تساوي املعدلني بني دولتني مضيفتني فسوف يكون القرار          . ستثمار يف الداخل أي بلد املستثمر     أعلى منه على اإل   
ستثمار الدويل  تماالت التدخل احلكومي يف اإل    حإعلى أساس املخاطر اإلضافية وقيمة العملة احمللية وحرية حتويل األرباح و          

  .1الوافد
. ستثمارات الدولية للدولة املضيفة جتنبا ملشكالت البيئة والضرائب واملنافسة الطاحنة يف الـدول املتقدمـة               تتجه اإل  -2

   .2ستثمار الدويل لسعة أسواقها وقرا من أمريكا الشماليةوتعترب املكسيك والربازيل ذات مستقبل لإل
  .3ستثمار األجنيب املباشرستثمارات احمللية عن طريق التدفقات األساسية لإل تعويض النقص يف املدخرات واإل-3
 ختفيض العجز يف ميزان املدفوعات عن طريق تدفقات رؤوس األموال وزيادة الصادرات من املشروعات األجنبية -4
  .4قامة واليت تستخدم وسائل تكنولوجية حديثة يف اإلنتاجاملُ
مشروعات  قتصاد الوطين ككل نتيجة حملاكاة املشروعات احمللية للمشروعات األجنبية وبقيةرتفاع إنتاجية اإلإ -5
  .5 اإلمجايلقتصادي وزيادة الناتج احملليرتفاع معدل النمو اإلقتصاد األخرى مما يؤدي يف النهاية إلاإل
يب املباشر ال تتحمل الدولة املضيفة أي أعباء وال خترج ستثمار األجن حيث اإل، اخلارجيةة عالج مشاكل املديوني-6

  .6رؤوس األموال إال عند حتقيق ربح معني وبعد بقائها لفترة طويلة تساعد على زيادة النمو معها
رتفاع معدالت إقتصادية والقوانني الضريبية وجتماعية واإلرتفاع درجة املخاطر النامجة عن الظروف السياسية واإلإ -7

  .7 وتغري قيمة العملةالتضخم
يستطيع أي "يعترب اإلستثمار األجنيب املباشر وسيلة متويل دولية طويلة املدى، فقد :  وسيلة متويل دولية طويلة املدى-8

إقتصاد قومي يف املدى القصري أن يعتمد على القروض اليت مينحها له العامل اخلارجي، أو على رصيده من العمالت 
 حيتاج إليه من سلع مستوردة، أما يف املدى الطويل، فال بد هلذا اإلقتصاد القومي من البيع للخارج األجنبية، يف شراء ما

 اإلستثمارات يق، إال بتوليدها عن طر)الصادرات(، ولن تتوفر للدولة قدرة البيع هذه "8لكي يستطيع الشراء من اخلارج
  .األجنبية املباشرة

                                                 
 .21، ص 2000، بدون طبعة، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، اإلستثمار الدويل والتنسيق الضرييبفريد النجار،  -1
  . 21، ص املرجع نفسهفريد النجار،  -2
اإلستثمار األجنيب ونقل التكنولوجيا إىل  "، امللتقى الدويل األول حول ك سوناطراةية القدرات الطاقوية ملؤسساإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر ودوره يف تنم دريس رشيد، -3

  .2، ص 2008 جانفي، 28/29، املركز اجلامعي ببشار، "الدول النامية
 .3، ص املرجع نفسه دريس رشيد، -4
 .3 ص املرجع نفسه، دريس رشيد، -5
  .3ص ، املرجع نفسه دريس رشيد، -6
  .50، ص 2009، الطبعة العربية، دار اليازودي العلمية للنشر والتوزيع، األردن، اإلستثمار والتحليل اإلستثماري دريد كامل آل شبيب، -7
  .105، ص 2000، الطبعة األوىل، دار الكتاب احلديث، القاهرة، اإلستثمار والعوملةحسني عمر،  - 8
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قتصادي والتحوالت  ستثمار األجنيب املباشر هو لعب دور املسرع، أي تسريع النمو اإل          إن من بني أهداف اإل        .شرستثمار األجنيب املباأهداف اإل: ثانيا
ستثمارات األجنبية وذلـك بتهيئـة      ستخدام اإل إ يف طرق النمو تبحث عن جذب و        هي قتصادية، فالبلدان اليت  اإل

النظرية احلديثـة للنمـو     "ملفسرة للنمو اإلقتصادي    فمن بني العوامل ا   . 1ستقرار فيها واإلحنوها   انسياالظروف إل 
ي حركـة مـن     أن  أ كما،  "2الذايت تركز على اإلستثمار األجنيب املباشر كمتغري يستطيع تعزيز النمو اإلقتصادي          

املستثمر يسعى مـن    ألن   ،)الفائدة( حتقيق أقصى حد ممكن من العائد        هدفها هذهحركات رؤوس األموال الدولية     
ستثمار األجنيب  إلعموما ا  ،واله إىل حتقيق الفائدة باإلضافة إىل احملافظة على أصوله ومكانته السوقية          وراء توظيف أم  

  :املباشر يهدف إىل
وذلك من خالل املفاضلة بني املشاريع والتركيز       : )قيمة املوجودات ( احملافظة على رأس املال األصلي للمشروع        -1

 مع مرور الزمن حبكـم      )ثرواته( ال تنخفض قيمة موجوداته      يستثمار لك قلها خماطرة والتنويع يف جماالت اإل     أعلى  
  .3ن املستثمر حيافظ على رأس ماله األصلي وجينبه اخلسارةرتفاع األسعار وتقلبات السوق ألإ
 ذلك تعظيما ألرباحه وتقلـيال      ،ركز بالقرب من مصادر املواد اخلام أو املواد األولية        م البحث عن التموقع والت    -2

يف اإلنتاج، فاملنافسة العاملية بني املستثمرين األجانب أصبحت تفرض عليها السيطرة على مصادر املواد اخلام               لتكال
  .السيطرة على األسواق الدوليةو املواد األولية، حىت يتسىن هلا أ
عت بشغلب أسواق دول موطن املستثمرين األجانب ت      أ ف ،ختراق األسواق الدولية  إل البحث عن وسائل وسبل      -3

 فأصبح لزاما عليها إجياد أسواق جديدة لتصريف فائض إنتاجها وبدون هذه األسـواق              ،مبنتجات هذه الشركات  
  .ستحكم على نفسها بالزوال

ستفادة من األيدي العاملة الرخيصة، فتكلفة األيدي العاملة يف الدول األصلية للمستثمرين باهظة وأجـور                اإل -4
 .هلذه اإلستثماراتضيفة املبلدان الستقرار يف اإللشركات تفضل  هذه االعمال مرتفعة مما جيعل

 مما يساعد يف حتقيـق      ،قتصادية بني قطاعات اإلنتاج واخلدمات داخل الدولة املعنية       إ املسامهة يف خلق عالقات      -5
 .بينهاقتصادي التكامل اإل

 .ولوجية يف جمال اإلنتاج والتسويق نقل التقنيات التكن-6

                                                 
1- Padma Mallampally, Karl p. Sauvant, L'Investissement direct étranger dans les pays en  développement, 
Revue Finances& Développement, Mars 1999, p 36, Sit Web: 
www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/1999/03/.../mallampa.pdf, Consulté le: 14/02/2010, à 9h:15. 
2- Brahim MANSOURI, Effets des IDE et de l’ouverture commerciale sur la croissance economique au maroc, 
Conférence économique africaine, "Promouvoir le développement dans une ère de crises financière et économique", 
Centre de conférences des Nations Unies, Addis-Abeba, Éthiopie, 11 /13 Novembre, 2009, p 4, Sit Web: 
www.uneca.org/.../AEC2009Effetsdes-ide-etde-louverture-commerciale.pdf, Consulté le: 19/02/2010, à 22h:39. 

  .20، ص مرجع سبق ذكرهفيصل حبيب حافظ، : ، نقال عن21-20ص .، ص1997، األردن، دار املناهج للنشر والتوزيع، مبادئ اإلستثمارأمحد زكريا صيام،  -3
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 اإلعفاءات اجلمركية والتخفيضات الضريبية وخمتلف التسهيالت اليت تقدمها حكومات البلـدان            ستفادة من  اإل -7
  . ذلك يف إطار تشجيع قدوم رؤوس األموال الدولية،املضيفة

  .اجلنسيةن األجانب أو الشركات املتعددة يحتكار وهو هدف املستثمر اإل-8
قتصادات األقطار املتقدمة الصناعية الكربى     إطار النامية ب  قتصادات األق إستثمارات األجنبية على ربط      تعمل اإل  -9

  رتباط إىل  كما يؤدي هذا اإل   . قتصادية لتحقيق مطالبها  مكن األخرية من ممارسة الضغوط السياسية واإل      األمر الذي ي
  .1قتصادات املتقدمة من وقت آلخرقتصادية اليت تتعرض هلا اإلتعرض األقطار النامية للصدمات واألزمات اإل

فع من حجم السيولة على مـستوى    إن تدفقات رؤوس األموال األجنبية تعمل على الر       : قتصادي اإلنتعاش اإل  -10
البلد املستقبل، مما خيلق مصدرا ماليا تتمكن من خالله املؤسسات من متويل مشاريعها، وخري دليل علـى أمهيـة                   

ان الناشئة  يف جنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينيـة          قتصادي، جتارب البلد  رؤوس األموال األجنبية يف اإلنتعاش اإل     
  .2اليت تشهد بورصتها ديناميكية كبرية

  .3 تغيري البنيان أو اهليكل اإلقتصادي ونقله من طرق اإلنتاج التقليدية إىل طرق اإلنتاج املتطورة-13
   .4يادة الصادرات واحلد من الوارداتدعم ميزان املدفوعات من خالل ز  -14

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، " إشكالية النمو اإلقتصادي يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا"امللتقى العلمي الدويل الثاين ، لى األقطار الناميةاإلستثمار األجنيب املباشر وآثاره ع سعد حممود الكواز، -1

  .338، ص 2005 نوفمرب، 15- 14وراسي، فندق األ
 .59، ص 2007، بدون طبعة، مطبعة مزوار، اجلزائر، حماضرات يف اإلقتصاد النقدي والسياسات النقدية مفيد عبدالالوي، -2
  .30، ص 2008، بدون طبعة، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، التمويل الدويل ميثم عجام، -3
 .99، ص 2005، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد الثاين، ماي جملة إقتصاديات مشال إفريقيا، حوافز اإلستثمار اخلاص املباشر منور أوسرير، عليان نذير، -4
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   .الدوافع و المحددات، األهمية: األجنبي المباشر ستثماراإل: المبحث الثاني
و ، فعالة  كوا وسيلة متويل دوليةإىل إضافةقتصاد، إيف تنمية أي  كبرية أمهية املباشرة األجنبيةستثمارات لإل     

 إحدى طـرق سـد فجـوة    فهي، لي الدولية وتسويق املنتوج احمل األسواققتصاديات الدول النامية لدخول     إل أداة
 دور كبري يف التقليل     األجنبيةستثمارات  إلا إذ تلعب  .ترقية الصادرات، التقليل من الواردات     ،)ستثماراإل-دخاراإل(

 سنتناول يف هذا املبحث     فإنناقتصاديات الدول املضيفة، وعليه     متويل إل فرص  واحلد من املديونية نظرا ملا توفره من        
  . املباشراألجنيبستثمار ددات اإل ودوافع وحمأمهية

  . المباشراألجنبيستثمار أهمية اإل: األولالمطلب 
لتجـاء   اإل ءاثنستإب ، مبصادر متويل دولية   إالوفر  تت  ال أموال رؤوس   إىل تنمية حتتاج    وأقتصادي  إ نشاط   إن أي      

 ال تشكل جـزءا  األموالن هذه إذا فوهل .قتصاد الوطين التمويل يكون من مصادر خارج اإل" أي أن   املديونية، إىل
 بالتكامـل مـع   مبشاركة رؤوس األموال الدولية، الدول تستطيع النمو أكثر،         "  لكن ،1"من الناتج احمللي الصايف   

مصدر مهم لنمو البلـدان       املباشر األجنيبستثمار  يعترب اإل "لذا  ،  "2زيادة تكوين رؤوس األموال   لاملدخرات احمللية   
 إذخرات احمللية عن سد هذه الفجـوة،       د اليت عجزت فيها امل    املضيفة بالنسبة للدول    مصدر مهم نه  أكما   ،3"النامية

سـتثمار   اإل أعطى " كما،  4"ستثمار األجنيب املباشر، أفضل ما هو متاح من مصادر التمويل اخلارجية          يشكل اإل "
  العمـل  وأسواق املال،   رأس أسواق  املباشر دفعة هامة ملسرية التكامل العاملي، من خالل املسامهة يف ربط           األجنيب
ظمها إلجياد املناخ   لذا وجب على الدول النامية هيكلة ن      . 5" املال يف الدول املضيفة    رأس وإنتاجية،  األجوروزيادة  

    قتصاد البلد، بغية الوصول ألفضل مصادر التمويل الدوليـة، كـون           إ حنو   ستثمارات األجنبية نسياب اإل املناسب إل 
ترجم يف تكوين حلقة من     قتصادية، الذي ي  دخار املتاح حنو متويل املشاريع اإل     اد يتمثل يف توجيه اإل    قتصمتويل اإل  "

 األجـنيب سـتثمار   اإل عن طريق  ، تستطيع هذه الدول سد فجوة العجز املايل يف التمويل         وذا،  6"األموالرؤوس  
يف أيضا  ويساهم  . قتصاديالة يف اال اإل    عالقات جتارية فع   وإقامةقتصادي  ندماج اإل يشجع على اإل  "  الذي املباشر

 زيادة التبادالت بني البلـدين  إىليوفر الشروط اليت تؤدي هو توطيد العالقة بني الدول املستثمرة والدول املضيفة، ف 
ـ   (OCDE)قتصادية   باحثني من منظمة التعاون والتنمية اإل      ك فهنا .طويلةوهذا على مدى سنوات       1ن  أ وجدوا ب

 عندما  . يف املستقبل للبلد املستثمر    اإلضافية دوالر من الصادرات     2 املباشرة يعطي    األجنبيةتثمارات  سدوالر من اإل  

                                                 
  .47، ص مرجع سبق ذكره  ميثم عجام،-1

2- Peter B KENEN, The International Economy, 4th Edition, Cambridge university Press, Cambridge, 2000, p 3. 
3- ESSO Loesse Jacques, Investissements directs étrangers: Determinantset influence sur la croissance 
économique, Revue Politique Economique et Developpement, n°:117, 2005, p 3, Sit Web: www.capec-
ci.org/docs/publications/PED117.pdf, Consulté le: 24/10/2010, à 23h:51. 

، فندق " إشكالية النمو اإلقتصادي يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا"، امللتقى العلمي الدويل الثاين باشر يف بعض الدول العربيةستثمار األجنيب املواقع اإل قويدري حممد،  -4
  .240، ص 2005 نوفمرب، 15و14األوراسي، 

  .240، ص املرجع نفسهقويدري حممد،  -5
6- Latifé Ghalayini, Monnaies et Banques, Première Edition, Dar al-Manhal el-Lubnani, Liban, 2006, p 117.  



   اإلطار النظري لإلستثمار األجنبي المباشر:الفصل األول
 

     

  
58 

 حيث يقدر كل واحـد      يكون التأثري مضاعفا وأكثر أمهية،    ستثمار األجنيب املباشر موجها للدول النامية       يكون اإل 
 .1" إضافية مستقبلية للبلـد املـستثمر       دوالرات كصادرات  7ستثمار أجنيب مباشر يكون عائده      إدوالر خارجا ك  

 )2009-1990 (ستثمار األجنيب املباشر ولإلنتاج الدويل خالل الفترة        واجلدول التايل يبني املؤشرات املختارة لإل     

  .2010ستثمار لسنة نكتاد يف التقرير العاملي لإلوهي بيانات صادرة عن األ
  .)2009-1990( يب املباشر ولإلنتاج الدويلستثمار األجنمؤشرات خمتارة لإل :)6-1(اجلدول رقم 

 )الراتوليارات الدمب(  اجلاريةباألسعارالقيمة 
  نسبة النمو السنوي

  دـــالبل )بالنسبة املئوية( 
90  2005  2008  2009  91/

95  
96/
00  

01/05  08  09  

التدفقات املتجهة إىل الداخل من      
  37.1-  15.7-  5.2  40.0  22.5  1114  1771  986  208  ستثمار األجنيب املباشراإل

التدفقات املتجهة إىل اخلارج مـن      
  42.9-  14.9-  9.2  36.1  16.8  1101  1929  893  241  ستثمار األجنيب املباشراإل

ستثمار األجنيب  جمموع تدفقات اإل  
  14.5  13.9-  13.3  18.7  9.3  17743  15491  11525  2082  املباشر املتجهة إىل الداخل

جنيب ستثمار األ جمموع تدفقات اإل  
  17.1  16.1-  14.6  18.4  11.9  18982  16207  12417  2087  املباشر املتجهة إىل اخلارج

سـتثمار  الدخل املتحقق على اإل    
  15.5-  7.3-  31.9  13.4  35.1  941  1113  791  74  األجنيب املباشر املتجه إىل الداخل

سـتثمار  الدخل املتحقق على اإل    
  14.8-  7.7-  31.3  10.3  20.2  1008  1182  902  120  األجنيب املباشر املتجه إىل اخلارج

    .7-6  ص.، ص2010ستثمار العاملي، نكتاد، تقرير اإلاأل: المصدرٍ

 إىلأن إمجايل حجم تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر املتجهة إىل الداخل ترتفع من سـنة               من اجلدول نالحظ         
 17743 إىل    حجم التدفقات املتجهة إىل الداخل     نسية ليصل زدياد إنتشار الشركات املتعددة اجل    إه إىل   أخرى، مرد 

تثمارات األجنبية املتجهـة إىل     س، كذلك نفس الشيء بالنسبة لإل     14.5 بنسبة منو تعادل     2009مليار دوالر سنة    
 مرده إىل حتسن     أي أن هذا التزايد ويف كال اإلجتاهني       17.1 بنسبة منو تعادل      مليار دوالر  18982 سجلت   اخلارج،

    .)2-1أنظر الشكل (تزايد طردي من سنة إىل أخرى يف  هو ناخ اإلستثماري العاملي، وامل
  
  

                                                 
1- Frédéric Beauregard-Tellier, L'Investissement direct étranger: Tendances récentes, Division de  l'économie, 
Rapport du parlement Canadien, Bibliothèque du Parlement, Canada, Le 23 Janvier 2004, p 3, Sit Web: 
www2.parl.gc.ca/content/lop/.../prb0335-f.htm, Consulté le: 26/01/2010, à 17h:17.  
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  منحىن تطور التدفقات العاملية املتجهة إىل الداخل وتلك املتجهة إىل اخلارج:)4-1(  رقمالشكل
     .2009-1990املباشر  جنيبستثمار األمن اإل                                

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

90 2005 2008 2009
ا����ات

ر
	
و
 د
ت
را
��
��

��ت ا������ر ا����� ا������ ا���()/� إ�/& ا�/ا�%   �$(� ع �

��ت ا������ر ا����� ا������ ا���()/� إ�/& ا��/�رج   �$(� ع �
  

                     Source: Construit par nous sur la base des données du tableau (1-6). 

 الناميـة   تقتصادياستثمار األجنيب املباشر املتجهة إىل اإل     ن تدفقات اإل  أ،  2010نكتاد لسنة    تقرير األ  يؤكد و     
، ذلك عـرب  2009ار دوالر يف عام  ملي548 إىل   % 27خنفضت بنسبة   إنتقالية قد   إ اليت متر مبرحلة     تقتصادياواإل

ستثمار األجنيب املباشر املتجهة إىل اخلارج من البلدان الناميـة          أما تدفقات اإل  . ست سنوات من النمو غري املنقطع     
 يف عام   % 21 فترة صعود قدرها مخس سنوات، تقلصت بنسبة         بعد فإا    دائم، نتقالإومن البلدان اليت متر مبرحلة      

 تـصل إىل  حـىت ستثمار، نتعاش يف التدفقات العاملية املتجهة إىل الداخل من هذا اإل   إحدوث  ومن املتوقع   . 2009
، مث تصعد إىل    2011 تريليون دوالر يف عام      1.5 -1.3، مث ترتفع إىل     2010 تريليون دوالر يف عام      1.2أكثر من   

 ، فقـد  2009 لسنة   CNUCED ـ وحسب تقرير ال   فريقياأما بالنسبة إل   .2012تريليون دوالر يف عام      1.6-2
ستثمار األجنيب املباشر الوافدة إليها إىل مستوى قياسي، مع حدوث الزيادة األسـرع يف غـرب                رتفعت مبالغ اإل  إ

ستثمارات األجنبيـة املباشـرة الوافـدة إىل    ، وشهدت اإل)2007 عام ل يف املائة خال   63رتفعت بنسبة   إ( إفريقيا
ستثمار األجـنيب املباشـر   ستمر اإلإ لتبلغ مستوى عاليا، و% 17 جنوب آسيا وغرا وجنوب غرا توسعا نسبته    

إىل أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر    ما بالنسبة أ .رتفاع للسنة السادسة على التوايل  املوجه إىل غرب آسيا يف اإل     
ـ  دائما حسب تقرير ييبالكار     بنـسبة   إليهـا ستثمار املوجهةرتفعت مبالغ اإلإ، قد 2009 لسنة  CNUCEDـال
ستثمار األجنيب املباشر املوجه إىل جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة للـسنة             اد توسع اإل  يزدإ مع،  % 13

 حنـدارا  إستثمار األجنيب املباشر إىل مجيع األقاليم ستشهد        أن تدفقات اإل   2009قع تقرير   ووت .الثامنة على التوايل  
  .2010 نكتاد لسنةرير األوهو ما حصل بالفعل بقراءتنا لتق 2009 يف عام
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ستخراجية من ختطي األزمة بشكل جيد نسبيا مقارنة بصناعات حـساسة           متكنت الصناعات الزراعية و اإل    " قد   و
سـتثمار األجـنيب     إضافة إىل ذلك هناك توقعات أفضل لإل       ،قتصادية، من قبيل صناعات تصنيع املعادن     للدورة اإل 

وفيمـا يتعلـق     ،عة وكثري من اخلدمات ومن املستحضرات الـصيدالنية       املباشر يف صناعات من قبيل جتارة الزرا      
ستثمارات يف جماالت جديدة غري مطروقة كانت يف بداية األمر أكثر صمودا يف وجـه               ن اإل إستثمار، ف بأسلوب اإل 

ومـن اجلهـة    ،  )3-1لـشكل   انظر  أ(،  2009، إال أا تضررت تضررا شديدا ا يف عام          2008األزمة يف عام    
حندار املستمر، لكنـها مـن    برحت آخذة يف اإل    ندماج الشركات وحيازا عرب احلدود ما     إن عمليات   إ، ف األخرى

وحدثت أثناء األزمة عمليات ال يستهان ـا يف جمـال           . نتعاش مستقبال احملتمل أن تكون هي الرائدة يف حتقيق اإل       
شر من جانيب صناديق رأس املال الـسهمي        ستثمار األجنيب املبا  حدث تراجع ملموس يف اإل    كما   ،ستثمارتصفية اإل 

  اخلاص، حيث نضأما صناديق الثروات السيادية اليت تنعم بأصول ضخمة، فقد بلغت مستوى           ، التمويل السهل  ب  
 هبوط حصائل   ن واجهت هي أيضا حتديات بسبب     إ، و 2008ستثمار األجنيب املباشر يف عام       من اإل  إرتفاع قياسي 

  .1"الصادرات يف أوطاا
    املباشر يف أهم القطاعات الرئيسيةاإلستثمار األجنيب اتمتقسي :)5-1( رقم كلالش

   .2008-1987 وأهم مخس قطاعات صناعية للفترة      

15%

7%22%

13%

0,30%
8%

9%
26%

ا����#� $�ت إ�3�4د�1� 8�%، ��516 وإ��3"ت

$�ت أ��ى� 51، $.��� و>��ول�� أو� �1ت أ��ى

آ#�#�=#�ت و$��(�ت آ#�#�=#� ��3#��ت أ��ى

  
                         Source: World Investment Report 2009, p 28.    

  
يف عـام   203 إىل 2007 يف عـام  274ض من   خنفإ الصفقات الضخمة قد     عدد من ن  إف البلدان املتقدمة،    أما يف  

مـن   41 مـع ،  2008ستحواذ ال يزال قويا يف عام       ندماج واإل نشاط اإل  نإ ف ملقابل يف البلدان النامية،   با ،2008
قتصادات اليت متـر مبرحلـة       يف اإل  ،2007مثل هذه الصفقات يف عام       35الصفقات الضخمة املربمة، مقارنة مع      

  .2 2007 عام يف 10مع   مقارنة2008 يف عام 7ىلإ خنفض العددإ فقد نتقاليةإ
                                                 

1- CNUCED, Rapport sur l'investissement dans le monde 2009, Sociétés Transnationales, Production Agricole et 
Développement,Genève, 2009, p 2. 
2  - UNICTAD, World investment report, Transnational Cor poration, Agricutural Production and 
Development, United Nations, New York, 2009, p 11. 
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 سـنة   23 املباشرة من خالل الصفقات اليت متت خـالل          األجنبيةستثمارات   اإل أمهيةواجلدول التايل يبني لنا          
  .املاضية

  .*2009-1987، )$ تزيد قيمتها عن بليون (ندماج والشراء عرب احلدود عمليات اإل :)7-1(رقم  اجلدول

  اإلمجاليةالنسبة   د الصفقاتعد  السنة
  القيمة

 ) بليون دوالر(
  اإلمجاليةالنسبة 

1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  

19  
24  
31  
48  
13  
12  
18  
36  
44  
48  
73  
111  
137  
207  
137  
105  
78  
111  
182  
215  
319  
251  
40  
  

1.6  
1.3  
1.1  
1.4  
0.3  
0.3  
0.5  
0.8  
0.8  
0.8  
1.1  
1.4  
1.5  
2.1  
1.7  
1.6  
1.2  
1.5  
2.1  
2.4  
3.0  
2.6  
1.2  
  

39  
53  
68  
84  
32  
24  
38  
73  
97  
100  
146  
409  
578  
999  
451  
266  
184  
291  
569  
711  
1197  
823  
171  

40.1  
38.7  
40.8  
41.7  
27.0  
21.0  
30.5  
42.5  
41.9  
37.9  
39.4  
59.0  
64.0  
70.0  
61.7  
55.0  
44.8  
51.5  
61.3  
63.6  
70.4  
68.3  
67.2  

Source: UNICTAD, World Investment Report, Op. Cit., p 11. 
  .) جوان- جانفي( 2009 السداسي األول فقط من سنة -*

  : يفستثمار األجنيب املباشر بالنسبة للدول  أمهية اإلتكمن     

 بالنسبة  ة خاص ،اخلارجي مصدر رئيسي من مصادر التمويل        النامية  املباشر بالنسبة للدول   األجنيبستثمار  يعترب اإل  -
  . فقط العامل اخلارجيمنستدانة  على اإل تعتمدقتصاديااإ ويعية  من مصادر طبلخيمدا متلك أي  للدول اليت ال

كرب من التحكم والـسيطرة علـى       أإتاحة الفرصة لتحقيق درجة     "ـستثمار األجنيب املباشر كوسيلة ل    يعترب اإل  -
  .1"تسويق املنتج

ترب مصدرا من مصادر معاجلة      املباشر يع  األجنيبستثمار   اإل ،بالنسبة للدول اليت تعاين عجزا يف موازين مدفوعاا        -
  .هذا اخللل من خالل العملة الصعبة اليت يوفرها

   .قتصاديات الدول املضيفةزيادة القدرة التصديرية إليساعد على  -

                                                 
 .18، ص 2006، بدون طبعة، مؤسسة لورد العاملية للشؤون اجلامعية، البحرين، إدارة األعمال الدوليةمصطفى كامل، عبد الغين حامد،   -1
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 اليت كانت غري متـوفرة مـن        اإلنتاجختفيض التكلفة بالنسبة للمضاعفات احمللية عن طريق توفري بعض عناصر            -
   .1قبل
 املباشر له دور يف تنمية امللكية الوطنية وخلق طبقات جديدة من رجال األعمال يف املـستقبل      ستثمار األجنيب اإل -

ستثمار، أو إنشاء مشروعات جديدة     عن طريق قيام أفراد اتمع أو رجال األعمال مثال باملسامهة يف مشروعات اإل            
ـ               سـتثمارية  ات املـشروعات اإل   تقوم بتقدمي خدمات مساعدة، أو جلب وتوريد املواد اخلـام أو توزيـع منتج

 .2اخل...األجنبية

كتـساب  إة القيمة املضافة، وتقوية نظام تقسيم العمـل، و ل املباشر يسمح بتجزئة فعالة لسلساألجنيبستثمار  اإل -
 3. التوازن مليزان املدفوعاتإعادة املباشر يساعد على األجنيبستثمار  اإلأنميزة التخصص، كما 

خنفاض حجم املساعدات الدولية والقروض اليت كانت املـصدر         إاألجنيب املباشر أدى إىل     ستثمار  اللجوء إىل اإل   -
 .4ستثمارات األجنبية املباشرة بشكل كبري يف حني ضعف دور املصادر الرمسيةاألساسي للتمويل، حيث منا دور اإل

قتصاد البلد املـضيف، ويظهـر   إلستثمارات األجنبية املباشرة تلعب دورا مهما يف الرفع من القدرة التنافسية           اإل -
  .رتفاع الصادرات وتراجع الوارداتإذلك يف مدى قوة 

 امللكية الوطنية ورفع مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج القومي وخلق طبقة جديدة من رجـال                ةاإلسهام يف تنمي   -
اث مشروعات جديـدة     ستحدإستثمار أو   األعمال وذلك عن طريق قيام أفراد اتمع باملسامهة يف مشروعات اإل          

  .5ستثمارية األجنبيةمساندة للمشروعات اإل
ستخدام الفاعل ملواردهـا، أو      مسامهة املشروع يف حتقيق فوائد مشتركة له وللدول املضيفة، سواء عن طريق اإل             -

 عجلـة مقابل حتقيق أرباح بينية سواء للمستثمر أو للدولة املضيفة حبيث حتقق يف النهايـة حتركـا ملحوظـا يف                    
  .6قتصاداإل

  :  املباشر من وجهة نظراألجنيبستثمار  اإلأمهية تكمنيف حني      
 اخلـارجي   التجـاري قتصادية يف اـال     دافعوا عن احلرية اإل   "قتصاديني الكالسيك    اإل إن :النظرية الكالسيكية 

 بكل بلد من البلدان      يؤدي أن سياسة جتارية حرة ميكن      إتباعوقد بنوا دفاعهم عن هذه احلرية على أن         . والداخلي
                                                 

،  مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر:اإلستثمار األجنيب املباشر يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف دول مشال إفريقيا بني الواقع واملأمولرين حاج قويدر، كتوش عاشور، قو -1
  .6، ص 2008ي،  جانف28/29، املركز اجلامعي بشار، " اإلستثمار األجنيب ونقل التكنولوجيا إىل الدول النامية"امللتقى الدويل األول حول 

 اإلستثمار  "، امللتقى العلمي الدويل الثاينحتديات البلدان النامية يف إستقطاب اإلستثمار األجنيب املباشر ومتطلبات حتقيق فوائده دمحان، مادي حممد إبراهيم، ح بن عبد الفتا-2
  .2، ص 2007 أكتوبر 23 و 22مد بوقرة، بومرداس، يومي ، جامعة أحم"األجنيب املباشر ومهارات األداء اإلقتصادي حالة بعض الدول النامية

3  - Thomas A. Zimmermann, Les Investissements directs: Evolution actuelle en théorie, Pratique et Politique, 
Revue de la Politique Economique, n°: 7, Université de Saint-Gall, Berne, 2008, p 7, Sit Web: www.zimmermann-
thomas.de/publikationen/tz_08_vw_dirinv_fr.pdf, Consulté le: 19/12/2009, à 18h:16. 

  .4ص مرجع سبق ذكره،  يوسف مسعداوي، -4
   .119 ص مرجع سبق ذكره، صائب حسن مهدي، -5
دراسة قانونية مقارنة ألهم التشريعات العربية واملعاهدات الدولية مع اإلشارة إىل منظمة التجارة العاملية : ضمانات اإلستثمار يف الدول العربية عبد اهللا عبد الكرمي عبد اهللا، -6

 .37، ص 2008، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ودورها يف هذا اال
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 تنتج لنفسها ولغريها مـن الـدول        أنوهكذا تستطيع كل دولة     .  عدة سلع  أو سلعة معينة    إنتاج  يف التخصص   إىل
 املزايا النسبية سوف يزيد من الرفاهية       أساس على   اإلنتاجفاحلرية التجارية وما يترتب عليها من ختصص كل بلد يف           

 املباشـر هـو   األجـنيب ستثمار  اإل إنف قحف   أبو مالسال عبدرية حسب   ومن وجهة نظر هذه النظ     ،"1قتصاديةاإل
 املوظفة، ونتيجة   األموالكرب فائدة من العوائد اليت تدرها رؤوس        أ احمللية للدول املضيفة حلصد      اإلمكانياتستغالل  إ

 والقليل فقط   اجلنسية املباشر معروفة مسبقا وهي العودة بالفائدة الكبرية على الشركات املتعددة            األجنيبستثمار  اإل
   .للدول املضيفة

 تستثمر  اجلنسيةالشركات املتعددة    :أن عدد من املربرات هي      إىل الشأنتستند وجهة نظر الكالسيك يف هذا            
سـتثمارها يف الـدول     إكرب الفائدة، كما أا تقوم بتحويل كامل أرباحها إىل خارج احلدود بدل             أالقليل لتأخذ   
دم معها إال التكنولوجيا املستهلكة يف بلـداا  لشركات ال تستق هذه األنل إلمكانيات البلد،   ستغالإاملضيفة وهذا   

سـتثمار  كما يعيـب عـن اإل     . ختيار التكنولوجيا إ يف إطار    أوطاا و حتتفظ بتقنيات اإلنتاج احلديثة يف        ،األصلية
ستراتيجية مما جيعل البلد املضيف     اإل الصناعات   ستثمار يف ستهالكية بدل اإل  اد اإل واألجنيب املباشر امليل إىل إنتاج امل     

قتـصاديات هـذه    إن  أل ،ىل هذه الشركات باخلصوص   إته إىل العامل اخلارجي و    عيب وبالتايل ربط ت   ،كيستهالإبلد  
على هذه الشركات إحداث الطبقية يف اتمع وذلك        كما يعاب أيضا     ،ستهالكيةإقتصاديات  إالبلدان تتحول إىل    

 إىل طبقات من خالل األجور اليت تقدمها ملوظفيها مقارنة بأجور موظفي الشركات الوطنيـة ممـا                 بتقسيم اتمع 
  .يزيد اهلوة بني أفراد اتمع

 حيث تقـوم    ،ن النظرية احلديثة هي عكس النظرية الكالسيكية      إحسب عبد السالم أبو قحف ف      :النظرية احلديثة  
 و البلد املـضيف     اجلنسيةستثمار أي الشركات املتعددة     طريف اإل ال من    هو أن كِ   ساسيأفتراض  إهذه النظرية على    

ستفادة كل طرف هي    إغري أن    ، لآلخر احدمهأستغالل  إ وال يوجد    ،ستثمار بصفة مشتركة  مستفيدين من عملية اإل   
النـسبة للطـرف    ب ف ،ستراتيجيةإ كذلك حسب كل سياسة و     ،نسبية بالنسبة للجهة اليت ينظر ا إىل هذه العملية        

يف حيتاج إىل رؤوس األموال و التكنولوجيا الدقيقة و التقنيات احلديثة يف اإلدارة و التسيري و التسويق الـيت                   املض
 حباجة إىل املوارد الطبيعية و األيدي العاملة الرخيصة و األسواق والتسهيالت             بدوره الذيميتلكها الطرف األجنيب    

أصحاب ف .ختالف األهداف إشتركت رغم   إلتقت املصاحل و  إ ف ، البلد املضيف  تتوفر يف عوامل   وهي   ،و التحفيزات 
ستفادة مثلى مـن املـوارد      إستثمار األجنيب املباشر يف الدول املضيفة يساعد على حتقيق          ن اإل أهذه النظرية يرون ب   
تايل قتصادية بني قطاعات اإلنتاج و اخلدمات داخل الدولة وبال         و املساعدة يف دمج العالقات اإل      ،الطبيعية و البشرية  

 ومنه ختفيض وارداا مـن      ، باإلضافة إىل فتح األسواق الدولية أمام سوق الدولة احمللية         ،قتصادي ا إحتقيق تكامل   
جتاه العـامل اخلـارجي     إ صادراا   قويام ،كتفاء الذايت  اإل حمققاجتاهه  إ تقليل التبعية    الذي يؤدي إىل  العامل اخلارجي   

سـتثمار   وبالتايل حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات، إضافة إىل أن اإل          ،لصعبة زيادة رصيدها من العملة ا     ؤديا إىل م
                                                 

  .58، ص 1997 اللبناين، بريوت، ل، الطبعة األوىل، دار املنهمبادئ يف االقتصاد السياسي إبراهيم مشورب، -1
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نه أ باإلضافة إىل    ،لدولة احمللية قتصاد ا إاألجنيب املباشر هو مصدر جلعل تدفقات رؤوس األموال الدولية تنساب إىل            
ئف اإلدارية وتدريب األيـدي     لب التكنولوجية احلديثة يف جماالت اإلنتاج و التسويق وممارسة األنشطة و الوظا           جي

   .قتصاد البلد املضيفإالعاملة احمللية وهي كلها تعود باملنافع على 
  .ستثمار األجنبي المباشردوافع اإل :الثانيالمطلب 

بغية تشجيعها على  اإلستقرار      األجنبية   اتتتنافس الدول املضيفة على يئة املناخ املناسب جلذب اإلستثمار             
ــا    ــة" أنإذ ــدوليني اجلاذبي ــستثمرين ال ــى امل ــها عل ــد أن متارس ــن ألي بل ــيت ميك ــضمن ، ال    تت

  سـتثمار األجـنيب املباشـر      الـيت ختلـق الظـروف املواتيـة لـدخول اإل           ،جمموعة مـن العوامـل العامليـة      
نه فهذه  وم ،الفائدة تعظيم    الربح و  حتقيق الذين يهدفون إىل   ،1" املتبعة من قبل املستثمرين    اإلستراتيجيةمهما كانت   

 الوصول إىل العمالء يف الدول األخـرى        الذي يسهل ،  2"تتوجه إىل حيث جتد املناخ املالئم للنمو      "ستثمارات  اإل
 تنافس الدول فيما بينـها   شتدإوبالتايل  ،  3"مبيعات الفروع املستقرة يف اخلارج    "ـض ب و التصدير وتكاليفه ع   فبدل

، كل هذه املزايا واحلوافز والضمانات أصـبحت دافـع          اجلنسيةددة  لشركات املتع التقدمي املزيد من احلوافز لصاحل      
    .              وجعلها منطلق حنو أسواق أخرى جديدة،ستقرار فيها واإل،ستثمارات األجنبية لغزو هذه األسواقإللكبري 
  :من أهم هذه الدوافع جند     

  جتماعي واإلالدافع السياسي -1

سـتثمار   و أمهيته يف قرار اإل     تهثار جدل بني الباحثني حول درج     نه م ألى الرغم من    ستقرار السياسي وع   إن اإل     
 ذلك أن املـستثمر لـن       ،عرب احلدود الوطنية، إال أن هناك إمجاعا على أمهيته بوصفه عنصرا أساسيا يف هذا القرار              

س املال األجـنيب    أ فر ،ياسية فيها ستقرار األوضاع الس  إطمأن إىل   إخياطر بنقل رأمساله أو خربته إىل دولة ما إال إذا           
        . 4)∗(ستثمار يف ظل أجواء تسودها األزمات املختلفـة       ستقرار وال ميكنه أن يقوم باإل     يبحث بطبيعته عن األمان واإل    

، يعد عامال فـاعال يف      ستثمار األجنيب  ترغب يف جذب اإل    ستقرار السياسي يف الدولة اليت    ن اإل إمن جانب آخر، ف   
جتماعية فتنعكس مبا   أما العوامل اإل  . قتصاديات تلك الدول  إستثمار على اإلقبال واملسامهة يف تنمية       تشجيع هذا اإل  

                                                 
1- Christian AUBIN, Jean Pierre BEDOT, Daniel GOYEAU et Jacques LEONARD,  Le Rôle des éffets de change 
sur l'investissement direct étranger: Analyse comparative des investissement Américains et Européens dans 
les PECOS, Communication au Colloques International "Les Nouvelles frontières de L'Union Européenne",  
Marrakech: Maroc,16/17 Mars, 2005, Sit Web:  
www.cepii.fr/anglaisgraph/communications/pdf/2005/.../Leonard.pdf, Consulté le: 14/01/2010, à 18h:25. 

  .20 ص ،2009، بدون طبعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، األزمة املالية وإصالح النظام املايل العاملي إبراهيم عبد العزيز النجار، -2
3- Lionel Fontagné, Michaël Pajot, Investissement direct à l’étranger et échanges extérieurs : un impact 
plus fort aux États-Unis qu’en France, Revue Economie et Statistique, n°:326-327, 1999, p 71, Sit Web: 
www.ces.univ-paris1.fr/membre/fontagne/papers/LFMP_E&S.pdf, Consulté le: 14/01/2010, à 20h:03. 

 الشركات األمريكية مل توجه إستثماراا إىل دول أوروبا يف السنوات األوىل اليت تلت احلرب العاملية الثانية، حيث ساد التوتر السياسي بني  فإنحسب دريد حممود السامرائي  )∗(
تصبح يف أية حلظة ساحة حلرب عاملية ثالثة، بينما جند أن تلك الشركات توجه معظم إستثماراا يف ذلك احلني إىل كندا بسبب قرا من الشرق والغرب، وكانت أوروبا معرضة ألن 

 .جهة ، وإستقرار األوضاع السياسية فيها من جهة أخرى
  .82، ص 2006ركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ، الطبعة األوىل، ماإلستثمار األجنيب والضمانات  القانونية دريد حممزد السامرائي، -  4
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لدى مجهور املستهلكني يف بلد ما من تفضيل للمنتج الوطين على غريه، وذا املفهوم امليسر، قـد تـؤدي هـذه                     
شاء وحدات إنتاجية يف البلد املستورد هلذه       ستقطاب رؤوس األموال األجنبية، من خالل إن      إجيابيا يف   إالعوامل دورا   

ما ملساعدة دول حليفة، أو للتمكن من ممارسة الضغط على بلد معني وهذا ما              إ يكون  هذا الدافع      لذا. 1)∗(األموال
 وتوجيـه القـرار      التوسع والـسيطرة   دف ،ستثمارات األجنبية إىل الدول النامية    يالحظ من خالل تدفقات اإل    

  . دولذه الالسياسي هل

   قتصاديالدافع اإل -2
 سواء يف بلدام األصلية أو يف البلدان ، الربح وتعظيم فوائدهم وعوائدهمإىل املستثمرون األجانب يهدف     

 وبالتايل بلوغ العوائد إىل ، حىت درجة التشبعأسواقها فبالنسبة للبلدان األصلية فإم قد سيطروا على ،املضيفة
 كان أو زيادة درجة املنافسة بني شركات هذه الدول ، لتكدس اإلنتاجنتيجةو . ة فوقهأقصى حد ال ميكن الزياد

 أسواق إذ تعترب أمواهلا، وتوظيف رؤوس ، لتصريف منتجاا،لزاما عليها البحث عن أسواق جديدة خارج دوهلا
  .دافع مهم ولذا الدافع اإلقتصادي  جديدة حتقق أهدافها،الدول النامية أسواق 

   بة يف النمو والتوسع الرغ-3
ستحواذ على  ستغالل التجاري واإل   تطوير اإل  دف  إليها الشركات املتعددة اجلنسية    ىسعت أخرى دوافعهناك       

شـركات مل  هنـاك    . التوسع والنمو والقضاء على املنافسني املشاني      إىل إضافة،  األسواقكرب حصص ممكنة من     أ
ستثمار املباشـر يف أسـواق      ضطرت إىل اإل  إ ،هنفس  و املنتج  ه،فسن تستطع أن تنافس شركات أخرى يف السوق      

ستثمار   إىل اإل  هايف النمو والتوسع هو عامل ودافع يدفع      هذه الشركات    فرغبة   ،أخرى خارج حدود بلدها األصلي    
 هـذه  تـسعى إليـه    وهو هدف أساسـي      ، تنمو وتتوسع طوليا وعرضيا    نتيجة لذلك  و ،املباشر يف أسواق أخرى   

  .الشركات
    قتصادية واحدةإعتماد على سوق  التخفيف من خماطر اإل-4

لتخفيف من املخاطر الـيت قـد       ا من خالل  ،األسواقو   تنويع النشاطات    إىل املباشر   األجنيبستثمار   اإل يسعى     
 األجنيبلذا حياول املستثمر    ،   املال رأسهو خطر قد ينهي     قتصادية واحدة   إعتماد على سوق    اإل املال، ف  رأستصيب  

  مالـه  رأس من اهلزات واملخاطر اليت قد تـصيب          كي حيد  ،ستثماراته يف أسوق دول خمتلفة    إ توطنيب تفادي ذلك 
 الـشركات   أ تلج وهنا ،قتصادية اليت قد تتعرض هلا السوق الواحدة      زمات اإل نعكاسات السلبية لأل  إلوتفاديا أيضا ل  

الشركات املتعددة اجلنـسية    " كما أن  ،ول خمتلفة وفتح فروع وشبكات هلا بد     األسواق تنويع   إىل املتعددة اجلنسية 

                                                 
 كما إضطرت شركة وستنغهاوس ، األمريكية وحدة إنتاج صناعية يف أملانيا إنطالقا من هذه العوامل(Axon) أنشأت شركة إكسون  فقدحسب دريد حممود السامرائي  )∗(

 .رطت يف عقود السكك  احلديدية أن يتم صنع تلك القطع حمليااألمريكية إىل إنتاج قطع الغيار يف فرنسا ألن احلكومة الفرنسية إشت
  .83، ص مرجع سبق ذكره دريد حممود السامرائي، - 1
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الة خـسارة   وقد تكون نتيجة حل    ،"1 البلد املضيف  تعامل معها مخرى  أسواق  أىل  إستستفيد من الدخول التفضيلي     
سـتثمارام  إضمنون عدم خسارة كل     هكذا ي ،   بأرباح أسواق أخرى   تهاتغطيل ، هنا تسعى الشركة   بأحد األسواق 
 يضمنون بقـائهم يف     بذلك فإم،  تعرض السوق الواحد إىل هزة ما     يف حالة    أو   ،سوق واحدة  يف   هايف حالة تركز  

  . قتصادية واحدةإعتماد على سوق  وبالتايل هو دافع خيفف من خماطر اإل،األسواق األخرى
   حتواء املعرفة الفنية والعلميةإ -5

ستثمار األجنيب  ستقطاب اإل إم بصورة أو بأخرى يف      شارة أيضا إىل أن التقدم العلمي والتقين يساه       اإلال بد من         
وإنتاجها دون مسامهة أو مشاركة من ميلك أسرار         savoir-faire)( نه من غري املتصور احلصول على التقنية      أإذ  

عتماد صيغة التعاون العلمي    إ ولغرض الوصول إىل هذا اهلدف تعمد الدول النامية على وجه اخلصوص إىل              ،التقنية
ستثمار تنصب على البحث والتطوير مث اإلنتاج مع مؤسـسات وشـركات الـدول    إد عموما بعقود    الذي يتجس 

           ا العلمية ومبقابل عاملتقدمة اليت ال تتردد عموما يف نقل معطيات قدرادافع جيعـل   ال  هذا ،2ض إىل الدول النامية   و
ستعملها يف اإلنتاج   توجيا الدقيقة اليت     من خالل التكنول   يةسواق الدول األركز يف العديد من     متوتتموقع  تالشركات  

لبها عـن طريـق      جب ختفيض تكاليف هذه السلع     العمل على    إىلالعديد من الدول    ب مما يدفع    احملتكرة من طرفها،  
سـتقرار  لمجيء واإلل أو تقدمي تسهيالت وحوافر هلذه الشركات ، شرائهابواسطة أو ،الشراكة مع هذه الشركات   

ركـز يف    مستثمار األجنيب املباشر يتموقع ويت     أصبحت املعرفة الفنية والعلمية دافع جيعل اإل        وبالتايل ،يف هذه البلدان  
  .األسواق اخلارجة عن بلده األصلي

    قيود التجارة اخلارجية-6
سترياد والتصدير دف محاية منتجاا     تضع كثري من الدول والسيما النامية منها بعض القيود على عمليات اإل                

ة من منافسة السلع األجنبية واحلصول على موارد إضافية للخزانة العامة واملثل على ذلك فـرض الرسـوم                  الوطني
ستريادها أو فرض سلسلة    إاجلمركية على السلع املستوردة أو وضع حد أقصى بكمية السلع األجنبية اليت يسمح  ب              

ن هذه اإلجراءات فسح اال أمـام رأس       أن ش  م ،سترياد السلع األجنبية  إمن اإلجراءات اإلدارية دف التقليل من       
املال األجنيب لتخطي هذه احلواجز من خالل إنشاء وحدات إنتاجية له يف تلك الدول الـيت تطبـق مثـل هـذه                    

 تدفع الشركات املتعـددة      املضيفة قيود التجارة اخلارجية اليت تفرضها الدول     صبحت  أ هكذا   .3األساليب التقييدية 
إقامـة  ب ها وذلـك   إنتاج هذه السلع داخل    عن طريق من الداخل    هاأسواقختراق  إب ،حلواجز لتفادي هذه ا   ةاجلنسي

 و  احملليـة  سـواق األداخل   سوق مثلها مثل أي وحدة إنتاجية وطنية ت       ،لداخليةها ا وحدات إنتاجية ختضع لقوانين   
  .للتموقع ذه الدول رستثمار األجنيب املباش وبالتايل أصبح تقييد التجارة اخلارجية دافع لإل،تصدر الفائض

                                                 
1- Slim Driss, L'Attractivité des investissements directs étrangers industriels en tunisie, Revue Région et 
Développement, n°: 25, 2007, p 140, Sit Web:  www.cndwebzine.hcp.ma/cnd_sii/IMG/pdf/Driss.pdf, Consulté le: 
22/03/2010, à 15h:34. 
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   قتصادية للدول املتقدمةالسياسة اإل -7
تـراق  خإإىل   يف الـدول األخـرى       ستثمارا الكربى على اإل   وراء تشجيع شركا   من الدول املتقدمة  دف     

 الـسعي  إىل باإلضـافة  وتوجيهـه،   الـسياسي  هاقراريف  التحكم   على أسواقها، و     و اهليمنة عليها  بغية ،أسواقها
توسـيع شـركاا يف   يـؤدي إىل  ع سوقها توسن أللرفع صادراا هلا،    اخلام بأمثان رخيصة،    صول على املواد    لحل

سـتثمار األجـنيب    نتشار اإل إقتصادية للدول املتقدمة دافع من دوافع        وبالتايل تعترب السياسة اإل    ،أسواق هذه الدول  
 . املباشر

  والتشريعيةنونية العوامل القا -8
رص األكثر قدرة على التكيف هي تلك الدول اليت هلا القدرة على رد الفعل بسرعة لألخطار أو الفُ                إن الدول        

  .أي اإلبداع يف خلق القطاع الذي ميكن الدولة من الصمود أمام منافسيها حىت ولو كانوا من الدول الكربى
ستفادة منها تعترب راسخة يف مؤسسات      إلستثمارات األجنبية املباشرة وا   إن القدرة على معرفة الفرص اليت توفرها اإل       

إن املؤسـسات أو جمموعـة   . ستثمارات األجنبيـة املباشـرة  هذا ما يفسر مفهوم التكييف املؤسسايت لإل     ،  الدولة
احلكومة، األسواق، التربيـة  :  هي Adaptation institutionnelleاملؤسسات املعنية بالتكييف املؤسسايت 

  .1جتماعي الثقايفواحمليط اإل
   :ميكن توضيح ذلك بالشكل البياين التايل     

  .هرم التكييف املؤسسايت: )6-1( رقم الشكل

  
سـطيف، العـدد   فرحات عباس،  ، جامعةقتصادية  و علوم التسيريجملة العلوم اإل،  حالة اجلزائر:قتصاد الوطينستثمار األجنيب املباشر على اإل    اإل أثريوسفي رشيد،    :المصدر

  .163–162  ص.، ص2005، 05

 من خالل جمموعـة مـن       األجنيب املال   رأس إمداداتسعت كل حكومات الدول النامية تقريبا لزيادة        " لقد     
 األمـوال  جـذب رؤوس     إىلستثمار اليت دف     يف مقدمتها قوانني تشجيع اإل     تأيت املؤسسية والتشريعية    األدوات

                                                 
  .163-162ص  . صاملرجع نفسه،ي رشيد،  يوسف-1
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عامالت التفضيلية يف جمال الـضرائب واجلمـارك وتـسهيل حتـويالت عائـدات          عن طريق حفزها بامل    األجنبية
تغـيري قوانينـه   ، و  لهإصدار قوانني جاذبة مثل  أخرىحوافز عديدة ضمانات و     ميقدت إىل باإلضافة ،"1ستثماراإل

تـدفع  كلـها تـسهيالت     ،  جتماعيةشتراكات اإل ختفيض اإل ،  تسهيالت عقارية  وتقدمي  الكاحبة لقدومه،  الداخلية
  . ستفادة من هذه املزايانتشار يف هذه الدول سببا لإلستثمار األجنيب املباشر باإلاإل
   حتكاراإل -9

حتكـار اإلنتـاج    إ و املـضيفة،  يف اهليمنة والسيطرة على أسواق الدول        اجلنسيةهي رغبة الشركات املتعددة          
   .ستراتيجيامإذه الشركات وإستراتيجية من  مسريي هنظرة وهي ،حتوائهمإ بقية املنافسني وزاحة إلالتسويقو

   الدول النامية العمالة يف رخص -10
 عوض األجور الباهظـة الـيت تتطلبـها         ،ستثمار األجنيب املباشر يف هذه الدول     هو دافع من دوافع تواجد اإل          

  .تكاليفر والستفادة من فارق األجو وبالتايل اإل،األيدي العاملة يف البلدان األصلية هلذه الشركات
   التواجد و التموقع بالقرب من املواد األولية -11
 خاصة تكاليف نقل هذه     من خالل التموقع بالقرب من مصادر املواد األولية ميكن للشركات تقليل التكاليف                

 فهو دافع من    .عليها اهليمنةالسيطرة و يسمح ب  ، وحدات إنتاج  شاءنإ وبالتايل التواجد بالقرب منها و     ا،املواد لبلدا 
   .باشرملدوافع اإلستثمار األجنيب ا

  :باإلضافة إىل ذلك ميكن أن نضيف الدوافع التالية     
رتفاع إرتفاع الدخول و  إستخدام املوارد املالية الفائضة وبالذات يف الدول املتقدمة نتيجة          إجياد منافذ وجماالت إل    -
ستخدامها داخل الـدول املتقدمـة، بـسبب        فوق احلاجة إل  دخارات النامجة عنها ومن مث حتقق فوائض مالية ت        اإل
جتمـاعي  خنفاض حاجتها إلقامة املشروعات اإلنتاجية اجلديدة، أو مشروعات البنية التحتية ومرافق رأس املال اإل             إ
ـ     العائد الذي ميكن أن حيققه هذا اإل       خنفاضإو ا ستخدام يف الدول املتقدمة نتيجة املنافسة احلادة بني املشروعات فيه

سـتثمار األجـنيب    ستخدام هذه املوارد املالية يف الدول األخرى من خالل مـشروعات اإل           إاألمر الذي يدفع حنو     
  .2املباشر

فمـثال لـو    . جل محاية حصتها يف السوق    أستثمار يف اخلارج وذلك من       تقوم الشركات املتعددة اجلنسية باإل     - 
 الـيت كانـت     األجنبية األسواقضت السلع املنتجة يف     ستثمار يف اخلارج وعر    قامت باإل  )س( الشركة   أنفرضنا  
ن هذا يساعدها على محاية مركزها التنافسي الذي دده الشركات املنافسة يف            إ، ف األم السلع من البلد     إليهاتصدر  

                                                 
  .121، ص 2004، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن،  العوملة والتجارة اإللكترونية-األسس: التبادل التجاريعبدالعزيز عبدالرحيم سليمان،  -1
  .5- 4ص .صمرجع سبق ذكره، كتوش عاشور، قورين حاج قويدر،  -2
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 أسعارقل من   أ بأسعار كميات من السلع املنافسة وطرحها       بإنتاج الدولة املضيفة حيث تقوم هذه الشركات        أسواق
  .)1س(كة الشر

  . 2ستخدام احمللي لألفراد، دفع الضرائب احملليةمتالك مزايا الشركة احمللية من خالل اإلإ -
التغريات النسبية يف أسعار الفائدة وأسعار الصرف اليت ميكن أن تدفع رؤوس األموال إىل أن تتجـه إىل الـدول     -

  .ستثمار األجنيب املباشراألخرى عن طريق مشروعات اإل
  .ستثمار األجنبي المباشر اإلمحددات :لثالثاالمطلب 

 املباشر، تفسر عموما بدوافع الـشركات       األجنيبستثمار  ن حمددات اإل  إقتصاد، ف  اإل وأدبيات األعماليف عامل        
أصبح منذ سنوات مصدر متويـل مهـم للـدول ذات الـدخل        "ستثمار األجنيب املباشر   اإل  لذا ،3اجلنسيةاملتعددة  
رتفعـت بنـسبة    إستثمارات األجنبية املباشرة    تدفقات اإل ن  إف،  )2000-1990(ية األخرية   ويف العشر . الضعيف

ستثمارات األجنبية  واإل،   تريليون دوالر  1.169 بليون دوالر إىل     198.3 لتنتقل من    %83 بأكثر من     تقدر إمجالية
ن تـدفقات  إ ونسبة لنفس املصدرف،املباشرة الوافدة إىل البلدان السائرة يف طريق النمو عرفت منوا هاما لنفس الفترة    

 بليـون دوالر يف سـنة   24.1رتفعت من إستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل البلدان السائرة يف طريق النمو قد   اإل
  .4" 2000 بليون دوالر سنة 168.2 إىل 1990

ن املضيفة بدل أن تصدر     ستقرار يف البلدا   اإل اجلنسيةهناك ثالثة أسباب تفسر سبب تفضيل الشركات املتعددة              
  :5 هيهلا فقط

 يف الولـوج إىل     ، مث تلقى عوائق   ) املنتج الوحيد لسلعة جديدة    هي(حتكارية  إنطالقها ميزة   إتكتسب يف بداية     -1
  .حتفاظ جبزء من السوقجل اإلأستقرار يف اخلارج من  فتقرر اإل، عندما تظهر املنافسةاألسواق اخلارجية

أحسن من املرور   ،  )إنتاج املادة األولية، إنتاج قطع الغيار، تسويق املنتج النهائي        (ت  تفضل عوملة بعض العمليا    -2
  .على السوق الذي يعد خطر نوعا ما

 يث وجود اليـد العاملـة      ح ن تقيم مثال فروع تركيب    أحتاول احلصول عن مزايا تنافسية من البلد املضيف، ب         -3
  .األقل تكلفة

ستثمارات أجنبية مباشرة بني الدول ختضع لعـدد مـن العوامـل و             إكل  إن تدفقات رؤوس األموال على ش          
       نسياا ملناطق حمددة حيث الطبيعة اجلغرافية للبلد املضيف ميكـن أن تـؤثر عليـه              إ اليت تؤثر إما على      ،احملددات

                                                 
  .247، ص 2007، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع و الطباعة، األردن، نظريات وسياسات: اإلقتصاد الدويل أبو شرار، علي عبد الفتاح -1
  .84، ص 2007، الطبعة العربية، دار اليازودي العلمية للنشر والتوزيع، األردن، اإلدارة الدوليةسعد غالب ياسني،  -2

3- Oksan BAYULGEN, Foreign investment and political Regimes, First Edition, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2010, p 41. 
4- Léondre Sylvain DIEGHIOU, Les Déterminants de l'investissement direct  étranger Au Sénégal, Publication 
de L'Institut African de Développement Economique et de Planification, Dakar, Sénégal, 2005, Sit Web: www. 
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/.../IDEP/UNPAN023355.pdf, Consulté le: 14/01/2010, à 22h:41. 
5- Bernard Guillochon, Economie Internationale, Sans édition, Dunod, Paris,1994, p.p  90-91. 
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 شـتراكي إاطي حـر،    نظام دميقر ( املتبع يف الدولة املضيفة      ياسي أو على طبيعة العامل الس     ،)البعد أو القرب مثال   (
 أو  ،)قتصاد السوق أو نظام خمطط    إنظام  (قتصادي الذي تسري عليه الدولة املضيفة        أو على طبيعة النظام اإل     ،)ملكي

سـتثمارات  فمن السهل يف املدى القصري واملتوسط مرافقـة تـشجيع اإل         ".رة املواد اخلام وعوامل اإلنتاج    على وف 
وهناك دالئل كثرية تـشري إىل أن       . ، وال سيما بالنسبة للسياسة التجارية     قتصادية نشطة إاألجنبية املباشرة بسياسة    

ختصار وجود مـشاركة متزايـدة يف       إ وب -وجود نظام جتاري مفتوح، وتنوع للصادرات، وأسعار صرف معقولة        
ـ   . )∗(ستثمارات األجنبية املباشرة  ا تشجيع اإل  أ هي أمور من ش    -جتارة دولية متنوعة   د زديـا إن  إونتيجة لذلك، ف

ئتمان احمللي، ومبجرد وصول هذا املؤشر للتطور       زدياد اإل إستثمارات األجنبية املباشرة سيؤدي على األرجح إىل        اإل
ستثمارات األجنبيـة املباشـرة علـى كفـاءة          إىل املستوى املنشود، سوف ميكن جين مثار اآلثار املواتية لإل          املايل

نعـدام  إ و ، و التنظيم اإلداري   ،ستثمار األجنيب املباشر   املنظم لإل  فاإلطار التشريعي و القانوين    .1"ستثمار والنمو اإل
قتـصادي  سـتقرار اإل   واإل ،البريوقراطية باإلضافة إىل احلوافز والتسهيالت اليت تقدمها حكومات الدول املـضيفة          

مصرفية قوية   باإلضافة إىل منظومة     ، وبيئة تسيريية حديثة تتحكم يف تقنيات اإلدارة و التسيري         ،ووجود عمالة مؤهلة  
 .جتماعية األخرى هذا باإلضافة إىل احملددات السياسية اإل     . ستثماري املالئم و حديثة كلها حمددات توفر املناخ اإل      

نتقائي، هناك ثالثة شروط ضرورية ولكنها غـري كافيـة           واملسمى بالنموذج اإل   Dunningووفقا لنموذج دانينغ    
  :2 هياجلنسيةن طرف الشركات املتعددة ستثمار وإقامة وحدات إنتاجية يف اخلارج ملإل

 .الشركة جيب أن تكون هلا جمموعة من الكفاءات األساسية، أي متلك عوامل نوعية تتفوق فيها دوليا -أ

ستفادة من اليد    واإلنتاج يف دولة أجنبية، أمهها اإل      إستقرارهانتقاهلا و إجيب أن تكون هلا مزايا موقعية مرتبطة ب        -ب
 وأيضاسهولة الوصول إىل املعلومات حول األسواق احمللية        كذا  من الكفاءات واملهارات احمللية،     العاملة الرخيصة، و  

نتقلـت لإلنتـاج    إفمثال الـشركات الدامناركيـة      .  البلد املضيف  )مستهلكي(معرفة تفضيالت وأذواق مواطين     
نطالقـا  إ تصدر هلا    حىت ،ستثمار يف ماليزيا كي تستطيع بسهولة الوصول إىل دول وأسواق جنوب شرق أسيا            واإل

سـتثمار  ن اإل إجتاه، ف يف نفس اإل   . بدال من نقل السلع واملنتجات من النصف اآلخر من الكرة األرضية           يزيامن مال 
ستقرار يف الدول األجنبية لتفادي وختطي مشكل احلواجز اجلمركية املفروضة على           األجنيب املباشر، أحيانا ينتقل لإل    

  . بذلك خيترق سوقها من الداخل،الواردات يف الدولة املضيفة
 )شركات أخرى ( مبصادر خارجية    اجلنسيةستعانت الشركات املتعددة    إقل تكلفة للشركة إذا     أيكون اإلنتاج    -ج
  .   شتركت معها يف اإلنتاج عوض أن تنتج لوحدهاإو

                                                 
 يفضل ذلك بالطبع نوع اإلستثمارات األحنبية املباشرة اليت تسعى لتحقيق الكفاءة إىل أن ينمو دخل الفرد كثريا إىل  البلبل و حممد مصطفى عمران فإنهعلي أمحدحسب   )∗(

  .مستويات أعلى للحصول على مزيد من الدالئل
، أوراق صندوق )1999-1975شواهد من  البلدان العربية  (التطور املايل والنمو اإلقتصادي : إلستثمارات األجنبية املباشرة علي أمحد البلبل، حممد مصطفى عمران، ا-1

  .22، ص 2003، سنة 6اإلمارات العربية  املتحدة، العدد : النقد العريب، معهد السياسات اإلقتصادية، أبو ظيب
2- Christian Bjornskov, Basics of International Economics, Ventus publishing Aps, USA, 2005, p.p 49-50. 
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  .ستثمار األجنيب املباشرا يلي نتناول أهم احملددات جلذب اإلموفي     
  .األجنيب املباشر الراجعة للمستثمر األجنيبستثمار حمددات اإل: أوال
  : على حمددات منهااستثمار بناء باإلهيبين املستثمر قرار     
حد العوامل اهلامة والرئيـسية يف جـذب        أستثمار  يعترب معدل العائد على اإل     :ستثمارمعدل العائد على اإل    -1
 إال يف اخلارج    األجنيبستثمار   اإل إىل ال يتجه    األجنيب املستثمر   أنن القاعدة العامة هي      املباشر، أل  األجنيبستثمار  اإل

 اخلاصة مبنـاخ    األخرىخذ احملددات   أ بعد تعديله مبعدل املخاطر التجارية وغري التجارية، مع          األعلىتوقعا للعائد   
  .1ستثمار يف دولة معينةختاذ قرار باإلإعتبار، عند ستثمار والقدرة التنافسية يف اإلاإل
 أسـعار  كانت   أينما تتجه   األموال سفرؤو املباشر،   األجنيبستثمار   رئيسي لتدفق اإل   حمدديعترب :عر الفائدة س -2

  . الفائدة منخفضةأسعار كانت أينماتتوطن   الفإاالفائدة مرتفعة، والعكس صحيح، 
 اجلنـسية  املتعددة    يساعد الشركات  إذستثمار الدويل بصفة عامة،     يلعب التسويق دورا هاما يف اإل      :التسويق -3

 تسويقية عالية ومتطورة، وبالشكل     إمكانياتعلى معرفة حجم الطلب على منتجاا، حيث متتلك تلك الشركات           
تنويـع  مع   عالية   ةاملختلفة وبكفاء  األسواق إىلالذي ميكنها من القدرة على متييز منتجاا، وبالتايل سهولة دخوهلا           

  .2منتجاا
ستثمار املباشـر، حيـث     خنفاض تكاليف اإلنتاج عامل جذب للمستثمرين للقيام باإل       إ ميثل :تكاليف اإلنتاج  -4
  .قتصاديات احلجمإستفادة من مزايا  الضخم اإلم من خالل إنتاجهونستطيعي
ة  قدرات تكنولوجية هائلة وهي امليز     اجلنسيةمتتلك الشركات املتعددة     : القدرات الذاتية للتطوير التكنولوجي    -5

   وختـصيص ميزانيـات     اإلكتشافات الكبري على البحوث و    إنفاقها وهذا راجع إىل   ،ا وتعطيها التفوق  اليت متتاز ،
  وتلبيـة رغبـات     حتياجـات الـسوق   إجل تغطيـة    أ من   ،كتشافات متواصلة إكبرية لذلك دف الوصول إىل      

 هـي   ،يها الدول املـضيفة   هذه التكنولوجيا الدقيقة اليت تفتقر إل     . ستمرار مبنتجات جديدة  إ واخلروج ب  ،املستهلكني
  .سهولة السيطرة عليهالالدافع الذي جيعل هذه الشركات تستقر يف هذه األسواق 

  .ستثمار األجنيب املباشر لدى الدولة األمحمددات اإل: ثانيا
قـع  ا املو أو ذات املوارد الطبيعيـة      ة كانت الدول املتقدمة تفضل السيطرة عسكريا على الدول الضعيف         ابعدم     
سـتعمارها  إ أصبح فتغريت نظرا و  ،  التحررية حتت ضغط املقاومات العسكرية      ذلك، تراجعت عن    ةتراتيجياإلس

 هلذه الشركات   األم احملددات للبلدان    أهم نوجز   أنوميكن  ،  اجلنسية يف ذلك الشركات املتعددة      اوسيلته،  إقتصاديا
  : يف

                                                 
 -  تونس- األردن- مصر- املكسيك- ماليزيا-كوريا اجلنوبية: " دراسة مقارنة"ستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية الواقع والتحديات  فريد أمحد قبالن، اإل-1

                                                                                                  .        12، ص 2008، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، البحرين
  .14-13ص .، صاملرجع نفسه فريد أمحد قبالن، -  2
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 .جل توجيه قرارها السياسيأ من السيطرة واهليمنة على الدول املضيفةيف رغبة البلدان األم  •

 .لق فرص عمل لعمالتها خارج حدودها يف ختهارغب •

جتماعية، حىت تبقي الدول املضيفة يف تبعية دائمة هلا، وبالتايل يسهل            وأنظمتها السياسية واإل   نشر ثقافتها  •
  .إحتواءها

 .سواقها الداخلية بعد تشبع أمن أجل تصدير فائض منتجاا إىل الدول املضيفةفتح أسواق جديدة  •

 . األمةلو يف الدمقارنة بتوظيفها امواهلأحتقيق عوائد أعلى لرؤوس  •

ـ         باإل اجلنسيةتقوم الشركات املتعددة     • قتـراض، أو    األم يف اإل   ةستثمار يف الدول اليت تعتمد علـى الدول
 .تتم عمليات اإلسترياد والتصدير بينهمااملساعدات، حىت 

• ستثمارا من العائدات احملققة من اإلمعاجلة اخللل يف موازين مدفوعا . 

  . املباشر لدى الدول املضيفةاألجنيبستثمار حمددات اإل: ثالثا
  :التالية العناصربيئتها على لبلدان املضيفة جيب أن تتوفر ا األجنبية املباشرة حنو تستثماراحىت تنساب اإل     

   والتشريعية ةالسياسية القانونياحملددات  -1
    السياسيةتاحملددا -أ

 دولة متقدمة لدراسة العوامل اليت      )21( شركة من    )400(ورد يف إحدى دراسات البنك الدويل اليت مشلت              
 من املستثمرين يعتربون أن     % 61ستثمارية يف الدول النامية أن      ختاذ القرارات اإل  إيأخذها املستثمرون باحلسبان يف     

ـ   .ستثمار يف البلدان الناميةرا هاما يف قرارات اإل    املخاطر النابعة من أسباب سياسية تلعب دو       ن مـدى  إلـذلك ف
جتماعي وطبيعة التغريات السياسية اليت من املمكن حدوثها وخماطر التأميم ومصادره           ستقرار النظام السياسي واإل   إ

عتبـار  بعني اإل قتصادية تعترب من أهم املتغريات اليت يأخذها املستثمرون         والتدخل احلكومي النشط يف العمليات اإل     
  .1ستثمار، كما تشري إىل ذلك تقارير جلان البنك الدويل والدراسات املتخصصة يف هذا اال             ختاذ قرارات اإل  إعند  
ـ   . ستقرار السياسي يعترب أساسيا بالنسبة للمستثمرين األجانب اإل"ن لذا فإ  Frey et وهنـاك دراسـة  لـ

Schneider (1985) قتصادية إ حوت متغريات 1980 و 1979، 1976فترة  دولة نامية خالل ال54، غطت
ستقرار السياسي يف البلد املضيف حمدد هام يف        اإل ف ."2وسياسية، أكدت أن اخلطر السياسي يأيت يف املرتبة اخلامسة        

 و عدم وجود صراعات داخلية     ، اإلرادة الشعبية  وجود نظام دميقراطي حيترم   ألن  ،  رستثمار األجنيب املباش  جذب اإل 
  .ستثمار األجنيب املباشر كلها حمددات تشجع على جذب اإللسلطة،على ا

                                                 
، جامعة حسيبة بن بوعلي، ت مشال إفريقياجملة إقتصاديا، ) األردن كنموذج(آليات جذب اإلستثمارات اخلارجية إىل الدول العربية يف ظل العوملة  أمحد زكريا صيام، -1

  .94- 93ص .، ص2005الشلف، العدد الثالث، ديسمرب 
2- Bilel Ben Nahia, L'Impact de la corruption sur L'IDE: Application su r quelques pays MENA, Mémoire 
Master en sciences Economiques, Faculté de Sciences Economiques et gestion de Sfex, Tunisie, Sit Web:  
www.memoireonline.com/.../m_Limpact-De-La-Corruption-Sur-L-IDE-Application-Sur-Quelques-Pays-
MENA12.html, Consulté le: 27/02/2010, à 16h:25. 
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  ستثمار التشريعي و التنظيمي لإلراإلطا -ب
 املباشر من العوامل اهلامة املؤثرة على        األجنيب ستثمارنشطة اإل أل املنظمتنظيمي  ال و يتشريعال طاراإلوجود   إن     

 اجيابيإثر  ، ويؤ الثقة و األمان للمستثمر األجنيب    ، فهو يعطي    ددرمبا يعترب أهم حم   ، و   ستثمارات األجنبية جتاهات اإل إ
 فـي ف .قتصاد احملليجتاه اإلإرؤوس األموال من اخلارج إجنذاب   وبالتايل،ستثماره حنو البلد املضيف لإل   هاتجتاإعلى  

ار سـتثم ، ورغم التخوفات من صعود حمتمل للحمائية يف اإل        2009 وخالل النصف األول من سنة       2008سنة  "
ستثمارات األجنبية املباشرة، مـع     كرب على اإل  أن السياسات يف هذا اال بقيت يف جمموعها مشجعة على تفتح            إف

ـ  الضرائب على الشركات، وحسب التحقيقات السنوية ، وختفيض يفهاالتقليل من العراقيل أمام  CNUCEDـل

ـ  تعلقة باإل الوطنية املتاليت أدخلت على التشريعات والتنظيماحول التعديالت   ن إستثمارات األجنبية املباشـرة، ف
 أي لـصاحل هـذه      )جيابيـة إ( 85حيث كانت   ،  2008دخلت يف عام    عتمدت وأُ أُ من التدابري اجلديدة قد      110

سـتثمارات  جيابيـة لـصاحل اإل    إ، بينما نسبة التدابري األقل      2007 مقارنة بسنة    -8)1اجلدولأنظر  (ستثمارات  اإل
  .1"األجنبية بقيت بدون تغيري

  .)2008-1992( ستثمارالتعديالت اليت أدخلت على النظم الوطنية لإل :)8-1( رقم اجلدول

  املعدل السنوي
  
  البند  

1992-  
1994  

1995-  
1999  

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

ــيت  ــدان ال عــدد البل
أدخلت تعديالت علـى    

  ستثمار فيهانظم اإل

  
49  

  
66  

  
70  

  
71  

  
72  

  
82  

  
103  

  
92  

  
91  

  
58  

  
55  

    عدد التعديالت
95  

  
132  

  
150  

  

  
207  

  
246  

  
242  

  

  
270  

  
203  

  
177  

  
98  

  
110  

جيابيـة لـصاحل    إأكثر  
ستثمارات األجنبيـة   اإل

  املباشرة

  
94  

  
121  

  
147  

  
193  

  
234  

  
218  

  
234  

  
162  

  
142  

  

  
74  

  
85  

  
  

جيابيــة لــصاحل إقــل أ
  ستثمارات األجنبيةاإل

  
1  

  
11  

  
3  

  
14  

  
12  

  
24  

  
36  

  
41  

  
35  

  
24  

  
25  

     Source: CNUCED,Rapport sur L'Investissement dans le Monde, Sociétés  
                         Transnationales, Production Agricole et Développement, Genève, 2009, p 15. 
 
 
 

                                                 
1- CNUCED, Rapport sur L'Investissement dans le Monde, Sociétés Transnationales, Production Agricole et 
Développement, Ibid., p 15. 
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  .)2008-1992(  النظم الوطنية لإلستثمارالتعديالت اليت أدخلت علىخمطط :  )7-1( رقم الشكل           
  

 

                          Source: Construit par nous sur la base des données du tableau (1-8). 

ن أضعف أ، يف حني 2002، بعدها سنة 2004على نسبة من التعديالت سجلت سنة أمن املخطط نالحظ أن     
 بعد تغيري ، وهذا مرده لتوفر املناخ املناسب لإلستثمار يف أغلب دول العامل2007نسبة للتعديالت سجلت سنة 

  . تشريعات بغية جذب أكرب حجم من تدفقاتهإستحداث قوانني و والنظرة إجتاهه
   قتصاديةإلاحملددات ا-2
إذا كان  ، ف رستثمار األجنيب املباش  السوق للبلد املضيف حمدد من حمددات تدفق اإل       حجم  يعترب   : حجم السوق  -أ

ه أمال  هجتاإستثمارات األجنبية املباشرة تتدفق ب    ن اإل إ ف ،لتوسعامكانيات  إكل  ميلك  واعد  وسوق كبري ونشط    هذا ال 
نستطيع قياس حجم السوق مبقياسني مهمني ومها متوسط نصيب الفـرد           . يف حتقيق أقصى عائد والعكس صحيح     

عتباره مؤشرا للطلب اجلاري، أما املقياس      إس األول ميكن    فاملقيا. مقياس عدد السكان  و ،من الناتج احمللي اإلمجايل   
فإذا كان متوسط نصيب الفرد من النـاتج    ،حتماالته املستقبلية الثاين فيعد مؤشرا للحجم املطلق للسوق وبالتايل إل       

اد أي  رتفاع عدد األفـر   إ وب ،احمللي اإلمجايل مرتفع هذا يؤدي ملزيد من اإلنفاق من األفراد على السلع و اخلدمات             
 ينتج عنـه   الذي    على السلع و اخلدمات    كاإلنفاق ،خ يف هذه األسواق   ضتن هناك مبالغ ضخمة س    إعدد السكان ف  

د مهـم يف جـذب   دحتماالت النمو حم  إدد حجم السوق و    يعترب حم  كما،  اجلنسيةم أرباح الشركات املتعددة     يتعظ
  . حنو البلد املضيف أجنبية مباشرةتستثماراإتدفق رؤوس األموال الدولية على شكل 

سـتقرار  سـتثمار وتتمتـع باإل    رحبة باإل قتصادية كلية م  إ إن وجود بيئة     :قتصادية كلية مستقرة  إ سياسات   -ب
 بصفة خاصة، ألـا     رستثمار األجنيب املباش   واإل ،ستثمار بصفة عامة  والثبات من العناصر األساسية يف تشجيع اإل      
نفتاح علـى العـامل     قتصاد و اإل  هتمامها بتحرير اإل  إجنيب، فضال عن    إشارات سليمة لكل من املستثمر احمللي و األ       

 ويتم الوصول إىل هذه البيئة من خـالل تطبيـق بـرامج             ،ستثماراخلارجي واليت تعد متطلبات أساسية لتدفق اإل      
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 وال يتحقـق   .1قتصادي اليت تعمل على التحكم يف  التضخم وعجز املوازنة، وتقليل العجز التجاري            اإلصالح اإل 
ن تقدم الدولـة املـضيفة املزيـد مـن          أ ذلك ب  ،ستثمار وجاذبة له  وجود قوانني واضحة وحمفزة على اإل     هذا إال ب  

قتـصادية  تخلص من ملكيتـها وتـسيريها للمؤسـسات اإل   ت ، والتسهيالت و التحفيزات للمستثمرين األجانب    
 دور الدولة كمراقـب ومـنظم       صبحإذ ي ،  وصصتها حىت تكون هناك عدالة بني املستثمرين احملليني و األجانب         خب
عـصرنة   خاصة ،رستثمار األجنيب املباش لتدفق اإل  ةإزالة مجيع العقبات املعوق    كما جيب على الدولة   ،   فقط قتصادلإل

 ، باإلضـافة إىل   )عامالتسرعة يف التحويالت و امل    (النظام املصريف و البنكي و جعله يتماشى و املتغريات اجلديدة           
و أخريا تطبيـق بـرامج صـحيحة        ،  وصول إىل املعلومات من طرف املستثمرين األجانب      الوضوح و الشفافية لل   

 .قتصادي وذلك بالتحكم يف التضخم و عجز املوازنة، وتقليل العجز التجاريلإلصالح اإل

 قتصاديات املفتوحـة  ستثمار األجنيب إىل التوجه حنو اإل     مييل اإل  : على العامل اخلارجي   قتصادي اإل نفتاح درجة اإل  -ج
قتصاد للتعامل مع العامل اخلارجي معناه عدم وجود أية قيود علـى حركـة              جتاه اإل إقتصاديات املغلقة، و  وبعيدا عن اإل  

قتصادية يف توجيههـا، وعـدم وجـود أيـة      التبادل التجاري أو عناصر اإلنتاج األمر الذي يضمن حسن الكفاءة اإل          
نـه يهـتم   إستثمر األجنيب يسعى لتحقيق أفضل رحبية ممكنة، ف، ومبا أن امل)عناصر اإلنتاج(ختالالت يف هذه األسواق  إ

قتصاديات املفتوحة  ستثمارات األجنبية املباشرة متيل بطبيعتها إىل اإل      فاإل .2، وبعيدا عن فرض القيود    ةقتصاديبالكفاءة اإل 
قيودا على حركة التبـادل      اليت بطبعها تضع     ،قتصاديات املغلقة على العامل اخلارجي، ضمانا للعائد الكبري، وتنفر من اإل        

  .الدويل التجاري، و على حركة عناصر اإلنتاج
 خاصة بالنسبة للـدول     ةو اجلهوي  اإلقليميةلتكتالت  اإن   : واجلهوي والدويل  قتصادي اإلقليمي  تعزيز التعاون اإل   -د

 ستثمارات البينية اليت تؤدي    إل مما يعزز فرص ا    ،عزز قدرة هذه الدول على تعبئة مواردها وترقية التبادالت البينية         النامية ت
الـسوق   رحابة  ، طمعا يف    إليهااملباشرة  األجنبية  ستثمارات  فق اإل د ت إىل وأيضا ،قتصادية ذه البلدان   دفع التنمية اإل   إىل

  .فيها وطلبا للفرص املتاحة ها،املشتركة بين
حد العوامـل الرئيـسية يف جـذب        أمي  قتصاد القو متثل القوة التنافسية لإل   : وطينقتصاد ال القوة التنافسية لإل   -هـ
قتصاد القومي كلما كان ذلك مـدعاة للمزيـد مـن    نه كلما حتسن املركز التنافسي لإل أستثمارات األجنبية، ذلك    اإل
زديـاد قـوة وقـدرة    إزدياد املركز التنافسي معناه    إستثمارات األجنبية، والعكس صحيح، ولعل هذا يرجع إىل أن          اإل
سـتثمار لـضمان    متصاصها، مما يشجع على املزيد من فرص اإل       إاجهة أية ظروف خارجية و    قتصاد القومي على مو   اإل

  .3جلها املستثمر األجنيبأحتقيق الرحبية املطلوبة اليت يسعى من 

                                                 
 .36، ص مرجع سبق ذكره أمرية حسب اهللا حممد، -1
  .88- 87ص .، صق ذكرهمرجع سب مربوك، داملقصو نزيه عبد -2
 .88، ص مرجع سبق ذكره مربوك، د نزيه عبد املقصو-3
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ستمرار تـدفقها مرهـون حبـسن إدارة        إستثمارات األجنبية و  نتقاالت اإل إ :الوطينقتصاد   القدرة على إدارة اإل    -و
قتـصادية مـن سياسـات      قتصادية املتغرية، وما تنتهجه اإلدارة اإل     درة على مواجهة الظروف اإل    قتصاد القومي والق  اإل

قتـصادية علـى إدارة     ومن أهم املؤشرات اليت ميكن من خالهلا التعرف على قدرة اإلدارة اإل            .ملواجهة هذه الظروف  
سـتقرارها، وجهـود    إت، ومدى ثباا و   حتياطاحتفاظ مبجموعة من اإل   قتصادية باإل قتصاد القومي، قيام اإلدارة اإل    اإل

ـ        الدولة للمحافظة عليها تعترب من املؤشرات القوية على القدرة على إدارة اإل            نه أقتصاد القومي، األمر الـذي مـن ش
  .1ستثمارات األجنبيةتشجيع املزيد من اإل

   قتصادية الكلية احملددات اخلاصة بالسياسات اإل-3
  احملددات املالية والتمويلية -أ

سـتثمار األجـنيب، ال      يف جذب اإل   للمستثمر األجنيب دورا هاما   ستثمار اليت متنحها الدول النامية      تلعب حوافز اإل       
، ومتثل هـذه  ستثمارخرى يف الدول املضيفة لإل    نعدام املزايا النسبية األ   إسيما عندما متنح هذه احلوافز لتكون عوضا عن         

  : احلوافز يف
ئتمانات ضـريبة   إاحلوافز الضريبية بصفة أساسية ومن أهم أشكاهلا اإلعفاءات الضريبية املؤقتة           تتمثل يف   : احلوافز املالية 

ب ستهالك املعجل لألموال الرأمسالية، إعفاء السلع الرأمسالية املستوردة من الرسوم اجلمركية أو من ضرائ             ستثمار، اإل اإل
ستثمار يف املنـاطق    وافز اخلاصة اليت تطبق لتشجيع اإل     حوافز التصدير، عالوة على احل    الواردات األخرى، باإلضافة إىل     

  .2احلرة لكل مراحل الصادرات
  اليت متنح لتغطية جزء من تكلفـة رأس      ة تتمثل األنواع األساسية منها يف اإلعانات احلكومية املباشر        :احلوافز التمويلية 

الئتمان احلكومي املدعم، وكـذلك مـشاركة       ستثماري، ويف ا  املال، اإلنتاج، تكاليف التسويق املرتبطة باملشروع اإل      
ستثمارية اليت تتضمن خماطر جتارية مرتفعة، تأمني حكومي مبعدالت تفـضيلية           احلكومة يف ملكية أسهم املشروعات اإل     

 .3لتغطية أنواع معينة من املخاطر مثل خماطر تغري أسعار الصرف أو املخاطر غري التجارية مثـل التـأميم و املـصادرة                   
 يف جماالت الصرف مثل ضمان حتويل رأس املال و          رستثمار األجنيب املباش   تشمل املعاملة التفضيلية لإل    :ألخرىاحلوافز ا 

األرباح إىل اخلارج، وتشمل أيضا تزويد املستثمر باخلدمات األساسية مثل تنفيذ وإدارة املشروعات، تزويد املـستثمر                
ح خبصوص عمليات اإلنتاج و فن التسويق، املساعدة يف التدريب          مبعلومات عن السوق، توفري املواد اخلام، تقدمي النص       

سهم هذه احلـوافز    ترض ومباين ومرافق عامة بأسعار تقل عن األسعار التجارية، و         أتزويد املستثمر بالبنية األساسية من      
  .4يف ختفيض تكاليف إنشاء املشروعات بشكل غري مباشر وبالتايل إمكانية حتقيق معدل عائد مرتفع

  :          هناك بعض احلوافز األخرى اليت متنح لغرض دعم الرحبية للمشاركة األجنبية أي دعم الفروع األجنبية منها     
                                                 

  .89- 88ص .، صمرجع سبق ذكره مربوك، داملقصو  نزيه عبد-1
  . 39، ص ، مرجع سبق ذكره أمرية حسب اهللا حممد-2
  . 39، ص ، مرجع سبق ذكره أمرية حسب اهللا حممد-3
 .40، ص مرجع سبق ذكرهأمرية حسب اهللا حممد،  -4
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تقدمي ختصيصات بأقل من األسعار التجارية لألراضـي          ختصيص إعانات للبنية التحتية
تصاالت والنقل والكهربـاء    والعقارات وللمصانع واإل  

  واملاء
خدمات ماليـة، إدارة تنفيـذ املـشاريع ودراسـات            تختصيصات للخدما

قتصادية، معلومات عن السوق، جودة ورقابة جـودة        إ
  .على املنتج

  .محاية من منافسة خارجية  أفضلية السوق
أسعار صرف خاصة، معدالت ملكية، قروض أجنبيـة          يتعامالت خاصة بالتمويل اخلارج

  .خاصة، أفضليات يف معاجلة أخطار سعر الصرف
   .1لة تطبيقية حبتة وختضع للتقومي اخلاص بالكلف واملنافعألة نظرية إمنا هي مسأإن هذه احلوافز ال تعد مس

 لضرائب بالنسبة للمـستثمر األجـنيب      يتم تقدمي هذا النوع من احلوافز دف ختفيض أعباء ا          :حوافز جبائية  -ب
ترياد على املـواد    سستثناءات من رسوم اإل    واإل اإلعفاءات الضريبية : وهناك عدة بنود تنضوي حتت هذا النوع مثل       

 الوسيطية والسلع الرأمسالية، وإعفاء أو ختفيض معدالت الرسوم اجلمركية على الصادرات، وكذا             اخلام واملدخالت 
 عاما مـا    15إعفاء صادرات املشروعات باملناطق احلرة من الرسوم اجلمركية وضرائب التصدير ملدة قد تصل إىل               

ختاذ قـرار   إ هلا أمهية كبرية وخاصة يف       )التشجيعات الضريبية (فاإلغراءات الضريبية    .2غيل املشروع بعد مرحلة تش  
 ستثمار األجنيب املباشـر  جيابيا يف مردود اإلإحبيث تؤثر . ستقرار أم الختاذ القرار باإلإستثمار أم ال وكذلك يف اإل

 وال الوسيلة األكثر       تنه يتعني على الدولة اليت ترغب      إومن مث ف   ،  3"حلكومةستعماال من طرف ا   إشكل يف هذا ا
ستثماري الذي يشجع املستثمر    جل خلق املناخ اإل   أستثمارات األجنبية، أن تبذل اجلهد من       يف جذب املزيد من اإل    

  . ستثمارختاذ قرار اإلإعلى األجنيب 

  : منهااألخرى بعض احملددات إىل إضافةهذا      
نـدماج مـع     نوعية مثل اإل   أصولجل كسب   أ تستثمر يف اخلارج من      (FMN) نسيةاجل الشركات املتعددة    إن -

    .4ستحواذ عليها يف اخلارج اإلأوشركات أخرى 

                                                 
  .172، ص 2000احلامد للنشر والتوزيع، األردن، دار ، الطبعة األوىل،اإلجتاهات احلديثة يف مالية األعمال الدولية سرمد كوكب اجلميل، -1
  جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،،فريقياجملة إقتصاديات مشال إ، نظرة حتليلية للمكاسب واملخاطر: اإلستثمار األجنيب املباشر يف البلدان اليت متر مبرحلة إنتقال زيدان حممد، -2

 .120، ص 2004، 00العدد 
3- Chelbi Ali, Investissement direct étranger: Croissance et libéralisation du commerce extérieur, Magazine 
L'Economie Maghrébin, n° 127, 1995. 
4- Joseph DJAOWE, Investissements directs étrangers (IDE) et Gouvernance: Les Pays de le CEMAC sont-ils 
attractifs?, Revue Africaine de L'Intégration, Vol 3, n°:1, Janvier 2009, p6, Sit Web: www.africa-
union.org/root/ua/Newsletter/EA/.../Djaowe.pdf , Consulté le: 23/01/2010, à 13h:21.  
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من  اإلنتاج، وذلك بتخفيض تكاليف     قتصادية تستثمر يف اخلارج لتحسني فعاليتها اإل      اجلنسيةالشركات املتعددة    -
 حيث جتد حمدد التكلفـة يف البلـد         منخفضة بتكاليفليت متتاز    يف العديد من الدول ا     اإلنتاج نقل وتوطني    خالل

تدنيـة التكـاليف    ب املزايا تسمح هلا     كل هذه  التكنولوجيا، املهارات، املعرفة،     : الشركة حمدد  ، بينما متلك  املضيف
  .1مقارنة مع بقية املنافسني

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                 
1- Joseph DJAOWE, Op.Cit., p6. 
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  .ر األجنبي المباشرستثما اإلومخاطرنظريات، آثار : المبحث الثالث
قتصاديات الدول الناميـة    إ على   ء عب أصبحت اليت   ،بديل عن املديونية  ك املباشر   األجنيبستثمار   بروز اإل  إن     

ستحدثت قوانني جاذبـة لـه   أُدلت التشريعات، وع، فَإذ قُدمت له حوافز وضمانات   ،  جعله مطلب للدول املضيفة   
 .قتـصادية رس كحتمية للتنمية اإل   دضعت نظريات مفسرة، و   و فَ .ياسينيالسقتصاديني كما   هتمام اإل إ حمل   وأصبح

 ما هي اآلثار الـسلبية  ة وجبانب اآلثار اإلجيابي؟ما هي املخاطر اليت قد جيلبها معه للدول املضيفة  :السؤال املطروح و
  : اآلتيةمطالبثالثة سنجيب على هذه التساؤالت من خالل  ؟قتصاديات الدول الناميةإاليت قد يتركها على 

  .ستثمار األجنبي المباشرنظريات اإل: األول المطلب 
 املال  رأس أن إىلتشري  و   املال   لرأسسمى بالنظرية العامة للتدفقات الدولية      اليت ت  "ستثمار املباشر هي  نظرية اإل      

 حيـث   إىل ذات وفرته    نه سينتقل من مناطق   أ أي   ، احلدية اإلنتاجيةختالفات  ستجابة إل إ أخرى إىلينتقل من دولة    
العالقات اإلستثمارية تشمل   " لكون   .1" يرتفع فيها العائد   أخرى دول   إىل من دول ذات عائد منخفض       أو. ندرته

هـذه   تبحـث    و ،2"إنتقال األموال لغايات اإلستثمارات الطويلة املدى بني اإلقتصاد احمللي وبقيـة دول العـامل             
 متتلك ميـزة    أو شركة ما بوضع     تستأثريف تركيبة السوق الذي فيه      ستثمار  ظاهرة اإل عن   اإلجابةعن  "نظريات  ال

 عند حتركها   دف  الدولية حركة رؤوس األموال  ن  أل .3"ستثمار يف اخلارج   ميكنها من اإل   أوالشيء الذي يدفعها    
و  واحدة منتشرة طوليا وعرضـيا،       سوقجعل العامل عبارة عن     من خالل   بني الدول إىل تعظيم األرباح والعوائد،       

 و قد   .ختراقنتشار و اإل  ركز و اإل  مستراتيجيات للتموقع و الت    اإل  من  مستعملة العديد  ،مستوطنة أينما يتعظم رحبها   
   : يف ذلك عدة نظريات منهاطبقت
  .النظريات القائمة على هيكل السوق: أوال
متالك إمرة يف اخلارج    ستثمار األجنيب املباشر، يستوجب على الشركات املستث      حسب تفسري هذه النظريات لإل         
  :4حد العناصر األربعة التاليةأ تنافسية يف وحتكارية أإميزة 
  . تكلفة رأس املال-    
  .قتصاديات احلجم الكبريإ -    
  . نفقات البحث والتطوير-    
  . نفقات اإلشهار-    

                                                 
  .58، ص 2007، الطبعة األوىل، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، إدارة األعمال الدوليةحممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،  -1
  . 14، ص 2004، الطبعة الثانية، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، العمليات املصرفية اخلارجية ماهر كنج شكري، -2
  .82، ص 2006، الطبعة الثانية، دار املريخ للنشر، الرياض، إدارة األعمال الدوليةالرمحان أمحد،  عبد أمحد -3

4- Anne Androuais et autres, L'investissement extérieur direct, Presses universitaires de Grenoble, France, 1990, p 
87, 

ختصص النقود : ، أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية2005-1996 وآثاره على اإلقتصاد اجلزائري خالل الفترة ريب املباشاإلستثمار األجنعبدالكرمي بعداش، : نقال عن
  .82، ص 2007/2008واملالية، غري منشورة، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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  :وق هيستثمار األجنيب املباشر من زاوية هيكل السوهناك ثالثة نظريات تناولت دراسة اإل
  :La théorie des marchés imparfaits  نظرية عدم كمال السوق-1

 غياب املنافسة الكاملة يف أسواق الدول املـضيفة و نقـص يف              على أساس  بىنتنظرية عدم كمال السوق     إن       
ة  و عدم قدرا علـى منافـس       ، باإلضافة إىل ضعف قدرات الشركات الوطنية      ، و تدين يف اخلدمات فيها     ،السلع

 و تقنيـات تكنولوجيـة متقدمـة و    ، ملا تتمتع به هذه األخرية من قدرات مالية هائلةاجلنسية،الشركات املتعددة  
ـ     ، و األيدي العاملة املؤهلة    ، باإلضافة إىل تقنيات اإلدارة و التسيري احلديثة اليت متلكها         ،دقيقة افؤ  مما جيعل عدم التك

 إذ ،1"لق نوع من امليزة للشركات يف القيام باإلستثمار االجنيب املباشر         خت" وبالتايل   ،بينها و بني الشركات الوطنية    
خنفاض قدرة الشركة   إن هذا يعين    إحد األسواق األجنبية ف   أنه يف حالة سيادة املنافسة الكاملة يف        أيرى هود وينج    "

لـشركات املتعـددة     إحدى امليزات اليت تـدفع ا      اليت هي  ،"2متعددة اجلنسيات على التأثري أو التحكم يف السوق       
   . و فراغ السوق هلا و حدها، بضعف املنافس احملليلعلمها ،ستقرار يف الدول املضيفةستثمار و اإل لإلاجلنسية

   :ت املوجهة لنظرية عدم كمال السوقنتقادااإل
  :3 هلذه النظرية جنداملوجهةنتقادات من بني اإل     

ستثمار األجنيب يف اخلارج وهـذا      ددة اجلنسية جبميع فرص اإل     أن هذه النظرية تفترض إدراك ووعي الشركة متع        -أ
  .غري واقعي من الناحية العملية

 أن هذه النظرية مل تقدم أي تفسري مقبول حول تفضيالت الشركات متعددة اجلنـسيات للتملـك املطلـق                       -ب
ية هلذه الـشركات يف الوقـت   حتكارستغالل جوانب القوة أو املزايا اإل     ستثمار اإلنتاجية كوسيلة إل   ملشروعات اإل 

ستثمار أو العمليات اخلارجية كالتصدير أو عقود التراخيص        الذي ميكنها حتقيق ذلك من خالل أشكال أخرى لإل        
  .إخل... اخلاصة باإلنتاج أو التسويق 

  :)Théorie du cycle de vie du produits) R . vernon فرنون نظرية دورة حياة املنتج لـ -2

–vernon رميونـد فرنـون      األمريكيقتصاد  دورة حياة املنتج الدويل من طرف عامل اإل       نظرية   ءتجالقد        

roymond       4ستثمار اخلارجيني تفسري التجارة واإل  " من أجل ،  األمريكية من جامعة هارفارد بالواليات املتحدة" 
مبراحـل  عة من السلع متـر      أي سل  أن هذه النظرية هو      أساس ،5"قتصاد ديناميكي تسوده املنافسة   إيف ظل   " وذلك

 أي  6"يكون جديدا يف البداية مث ينتشر يف الدول الصناعية األخرى مث يصبح منطيا بعد ذلك              "  فاملنتج ،عمرية خمتلفة 
                                                 

، دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنون شرق آسيا وأمريكا الالتينية مع التطبيق على مصر:  يف عصر العوملةحمددات اإلستثمار األجنيب املباشرالسالم،   رضا عبد-  1
  .48، ص 2002بدون طبعة، نشر قسم اإلقتصاد واملالية العامة، جامعة املنصورة، مصر، 

  .83، ص 2007، بدون طبعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، التسويق الدويلعبد السالم أبو قحف،  -2
 . 60 - 59ص  .، ص املرجع نفسهعبد السالم أبو قحف،  -3
  .91، ص 2010، الطبعة األوىل، مكتبة اتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن، إدارة األعمال الدولية عبد الرزاق الرحاحلة، زاهد حممد ديري، -4
  .313، ص 2002، الطبعة العاشرة، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، نظم التصدير واإلسترياد: التسويق الدويل صديق حممد عفيفي، -5
  .85، ص 2007، بدون طبعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إقتصاديات دولية حممود يونس، -6
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امليزة النسبية للمنتوج متر من الدولة املتقدمة موطن املنتوج األصلي إىل الدول األقل تقدما، أين تكـون اليـد                 "أن  
ذا سيترافق بإستثمارات أجنبية مباشرة تأيت من الدول املبتكرة حنو الدول اليت متلك يد عاملـة  العاملة أقل تكلفة، ه   

عتبار لتربير العالقة بني التجارة      يف اإل  الزمين العامل   مع أخذ  غرضها تفسري مربرات التجارة الدولية،       ،1"أقل تكلفة 
       . املباشراألجنيبستثمار الدولية واإل

  :كما هو موضح يف الشكل التايلأربعة مراحل رئيسية،  أي سلعة متر بحياةن دورة إ ف،قاوكما قلنا ساب     
  .دورة حياة املنتوج الدويل: )8-1(  رقمالشكل

  
 التصدير

 
  الدول املتقدمة األخرى

  
  الدول النامية

                                                                              

 0         الزمن                                                                                                         

  

  

  

  
  الواليات املتحدة األمريكية

  )الدولة املخترعة(
سترياداإل  

   

  .73، ص مرجع سبق ذكرهفارس فضيل،  :المصدر
  

   : 2هينسجل أربعة مراحل رئيسية بالنظر للشكل أعاله      
أين جند الدولة املخترعة و هي الواليات املتحدة األمريكيـة بـالطبع       ) امليالد(بتكار   هي مرحلة اإل   :ملرحلة األوىل ا

 تكنولوجيا عالية، طلب فعال، نفقات الزمة للبحث و التطوير          ،بتكار من املوارد البشرية املؤهلة    تتمتع بشروط اإل  
بتكار منتوج جديد، حيث بعدها يتم تسويقه داخليا عن طريـق  إداخلي، كلها شروط متكنها من    تساع السوق ال  إ

خمتلف وسائل الترويج و يف هذه املرحلة جند أن حجم اإلنتاج من هذا األخري يفوق مستوى الطلب احمللـي ممـا                     

                                                 
1- Dominick SALVATORE: Traduction Fabienne LELOUP, Achile HANNEQUART, Economie Internationale, 9e 
édition, Editions De Boeck Université, Bruxelles, 2008, p 209.  

  .75-74ص .، صمرجع سبق ذكره فارس فضيل، -2

(1) (2) (3) (4) 
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 كميات قليلة إىل الدول     يستدعي ضرورة البحث عن األسواق اخلارجية، و بالفعل تشهد هذه املرحلة أيضا تصدير            
  .املتقدمة األخرى أن يراعي فيها أذواق املستهلكني و ميوالم

 إىل التوسع يف األسواق الدوليـة و        –األمريكية الشركات املخترعة    – ففيها تندفع الدولة املخترعة    :املرحلة الثانية 
ات اإلنتاج و حتكم هذه األخرية يف       خنفاض يف نفق  إمن مث تعظيم األرباح يف أسرع وقت ممكن، مما ينجم عن ذلك             

جلى يف  تاألسعار اليت تسمح هلا بتغطية نفقات التسويق و كذلك حتقيق األرباح، كل هذا لكون الظروف مواتية ت                
بروز التباين التكنولوجي بينها و بني الدول املتقدمة األخرى اليت تفتقد حينها للمعارف التكنولوجية املستخدمة يف                

نا إىل متكن بعـض      جانب تزايد طلب املستهلكني الذي يعزى للنفقات التسويقية، مع اإلشارة ه           هذا املنتوج، إىل  
  .سترياده، و تسمى هذه املرحلة مبرحلة التوسع احلقيقيإمن " ذات الدخل املرتفع"الدول النامية 
  : هي مرحلة نضج تتميز مبا يلي:املرحلة الثالثة

الدول املتقدمة األخرى بسبب متكنها مـن معرفـة املعـارف    سترياد هذا املنتوج من طرف      إالتوقف عن    •
التكنولوجية املستخدمة يف إنتاج ذلك املنتوج و من مث مقدرا على إنتاجه حمليا حبكم أا أضحت متتلكها                 

  .و متتلك اإلمكانيات يف شأن ذلك
 املنتوج من طرف    ستقرار نظرا لتزايد الطلب على    صادرات الدولة املخترعة رغم ذلك تعرف نوعا من اإل         •

  .الدول النامية املختلفة تتعدى حدود مرتفعة الدخل إىل متوسطة الدخل
كل هذا يؤدي إىل تزايد املنافسة بني الدولة املخترعة و الدول املتقدمة األخرى بسبب متكن هذه األخرية                  •

  .من تصديره خارجها
  : و فيها يسجل ما يلي تسمى مبرحلة شيوع التكنولوجيا لدى عامة الدول:املرحلة الرابعة

زديـاد  إخنفاض البارز يف صادرات الدولة املخترعة بسبب شدة املنافسة، حيث هذه األخرية تسببت يف           اإل •
خنفاض إرتفاع صادرات الدول املتقدمة األخرى، و من مث         إالتكاليف اإلنتاجية فيها، مما أدى كل هذا إىل         

  .تكاليف إنتاجها
 توطني إنتاجها يف اخلارج، و بالذات يف الدول النامية أو منح تـراخيص              توجه الدولة املخترعة بعدها إىل     •

إخل، مما ميكن الدول النامية من إنتاجه بتكلفة منخفضة تبعا لتوافر نسبة عالية من عناصر اإلنتاج                ...اإلنتاج
  ).املخترعة األوىل(و بتكلفة منخفضة باملقارنة بتلك السائدة يف الدولة األصلية 

بعد متكن الدولة املخترعة من جتسيد إما التوطن يف الدول النامية أو التنازل عنه عـرب مـنح                  تبعا لذلك و     •
خنفاض التدرجيي يف صادرات الـدول املتقدمـة        الترخيص مثال و من مث إنتاجه، األمر الذي يؤدي إىل اإل          

  .األخرى، لكون أن الدول النامية اليت كانت تستورده تضحى قادرة على إنتاجه حمليا
من مث تتمكن الدول النامية بعد ذلك من تصديره إىل الدولة املخترعة نفسها، و إىل الـدول املتقدمـة                   و   •

  .األخرى، لتوافر عنصر اإلنتاج الالزم يف الدول النامية
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  :نتقادات املوجهة هلذه النظريةاإل
    :1نتقادات اليت وجهت هلذه النظرية نوجز أمهها يف اآليتهناك العديد من اإل     

  .ستثمار املتعلق باملنتجات املوجودة يف األسواق مسبقاستثمار املتعلق باملنتوج اجلديد فقط، دون اإلهتمامها باإلإ -
عتبـار   عتبارها وجوب مرور املنتوج اجلديد باملراحل احملددة اليت مت اإلشارة إليها سابقا دون أخذها بعـني اإل                إ -

ستراتيجيات احلـافزة    إمكانيات كبرية للقيام باإل    هلا بعض هذه األخرية     التفاعالت املتبادلة و املركبة للمؤسسات و     
  .على الصعيد الدويل أو بالتفاوت الطفيف يف الزمن

ختيار بني منط اإلنتاج حتت الرخص و منط اإلنتاج الذي يقـوم عـن طريـق                عدم متكنها من حتديد مسألة اإل      -
  .ستثمار املباشراإل
ى الشركات األمريكية و لفترة حمدودة هي اخلمسينيات و الستينات، إذ نـسجل  ختصار تطبيق هذه النظرية عل إ -

هنا أن هناك شركات غري أمريكية مثل شركات أوروبية و على رأسها شركات فرنسية و بريطانية كان هلا السبق                   
  .يف هذا الشأن

  : الدوليةقسواأل نظرية تدويل ا-3
، وحتاول تفسري سبب حتول الـشركات إىل       M.Cassonو   P.J.Buckleyوضعت هذه النظرية من طرف           

(Multinationales)شركات متعددة اجلنسيات    
 لوصول إىل ميزة تنافسية واحملافظة عليها     لالعمل   كيفية     و  .2

كتشافات للوصول إىل آخـر التقنيـات        جيب على هذه الشركات تطوير البحوث واإل       لذا،  حمددة )∗(وفق عوامل 
ة، باحثني  أحملافظة عليها من التسرب للمنافسني احملتملني، وسيلتها يف ذلك أيدي عاملة كف           ختراعات احلديثة وا  واإل

ظل تطـور مـرادف يف األدوات       " كوا تنشط يف      يف خمابر البحث،   لتوظيفهممتميزين يتم صرف أموال ضخمة      
 كما يتم العمل مـن      ،"3لعاملاملالية الدولية واألسواق العاملية وزيادة حدة املنافسة بني الشركات يف خمتلف دول ا            
  .طرف هذه الشركات على إدخال آخر التقنيات احلديثة يف التسيري واإلدارة وغريها

 هذه النظرية حتاول تفسري بعض العوامل اليت تؤثر علـى حركيـة             أنرغم   : هذه النظرية  إىلنتقادات املوجهة   اإل
  : ال ختلو من بعض النقائص نذكر منهااأ إالستثمارات الدولية،  الدولية ممثلة يف اإلاألموالرؤوس 

                                                 
  .75ص ، مرجع سبق ذكرهفارس فضيل،  - 1

2- Anne Androuais et autres, Op. cit, p 91, 89، ص  مرجع سبق ذكرهعبدالكرمي بعداش،: نقال عن.  
  :سيد اإلستثمارات اخلارجية، يتوقف على التوازن بني أربعة جمموعات كالتايلحسب فارس فضيل، فإن إختاذ قرار جت  )∗(

 .)طبيعة املنتجات، هيكل السوق، نطاق اإلنتاج( العوامل اخلاصة بالفرع الصناعي املعني -    

 .)احلدود اجلغرافية، طرق املواصالت، والتقاليد الثقافية( العوامل اخلاصة باإلقليم -    

  .)اخل...العوامل السياسية، التشريعات الضريبية، واملالية، (خلاصة بالدولة  العوامل ا-    
 .)اخلربات اإلدارية واإلنتاجية( العوامل اخلاصة بالشركات -    

، ص 2004امد للنشر والتوزيع، األردن، ، الطبعة األوىل، دار احلالعمالت األجنبية واملشتقات املالية بني النظرية والتطبيق: املالية الدولية ماهر كنج شكري، مروان عوض، -3
53.  
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 إال حتكم عملية تدويل نشاط الشركات املتعددة اجلنسية         ةعوامل خاص  أربعة وجود   إىل هذه النظرية    إشارةرغم   -
هتماما حمدودا جبوانب التكلفة والعائد املرتبطة باموعـات        إ وأولت.  من غريه  أكثر ركزت على عامل املعرفة      أا

 واليت قد تصل يف مرحلة      حتكارية اخلاصة ذاتيا  ستغالل امليزة اإل  إ كالتكلفة السياسية املصاحبة لقرار      رىاألخالثالثة  
ستثمار املباشر فيها لو طبقت حكومات الدول املضيفة سياسات متييزيـة ضـد    حد احليلولة دون قيام اإل إىلمعينة  

  .1الشركات دولية النشاط
، عالوة علـى  )عوامل التوطن(ستثمار  اليت تتميز ا بعض الدول املضيفة لإل        هذه النظرية العوامل اجلاذبة    أمهلت -

.  كـل نـشاطاا    أو تدويل بعض    إىلاليت جاءت ا هذه النظرية، واليت تدفع بالشركات          األربعةجمموعة العوامل   
 اخل ...بتـرول   ير وال معادن النحاس واحلديد والقصد   : ستخراجيةستثمارات يف الصناعات اإل   الشيء الذي يفسر اإل   

  .2ستثمار املباشر يسمح بالتكامل العمودي والذي يضمن ويؤمن العرض اإلإذ
قتصادي علـى الـشركات املتعـددة       عتمدت يف تفسرياا لتدويل النشاط اإل     إ أا ما يعاب على هذه النظرية       -

تفسري الكيفية اليت عن     جانب عدم قيامها ب    إىل اليت ال تتصف بتعدد اجلنسيات،       األخرىاجلنسيات دون الشركات    
  .3طريقها تصبح الشركات مبثابة شركات متعددة اجلنسيات يف قطاع اخلدمات

 .النظريات القائمة على املنظمة واحلماية: ثانيا

ستثمار  األجنبية املباشرة من منظور املنظمات القائمة باإل       تستثماراإن من بني النظريات اليت قامت بتفسري اإل            
   :جند
  :)ةساملؤس( ة املنظمة نظري-1

 مسريي املؤسـسات    وتصرفات املباشر على موقف     األجنيبستثمار  وفقا هلذا املنظور، هناك من يبين نظرية اإل            
 عن تدويل عمل املؤسسات اليت يسريوا، وهناك من يبين النظرية السالفة الـذكر              إعراضهم أومن حيث رغبتهم    

 عدم تدويله بنـاء     أو املتوسط والطويل ومن مث يقع تدويل نشاط املؤسسة          داألم املؤسسة ذاا يف     إستراتيجيةعلى  
  .4 املتبعةاإلستراتيجيةعلى 
 فإـا  األجنبية املباشـرة     تستثماراعالوة على قيام هذه  النظرية بتفسري اإل       : نتقادات املوجهة لنظرية املنظمة   اإل

 رغبة املسريين من جهـة      : ومها ، عنصرين جديدين  ةبإضاف املباشرة   األجنبيةستثمارات   تفسريها لإل  إطارقامت يف   
  :5نتقادات وجهت هلا منهاإ هناك أن، غري أخرى املتبناة من طرف املؤسسة من جهة واإلستراتيجية

                                                 
، أطروحة دكتوراه، جامعة حلوان، دراسة تطبيقية على مجهورية مصر العربية: اإلقتصادية للسياسات التسويقية للشركات دولية النشاط اآلثار عصام عبدالعزيز مصطفى، -1

 .90، ص مرجع سبق ذكرهعبدالكرمي بعداش، : ، نقال عن6، ص 1998مصر، 
 .90، ص مرجع سبق ذكره عبدالكرمي بعداش، -2
  .90، ص مرجع سبق ذكرهعبدالكرمي بعداش، : ، نقال عن77، ص مرجع سبق ذكره فارس فضيل، - 3
 .91، ص مرجع سبق ذكره عبدالكرمي بعداش، - 4
  .91، ص مرجع سبق ذكره عبدالكرمي بعداش، - 5
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 تكتفي بتبين املؤسـسة     وإمناال تقدم تفسريات لقرارات التوسع املتخذة من طرف فروع الشركات يف اخلارج،              -
 لكن الواقع يفصح عن تصرفات بعض فروع الشركات املتعددة اجلنـسية            ، الدفاعية أو  اهلجومية لإلستراتيجية األم

  . الذي مل تتناوله هذه النظريةاألمر، وهو األممشاة لتصرفات الشركات 
 سـتخدامها إتسمح ب  حتكارية اليت حتوزه الشركات املتعددة اجلنسية واليت ال        هذه النظرية بعض املزايا اإل     أغفلت -

  . املباشراألجنيبستثمار  عن طريق اإلإالوعة، لدواعي متن
  :نظرية احلماية -2

 حبماية التقنيات التكنولوجيـة الـيت تـستعملها يف          اجلنسيةنظرية احلماية تقوم على قيام الشركات املتعددة             
وطنـها  مبية  إجرائها يف سر  ب  ذلك ، كما تقوم حبماية أحباثها و     على اإلنتاج يف السوق    حىت تبقى مسيطرة     ،اإلنتاج
تعددة اجلنسية ال تكشف عن تكنولوجيتها يف       املحتكار عنها، حيث أن الشركات       تزول صفة اإل   ال حىت   ،األصلي

، وهي الصفة جتعلها    ، هذا ما أعطاها صفة التفوق و اإلنفراد        من األول  كتشاف أكثر تطور  إاإلنتاج إال بعد خروج     
  .ختترق و تسيطر على أسواق الدول املضيفة

  . النظريات التجميعية:ثالثا
اشـرة   التجميعية هي النظريات اليت تقوم بتجميع العديد من العناصر ذات الصلة املباشرة والغري مب               النظريات     
  : ومن بينهاستثمار األجنيب املباشرباإل
   : نظرية املوقع-1

ستثمار، الـيت   دولة املضيفة لإل  ختيار ال إ باألسس اليت سيتم على أساسها       هطاتبيكمن يف إر  جوهر هذه النظرية         
يرتبط مبوقع الدولة املضيفة، أي بـالتغريات       " أي أن قرارها باإلستثمار      اجلنسية،تعددة  امل ستكون مقرا للشركات  

ختاذ هذا القرار بناء علـى العديـد مـن          إيتوقف   . لبعث نشاطاا اإلنتاجية والتسويقية    ،"1احمليطة بالدولة املضيفة  
  .الدولة املضيفة وبعضها يتعلق ياملتغريات الدوليةالعوامل بعضها خاص ب

 أو العوامل   ،و العوامل املرتبطة بالسوق   ستثمارات،   هلذه اإل   البيئية يف الدول املضيفة    بالعواملهذه النظرية تم         
 الدول املضيفة   ستثمار املباشر يف إحدى   إلبا املستثمر تؤثر على قرار      قد اليت  العوامل املوقعية   أهم  بني من .التسويقية

وحدها كفيلة  ،  2" )∗(متيازات و التسهيالت اليت متنحها احلكومة املضيفة للمستثمرين األجانب        احلوافز و اإل  " هي
  .ستثمارجبعل املستثمر يتخذ قرار اإل

  
  

                                                 
  .170، ص 2007، الطبعة األوىل، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، مقدمة يف املالية الدولية،  نوزاد عبد الرمحان اهلييت، منجد عبد اللطيف اخلشايل-1
وامل  العوامل التسويقية والسوق، العوامل املرتبطة بالتكاليف، اإلجراءات احلمائية، العوامل املرتبطة مبناخ اإلستثمار األجنيب، وع( :حسب عبد السالم أبو قحف فإن العوامل هي )∗(

 .، وهي كلها تدخل ضمن العوامل املرتبطة بالتكاليف)...أخرى، 
  .402 ، ص 2003، بدون طبعة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، إقتصاديات األعمال و اإلستثمار الدويلعبد السالم أبو قحف،  -2
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  : نظرية املوقع املعدلة-2
 غري أا تضيف بعض احملددات أو       يف الكثري من اجلوانب،   الذكر،   ةتتشابه هذه النظرية مع نظرية املوقع السالف           

ك و  يرجع الفضل يف تقدمي هذه النظرية إىل روبـو        " و،  ارات األجنبية ستثم اليت قد تؤثر على اإل     ،العوامل األخرى 
ستثمارات الدولية و األنشطة املرتبطة ما تتأثر بثالث جمموعات مـن           قترحا أن األعمال و اإل    إ، حيث   سيموندس

 تشمل املتغريات الشرطية أما اموعة الثانية فهي عوامل دافعة، و أخريا تتمثل اموعـة                اموعة األوىل  ،العوامل
ميكن تلخيص هذه العوامل من واقـع إسـهامات روبـوك و            . 1"الثالثة يف بعض املتغريات احلاكمة أو الضابطة        

    :سيموندس يف اجلدول اآليت

  .ستثمارات األجنبيةة و الدافعة و احلاكمة لإلالعوامل الشرطي :)9 –1(اجلدول رقم                
  أمثلة  العوامل الشرطية

  السلعة/ خصائص املنتج-أ
Product/specific  

  حدة السلعة ، متطلبات اإلنتاج للـسلعة       /ستخدامات السلعة ، درجة حداثة    إنوع السلعة ،    
  .إخل...خصائص العملية اإلنتاجية ) الفنية و املالية و البشرية ( 

 countryخلصائص املميزة للدولة املضيفة  ا-ب

specific 

طلب السوق احمللي ، منط توزيع الدخل ، مدى توافر املوارد البشرية و الطبيعيـة ، مـدى                  
  ...قتصادية خصائص البيئة السياسية اإل )  tech – cultural( التقدم احلضاري 

 العالقات الدولية للدولة املضيفة مـع الـدول         -ج
  األخرى 

قتـصادية و   تفاقـات اإل  تصاالت بني الدول املضيفة و الدول األخرى ، اإل         النقل و اإل   نظم
نتقال رؤوس األموال ، و املعلومات و البضائع و األفراد  إالسياسية اليت تساعد على حرية أو       

   .إخل... ، التجارة الدولية 
  أمثلة  العوامل الدافعة

ــشركة  -أ ــزة لل ــصائص املمي  firm) اخل

specific) 

  .مدى توافر املوارد املالية و البشرية و الفنية أو التكنولوجية ، حجم الشركة

  .إخل... يدات و األخطار التجارية املقدرة النسبية للشركة على املنافسة ومواجهة التهد   املركز التنافسي-ب
  أمثلة  العوامل احلاكمة

سـتثمار أو احلـوافز     إلدارية ، نظم اإلدارة و التوظيف و سياسات اإل        القوانني و اللوائح ا      اخلصائص املميزة للدولة املضيفة -أ
  .إخل... ستثمارات األجنبية اخلاصة باإل

سـتثمارات  القوانني و اللوائح و السياسات اخلاصة بتشجيع تصدير رؤوس األمـوال و اإل              اخلصائص املميزة للدولة األم
فاقيات املربمة بني الدولة املضيفة و الدولة    ترتفاع تكاليف اإلنتاج ، اإل    إاألجنبية ، املنافسة ،     

  .ستثمارات األجنبية بصفة عامةاألم ، و املبادئ و املواثيق الدولية املرتبطة باإل

   .406-405 ص.، صمرجع سبق ذكره، ستثمار الدويلديات األعمال و اإلقتصاإ، عبد السالم أبو قحف :المصدر
  
  
  
  
  

                                                 
  .406- 405ص .، املرجع نفسه، صإقتصاديات األعمال و اإلستثمار الدويل عبدالسالم أبو قحف، -1
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  :نتقائيةالنظرية اإل -3
 بني ثالث سياسات رئيسية تتضمن العمل )نتقاءاإل(ختيار  تفسر كيفية اإلألاذه النظرية باالنتقائية همسيت      

  .1ملباشر والتصدير والترخيصا األجنيبستثمار قتصادي الدويل وهي اإلاإل
ـ     خالفا للنظريات السابقة اليت تركز على عامل واحد يف تفسريها لإل                لنظريـة  ن ا إستثمار األجنيب املباشـر ف

 عوامل التوطن    -حتكارية اخلاصة امليزة اإل ( : تعتمد على ثالثة عوامل جمتمعة هي      (Dunning)نتقائية لـ داننج    اإل
حتكارية اخلاصة  ن توفر امليزة اإل   إوحسب هذه النظرية، ف    .)حتكارية اخلاصة ستغالل الذايت للميزة اإل    اإل - املقارنة

  أو  املباشـر  األجـنيب ستثمار   تدويل نشاطه عن طريق اإل     إىلذي يدفعه    ال األول هي الشرط    األجنيبلدى املستثمر   
ستغالل الذايت هلذه امليزات جيعل هذا املستثمر ميتنع عن منح الترخيـصات             دافع اإل  أن غري   ، الترخيص أوالتصدير  

ومـن  . والتـصدير  املباشر   األجنيبستثمار  اإل:  اخلارجية مها  األسواق طريقني فقط لغزو     أمامهوبالتايل يبقى   للغري،  
 األصـلية  املباشر مىت كانت عوامل التوطن املقارنة بـني الدولـة            األجنيبستثمار  ختيار هو اإل   يكون اإل  أناملتوقع  

 يف  اإلنتاج عوامل التوطن املقارنة تؤيد      - كان العكس  إذا أما ،األخرية يف هذه    اإلنتاجللمستثمر وبقية الدول تؤيد     
  .2 املباشراألجنيبستثمار تيار سيكون التصدير عوض اإلخن اإلإ ف-رللمستثم األصليالبلد 
  :3التايلنتقادات املوجهة هلذه النظرية جند إن من أهم اإل :نتقادات املوجهة هلذه النظريةاإل
 الـذي   األمر األجانبحتكارية للمستثمرين   قتصادي تناقصت املزايا اإل    حسب هذه النظرية، كلما زاد النمو اإل       -

سـتثمار   يتناقض مع احلركة املتزايـدة لتـدفقات اإل        أمر وهو   ، املباشر الداخل  األجنيبتثمار  سينقص من تدفق اإل   
  . املباشر بني الدول املتقدمة مما يضعف من حجية النظرية وصحة تفسرياااألجنيب

 سـتقرار األمـين   ستقرار نظام احلكم املصحوب بعدم اإل     إ مكالصراعات السياسية وعد  واتية   الظروف غري امل   إن -
 وهو األمر الذي    ،ستثمار األجنيب املباشر  واحلروب وغريها من األحداث، حتول دون وقوع تدفقات مناسبة من اإل          

  .ال تفسره هذه النظرية وفق فرضيات مراحل النمو اليت حددا
حتكارية للـشركات العمالقـة ورغبتـها يف الـسيطرة      هذه النظرية، الدوافع اإلأغفلتها من بني اجلوانب اليت      -

 املتعلقة حبماية البيئة املطبقة يف الدول املتقدمة عكس الـدول  األعباءوالتحكم يف السوق العاملي، وكذا التهرب من     
  .تم كثريا بالبيئة ومحاية الطبيعة املتخلفة والنامية اليت ال

  
  
  

                                                 
  .100، ص مرجع سبق ذكره عبدالكرمي بعداش، -1
 .100، ص مرجع سبق ذكره عبدالكرمي بعداش، - 2
  .101، ص مرجع سبق ذكره عبدالكرمي بعداش، -3
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  .لمباشر ااألجنبيستثمار اإلآثار : الثانيالمطلب 
مـوال  ا تعظـم رؤوس األ    ستراتيجية لتنمية أي بلد، ليس فقط أل      إباشرة هي   جنبية امل ستثمارات األ ن اإل أمبا        

نتاجية، تنقل التقنيات التكنولوجية، تزيد الصادرات، مع تعزيـز         حسن اإل ا ختلق مناصب شغل، ت    احمللية، ولكن أل  
 و،  الـدول املـضيفة  قتـصاديات إتلعب دورا كبريا يف التأثري على   فهي إذن   . 1بتكارية للبلدان النامية  القدرات اإل 

 تـؤثر  إذ ، 2"قتصادية منذ العديد من العشريات إ تبادالت وتنمية    أساسهامن صميم و يف قلب العوملة،       " أصبحت
 على النقد األجنيب و احمللي و التقـدم         حىت أا تؤثر   ، من عمالة و أجور و بيئة      ،قتصاديةعلى كل نواحي احلياة اإل    

 علـى   إضـافة  ، و على النواحي اإلدارية و القانونية و التشريعية        ، املضيف  ميزان مدفوعات البلد   و ،التكنولوجي
ستثمار األجنيب املباشـر لـه      اإل"، ومنه    و على األسواق احمللية و الدولية      ،حركية التجارة اخلارجية للبلد املضيف    

  .قتصادية، أي يؤثر على خمتلف نواحي احلياة اإل"3 الوطنيةتقتصادياتأثريات خمتلفة على اإل
   : حصر بعض هذه اآلثار كالتايل ميكنو منه     

  :ألثر على النقد األجنيبا -1
 أن التعاون اإلقتصادي الدويل يف جمايل النقد والتمويل له آثاره املباشرة وغري املباشرة يف ختفيف القيود                  كالش     

ختلفت الرؤيتان الكالسيكية   إلذا   ،4سترياد ويف تشجيع منو األنشطة التصديرية     املفروضة على الصرف األجنيب واإل    
 يف الدول املضيفة واليت قد تؤدي إىل زيادة التدفقات من النقـد   اجلنسية الشركات متعددة    أن وجود واحلديثة يف ش  

فاملستثمر األجنيب يفضل حتويل صايف عوائده للخارج بالعملـة الـصعبة            .5األجنيب اخلارجة عن التدفقات الداخلة    
 تـأثريا علـى التجـارة وتـدفق         ييبـد "تحويل، لكون هذا الفارق يف صرف العملة        حىت يستفيد من فارق ال    

فهذه املفاضلة هي اليت تـدفع املـستثمرين        ، وعليه   6"ستثمارات ويتيح للتجارة مقارنة األسعار بطريقة مباشرة      اإل
لع ثر صـفقات تبـادل للـس      إ حتصل عمليات الصرف، على      " أو قد    لتحويل عوائدهم إىل خارج حدود البلد،     

                                                 
1- EFA FOUDA, Le Role de l’investissement direct étranger dans le renforcement des capacites scientifiques et 
technologiques des pays en developpement, Réunion d’experts sur l’incidence de l’investissement direct étranger 
sur le développement, Genève, 24-26 janvier 2005, p 1, Sit 
Web:www.unctad.org/sections/meetings/docs/fouda_french_paper_en.pdf, Consulté le: 22/05/2010, à 19h:24.  
2- Bruce A. Blonigen: " A Review of the Empirical Literature of FDI Deter minants" , NBER Working Paper, 
University of Oregan and NBER, USA, avril 2005, Sit Web: www.uoregon.edu/~bruceb/FDISurvey2.pdf, Consulté 
le: 29/02/2010, à 17h:16. 
3- Fontagné, L.ionel , "L’Investissement étranger direct et le commerce international : Sont-ils 
complémentaires ou  substituables ?", Documents de travail sur la science, la technologie et l'industrie, 1999/3, 
Éditions OCDE, 1999, p 9, Sit Web: www.sedi.oas.org/dttc/haiticourse/Readings/.../Document1999_3.pdf, Consulté 
le: 22/04/2010, à 21h:36. 
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 .132، ص 2010، الطبعة األوىل، دار الفكر ناشرون وموزعون، األردن، إدارة األعمال الدولية سامح عبد املطلب عامر، -5
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ل بسعر عملـة    عادسعر عملة ي  "ومفهوم الصرف هنا هو      ،1"واخلدمات، مقابل النقد، بني املقيمني وغري املقيمني      
  :  وجهيت نظر خمتلفتني ميكن رؤية و، 2"أخرى
حتكار النـشاط   إ يؤدي ا إىل     ، بالدول املضيفة  اجلنسيةن توطن الشركات املتعددة     إحسب الكالسيك ف  : الكالسيك
 ل على شكل أرباح إىل خارج الـبالد        مقارنة بضعف املؤسسات احمللية، مما يعظم عوائدها اليت حتو         ، البالد اإلنتاجي يف 

 مع يت جلبها املستثمر األجنيب    ال خلارج مقارنةً بالتدفقات الداخلة   إىل ا إىل زيادة معدل تدفق النقد األجنيب        ما يؤدي    هذا
سترتاف للنقد األجنيب مرة أخـرى      إ للموظفني األجانب وهو      ضخمة أخرى إىل اخلارج على شكل أجور       يل أموال حتو

  .حسب الكالسيك دائما
  :3و يرجع هذا من وجهة نظرهم إىل عدد من األسباب أمهها

  . كرب حجم األرباح احملولة إىل اخلارج •
لني ستمرارية حتويل أجزاء من رأس املال على الدولة األم و كذلك احلال بالنسبة للمرتبات اخلاصة بالعام               إ •

 . األجانب

 .ستثماريصغر حجم األموال اليت جتلبها هذه الشركات عند بداية املشروع اإل •

يـل و مـستلزمات     فضال عن ذلك ما قد متارسه من تصرفات من شأا املغاالة يف حتديد أسـعار التحو                •
 .إخل...ة داإلنتاج املستور

ستثمار بالدول املضيفة من    ختاذ قرار اإل  إحيث إن   ،  كأما رواد املدرسة احلديثة فريون عكس الكالسي      : املدرسة احلديثة 
زيادة حصة الدولـة مـن النقـد        طرف املستثمر األجنيب سيؤدي إىل دخول النقد األجنيب، وهو ما يؤدي بدوره إىل              

ني سد الفجوة املوجودة ب   ب قتصاد من النقد واليت تعترب كوسيلة متويل دولية تقوم        خت يف اإل  هذه الكتلة اليت ض    ،األجنيب
كما أن الكتـل     ،حمليااملوجودة   الالزمة لتمويل مشروعات التنمية وبني حجم املدخرات أو األموال           ةحتياجات الدول إ

النقدية اليت تدفعها هذه الشركات كأجور للعمالة احمللية تؤدي إىل زيادة املدخرات احمللية باإلضافة إىل تنشيط الـدورة                
   .كستهالقتصادية عن طريق الصرف على اإلاإل

ستثمار األجنيب املباشر يف تدفق النقد األجنيب       و بأخذ رأي الكالسيك و رأي رواد املدرسة احلديثة فإن مسامهة اإل           
   :للدول املضيفة يتوقف على العناصر التالية

   .صحيحالعكس و  ،ستثمار فإنه جيلب رؤوس أموال ضخمة فإذا كانت نية جدية باإل:نية املستثمر األجنيب -

                                                 
  .177، ص 2001، الطبعة األوىل، دار املنهل اللبناين، بريوت، قضايا نقدية ومالية: الظواهر النقدية على املستوى الدويل وسام مالك، -1

2- Giancarlo GANDOLFO, International Finance and Open-Economy Macroeconomcs, Without edition, 
Springer, Berlin, 2002, p 7. 

  .116 ص ،مرجع سبق ذكره ، ستثمارات األجنبيةويل و جدوى اإلدنظريات التعبد السالم أبو قحف،  -3



   اإلطار النظري لإلستثمار األجنبي المباشر:الفصل األول
 

     

  
90 

ستثمر املـستثمر األجـنيب عوائـد مـشروعاته         إ إذا   :ستثمارات إىل اخلارج   اإل )فوائد( حتويل عوائد درجة   -
 إىلستثمارية يف داخل البلد املضيف فإنه يعزز كتلة النقد األجنيب يف البلد املضيف، أما إذا قام بتحويل عوائـده                    اإل

  . اخلارجضيف إىل اخلارج فإنه بذلك يقوم بتحويل النقد األجنيب من داخل البلد امل
قتراض  إذا كان املستثمر األجنيب يلجأ إىل اإل       :راضت يف اإلق  ةستعمال إمكانيات البلد املضيف املالية و املتمثل      إ -

 و بالتايل يعزز قدرات البلد املضيف       ،لد املضيف من بنوك و مؤسسات دولية فإنه بذلك جيلب النقد األجنيب إىل الب           
  .  لية فإن التأثري يكون عكسيقتراض من البنوك احملا إذا قام باإل أم،املالية من النقد األجنيب

جيابا على البلد املضيف حيث يكون      إ يؤثر ه إذا كانت ملكية مطلقة للمشروع أو مشتركة فإن        :ملكية املشروع  -
عقـد   :ستثمار األجنيب مـثال    أما إذا كان شكال آخر من أشكال اإل        ،مصدر من مصادر تدفق العملة الصعبة للبلد      

للبلد املضيف  بالنسبة   على النقد األجنيب     عكسيإدارة أو مشروع تسليم املفتاح يف اليد أو عقد ترخيص فإن تأثريه             
  .حيث يف هذه احلالة ال جيلب معه أي نقد أجنيب

 ر و ستثماستثمار األجنيب املباشر على تدفق النقد األجنيب للبلد املضيف يتوقف على شكل اإل            و عليه فتأثري اإل        
  . جيابية أكثر من التأثريات السلبية اإلالتأثريات لكن عموما ،ستثمار  نفسه جدية اإلو درجة ،على نوعه

  : األثر على ميزان املدفوعات -2
علـى  و يعرف   . 1قتصاد العاملي والعكس  قتصاد الوطين على اإل   يعد ميزان املدفوعات النافذة اليت يطل منها اإل            

قتصادية اليت متت خالل فترة معينة بني األشخاص املقـيمني يف            اإل تنوي لكافة املعامال  عبارة عن حساب س   " أنه
توازن ميزان مدفوعات البلد هـو مـن مـصلحة     " لذا فإن  ،"2 األخرى انبلد معني واألشخاص املقيمني يف البلد     

 وعالقته  ،قتصاد الدويل اإل ألنه يوفر الكثري من املعلومات املفيدة حول موقف البلد من            ،قتصاد وصانعي السياسة  اإل
قتصاد البلد يصاحبه تدفق يف رؤوس األموال       إستثمارات األجنبية املباشرة إىل     فعند تدفق اإل  . 3"مع العامل اخلارجي  

جيابيا على حساب رأس املال     إاألجنبية اليت تؤدي بدورها إىل زيادة رأس املال الوطين يف الدول املضيفة مما ينعكس               
ون إىل البنوك احمللية للحصول على العملة الوطنية من خـالل           ان املستثمرون األجانب يلج   ، أل يف ميزان املدفوعات  

 الـذي  ستثمارام، وبالتايل يرتفع رصيد البلد من النقد األجنيب،       إصرف العمالت األجنبية حىت يتسىن هلم متويل        
 التحسني يف ميزان املـدفوعات  حيدث كذلك"كما ،  للنقد األجنيب   يف سد جزء من حاجة السوق الوطنية       يساهم  

ستثمار األجنيب املباشر يف توسيع حجم الصادرات إىل دول العامل أو إعادة التصدير إىل الدولـة األم                 إذا ساهم اإل  
واألرجح أن حتقق الشركات األجنبية اليت تدخل أسواق التصدير النجاح، ألن هلا مسعة راسخة من ناحية اجلـودة                  

وعلى العموم ففي البداية ترتفع واردات الـسلع        . كما تتوافر هلا املعرفة باألسواق اخلارجية     واملوثوقية يف التوريد،    

                                                 
 .196، ص 2010، الطبعة األوىل، دار إثراء للنشر والتوزيع، األردن، النظرية والتطبيق: اإلقتصاد الدويل هجري عدنان زكي أمني، -1
  .61، بدون طبعة، دار النهضة العربية، بريوت، بدون سنة نشر، ص مقدمة يف العالقات اإلقتصادية الدوليةفعي،  حممد زكي شا-2

3- Robert M.DUNN JR& John H.MUTTI, International Economics, 6th Edition, Routledge Taylor&Francis 
Group, New York, 2004, p 268. 
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الرأمسالية اليت حتتاج إليها الشركات األجنبية، وحني تبدأ هذه الشركات باإلنتاج فإن املنتجات النهائيـة والـسلع                
بصورة تدرجيية، حيث تقوم الـشركات      خنفاض  األخرى اليت كانت تستورد من قبل الدولة املضيفة ستميل إىل اإل          

 ولكن احلكم على النتيجة الصافية هذه تتطلب املقارنـة          ،األجنبية بإنتاج سلع لسد جزء من حاجة السوق الوطنية        
بني حجم التحسن الذي طرأ على امليزان التجاري وميزان حساب رأس املال يف الدولة املضيفة مع حجم املـوارد                   

يل رأس املال واألرباح ودخول العاملني األجانب، فإذا كان األثر األول يفوق الثاين مـن               احملولة منه من خالل حتو    
. 1"ستثمار األجنيب يرتبط بعالقة إجيابية مع ميزان املدفوعات يف الدولة املـضيفة           حيث إجيابيته، عندئذ يقال إن اإل     

ل عندما تكون يف عجـز يف ميـزان         الدول املتقدمة تفرض أحيانا قيودا على تصدير رؤوس األموا        "لذا جند بعض    
  .2"مدفوعات وعلى واردات رؤوس األموال عندما تواجه فائض ميزان مدفوعات

  : 3 ميزان املدفوعات للبلد املضيفىستثمار األجنيب املباشر علستخدام املعادلة التالية ملعرفة أثر اإلإوميكن      
W=(A+S+D) –('A+'S+'D)  

  . لى ميزان املدفوعاتاألثر الصايف ع = W       :حيث
              A =إحالل(ستثمار الواردات السابقة املستغىن عنها نتيجة لإل .(  

              S = ستثمارالصادرات اجلديدة الناجتة عن اإل .  
             D = ستثمار خالف الصادرات والواردات املتعلقة بقيام التدفق الرأمسايل الناتج من اإل  

  . ستثماراإل                       
  . ستثمارالواردات املستجدة اليت نتجت عن اإل = 'A:       بينما

             S' = ستثمارالصادرات املفقودة نتيجة اإل .  
                   D' = 4رأس املال اخلارج عدا مدفوعات الصادرات والواردات.  

   : األثر على التقدم التكنولوجي-3

و التجديد تستطيع إنتاج سـلع      أول اليت يتوافر لديها التكنولوجيا احلديثة عن طريق اإلختراع أو اإلبتكار            الد     
ستثمارات األجنبية املباشرة عـن طريـق       أن تتم عملية نقل التكنولوجيا بواسطة اإل       ميكنلذا  . 5إنتاجية أو رأمسالية  
نتقـال  إات تتضمن حمتوى تكنولوجي أكثر حداثـة،  حتفيز التقليد، وتنشيط الطلب على منتج: عدة أشكال أمهها 

العمالة اليت توظفها اجلهة املستثمرة دون فقداا للميزة النسبية اليت متلكها من جراء حيازة التكنولوجيا بواسـطة                  

                                                 
 .168-167ص .، صمرجع سبق ذكرهمساعيل، إ غازي  حممد صقر، مسري شرف، روال-1
  .394، ص 2002، بدون طبعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اإلقتصاد الدويل للتجارة اخلارجية والتمويل كامل بكري، -2
 .168، ص مرجع سبق ذكرهمساعيل، إ حممد صقر، مسري شرف، روال غازي -3
  .165-164ص .، صمرجع سبق ذكره، مساعيلإ حممد صقر، مسري شرف، روال غازي -4
  .17، ص 2009، بدون طبعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، التجارة اخلارجية حممد أمحد السرييت، -5
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عاين الدول النامية ت  ف. 1 من املنافسني احملتملني يف البلد املضيف      هتقدمي أجور ملوظفيها تفوق ما ميكن أن حيصلوا علي        
 و وسائل اإلنتاج فيها و التكنولوجيا املستعملة تعترب بدائية أو           ،من ختلف تكنولوجي رهيب مقارنة بالدول املتقدمة      

ـ متخلفة مقارنة باليت تستعملها الدول املتقدمة،      مواصفات التكنولوجيا بسيطة مقارنة مع الواقع، هذا التـصور         " ف
ستثمارات األجنبية املباشرة فرصتها     و تعترب اإل   ،"2نتاج ودالة املنفعة  مستعمل من قبل التحليل املستعمل يف دالة اإل       

 حـصرا   ةللحصول على هذه التكنولوجيا الدقيقة يف اإلنتاج و اليت حتتكرها هذه الـشركات املتعـددة اجلنـسي                
يعـين  "مصطلح النمو   ألن   ، مرهون حبصول هذه الدول على التكنولوجيا      الذي هو  النمو    أمهها ،عتبارات عديدة إل
مبالغ مالية   تصرف   ألا هذه الشركات    عامل متلكه   هو  و  ،  3"بتكارات التكنولوجية رتفاع يف اإلنتاج بفضل اإل    اإل

  . ختراعاتكتشافات و اإل على اإلضخمة

  :األثر على العمالة - 4
ـ     تتنافس الدول املضيفة على جذب رؤوس األموال األجنبية               س ة الـضخمة لـرؤو    ليس فقط طمعا يف احلرك

 و إمنا من أجل توفري مناصب شغل لأليدي العاملة احملليـة و             ،األموال هذه و ال من أجل الدافع للتنمية احمللية فقط         
 كذلك لتدريب و تأهيل اإلطارات احملليـة  ،هو ما يعين ضمنيا التقليل من حدة البطالة املتفشية يف اتمعات النامية          

ك لكـون   ذل وك ،اجلنسيةات و املؤهالت اليت متتلكها الشركات املتعددة        و الرفع من قدراا التسيريية وهي التقني      
إخنفاض معدالت البطالة الذي ينعكس بدوره على مستوى الرواج اإلقتصادي ويؤدي إىل إخنفـاض معـدالت                "

يع  فأغلب املشاريع اليت يقيمها املستثمر األجـنيب هـي مـشار   ، "4اجلرمية واألمراض اإلجتماعية املرتبطة بالبطالة  
   : فإن التوظيف أو التأهيل يأخذ شكلني، وعليهضخمة تتطلب أيدي عاملة كثرية مما يعين توظيف العمالة احمللية

هدفه إقامة وحدات إنتاجيـة     ستثمار األجنيب املباشر للبلد املضيف      اإليكون دخول    يف هذه احلالة     :الشكل األول 
 منط األثر القضاء على     والتوظيف يكون بأعداد كبرية،      ،لة، هنا يساهم مسامهة مباشرة يف القضاء على البطا        كاملة
إضـافة   ،يقتصادإلدورة النشاط اكتلة نقدية ضخمة متمثلة يف أجور هؤالء العمال اليت ستضخ يف    نتيجته   ،البطالة

شتراكات ضمان  إ خلزينة البلد املضيف على شكل       اجلنسيةأخرى ستضخها هذه الشركات املتعددة      إىل كتل نقدية    
ستفادة مضاعفة   أي أن اإل   ،جتماعية أخرى إشتراكات  إ و   ة،شتراكات تعاضدي إ ، ضرائب على املرتبات   ،ماعيجتإ

  . يف هذا الشكل

                                                 
تعاون التكنولوجي  مع دراسة تقييمية لل(دور اإلستثمار األجنيب املباشر يف نقل وتطوير التكنولوجيا يف الدول النامية  حممد براق، ميموين مسري، عليوات توفيق، -1

  .9-8ص .، ص2008 جانفي، 28/29، املركز اجلامعي ببشار، "اإلستثمار األجنيب ونقل التكنولوجيا إىل الدول النامية"، امللتقى الدويل األول حول )األورومتوسطي
2- Élisabeth Sadoulet, Marchés imparfaits et modélisation des comportements des ménages paysans : Ou en 
sommes-nous, Revue L'Actualité économique, vol 76, n°: 4, 2000, p 484, Sit Web: 
www.erudit.org/revue/ae/2000/v76/n4/602332ar.pdf, Consulté le: 21/03/2010, à 13h:42 
3- Emmanuel NYAHOHO,Pierre-Paul PROULX, Le Commerce International: Théories- Politiques et 
Perspectives Industrielles, 3e Edition, Presse de l'université du Québec, Canada, 2006, p 71. 

  .36، ص 1996ر، ، بدون طبعة، مكتبة زهراء الشرق، مصإقتصاديات التجارة الدولية محدي عبدالعظيم، - 4
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ستحواذ علـى   هو شكل آخر تتبناه الشركات األجنبية يتمثل يف الدخول للبلد املضيف و ذلك باإل     :الشكل الثاين 
  يف   أو املسامهة فيهـا    ، تقوم هذه الشركات بشرائها    ةوصصخمو  أعاجزة  إما  قامة وطنيا و تكون     وحدات إنتاجية م ،

   :هذه احلالة فإنه
كذلك يتم الرفع من أجورهـا  ، وإما يتم احملافظة على نفس العمالة و يتم فقط تأهيلها و الرفع من قدراا             •

  . قتصاد الوطين و بالتايل على اإل،و هو ما يعود أيضا بالفائدة على هذه العمالة
 و بالتـايل  ،فة إىل التأهيل و التكوين، الزيادة من عدد العمالة أي القيام بتوظيفات جديـدة             أو يتم باإلضا   •

 .  املسامهة  يف القضاء على البطالة

 على املكننة والتكنولوجيا يف     عتماد بسبب اإل  ، وهو تقليص عدد العمال    هذا الشكل قد يكون له جانب سليب           
ختفيض الصادرات، أو زيادة الـواردات، يـؤدي     " كما أن    .اإلنسان بدل   تاجاإلن يف   اآللة اليت تعتمد على     اإلنتاج

ستثمار  للدول املصدرة لإل   ةبالنسب أما ،1"بإستثمارات الشركات يف اخلارج إىل فقدان الوظائف الفعلية أو احملتملة         
 رخيـصة، وبالتـايل    العاملة يف الدول الناميـة األيدي أنعتبار إب" عكسيا بالنسبة للعمالة، حيث  األثرفقد يكون   

 الدول  إىلقل من الدول املتقدمة، وبالتايل تقوم الدول املتقدمة بنقل مصانعها           أ السلعة يف الدول النامية      إنتاجتكلفة  
هذا األثر غري ذي معىن مقارنة مبا جتنيه هذه الدول مـن            ولكن  ،  "2النامية مما يعين تفشي البطالة يف الدول املتقدمة       

   . قوة النفوذ والسيطرة اليت ستكون هلا على هذه الدولوستثمار يف الدول املضيفة، عائدات وأرباح من اإل
  : األثر على هيكل السوق احمللي-5

مالت الدولية  اسيطرا اآلن على املع   " ومنها   ،اجلنسيةحتكارية اليت متلكها الشركات املتعددة      بسبب امليزة اإل       
ا على  نه قد يؤثر سلب   إ ف ،3"ددة، وتنقالت رأس املال واملعرفة التكنولوجية     من خالل اإلستثمار املباشر، وصوره املتع     

السوق الوطنية من خالل تعريض العديد من الشركات احمللية إىل مشاكل يف تصريف منتجاا، األمـر الـذي                  "
يستوجب على الدولة املضيفة وضع سياسة محائية لبعض الصناعات الناشئة، من خالل وضـع إطـار تـشريعي                  

ن الشركات احملليـة ذات القـدرة       أ"خر وهو   آ وهناك جانب    ،4"ستمرار نشاط هذه الشركات   إنظيمي يكفل   وت
سواق املهملة من قبل الـشركات      كتفاء بشرائح حمدودة من األ    و اإل أبتكار، قد تضطر اىل الزوال،      الضعيفة يف اإل  

                                                 
1- Robert E. Baldwin, Les Effets des échanges et de l'investissement direct international sur l'emploi 
et les salaires relatifs, Revue économique de l'OCDE, n°: 23, hiver 1994, p 34, Sit Web: 
www.oecd.org/dataoecd/46/41/33764810.pdf, Consulté le: 27/03/2010, à 21h:13. 

  .81-80ص .، ص2008، الطبعة األوىل، مكتبة اتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن، التجارة اخلارجية حممد الصوص، -2
  .26، ص 2003، بدون طبعة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، الدويلأساسيات اإلقتصاد  عادل أمحد حشيش، جمدي حممود شهاب، -3
اإلستثمار األجنيب املباشر ومهارات األداء "، امللتقى العلمي الدويل الثاين حالة اجلزائر: آثار وحمددات اإلستثمار األجنيب املباشر يف الدول الناميةبوهدة حممد،   عبداهللا بلوناس،-4

  .14، ص 2007 أكتوبر، 23 و 22، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، يومي "لدول الناميةاإلقتصادي حالة بعض ا



   اإلطار النظري لإلستثمار األجنبي المباشر:الفصل األول
 

     

  
94 

ى للتقليد واحملاكاة وبالتايل يصبح دافع      هو أن الشركات احمللية تسع    قد يكون له جانب آخر و     ،  "1اجلنسيةاملتعددة  
  .رتقاءللسوق احمللي لإل

  :ستقاللقتصادية ومفهوم السيادة واإل األثر على السياسة اإل-6
توجيه القرار  بغرض   ، املباشر وسيلة الدول املصدرة له للسيطرة على البلدان املضيفة له          األجنيبستثمار  يعترب اإل      

ن نشاط تلك الشركات قـد      إرض املصاحل الوطنية للدولة املضيفة إىل ضغوط، ولذا ف        ومن مث تتع  " السياسي فيها، 
كما أن نـشاط     .قتصادي للدولة النامية، ولكن بدرجات متفاوتة     ستقالل السياسي واإل  يؤدي إىل اإلنقاص من اإل    

كات، حيث تـضم   يؤدي إىل خلق طبقة من املنتفعني ترتبط مصاحلها مبصاحل تلك الشر        اجلنسيةالشركات املتعددة   
طبقة املنتفعني جمموعة من التجار واملوردين والوكالء والسماسرة وغريهم، ويشكل هؤالء جمموعة ضغط للـدفاع               

هنـاك   .2"ستعماري يف ثياب جديدة    اإل معن تلك الشركات، ولو على حساب املصلحة الوطنية مما يكرس املفهو          
 ألساليب دف إىل فرض إرادا السياسية على هذا البلـد           ستخدام الدول املصدرة لرأس املال    إوقائع كثرية تثبت    

 وتـرهن قرارهـا      سيادة الدول  خطرا على   الشركات متعددة اجلنسية ميكن أن تشكل       وعليه ف . 3)∗(النامي أو ذاك  
  .للخطرها ، خاصة إذا ما تعرضت مصاحلالسياسي

  : زيادة أعباء الدول النامية-7
ستثمارات، وتتمثـل    زيادة األعباء اليت تتحملها الدول النامية جلذب هذه اإل         ستثمارات األجنبية إىل  تؤدي اإل      

هذه األعباء يف اإلعفاءات الضريبية والتخفيضات اجلمركية، مما يؤدي إىل نقص يف اإليرادات احلكومية نتيجة تلك                
  4.اإلعفاءات

  .ستثمار األجنبي المباشر اإلمخاطر: المطلب الثالث   
قتصادية و اخلدميـة يف     ار األجنيب املباشر أحد القنوات أو املصادر اخلارجية لتمويل املشاريع اإل          ستثميعترب اإل      

سـتثمار  ها الدول الناميـة، فباإلضـافة إىل اإل  ن طرق التمويل اخلارجي اليت تبنت     البلدان املضيفة، و هناك العديد م     
اخلارجية، اليت تطلبها من الدول و املؤسسات       ) يونالد(األجنيب املباشر هناك املعونات و القروض اخلاصة و الرمسية          

ستثمار األجـنيب  املالية الدولية، مجيعها عبارة عن حتويالت أو تدفقات مالية تدخل البلد املضيف، لعل أمهها هو اإل               

                                                 
1- Jamal BOUOIYOUR, Saïd TOUFIK, L'Impact des investissements directs étrangers et du capital humain sur la 
productivité des industries manufacturières marocaines, Revue  Région et Développement n°: 25, 2007, p 121, Sit 
Web: www. region-developpement.univ-tln.fr/fr/pdf/R25/Bouoiyour.pdf, Consulté le 23/04/2010, à 22h:21. 

 
  .15-14ص .، صمرجع سبق ذكره بوهدة حممد، ،عبد اهللا بلوناس 2- 

ئات معينة إىل احلكم ال ترضى بنشاط الشركات متعددة اجلنسية، أو إقصاء الفئات اليت تعارض نشاط هذه حسب عمر هاشم حممد صدقة من هذه األساليب منع وصول ف )∗(
 يف مطلع السبعينيات من إستخدام نفوذها ملناهضة امليول الشيوعية يف شيلي، وإنتهى هذا الصراع (ITT)الشركات، ومن ذلك ما قامت به شركات التلغراف والتليفونات األمريكية 

  .تيال الرئيس الشيلي يف ذلك الوقتبإغ
  .26 ، ص2008، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ضمانات اإلستثمارات األجنبية يف القانون الدويلعمر هاشم حممد صدقة،  -3

  .26، ص املرجع نفسه، عمر هاشم حممد صدقة 4-
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) كـالقروض ( فوائدالالبلد املضيف مثل    عاتق   بدون أي أعباء على   هو أحسن وسيلة متويل خارجية،      الذي  املباشر  
 بـل  ،...) ضغوط أخرى  وكإعادة جدولة الديون(فرض على البلد املضيف   أو شروط قاسية ت    ،خدمات ديون أو  

هو  كما   عليه، فهي ال تشكل دينا      ،لتزامات من جهته  إبالعكس فالبلد املضيف تتدفق إليه رؤوس األموال بدون أي          
  :ستثمار األجنيب املباشر لعل أمههاالزم اإل تخماطر و لكن هذا ال مينع من وجود ، للقروض اخلارجيةة بالنسباحلال
  :ستثمار األجنيب املباشر بالنسبة للدول املضيفة اإلخماطر: أوال

 أجنيبنقد  رج على شكل    ابدأ بتحويل عوائده إىل اخل    مبجرد ما يبدأ املستثمر بعملية التسويق الفعلي للمنتجات، ي         -
ستثمار األجنيب املباشر هو حرية حتويل      فمن شروط قدوم اإل     (النقد األجنيب حتياطات البلد من    إسترتاف  إو بالتايل   

حدوث عجز يف موازين مدفوعات الدول املضيفة على املـدى الطويـل يف حالـة                وبالتايل ).األرباح إىل اخلارج  
  .)حتويل العملة الصعبة إىل اخلارج(اخلروج املتواصل للفوائد و األرباح 

حيـث   ،ستهالكية فقـط    السلع اخلدمية و اإل     تكون يف جمال  مرون األجانب   أغلب املشاريع اليت يقيمها املستث     -
ستثمار يف الـصناعات اإلسـتراتيجية و       دم البلد املضيف كثريا، و يتفادون اإل      خي ال   الذي ،الربح السريع و الوفري   

  .الثقيلة
دي إىل عـدم   إن تدخل حكومات الشركات متعددة اجلنسيات يف إدارة هذه الشركات يف الدول األخرى يـؤ  -

  .1سيطرة الدول املضيفة على هذه الشركات
 تستخدمها بشراهة و كثرة      اجلنسيةسترتاف الثروات الوطنية و املواد األولية للبلد املضيف، فالشركات املتعددة           إ -

 دمـة ستعمال العقالين و ال احملافظة على ثروات األجيال القا        إلنتاج أقصى ما ميكن إنتاجه و ال تراعي يف ذلك اإل          
  .خدمة للتنمية املستدامة

  .2 عن تقلب أسعار صرف العملة األجنبيةأ خماطر تغري القوة الشرائية لوحدة النقد وقد تنش-
  .3قتصادية العاملية التعرض للهزات اإل-
 .4 احملليللسوق املباشر الوافد األجنيبستثمار  طلب ضمانات عاملية لإل-

ندثار الصناعات احمللية و ثانيا إىل موت       إل املضيفة يؤدي أوال إىل تراجع و        ستثمار األجنيب املباشر للدو   تدفق اإل  -
  . ثنني ال يستطيعان منافسة و مقاومة املنتوج األجنيب الذي يتميز باجلودة و النوعية ألن اإل،املنتوج احمللي

قتراض من البنـوك    مد إىل اإل  ستثماراته فإنه يع  إستثمار األجنيب املباشر يف السوق احمللي و إلكمال         بعد متوقع اإل   -
  .احمللية و بالتايل يستعمل اإلمكانيات احمللية للبلد عوض تدعيم هذه اإلمكانيات للبلد من اخلارج

                                                 
 .182، ص 2008، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، الية الدوليةامل موسى سعيد مطر، شقريي نوري موسى، ياسر املومين، -1
 .37 ، ص1998 دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، بدون طبعة، ،اإلستثمار املايل واحلقيقي زياد رمضان، -2
 .216، ص 2009ن طبعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، بدوحماور التمويل اإلستراتيجي: أسواق املال واملؤسسات املالية فريد راغب النجار، -3
 .216، ص املرجع نفسه  فريد راغب النجار، -4
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قتصاد يبدؤون يف توجيـه     نتهائهم من هيمنتهم على اإل    إ حيث عند    التدخل يف القرار السياسي للبلد املضيف،      - 
  . الضغط على حكومات هذه البلدان لتقدمي مزيد من التنازالتعن طريق  ،القرار السياسي للبلد مبا خيدم مصاحلهم

تصاالت والنقل والتمويل وصناعة     التخوف من فقدان السيطرة على بعض الصناعات الوطنية واحلساسة مثل اإل           -
ت حتت  نه تبقى هذه الصناعا   أ حبيث ينظر كثري من أصحاب القرار        ،لكترونياتالسيارات والصناعات البترولية واإل   

  .1السيطرة الوطنية
 الدائمة وسعيها احلثيث للتحكم والسيطرة على سوق التكنولوجيـا يف العـامل           اجلنسية رغبة الشركات املتعددة     -

  .2قتصادية وزيادة نفوذها يف العاملوذلك لبسط سيطرا اإل
 الـشركات األجنبيـة     بالرغم من إمكانية زيادة صادرات الدولة املضيفة، فإن هناك ممارسات من جانب بعض             -

سواق الدولية، أو قـد  تعمل على احلد من صادرات فروعها يف الدول املضيفة ملنعها من منافسة الشركة األم يف األ        
  .سمح لفروعها يف الدول املضيفة بالتصدير إال ألسواق معينة وفقا ملا يسمى بالشروط التقييديةال ت
 على نظام سعر الصرف املعمـول بـه يف الـدول             ميزان املدفوعات  نيب املباشر على  ستثمار األج يعتمد تأثري اإل   -

ختالل بني العرض و الطلب على العمالت األجنبية يتم تصحيحه          إاملضيفة، ففي ظل أسعار الصرف املرنة فإن أي         
عن طريق تعديل سعر الصرف، أما إذا كانت الدولة تطبق أسعار الصرف الثابتة فإن صايف الزيادة يف الطلب على                   

ستثمارات األجنبية املباشرة من شأنه أن يؤدي إىل تقليل الفائض أو زيادة العجز يف              لعمالت األجنبية الناتج من اإل    ا
  .3ميزان املدفوعات

  :ستثمار األجنيب املباشر بالنسبة للدول القائمة به اإلخماطر: ثانيا
  :4 تتمثل يف ومن وراءه الدول القائمة به،ستثمار األجنيب املباشرهناك جمموعة من املخاطر اليت يواجهها اإل     

ستثمار إال إذا كان قريبا مـن       حيث ال يشجع السوق الصغري على اإل      : خطر حجم السوق يف الدولة املضيفة     -1
  .املواد اخلام أو من أسواق أخرى كبرية، وعادة ما يعرب عن حجم السوق بالناتج احمللي اإلمجايل

قتصادية، وهذا ما ال يشجع     ستقرار يف السياسة اإل   إ التضخم حالة عدم     رتفاع معدالت إ تعكس   :خطر التضخم -2
 .قتصاد ستزداد باملقابلن التكلفة النسبية لإلنتاج يف اإل أل،ستثمار األجنيب املباشراإل

ستثمارات األجنبية املباشرة املترتبة على      واملتمثل يف درجة املخاطر على جذب اإل       :خطر تغريات سعر الصرف    -3
سعر الصرف، من خالل أن التغريات الكبرية واملفاجئة يف سعر الصرف سـوف جتعـل املبـالغ الـيت مت                تغريات  

قل، وهذا ما يشكل خطر كبري      أ  يكون ناتج صرفها    وبعد حتويلها إىل عملة بلد املستثمر       املضيف ستثمارها يف البلد  إ
 .جنبية املباشرة مستقبال يف هذه الدولةستثمارات األ مما يدفع إىل ختفيض اإل،ميكن أن يواجه املستثمر األجنيب

                                                 
 .247، ص 2010، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، اإلدارة املالية والدولية والتعامل بالعمالت األجنبية يوسف حسن، مالرحي  توفيق عبد-1
  .180، ص 2008، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، التمويل الدويلي نوري موسى، ياسر املومين،  موسى سعيد مطر، شقري-2
  .2009 كانون األول 22،  الثالثاء 1850، العراق، عدد جريدة الصباح، مزايا اإلستثمار األجنيب املباشر و اإلنتقادات املوجهة له فالح خلف الربيعي، -3
 .6- 5ص . صمرجع سبق ذكره،سعداوي، يوسف م -4
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 تعد البنية األساسية غري املتكاملة واليد العاملة غري املدربة بـشكل كـفء عناصـر طـرد                  :البنية األساسية  -4
 .للمستثمرين األجانب

سـتثمار للـشركات    ستقرار السياسي تأثري سليب على قـرارات اإل       يتولد عن عدم اإل   : ستقرار السياسي اإل -5
  .بية، وختفض من قيمة موجودات املستثمر األجنيب يف ذلك البلداألجن
 : هيستثمار يف الدول املضيفة كما تبقى أهم ختوفات املستثمر األجنيب عند مباشرته اإل     

اإلجراء الذي تتخذه الدولة أو     "  يذهب البعض إىل تعريف نزع امللكية بأنه       :Expropriationنزع امللكية   -1
 ملكية أموال عقارية مملوكة ألشخاص خاصة، حتقيقا لدواعي الصاحل العام، مبوجب قرار             لرتععامة  إحدى هيئاا ال  

  . وهو إجراء قد تستعمله الدول املضيفة يف أي وقت.1"إداري يصدر عن اجلهة املختصة
لى ملكية  املصادرة إجراء تتخذه السلطة العامة يف الدولة وتستويل مبقتضاه ع          :Confiscationاملصادرة  -2    

كما عرف بعـض   .)∗(كل أو بعض األموال أو احلقوق املالية اململوكة ألحد األشخاص وذلك دون أداء أي مقابل      
سم إخذ املمتلكات اخلاصة من قبل الدولة بدون تعويض، مهما يكن شكل ذلك ومبوجب أي               أالفقه املصادرة بأا    

  . وهو حق ألي بلد يستعمله مىت دعت الضرورة لذلك.2ينفذ
 يف بعض الدول كوسيلة للحصول على ملكية الغري خاصـة يف    التأميميستعمل   :Nationalisationالتأميم  -3

 إجراء يقصد به نقل ملكية جمموعة من األموال اليت تكون يف صـورة              "فهو. الدول ذات التوجه االشتراكي سابقا    
سـتغالل  الفردية لوسائل اإلنتاج، تالفيا لإل    مشروع إىل األمة، إما دف القضاء الشامل على كافة مظاهر امللكية            

التأميم (قتصاد الوطين   ، أو رد القضاء على سيطرة رؤوس األموال األجنبية على اإل          )التأميم اإليديولوجي (ويسمى  
  .شتراكييار املعسكر اإلإ وهو غري عملي حاليا منذ .)"3اإلصالحي

  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 35- 34ص .، صمرجع سبق ذكره، عمر هاشم حممد صدقة -1
ستمرار مشروعه، حتديد أسعار منتجاته سترياد والتصدير الالزمة إلمتناع عن منح املستثمر تراخيص اإلمثال ذلك فرض ضرائب مبالغ فيها، اإل: حسب عمر هاشم حممد صدقة  )∗(

 .تاج وهو ما يطلق عليه الفقه الدويل تعبري نزع امللكية الزاحف أو التدرجييبأقل من تكلفة اإلن
 .36، ص مرجع سبق ذكره، عمر هاشم حممد صدقة -2
 .54، ص 2007، الطبعة األوىل، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، إدارة األعمال الدوليةبراهيم اخلضر، إ علي -3
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  :خاتمة الفصل
 كبرية من طرف الدول املضيفة      أمهية له   طيتعأنه قد   أ املباشر يتضح لنا     األجنيبار  ستثممن خالل دراستنا لإل        

قتصاديات  خاصة بالنسبة إل   ، ذلك كونه مصدر من مصادر التمويل الدويل بديل عن املديونية          ،األخريةيف السنوات   
 اإلقليميـة التكـتالت   و   ةالشركات املتعددة اجلنـسي   فربزت  قتصادي،  نفتاح اإل يف ظل العوملة واإل   الدول النامية   

ـ  التجارة اخلارجيـة،     حررتقتصادي العاملي، و  ندماج اإل قتصادية، اليت فرضت اإل   واجلهوية والدولية اإل    توإتبع
 الدول املضيفة على مراجعة وهيكلة      ألزممما  حنصار القيود اجلمركية،    إ تراجع و  إىل أدت اليت   ،قتصاد السوق إسياسة  

، كمـا  املباشـرة  األجنبيةستثمارات دمي مزيدا من الضمانات والتحفيزات جللب اإل  نظمها وقوانينها الداخلية، وتق   
 دراسة وتشريح هذه الظاهرة مـن       إىل وعموم املهتمني    واإلعالميني كذا السياسيني    ،قتصادينيدفعت العديد من اإل   

  .الرأمسايلمة النظام  خدأدوات من أداة أاتفاق على ن كان اإلإ و،وآثار من مزايا وعيوب وخماطر ،كل اجلوانب
ليـة لتـصحيح   آستثمار األجنيب املباشر هو وسيلة متويل دولية فعالة للـدول الناميـة، و          لكن مهما يكن فاإل   

ختالالت يف موازين مدفوعاا، ووسيلة للقضاء على البطالة وفتح آفاق األسواق الدولية أمام املنتجات احملليـة                اإل
الذي يعود باإلجياب على إقتصاديات الـدول املـضيفة          .ختراق األسواق الدولية  إللية فعالة للمنتجات الوطنية     آو

  .لروؤس األموال األجنبية
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  .تمهيد

 أثـر قتصادية الدولية وتشابكها،     وترابط العالقات اإل   ، الدولية على بعضها البعض    األسواقتفتح  لقد كان ل       
 املنتجاتغلب  أعرض فيها    عبارة عن سوق كبرية واحدة ت      إقتصاديات العامل، إذ أصبحت أسواق الدول       على كبري

قدمها الدول   ت أصبحت التسهيالت واحلوافز اليت     جراء ،هاإلينسياب السلع واملنتجات    إالدولية، ذلك بفعل سهولة     
 على احلـواجز   اءقضكانت سببا يف ال    املباشرة، اليت    األجنبيةستثمارات  مثلة يف اإل   م ، الدولية األموالجلذب رؤوس   

 مـن خـالل   ، الـدويل اإلنتـاج زدهار ومنو إ مما سهل بدوره  ، والتخفيف من اإلجراءات البريوقراطية،    اجلمركية
 كانـت كافيـة    ،سعر تنافـسي  بعالية و نتجات ذات جودة    عرض م من   ت مكن اليت ،اجلنسيةشركات املتعددة   ال

 األوىل لـصاحل املـستهلك بالدرجـة         كان  هذا كُل ،اجلنسية فتيل التنافس الدويل بني الشركات املتعددة        إلشعال
   .املنتجاتني العديد من ختيار ب اإلإمكانية أيضا له وأعطى ،قلأ وسعر أعلىصوله على سلع جبودة حل

 الدوليـة حـىت   األسـواق ختراق إستراتيجيات إ كل ستعمالإبالشركات  قيام هذه     إىل  ذلك وقد أدى كل       
ستغلة ، م أخرىختراق مزيدا من مساحات     إنتشار و  وبالتايل اإل  ،األسواقركز يف هذه    متضمن لنفسها التموقع والت   

كرب نسبة مـن    أ إىل والوصول   ،لضمان رواج منتجاا   ،صى حد ممكن  ىل أق إ و كل تقنيات التسويق الدويل   يف ذلك   
األسـواق   وبالتايل اهليمنة والـسيطرة علـى        ،لقضاء على املنافسني  ل اإلغراق أسلوبعتمدت  إ كما   .املستهلكني

 عـدم وصـوهلا      ضـمان  العمل علـى  مع   ،اإلنتاجة اليت تستعمل يف     قي التكنولوجيا الدق  محتكرة بذلك ،  الدولية
لبقيـة  والزوال األكيد    احلتمي   التراجع املستهلكني مما يعين     لجستقطاب  إق وبالتايل    حىت تضمن التفو   ،سنيللمناف

  .املنافسني
 سواء على مستويات    ، املسؤولني وهتمام كبري من طرف املسريين      إ التنافسية حمل    جعلت ،األسبابكل هذه        
  .قتصاديات بلدااإبغية الرفع من تنافسية  ،)السياسينيأي (  على مستوى السياسةأو، )قتصادينيي اإلأ(قتصاد اإل

  :كل ذلك عرب املباحث التاليةسيعاجل  هذا الفصل نإوعليه ف     
  .ماهية التنافسية: املبحث األول -      

  .ستراتيجياتالبيئة، املؤشرات واإل: ةالتنافسي :املبحث الثاين -      

  .قتصاد اجلزائريم القدرة التنافسية لإلسياسات دع : املبحث الثالث-      
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  .ماهية التنافسية: المبحث األول

 األسـواق  وعوملـة  ،قتصادي العاملي اجلديدخاصة مع النظام اإل (La Compétitivité)تعترب التنافسية      
 الـدول الراغبـة يف      بفعل الشروط اليت تضعها املنظمة العاملية للتجارة علـى         ، اجلمركية زاحلواجحنصار  إالدولية و 

 علـى  أوقتصاد الكلـي  قتصادي وحتسني مؤشراته سواء على مستوى اإل   ، عنصرا مهما يف النمو اإل     إليها نضماماإل
 على منافسة املنتجات الدولية     املنتجات الوطنية قدرة   أصبحت التنافسية تعكس مدى      إذقتصاد اجلزئي،   مستوى اإل 
 األمـور  من   أصبحت": ن التنافسية لذا فإ  . يف األسواق الدولية   عارودة أو على مستوى األس    اجلمستوى  سواء على   

رتفاع وسرعة نقـل  إ واألموالنتقال رؤوس إ و، يتسم بزيادة نسبة التبادل يف السلع واخلدمات   أصبحاهلامة يف عامل    
   .ةعتماد على احلواجز اجلمركي من اإلأكثرعتماد على احلواجز التكنولوجية واملعرفية  واإل،التكنولوجيا

على املعرفة يف بنـاء  عتماد الدولة إ التنافسية هي جوهر حتويل أن إىل (*) (Zahlan, 1999) دراسة أشارتوقد 
 مـن   أكثر األخرىقتصادي بني دول العامل     قتصادية وقيمتها املضافة ومنوها اإل    قدرا التنافسية وتعظيم كفاءا اإل    

 على ضرورة تبين الدول النامية ضمن براجمها  (Zahlan, 1999) دراسةوأكدت ،عتمادها على املوارد الطبيعيةإ
 املعتمد على التدقيق املعلومـايت  Knowledge Weight Economyقتصاد الوزن املعريف إقتصادية فلسفة اإل

 املعتمد علـى املـوارد   weightless Economy قتصاد الالوزون معاصر وبديل إلوالتراكم املعريف كنموذج 
حنـصار  إقتـصادي، و  نفتاح اإل فالتنافسية يف ظل تداعيات التدويل، والعوملة، والشراكة، واإل       . 1"يةالطبيعية التقليد 

قتصاد السوق، أصبحت أداة مهمة يف صـنع وتوجيـه الـسياسة            إ وسيادة   احلواجز اجلمركية، وحترير األسواق،   
إلقتـصاديون يف تعـريفهم     حثون ا إختلف البـا  ولقد   .قتصادية للدول، وبالتايل تدعيم وتعزيز قراراا السياسية      اإل

 وسـيلة الـدول الناميـة     اإلتفاق على تعريف موحد هلا، لكن يف امل مت اإلتفاق على أـا              إذ مل يتم   للتنافسية
ألن قتـصادي،   فها كل باحث حسب بيئته ووجهة نظره و توجهه اإل         ر ع وعليه فقد إلندماج يف اإلقتصاد العاملي،     ل

  .قتصاديةقتصادية معينة و ال ملدرسة من املدارس اإلإ لنظرية اهضعالفقه اإلقتصادي مل  خي

  .مفهوم التنافسية: المطلب األول

 كنتاج للتوجه اجلديـد للنظـام       ،هتمام جديا مبفهوم التنافسية مع بداية التسعينيات من القرن املاضي         بدأ اإل      
 اجلنـسية تعددة  امللشركات  ا سيلتها يف ذلك  و،  قادته الدول املتقدمة    جديد ستعمارإقتصادي العاملي، حيث ساد     اإل

      الـصناعة يف تـدويل  عهـد جديـد   نطـالق   إ و بالتـايل     ، علـى منـابع املـواد األوليـة        هدفها الـسيطرة  
(Mondialisation de L'industrie)  والدول عموما، الدول األوروبيةمن  انطالقإ،  هذه الشركاتقادته 

 من  و ما نتج عنها على رأسها الواليات املتحدة األمريكيةصوصا،خ  (Les Pays Industrialisés)املصنعة
أخـذت عـدة طـرق     قد    و شتداد املنافسة بني هذه الشركات،    إ و   ، الدولية ختراق لألسواق إ و   ،قتصادلإلعوملة  

                                                 
(*)  D'aprés Attallah Warrad khallil: "Zahlan, B., Science and Technology  in the Arab World: Progress Without 
Change", Center for Arab Unity Studies, Beirut, 1999, P.P 72-81. 

، كلية "إقتصاد املعرفة والتنمية اإلقتصادية" ، املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامسقتصاد املعرفة والتنمية اإلقتصاديةإدور التنافسية يف دعم قرارات عطا اهللا وراد خليل،  -1
  .4، ص 2005فريل، أ 28-27علوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، والاإلقتصاد
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أصـبحت تتنـافس      اليوم أما الشركات تتنافس أساسا حول التكلفة،       كانتسنوات السبعينات   " فقبل   وأشكال،
هتمام مبفهـوم  هو البادئ باإل (Micheal Porter) و كان مايكل بورتر ،1."التكلفةو ية واملرونة حول النوع
 اإلتفاق على تعريف موحد هلا، لكـن يف         ، إذ مل يتم   هلا يف تعريفهم    ني اإلقتصادي نيف الباحث إختالرغم   ،التنافسية

 مستفيدة  2"ملية اإلندماج يف اإلقتصاد العاملي    متثل حتدي للدول األقل تقدما لضمان ع      ": امل مت اإلتفاق على أا    
فها كـل باحـث     ر ع وعليه فقد  ،"3 وفرة يف عنصر من عناصر اإلنتاج أو أكثر        وجود"من  مزاياها اليت تتمثل يف       

قتـصادية معينـة و ال      إ لنظرية   هاضعألن الفقه اإلقتصادي مل  خي     قتصادي،  حسب بيئته ووجهة نظره و توجهه اإل      
   .ستخالص تعريف شامل هلاإو سنأخذ بعضا من التعاريف للتنافسية مث حناول  .قتصاديةارس اإلملدرسة من املد

   .مصطلح التنافسية :أوال

ى و  الَ و غَ  داي و ز  غَالَى و ب  ار و ب  راخأي فَ ) نافسة   م –ا  اسفَ نِ – سافَن( تعين  ) القاموس احمليط   (  و حسب    :لغويا
ِغب4تعين أيضا ر.  

املتشاة بشرط    أم خدمية من بني جمموعة من السلع         إنتاجيةستهالك سلعة ما سواء كانت      إ هو الرغبة ب   :اقتصاديإ
  .العرض و الطلب توافر حرية املبادالت التجارية و حرية املنتجني، أي حرية السوق و قوى 

ة مـا، و كلمـا كـان        ولكن الطلب يف هذه احلالة يكون سيد السوق احلقيقي و يكون العرض تابعا له إىل درج               
أي يزيح أحد املنتجني اآلخر للحـصول       (شتدت املنافسة اليت ميكن أن تتحول إىل مزامحة         إالطلب أقل من العرض     

، و من مث تتحول املنافسة إىل مزامحة قد تنتهي          )على أكرب قدر ممكن من الزبائن و تسويق أكرب كمية من املنتجات           
ما مطلقا بل نسيب حتددها آلية السوق القائمة على اللقاء ما بـني قـوى               إذ أن التنافسية ليست مفهو     .حتكارباإل

  .5األسعارالعرض و الطلب و اليت مبوجبها تتحدد 
 حاجام عـن    إشباع يف   ، وسوق ما  ،لتنافسية هو رغبة املستهلكني يف جمتمع ما      املفهوم اإلقتصادي ل   ومنه     

من السلع معروضة يف سـوق  بدائل من بني جمموعة مية خدأو  إنتاجيةستهالك سلعة معينة سواء كانت      إطريق  

اليت قد تؤثر على اآللية الكالسيكية لعمل        دون تدخل أي من العوامل األخرى        ،خيضع لقانون العرض والطلب   

حاربة إستراتيجية شد وحصر العرض لكي ال يزيد الطلب وبالتايل          م وهي فقط آلية العرض والطلب،       ،السوق

                                                 
  .137، ص 2003، ديسمرب، 13، جامعة باجي خمتار، عنابة، عدد جملة التواصل، حتقيق التنافسية يف التكاليفمجعة هوام،  -1

2- Younes ABOUTAIB, Les Investissements directs étrangers et la compétitivité des entreprises et de 
l'économie marocaine: une analyse en terme de transfert de compétences organisationnelles et 
d'apprentissages organisationnels, Séminaire Doctoral du GDRI EMMA, Université de Nice Sophia Antipolis,  
Nice, Jeudi 25 et Vendredi 26, Mai 2004, p 5, Sit Web: www.unice.fr/CEMAFI/EMMA/Aboutaib.PDF, Consulté le: 
31/12/2009, à 13h:05. 

الطبعة األوىل،  ،قتصادي املعاصر املستدامة بالتطبيق على الواقع اإلمنهج حتقيق التقدم من خالل اخلروج إىل آفاق التنمية: صناعة املزايا التنافسيةمحد اخلضريي، أحمسن  -3
  .23، ص 2004جمموعة النيل العربية، القاهرة، 

 من املوقع ،1 ص ،2009، دمشق، 423، العدد اإلقتصادية اإللكترونية، قتصاد السوريجدلية التنافسية الصناعية و جوهرها و مؤشراا يف اإل حيان أمحد سلمان، -4
  . h17 :35: ، على الساعة2009.12.31: ، تصفح يومid?asp.print/com.iqtissadiya.www://http=2636: لشبكيا
  .1، ص املرجع نفسهحيان أمحد سلمان، -5
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 فمفهوم التنافـسية جوهريـا      عليه، و اإلغراق وضغط الطلب أي زيادة العرض وبالتايل        حتكار، أو حماصرة  اإل

  .مصطلح حتددة آليات عمل السوق دون تدخل عوامل أخرى
  . التنافسيةتعريف :ثانيا  

القدرة على مواجهة القوى املضادة يف األسواق واليت تقلل من نصيب الشركة من             ":تعرف التنافسية على أا        
الـسلعة  (تقوم على مبدأ    " فهي   ."1ق احمللي أو العاملي، ويترتب عن التنافسية الوصول إىل مركز تنافسي ما           السو

و  ).نوعية السلعة و ذوق املـستهلك     (و  ) السعر و النوعية  (، أي تتحدد بلحظة التوافق بني       )األفضل بالسعر األقل  
  .2")لتوافق بني القيمة و السعر نادرا ما حيصلألن ا(اح املنظومة القيمية هنا ملصلحة املنظومة السعرية رتت

القدرة على تزويد املستهلك مبنتجات وخدمات مبتكرة أكثر كفاءة وفعاليـة           "على أا   لتنافسية  ا    كما تعرف   
 أي تشري إىل    .4 وقدرة املنظمة على خلق القيمة واحملافظة على العمالء        ،"3من املنافسني اآلخرين يف السوق الدولية     

درة بضائع شركة أو صناعة ما على املنافسة يف السوق، وهذه املنافسة تتوقف علـى األسـعار النـسبية                ق"مدى  
  .5"ومواصفات املنتجات

 للوصول إىل منتجـات ذات  منظماامنتجات على الرفع من تنافسية  قدرة الدولة كذلك  فالتنافسية هي     

 وبالتايل إجياد مكانة هلـا بـني املنافـسني          ،واق الدولية مكنها من الولوج إىل األس     ت ،قلأجودة عالية وأسعار    

قتصاد الوطين الذي ينعكس على النمو       الرفع من تنافسية اإل    الذين ينتجون نفس املنتجات، وبالتايل     ،اآلخرين

   . وحيافظ على املركز التنافسي للمؤسساتقتصادية للمواطنني الرفاهية اإللكي حيقق ،قتصادي للوطناإل
، وخيتلـف    والتعريفـات  قتصادي يتداخل ويتشابك مع جمموعة من املفـاهيم        التنافسية يف الفكر اإل    مفهومف     
 على مستوى القطاع، وخيتلـف      مفهومها خيتلف عن    )الشركة( ختالف القطاع، فمفهومها على مستوى املنشأة     إب

  :اليةتقسيمات التال و  حسب جمال الدراسة،، وعليه نأخذ التعريفات التاليةعن مفهومها على مستوى الدولة
   :)املؤسسة( مفهوم التنافسية على مستوى املنشأة -1

  :     ميكن تعريف التنافسية على مستوى املنشأة كما يلي
 على املستوى الوطين أو على املـستوى  ايف بيئة تنافسية، إم هي قدرة املؤسسة على زيادة حصصها يف السوق           
 من أدبيات املؤسسات، ويعين بالنسبة للمؤسسة أـا تـستطيع، وبـدون             التنافسية مستمد "فمصطلح  . 6الدويل

  .1"مساعدة، العيش  واإلنتاج بتكاليف معطاة، حسب نظام الضرائب والقوانني الداخلية للبلد

                                                 
  .123، ص 1997  مكتبة اإلشعاع للنشر، اإلسكندرية، بدون طبعة،،مدخل تكاملي جترييب: إدارة اإلنتاج والعمليات والتكنولوجيافريد راغب النجار،  -1
  .1، ص مرجع سبق ذكره، حيان أمحد سليمان -2
  .8، ص 2004 الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  بدون طبعة،،رؤية مستقبلية:املوارد البشرية راوية حسن، -3

4- Ulrike MAYRHOFER, Introduction au Management Stratégique, Sans édition, Editions Bréal, France, 2007, p 
10. 
5- Robert J. CARBAUGH, International Economics, 10th Edition, Thomson South- Western, USA, 2005, p 17. 
6- Henri GRETHEN, La Compétitivité:Objectif de Politique Economique, Revue La Lettre de L'Observatoire 
de la Compétitivité, Luxembourg,  n°:1, juin, 2004, p 2, Sit Web: 
www.odc.public.lu/publications/lettre.../Lettre_Obs_Comp_N1.pdf, Consulté le: 16/01/2010, à 23h:25.  
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قـل  أقدرة املؤسسة، على إنتاج، مقارنة مبنافسيها، منتجات ذات جودة عالية، وبأسعار تساوي أو              " كما أا     
  .2"قتصادي عايل وملدة طويلةإكتساب أداء إمنتجات منافسيها، وبأخذ مواقع تنافسية تسمح هلا بمن أسعار 

ن تنافسية املؤسـسة  أقد عرفها من خالل ربطها مبؤشراا، حبيث يرى ب :Mc Fetridge (1995) تعريف     
خنفاض يف  إية واألرباح مقابل    ستطاعتها أن حتتفظ مبستوى مرتفع من اإلنتاج      إميكن أن تتحقق يف حال ما إذا كان ب        

  .3رتفاع يف احلصة السوقية، على أال يكون ذلك على حساب األرباحإالتكاليف و
هي القدرة على إنتاج السلع واخلدمات بالنوعية اجليدة والـسعر املناسـب ويف الوقـت               : التعريف الربيطاين    

  .4ت األخرىآ املنشاملناسب وهذا يعين تلبية حاجات املستهلكني بشكل أكثر كفاءة من

 Compétitivité hors-prixتنافسية خارج الـسعر  " لتنافسية املؤسسة يسمى )آخر(وهناك مفهوم ثاين      
يبىن على قدرة املؤسسة على تقدمي منتجات متميزة من خالل نوعية املنتجات، اإلبداع، ومن خالل اخلدمات اليت                 

  .5ب على منتجاا بأسعار ثابتةهذا يؤدي إىل زيادة الطل. تقدمها مع منتجاا
 التفـوق و    ، التميز ، الرحبية :ترتكز على أربعة ركائز هي    ) املنشأة( أن تنافسية املؤسسة      مما سبق  نستخلص     

املسامهة يف النمو املتواصل، و جيب توفر  هذه الركائز األربعة جمتمعة يف أي منشأة حىت تكـون هلـا قـدرة                      

  .تنافسية 
  :)القطاع( على مستوى الصناعة  مفهوم التنافسية-2

قدرة شركات قطاع معني يف دولة ما على حتقيـق جنـاح            ":  هي )الصناعة( التنافسية على مستوى القطاع        
عتماد على الدعم واحلماية احلكومية، وبالتايل تتميز يف هذا القطاع، وتقـاس            مستمر يف األسواق الدولية دون اإل     
رحبية الكلية للقطاع وميزانه التجاري، إضـافة إىل مقـاييس متعلقـة بالكلفـة              تنافسية صناعة معينة من خالل ال     

 )ميـزة التموقـع   (مبزايا ناشئة عن متوقـع      "و تتميز    ،"7تتميز تلك الدولة يف هذه الصناعة     " وبالتايل   ،"6واجلودة

                                                                                                                                                             
1- karl AIGINGER, La Compétitivité des Entreprises: des Régions et des Payes, Revue La Vie Economique, 
n°:3, 2008, p 19, Sit Web: www.dievolkswirtschaft.ch/fr/editions/200803/pdf/Aiginger.pdf, Consulté le: 16/01/2010, 
à 12h:37. 
2- Marc INGHAM, Management Stratégique et Compétitivité, Sans édition,  Editions De Boeck Université, 
Bruxelles, 1995, p 3. 

، ص 2002لعلوم السياسية، جامعة القاهرة، قتصاد وا، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اإل، حتليل القدرة التنافسية للقطاع السياحي املصريأمرية حممد عبد السميع عمارة -3
، )2000/2006 (حالة مؤسسات قطاع اهلاتفية النقالة باجلزائر الفترة :قتصادية بني مواردها اخلاصة وبيئتها اخلارجيةامليزة التنافسية للمؤسسة اإلأمحد باليل، : ، نقال عن08

 .22، ص 2007/2008ة اجلزائر، قتصادية وعلوم التسيري، جامعري منشورة، كلية العلوم اإلختصص إدارة أعمال، غ: قتصاديةأطروحة دكتوراه يف العلوم اإل
قتصادية وعلوم ، كلية العلوم اإل"قتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثةاإل"، امللتقى الوطين األول حولقتصادية اجلزائريةالتنافسية الصناعية للمؤسسة اإل بوزعرور عمار، ،كمال رزيق-4

  .2، ص 2002 ماي، 22-21، جامعة سعد دحلب، البليدة، التسيري
5- Benoît MULKAY, La Compétitivité d’un Territoire , Document pour le colloque du CRIES, 
 Université de Montpellier 1, France, 9 et 10 octobre, 2006, p 1, Sit Web:  
www.insee.fr/fr/insee_regions/midi.../cries/cries_act_compet.pdf, Consulté le: 17/01/2010, à 23h: 24.  

  .26، ص 1993 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، بدون طبعة،قتصاد احلديثمبادئ اإلشنهو، أ بن فعبد اللطي -6
املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ اإلقتصادي "، امللتقى الوطين األول حول افسية للمؤسسة اإلقتصادية اجلزائريةنتعزيز القدرة التكمال رزيق، مسدور فارس، - 7

  .1، ص 2003 أفريل، 22/23، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، "اجلديد
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         ة أو قويـة    وقدرا على الوصول إىل طلب ذو قوة شـراء كـبري           )بتكاررأس املال البشري، اإل   (حمركات النمو   
   .1)" الوصول إىل األسواق(

امليزة التنافسية للصناعة هي قدرا على املنافسة مبنتجاا يف األسواق احمللية و العاملية، سواء من خالل الـسعر                     
ـ   ستنادا إىل معدالت مرتفعة من اإلنتاجية، و أنشطة فعالة لإل         إاملنخفض أو اجلودة املرتفعة،      د، مبـا   بتكار و التجدي

  .2ضطرادإساهم يف زيادة مستوى معيشة بي
 علـى    أساسا  يرتكز )الصناعة( ستوى القطاع مفهوم التنافسية على م   أن  من خالل ما سبق ميكن أن نقول            

مقارنة مبنافسيها املشاني على املستوى الـدويل       اإلنتاجية   من    عالية معدالت على حتقيق    ة املؤسسات مدى قدر 

  .عن طريق األنشطة اإلبتكارية مكانة تنافسية دولية، ومتكنها من البقاء واإلستمرار للوصول إىل تؤهلها

  :على مستوى الدولة تعريف التنافسية -3    

قتـصادية  إ ذلك لتداخله مع تعريفات ومفـاهيم         حتديد تعريف معني للتنافسية على مستوى الدولة صعب        إن     
   : إىل الدوليةوتقسم تعاريف التنافسية أخرى،

  :ىل أوضاع التجارة اخلارجية للدولالتنافسية املستندة إ -)أ

قـدرة  قتصاد البلد   إلكون  يرتباطا وثيقا بامليزان التجاري للبلد، ف     إيرتبط  فإنه   بالنسبة هلذا النوع من التنافسية         
ـ      يل التجاري فائضا، والعكس صحيح، لكن       ميزاا حقق   إذاتنافسية عالية    اك قـوة   ست بالضرورة أن تكـون هن

 فائض ولكن ليس لسبب وجود      كقد يكون هنا  فتجاري،   ال ا مبجرد وجود فائض يف ميزا      الدولة قتصادإلتنافسية  
ـ  نِ ريعـي ستخراجي  إ  من املوارد   لوجود نوع واحد   بل،  تنوعقتصادي م إنشاط  العديد من الصادرات نتاج      اج ت

ياس  ليس مق  وبالتايلدرات أخرى خارج هذا املورد،      نعدام كلي لصا  إ و ،قتصادي يف البلد  إ قد يقابله ختلف     ،الطبيعة
رتبط بـامليزان التجـاري     ت للدول   ةستناد إىل أوضاع التجارة اخلارجي    التنافسية باإل  ف .قتصاد الدولة إدقيق لتنافسية   
  ا مع العامل اخلارج         للبلد، حيث تلفـائض  يقاس قوة تنافسية البلد مبدى حتقيق جتار  (Excédent)   والعكـس

يف ميزاا التجاري، وهـذا      (Déficits)فسيتها متدهورة إذا حققت جتارا مع العامل اخلارجي عجزا          تكون تنا 
  .ليس مقياس حقيقي ألنه يهمل القدرة على اإلبتكار والتطوير

  :التنافسية وفقا ملستويات املعيشة فقط -)ب

     حتقيق مستويات معيشة متزايدة ومطردة     قدرة الدولة على    " :ـرفت التنافسية وفقا ملستويات املعيشة فقط ب      ع
 .3"اإلمجايلقتصادي مقاسا مبعدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي          من خالل حتقيق معدالت مرتفعة من النمو اإل       

                                                 
1- Karl Aiginger, Op.Cit., p 20.  

  ، جامعة باتنة،2003، ديسمرب، 9، العدد جملة العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية، قتصاد اجلزائريمرتكزات تطوير امليزة التنافسية  لإل وصاف سعيدي، ،مد قويدريحم -2
  .119- 118ص .ص

  .15، ص مرجع سبق ذكرههللا وراد خليل، اعطا  -3
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إذن ترتبط التنافسية العاملية بتوفر جمموعات من العناصر اإلستراتيجية لدى الدولة، كما جيب على كل دولـة أن                  
1ا التنافسية حىت تستطيع أن تتعامل مع منظومة األعمال الدوليةتعرف وتقيس قدرا.  

 َ    عـدالت   املـصاحب مل   قتصاديق النمو اإل  ي حتق شرطمع   ،ستويات املعيشة فقط  مبتعريف التنافسية    هذا ال  طبر
أُسس هذا  ، مع إمهاله السياسات اإلقتصادية للدولة و       الفردي لزيادة مستوى الدخ   ل  والتشغيل اإلنتاجيةمرتفعة من   

  .النمو ريعي أم إبتكاري، وسياسة التشغيل املتبعة يف الدولة
  : التنافسية املستندة إىل أوضاع التجارة اخلارجية ومستويات املعيشة-)ج

                ا علـى    اإن مفهوم التنافسية وفقا هلذه الفئة يشري إىل حتقيق الدولة التوازن يف ميزاالتجاري باإلضافة إىل قدر 
تـوفر بيئـة مناسـبة    وجب قتصادي، إ هدف أي دولة هو حتقيق منو ومبا أن .2فرادهايات املعيشة أل  حتسني مستو 

قتصادية رشيدة، ومالية وتنظيمية، و تسيري فعال، عندها تكون له القـدرة            إ، إضافة إىل توفر سياسات       له ومتفتحة
وارد أولية، أو رأس مال بشري، بل يف        متالكه مل إتنافسية أي بلد ال تتوقف فقط على        ف" .على النمو وحتسني األداء   

 حيث  على التكيف مع املنافسة اخلارجية    جتماعي، أو قدرته    قتصادي والسياسي واإل  قدرته على مستوى التنظيم اإل    
  .3"يلعب دورا حمددا يف تطوير ميزته التنافسية

  :نذكر اآليتدولية للمنظمات واملؤسسات واهليئات الويوجد ضمن هذه اموعة العديد من التعاريف     

  :)OCDE(قتصادي و التنمية تعريف منظمة التعاون اإل 
   :4 على أا الدوليةالتنافسية )OCDE(قتصادي و التنمية تعرف منظمة التعاون اإل     

 السلع و اخلدمات اليت تواجـه أذواق األسـواق          إنتاجالدرجة اليت ميكن وفقها و يف شروط سوق حرة و عادلة            
               لوقت الذي حتـافظ فيـه علـى توسـع الـدخول احلقيقيـة للـشعب علـى املـدى الطويـل                      الدولية يف ا  

)Oughton1997( .  

ختبار إ القدرة على إنتاج السلع و اخلدمات اليت تواجه          : يف وثيقة أخرى التنافسية الدولية بأا      OCDEكما تعرف   
 .الدخل احمللي احلقيقياملزامحة اخلارجية يف الوقت الذي حتافظ فيه على توسيع 

الالزمة  هو قدرا على توليد املوارد ، فإن تعريف التنافسية ألمة ما،( Aldington 1985)و يف وثيقة أخرى  
و هـو  أن   (Scott and Lodge 1985)  لتعريـف تبنـاه  مكافئ، وهو تعريف ملواجهة احلاجات الوطنية

تاج و توزيع املنتجات أو اخلدمات يف التجارة الدوليـة بينمـا            التنافسية الوطنية لبلد ما هي قدرته على خلق و إن         
  .يكسب عوائد متزايدة ملوارده

                                                 
، 2007، بدون طبعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اتيجيات الشركات عابرة القارات الدولية ومتعددة اجلنسية والعامليةسترإ :إدارة األعمال الدولية والعامليةفريد النجار،  -1
  .92-91 ص.ص

  .14، ص مرجع سبق ذكره وراد خليل، هللاعطا  -2
3- Abdallah ALAOUI, La Compétitivité Internationale: Stratégies pour les Entreprises Française, Sans édition, 
L'Harmattan, France, 2006, p 25. 

  .5، ص 2003 العدد الرابع و العشرون، ديسمرب، ، الكويتاملعهد العريب للتخطيط، ،جملة جسر التنمية، القدرة التنافسية و قياسهاحممد عدنان وديع،  -4
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للـدول  تنمية   أداة تكون   أن التنافسية على املستوى الدويل جيب       أنقتصادي والتنمية،    منظمة التعاون اإل        ترى
  ا   ب ، وذلك قتصاد العاملي ندماج يف اإل  طالبة باإل اليت هي مقتصادي على العـامل     اإل هانفتاحإاخلارجية، و تحرير جتار

ستثمارات البينية   املباشرة، واإل  األجنبيةستثمارات   على تشجيع اإل   ملزمة، وهي بذلك    قتصاد السوق إسياسة   تبينو
اللجـوء إىل   بدون   ةقتصاديالرفاهية اإل حتقيق   وبالتايل   لألفراد،حىت تولد املوارد الالزمة للرفع من الدخول احلقيقية         

  .ملديونيةا
  (IGC): تعريف معهد التنافسية الدولية

  :1 على أا قدرة البلد علىالتنافسية الدولية(IGC) يعرف معهد التنافسية الدولية      
  :، و يقصد بالكفاءةأن ينتج أكثر و أكفأ نسبيا) 1(

  .تنظيمستعمال املوارد مبا فيها التقانة و الإ من خالل حتسينات يف اإلنتاجية و :تكلفة أقل �
  . وفقا ألفضل معلومات السوق و تقانات اإلنتاج:رتفاع اجلودةإ �
ستناد التوريد، باإل  حمللية، يف املكان و الزمان ونظم      وهي الصلة مع احلاجات العاملية، وليس فقط ا        :املالئمة �

  .إىل معلومات حمدثة عن السوق و مدونة كافية يف اإلنتاج و التخزين و اإلدارة
مضافة عالية    و التحول حنو السلع عالية التصنيع و التقانة و بالتايل ذات قيمة            ، من السلع املصنعة   أن يبيع أكثر  ) 2(

يف السوقني اخلارجية و احمللية، و بالتايل يتحصل على عوائد أكرب متمثلة يف دخل قومي أعلى للفـرد، و ذي منـو               
  .مطرد، و هو أحد عناصر التنمية البشرية

ستثمارات األجنبيـة  ، مبا يوفره البلد من بيئة مناسبة و مبا ترفعه اإل    ات األجنبية املباشرة  ستثمارب اإل أن يستقط ) 3(
  .من املزايا التنافسية اليت تضاف إىل املزايا النسبية

ـ       إقتصادية، ف عكس منظمة التعاون والتنمية اإل          سية الدوليـة بالعامـل     ن معهد التنافسية الدولية يـربط التناف
ستعمال التقنيات الدقيقة للوصول إىل منتجات عالية التصنيع والتقانة، كي تـستطيع جـذب              إالتكنولوجي، أي   

 يـؤدي إىل زيـادة   ستعماهلا يف الرفع من الدخل القومي الـذي إ ايلكرب العوائد، وبالتأأذواق املستهلكني لتحقيق   
 دون  ستثمار األجنيب املباشر  ات واإل الصادرات، الوارد : العناصر التالية على  ذا التعريف   ركز ه  كما   .التنمية البشرية 

   .غريها من العناصر
   :)IMD( اإلداريةالدويل للتنمية عهد امل تعريف

القدرة على إنشاء القيمة املضافة و زيادة الثروة الوطنيـة عـن            " : بأا )IMD(عرفها معهد اإلدارة الدولية          
ماعي قـادر علـى حتقيـق هـذه         جتإقتصادي  إ طريق إدارة األصول و العمليات و ربط هذه العالقات بنموذج         

  .2"األهداف
  

                                                 
  . 7- 6ص .، صمرجع سبق ذكرهحممد عدنان وديع،  -1
 .1، ص مرجع سبق ذكره، حيان أمحد سلمان -2
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   :(ERFMENA) قتصادية للشرق األوسط و مشال إفريقياتعريف منتدى البحوث اإل

املقدرة على حتمل منافسة الـسلع      " :قتصادية للشرق األوسط و مشال إفريقيا بأا      عرفها منتدى البحوث اإل        
نسياب السلع  إنسجاما مع معاناة هذه الدول من       إو جاء هذا التعريف      ."يةاألجنبية يف السوقني الداخلية و اخلارج     

لك الدول املصدرة و تصبح      ت لكفقتصادية و حتوهلا إىل تابع يدور يف        ا يضعف من مقدرا اإل    مماألجنبية ألسواقها،   
  .1عالقاا معها كعالقة املركز مع األطراف

   : (WEF)قتصادي العامليتعريف املنتدى اإل

القدرة على توفري البيئة املالئمة لتحقيـق       " :التنافسية الدولية بأا   (WEF) قتصادي العاملي يعرف املنتدى اإل       
 إىلقتصاد الـوطين علـى التوصـل        مقدرة اإل ":أا على   ها عرف آخرويف نص   . "2معدالت منو مرتفعة ومستدامة   
  .3"لسنوي لدخل الفردقتصادي حمسوبة مبعدالت التغري امعدالت مستدامة من النمو اإل

  :تعريف فريق التنافسية العربية

قتصادية املرتبطة بالتنافس مع الدول األخرى ووضع هلذا التعريف         إن التنافسية تتعلق باألداء احلايل لألنشطة اإل           
   .4ستثمار األجنيب املباشرجماال يتناول األنشطة التصديرية ومنافسة الواردات واإل

لتعاريف و اآلراء السابقة ميكن القول أن التنافسية الدولية هي جمموعـة اإلجـراءات و               ستخالصا من ا       إ

ختراق األسواق الدولية و مواجهة اإلنتاج األجـنيب حمليـا و           إاألنظمة اهلادفة إىل تعظيم عوائد الوحدات و        

ـ ف   خيتل هامفهوم و   .سعر تنافسي السيطرة على املنتوجات الدولية مبنتوج ذو جودة عالية و           ختالف حمـل   إب

 كـسب حـصة يف      إىل دولة، فالتنافسية على مستوى املؤسسة تسعى        أو قطاع   أو مؤسسة   إمااحلديث عنها،   

 حتقيق معـدل    إىلالسوق الدويل، ختتلف عن تنافسية القطاع، وبدورمها خيتلفان عن تنافسية الدولة اليت تسعى              

   .مرتفع ومستدام لدخل الفرد فيها

 تكـون هنـاك     أن اليت تربط بني مستويات التنافسية الثالثة هي عالقة تكاملية، فال ميكن             العالقة      عموما إن   
 تكون لدينا مؤسسات ذات قدرة تنافسية قوية تنشط يف هذا القطاع، الذي بدوره جيـب              أنتنافسية للقطاع دون    

اك ترابط بـني   هنأنمناسبة ينشط فيها، أي  (Environnement International)  تكون له بيئة دوليةأن
  .ال بقاء لواحدة دون أخرىو ،املستويات الثالثة

  

                                                 
  .1، ص مرجع سبق ذكره، حيان أمحد سلمان -1

قتصاد ، كلية اإل"قتصاديةقتصاد املعرفة والتنمية اإلإ" ، املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامسقتصادات العربيةقتصاد املعرفة يف حتقيق القدرة التنافسية لإل إأثر حممد خضري، 2-
  .4، ص 2005فريل، أ 28- 27ونة األردنية، عمان، األردن، جامعة الزيت، والعلوم اإلدارية

  .4ص املرجع نفسه، حممد خضري،  -3
، دور إدارة  املوارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية يف املنظماتحفيان عبد الوهاب، : ، نقال عن204، ص 2000التقرير السنوي تصادي، قمنظمة التنمية والتعاون اإل -4

جامعة   كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، غري منشورة،فرع التنظيم السياسي واإلداري،: يف العلوم السياسية والعالقات الدوليةرسالة ماجستري 
 .28، ص 2008- 2007يوسف بن خدة، اجلزائر، 
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  .أنواع التنافسية: المطلب الثاني

ـ    إذ ، متفق عليه للتنافسية   مبا أنه اليوجد تعريف          و  قتـصاديني راء البـاحثني اإل   ختالف أ إ خيتلف مفهومها ب
ئمـة النتـائج التـسويقية للمؤسـسة        التنافسية ال تستهدف فقط حتسني بطريقة دا      "  لكون ،قتصادية اإل مذاهبهم

مؤسسة (، ولكن أيضا اإلستفادة من الفوائض املنتشرة حمليا         )إكتساب حصة من السوق، رقم أعمال، هامش ربح       (
 الفعل اإلقتـصادي األساسـي   " وذلك ألن  ،1"، اليت تسمح بالعيش أفضل أو خلق شروط أحسن للحياة         )مةأأو  

هنا مييز العديد   ،  2"الرغبة يف تلبية طلب ما هو عبارة عن إختيار املستهلك         واإلستهالك وأيضا اإلنتاج هم مربرون ب     
  : من التنافسية أمههاأصناف بني عدة العديد من األدبيات يف  قتصاديني اإلالباحثنيمن 

    . األعماللدنياالتنافسية بالنسبة  :أوال

  :3ل مهاميكن القول بأن هناك نوعني من التنافسية بالنسبة لدنيا األعما     

   . هي تلك املنافسة اليت حتدث يف املؤسسات اليت تعمل يف قطاع واحد:التنافسية املباشرة - )أ 
                               تتمثـل يف الـصراع بـني املؤسـسات القائمـة يف اتمـع للحـصول علـى                  :افسة غري املباشرة  لتنا -)ب

  .املوارد املتاحة
ما ا األعمال هي تنافسية على املوارد قبل أن تكون تنافسية على السوق أو الزبون، هذا                    فالتنافسية بالنسبة لدني  

لتقليل التكـاليف والبيـع    تستقر خارج أوطاا بالقرب من املواد اخلام،         اجلنسيةعل كربيات الشركات املتعددة     جي
   .زيادة مبيعاا وإحتكار السوق الدولية وبالتايل .بسعر تنافسي

  .فسية السوق تنا: ثانيا
هذا التعريف يرتكز على السوق و مفاده أن التنافسية تقاس من خالل أداء املؤسـسة يف الـسوق مقارنـة                         

             مثال عـن ذلـك سـوق اهلـاتف النقـال           ونأخذ .4ادا إىل تقومي حصة السوق النسبية     ستنإبنظرياا، و ذلك    
جمال التغطيـة   خالل  املتعاملني من   إذ ميكن تقومي و ترتيب أداء       ،   يف اجلزائر أين يوجد ثالثة متعاملني      )تصاالتاإل(

  .اخل...تصال، جودة الصوت، اخلدمات املرافقة لإل
  . التنافسية حبسب املوضوع:ثالثا

  5:ة تنافسية املنتج و تنافسية املؤسس: من التنافسية مهاني نوعو تتضمن     

                                                 
1- Charles CROUE', Marketing International , 4e édition, Editions De Boeck Université, Bruxelles, 2003, p 36. 
2- Jean-Didier LECAILLON, Jean-Mairie LEPAGE, Christian OTTAVJ, Economie Contemporaine: Analyse et 
diagnostics, 2e édition, Editions De Boeck Université, Bruxelles, 2004 p 30. 

من املوقع ، 1 ص ،2009، اليمن، 78، العدد  اإللكترونيةجملة إقتصاد وأسواق، د منهخري الب..التنافسية حسن طربة،  -3
  .h8 :30: ، على الساعة2010.01.02: ، تصفح يومid_g?asp.gdetails/net.ekwas.www://http=375 :الشبكي

  .1، ص املرجع نفسهحسن طربة،  -4
5- H.LESCA, Structure et Système d'Information: Facteurs de Compétitivité, MASSON,  
     1982, p p, 11-13, 

 كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم ، غري منشورة،، رسالة ماجستري يف علوم التسيري مصادرها، تنميتها و تطورها:قتصاديةامليزة التنافسية يف املؤسسة اإلعمار بوشناف، : نقال عن
   . 12-11 ص .، ص2002 جامعة اجلزائر، التسيري،



 مدخل للتنافسية: الفصل الثاني

110 

  : تنافسية املنتج-1

شرطا الزما لتنافسية املؤسسة لكنه ليس كاف و كثريا ما يعتمد على سعر التكلفة كمعيار               تعترب تنافسية املنتج         
عتبار أن هناك معايري أخرى قد تكون أكثـر داللـة           إوحيد لتقومي تنافسية منتج معني، و يعد ذلك أمرا مضلال، ب          

 الدقيق على وضعية املنـتج يف   معربة متكن من التعرفريختيار معاي إكاجلودة و خدمات ما بعد البيع، و عليه جيب          
  .السوق يف وقت معني

  : تنافسية املؤسسة-2

 على مستوى أمشل من تلك املتعلقة باملنتج حيث ال يتم حساا من الناحية املالية يف نفس املستوى                  يتم تقوميها      
األخري، أما تنافسية املؤسسة فيتم    إىل اهلامش الذي ينتجه هذا       دستناائج، يف حني يتم التقومي املايل للمنتج باإل       من النت 

 تكاليف البنيـة  :عتبار هوامش كل املنتجات من جهة، و األعباء اإلمجالية اليت جند من بينهاتقوميها آخذين بعني اإل  
 هذه املصاريف   إخل  من جهة أخرى، فإذا فاقت      ....النفقات العامة، نفقات البحث و التطوير، و املصاريف املالية          

، يصعب على املؤسسة حتملـها و  ، فإن ذلك يؤدي إىل خسائر كبريةستمر ذلك مدة أطولإ و وامشو النفقات اهل  
  .من مث فاملؤسسة مطالبة بتقدمي قيمة لزبائنها، و ال يتم ذلك إال إذا كانت حققت قيما إضافية يف كل مستوياا

  . التنافسية وفق الزمن:رابعا

  :1 نوعني مهاتتمثل يف     

   :مللحوظة التنافسية ا-)1

جيابية احملققة خالل دورة حماسبية، غري أنه جيب أال نتفـاءل بـشأن هـذه    تعتمد هذه التنافسية على النتائج اإل         
حتكارية، فالنتائج  إ يف وضعية    ةاملؤسسالنتائج، لكوا قد تنجم عن فرصة عابرة يف السوق، أو عن ظروف جعلت              

  .ك يف املدى الطويلجيابية يف املدى القصري، قد ال تكون كذلاإل
   : القدرة التنافسية-)2

، حيث أن هـذه األخـرية تربطهـا         )∗∗( للرأي، أن القدرة التنافسية تستند إىل جمموعة من املعايري         )∗(ستطالعإبني  
ا من القدرة التنافسية، و يبقـي املؤسـسة         بعالقات متداخلة فيما بينها فكل معيار يعترب ضروري ألنه يوضح جان          

  .ئة مضطربة، و لكنه ال يكفي مبفردهصامدة يف بي
و على خالف التنافسية امللحوظة، فإن القدرة التنافسية ختتص بالفرص املستقبلية و بنظرة طويلة املدى من خـالل                

  .ستغاللإعدة دورات 

                                                 
1-Ibid , p.p.p 13-30-34. 

  .12، ص املرجع نفسهنقال عن عمار بوشناف، 
 مؤسسة 19 :ختيارها على النحو التايلإ عامل، و مت 1000 مؤسسة فرنسية تشغل كل واحدة حوايل 28ستطالع   مشل اإل،12 ص ،املرجع نفسهحسب عمار بوشناف،   )∗(

    . مؤسسات خدماتية4 مؤسسات جتارية، و 5صناعية، 
 املوقع يف السوق، املرونة، معرفة كيفية العمل، اجلودة، اخلدمات، التكاليف، اإلنتاجية، مردودية رأس املال : معايري8 مت ذكر ،12 ص ،نفسه، املرجع حسب عمار بوشناف  )∗∗(

   .املستثمر
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   : نوجزها كالتايللتنافسيةل قتصادية اإل األدبياتوهناك تقسيمات أخرى يف     
اخلارجيـة    فالبلد ذو التكاليف األرخص يتمكن من تصدير السلع إىل األسـواق           :تنافسية التكلفة أو السعر   -1

  .1بصورة أفضل و يدخل هنا أثر سعر الصرف
عتبار أن حدود التنافسية معرفة بالعديد من العوامل غري التقنية وغري السعرية، فـإن              إ ب :التنافسية غري السعرية  -2

 .2يف التنافسية بعض الكتاب يتكلمون عن املكونات غري السعرية
ذو املنتجـات     و تشمل باإلضافة إىل النوعية و املالئمة عنصر اإلبداع التكنولوجي، فالبلد           :التنافسية النوعية -3

املصدرة ذات السمعة احلـسنة يف       املبتكرة و ذات النوعية اجليدة، و األكثر مالئمة للمستهلك وحيث املؤسسات          
 .3انت أعلى سعر من سلع منافسهالسوق، يتمكن من تصدير سلعة حىت و لو ك

 حدد اإلقتصاديون التقليديون وضعية املنافسة التامة بوجود مخس شروط أساسـية متثـل              : املنافسة الكاملة  - 4
ذرية السوق وعلنية السوق، حرية الدخول إىل الـسوق وسـيوبة الـسوق    : املعطيات اخلاصة ذه الوضعية وهي 

  :5اإلقتصاديني املعاصرين الشروط التاليةكما يضاف إليها حسب ."4وجتانس املادة
  . تكافؤ العرض والطلب-
  .قتصادية املتبادلة التجانس الكامل للمنتجات اإل-
  . شفافية ووضوح السوق-
  .               التنقل احلر للمشترين والبائعني يف السوق-

ديد سعر السوق، والذي يتحدد     فتراض أن كل مؤسسة غري قادرة على حت       إترتكز على   " هذه الشروط كلها        
    .6"املنتج تقريبا احملالت التجارية نفس وفق قانون العرض والطلب، مثل سوق الثياب الرجالية حيث تقدم

يتم هذا النوع من املنافسة يف ظل سوق تضم عددا قليال من املؤسسات اليت تقـدم                : حتكارية املنافسة اإل  -6    
  .7مثل سوق حافظات األطفال  وتتميز كل منها بعالمتها التجارية،منتجات خمتلفة تعوض بعضها البعض،

  
  
  

                                                 
  .7، ص مرجع سبق ذكره  حممد دويس،-1
  .7، ص مرجع سبق ذكره  حممد دويس،-2
  .7، ص مرجع سبق ذكره  حممد دويس،-3
  .197، ص 2004الطبعة الثانية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،  ،قتصاد السياسياإلمسري حسون،  -4

5- Alexis JACQUEMIN-HENRY, Tulkens-Paul MERCIER, Fondements de L'Economie: Analyse 
Microéconomique & Analyse Monétaire, Volume N° : 01, Sans édition, Editions Pages Blues Internationales, 
Algérie, 2006, p 186.  
6  - GAGNON Dominique et autres, "L'entreprise" , Op.Cit, p 33-34, 

كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري،  غري منشورة، ،دارة  األعمالفرع إ: ، رسالة ماجستري يف علوم التسيريدور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسةالعيهار فلة، : نقال عن 
  .88، ص 2005جامعة اجلزائر، 

7- GAGNON Dominique et autres, Ibid , p 33-34,     88، ص املرجع نفسهالعيهار فلة، : نقال عن.  
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  . ومحددات التنافسيةأهمية: المطلب الثالث
  .أمهية التنافسية: أوال

نتجات ذات  مب ،قتصادية الوطنية يف األسواق الدولية    تلعب التنافسية دورا مهما يف إجياد مكانة للمؤسسات اإل             
يف اإلنـدماج   قتصاد الوطين، و بالتايل     رفع من تنافسية اإل   فهي بذلك ت   سعر تنافسي،  و جودة عالية و تكاليف أقل    

ير التنافسية العاملي إىل أن الدول الـصغرية أكثـر   رو يشري تق" .ستفادة بكل ما يوفره من مزايا   إللقتصاد العاملي   اإل
ية الشركات يف الدول الـصغرية       حيث تعطي التنافس   ،ستفادة من مفهوم التنافسية من الدول الكبرية      قدرة على اإل  

  بل املؤسساتوالتنافسية ليست حكرا على      .1" إىل رحابة السوق العاملي     احمللي خروج من حمدودية السوق   لفرصة ل 
حتماال لوجود خاسـرين و     إاألمم تتنافس فيما بينها على نفس الشكل الذي تتنافس فيه املنشآت و إن هناك               " أن

ختراق األسـواق   إلذات جودة عالية و تكاليف أقل        خلق منتجات    ىلإت الوطنية   تدفع الشركا الدولة  ف .2"راحبني
 و منه الرفع مـن القـدرات التنافـسية          ، و بالتايل تثبيت املنتوج الوطين يف هذه األسواق        ،الدولية و التموقع فيها   

   .قتصاد الوطينلإل
فالتنافسية  جوهري،   فختالاإل أن إالافس  رغم التشابه الظاهري لكلميت التنافسية والتن      :التنافسية و التنافس  -1

 اليت تستطيع ا تسويق منتجاـا يف        اآللية و  الدولية باألسواق الزبائن   إىلجات بلد ما    تتبحث يف كيفية وصول من    
وبني التنافـسية    . والتسويق يف البلد املعين    اإلنتاجهو الشروط واملعايري اليت يتم وفقها       فالتنافس  أما   ،األسواقهذه  
ثالثـة  ب  ذلـك  عرفةميكن م  تتحدد درجة املنافسة، و    أساسها اليت على    تنافس تبقى املنظمة هي العامل األساسي     وال

  :3عوامل هي
زدادت شـدة   إعدد املؤسسات اليت تتحكم يف املعروض من منتج معني، فكلما زاد عدد املؤسـسات كلمـا                  -أ

 .املنافسة بينهما والعكس بالعكس صحيح
 السوق، فكلما كان من السهل دخـول بعـض املؤسـسات      إىلل بعض املؤسسات     صعوبة دخو  أوسهولة   -ب

 . وتسويق منتج معني، كلما زادت شدة املنافسة، والعكس صحيحإلنتاجاجلديدة 
 يف السوق وتلك الكمية اليت تـستطيع املؤسـسات تقـدميها            األفرادالعالقة بني حجم املنتجات اليت يطلبها        -ج

كلما زاد املعروض من املنتجات عن املطلوب منها كلمـا زادت شـدة املنافـسة               وعرضها من هذه املنتجات، ف    
  .والعكس صحيح

 بغية السيطرة   تنافسي، وبسعر   أعلىمبا أن التنافسية هي الوصول إىل منتجات ذات جودة           : التنافسية و التنمية   -2
تاحة، وإستخدام التكنولوجيـا    امل ستعمال مجيع املوارد الطبيعية   حيث ال يتم ذلك إال بإ     على حصص من األسواق،     

                                                 
، نقال 126، ص 2005 مارس 09-08، جامعة ورقلة، "األداء املتميز للمنظمات واحلكومات"، امللتقى العلمي الدويل حول القدرات التنافسية ومؤشراايوسف مسعداوي،  -1
، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية  غري منشورة يف علوم التسيري،، رسالة ماجستريقتصاد اجلزائرينعكاسات الدفع املسبق للديون اخلارجية على تنافسية اإلإغاملي زهرية، : عن

  .162 ، ص 2008 –2007امعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  جوعلوم التسيري،
  .19 ،ص 2003، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، ديسمرب،جملة جسر التنمية، القدرة التنافسية و قياسهاحممد عدنان وديع،  -2
  .26، ص 1997اإلسكندرية،  الدار اجلامعية،   بدون طبعة،،رؤية مستقبلية: التنافسية وتغري قواعد اللعبةبوقحف، أعبدالسالم  -3
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 إىلصل م   ي و األفرادرفع من مستوى معيشة     ، للوصول إىل مركز تنافسي ي     )حباث العلمية اإلنفاق على األ  (الدقيقة  
 البلد من وضعية التخلـف      خمرجا،  اإلنتاجية من الكفاءة    رافعا املعيشة يف اتمع،     حمسنا بذلك ،  قتصاديةالرفاهية اإل 

  .قتصادية العالقة طردية بني التنافسية والتنمية اإلأن نالحظ لذا  وضعية التقدم،إىل
  :التنافسية و املعرفة -3

ختاذ إن مفهوم التنافسية طرح فكرة من خالل الشراكة الفاعلة و احلقيقية بني احلكومة و القطاع اخلاص، و إل                      
ل جتميع املعلومـات األوليـة و حتليلـها و          القرار الصحيح، البد من آلية تكفل حتويل املعلومة إىل معرفة من خال           

سـتراتيجيات  ستخدامه كمرجع يربط اإل   إستيعابه و بالتايل    إدراستها و من مث دفعها يف إطار عام و منطقي يسهل            
التنموية املختلفة ببعضها البعض، فيتم توظيفه لتحسني مستوى القيمة املضافة، و بالتايل حتسني تنافسية الدولـة و                 

قتـصاد  لرفع من قدرات اإل   ل  فعالة جعلها أداة حتت تصرف التنمية الوطنية     ألن وضع املعرفة     .1ادهاقتصإالنهوض ب 
 فاملعلوماتيـة مـثال كانـت يف        . تكون التنافسية وسيلة لنشر املعرفة وإشاعتها بني عموم املهـتمني          منه و ،الوطين

 إىلمغلـق   من سر    أما اآلن حتولت   ،دولة ال أسرار وتعترب سرا من      األمريكية، حكرا على وزارة الدفاع   اخلمسينيات  
شاععلم م.   

  : التنافسية والعوملة-4

لقد ربط مصطلح العوملة بالتنافسية كون العوملة ربطت األسواق ببعضها البعض، مما أشعل فتيل التنافس الدويل                    
 فالعوملة  سية للدول، على كسب حصص من هذه األسواق، وبالتايل أصبحت العوملة أداة للرفع من القدرات التناف             

مرحلة متقدمة تدير فيها الشركات أعماهلا دون مراعاة للحدود اجلغرافية أو السيادة الوطنية فهي              "اإلقتصادية تعترب   
قتـصاديات  بذلك أوسع من مرحلة التدويل إذ تصري فيها السوق العاملية وحدة واحدة مفتوحة تتنافس فيهـا اإل                

نترنت، فـضال عـن     اصة يف ظل ثورة احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات واأل       واملؤسسات دومنا حواجز أو قيود خ     
   .2"قوانني وشروط اهليئات الدولية كاملنظمة العاملية للتجارة وصندوق النقد الدويل

  :التنافسية واإلنتاجية-5

بعبـارة  ليـة،   دة من املواد األو   وستعمال كمية حمد  إكرب كمية من املنتجات ب    أاإلنتاجية هي أن حتقق الشركة           
دون التأثري على جودـا وبأسـعار تنافـسية         من املدخالت،   بأقل كمية   كرب كمية من املخرجات     أ حتقيق   أخرى

 مؤشر على قدرة عناصر     اإلنتاجيةوبالتايل تكون   مطروحة يف السوق، بغية إكتساب أكرب حصة ممكنة من السوق،           
  . ميزة تنافسية املختلفة على حتقيق اإلنتاج

ستفادة قتصاد الدويل واإل  ندماج يف اإل  قتصاد الوطين من اإل    التنافسية تكمن يف متكني اإل     أمهية نأة نقول   خالص     
وتوفري املنـاخ املالئـم لتـدفق       يزان التجاري،   املصادرات وبالتايل حتقيق فائض يف      الزيادة  املتمثلة يف    ،هامزايمن  
  .ة اإلقتصاد الوطينمن تنافسي ، وهو ما يرفعةستثمارات األجنبية املباشرإلا

                                                 
  .163، ص مرجع سبق ذكرهغاملي زهرية، : ، نقال عن127، ص املرجع نفسهيوسف مسعداوي،  -1
  .48، ص مرجع سبق ذكرهأمحد باليل،  -2
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  .حمددات التنافسية: ثانيا

األمور اهلامـة   ، من   ميارسهقتصادي الذي    الفكر اإل  أو،  توجهه قتصاد ومهما كان  إتعترب حمددات تنافسية أي          
قتصاد العاملي، فآدم مسيث يـرى يف كتابـه         ندماج يف اإل   على اإل  تهقدرو  يته،  س ومدى تناف  وقوته اليت حتدد متانته  

  مـن  هذه امليـزة الدولـة  إذ متكن،  للتنافسيةاألساسي احملدد  هو التخصص وتقسيم العملأن األمةثروة حمددات  
 .وبالتايل إحتكاره وكسب ميزة تنافسية فيـه ، اآلخرينالتفوق على به  يف نوع معني من املنتجات تستطيع    اإلبداع
كيـز  ردولة الت الفعلى  ،  ة التحتية ي املادي والبن  ايلالرأمسستثمار  اإلربط التنافسية ب   احملدث   يالكالسيكقتصاد  اإلبينما  
من خالهلا   تستطيع   عالية، منتجات ذات جودة     إنتاج القوية لبناء مؤسسات قادرة على       الرأمساليةستثمارات  على اإل 

 .للتنافسية قوة املال هي احملدد الوحيد       أنمن  السيك  كسب ميزة تنافسية جتعلها رائدة يف جماهلا، عكس ما يراه الك          
ستقرار اإل،  التقدم التكنولوجي ،  التعليم والتدريب :  العوامل التالية   على تاحلديثة ركز قتصادية   النظريات اإل  أن غري
شـبكات  ، درجة تطـور املؤسـسات  ، شبكة النقل، األنظمة والتشريعات،  احلاكمية الرشيدة ،  قتصادي الكلي اإل

ى منتجات  مما ينعكس عل  ،  كتساب ميزة تنافسية  كلها عوامل تؤدي إىل إ    ،  حجم السوق ،  ظروف الطلب ،  األعمال
   .شركاا

قتصادي مايكل بورتر صاحب امليزة التنافسية منوذجا لقياس القدرة التنافسية علـى املـستوى              وضع اإل بينما       
يكي نه تعمل كنظام دينام   أحمددات امليزة التنافسية، حيث اخلاصية اهلامة هنا        ": ـعرف ب ي. )املاسة الوطنية (الوطين  

ن دراسة هذه العوامل وطبيعة العالقة بينها       إوعليه ف . متكامل من خالله تتفاعل وتتشابك كل احملددات مع بعضها        
حتدد القدرة التنافسية لنشاط معني بتحديد نقاط القوة والضعف، والبحث عن احللول الناجحة للحفـاظ علـى                 

  : والشكل التايل يبني ذلك. 1"وزهامقدرة النشاط على املنافسة والتغلب على نقاط الضعف أو جتا
   .حمددات امليزة التنافسية :)1-2(  رقمالشكل                             

  
  
  
  
  
  
  

  نعكاساتإآثار و" يل حولالدو ، امللتقى وروجزائريةاألتفاق الشراكة إ اجلزائري يف ظل دقتصااإلبداع التكنولوجي لتنمية القدرات التنافسية لإلبن مويزة مسعود،  :املصدر

  .5، ص 2006 نوفمرب، 14-13عباس، سطيف،  ، جامعة فرحات"قتصاد اجلزائري وعلى منظومة  املؤسسات الصغرية واملتوسطةتفاق الشراكة على اإلإ                 

                                                 
  .5 ص املرجع نفسه،بن مويزة مسعود،  -1
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  : 1و آلية العمل الديناميكي هلذا النموذج هي كالتايل          
 املورد  الرأمسال(رتر أن هذه العوامل تتضمن إضافة إىل العوامل اإلنتاجية العادية           يرى بو :  ظروف عوامل اإلنتاج   -

خاصة املوارد املعرفية من العلـوم      ،  ، املوارد املختصة املرتبطة حباجات خاصة للصناعات      )البشري واملوارد الطبيعية  
ويـضيف إن   . تصاالتتية واإل املعارف اخلاصة بالسوق، مراكز البحوث ودراسات السوق، إضافة إىل البنية التح          

.  اليد العاملة أو مصادر املواد األولية ال متثل ميزة كبرية يف الصناعات اليت تستعمل العلم بصفة كثيفة                 ىعتماد عل اإل
عتماد الكلـي عليهـا   ن توفر يد عاملة رخيصة أو مادة أولية منخفضة التكلفة تشكل مزايا مهمة دون اإل              إوعليه ف 

 العوامل مبدى وفرا ومالءمتها وسهولة وصول املؤسسات إليها مبقدار ما تتوفر وتـنخفض         كما ترتبط فعالية هذه   
  .قتصادتكلفتها وتزداد فعاليتها وكفاءا بقدر ما تكون حمققة للميزة التنافسية لإل

 سـتجابت إقتصاديات الوطنية على حد سواء حتقيق ميزة تنافسية، إذا ما       تستطيع املؤسسة واإل  :  ظروف الطلب  -
 وهذا يعين املتابعة املتواصلة واملتفهمـة للحاجـات         ،إىل ظروف الطلب من حيث حجمه وأمهيته وتأثرياته وأمناطه        

ستخالص مزايـا   إاملتنامية للزبائن يف السوق واليت تشكل ضغطا عليها دافعة إياها إىل اإلبداع أسرع لتلبيتها، ومنه                
جـودة ومتيـز    ( خاصة إذا ما ركزت على اجلانب النـوعي          نييتنافسية أكثر فعالية وتنظيما من منافسيها اخلارج      

  .)هتمام بتوفري كميات كبرية للمستهلكنياإل( أكثر من اجلانب الكمي )منتجاا
يعترب وجود صناعة مرتبطة بالصناعة اليت تعمل ا املؤسـسة، أي تلـك             :  وضع الصناعات املرتبطة واملساندة    -

 تنتج مواد مكملة للصناعة، عامال مساعدا على توفري مدخالت جيـدة            الصناعة اليت تستخدم نفس املدخالت أو     
قل للمؤسسة، حيث أن حصوهلا على مكونات وجتهيزات جديدة هو يف حد ذاته ميزة تقدمها الصناعات                أبتكلفة  
وترتكز هذه امليزة على فعالية عالقات العمل والتقـارب بـني          . )خصوصا يف جمال اإلبداع والتحسينات    (املرتبطة  

مؤسسات الصناعة ومؤسسات الصناعة املرتبطة، مبا يسهل الدوران السريع والفوري للمعلومات، والتبادل املستقر             
  .لألفكار واإلبداعات والتعاون يف جمال التوجهات التقنية والتكنولوجيا اجلديدة

ني ا، إعادة تنظيم    ختالف أهداف املؤسسة وأهداف العامل    إويؤكد بورتر أن    : ستراتيجي والتنافسي  الوضع اإل  -
العمل والتركيز على العمال املؤهلني، تلعب كلها دورا هاما يف املقدرة التنافسية للمؤسسة، مبا أن وجود مزامحني                 
أقوياء يف الصناعة حيفز املؤسسة على تطوير قدراا وكفاءا، وسعيها حنو التحسني والتطوير واإلبداع للزيادة من                

ستخالص إستراتيجي للمؤسسة قويا، كلما ساعد ذلك على        ا كان الوضع التنافسي واإل    ختصار كلم إوب. إنتاجيتها
   .ميزات تنافسية هامة تعطي التفوق للمؤسسة على منافسيها

 وهـي دور الـصدفة أو احلـظ، دور احلكومـة            ة ولقد أضاف بورتر هلذه احملددات األساسية حمددات مساعد       
  . لذا مل يركز عليها كثرياوسياساا، على أا ال تؤثر بشكل دائم،

      

                                                 
  .6-5ص .، صاملرجع نفسه، بن مويزة مسعود -1
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  .ستراتيجياتالبيئة، المؤشرات واإل: ةالتنافسي:  الثانيالمبحث  

بإكتساح األسواق الدولية من أجـل التمركـز      )املؤسسات(إن مفهوم التنافسية مرتبط دائما برغبة املنشآت             
سني دخول إقتصاديات البلـدان يف سـوق        حت" واإلنتشار الذي يعود باإلجياب على التنمية اإلقتصادية من خالل        

، و هـذا ال يتحقـق إال بـإرادة    1"عاملي موحد الذي جيب أن مير من خالل تقوية تنافسية املنتجات والشركات           
الدولة، من خالل مرافقة هذه املنشآت بتقدمي كامل الدعم واحلماية هلا، من ختفيضات ضريبية،  إعفاءات مجركية                 

يتم ذلك بعقد إتفاقيات دولية ثنائيـة أو مجاعيـة تـسهل            فستوى الداخلي، أما خارجيا     ، هذا على امل   ...وغريها
،كل ... وغريها ، تسهيل عبور البضائع   يب واجلمركي بعمليات التبادل التجاري، مثل إتفاقيات إلغاء اإلزدواج الضري       

رفع مركزها التنافسي عن طريـق      متكنها من    إلكتساب مزايا تنافسية     املنشآتناسبة هلذه    بيئة م  ه العوامل تولد  هذ
، مـن طـرف     أخرىخدمات  و   سلع   )قبول(ستقبال  هيئة إل سواق م األ"بإعتبار أن   . جمموعة من اإلستراتيجيات  

ليه من قبل العديـد مـن الـدول         إجنبية، هلذا السوق بشكل عام قابل للوصول        أجانب ومستثمرين وشركات    أ
   .2"خرىاأل

  L'Environnement Concurrentiel :البيئة التنافسية: األولالمطلب 
ـ  إذ   ،، فهي ليست وحدها يف الـسوق      )حميطها(     إن بقاء أي مؤسسة مرتبط بإستغالهلا لظروف بيئتها          و  ؤثرت

ـ     قد تكون داخلية أو خارجية     العواملمبجموعة من    تتأثر الـدخول إىل   " ألنرص أو ديـدات،     ، وقد تكون فُ
 الذ،  3"درات سوق البلد املستورد ملنتجاا    ى موارد وإمكانيات الشركة وقُ    األسواق اخلارجية القرار فيه يتوقف عل     

وجب على املنشأة التكيف مع ظروف بيئتها من خالل إستغالل الفرص والتعامل مبرونة مع التهديـدات، فهـي                  
ـ  مـع األ ،4"همحتياجات العمالء بغض النظر عن أصلهم ودون اإلضرار بفعاليتإ أن تتكيف مع  "مطالبة بـ    ذ خ

املؤسسة تؤثر يف هياكل السوق، وشروط املنافسة       "، ألن   بعني اإلعتبار املنافسني وظروف السوق الذي تنشط فيه       
  .  5"بإستراتيجيتها التنافسية

  

  

                                                 
1- Henri-F, HENNER, La Politique de compétitivité dans le cadre de la mondialisation, Communication 
présentée lors du colloque de l'Association Tiers Monde et de l'Association de Science Régionale de Langue 
Française sur le thème "Les composantes locales, régionales, mondiales du développement des nations", 
Poitiers, France, 28-30 mai 1997, p 2, Sit Web: www. cerdi.org/uploads/ed/1997/1997.08.pdf, Consulté le: 
24/04/2010, à 22h: 40. 
2- Chris PHILLIPS, Isobel DOOLE, Robin LOWEL, International Marketing  Strategy: Analysis development 
and Implentation, First edition, Routledge, New York, 1994, p 19. 
3- N. KUMAR, R. MITTAL, International Marketing , First Edition, Anmol Publications Pvt. Ltd, New Delhi, 
2002, p 10. 
4- Georges Hénault, Martine Spence, Marketing International: Synergie, éthique et liens, Sans édition, Presse de 
l'université du Québec, Québec, 2006, p 2. 
5- Michel MARCHESNAY, Management Stratégique, Sans édition, Les Editions Chihab, Alger, 1997, p 85. 
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    .مفهوم البيئة التنافسية: أوال

 التنافسية ألي شركة     يهتم حتليل البيئة   .القوى األساسية اليت تشكل املنافسة يف الصناعة      "البيئة التنافسية    تتضمن    
 تشري جاذبية الصناعة إىل إمكانية الرحبية الـيت حتـاول           .معينة بتقييم كيفية تأثري هذه القوى على جاذبية الصناعة        

قتناصها من التنافس يف الصناعة لكل جاذبية صناعة أو اإلمكانية الرحبية وظيفة مباشرة لتفاعل قوى بيئية                إالشركة  
 كيفية التعامـل مـع هـذه القـوى           معرفة يف البيئة التنافسية     املنشأة  فدور .1" املنافسة متعددة و اليت حتدد طبيعة    

متالك املنظمة للميزة التنافسية يعين     إ" :ميكن القول أن   ومنه. أهدافها وتوجيهها حنو    هاستقرائإ و هاوحتليلبدراستها  
 قدرا يف مواجهـة     يليئة الصناعة، وبالتا  قدرا املوضوعية يف مواجهة متغريات البيئة يف السوق وفحصها الدقيق لب          

البيئة التسويقية الدولية هو املكان الـذي       " بإعتبار   .2"ستمرار ستكون واضحة وجلية   اآلخرين وإمكانية البقاء واإل   
  .، وتتأثر به لوجود جمموعة من العوامل واملؤثرات3"يضم عددا من البلدان وميكن للشركة أن تنشط فيه

  .)Porterمنوذج (اخلمس جلاذبية الصناعة منوذج القوى : اثاني

تتحدد مبجموعة من القوى املتداخلة فيما بينها، اليت حتدد اإلطار التنافسي بينها من             إن املنافسة بني الشركات          
خالل توضيح أساليب املنافسة، أي كيف تتنافس الشركات كل منها مع األخرى يف صناعة معينة، وقـد حـدد                   

  :4 عوامل هيةمخس Michael Porterبورتر  

  .ديد الوافدين اجلدد إىل الصناعة �
  .القوة التفاوضية للعمالء �
  .القوة التفاوضية للموردين �
  .كثافة املنافسة بني الشركات داخل الصناعة �
  .إمكانية إحالل املنتجات أو اخلدمات �
طرف الشركات، وعلى التكاليف    هذه القوى اخلمس حتدد رحبية الصناعة ألا تؤثر على األسعار املطبقة من                  

 Porterمنـوذج   يبقـى   لذا  . 5اليت حتملتها، فضال عن اإلستثمارات احملققة من أجل الوصول إىل وضع تنافسي           
 من أهم النماذج وأكثرها واقعية يف حتليل البيئة التنافسية للصناعة بغرض إعطاء صـورة واضـحة                 للقوى اخلمس 

ويـتلخص   . قوة على حدى، ودرس تأثريها على بقية القـوى         حيث فكك كل  . للمنشآت بظروف عمل حميطها   
  : منوذجه فيما يلي

                                                 
  . 137 ، ص 2008 دار الفجر للنشر و التوزيع، مصر،  بدون طبعة،،ة التنافسيةاإلدارة اإلستراتيجية بناء امليز ترمجة عبد احلكم اخلزامي، :يل. ديفيد–بتس. أ.روبرت -1
  .191، ص 2008لنشر والتوزيع، األردن، ، الطبعة العربية، دار اليازودي العلمية لستراتيجيات التسويقإثامر ياسر البكري،  -2

3- Colin GILLIGAN, Martin HIRD, International Marketing: Strategy and Management, Without Edition, 
Croom Helm Lrd, USA, 1986, p35. 

  . 138، ص مرجع سبق ذكره ترمجة عبد احلكم اخلزامي، :يل. ديفيد–بتس. أ . روبرت  -4
5- Nodjitidje DJIMASRA, Efficacité Technique, Productivité et Compétitivité des Principaux Pays 
Producteurs de Coton, Thèse pour obtenir le grade de: Docteur de l’Université d’Orleans, Discipline: Sciences 
Economiques, Ecole Doctorale Sciences de L’homme et de la Société, Université d’Orleans, Orleans, 2009, p.p 19-
20, Sit Web: www.tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/48/28/28/PDF/2009ORLE0507_0_0.pdf, Consulté le: 
21/04/2010, à 23h:14. 
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   . للقوى اخلمس احملددة جلاذبية الصناعةorterP منوذج بورتر  : )2-2( رقم  الشكل
  

  

  

  

  

  

  

  
   .139  صمرجع سبق ذكره،،  ترمجة عبد احلكم اخلزامي:يل .  ديفيد –بتس . أ . روبرت  :املصدر

داء جيدا، حيتاج املديرون إىل معرفة كيف حيددون و حيللون القوى اخلمس اليت حتدد اهليكـل                لكي يكون األ      
 على صناعام، يستطيع املديرون قياس حاالت القـوة و حـاالت            Porterبتطبيق منوذج   . التنافسي لصناعام 

 دد وفـق مخـس قـوى      فجاذبية الصناعة تتح   ،يظهر يف الشكل  كما  ،  1الضعف و الفرص املستقبلية يف شركام     
، و الصناعة األقل جاذبية هي تلـك الـيت          األرباحالصناعة األعلى جاذبية هي اليت من السهل عليها نسبيا حتقيق           ف

يعطي كل صناعة بيئتـها التنافـسية       الذي بدوره    ،تكون رحبيتها عادة منخفضة التداخل بني هذه القوى اخلمس        
   .اخلاصة

  :عة ديد الوافدين اجلدد إىل الصنا-1 

 السوق يعين سعي هذه الشركات للحصول على نصيب معـني مـن             إىلن دخول شركات منافسة جديدة      إ     
السوق و من مث فهم ميثلون ديدا للشركات القائمة بالفعل، و تعتمد درجة ذلك التهديد على مدى وجود عوائق                   

 وقـوة   شركة بعدد املنافسني  كل  دد رحبية   وحت .2للدخول و على رد الفعل املتوقع من املنافسني احلاليني يف السوق          
 يف  تـتحكم  العقبات، كما أن  فتكرب الرحبية كلما قل عدد املنافسني والعكس صحيح       فسة املوجودة يف السوق،     ااملن

 :مثـل هـذه العقبـات يف       وتت  فكلما كانت كثرية قل الوافدون اجلدد والعكس صحيح،        ،وجود عدد املنافسني  
سهولة احلصول على   ،  هوية العالمة التجارية  ،   حتويل التكاليف  ،متيز املنتج ،  ات احلجم قتصادي، إ متطلبات رأس املال  

  .قنوات التوزيع

                                                 
 . 140، ص مرجع سبق ذكره ترمجة عبد احلكم اخلزامي، :يل. ديفيد–بتس. أ. روبرت -1
 .276، ص 2004 /2003 دار الفكر العريب، مصر،  بدون طبعة،،قياس اجلودة و القياس املقارنتوفيق حممد عبد احملسن،  -2
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  : القوة التفاوضية للعمالء-2
ـ   وبأعلى جودةمن املنتجات وبأقل األسعارممكنة احلصول على أقصى كمية     يسعى العميل إىل   ن إ، وبالتـايل ف

 ألن العميل أساس وجود املنشأة وبه حتقـق أهـدافها         دف حتقيق رغباته    دراسة سلوك العميل     تعمل على    املنشأة
 املنـشأة فالعمالء يستخدمون كل قدرام التفاوضية خبصوص السعر وجودة اخلدمة والسلعة املقدمة هلم من طرف    

 واملنـشأة تـسعى إىل      ستعمال إستراتيجية ضرب املنافسني بعضهم ببعض لتحقيق أقصى خدمات تقدم هلـم           إمع  
   .  بتوفري منتجات تنافسيةسب أكرب عدد من العمالءك
  :1تكون قوة العميل التفاوضية كبرية إذا توافرت الشروط التالية و    

   .شراء جزء كبري من منتجات الشركة �
  .توافر العديد من الشركات البديلة �
  .كاتتغيري قليل يف تكلفة خدمات الشر �
  .حتمال التكامل الفعلي وتقدمي املنتج نفسهإ �
عند إمتالك العميل ألحد هذه الشروط يكون وسيلة ضغط ممارسة على الشركة حبيث جيربها علـى ختفـيض                      

 مشتريام من منتوج معني تـاركني       ان يركزو أمن خالل العديد من اآلليات ك     أفضل،   وتقدمي منتجات    اأسعاره
 ممـا  األقل األسعارجات ذات تجهون للمنت أو ي  جامبقية الشركات للرفع من جودة منتو      مما حيفز    ،بقية املنتوجات 

     .منتجااأسعار لتخفيض من لجيعل كذلك بقية الشركات تتوجه 
             :2ويتم ذلك عندما يكون    

  .طالعاملشترون جيدو اإل �
 . على منتجات الصناعةاألموالن الكثري من ينفقو �
  . حاجات املشترينإلشباعنه حيوي أال يدرك منتج الصناعة على  �
 . تركيزا من الشركات املوردة للمنتجأكثراملشترون  �
 . بسهولة معقولةبأنفسهم الصناعة إىل عندما يستطيعون الدخول أيضا أقوياءيكون املشترون  �

  :وضية للموردينالتفاالقوة -3
 وهي تعترب كتقاطع بني التكنولوجيـا       ،3جتماعي حيتاج سريه لكل عضو فيه     إ كجسد   املنظمة فايوليعترب      

 مرتبطـة مبورديهـا، فـاملورد     املؤسـسة    دورة حياة    إنف  لذا ،4.اهليكل اإلجتماعي، الثقافة واهليكل املادي    
(Fournisseur)،     هـو   وبالتـايل  اإلنتاجية باملوارد اليت حتتاجها يف العملية       ةاملؤسس بإمداد هو الذي يقوم 

                                                 
  .277 ، ص مرجع سبق ذكرهيق حممد عبد احملسن، توف -1
 .145 ، صمرجع سبق ذكره ترمجة عبد احلكم اخلزامي، :يل. ديفيد–بتس. أ . روبرت -2

3- Linda ROULEAU, Théories des Organisations: Approches Classiques Contemporaines et de l'Avant- garde, 
Sans édition, Presse de L'Université du Québec, Québec, 2007, p 16. 
4- Mary Jo HATCH, Théorie des Organisations, Sans édition, Editions De Boeck Université, Bruxelles, 2000, p 
29. 



 مدخل للتنافسية: الفصل الثاني

120 

  وظروف السوق  وأسعاره هرد ختضع لشروط  و اليت يوفرها امل   األولية دفاملواوسيلة متويل دائمة بدوام املؤسسة،      
نطالق العمليـة التفاوضـية بـني       إذه الشروط، ف  خاضعة هل  للمؤسسة وجيعلها    اإلنتاجية على العملية    رمما يؤث 

 كانت بنود   فإذا عقد توريد بني الطرفني خيضع للقوة التفاوضية للمورد،          إىلجل الوصول   أاملؤسسة واملورد من    
 وبالتايل تنعكس سـلبا     ، اليت يريدها   والكمية والنوعية  األسعارنه يفرض   إضية للمورد ف  العقد نتاج القوة التفاو   

 الصناعة من خالل قدرم      على التأثري بذلك ميكنهم  ، من حيث التكلفة واجلودة والكمية     اإلنتاجيةعلى العملية   
  .على رفع األسعار أو ختفيض نوعية السلع أو اخلدمات املشتراة منهم

    :1موعة من املوردين قوية يف حالة توافر ما يلي و تكون جم    

  .تبيع إىل العديدتسيطر جمموعة قليلة من الشركات على صناعة املوردين و لكنها  �
 .ال يتوافر البدالء بسهولة �
 .يستطيع املوردون التكامل لألمام و التنافس مباشرة مع العمالء احلاليني �
 .ت جمموعة من املوردينيشتري املشترون جزءا صغريا من سلع و خدما �
   :2  عندماعليهامارسة قوم التفاوضية ميكن للموردون التأثري وتوجيه القرار يف أي صناعة، وذلك مب    كما 

   .تكون منتجام حمورية للمشتري �
  .ميكنهم إحداث تكاليف حتويل عالية �
 .يكونون أكثر تركيزا من املشترين �

  :طبيعة املنافسة يف الصناعة -4

 التقليـديني مـن خـالل        و احملافظة على زبائنها     اجلدد ستمرار على جذب مزيدا من الزبائن     إ ب  املنشأة ملتع    
 واحملافظة على حصصهم يف     مة من طرف منافسيها للدفاع عن زبائنه       قوي مما يولد ردة فعل    إرضائهم بشىت الطرق،  

 أكثرمن جودة املنتجات، بل والرتول       والرفع   األسعار أي ختفيض    ،ستراتيجيات مضادة إ  بذلك نيمستعملالسوق،  
تعتمد الشركات يف الـصناعة     "  إذ ،الشركات بني هذه    املنافسةإىل إشتداد    تؤدي هذه الوضعية     يل، وبالتا باألسعار

، و بالتايل قـد     ثر على البقية داخل الصناعة    ؤبعضها على بعض، و من مث فإن حركة تنافسية من إحداها سوف ي            
املنافسة حمدد مهم ملدى جاذبية     شتداد  إف،  3"كات األخرى جتاه هذه احلركة التنافسية     يسبب هذا رد فعل من الشر     

 على تكاليف املوردين وعلـى التوزيـع        روتؤث، بل   آخر حمدد   أيضا كثافة املنافسة هي     أن كما   .و رحبية الصناعة  
  .وجاذبية العمالء، وبالتايل تؤثر مباشرة على الرحبية

  :4ما الصناعة عندرحبيةتنخفض      
  .ال يكون للصناعة قيادة واضحة �

                                                 
  .277، ص مرجع سبق ذكرهتوفيق حممد عبد احملسن،  -1
  .153، ص ق ذكرهمرجع سب ترمجة عبد احلكم اخلزامي، :يل. ديفيد–بتس. أ. روبرت  -2
  . 276، ص مرجع سبق ذكره توفيق حممد عبد احملسن، -3
  .153، ص مرجع سبق ذكره ترمجة عبد احلكم اخلزامي، :يل. ديفيد–بتس. أ . روبرت  -4
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  .املنافسون يف الصناعة كثريون �
  .يعمل املنافسون يف ظل تكاليف ثابتة مرتفعة �
  .يواجه املنافسون حواجز خروج عالية �
  .لدى املتنافسني فرصة صغرية لتمييز عروضهم �
  .تعاين الصناعة من ختفيض يف األعمال أو تالشي النمو �

  :االت اإلحاللحديد  - 5

، مما يـؤدي    قلأ بسعر   و بنفس النوعية  أخرى،  منشأة منتجاتحمل    منشأة ما  منتجات إحالليقصد باإلحالل       
، بل وعلى وجودها يف الـسوق       أهداف املنشأة  هجرة الزبائن حنوها، وبالتايل تصبح هذه املنتجات خطر على           إىل
  .  الزوالأوستحواذ باإلإما  تصبح مهددة ، وبالتايلمنهفقد حصص ب
تتنافس كل الشركات العاملة يف الصناعة مع صناعات أخرى تقدم خدمات بديلة ووفقا لبـورتر               ففي الواقع        

بوضع سقف على األسعار اليت من املمكـن        حتدد تلك املنتجات و اخلدمات البديلة من العائدات احملتملة للصناعة           
القوى األخرية الـيت ميكـن أن   "كما أن  .1أرباحاأن تطلبها الشركات يف الصناعة و اليت من املمكن أن حتقق هلا             

 علـى   تؤثر على رحبية الصناعة، تأيت من إمكانية اإلحالل السهل بالنسبة ألحد منتجات الصناعة، لتوقع ضـغوط               
الربح من هذا املصدر جيب أن تبحث الشركات عن املنتجات اليت تؤدي نفس الوظيفة أو تقريبا نفس الوظيفة اليت                   

 ا القائمة، يف بعض احلاالت هذا البحث مباشر متاما، على سبيل املثال العقارات، التأمينات السندات               تؤديها منتجا
 .2"ستثمارو اإليداعات املصرفية، متثل حاالت إحالل واضحة لألسهم العامة ألا عبارة عن طرق بديلة لإل

 يـستخدم لتحليـل ودراسـة    إطار  القوى التنافسية اخلمسة لبورتر هيأن ميكن القول من خالل ما سبق     

ستحواذ على املنافـسني، كمـا يـتم         وحتويلها حنو السيطرة واإل    ،األساسيةستقراء كل هذه القوى     إووتقييم  

قتناصها مـن   إ املنشأة اليت حتاول    األهداف حتقيق   بغية ،واألسواق األعمالستراتيجيات  إ تقييمستخدامها يف   إ

  .تقارن البيئة الداخلية مع البيئة اخلارجية على أوسع نطاقن القوى التنافسية إ وعموما فالتنافس،

  .اإلستراتيجية التنافسية: المطلب الثاني

 ختضع ملنطق فعال، جيب أن جتد موارد للعمـل، مث           "لكوا   ،لعيش يف أي بيئة تنافسية    با ملزمة        إن أي منشأة  
وجـب  لـذا   ،  "3ذا على املديني القصري والطويل    تنتج، تبيع، تولد األرباح لتوزعها على املسامهني، وتفعل كل ه         

بإستخدام جمموعة من اإلستراتيجيات اليت متكنها من إكتـساب          هلا على املدى الطويل       رؤية مستقبلية  عليها حتديد 
 اتدارة جديدة لشركة ما، مع خمططات وتـصميم       إختيار  إ"قتصادي هي    باملفهوم اإل  إلستراتيجيةا ف .مزايا تنافسية 

                                                 
 .277–276 ص.، صمرجع سبق ذكره، نتوفيق حممد عبد احملس -1
  .161، ص بق ذكرهمرجع س ترمجة عبد احلكم اخلزامي، :يل. ديفيد–بتس. أ . روبرت  -2

3- Robert Bernier, Réalités Nationales et Mondialisation, Sans Edition, Presse de L'Université du Québec, Québec, 
2006, p 7. 
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، وبالتايل هـي    "1 ملنافسة وضرب املنافسني املشاني يف نفس اال       أحسندارة وتسيري   إمة، وطرق   نظأتنظيمية، و 
  .ضرورية لتحديد مسار املنشأة مستقبال

  . مفهوم اإلستراتيجية التنافسية:والأ

 بني  نسجاماإل و   قالتواف التنافسية على أا خطط طويلة األجل و شاملة تتعلق بتحقيق            اإلستراتيجيةتعرف           
، كما تعرف أيضا على أا اإلستراتيجية اليت تم خبلق و         2اإلدارة العليا على حتقيق األهداف    البيئة التنافسية و قدرة     

إدامة امليزة التنافسية للمؤسسة ضمن إطار و قطاع األعمال الذي تعمل فيه، و ميكن أن يتحقق ذلك من خـالل                    
مـع   متامـا     و هذا يتفق   3.ات، منفعة سوقية حمددة أو مستهلك معني      التركيز على قطاع أعمال، منتجات، خدم     

  .Porterوجهة نظر 
  :4 التنافسية على أربعة عوامل أساسيةاإلستراتيجيةمل عملية صياغة ت  و تش    

  .نقاط القوة و الضعف للمؤسسة �
  ).حاجات املسريين الرئيسية(القيم الشخصية ملسريي املؤسسة  �
  .الفرص و التهديدات �
و الشكل  ) جتماعيو تتأثر بسياسة الدولة و الوعي اإل       ما يطلبه اتمع من املؤسسة    (جتماعية  وقعات اإل الت �

 :اآليت يبني ذلك
  .اإلستراتيجية التنافسية :)3 –2( رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  : ، نقال عن17، ص 2000األوىل، دار وائل للنشر، عمان، ، الطبعة عمليات املعاصرة-مداخلها- مفاهيمها: اإلدارة اإلستراتيجيةفالح حسن عدادي احلسيين،  :المصدر

  قتصادية وعلوم فرع إدارة األعمال، غري منشورة، كلية العلوم اإل:  علوم التسيري، رسالة ماجستري يفاإلستراتيجية التنافسية و دورها يف أداء املؤسسةشيقارة هجرية،                  
  .13، ص 2005–2004جلزائر، التسيري، جامعة ا                 

  

                                                 
1 -Roger BENNET, Jim BLYTHE, International Marketing: Strategy Planning- Market entry& 
Implementation, Third Edition, Kogan page limited, USA, 2002, p 14. 

  .12، ص املرجع نفسهشيقارة هجرية، :  نقال عن،17 ص ،املرجع نفسهفالح حسن عدادي احلسيين،  -2
  .12 ص املرجع نفسه،شيقارة هجرية،  -3
 .12، املرجع نفسه، ص شيقارة هجرية: ، نقال عن18، ص املرجع نفسهفالح حسن عدادي احلسيين، -4

 ا���ا	���� ا����&%�� 

 "/�ط ا�/�ة وا�-,+ &�ص و	(')'ات

 ا�/�8 ا����67 �$�'راء  3������ إت 	�1,�
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 على أا بناء و إقامة دفاعات ضد القوى التنافسية أو إجياد موقع يف الصناعة أين لكل                  فيعرفها Porterأما        
 تنافسية شاملة، و اليت متثل خليط من األهداف املستخدمة من قبلها ووسائلها لتحقيـق هـذه         إستراتيجيةمؤسسة  

ة من التصرفات اليت تؤدي إىل حتقيق ميزة متواصلة و مستمرة عن املنافسني، و هـذه                األهداف، و على أا جمموع    
 تتحدد من خالل ثالث مكونات أساسية و هي طريقة التنافس، حلبة التنافس، و أساس التنافس كما                 اإلستراتيجية

 :1هو موضح يف الشكل اآليت

  .ات إستراتيجية التنافسمكون :)4 –2( رقم الشكل                                  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .14ص  ،مرجع سبق ذكرهشيقارة هجرية، : ، نقال عن80، ص مرجع سبق ذكرهنبيل مرسي خليل،  :املصدر

  . التنافسيةاإلستراتيجية أهداف :ثانيا

   :كما يليأهداف اإلستراتيجية التنافسية  ميكن تلخيص     
 مبجـرد   التنافسية فهي تنـشأ لإلستراتيجية امليزة التنافسية اهلدف الرئيسي تعترب : احليازة على امليزة التنافسية   -1

ورها  مبقد كتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسني، حيث يكون            إتوصل املؤسسة إىل    
ايل فهـي عمليـة      عملية إيداع مبفهومه الواسع، و بالت      ، و مبعىن آخر مبجرد إحداث     كتشاف ميدانيا جتسيد هذا اإل  

ديناميكية و مستمرة تستهدف معاجلة الكثري من املشاكل الداخلية و اخلارجية، لتحقيق التفوق املستمر للمؤسـسة     
   2.على اآلخرين أي على املنافسني و املوردين و املشترين و غريهم من األطراف الذين تتعامل معهم املؤسسة

                                                 
 .13ص مرجع سبق ذكره، شيقارة هجرية، : ، نقال عن79، ص 1996، مركز اإلسكندرية، مصر، امليزة التنافسية يف جمال األعماليل مرسي خليل، نب -1

2- M.PORTER, Avantage Concurrentiel des nations, Inter Edition, Paris, 1993, P 48, .  14نقال عن شيقارة هجرية، مرجع سبق ذكره، ص   

  :الطريقة اليت تنافس ا 

   إستراتيجية املنتج -  
   إستراتيجية املوقع -  
   إستراتيجية مصادر التوزيع -  
 لتسعري  إستراتيجية ا-  

  :أين التنافس 

  ختيار السوق إ  -  
 ختيار املنافس  إ -  

 ميزة تنافسية متواصلة

  :أساس التنافس 

 األصول واملهارات
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 لكون  ،حتقيق أهدافها  إىل للمؤسسة مميزات متيزها عن غريها، وتؤدي         يكون أن هي   ةالتنافسي كانت امليزة    فإذا    
األداء اإلقتصادي للمنشأة يتوقف يف النهاية على قدرا لإلستجابة ملتطلبات السوق، وتكييف نـشاطاا وفقـا                "

 فظة علـى    واحملا كتسابإ هو كيفية    األهمن  إ ف ،1"اإلمكانيات املتاحة من طرف التكنولوجيا    وفق   ،لتطور األسواق 
  . التنافسيةاتإلستراتيجي تسعى إليه املنشآت بإتباع وتطبيق خمتلف ابقى هدف رئيسيت يت ال،هذه امليزة

متـداد البيئـة    إ التنافسية على حتليل طبيعـة و        اإلستراتيجية تعتمد :كتساب متركز جيد يف البيئة التنافسية     إ -2
 الوصول إىل كيفية إكتـساح األسـواق و       من    وأبعادها البيئةإذ متكنها املعرفة اجليدة لظروف      ،  للمنشأةالتنافسية  

    :2هذه األبعاد فيما يلي، وتتمثل  و إحتالل مركز ريادي فيهاقعالتمو
  . أي البلدان اليت تتنافس فيها املؤسسة مع غريها:متداد اجلغرايفاإل -
  خبمس قـوى     Porter حسب   متداد القطاع من حيث عدد القطاعات املكملة أو البديلة و القطاع يتحدد           إ  -

  .تنافسية
  .درجة التكامل يف املؤسسة -
  .متداد اجلزء من حيث تنوع املنتجات و الزبائنإ -

اليت تـضمن   و   يساعد املنشأة على معرفة وضعيتها يف البيئة التنافسية اليت تعيش فيها           معرفة وضعية املنافسة          إن
إذا ما إتبعت إسـتراتيجيات      ريات و جتنب املخاطر و التهديدات      املتغ ستفادة من الفرص املتاحة و التأقلم مع      هلا اإل 

تنافسية مناسبة، وكل هذا يؤدي باملنشأة إىل إكتساب ميزة تنافسية جتعلها يف موقع ريادي على بقيـة املنافـسني                   
  : البيئة هذهوالشكل التايل يبني مراحل حتليل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
  

1- Martine GAUTHY- SINECHAL, Marc VANDERCAMMEN, Etudes de Marchés: Méthodes et Outils, 2e 
édition, Editions De Boeck Université, Bruxelles, 2005, p 12. 

، مرجع سبق ذكرهشيقارة هجرية، :  ، نقال عن24 ص ،2000، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، نظمة املعلومات يف تنمية القدرة التنافسية للمؤسسةأدور كاريش صليحة،  -2
  .15ص 
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 .فسيةحتليل البيئة التنا : )5 – 2(  رقم الشكل
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Paris, organisation'les Editions d, Stratégie concurrentielle choisir et gagner, GARIBALDI ,  :املصدر                   

p 93,                      15، ص مرجع سبق ذكرهشيقارة هجرية، :  نقال عن.  

  .ستراتيجيات العامة للتنافس أنواع اإل:ثالثا

ظـروف احمليطـة ـم      ال    ختتلف وتتنوع إستراتيجيات التنافس يف البيئة التنافسية حسب وضعية كل طرف و            
إلمكانيات ا واألهداف اليت يسعون إىل حتقيقها، فتختلف اإلستراتيجيات بإختالف األهداف و          والقوى املؤثرة فيهم  
، ومنهم من يـسعى      زبائن دائمني  كتسابسوقية، ومنهم من يسعى إىل إ     للحصول على حصص    فمنهم من يسعى    

 وضـعت    وعموما هناك ثالثة إستراتيجيات للتنـافس      . إكتساب ميزة تنافسية، ومنهم من يسعى إىل كل هذا         إىل
 إىل أن   Porter، وينبـه     عن بقية املنافسني يف الصناعة     أداء أفضل إىلية الوصول    وذلك بغ  ،لتحليل قوى التنافس  

 خلق واحلفاظ على امليزة التنافـسية       إىلث ميثل أسلوب وتوجه متميز يهدف       كل واحدة من اإلستراتيجيات الثال    "
، أي أن تتبع إستراتيجية واحدة      الشركة يف موقف املختنق يف الوسط      ال تكون    أنلدى املنشأة، ويشدد على أمهية      

  :2وهي، 1"من اإلستراتيجيتني دون اخللط بينهما
  .لفة كلية يف الصناعة تكبأقل اإلنتاج : قيادة التكلفةإستراتيجية -أ

  . اآلخرين عن منتجات املنافسنيأو بأخرىملعروض بطريقة امتييز املنتج  : التمييزإستراتيجية -ب
  . التركيز على نسبة حمدودة من السوق بدال من تغطية السوق ككل: التركيزإستراتيجية -ج

برز أوتقسيم السوق، بإعتبار هذه العوامل أحد            ترتكز هذه اإلستراتيجيات الثالثة على التكلفة، ومتييز املنتج،         
   :وميكن تفصيل هذه اإلستراتيجيات كالتايل. أدوات التنافس

  

  

                                                 
، املنظمة العربية للتنمية " )الواقع وآفاق التطوير(التسويق يف الوطن العريب "، امللتقى األول إطار جديد ملفهوم عام:  التسويق التنافسيةإستراتيجيات حممد بن عبداهللا العوض، -1

  .02، ص 2002 أكتوبر، 15/16رقة، اإلمارات العربية املتحدة، اإلدارية، جامعة الدول العربية، الشا
 .105، ص 1996 الدار اجلامعية، مصر،  بدون طبعة،،امليزة التنافسية يف جمال األعمالنبيل مرسي خليل،  -2
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   : قيادة التكلفةإستراتيجية -1

 املنافـسني قل مقارنـة ببقيـة      أ منتجات تنافسية ذات تكلفة      إىل الوصول   إىل  قيادة التكلفة  إستراتيجيةدف       
هذه اإلستراتيجية مدى قدرة املنظمة أو وحدة األعمال على تصميم وإنتـاج وتـسويق              جسد  ت" أي املشاني هلا، 

  ."1 أعلى من املنافسنيEfficiencyمنتج مقارن بدرجة كفاءة 
   :2 حتقيق املزايا التنافسية التاليةإىلن هدفها هو الوصول إوبالتايل ف    
  . املنافسة على أساس السعراملؤسسة اليت تنتج بتكلفة أقل تكون يف موقع أفضل من حيث -
  .، حيث ال ميكنهم املساومة على ختفيض األسعاراألقوياءتتمتع املؤسسة املنتجة بتكلفة أقل حبصانة ضد العمالء  -
فيما يتعلق بدخول املنافسني احملتملني إىل السوق، فاملؤسسة املنتجة بتكلفة أقل حتتل موقعا تنافسيا ممتازا ميكنـها      -

  . و مواجهة أي هجوم من املنافسني اجلددمن ختفيض السعر
بأقل تكلفة ممكنة   منتوج  ن إستراتيجية قيادة التكلفة هي إستراتيجية تتبعها املؤسسة دف الوصول إىل            إومنه ف      

اهليمنـة  بوضـعية   ، وتعرف هذه الوضـعية       من أجل كسب ميزة تنافسية مرتبطة بالسعر        حمل النشاط  ةداخل البيئ 
  .فالشاملة بالتكالي

  : التمييزإستراتيجية -2
 على توفري قيمة منفردة وعالية للمشتري ممثلـة يف          األعمال وحدة   أوقدرة املنظمة   "تعينيز  ي التم إستراتيجية إن     

قـدرة  "تعين هذه اإلستراتيجية كما . 3" خدمات ما بعد البيعأو مواصفات خاصة مميزة، أومنتج ذو جودة عالية،   
، أو ة عالية أو مواصفات خاصـة و مميـزة  منفردة و عالية للعميل، ممثلة يف منتج ذو جوداملؤسسة على توفري قيمة  

  .4" من املنافسني اآلخرينردم أعلى و أجخدمات ما بعد البيع من أجل احلصول على قي
  :5 أمههاوإلستراتيجية التمييز أبعاد     
  .تصميم مميز عن املنتجات املنافسة -
  .تكنولوجيا متميزة -
  .ئص مميزة للمنتجخصا -
 .خدمات ما بعد البيع أو طرق مميزة يف التوزيع -

  : كما هي موضحة يف اجلدول التايلي للتمييز يف السوق من منظور تسويقأبعادمخسة حسب كوتلر هناك      
  

                                                 
  .145، ص 2005، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، أساسيات اإلدارة اإلستراتيجيةمؤيد سعيد سامل،  - 1
قتصادية ، رسالة ماجستري، غري منشورة، كلية العلوم اإلقتصادية اجلزائرية يف ظل حترير التجارة  اخلارجيةآليات تطوير امليزة التنافسية للمؤسسات اإلنصرية بن عبد الرمحان،  -2

  .50 ،ص 2006وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
  .145، ص املرجع نفسهمؤيد سعيد سامل،  -3

4- Jean Charles Mathé, Management stratégique concurrentiel, Librairie vuibert, Germain, 2001, نصرية بن : نقال عن
.51، ص مرجع سبق ذكرهعبدالرمحان،    

 .51 ،ص مرجع سبق ذكرهرمحان، نصرية بن عبد ال: ، نقال عن1995، القاهرة  دار غريب،،، بدون طبعةالسياسات اإلدارية يف عصر املعلوماتعلي السلمي،  -5



 مدخل للتنافسية: الفصل الثاني

127 

  .أبعاد إستراتيجية التمييز :)1-2( اجلدول رقم                          

  الصورة   البيعنقاط  األفراد  اخلدمات  املنتج

  

   الشكل-      

  عتماديةاإل الوظيفة -    

   الكفاءة-      

   املطابقة-      

   الدميومة-      

   قابلية التصليح-

   النمط-      

   الطراز-      

  

   سهولة الطلبات-     

   التسليم-       

   التركيب-       

   تكوين العمالء-   

   النصح-       

  ح التصلي-       

   خدمات أخرى-     

  

   الكفاءة-

   اللباقة-

   املصداقية-

   اجلدوى-

   الدميومة-

  تصال اإل-

  

   التغطية-

   اخلربة-

   الكفاءة-

  

   الرموز-

   اإلعالم-

   األجواء-

   احلوادث-

  ماجستري يف علوم التسيري  ، رسالة )ع صيدالجمم: دراسة حالة( ثر امليزة التنافسية يف تسويق املنتجات الصيدالنيةأدور ونصر الدين بن عمارة،  :المصدر   

  .124، ص 2006/2007اجلزائر،   جامعةقتصادية وعلوم التسيري، كلية العلوم اإلغري منشورة،                        

  : 1 هياإلستراتيجية جماالت التمييز اليت حتقق هذه أهم إنعموما      
 . التفوق التقينأساسالتمييز على  -
 . اجلودةأساسيز على التمي -
 .كرب للمستهلكأ تقدمي خدمات مساعدة أساسالتمييز على  -
 .كرب نظري املبلغ املدفوع للحصول عليهأ تقدمي املنتج قيمة أساسالتمييز على  -
كسب الوالء لـه مـن طـرف    ج معني يو يف منتاآلخرين الشركات من التميز على     اإلستراتيجيةمتكن هذه         

واليت تصبح حاجزا أمام دخول منافسني جدد  للشركة صاحبة          عن بقية املنتجات،     هيزمت ميزةلوجود   ذلك   ،الزبائن
  .املنتوج

  :إستراتيجية التركيز -3

يف جزء من الـسوق، أي       التموقع اجليد داخل الصناعة من خالل تركيز نشاطاا          إىل اإلستراتيجية    دف هذه   
أي  ،للمنتج تتوافق و أذواقهم، أو خبفض سـعره       عينة   خصائص م  إدخالإستهداف شرحية معينة من املستهلكني، ب     

 دون  هي إستراتيجية تنافسية موجهة إىل قطاع حمدود من السوق املستهدف أو إىل جمموعة معينة مـن العمـالء                 "
دة ستفا، حيث تسعى املؤسسة اليت تتبع هذه اإلستراتيجية إىل اإل         لك بدال من التعامل مع السوق ككل      غريهم، و ذ  

من ميزة تنافسية يف السوق املستهدف من خالل تقدمي منتجات ذات أسعار أقل من املنافسني بسبب التركيز على                  
خفض التكلفة، أو من خالل تقدمي منتجات متميزة من حيث اجلودة أو املواصفات أو خدمة العمـالء بـسبب                   

  .2"التركيز على التميز

                                                 
  .124ص املرجع نفسه، نصر الدين بن عمارة، : ، نقال عن107- 106ص .، مرجع سبق ذكره، صامليزة التنافسية يف جمال األعمالنبيل مرسي خليل،  -1
نصرية بن : ، نقال عن257، ص 2003ار اجلامعية، دون طبعة، مصر، ، الدمفاهيم ومناذج تطبيقية: اإلدارة اإلستراتيجيةمجال الدين حممد املرسي، ، ثابت عبدالرمحان إدريس -2

 .51، ص مرجع سبق ذكرهعبدالرمحان، 
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  :1 تأخذ يف التطبيق العملي بعدين أساسينيو يتضح من خالل هذه اإلستراتيجية أا    
  : التركيز مع خفض التكلفة-أ

أي ختفيض التكلفة إىل أدىن حد ممكن، من خالل تقدمي منتج منخفض التكلفة مقارنة مـع املنافـسني، و ذلـك                     
راتيجية ستخدام هذه اإلست  إبالتركيز على قطاع معني من السوق أو على جمموعة معينة من املستهلكني، و يف حالة                

  .فإن املؤسسة تسعى إىل حتقيق ميزة تنافسية يف قطاع السوق املستهدف تعتمد على التكلفة املنخفضة
  : التركيز مع التميز-ب

لى شرحية حمددة من العمالء الذين يرغبون يف خدمة مميزة، حيث تسعى املؤسـسة إىل حتقيـق   و هنا يتم التركيز ع  
  . تعتمد على التميز يف منتجاادفميزة تنافسية يف قطاع السوق املسته

ستراتيجية التركيز هي ختصص املؤسسة يف خدمة نسبة معينة مـن الـسوق             و مما تقدم، يتضح أن السمة املميزة إل       
 هو إمكانية قيام املؤسـسة      اإلستراتيجيةفتراض األساسي الذي تقوم عليه هذه       الكلي و ليس كل السوق، ألن اإل      
  .اعلية عما هو عليه احلال عند قيامها خبدمة السوق ككلخبدمة سوق مستهدف بشكل أكثر ف

 واألهداف اليت حتققها للمؤسسة، ميكن من خالل اجلدول أدنـاه           ستراتيجيات العامة للتنافس،  لإلعرضنا  بعد       
   :إظهار خمتلف متطلبات هذه اإلستراتيجيات كما يلي

  .ستراتيجيات العامة للتنافسمتطلبات اإل : )2-2( دول رقماجل

ستراتيجيات اإل

  التنافسية
  املتطلبات التنظيمية  متطلبات املهارات و املوارد

 متاحة للحصول   إمكانيات مصادر متعددة للحصول على األموال و        -  قيادة التكلفة 
  .عليها 

  . مهارات خاصة بالعملية التصنيعية -
  . حمكم على العمالة إشراف -
  . منافذ توزيع منخفضة التكاليف -

  . حمكمة على التكاليف رقابة-
  . تقارير رقابية منظمة و دورية -
  . حوافز مبنية على حتقيق األهداف -

   . قدرات تسويقية عالية-  التميز
   . قدرات عالية يف جمال البحوث-
  . شهرة متميزة يف جمال اجلودة و التكنولوجيا -
  . الرتعة حنو اإلبداع -
  . تعاون قوى مع قنوات التوزيع -

   قوى بني وظائف البحوث و التطوير  تنسيق-
بدال من املعـايري و      معايري و حوافز نوعية      -

   .احلوافز الكمية
 القدرة على جـذب املهـارات العاليـة و        -

  .الكفاءات املبدعة
 مزيج من املتطلبات املوضحة أعاله موجهة مباشرة لتحقيق اهلـدف   -  التركيز

  .ستراتيجي احملدداإل
ملوضحة أعاله موجهة    مزيج من املتطلبات ا    -

  .ستراتيجي احملددمباشرة لتحقيق اهلدف اإل

  نصرية بن عبد الرمحان،: ، نقال عن157، ص 2003، دار الفكر العريب، دون طبعة، مصر، حبوث التسويق وحتديات املنافسة الدوليةتوفيق حممد عبداحملسن،  :املصدر
   .52 ، ص مرجع سبق ذكره                    

  
  

                                                 
 .51، ص مرجع سبق ذكره، نقال عن نصرية بن عبدالرمحان، 184، ص 2000، عمان، األردن، 1، دار وائل، طبعة اإلدارة اإلستراتيجيةفالح حسن احلسيين،  -1
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  .مؤشرات التنافسية :ب الثالثالمطل

مكان، حيث هناك العديـد  ويف أي زمان   ماعبارة عن سوق واحدة يستطيع الزبون شراء منتوج   العامل   أصبح     
 باملنتجات املتشاة اليت تنتجها خمتلف املنشآت املتنافسة فيمـا بينـها            مليءمن البدائل متاحة له، بإعتبار السوق       

تشمل العديد  " كوا   للدول،، وبدورها تنافسية املنتجات أصبحت حمدد هام بالنسبة         لكسب والئه مبختلف الطرق   
 توفر معلومات تساعد هـذه الـدول علـى          اليت،  1"من األبعاد اليت ميكن قياسها بسلسلة من املؤشرات املختلفة        

  .مواجهة حتديات التنمية املتواصلة

   .أمهية مؤشرات التنافسية: أوال

 ذلك بتوفري عديد املعلومات ملساعدا على       ،قتصاديات الدول إنافسية دورا هاما يف مساعدة      تلعب مؤشرات الت      
قتصادية بغية الرفع من اإلنتاجية ومعدالت النمو        جتميع كل قدراا اإل    من خالل مواجهة حتديات التنمية املتواصلة،     

ـ   وإدخال تصحيحات هيكلية   ، و تقوية البناء املؤسسي    ،قتصادية مالئمة إ تبين سياسات    و ،قتصادياإل  أداة  ي، فه
دف إىل وضع وإرساء معـايري       هيقتصادية، ورجال املال واألعمال، واملستثمرين، إذ       مهمة لصانعي السياسة اإل   

 هذه الدول تبعا لقوة احلرية اليت     ب وترتي ،قتصادية اليت تتمتع ا دول العامل     تصنيفية لقياس وتبيان حجم احلريات اإل     
 بالنـسبة   أمهيته أنقتصادي للدول، كما    قدم حتليال نظريا دقيقا لكل العوامل اليت تؤثر يف النمو اإل          ت يتتمتع ا، فه  

  :2 يف تكمنقتصادلإل
  قتصاد الوطين أو الصناعة يف فترة ما و مقارنة أدائه عرب الزمن و إجراء املقارنات بني الدول رصد حالة اإل -1    

  . و الصناعات املختلفة         
  .قتصادية و كفاءة ختصيص املوارد تشخيص و حتديد العوامل اليت تعيق التنمية اإل-2    
        اإلصـالحات   قتناع رجال األعمال و احلكومات و املؤسسات املقرضة و املـسامهني حبتميـة و أمهيـة           إ -3    
        إلعالميـة املوجهـة    قتصادية و املؤسسية، هذا باإلضافة إىل أن هـذه املؤشـرات تـستخدم يف احلمـالت ا                اإل

  .ستثمار اإلستثمار السائد يف البلد حملللمستثمرين احملليني و األجانب عن مناخ اإل
    فتخصص بلد ما يف بعض املنتجات مرتبط مبدى تنافسية شركات قطاعاته، أي مبدى قدرا يف كسب حصص                 

ية إىل وضع العديد من املقاييس اليت تقيس مـدى           هذا ما أدى بالعديد من اهليئات و املنظمات الدول         .3يف األسواق 
عتماد على العديد من املؤشرات، فباإلضافة إىل مساعدا على مواجهة           باإل  فيما بينها  تنافسية الشركات أو الدول   

 و بالتـايل    ،ختفيض تكلفة املنتوج  ،  فع من جودة و تقانة املنتوج     رال تؤدي إىل كذلك  حتديات التنمية املتواصلة فإا     

                                                 
1- Laurent BLEY, Guy SCHULLER, les Indicateurs synthétiques de compétitivité 1995-2005, Économie et 
Statistiques, n°: 11, Août 2006, p 3, Sit Web: www.statistiques.public.lu/fr/publications/series/.../11_2006.pdf, 
Consulté le: 25/05/2010, à 9h:26. 

، ص 2003، ديسمرب 9، العدد باتنة، جامعة باتنة، جملة العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية، قتصاد اجلزائريمرتكزات تطوير امليزة التنافسية لإل و صاف سعيدي، ،قويدري حممد -2
123. 

3- Michel BIALES, Rémi LEURION, Jean-Louis RIVAUD, L'Essentiel sur l'Economie, 4ème Edition, Berti 
Editions, Alger, 2007, p 230.  
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إدخال التكنولوجيا الدقيقة   ،  نتشار و تسويق املنتوج خاصة على مستوى األسواق الدولية        إتوسع و   ،  فيض سعره خت
 .قتصاد الدولةبناء بنية أساسية تنافسية إل، توفر خدمات مرافقة للمنتوج، يف اإلنتاج

  .أنواع مؤشرات التنافسية: ثانيا

 I- املؤشرات اجلزئية :  

  :فرد منو الدخل احلقيقي لل-أ

 جتميـع   من خالل  ، الوطنية األموالستغالل رؤوس   إحسن  ستعمال الثروات واملوارد الطبيعية، و    إ ترشيد   إن       
 املباشرة، وحترير قطاع التجارة اخلارجية مبـا خيـدم          األجنبيةستثمارات  تشجيع اإل ا، و  حملي هاستثمارإو،  املدخرات

، وحتسن قيمة العملة    هاألجنيب حنو ة البلد، من زيادة تدفق النقد        تعظيم ثرو  إىلاموعة الوطنية، كلها عوامل تؤدي      
 إعطاءإىل   الذي يؤدي حتقيق فائض يف امليزان التجاري،       وزيادة الصادرات، والتقليل من الواردات، وبالتايل        احمللية،

 ستهالك الـداخلي  ، وبالتايل زيادة حجم اإل     تزيد يف الدخل احلقيقي للفرد     ، كلها عوامل  التوازن مليزان املدفوعات  
قتصاد، وعلى النمـو     هو مؤشر على قوة ومتانة اإل      لألفرادنمو الدخل احلقيقي     ف .األفرادنعكس على رفاهية    ي الذي
ن منو الدخل احلقيقي لألفـراد      إ، وبالتايل ف  قتصاد الوطين تنافسية اإل الرفع من   قتصادي، وعلى   زدهار اإل جيايب واإل اإل

  .نيةعلى التنافسية الوطهام هو مؤشر 
  : النتائج التجارية- ب

فائض مطرد يف امليـزان  :     تقترح الدراسات املتخصصة ثالثة مقاييس رئيسية للنتائج التجارية املواتية لبلد ما هي       
التجاري، حصة مستقرة أو متزايدة من السوق الدولية، تطور تركيب الصادرات حنو املنتجات ذات الثقافة العالية                

  .1رتفعةأو القيمة املضافة امل
  : رصيد امليزان التجاري-1

رتفاع الطلب على منتجات شـركاته، وبالتـايل        إ إىلقتصاد الدولة قدرة تنافسية عالية يؤدي       إكتساب  إ إن      
 الذي مما يقلل من واردات البلد لصاحل زيادة الصادرات          ، بعد تلبية الطلب احمللي     صادرات البلد حنو اخلارج    رتفاعإ

قتـصاد  ، فرصيد امليزان التجاري هو مؤشر هام على تنافـسية اإل          ئض يف امليزان التجاري للبلد     حتقيق فا  إىليؤدي  
    .الوطين إن مل يكن أهم مؤشر

  : تركيب الصادرات و حصة السوق– 2
 هامة على القدرة التنافسية للبلد، فنسبة صادرات كل قطاع حتـدد            لة حلجم ونوعية الصادرات لبلد ما دال      إن    

 وبالتايل مرافقته بالعناية والتشجيع، وتوفري الرعاية له بتوفري مزيد من الـضمانات             ،قتصاد الوطين  يف اإل  أمهيتهمدى  
  . للبلدةالتنافسيحملافظة على هذه امليزة النسبية هلذه القطاعات الداعمة للقدرة من خالل اواحلوافز والتسهيالت، 

                                                 
  .21، ص مرجع سبق ذكرهحممد عدنان وديع،  -1
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كسب حـصة فيهـا     ي نتشارركز فيها واإل  ماق الدولية والت  ختراق األسو إ     كما أن قدرة املنتجات الوطنية على       
  .تدعم الصادرات ليصبح تركيب الصادرات وحصة السوق مؤشر على القدرة التنافسية الوطنية

II-املؤشرات املوسعة :  
              عد دوريا تقارير عـن    هناك العديد من اهليئات واملعاهد واملؤسسات واملنظمات اجلهوية واإلقليمية والدولية ت 

رتب على إثرها تنافسية الدول، لتكون       ت ،التنافسية يف العامل، معتمدة يف ذلك على حمددات ومعامل ومقاييس حمددة          
  .قتصاديني واملستثمرين والسياسيني وعموم املهتمنيدليال أمام اإل

  : اجلهات التاليةتصنيفاتذكر ذا الصدد ن    
   :(IMD)تصنيف املعهد الدويل لتنمية اإلدارة  -1

مقر هذا املعهد سويسرا، يقدم كل سنة تقريرا يتضمن تصنيفا سنويا يصنف الدول اليت تتنافس علـى حتقيـق           
املعايري الدولية للتنافسية العاملية، والبيانات اليت يعتمد عليها يف الدراسة والتقييم حيصل عليها من مـصادر عامليـة                  

صل عليها من قبل معاهد ومؤسسات عاملية مـستقلة، أمـا جمـال             وإقليمية، وحملية، إضافة إىل املعلومات اليت حي      
  .الدراسة فهو ميتد خلمس سنوات

  :1 و هي مبينة  يف اجلدول التايل1997خلص هذا املعهد املؤشرات يف مثانية عوامل وردت يف تقرير سنة    
  .تكوين عوامل مؤشر املعهد الدويل لتنمية اإلدارة :)3 -2(   رقمدولاجل

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  .18، ص مرجع سبق ذكرهحممد دويس،  :املصدر                    
  :  مت جتميع املؤشرات يف أربعة عوامل هي2002ير عام و يف تقر     

  . قتصادياإلجناز اإل �
  . فاعلية احلكومة �

                                                 
 .18، ص مرجع سبق ذكرهويس، دحممد  -1

  عدد املؤشرات  تسمية العامل  رقم

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

  قتصاد الكلياإل

  العوملة

  احلكومة

  املالية

  البنية التحتية

  اإلدارة

  العلوم و التقنية

  البشر

30  
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48  

27  

32  

36  

26  

44  
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  . فاعلية قطاع األعمال �
  . البنية التحتية �

 مـتغريا عـام     244أو متغريات بلغ عـددها      و لكل من هذه العوامل عناصر، و لكل من هذه العناصر مؤشرات             
  .1، بعضها بشكل قياسات كمية مباشرة و أخرى قياسات عن مسوحات رأي2000 عام 314  و 1997

 إىل أربعـة    ت معيار صنف  329شتمل على   إ دولة صناعية ونامية و    57ن املعهد صنف    إ ف 2009    وبالنسبة لسنة   
 إضافة إىل   ،لسياسات احلكومية، كفاءة قطاع األعمال والبنية التحتية      قتصادي، كفاءة ا  األداء اإل : حماور رئيسية هي  

 شريك حمايد عرب العامل لـضمان       54 مشارك بالتعاون مع وإشراف      3960ستبانة وزعت على    إستخدام  إذلك مت   
إىل كل معيار من املعايري األربعة الرئيسية ينقسم إىل مخس معايري فرعية لتـصل              كما أن   . 2جودة ودقة املعلومات  

  . معيار20
  : نستنتج ما يلي2009        من خالل قراءتنا للتقرير الصادر عن املعهد الدويل لتنمية اإلدارة لسنة 

  إن نتائج التقييم اليت يقوم ا املعهد كل سنة تعترب كمعطيات مرجعية ميكن أن يستخدمها كل من السياسيني                  -1
بـاحثني أو   (قتـصاديني   ، أو اإل  ) مالكي الشركات واملؤسـسات    مدراء ومسريي و  ( ، أو  املسريين   )قادة البلدان (

ختالالت اهليكلية، أو   قتصادية، أو لتصحيح اإل    على خمتلف املستويات اإلدارية، إما لتطوير السياسات اإل        ،)مهتمني
  .جتماعيةلتحسني السياسات اإل

قتصاديات اسات معمقة ملدى قدرة اإل     إن تقرير املعهد الدويل لتنمية اإلدارة يساعد على حتليل وتصنيف بعد در            -2
على خلق بيئة األعمال اليت تعزز القدرة التنافسية للمؤسسات يف خمتلف القطاعات وكيفية احملافظة عليها، وجتنب                

  . تعظيم ثروة البلدإىلالعوائق اليت قد تعترضها، حىت تستطيع هذه املؤسسات حتقيق القيمة املضافة اليت تؤدي 
  :)سويسرا( WEFقتصادي العاملي اإلتصنيف املنتدى  -2

 أو عن أي حكومـة  ، هي مؤسسة دولية مستقلةWorld Economic Forumقتصادي العاملي املنتدى اإل    
 الساسة ورجال األعمال وعلمـاء       القادة و  حيضره كبار سويسرا، تعقد كل سنة ملتقى كبري       بنيف   مقرها جب  دولة،
قتـصادية يف العـامل     اء العامل، ليعد تقريرا سنويا يشرح فيه األوضاع اإل        قتصاد واملثقفني والصحفيني من كل أحن     اإل

 أستاذ أعمـال    )كالوس شواب ( من طرف    1977سس هذا املنتدى يف سنة      أُليكون كوثيقة مرجعية للمهتمني،     
  .2010سم املخاطر العاملية إب هلذه السنة صدر التقريرقد و ،ابسويسر

ـ  اوضـع بـر    يف العامل، ويـساهم يف        على حتديات التنمية    العاملي قتصاديتقرير املنتدى اإل  يركز        ة مج إقليمي
 ةمج الـشامل  االربهذه  ركز  ت باإلضافة إىل ذلك     ، للشباب  العمل صفر توفرختاذ قرارات جريئة     إل وجهوية، ودولية، 

جتماعاته أو  إ يف    إما املوضوعات األخرى الفرعية اليت يتناوهلا املنتدى      ومن.  وقضايا سوق العمل   اتستثمار اإل على
والعالقات الدولية وقضايا الشباب والثقافة      قتصادية، يف العامل، وكيفية حتقيق الرفاهية اإل       السالم واألمن  يف ملتقياته 

                                                 
  .23 –22ص .، صمرجع سبق ذكرهحممد عدنان وديع،  -1
  .h9:11، على الساعة 11/03/2010: ، تصفح يوم qo.gov.iad.www:  املوقع الشبكيمعهد التنمية اإلدارية ، دولة قطر، من -2
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 133، ومشلت الدراسـة      متغريا 110 و   ركن 12مؤشرا حيتوي على     قدم   2010-2009بالنسبة لتقرير    .واهلوية
  .دولة
  دولـة  133الذي مشل دراسة     يف حتليله لتنافسية الدول      2010 بالنسبة لسنة    ة العاملي  تقرير التنافسي  إعتمدو        

   :1على نوعني رئيسيني من البيانات و هي
قتـصادي و القـدرة التكنولوجيـة، و يـتم                             و هي تلك البيانات اليت تتعلـق بـاألداء اإل          :البيانات الكمية  -

  .ومات من خالل النشرات اإلحصائية احمللية و الدولية املنشورةاحلصول على هذا النوع من املعل
 و هي بيانات يتم احلصول عليهـا مـن خـالل املـسح امليـداين الـذي يعتمـد آراء و                                 :البيانات النوعية  -

ينة حتدد من   ختيارهم بناءا على أسس مع    إمالحظات رجال األعمال و صناع القرار يف الدول املشاركة، حبيث يتم            
  عتماد على مؤشرين رئيسيني قبل املنتدى، و بغية تقييم و ترتيب تنافسية الدول املشاركة يف هذا التقرير، يتم اإل

  .قتصاد اجلزئيقتصاد الكلي يف حني يعىن اآلخر باإل يعىن أحدمها باإل
  :تصنيف البنك الدويل -3   

 همتها األساسية هي حماربة الفقر وذلك عـن طريـق مـساعدة            مالية دولية إمنائية م       البنك الدويل هو مؤسسة     
ستثمار الفقر، باإلضافة إىل تشجيع ومحاية اإل     اليت تؤدي إىل القضاء على        وبناء البنية التحتية   بغرض التطوير الدول  
 27 العمـل يف     أوقد أنشأت يف نفس الوقت مع صندوق النقد الدويل حسب مقررات برينت وودز، بـد              العاملي،  

  :وهو مؤلف من مخسة مؤسسات وثيقة الترابط فيما بينها هي ،1946في جان
 .البنك الدويل لإلنشاء والتعمري •
 . قروض بدون فائدة إىل أفقر البلدان الناميةميتقدمهمتها  :املؤسسة اإلمنائية الدولية •
 . اخلاصع النمو يف البلدان النامية بتوفري الدعم للقطاعيتشجتعمل على  :هيئة التمويل الدولية •
 ضمانات للمستثمرين األجانب عنـد اخلـسارة        ريتوفتقوم ب  :ستثمار املتعدد األطراف  وكالة ضمان اإل   •

 .غري التجارية النامجة عن املخاطر
ستثمار الدويل عن طريق التوفيق والتحكيم      ع اإل يشجت  مهمته :ستثماراملركز الدويل لتسوية منازعات اإل     •

 . بني املستثمرين األجانب والبلدان املضيفةأستثمارية اليت تنشيف املنازعات اإل
  :3 عوامل وهي5 يف ،2" دولة عربية من ضمنها اجلزائر11 دولة منها 100 مؤشرا، تغطي 64"يعتمد على     

 .)الناتج القومي اإلمجايل للفرد، معدل النمو السنوي املتوسط(جناز اإلمجايل اإل •

                                                 
 .41، ص مرجع سبق ذكرهنور الدين شارف،  -1
، كلية احلقوق والعلوم "األداء املتميز للمنظمات واحلكومات" ، املؤمتر العلمي الدويل حول)حالة اجلزائر(دور احلكومات يف تدعيم التنافسية  زيدان حممد، بريش عبدالقادر، -2

  .17، ص 2005 مارس، 08/09اإلقتصادية، قسم علوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
قتصادية وعلوم ، كلية العلوم اإل"لفية الثالثةي يف األقتصاد اجلزائراإل"، امللتقى الوطين األول حولقتصادية اجلزائريةالتنافسية الصناعية للمؤسسة اإلبوزعرور عمار، ، كمال رزيق -3

  .4، ص 2002 ماي، 22-21حلب، البليدة، دالتسيري، جامعة سعد 
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ستثمار، اإلنتاجية، حجم التجارة اإلمجـايل، تنافـسية    واإلالنمو (الديناميكية الكلية وديناميكية السوق •
 .)التصدير

 .الديناميكية املالية •
ستقرار الـسياسي   تصاالت، البنية التحتية املادية، اإل    شبكة املعلومات واإل  (ستثمار  البنية التحتية ومناخ اإل    •

 .)جتماعيواإل
 .رأس املال البشري والفكري •

  : للتنميةاإلفريقيبنك لل اإلفريقية تقرير التنافسية -4

قتصادي الفظيع الذي  جمموعة البنك اإلفريقي للتنمية فرضتها ظروف الفقر واحلرمان والتخلف اإلإنشاء إن     
 عن طريق بنوكها ومؤسساا اإلفريقيةتشهده القارة اإلفريقية، وملواجهة هذه التحديات بادرت جمموعة الدول 

تتكون من البنك اإلفريقي للتنمية والصندوق اإلفريقي للتنمية والصندوق يت  هذه اموعة الإنشاء إىلاملالية 
صادية للبلدان قت دف املسامهة يف التنمية اإل1964حدث البنك اإلفريقي للتنمية سنة ستأو قد . اخلاص بنيجرييا

و يوجد املقر ). فريقي بلدا غري إ24و بلدا إفريقيا 53( عضوا منها 77 و يضم البنك حاليا اإلفريقية األعضاء
 .  بأبيدجان بالكوت ديفوار و مقره الوقيت بتونس الرمسي للبنك

برامج اإلصالح ، خطوط التمويل لفائدة البنوك:تتوزع قروض هذه املؤسسة املالية على خمتلف القطاعات التالية 
 ماء صاحل، كيميائيةمناجم وصناعات ، صناعة، ةفالح، )طرقات وسكك حديدية(بنية أساسية ، قتصاديإلا

                   .القطاع اخلاص، صحة و تعليم، للشرب وكهرباء
  .اإلفريقية خاصة بالبلدان أو خمتلفة ملؤسسات وهيئات وخمابر عمومية ت ومعوناكما يقدم البنك هبات

يقيم  الدويل، قتصادي العاملي والبنكشتراك مع املنتدى اإلويعد البنك تقرير عن التنافسية يصدر كل سنة باإل    
 عنه من املقر وأعلن أبيدجانمن العاصمة  2009 لعام اإلفريقية التنافسية تقرير، وقد صدر اإلفريقيةالتنافسية 
 والتعليم والصحة التحتية البنية، احلرة والتجارة املالية التنميةوقد ركز تقرير هذه السنة على  . بتونساإلقليمي
 ....وغريها 

  :قتصاديةرية اإلتصنيف حسب مؤشر احل -5

 األمريكية بالتعاون مع Heritage Foundationيب  تعده مؤسسة  بقتصادية هو تقرير ترتيمؤشر احلرية اإل    
قتصادية، وكان أول إصدار     األمريكية، حيث ترتب فيه الدول حسب احلرية اإل        "وول ستريت جورنال  "صحيفة  
  .2010 ، مما يعين بلوغه عامه اخلامس عشر سنة1995له سنة 

ستثمار األجنيب، النظام املصريف    قتصادية تبعا لواضعي التقرير تعين حرية األعمال والتجارة واملال واإل            و احلرية اإل  
  . 1ومتلك األراضي واخلصخصة والتحرر من الفساد، وحرية األجور والعمالة والتشريعات املنظمة لألعمال وغريها

                                                 
: ، تصفح يوم lhtm.5534/21/01/2007/views/net.alaswaq.www://http: لكتروين، من املوقع الشبكيقتصادية، موقع األسواق العربية اإلاحلرية اإل -1

  .8h:54: لى الساعة، ع31/03/2010
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 على عشرة عوامل وكل عامـل يتكـون مـن    قتصادية اإلدرجة احلرية ل هيف دراست عتمد  يؤشر      كما أن هذا امل   
  :1 وهذه العوامل هي)50 جمموع املتغريات (جمموعة من املتغريات 

 .حرية التجارة •
 . الضرييب للحكومةءالعب •
 .قتصادتدخل احلكومة يف اإل •
 .السياسة النقدية •
 .ستثمار األجنيبتدفقات رأس املال واإل •
 .اجلهاز املصريف •
 .ور واألسعاراألج •
 .حقوق امللكية •
 .األنظمة •
 .السوق السوداء •
 56.6 مبلخـص    107حتلت املرتبـة    إن اجلزائر قد    إ ف 2009قتصادية لسنة   وحسب تصنيف مؤشر احلرية اإل        

 أـا يف    و، وهو ما يعين قفزة نوعية بلغتها اجلزائـر،          5.57 مبلخص   124حتلت املرتبة   إ أين   2008مقارنة بسنة   
  .قتصاديةع مؤشرات احلرية اإلممستمر جتاوب 

  : مؤشر التنافسية العربية-6
رتـب  يمؤشر مركب للتنافسية الذي صمم ير التنافسية العربية رتق دوريا املعهد العريب للتخطيط بالكويت    يعد     

ترتيب  للدولة صاحبة ال    تعين حتسنا يف التنافسية    رتفاع قيمته إحيث أن   ،  فيه الدول العربية حسب بيانات موضوعية     
املؤشرات حمصورة ما بني الواحد و الصفر، إذ يعين الواحد أفـضل أداء كمـا   قيم  كما أن كل     والعكس صحيح، 
  .فقط يتكون هذا املؤشر من مؤشرين فرعيني ، ويعين الصفر أقل أداء

  : األمريكيةاحلرية  مؤسسة بيت مؤشر-7

 بالواليـات املتحـدة   1996 عـام   هي منظمة أمريكية تأسستFreedom Houseمنظمة بيت احلرية     
ويصنف ،(Freedom in the World): ، تصدر تقريرا سنويا عن مؤشرات احلرية بالعامل حتت عنواناألمريكية

هامش احلرية فيها وتراجع دور النظام احلاكم يف تـسيري احليـاة الـسياسية و               تساع  إهذا التقرير الدول حسب     
  . اعاتجتماعية لألفراد واجلماإل قتصادية واإل
  
  

                                                 
  .5-4ص .، صمرجع سبق ذكرهبوزعرور عمار، ، كمال رزيق -1
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  :(FMI) مؤشرات صندوق النقد الدويل -8

نه ال يشترط لعضويته أن تكـون الدولـة         أإال   يعترب الصندوق مؤسسة متخصصة من مؤسسات األمم املتحدة           
 ويبلغ عدد أعضائه يف الوقت احلاضر أكثر من مائة وثالثني دولة، ويتزايدون مـن               ،وا يف هذه املنظمة الدولية    ضع

 الصندوق أعضاء أصليني هم الدول اليت حضرت مؤمتر برينت وودز والـيت أودعـت الوثـائق                  ويضم ،عام آلخر 
 الصندوق بعـد هـذا   إىلنضمت إ أما الدول اليت ،1946نضمامها إىل الصندوق حىت آخر ديسمرب      إ ب ةالدبلوماسي

 األصليني األعضاءمات بني   لتزااإل فرق يف احلقوق و    نه ال أ بالذكر   وجدير. األصليني األعضاءالتاريخ فال تعترب من     
 أسعار الصرف احلقيقية املستندة إىل مؤشـرات  :ينشر الصندوق عدد حمدود من املؤشرات مثلو  ،1األصلينيوغري  

أسعار املستهلك، قيمة وحدة التصدير للسلع املصنعة، السعر النسيب للسلع املتداولة و غري املتداولة تكلفة وحـدة                 
  . 2العمل يف الصناعات التحويلية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                 
  .366، ص 2007، بدون طبعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، قتصاديات دوليةإحممود يونس،  -  1
  .40، ص مرجع سبق ذكرهنور الدين شارف،  -2
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  .قتصاد الجزائريدرة التنافسية لإلسياسات دعم الق: المبحث الثالث

قتـصادها  إ هيكلية عميقة على     إصالحات  بإدخال  القيام على األخريتنيعملت اجلزائر جاهدة يف العشريتني          
نفتـاح  ، واإل يقتصاد العـامل   اإل ندماج يف اإلهدفها يف ذلك    قتصاد السوق،   إ إىلقتصاد املخطط   بغية اخلروج من اإل   

 1986قتصادية احلادة اليت عرفتها اجلزائر سنة        اإل األزمة: أوهلا عديدة ألسباب  راجع هذا الدولية، و  األسواقعلى  
 املصدر الوحيد ملداخيل اجلزائر من العملة الصعبة واملورد األساسي الذي            البترول والناجتة عن السقوط احلر ألسعار    

 البترول تراجع كبري يف مداخيل اجلزائر       أسعار هذا اهلبوط احلاد يف      ثَحدأَ، وبالتايل   زنة العامة للدولة   املوا تبىن عليه 
  خانقة يف اجلزائر   قتصاديةإ أزمة  مما نتج عنه   ، عجز كبري يف موازنة الدولة     إىل أدى يالصعبة، الشيء الذ  من العملة   

  طلب إىللتجاء  إلإىل ا احلكومة ساعتها   ضطر  إ مما   ،عام موظفي القطاع ال   أجورعجزت الدولة فيها حىت عن تسديد       
جل اإلنفاق العـام    أ من طرف البنك املركزي من        املالية األوراقاملزيد من   ىل طبع   إو،   القروض اخلارجية  زيد من امل

ري نتشار الكـب   واإل ،قتصادقتصادية اليت عرفها العامل من عوملة اإل      ثانيا التحوالت اإل   .وما نتج عنه من تضخم حاد     
قتصاد  لإل ا حيث شهد العامل ترابط    ، وضعف املنتوج احمللي،   حنصار احلدود بني الدول   إ و ،اجلنسيةللشركات املتعددة   

تفاقيـات   عديـد اإل   وأبرمـت  والعاملية،   واإلقليمية التكتالت اجلهوية    فأقيمتندماجه يف بعضه البعض،     إالعاملي و 
 الشروط اليت فرضها    إىل إضافةهذا   .تلحق بالركب العاملي   أن اجلزائر   لى عديد الشراكات، فكان لزاما ع     وأقيمت

كل هذا جعـل     ،قتصادية اليت طبقتها اجلزائر    فشل تطبيق املخططات اإل    وكذاصندوق النقد الدويل على اجلزائر،      
  .قتصادهاإاجلزائر تدخل إصالحات وتعديالت هيكلية عميقة على 

  تأهيل قطاع المحروقات، وإعادة تأهيل القطاع   تحرير التجارة الخارجية،:المطلب األول

  .الصناعي              

  .حترير التجارة اخلارجية: أوال 

رتفاع نسبة ما يشكله قطاع التجارة اخلارجيـة مـن          إقتصادية الدولية، بسبب     أمهية العالقات اإل   تعاظمت     
من أقدم صور األعمال الدولية     " بإعتبارها   ،1رة لكثري من الدول املشتركة يف التجا      (GNP)الناتج القومي اإلمجايل    

إال أن املالحظ أن حجم التجارة اخلارجية بني الـدول يف الوقـت             . ختالف تارخيها إاليت مارستها الشعوب على     
، بناء على توجهـات املـدارس       هاغ املختلفة يف تعريف   يتعددت الص  فلقد   ،2"احلايل قد تضخم وزاد بصورة كبرية     

 أمهية التجارة اخلارجية لدى العامل فهي       " إزدادت اهلدف من دراستها، ومبرور الوقت       أساس الفكرية، وكذا على  
اليت توفر للمجتمعات املختلفة السلع واخلدمات اليت ال ميكن إنتاجها حمليا، أو تلك اليت حتصل عليها من اخلـارج                   

تتيح لدول العامل إمكانية احلصول على املزيد       ن التجارة اخلارجية    إولذا ف . قل نسبيا من تكلفة إنتاجها حمليا     أبتكلفة  

                                                 
  .13، ص 2002، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، قتصاديات التجارة اخلارجيةإن، عبد اهللا صوفا، أمحد اهلزامية، أمين أبو خضري، حسام علي داود -1
  .10، ص 2006ون اجلامعية، البحرين، ؤ مؤسسة لورد العاملية للش بدون طبعة،،إدارة األعمال الدوليةعبد الغين حامد، ، ى كاملفمصط -2
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قطـاع التجـارة اخلارجيـة مـن     ف .1"من السلع واخلدمات، ومن مث تسهم يف زيادة مستوى رفاهية دول العامل           
قتصاد الوطين، و أهم قطاع تبىن عليه العالقات        احلياة لإل إذ يعترب شريان    ،  قتصاديإ نظام   ألي األساسية تالقطاعا

وبالتايل مكانة  عرف من كثرة وارداا     قتصادها ي إلية، فقوة الدولة تكمن يف قوة صادراا، وضعف         قتصادية الدو اإل
حيث متثل الصادرات مؤشرا للطاقة     "قتصاد الوطين ضمن العالقات التجارية الدولية حتددها التجارة اخلارجية،          اإل

فإذا نظرنـا   .2"قتصاد الوطين على اخلارجاد اإلعتمإ للبالد وتلبية حاجياته، كما تعرب الواردات عن مدى      اإلنتاجية
قتصاديا فال توجد دولة يف العامل مكتفية       إنه يعرب عن سيادة الدولة، أما       إلقطاع التجارة اخلارجية من نظرة سياسية ف      

ـ     ندماج يف اإل  ، لذا كل الدول تسعى إىل اإل      )بلدان العامل أي مستقلة عن بقية     (ذاتيا   و قتصاد العاملي، ودليل ذلك ه
  .نشأة املنظمة العاملية للتجارة اليت تسعى إىل حترير التجارة الدولية

 يعتمد كليا على الواردات، يف حني أن صادراته مشكلة مـن            ن قطاع التجارة اخلارجية   إف أما بالنسبة للجزائر       
اديني، بأمهيـة   إعتقدت السلطة حتت تأثري بعض األعوان اإلقتص      "لذا  البترول خصوصا وقطاع احملروقات عموما،      

إستحداث إطار مؤسسايت جديد لترقية الصادرات خارج احملروقات، يعمل على توفري الدعم واإلسناد لقطاعـات               
يف السنوات األخرية   اجلزائر  عملت   ، هلذا 3"التصدير ويسهر على تطبيق سياسة احلكومة يف جمال تنويع الصادرات         

  و قتصادإلغاء التسيري املخطط لإل    : بالعديد من اإلجراءات مثل    مهابقيا ،على التقليل من الواردات وتنويع صادراا     
إصدار قوانني وتشريعات جديدة مـشجعة اخلـواص        ،  قتصاد السوق إ ذلك بإتباع    ،قتصاد العاملي ندماج يف اإل  اإل

ـ     الوكالـة  : ـواملؤسسات العمومية على التصدير خارج قطاع احملروقات، مثل إنشاء وكاالت وهيئات خاصة ك
سترياد، خاصة الـسلع     عن طريق عدم منح رخص اإل      الواردات وذلك احلد من   ،  ية لترقية الصادرات وغريها   الوطن

عتبارها الوسيلة األهـم للرقـي      إستقرارها ب إ ستثمارات األجنبية املباشرة و   تشجيع قدوم اإل   ،املنتجة حمليا حلمايتها  
فتح الطريق أمـام املنتجـات    لكي ت  يمية ودولية،  جهوية إقل  تفاقياتإ الدخول يف حتالفات و    و   بالصادرات الوطنية 

 ومنـه   ،قتصاد الوطين يف التجارة اخلارجية    ندماج اإل إو ألجل    ألجل كل هذا،     .الوطنية للدخول لألسواق الدولية   
عتماد رؤية إستراتيجية دف أساسا إىل تنويع الصادرات و ترقيتها حيث           إقتصادي العاملي اجلديد،، مت     يف النظام اإل  

   :4 التاليةر على احملاوترتكز
  .و تشمل على حتفيزات ضريبية و مجركية : التحفيزات اجلبائية-1
   :تشتمل على عدة إعفاءات مثل:التحفيزات الضريبية -أ

اإلعفاء من الضرائب على األرباح الصناعية و التجارية حيث حتدد نسبة اإلعفاء فيها كنـسبة إىل رقـم                   •
  .ارنة برقم األعمالاألعمال الناتج عن التصدير باملق

                                                 
، ص 2009قتصاد كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية، قسم اإل: ، بدون طبعة، الناشرالتجارة والتمويل: قتصاد الدويلاإلامة الفيل، س، أالسيد السرييت، كامل بكري-1
8.  
  .125، ص مرجع سبق ذكرهوصاف سعيدي، ، قويدري حممد -2
  .249  ص،2007، الطبعة األوىل، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، لدولة إىل إحتكار اخلواصالتجربة اجلزائرية يف تنظيم التجارة اخلارجية من إحتكار ا عجة اجلياليل، -  3
  .129-128-127- 126ص .ص.ص.، صمرجع سبق ذكرهوصاف سعيدي، ، قويدري حممد -4
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  .اإلعفاء من الدفع اجلزايف و من الرسم على النشاط التجاري و الصناعي •
  .اإلعفاء من الضرائب املباشرة •
  .إعفاء عمليات البيع و الصنع اليت تتعلق بالبضائع املصدرة من الرسم على القيمة املضافة •

   :أمهها فيما يلي حيث تشمل جمموعة من اإلجراءات، نوجز :التحفيزات اجلمركية -ب
 و يقصد به النظام اجلمركي، الذي يسمح بأن تقبل يف اإلقلـيم اجلمركـي البـضائع                 :القبول املؤقت  •

املستوردة لغرض معني و املعدة إلعادة التصدير خالل مدة معينة مع وقف احلقـوق و الرسـوم و دون                   
لقبول حسب املدة الـضرورية     قتصادي مدة مكوث البضائع حتت نظام ا      تطبيق احملظورات ذات الطابع اإل    

  .ستوردت من أجلهاإللقيام بالعمليات اليت 
 ويقصد به النظام اجلمركي الذي يسمح بأن تستورد، باإلعفاء من احلقـوق و              :إعادة التموين باإلعفاء   •

  .سترياد، بضائع مستعملة يف تصنيع البضائع املصدرةالرسوم عند اإل
 حيث مينح للمؤسسات إمكانية تصدير بعض منتجاـا  :)قتالتصدير املؤ (نظام التحسني عند التصدير      •

مؤقتا بغرض حتويلها أو تصنيعها باخلارج، دف الرفع من القيمة التجارية ملنتجاا عن طريـق حتـسني                 
  .نوعيتها

 حيث يساعد املصدرين علـى املـشاركة يف املعـارض    : le systéme ATA نظام التصدير املؤقت •
و هو الوثيقة اجلمركية الدولية لتـسهيل        (ATAارية و ذلك عن طريق الدفتر       الدولية و إرسال عينات جت    

  ). تفاقية املتعلقة ذا الشأندخول و خروج البضاعة املعدة للمعارض يف مجيع البلدان املوقعة على اإل
ها تتمتع مبيـزة    باإلضافة إىل ما سبق، فقد مت اللجوء إىل مجلة من اإلجراءات بغية ترقية الصادرات اجلزائرية و جعل                

   :تنافسية باألسواق األجنبية، و من ذلك نذكر ما يلي
 و ذلك عن طريق ختفيض سعر صرف العملة الوطنية، مما يـؤدي إىل زيـادة                :عتماد سعر صرف موات   إ •

  .فتراض وجود مرونة طلب سعريةإالطلب اخلارجي على املنتجات الوطنية ب
   . CAGEXرية لتأمني و ضمان الصادرات  تديره الشركة اجلزائ:تأمني و ضمان الصادرات •
  .1996مبقتضى قانون املالية لسنة ) FSPE( إنشاء الصندوق اخلاص بتنمية الصادرات •
           و الـشركة اجلزائريـة لألسـواق و املعـارض           ) CACI( إنشاء الغرفة اجلزائرية للتجارة و الصناعة        •

 )SAFEX(         الديوان اجلزائري لتنمية التجارة اخلارجيـة       ، و املرصد الوطين لألسواق اخلارجية، و) يف
  ).  1996أكتوبر 

سـتثمار  إنشاء ممثلني جتاريني على مستوى بعض سفاراتنا باخلارج للتعريف باملنتج الوطين و فـرص اإل               •
  .املوجودة باجلزائر

  .وليةقتصادية الدعصرنة إدارة اجلمارك، و تسهيل اإلجراءات اجلمركية مبا يتناسب مع التحوالت اإل •
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  . دور اجلهاز املصريف يف متويل التجارة اخلارجية-2

عتمدت البنوك إستراتيجية جديدة أكثر مرونة تتعلق بتقنية الـدفع، و تـسيري اخلطـر باإلضـافة إىل                  إحيث      
  .ستراتيجيات ختص عمليات التغطيةإ
  . ل مراقبة اجلودة و النوعية و ختفيض تكاليف النق-3

ملنتجات املوجهة للسوق اخلارجي ملعايري النوعية املعمول ا عامليا، و بـذلك ترفـق              حيث يشترط إخضاع ا       
، الذي يعمل على     )CACQE( بشهادة تفتيش، و يف هذا اإلطار مت إنشاء املركز اجلزائري ملراقبة اجلودة و الرزم               
قتحام األسـواق   رض تأهيلها إل  دعم و مساندة املؤسسات الصناعية الراغبة يف حتسني جودة منتجاا و مراقبتها لغ            

اخلارجية، كما تعمل وزارة التجارة من خالل مديرية مراقبة اجلودة رسم احملاور الكربى للجودة بالتنسيق مع بقية                 
  .رتفاعا سريعاإاهليئات األخرى، و نشري بأن عدد املؤسسات الوطنية احلاصلة على شهادات اإليزو ال يعرف 

   .ختفيض تكاليف النقل -4

 حيث قامت شركات النقل الربي و اجلوي و كذا مؤسسات املوانئ و البحرية بتقدمي إجـراءات تتمثـل يف                      
و اجلدير باإلشارة أن ميزان املدفوعات قد        . خارج احملروقات  تختفيض أسعارها يف نطاق تشجيع و ترقية الصادرا       

 مليار دوالر يف اية سـنة  6جنبية من حتياطي اجلزائر من العمالت األإحقق فائضا، ساهم بشكل أساسي يف رفع     
 ، و هو أعلى مستوى له منذ الثمانينات، و يكفي لتغطيـة الـواردات               2001 مليار يف اية سنة      12 إىل   2000

  .ألكثر من عام
  .)الغاز-النفط(  تأهيل قطاع احملروقات:ثانيا

، خاصة الفرنسية منها    اجلنسيةملتعددة  ستقالل اجلزائر بقي قطاع احملروقات حتت سيطرة الشركات ا         إ قبل وبعد     
كما ظل حـق التنقيـب والبحـث         ستفادة للحكومة اجلزائرية  إ دون أي    ، احلقول البترولية والغازية   آبارستغلة  م ،

 شركة وطنية جزائريـة     بتأسيس فقامت اجلزائر    صادر،وحق الدولة اجلزائرية م    حق هلذه الشركات  كشاف  ستواإل
 هـذا  بغية التقليل من هيمنة الشركات الفرنـسية علـى           ،31/12/1964: ريخ بتا ذلك "سونطراك"هي شركة   

 التنقيـب  : هلا املهام التاليـة     أوكلت .حتكاراإلو  ستغالل   وحتريره من اإل   ه،نفراد بسياسة مستقلة في   ، واإل القطاع
ات وصعوبة منافسة    ملصادر احملروق  اجلنسيةحتكار الشركات املتعددة    إلكن قوة    .التسويق،  التوزيع،  النقل،  اإلنتاج

 بتـأميم  قرارها التـارخيي  بإعالن 1971 فيفري من عام    24 احلكومة اجلزائرية بتاريخ     ضطرإشركة سونطراك هلا    
   . قطاع املناجمتأميم، ليتبعه قرار )غاز-بترول(قطاع احملروقات 

             1986 البتـرول سـنة      رألسـعا  السقوط احلـر      بفعل  اجلزائر قتصادية العنيفة اليت تعرضت هلا    بعد اهلزة اإل   و    

فكرت اجلزائـر   ،  )1986 دوالر للربميل سنة     14 إىل 1981 دوالر للربميل سنة     39 البترول من    أسعارارت  إ(
ستثمارات دولية هلذا القطاع والرفع مـن       إ، رغبة منها يف جذب      ستراتيجي تعديالت على هذا القطاع اإل     بإدخال

 مـشروع قـانون     بإعدادفقامت احلكومة اجلزائرية    . قتصادهاإ قد تضرب    أزمةتنافسيته حىت تتفادى مستقبال أي      
 قطاع النفط والغاز يف اجلزائر وضـعا جديـدا   إعطاء بغية هذا القطاع إصالحغبة منها يف    ر،  لتحرير قطاع الطاقة  
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بالتايل تأهيله عامليا    و ،ستفادة من اخلربات والتقنيات والعروض املتاحة يف السوق الدولية للنفط والغاز          من اإل ها  ميكن
  : التايل الزمين من خالل جمموعة من التشريعات حسب التسلسلحىت ترقى بقدرته التنافسية إىل املستوى الدويل

 الـذي  مـادة،    115 املتكون من  باحملروقات الذي يتعلق    2005فريل  أ 28 املؤرخ يف    07-05جاء القانون       
  :1ما يليا إعادة تأهيل قطاع احملروقات حمدد إىليهدف 
، وتكريرهـا وحتويـل     األنابيبستغالهلا ونقلها بواسطة    إ  القانوين لنشاط البحث عن احملروقات و      النظام •

 . اليت تسمح مبمارسة هذا النشاطتواملنشآوتسويق وختزين املنتجات البترولية، وكذا اهلياكل 
 .أعاله يسمح مبمارسة هذا النشاط املذكور اإلطار املؤسسايت الذي •
  .أعاله العديد من النشاطات املذكورة أو ملمارسة نشاط األشخاصلتزامات إ وحقوق  •

 شر عن قطاع احملروقات، ليبقى دور الدولـة        املبا اإلداريحتكار التام و التسيري      اإل إزالة هو التشريع هذا       هدف
ظـيم وهيكلـة شـركة       تن وإعادةستغالل حقول جديدة،    إخيص ب ا والتر ،منح احلقول النفطية والغازية و املنجمية     

 تتنافس مع باقي الشركات النفطية على املـستوى         قتصادية تنافسية إإستراتيجية  وجعلها شركة بترولية     سونطراك
 حيث وفر هذا القانون صراحة كل اإلمكانيات والقدرات القانونية واإلدارية واملادية والتنظيمية لـشركة               ،الدويل
  .صاد اجلزائري يف قطاع احملروقاتقتطراك للرفع من القدرات التنافسية لإلاسون
فريـل  أ 28 املؤرخ يف    07-05: ، املعدل واملتمم للقانون رقم    2006 يوليو   29 املؤرخ يف    10-06 األمر أما    

 جـاء ـا   115 أصـل  من ةقانوني مادة )19(  تسعة عشر تعديالت علىبإدخال املتعلق باحملروقات، قام  2005
 مـن   68 تعديل قد جاء يف املادة       أهم، وكان   طراكاتعزيز قدرات شركة سون   ، صبت جمملها يف     07-05القانون  
ـ  متحملة     ،األنابيبمتياز النقل بواسطة    إ من   ستفادةاإل حقطراك  ا املؤسسة الوطنية سون   أعطت اليت ،األمر ذلك ب

لك تبـسط   بذ،  اجلنسية متارسها بشراكة مع شركات متعددة       أو والتكاليف واخلسائر املترتبة على ذلك،       األخطار
 صراحة يف نص املادة املـذكورة        ذلك  ومتثل ،طراك صالحياا على كامل قطاع احملروقات يف اجلزائر       اشركة سون 

  :2من خالل أعاله
  : من طرفاألنابيب ميارس نشاط النقل بواسطة أن    ميكن 
  :أو أسهمطراك، شركة ذات ااملؤسسة الوطنية سون - 
طراك، شركة  اتكون من كل شخص واملؤسسة الوطنية سون       ختضع للقانون اجلزائري وت    أخرىكل شركة    - 

  .%51 تساهم يف الشركة املذكورة بنسبة ال تقل عن أن اليت جيب عليها أسهمذات 
   .إعادة تأهيل القطاع الصناعي: ثالثا

 مـع   ختاذ جمموعة من اإلجراءات قصد حتسني أداء املؤسسة يف ظل املنافسة الدولية، و التكيف             إ    نقصد بالتأهيل   
ستعداد للمنافسة اليت ستنتج عن الـدخول       قتصاد الدويل، و اإل   دماج يف اإل  نقتصادية الدولية قصد اإل   التحوالت اإل 

                                                 
 . املتعلق باحملروقات07-05القانون رقم ، 2005 يوليو 19، الصادرة بتاريخ 50 العدد اجلريدة الرمسية،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  -1
  .07- 05: ، املعدل واملتمم للقانون رقم10-06  رقماألمر، 2006 يوليو 30، بتاريخ 48، العدد اجلريدة الرمسية اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، -2



 مدخل للتنافسية: الفصل الثاني

142 

احلر للسلع األوروبية حنو السوق اجلزائري، و بذلك تصبح املؤسسات تنافسية على مستوى األسعار و اجلـودة و                  
قتصادية اجلزئية يرتكز على فكـرتني      هيل من الناحية اإل   مفهوم التأ "أن  كما   .1قادرة على مواكبة تطور األسواق    

، فتأهيل مؤسسة ما قد يعين      )étalonnage( وفكرة املقارنة أو املعايرة   ) progrès(فكرة التقدم   : أساسيتني مها 
   .2"جعلها تتقدم لكي تصبح على األقل يف نفس مستوى تنافسية وكفاءة وفعالية نظرياا من املؤسسات

فـع  لرهدفه التجديد من أجل ا جزئية للمؤسسة،  أو كلية   إما  هيكلة إعادة ماسبق ميكن إعتبار التأهيل   من خالل       
 ال، ولـن يـتم ذلـك              تخبربامستعينة  ،  قتصادية اإل امن كفاءمبعرفـة   إال وجتارب دولية متمكنة يف هذا ا 

  .لتداركهاوتشخيص مواضع الضعف واخللل يف املؤسسة 
  :3برامج وخطط التأهيل ما يليإليها  اصبوت    ومن األهداف اليت 

  .قتصاديحتديث احمليط اإل •
 .تقوية هياكل الدعم •
 . التمكني لتطوير تنافسية املؤسسات •

  .تطوير التجهيزات •
  .تطوير نظام التنظيم والتسيري •
 .نتاجتطوير أنظمة اإل •
 .تكوين العمال واملسريين واإلداريني بالطرق احلديثة •
 ".إيزو"ني اجلودة، والعمل مبعايري اجلودة العاملية مثل مساعدة املؤسسات على حتس •

 . ستخدام خمططات التسويق، والبحث  عن أسواق جديدةإترقية وظيفة التسويق وحث املؤسسات على  •

 اجلزائر للتمكن من مواكبة حركة النشاط اإلقتصادي العاملي، هـي إعـادة اهليكلـة               ائلوسمن بني   بإعتبار  
عمدت وزارة الصناعة و إعادة اهليكلة إىل تبين برنامج وطـين           "قتصاديات العاملية،   ملؤسساا حىت تواكب اإل   

يـشمل عـصرنة     ) 2008-2000( إلعادة تأهيل املؤسسات االقتصادية العمومية، ميتد على تسع سنوات          
 مؤسسة و حسب الرزنامة الـيت حـددا      650 على   جاملؤسسة و حميطها يف آن واحد، و يشمل هذا الربنام         

 2000وإمتد على مدى تسعة سنوات إبتداءا من سنة          ولقد مشل هذا الربنامج ثالثة مراحل        ،4"ارة الصناعة وز
     :5، مدة كل مرحلة ثالثة سنوات كاآليت2008إىل غاية سنة 

  
                                                 

: ، تصفح يومnl.ulum.www:  ، من املوقع الشبكي2007، 34، السنة اخلامسة، العدد ةجملة علوم إنساني، تفاق الشراكة األوروجزائريإشروط جناح ناصر مراد،  -1
  .10h :23: ، على الساعة31/03/2010

دراسة : قتصاديات واملؤسساتل وأثرها على اإلسياسات التموي"، امللتقى الدويل حول  متويل عمليات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةحممد دهان،، عبداحلق بوعتروس -2
  .5، ص 2006 نوفمرب، 21/22، جامعة حممد خيضر، بسكرة، التسيريعلوم قتصادية و، كلية العلوم اإل"حالة اجلزائر والدول النامية

 .7- 6ص . صاملرجع نفسه،حممد دهان، ،  عبداحلق بوعتروس-3
 .130 ، صمرجع سبق ذكرهوصاف سعيدي، ، قويدري حممد - 4
 .130، ص مرجع سبق ذكرهوصاف سعيدي، ، قويدري حممد - 5
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  . مؤسسة150و تشمل  ) 2002 – 2000(  من :املرحلة األوىل
  .ة مؤسس200و تشتمل  ) 2005 – 2003(  من :املرحلة الثانية
  . مؤسسة300و ختص  ) 2008 – 2006(  من :املرحلة الثالثة

  .2000 / 99تطور القطاع الصناعي حسب فروع املشروع    :)4-2(  رقمدولاجل

  

حصة من اإلمجـايل اإلنتـاج      

  للقطاع

 
  تطور اإلنتاج

99 - 2000  

 

ــدل  ــتعمال إمع س

  اإلمكانيات

  10  التعدين/ صناعة احلديد 
  

5.1 
  

30 
  

  06  املعدنية/ انيكية الصناعة امليك
  - 1.1 37  

  47  3.4  08  الكهربائية/ لكترونية الصناعة اإل

 64 5.1 10  الزجاج/ مواد البناء 
  24  0.6 -  03  سلع أخرى/ الورق / اخلشب 

  65  9.4 -  49  الزراعات الغذائية

  31  13.5 -  04  النسيج و اجللود

  44  6.4  09  األمسدة/ الصيدلة / الكيمياء 
  44  2.3 -  100  نتاججمموع اإل

          mire : Source 2000 .130 ، صمرجع سبق ذكرهوصاف سعيدي، ، حممد قويدري: نقال عن

 للجزائر إستعماهلا للرقي بإقتصادها خاصة يف ظـل العوملـة           كنميتأهيل من األدوات الفعالة اليت      ليعترب إعادة ا       
يت تفرض اإلندماج يف االقتصاد العاملي لذا أصبح لزامـا علـى            والتحديات الدولية وترابط العالقات اإلقتصادية ال     

اجلزائر إختاذ جمموعة من اإلجراءات والتدابري متكنها من أن تنافس الدول على مستوى األسواق الدولية، ومن بني                 
صاد العاملي  التدابري اليت ميكن أن تتخذها اجلزائر للوصول بإقتصادها إىل وضع تنافسي يسمح هلا باإلندماج يف اإلقت               

  :1والوصول إىل شراكات فعالة على املستوى اجلهوي واإلقليمي والدويل هي
  .إعادة تأهيل -
  .....)خمابر، مراكز تقنية صناعية (تطوير اهلياكل القاعدية للتكنولوجيا  -
   .سياسات التنميط و ترقية املعايري و املواصفات -
      .ترقية الصناعات الصغرية و املتوسطة -
  .متويل النشاطات احلرفية و التجارية -
  .و عصرنة اإلدارة -

                                                 
 .132- 131ص .، صمرجع سبق ذكرهوصاف سعيدي، ، قويدري حممد  - 1
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باإلضافة إىل ذلك، فقد أعدت احلكومة برنامج خوصصة و مسامهة تطرحه تباعا مبناقصات أو يف األسواق املاليـة                  
نفتـاح  احمللية و الدولية فضال عن األدوات األخرى املناسبة لذلك، و يزيد عدد املؤسسات العامـة املرشـحة لإل                 

  قطـاع  و فيمـا يلـي        28 مؤسسة يف    650داراا و رؤوس أمواهلا على القطاع اخلاص احمللي و األجنيب حنو            بإ
  :املشاريع املعروضة حبسب قطاعاا

  .% 54القطاع الصناعي  -

  .% 12قطاع البناء و األشغال العمومية  -
  .% 7القطاع التجاري  -
   %.4القطاع الزراعي  -
  .% 1القطاع الصحي  -
 70 مؤخرا على قائمة تـشمل  –د صادق جملس مسامهات الدولة، و هو اهليئة املكلفة بتنفيذ برامج اخلوصصة          و ق 

مؤسسة عامة و من املخطط أن يشمل برنامج اخلوصصة يف مرحلة الحقة املؤسسات احلكومية املصنفة إستراتيجية                
  :ا يليمب صدر أمر متيز ،2001ه يف شهر أوت  الكهرباء، و املياه واملصارف العمومية و جتدر اإلشارة إىل أن:مثل
  .تعلق األول باخلوصصة، و الثاين بالتسيري رؤوس األموال التجارية ) 1995( دمج أمرين سابقني   -)أ

  .نشاء جلنة ملراقبة عمليات اخلوصصة تسلم تقاريرها لرئيس احلكومةإ -)ب
   على األكثر من رأمسال املؤسسة % 10ا من يستفيد عمال املؤسسات العمومية املرشحة للخوصصة جمان -) ج

  .بشكل أسهم ال متلك حق التصويت و ال التمثيل يف جملس اإلدارة       
  :ميكن للخوصصة أن تتم باللجوء إىل آليات السوق املالية املختلفة مثل) د

  . الدولةلبيع بالتراضي بعد ترخيص من جملس مسامهاتاالعرض العلين للبيع بسعر حمدد، املناقصات، 

  .إصالح القطاع المالي والمصرفي :الثانيالمطلب 

قتصاد ما ومدى ختلفه بقيمة الثروة املتراكمة فيه من خالل قياس معدل النمو يف هذه               إتطور      ميكن قياس مدى      
ة  ذلك تلعب املؤسسات املاليـة واملـصرفي       إىلستنادا  إ، و )ستثماردخار واإل أي من خالل تطور عملييت اإل     (الثروة  

 إىل املالية دورا رئيسيا يف حتريك هـذه املـدخرات وحتويلـها             واألسواقستثمار  مني وشركات اإل  أوشركات الت 
 املؤسسات ذات   إىل من مؤسسات ذات الفائض وتقدميها       األموالستثمارات حيث تعمل على جتميع الفائض من        إ

إصالح وتطوير  القطاع املايل واملصريف      ى   عل  السنوات األخرية  يف نصبت اجلهود احلكومية  إ هلذه األسباب    .1العجز
  املالية واملصرفية  أجهزا وتطوير   هيكلة اهوداتومن بني هذه    يف اجلزائر الذي يعترب شريان النشاط اإلقتصادي،        

  :و من أبرز هذه اجلهود نذكر ما يلي،  وتعديل وتشريع القوانني املنظمة لهوإصالح
   

                                                 
  .128، ص 2003، الطبعة األوىل، دار اء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، قتصاد النقدي واملصريفاإلحممود سحنون،  -1
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  . إصالح القطاع املصريف:أوال

نفجار تكنولوجيا  إ املالية و  األسواققتصادية، حترير    احلرب اإل  إىليعيش العامل املصريف فترة حتول مهمة مرجعها             
نـدماجنا فيهـا    إ هذه التطورات و   بستيعاإجل  أفمن  . قتصاد و التجميع املايل    عوملة اإل  ذلك إىل نضيف   ،تصالاإل

لذا كان   ،1ين عن طريق تسيري النظام املصريف بشكل حمكم       قتصاد النقدي واملايل الوط    نتحكم علميا يف اإل    أنينبغي  
، والعامل املساعد على دفع وتوجيه التنمية       قتصادي يف أي دولة هو احملرك الرئيسي للنشاط اإل        يعترب النظام املصريف 

يـات  العمل أصبحتفقد  قتصادية اليت يعرفها العامل، وسيادة مصطلح العوملة،        خاصة مع التحوالت اإل   ،  قتصاديةاإل
طرديا مـع تطـور       األمناطهذه    تسوية املدفوعات الدولية، وقد تطورت     بأمناط مباشرة   تتأثر" املصرفية اخلارجية 

 املصرفية حمدد مهم ملدى قدرة النظـام املـايل          املنظومة أصبحت وعليه فقد ،  2"العالقات التجارية واملالية الدولية   
 إذا جناعة وفاعليـة     أكثر مدى قدرة مسايرته للمالية الدولية، فتكون        أوندماج يف النظام املايل الدويل،      الوطين يف اإل  

 قتصادي للـبالد  توجيهها حنو حتريك النشاط اإل    والكفاءة والفاعلية يف    كانت هلا القدرة على جتميع املوارد املالية،        
تقاس يف أي   " ظام البنكي فعالية الن ن   أل ،قتصادي مرهون مبدى قوة وفاعلية النظام املصريف      وبالتايل فنجاح النظام اإل   

 وباألخص ويتمثل يف مدى قدرة هذا النظام على تعبئة املوارد املالية            األولالعنصر  : أساسنيقتصاد كان بعنصرين    إ
 القابلـة   األمـوال  النقدي، ويتمثل العنصر الثاين يف مدى قدرته على ختـصيص            اإلصدار من   تأيتاملوارد اليت ال    

 احلكومي املباشر   يوفر درجة أقل من التدخل    " كما أن وجود مناخ تنافسي       .3"ة الصيغ املمكن  أفضل وفق   لإلقراض
كاحلدود القـصوى   (والتركز السوقي، ويسمح بدخول البنوك األجنبية، أما القيود احلكومية على اجلهاز املصريف             

اإلئتمـان املوجـه    تفاع الضرائب التضخمية، برامج     رألسعار الفائدة واملستويات املرتفعة لإلحتياطي اإللزامي وإ      
ـ لذا كانت    ،4" تؤدي إىل كبح التطور املايل     )والعقود التواطئية بني املؤسسات العامة والبنوك       املـصرفية   ةاملنظوم

 يف  حترافيتـها إو، وذلك بسرعة تنفيذها للعمليـات       واألجانب مصداقية للمستثمرين احملليني     بإعطاءاحلديثة كفيلة   
 .املعامالت

سترجاع كامل حقوق سيادا مبـا يف ذلـك         كل ما يف وسعها إل     السلطات اجلزائرية، بذلت  " ستقالل اإل مع    
 والدينار اجلزائري   1963 البنك املركزي اجلزائري سنة      بإنشاء عملة وطنية، فباشرت     وإنشاء النقد   إصدارحقها يف   

1964سنة  
نوك جتاريـة متلكهـا      وبظهور مكاا ب   1967 سنة   األجنبية البنوك   بتأميم تتغري   األمور بدأت"مث   ."5

وصبت اجلزائـر   . 6" ظهر البنك الوطين اجلزائري مث القرض الشعيب اجلزائري مث البنك اخلارجي اجلزائري            ،الدولة

                                                 
  .1، ص 2005 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  الطبعة الثالثة،،ات التسيري املصريفتقنيات وسياسخبراز يعدل فريدة،  -1
  .9، ص 2004، بدون طبعة، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، العمليات املصرفية اخلارجيةماهر شكري،  -  2
، ص 2005 ديوان املطبوعات اجلامعية،  الطبعة الرابعة،،ع إشارة إىل التجربة اجلزائريةستخدام النقود من طرف البنوك مإ دراسة يف طرق :تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  -3

175 .  
، كلية العلوم اإلقتصادية 2008، 06، جملة الباحث، العددالوضعية النقدية ومؤشرات التطور املايل يف اجلزائر بعد إنتهاء برامج التسهيل املوسعاللطيف،   مصيطفى عبد-  4

  .122وم التسيري جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص والتجارية وعل
  .125، ص 2005  اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثالثة،،مدخل للتحليل النقديحممود محيدات،  - 5
  .156، ص 2006ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثانية، ،العملة والنقودمحد هين،  أ-  6
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 النـهج   إطـار ويف  "سترجاع املؤسسات ذات السيادة الوطنية، فقامت       إستعمار و هتمامها لبناء ماخربه اإل   إكامل  
 املؤسسات املصرفية اليت كانـت      تأميم، حيث مت    التأميملشروع يف عملية     مت ا  آنذاكشتراكي الذي تبنته اجلزائر     اإل

، البنـك   )∗∗(، القرض الـشعيب اجلزائـري     )∗(البنك الوطين اجلزائري  : قائمة، وقد تولدت عن ذلك ثالثة بنوك هي       
 الذي كانت   شتراكياإلتبعا للنظام   ( قتصاد املخطط لإل  اإلداريوبعد سنوات من التسيري     . 1")∗∗∗(اخلارجي اجلزائري 

 إدخال التغيري على املنظومة املصرفية نفسها من حيث هو أولوية أخرى لكي جتعل من               " حتتم عليها    ،)تتبناه اجلزائر 
هذا القطاع أداة فعالة جلمع اإلدخار وختصيص املوارد على أسس موضوعية وشفافة ينبغي أن تكون على إنسجام                 

أحد لكونه   املصريف   هاتطوير جهاز عملت على    ، لذا "2ة وملقاصدها مع ما هو منشود من غايات التنمية اإلقتصادي       
  :، ومن بني أهم اإلجراءات اليت قامت ا قتصادهاإتنافسية  قدرة دالة علىؤشرات الأهم امل

 وقد جـاء هـذا      . والقرض كون املتعلق بنظام الب   1986 أوت 19 املؤرخ يف    12-86:  القانون رقم  إصدار -
نوك يف اجلزائر، وحتديد صالحيات البنك املركزي، ولكن بقيت الدولـة حمتكـرة هلـذا               القانون لتنظيم عمل الب   

، وبقيت البنوك ختضع للتسيري اإلداري املخطط الذي ينفذ برامج احلكومة التنموية فقط بعيـدا عـن أي                  القطاع
  . مسايرا لقواعد التجارةأوحترافية، إ
 املؤرخ يف  12-86:  املعدل واملتمم للقانون رقم    1988 جانفي   12 املؤرخ يف    06-88: إصدار القانون رقم    -

 نـشاط املنظومـة     تنظـيم  دف إعادة  وقد جاء هذا القانون      . واملتعلق بنظام البنوك والقرض    1986 أوت   19
 للدولة عليها، مما يتركهـا      اإلدارية ورفع السلطة     املادي واملايل  ستقاللية يف التسيري   اإل هائوإعطا املصرفية  يف اجلزائر   

 تبقى خاضعة لرقابة البنك املركزي      أن السوق، على    د وحسب قواع  حريةقتصادي بكل   تلعب دورها التجاري واإل   
 19 املـؤرخ يف  12-86 من القانون رقـم  15تعدل املادة ":ـفقط، وقد نصت املادة الثانية صراحة على ذلك ب   

 ومؤسسات القرض، مؤسسات عمومية     البنك املركزي :  كما يلي  ر املتعلق بنظام البنوك والقرض وحتر     1986 أوت
 .3"عتيادية، بالعمليات املـصرفية   ستقالل املايل، وتقوم مبقتضى وظيفتها اإل     قتصادية، تتمتع بالشخصية املعنوية واإل    إ

ة هامة قامت ا احلكومة اجلزائرية يف حترير هذا القطاع من السلطة اإلدارية لتركه يتماشى مع قواعـد                  ووهي خط 
ضع إال ملعيار الربح واخلسارة، وبالتايل يصبح هدف وجودها هو البحث عن العائد واملردودية              السوق، حيث ال خي   

  .وليس خدمة ومتويل برامج احلكومة
                                                 

، )1966أمم يف يوليو (القرض العقاري التونسي اجلزائري : ، وقد أصبح حيل حمل املؤسسات املصرفية التالية66- 178:  مبوجب مرسوم رقم13/06/1966: تأسس يف  )∗(
 .)1968يو أمم يف يول(، بنك باريس والبالد املنخفضة )1968 أمم يف يناير (، البنك الباريسي الوطين )1967أمم يف يوليو (القرض الصناعي والتجاري 

البنك الشعيب اجلزائري التجاري والصناعي لوهران، البنك : ، وقد أصبح حيل حمل املؤسسات املصرفية التالية129- 66، مبوجب مرسوم رقم 14/05/1967تأسس يف   )∗∗(
البنك املختلط :  كما مت إدماج البنوك األجنبية التالية إليه بعد تأميمها.اجلهوي التجاري والصناعي لعنابة، البنك الصناعي والتجاري للجزائر، البنك اجلهوي للقرض الشعيب اجلزائري

 .ئتمان والبنكمصر، الشركة املارسيلية للقرض، الشركة الفرنسية لإل- اجلزائر
      ، الشركة العامة )1967 أكتوبر أمم يف(القرض الليوين : ، وقد أصبح حيل حمل املؤسسات املصرفية التالية204- 67، مبوجب مرسوم رقم 06/10/1967تأسس يف   )∗∗∗(
 .)1968 أمم يف مايو (، البنك الصناعي للجزائر والبحر املتوسط )1968 أممت يف يناير (
  . 297، ص 2008، الطبعة األوىل، دار اء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، تقنيات-حتاليل- مفاهيم: قتصاد املصريفاإلرحيم حسني،  -1
  .8، ص 2000، بدون طبعة، دار امللكية للطباعة واإلعالم والنشر والتوزيع، اجلزائر، سس واألطر اجلديدة لإلستثمار يف اجلزائراألم بودهان،  -  2
  .2، مرجع سبق ذكره، املادة 2، العدد اجلريدة الرمسية -3
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يعترب هذا القانون ثورة حقيقية يف      .  املتعلق بالنقد والقرض   1990فريل  أ 14 املؤرخ يف    10-90: القانون رقم  -
وقد صدر هذا القانون بعد التعـديل        .تحوالت العميقة اليت عرفتها اجلزائر     ال فرضتهتنظيم النظام املصريف اجلزائري     

 أمام املستثمرين األجانب وذلـك      ستثمار اإل  كما مت يف هذا القانون وألول مرة فتح جمال         ،1989الدستوري لسنة   
ـ  أن ميكـن    " من هذا القانون صراحة على ذلك      130 وقد نصت املادة     ،ستقالل اجلزائر إ مرة منذ    ألول رخص  ي
 .1" املعاملة باملثـل   ملبدأ، وهذا الترخيص خيضع     األجنبيةبفتح فروع يف اجلزائر للبنوك واملؤسسات املالية         )∗(سال

يرخص الس بتأسيس كل  " من القانون نفسه129كما مت فيه كذلك فتح اال أمام اخلواص وذلك بنص املادة 
 بفتح  األجانب اخلواص واملستثمرين    أمام وهو ما فتح اال      .2"بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون اجلزائري      

  .قتصاد اجلزائري قوة تنافسية كبرية لإلوأعطتالعديد من البنوك دعمت النظام القائم 
  :3 قانون القرض والنقد التايلأهداف أهموكان من بني 

  . يف القطاع املايل واملصريفإداري تداخلوضع حد لكل  - 
 .ك املركزي يف تسيري النقد والقرضعتبار لدور البنرد اإل - 
 .قتصاد الوطين تقييم العملة مبا ختدم اإلإعادة - 
 .وأجنبية مصارف وطنية خاصة بإنشاءستثمارات والسماح تشجيع اإل - 
 .)بورصة(إنشاء سوق نقدية حقيقية  - 
 .إجياد مرونة نسبية يف حتديد سعر الفائدة من قبل البنوك - 
قتـصادها  إتأهيـل   إعادة  رغبة منها يف    القطاع املايل واملصريف     اإلصالحات ذه   تلَهأَذا تكون اجلزائر قد          
هلذا أحدثت سياسة اإلصالح تغيريا هامـا يف القطـاع املـايل يف     ".فتح آفاق جديدة أمامه على املستوى الدويل      و

ـ  إذ مسحت بإاجلزائر خالل السنوات القليلة املنصرمة،      صول تـدفق  نتشار املصارف اخلاصة، و شجعت علـى ح
 مصرفا  16لـــ  ) البنك املركزي (و يف هذا السياق رخص بنك اجلزائر        . مستمر و متزايد للمصارف األجنبية    

 يف حني أن املصارف احلكومية ال تـزال تـسيطر علـى             ، مصارف حملية  10 مصارف أجنبية، و     6خاصا، بينها   
  .4" فرع1000 من إمجايل األصول و الودائع و أكثر من % 95القطاع، فهي متلك 

 عملـت جـل     قتـصادي أن  جيابية هلذه السياسة على النظام املصريف وعلى النشاط اإل            وقد كان من النتائج اإل    
  :5املصارف على

  

                                                 
 .ن الفصل الثاين منه م32نشأ مبوجب هذا القانون املادة أيقصد بالس هنا جملس النقد والقرض والذي   )∗(
  .مرجع سبق ذكره، اجلريدة الرمسية، دعتماالترخيص واإل: ، الباب الثالث130املادة  -1
  .مرجع سبق ذكره، اجلريدة الرمسية، دعتماالترخيص واإل: ، الباب الثالث129 املادة -2
 .189- 188ص .، ص2006،رملطبوعات اجلامعية، اجلزائ ديوان ا الطبعة الثانية،،حماضرات يف النظريات والسياسات النقديةبلعزوز بن علي،  -3
  .135، ص مرجع سبق ذكرهوصاف سعيدي، ، حممد قويدري -4
 .135، ص مرجع سبق ذكرهوصاف سعيدي، ،  حممد قويدري -5
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  . حتديث البنية األساسية و املوارد البشرية-)أ
  . حتديث آليات العمل-)ب
  .بتكار منتجات جديدة يف السوق اجلزائريةإ -)ج
  .ختاذ املبادرة و القرارإ مع حرية  التخلص من الوصاية-)د

البنـك   ( من قواعد املراقبة اليت تصفها اهليئات املصرفية املختصة و يف مقدمتها بنـك اجلزائـر              ض العمل   -)هـ
، و اهليئة املصرفية، و جلان التدقيق، وفقا ألنظمة و لوائح تتسم بالصرامة و العمل وفق معايري احليطة و                   )املركزي  

  .احلذر املطلوبة
  . قطاع التأمنيإصالح :ثانيا

أي (نتظـام   إ حيصل الشخص، لقاء مبـالغ يـدفعها ب        هتفاق مبقتضا إ بأنه   assuranceمني  أ    ميكن تعريف الت  
حتياط للمـستقبل   اإل"  يعرف بأنه   كما .1، على وعد بالتعويض يف حالة وقوع حادث غري مرغوب فيه له           )أقساط

 أا نش  املستقبل سواء يف املمتلكات وهن      يف لإلنسانبها الكوارث اليت تقع     والتسلح ضد خطر اخلسائر املادية اليت تسب      
ـ    أ نفسه وهنا نش   اإلنسان اليت تقع على     أو العامة،   التأمينات يطلق عليه    أومني على املمتلكات    أالت مني أ ما يسمى بت

من هلا يف حالة حـدوث  ستثمار، فهو الضااإلبضمان حركة   يعترب من القطاعات املرتبطة     مني  أ الت فقطاع  ."2احلياة
قتـصادية  إ أوقق مسبباا خسارة مالية     حت اليت ينتج عن     األخطار" أو   أي خطر مثل الكوارث والسرقات وغريها،     
 يف تـدمري املمتلكـات      وأثره، وخطر الزالزل    األصل يف فقدان    وأثرهيتحملها صاحب القرار، مثل خطر احلريق       

خنفاض املبيعات وما يترتب على ذلك من خسارة        إ على   وأثرهكساد   يف فقدان الدخل، وخطر ال     وأثرهوخطر الوفاة   
 sécurité واألمـان  يستهدف يف الواقـع تقـدمي الـضمان          Assuranceمني  أالت" أن  كما .3"يف التجارة 
لكل هذا  . 4" املترتبة على ذلك   ضرارواألميكن توقعها وال معرفة درجة خطورا،         ضد املخاطر اليت ال    لألشخاص
مهم يف اإلقتصاد الوطين إذ يوفر األمان اإلقتصادي للمؤسسات واألفراد، فهو يـوفر البيئـة                قطاع   منيأالتأصبح  
. اإلنتاجيـة  وتزايد عدد الشركات واملؤسسات      ،األموال وتنامي رؤوس    ،والصناعةزدياد حركة التجارة    إل املالئمة

 وقد مر قطاع التـأمني      كرا من طرف الدولة   مني السائد ولسنوات طويلة حمت    أفقد كان نظام الت   أما بالنسبة للجزائر    
  :التالية يف اجلزائر باملراحل

  :1966-1963: الفترة -أ

 الفرنسية املؤسسات القائمة يف تسيري شؤون الدولة ومن بينها قطـاع            اإلدارةستقالل اجلزائر ورثت عن     إ    بعد  
األخـرى، لكـون    يد من القطاعات    ، حيث ظل هذا القطاع حتت هيمنة شركات فرنسية مثله مثل العد           التأمينات

                                                 
  .68، ص 2008، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، قتصاد البنوكإحماضرات يف شاكر القزويين،  -1
  .99، ص 2003، بدون طبعة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ستثمارشركات اإل-منيأشركات ت- مصارف-بورصات: أسواق املالرمسية قرياقص، ، ار حنفيعبد الغف -2
 دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،  ، بدون طبعة، النواحي النظرية والتطبيقات العملية والرياضية:جتماعيمني التجاري واإلأمبادئ التإبراهيم على إبراهيم عبد ربه،  -3

  .9، ص 1988
  .3، ص 2007 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  الطبعة اخلامسة،،مني اجلزائريأمدخل لدراسة قانون التجديدي معراج،  -4
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ستعمار الفرنسي، مثـل التكفـل بيتـامى       الدولة اجلزائرية كانت منشغلة يف معاجلة مآسي اخلراب الذي تركه اإل          
  : منهااإلجراءات احملتشمةلقيام ببعض من ا، وبناء البنية التحتية للبالد، ولكن هذا مل مينعها وأرامل هذه احلرب

لتزامـات وضـمانات عـن      إ املتعلق بفرض    1963 جوان   08: ؤرخ يف امل 201-63: إصدار القانون رقم   •
 .1عتماد من وزارة املالية، مع وضع كفالة مسبقةمني العاملة باجلزائر وإخضاعها إىل طلب اإلأشركات الت

ـ           197-63: إصدار القانون رقم   • مني العاملـة   أ الذي يقضي بفرض رقابة الدولة اجلزائرية على شـركات الت
 منها للحد من    وذلك رغبة مني يف اجلزائر    أبسط رقابة الدولة على قطاع الت     حماولة البدء يف    هو كان   باجلزائر، و 

 مؤسسات موازية   إنشاءعتماد، و   ق منح اإل  يمراقبة نشاطاا عن طر   من خالل   حتكار الشركات الفرنسية له،     إ
 .هلا تقامسها سوق هذا القطاع

 . اجلزائربدء مراقبة عمل الشركات الفرنسية العاملة يف •
  :1995-1966:  الفترة-ب
حتكاره وذلـك يف خمتلـف األنـواع        إمني و أعرفت هذه الفترة بسط الدولة اجلزائرية سلطتها على قطاع الت             
  :ختصاصات من خالل القوانني واملراسيم التاليةواإل

وقد نصت  ،  منيأحتكار الدولة لعمليات الت   إ، واملتضمن إسناد    1966 ماي   27 املؤرخ يف    127-66 األمر - 
مني أن مؤسسات الت  إمني، وبناء عليه، ف   أستغالل مجيع عمليات الت   إ حتتفظ الدولة ب   "املادة األوىل منه على     

 .2"التابعة للدولة تكون من اآلن فصاعدا مؤهلة دون غريها ملزاولة العمليات املذكورة
متارس " منه على    األوىلت املادة   ، وقد نص  بالتأمينات املتعلق   1980 أوت   09 واملؤرخ يف    07-80القانون رقم    - 

  .3"منيأحتكار الدولة لعمليات التإمني الدولة أشركات ت
 .1996جتماعية واملعدل سنة  اإلبالتأمينات واملتعلق 1983 سنة 83-11القانون رقم  - 
 .1996 واملتعلق بالتقاعد واملعدل سنة 1983 سنة 83-12القانون رقم  - 
 .1996 املهنية واملعدل سنة واألمراضق حبوادث العمل  واملتعل1983 سنة 83-13القانون رقم  - 

  :2009-1995 : الفترة-ج
جتاههـا  إقتصاد و ، منها ختليها عن التسيري املخطط لإل      قتصادية كبرية إعرفت اجلزائر خالل هذه الفترة حتوالت           
 أدخلت عليـه    مني اليت أومن بني هذه القطاعات قطاع الت     ختللتها تغريات يف مجيع القطاعات       ،قتصاد السوق إحنو  

  :من خاللتغيريات كثرية 
 .منيأحتكار الدولة لقطاع التإ بإلغاء واملتعلق 1995 جانفي 25 الصادر يف 07-95:  رقماألمر - 

  .القطاعذا هلالدولة حتكار إ بإلغاء ،278، املادة  اخلتاميةاألحكاممس من اوقد نص صراحة يف الباب اخل

                                                 
 .8، ص املرجع نفسهجديدي معراج، : نقال عن: 1963، سنة 39، عدد رقم اجلريدة الرمسية -1
  .1966 ماي 31: ، الصادرة بتاريخ43  رقمعددال اجلريدة الرمسية،مهورية اجلزائرية،  اجل-2
 .1980 أوت 12: ، الصادرة بتاريخ33عدد رقم ال، اجلريدة الرمسية اجلمهورية اجلزائرية، -3
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مني أ األحكام اجلزائرية الصادرة من قبل يف جمال الت        ةامه مرتبط جبمل  يف جوهر أحك  "و قد كان هذا األمر      
 وألول مرة يفتح اال، من خالل هـذا األمـر           ، واألحكام الواردة يف القانون املدين     1980سيما قانون   

  ."1مني باجلزائرأللشركات اخلاصة الوطنية واألجنبية ملمارسة عمليات الت
 .مني الصادراتأ املتعلق بت1996 جانفي 10صادر يف  ال06-90: املرسوم التنفيذي رقم - 
   .)كاجكس(  الصادراتمنيأ وتإنشاء الوكالة الوطنية لضمان - 

، شكل حمطة أساسية يف قطاع التأمني اجلزائري، إذ أنه وضع           1995و جتدر اإلشارة إىل أن القانون الصادر مطلع         
  :2مني و فتح السوق للمنافسة و ذلك من خاللحتكار الدولة للنشاط التأميين و عمليات إعادة التأحدا إل

  .حتكار الدولة للتعليمات التأمينيةإ إلغاء -أ
  . فتح باب الترخيص لشركات جديدة بعد حتديد مواصفات التأسيس و احلد األدىن لرأس املال-ب
  . فتح الباب لدخول وسطاء جدد-ج
  . تأسيس الس الوطين للتأمني-د

مني، ليواكـب التحـوالت     أا إعطاء الفعالية لقطاع الت    أت ا الدولة اجلزائرية من ش      اليت قام   هذه اإلجراءات  كل
 الدويل، وبالتايل مسامهته يف الرفع من تنافـسية         دقتصاندماج يف اإل  قتصادية العميقة اليت قامت ا اجلزائر بغية اإل       اإل
   .قتصاد اجلزائرياإل

  .قتصاد العالميندماج في اإل اإل:المطلب الثالث

 تكـامالت   إمـا جل حتقيق   أ واجلهوية والدولية، من     اإلقليميةقتصادية  لتكتالت اإل ل رغبة اجلزائر يف دخوهلا      إن    
قتصاد العـاملي    يف اإل  اقتصادهإ إدماج رغبة منها يف     أو الدولية،   األسواق يف   ملنتجاا جديدة   آفاق فتح   أوقتصادية  إ

قتصاد تنافـسي يؤهلـها     إ الوصول إىل    من أجل ها تسعى للعمل    الدولية، جعل قتصادية   اإل تالعالقاواملشاركة يف   
نـضمام إىل املنظمـات      ممـا يـساعدها يف اإل       مكانة هلا بني الدول،    إجيادقتصاد العاملي وبالتايل    يف اإل مشاركة  لل

  :ومن بينها. واملؤسسات الدولية
  :املنظمة العاملية للتجارة -أوال

هي منظمة عاملية مقرها جنيـف   ،Organisation Mondial du Commerce لتجارةل نظمة العامليةامل    
تلزم " وهي   ،1995  جانفي 01ودخلت حيز التطبيق يف      ،1994سنة  تفاقية مراكش   إ مبوجب   تأسستبسويسرا،  

وقد حلت  ،  3"ستثمار وامللكية الفكرية  الدول املنظمة إليها مبجموعة من قواعد العمل يف جمال التجارة الدولية واإل           
من أن منظمة التجارة العامليـة مـا   "وبالرغم  ،) GATTاجلات (مركية والتجارةتعريفة اجلللفاقية العامة تاإل حمل

                                                 
 .24، ص 2007اجلزائر،  ديوان املطبوعات اجلامعية،  الطبعة الثانية،،مني اجلزائريأحماضرات يف قانون التمعراج جديدي،  -1
 .136، ص مرجع سبق ذكرهوصاف سعيدي، ، قويدري حممد -2
، الطبعة األوىل، مطابع الدستور التجارية، الرياض، جيابية على أعمالنا احلالية واملستقبلية بالدول اخلليجية والعربيةآثارها السلبية واإل: منظمة التجارة العامليةمسري اللقماين،  -3

  .20، ص 2003
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ن النظام التجاري املتعدد األطراف الذي مت وضعه يف األصل حتت اجلات قد بلغ عمـره مخـسون                  إزالت حديثة ف  
 وتـضم يف    جلـه أنشأت مـن    ف الرئيسي الذي أُ    وهو اهلد  ة للتجارة الدولية  مِظن بالقوانني املُ  عىنوهي ت   ،"1عاما

   ."2 دولة أخرى إلتمست اإلنضمام29حوايل "، وهناك  دولة152عضويتها 
 املفاوضـات   مبـدأ ،   الـشفافية  مبدأ،   عدم التمييز  مبدأ :ها املنظمة العاملية للتجارة هي    ليومن املبادئ اليت قامت ع    

  .التبادلية مبدأ،  املعاملة التجارية التفضيليةمبدأ، التجارية
إزالـة كافـة القيـود والعوائـق        ،  )اهلدف الرئيسي للمنظمة  (حتقيق حرية التجارة الدولية      : يف أهدافهاوتتلخص  

ضمان السري اجليد للمبادالت التجارية بني الدول       ،  واحلواجز اليت من شأا أن متنع تدفق حركة التجارة عرب الدول          
سهولة الوصول لألسـواق    ،  رفع مستوى املعيشة للدول األعضاء      ،  رالتخطيط وتنمية وتقوية التبادل احل    ،  األعضاء

مراقبـة مـدى تطبيـق    ،  خفض احلواجز الكمية واجلمركية لزيادة حجم التجارة الدولية       ،  ومصادر املوارد األولية  
ريـة الـيت    تجاحل الرتاعات ال  ،  مراقبة املمارسة التجارية يف العامل    ،  تفاقيات التبادل احلر املنبثقة عن العقد اخلتامي      إ

  .حتصل بني الدول األعضاء
نضمام إىل املنظمة يف كان أول طلب تقدمت به لإلنضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة فقد أما بالنسبة إل    

 حيث بدأت ،1997، لكن هذا الطلب مل يتم الرد عليه من طرف املنظمة إال يف تاريخ 1987 جوان 3تاريخ  
نتهت مبطالبة اجلزائر بتقدمي عروض إ ،1998فريل أ 22 بتاريخ  وذلكية بني اجلزائر واملنظمةأوىل املفاوضات الرمس

وجاء ذلك يف سياق تطبيق توصيات  "،قتصاديةأولية حول مستقبل التعريفة وجتارة اخلدمات يف سياساا اإل
 من قيمة %50يون إىل رتفاع خدمات الدإقتصادي عصيب عاشته البالد متيز بإصندوق النقد الدويل ويف ظرف 

غري أن احلكومة اجلزائرية أبدت ترددا %. 40الصادرات، وتراجع معدالت النمو وتسجيل نسبة تضخم قاربت الـ
نضمام للمنظمة العاملية للتجارة، بسبب التخوف من فقدان مبلغ هام يدره تطبيق التعريفة اجلمركية على يف اإل

 مليار دوالر سنويا، لكن اجلزائر جتاوزت خماوفها 1.5داخيل إىل السلع األوروبية واألمريكية، حيث تصل امل
نضمامها للمنظمة أكرب مما إ بعد أن وجدت أن املصلحة اليت ستجنيها من ،2000ستأنفت املفاوضات يف سنة إو

نضمام  اإلنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة قد قدمت طلبها إىلإال أن اجلزائر اليت ترغب بالفعل يف اإل .3ستخسره
 وألسباب تتعلق بالسياسة الداخلية مل يتم بعثها ،1987 رمسيا يف سنة )الغات(تفاقية العامة للتجارة والرسوم إىل اإل

إن تأخر . 1995 أي بعد سنة فقط من إنشائها يف دورة مراكش يف شهر جانفي ،1996مع املنظمة إال يف سنة 

                                                 
  .365، ص 2009، بدون طبعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، التجارة اخلارجيةمحد السرييت، أالسيد حممد  -1
، 2009، بدون طبعة، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، الرهانات وشروط إنضمامه للمنظمة العاملية للتجارة: اإلقتصاد اجلزائريترمجة مشري إهلام، : فريد بن حيي 2

  .19ص 
، على 31/03/2010 :، تصفح يومcom.aawsat.www:، من املوقع الشبكي2004 جويلية 28، 9344، العدد جريدة الشرق األوسط الدوليةبوعالم غمراسة،  -3

   .22h :58: الساعة
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نتقالية املمنوحة ملدة مخس ستفادا من الفترة اإلإلتجارة قد تسبب يف عدم نضمام إىل املنظمة العاملية لبالدنا عن اإل
  .1جل تعديل تشريعاا الداخلية لتنسجم مع قواعد املنظمة العاملية للتجارةأسنوات للدول اليت يف طريق النمو من 

 إىل نـضمام اإلولة الراغبة يف   املنظمة العاملية للتجارة يستلزم اخلضوع للعديد من الشروط من الد          إىلالدخول  و      
 يقدم ملـف  أن نضماماإل على البلد الراغب يف ،، ومن بينهااإلجراءاتاملنظمة، كما جيب عليها القيام بالعديد من     

جتماعية، مث بعد ذلك يدخل  وحىت بعض اجلوانب اإل    ،قتصادية والسياسية والتشريعية  يشرح ويوضح فيه وضعيته اإل    
 دورا هاما   األعضاءسنوات، تلعب فيها الدول      عملية التفاوض    ى مراحل وقد تستغرق   يف مفاوضات مع املنظمة عل    

   .نضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة مفاوضاا الثنائية لإل2002واصلت اجلزائر يف أفريل "  و بعدها،وأساسيا
تراح األوضاع التعريفية الفرعية    قإ العامة للمنظمة، منها     ةقتراحات لألمان إجلزائر جبملة   او يف هذا السياق، تقدمت      

 سنوات بنسبة أولية تقدر بــ      10للدعم على مدى    ) من دون الرسم اإلضايف املؤقت     (2002 يف   % 30بنسبة  
من دون الرسـم     (2002 يف العام    % 15 ، ومت حتديد كل األوضاع التعريفية الفرعية بنسبة          2000 عام   % 30

ـ     7 مدىاملقترحة للدعم على    ) اإلضايف املؤقت   بنسبة ائيـة، و يف نـوفمرب        % 15  سنوات بنسبة أولية تقدر ب
قتراحات جديدة و أجرت مفاوضات ثنائية يف جنيف مع األطراف الفاعلة يف املنظمـة              إ تقدمت اجلزائر ب   ،2002

ذه عترب معدل التعريفة اجلمركي يف اجلزائر مرتفع جدا، كما طلبت ه          أستكماال للقاءات سابقة، و يف هذا اإلطار        إ
  .2"الدول توضيحات إضافية بشأن خمطط الدعم الفالحي

نتهت من املفاوضات املتعـددة     إوتكون اجلزائر قد    "،  2002نتهت مرحلة توجيه األسئلة يف جوان       إد  ق  و      
ـ   2002 أكتوبر   31بتداء من   إاألطراف، وستنتقل إىل املفاوضات الثنائية       ن املفاوضـات املتعـددة     إ، لإلشارة ف

نضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة متوقف على مدى مواصلة          إو بالتايل فإن     .3" دولة 43ت مع   األطراف مت 
نتقادات املوجهة هلا وقدرا على ضـبط       املفاوضات الثنائية بني الطرفني ومدى جتاوب اجلزائر مع املالحظات واإل         

ا، كما تتوقف على مدى قدرة الوفد اجلزائـري          وجدية اإلصالحات اليت تقوم      ،قتصاديةاملعطيات التجارية واإل  
 يترأسهم وزير التجارة، على إدارة املفاوضات وإقناع خرباء منظمة           خبريا وأخصائيا  40املفاوض الذي يتكون من     

  . اإلصالحات اليت تقوم ا اجلزائرالتجارة العاملية جبدية 
  : املغاريبحتاداإل :ثانيا
 مبدينـة   1989 فيفري   17 بتاريخ   تأسسد جيمع دول املغرب العريب،      احتإ  هو ،(UMA)حتاد املغرب العريب    إ     

جتمع ذا التـاريخ    إحيث  . اجلزائر، املغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا    :  من مخس دول هي    ويتألفمراكش املغربية   
 التحـديات   الذي فرضت وجوده،حتاد املغرب العريبإرؤساء وملوك وقادة هذه الدول ووقعوا على معاهدة إنشاء  

 والدولية، مما   واإلقليمية ومن بينها بروز العديد من التكتالت اجلهوية         ،حتاد والدولية اليت تواجهها دول اإل     اإلقليمية

                                                 
  .45 ، ص2006، بدون طبعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، املنظمة العاملية للتجارةحمفوظ لعشب،  -1
  .137-136ص .، صمرجع سبق ذكرهوصاف سعيدي، ،  قويدري حممد-2
  .148، ص 2003، بدون طبعة، دار احملمدية العامة، اجلزائر، النتائج املرتقبة ومعاجلتها- نضمامأسباب اإل: اجلزائر واملنظمة العاملية للتجارةمتناوي حممد، ، ناصر دادي عدون -3
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 األفـراد حتاد للسماح بتنقـل     فتح احلدود بني دول اإل     :أهدافهومن بني   . حتاد مواجهتها متحدين  لزم على دول اإل   
 واحملبة بـني دول     األخوة أواصرمتتني  ،  حتاد احملدقة بدول اإل   األخطار ملواجهة   األمينالتنسيق  ،  والسلع بدون أي قيد   

 . بينهماألمينج سياسة مشتركة يف خمتلف امليادين والتنسيق ، حتادحتقيق التقدم والرفاهية لشعوب دول اإلحتاد، اإل
  :إىلحتاد املغرب العريب إكما يهدف 

 والدولية جمـتمعني    واإلقليمية ملواجهة بقية التكتالت اجلهوية      األعضاءدول  حتقيق الوفاق بني ال   : يف امليدان الدويل  
  .الدبلوماسي وبسياسة واحدة وذلك عن طريق التنسيق وبصوت واحد

حترام سيادة كل دولة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية، وعدم دخول يف حتالفات مـع دول       إ :يف ميدان الدفاع  
  .حترام احلدود الدولية فيما بينهمإ و دولهبإحدىضر حتاد اليت قد ت من خارج اإلأخرى

 وإقامـة قتصادية فيها،  لتحقيق التنمية اإل  دحتاالقيام بإنشاء مشروعات مشتركة بني دول اإل      : قتصادييف امليدان اإل  
  ذلك لتحقيق الرفاهيـة ،دحتااإلستثمارات البينية بني دول  وتشجيع اإلمنطقة جتارة حرة، وسوق مغاربية مشتركة،    

  .حتاد اإل دوللشعوب
 واحلفـاظ ،  والتكوينحتاد، وذلك عن طريق تشجيع التعليم       تشجيع التعاون الثقايف بني دول اإل     : يف امليدان الثقايف  

  .اإلسالميةعلى هوية الشعوب املغاربية العربية 
  : منطقة التجارة احلرة العربية الكربى:ثالثا

التكامل الوصول إىل  دف بني الدول العربية  أقيمقتصاديإالف     منطقة التجارة احلرة العربية الكربى هي حت
 عن ميالد منطقة التجارة أعلن، وقد  وختفيض الرسوم اجلمركية،)تصدير- ستريادإ( قتصادي والتبادل التجارياإل

 األمانة دورته التاسعة واخلمسني املنعقدة مبقر يف جتماعياإل و قتصادياإلالس احلرة العربية الكربى من طرف 

كربى العربية الرة احلتجارة المنطقة على أن تكون  ،19/02/1997 بتاريخ  بالقاهرة الدول العربيةةالعامة جلامع
 تنفيذ برنامج منطقة التجارة احلرة أبد" أي ،01/01/1998  تاريخ منابتداءإ وذلك خالل عشر سنواتعملية 

رة عشر سنوات من خالل التحرير التدرجيي للرسوم فتب، الذي حتدد تنفيذه 1998العربية الكربى يف مطلع 
وقد  ، 1" التام عند اية املدة احملددةاإلعفاء إىل على السلع املصنعة حمليا حىت %10اجلمركية بتخفيضها لنسبة 

  :أهدافها بني  مننعربية، وكا دولة 17 من طرفتفاقية وقعت اإل
  .قتصادية للدول العربيةعلى املصاحل اإلاحملافظة  - 
 .اخلارجي مع العامل  العربيةقتصادية والتجارية اإلعالقاتال تنمية - 
 .قتصادية العاملية تكون له مكانته على الساحة اإلعريب قتصاديإتكتل  إىلالوصول  - 

 .العريب قتصادياإل بني الدول العربية مبا يعزز مسرية العمل التجاريتنمية التبادل  - 
 .ةالعامليقتصادية اإلت  التكتالهةواج سوق عربية مشتركة ملإنشاء - 

                                                 
، ديسمرب 02قتصادية، جامعة اجلزائر، العدد ، ملحقة دايل إبراهيم للعلوم اإلجملة جديد االقتصاد، الطريق إىل النجاح: رة العربية الكربىمنطقة التجارة احللرقام مجيلة،  -1

  .231، ص 2007
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 . منطقة جتارة حرة عربية كربىإقامة - 
 .ختفيض الرسوم اجلمركية على املنتجات ذات املنشأ العريب - 
 01/01/2005مرحلة التحرير الكامل للتجارة يف السلع يف  إىل حسب الربنامج املسطر هلا،تفاقيةوصلت اإلوقد 

واجلزائرمل  ، ذات األثر املماثل بني مجيع الدول األعضاءيبيةرمن خالل اإلعفاء الكامل من الرسوم اجلمركية والض
تفاقية سنة وقد قامت باملصادقة على هذه اإلتفاقية اإلنشاء، إتكن من بني الدول السبعة عشر اليت وقعت على 

ة  منطقة التجارة احلرة العربيإىلرمسيا  اجلزائر نضمت إو ،2008نضمام يف ديسمرب ، ومت إرسال ملف اإل2004
  .2009سنة  يف الفاتح جانفي من الكربى

 رقم هقتصادية قراراإلصدر جملس الوحدة أف" السوق العربية املشتركة صدى كبري إلحياء كما جددت الدعوة 
 السوق العربية املشتركة القائمة أحكامستئناف تطبيق عتماد الربنامج التنفيذي إلإ ب،06/12/1998 بتاريخ 1092

ه بتاريخ ئل يراوح مكانه منذ قرار إنشاظاملشروع الذي ، 1"قتصادية العربيةدة اإلتفاقية الوحإيف نطاق 
  .امعة الدول العربيةقتصادية جب جملس الوحدة اإل من طرف17رار رقم ق ب،13/08/1964

  :تفاق الشراكة األورومتوسطيةإ :رابعا
 سـبانية  اإل برشلونة مدينة   نطلق من إ طموحاتكامليا كبريا و     مشروعا   1995يب عام   وحتاد األور  اإل ت دول بدأ    
تـشكل   و .قتصادية وثقافية مع الدول الواقعة جنوب حوض البحر األبيض املتوسط       إ حتقيق شراكة سياسية و    هدفه

حتـاد   أكثـر مـساعي اإل     ،1995واليت تأسست عام    " عملية برشلونة "الشراكة األورو املتوسطية املسماة أيضا      
كة اتفاقية الـشر  إمت توقيع    وقد   .املتوسطاألبيض  حوض البحر   جنوب  رب مع دول    للتقاحىت اآلن    أمهية األورويب  
، وفيما يتعلق بعنصر التجارة احلـرة يف     2002فريل  أحتاد األورويب و اجلزائر رمسيا يف       املتوسطية بني اإل  –األوروبية  

حتـاد األورويب بالتـدريج، يف      تفاقية تعهدت اجلزائر بإلغاء الضرائب عن وارداا من السلع املصنعة يف دول اإل            اإل
حتـاد   وتعهدت اجلزائر أيضا خبفض التعريفة اجلمركية عن املنتجات الزراعية الواردة من دول اإل              سنة، 12خالل  

قتصادي وحتويالت رأس املال، وتأسـيس الـشركات،   تفاقية عناصر أخرى مثل التعاون اإل  األورويب وتضمنت اإل  
  .2جتماعي و الثقايفوالتعاون اإل

فريـل  أ 22 بتـاريخ     مبدينة فالنسيا اإلسبانية    واجلزائر حتاد األورويب أبرمت مع اإل  تفاقية قد   وقد كانت هذه اإل       
ومل تـصبح   ،  يف ذلك الوقت   الذين كان عددهم مخسة عشر دولة        ،حتادأربعة عشر دولة من دول اإل     مع  ،  2002
 حيـز التنفيـذ يف   تلعضو اخلامس عشر، وقد دخل وهي ابعد توقيع هولندا عليها تفاقية سارية املفعول إال     هذه اإل 
 اقة واملضنية بني خرباء جزائـريني     ومت كل هذا بعد جوالت عديدة من املفاوضات الش         .2005 )سبتمرب(خريف  

                                                 
  .256، ص 2008، بدون طبعة، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، قتصاد الدويلمبادئ اإلإميان عطية ناصف،  -1

2  -  Partenariat EURO-MED, Document de stratégie 2002-2006 & Programme indicatif national 2002-2004, Algeria. 
- Banque d'Algérie, Rapport 2006, Evolution économique monétaire en Algérie, 16 Avril 2007. 
- Ministère des finances, la situation économique et financière A la fin décembre 2006. 

 مالية وحماسبة غري منشورة، جامعة :، رسالة ماجيستري يف علوم التسيري ختصصقتصاد اجلزائرينعكاسات الدفع املسبق للديون اخلارجية على تنافسية اإلإغاملي زهرية، : نقال عن
    .173ص  ،2008 –2007حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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الشراكة قتصادي،   احلوار السياسي، تسويق اخلدمات، التعاون اإل      :مشلت النقاط التالية  اليت  حتاد األورويب   وخرباء اإل 
إىل نـادي   نضمام اجلزائـر    إ إىل    يف النهاية  أدت .الشراكة يف جمال العدالة والشؤون الداخلية     ،  الثقافيةجتماعية و اإل

  .حتاد األورويبجمموعة دول اإل مع تفاقياتإالدول املوقعة على 
  :تفاقية على التايلوقد نصت بنود اإل

  .سترياد والتصديراإلأي السماح ب: التحرير الكامل للسوق اجلزائرية - 
 . ة ولكن حبصص حمدودة اجلزائرياتدراأمام الصحتاد األورويب أسواق دول اإلفتح  - 

 .حتاد بني اجلزائر ودول اإلالتجارةحركة إزالة احلواجز اليت تعرقل  - 
 .تفاقيةالتالني لإلإلغاء القيود اجلمركية خالل العامني  - 

ـ تحرالعلـى   العمل  رويب واجلزائر   حتاد األو اإلدول   بني    الذي يربط  الثنائي    وقد كان من بني نصوص العقد        ر ي
وذلك بالعمل على تعديل القوانني اجلزائرية للقضاء على القيود اليت كانت تفرض علـى              الكامل للسوق اجلزائرية    

  . أمام الـصادرات اجلزائريـة     اقهاسوألنفتاح اجلزئي   حتاد تسمح باإل  ن دول اإل  إويف املقابل ف  سترياد والتصدير،   اإل
 وتقلل من القدرة التنافـسية      تفاقية واليت كانت تعرقل حركة التجارة     جز الذي نصت عليه اإل    أما شرط إلغاء احلوا   

نفتـاح  إل أن يكون ا   تفاقية على كما نصت اإل  ،  تفاقية من تاريخ عقد اإل    والقيود اجلمركية سوف يبدأ خالل عامني     
  .2017 عام خالل على السوق اجلزائرية كامال

  :ع مؤسسات النقد الدوليةقتصادي م اإلاإلصالحبرامج  :خامسا

حماولة منها إلجياد منافـذ متويـل       وقتصادية العنيفة اليت عرفتها اجلزائر، وثقل أعباء املديونية،         ثر اهلزات اإل  إعلى      
  :1 مهاأساسيتنيبفترتني  متيزت إقامة عالقة مميزة مع مؤسسات النقد الدولية، سعت اجلزائر إىل إضايف
قتـصادي   سواء على املستوى اإل    األمهية بالغة   أحداثيف مرحلة عرفت اجلزائر خالهلا       جرت يف سرية تامة      :األوىل

جتماعيـة   إ أوقتصادية واملالية،    اليت مست املؤسسات اإل    اإلصالحات إجراءات على   1986 النفط   أزمةنعكاس  إك
  .عددية احلزبية جتربة التإىلنتقال ، واإل1989 سياسية كتعديل الدستور يف نوفمرب أو، 05/10/1988 كأحداث

تفاقيات السلطات اجلزائرية مـع هـذه       إ من الظروف السابقة لذا كانت       أسوأ فقد جرت يف ظروف      : الثانية أما
  . برنامج التعديل اهليكلي املعمقطارإاملؤسسات تندرج ضمن 

مج  لربنـا  األخـرية ي مبرافقة ودعـم هـذه       ظوكانت نتيجة هذا التوجه حنو مؤسسات النقد الدولية، قد ح              
  : مر باملراحل التاليةالذيقتصادية، اإلصالحات اإل

  :ئتماينستعداد اإلتفاقيات اإلإ -1

 مؤسسات النقد الدولية احلصول على قروض مباشـرة، وكانـت   إىللتجاءها إكانت اجلزائر دف من وراء         
  :2تفاقيتني مهاإنتيجة هذه املساعي هو التوقيع على 
                                                 

  .189 ص مرجع سبق ذكره،بلعزوز بن علي،  -1
  .153- 152ص .، ص2008، بدون طبعة، دار احملمدي العامة، اجلزائر، التدقيق اإلداري وتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةناصر دادي عدون، ، عبد الرمحان بابنات -2
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  1989 ماي 30تفاق إ: تفاق األولاإل
لتزمت بتحقيق الشروط إ، و1989 مع صندوق النقد الدويل يف ماي Stand by1 األولتفاق  اجلزائر اإلأبرمت
  :التالية
  . تقييداوأكثر سياسة نقدية حذرة إتباع - 
 .مليزايناتقليص العجز  - 
 .تعديل سعر الصرف - 
 .األسعارجتاه حنو حترير اإل - 

  . مليون دوالر886ه تفاق على قرض قيمتستفادت اجلزائر من هذا اإلإو
  .1991 جوان 03تفاق إ :تفاق الثايناإل

 إىلتفاق السابق رجعـت احلكومـة اجلزائريـة        قتصادية واملالية، من خالل تطبيق اإل     نظرا لعدم حتسن الوضعية اإل    
 جـوان  03، يف Stand by2تفاق الثـاين،  خدمات صندوق النقد الدويل من جديد، حيث مت التوقيع على اإل

 أربـع ستهالكه علـى    إ مليون دوالر، يتم     400ي يقدم مبوجبه صندوق النقد الدويل قرضا مقداره         ، والذ 1991
 350تفاقا مع البنك العاملي تتحصل مبوجبه على قرض تـصحيح بقيمـة             إ يف نفس الوقت     أيضا وأبرمت. دفعات

  :لثاين الشروط التاليةتفاق اقتصادية العمومية، ويتضمن اإلمليون دوالر، خيصص للتطهري املايل للمؤسسات اإل
  .قتصاديتقليص تدخل الدولة يف النشاط اإل - 
 .حترير التجارة اخلارجية - 
 .األسعارحترير  - 
 .، وخفض النفقات العامةاألجورالتحكم يف التضخم عن طريق تثبيت  - 
 .قتصادية مقبولةإة يحتقق مردود خوصصة املؤسسات العمومية اليت ال - 
 .)1991 أكتوبرالل شهر  خ%22.4(ختفيض قيمة العملة الوطنية  - 
 . النظام الضرييب واجلمركيإصالح - 

  Stand by3: قتصاديستقرار اإل برنامج اإل -2
، حتـصل   قصري املـدى  قتصادي  وكان هذا الربنامج اإل   ،  1995 مارس   إىل 1994فريل  أمتد هذا الربنامج من     إ     

بالـسياسة   تتعلـق    أهدافحتقيق  ، بغية    مليون وحدة حقوق سحب خاصة     300قيمته  مبوجبه اجلزائر على قرض     
  :1 ممثلة يفقتصادية الكليةاإل
ستمرار الدعم  إ، املياه الصاحلة للشرب مع      األدوية:  وتوسيعها للموارد القاعدية   األسعار تسريع عملية حترير     -     

  .الفرينة، السميد، احلليب: خالل فترة الربنامج لثالث منتجات

                                                 
 .154-153ص .، صاملرجع نفسهناصر دادي عدون، ،  عبد الرمحان بابنات-1
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  .%40.17 بنسبة 1994فريل أ ختفيض سعر الصرف يف -     
  . حترير التجارة اخلارجية-     
   من الناتج احمللي اخلام، خالل فترة الربنامج، وهذا عن طريق ضغط نفقات %0.3 إىل ضغط عجز امليزانية -     

   املمنوحة للمؤسسات العمومية   واإلعاناتجتماعية، ، ضغط التحويالت اإلاألجور        التوظيف، جتميد 
  ."لتطهري املايلا"        

 و  1994قتصادي، إعادة جدولة الديون العموميـة، واخلاصـة بـسنيت           ستقرار اإل وقد صاحب تطبيق برنامج اإل    
1995.  

  :  برنامج التعديل اهليكلي-3

 واألمنيـة قتصادية واملالية    اإل األزمةتفاقيتني السابقتني مع مؤسسات النقد الدولية، وحتت ضغط         بعد فشل اإل        
 إطارتفاقية يف   إ مإلبرا صندوق النقد الدويل والبنك العاملي       إىلسلطات اجلزائرية مرغمة باللجوء مرة ثانية       كانت ال 
  : ما يسمى برنامج التعديل اهليكلي ميتد على مرحلتنيأوتفاق املوسع برنامج اإل

 مـاي   22، ومرحلة برنامج التعـديل اهليكلـي        1995 ماي   21-1994 ماي   22 مرحلة التثبيت اهليكلي من     
  .1998 ماي 21 -1995

 جدولـة ديوـا     إعـادة  إىل باإلضافةتفاقية حتصل اجلزائر على قروض ومساعدات مشروطة        ثر هذه اإل  إوعلى   
  . 1اخلارجية مع نادي باريس ولندن

  :2 اليت جاء ا هذا الربنامج هياإلجراءاتومن مجلة 
  : يفاأساس اإلجراءاتتتمثل هذه : ستقرار ذات طابع اإلاإلجراءات

  . كل السلع واخلدماتألسعار التحرير الكامل إىل غاية الوصول إىل األسعارمواصلة رفع الدعم عن  - 
 . للبنوك التجارية يف تقدمي القروضأكثرستقاللية إ الفائدة، ومنح أسعارحترير  - 
ـ          القضاء على عجز امليزانية، وتنمية اإل      -  ادة دخار العمومي وذلك عن طريق تقليص النفقات العامـة، وزي

 . العامة عن طريق توسيع الوعاء الضرييباإليراداتتوسيع 
 . يف التضخم وجعله يف مستوى مقبولمالتحك - 

قتصادي، كما ميكن حتديـدها فيمـا        بعث النمو اإل   إىل اإلجراءات دف هذه    : ذات الطابع اهليكلي   اإلجراءات
  :يلي

املرسـوم  (مرين األجانب واحمللـيني     قتصادية العمومية للمستث  جتماعي للمؤسسات اإل  فتح رأس املال اإل    - 
  .)قتصادية العمومية، املتعلق خبوصصة املؤسسات اإل22/95الرئاسي رقم 

                                                 
  .191، ص مرجع سبق ذكرهبلعزوز بن علي،  -1
  .155- 154 ص.، صمرجع سبق ذكرهناصر دادي عدون، ، عبد الرمحان بابنات  - 2
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مني القرض على التصدير، وصندوق دعـم       أإنشاء هيئة ت  (العمل على تنويع الصادرات من غري احملروقات         - 
 .)وترقية الصادرات

 .ستثماراتصادر مالية جديدة لتمويل اإلإنشاء سوق مايل لتسهيل عمليات اخلوصصة، واحلصول على م - 
 لتسهيل عملية اهليكلة الـصناعية، وتنميـة هـذا    Les Holdingتعويض صناديق املسامهة بامعات  - 

 .القطاع
إصالح النظام املايل، واملصريف، ويئة قطاع البنوك إلخضاعه لعملية إعادة اهليكلـة، واخلوصـصة مـع                 - 

 .تشجيع تأسيس البنوك اخلاصة
 حتاد األوريب لرسم إطـار الـشراكة      املفاوضات مع اإل  ء  نضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، وبد     طلب اإل  - 

 .والوصول إىل إنشاء منطقة التبادل احلر
يشكل   واخلارجية، هذا ما   توازنات املالية الكلية الداخلية   جيابية على مستوى ال   إ السابقة قد حققت نتائج      جإن الربام 

  .قتصاديتعاش اإلنقاعدة للوصول إىل اإل
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  : الفصلخاتمة
أصبحت التنافسية أحد املعايري اهلامة اليت حتدد متانة وتنافسية إقتصاديات الدول، إذ أن التحوالت اجلديـدة                     

فتحـت  اليت تتسم ا إقتصاديات العامل من عوملة لإلقتصاد، حترير التجارة اخلارجية، إحنصار القيود اجلمركيـة،                
فرضت على الدول تغيري سياساا اإلقتصادية، وتأهيل قطاعاا عن طريق          و  األسواق الدولية على بعضها البعض،      

 وتوفري املناخ املناسب خللق بيئة تنافسية متكن مؤسساا من حتقيق ميزة تنافسية             ،حتديث نظمها وتشريعاا الداخلية   
إكتـساح األسـواق الدوليـة      با  يسمح هل الية وأسعار تنافسية،     الوصول إىل منتجات ذات جودة ع      تؤدي ا إىل  

ىل الرفع من القـدرات التـصديرية للبلـد         إوبالتايل التموقع واإلنتشار، الذي يؤدي        فيها، كسب حصص هامة  و
 وزيادة الـدخل الفـردي      وبالتايل حتقيق الفائض يف امليزان التجاري الذي يؤدي إىل التوازن يف ميزان املدفوعات،            

هيـل املؤسـسات     أما على املستوى الداخلي فهـي أداة لتأ        .قتصادية للبلد راد الذي ينعكس على الرفاهية اإل     لألف
لعاملية والتكيف مع البيئة التنافسية اجلديدة، ذلك بتعزيز قدراا التنافسية عن طريـق             ا التغريات   ةقتصادية ملواكب اإل

وجيا الدقيقة يف اإلنتاج، وحتسني طرق التسويق الـدويل         تدريب وتأهيل العامل البشري إضافة إىل إدخال التكنول       
   .قلأحىت تستطيع هذه املؤسسات التموقع يف السوق الدولية أمام املنافسني بواسطة منتوج ذو جودة عالية وأسعار 

   



 
  
 
 

     
 
 
 
      
                               
                                                                      
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                               
                                                                      

  : الثالثالفصل

تأثير االستثمار األجنبي المباشر على 

  تنافسية اإلقتصاد الجزائري
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  .تمهيد
قتـصادي، بفعـل    اجلانب اإل يف   خاصة  هامة على كامل املستويات    تشهد العامل يف السنوات األخرية تغريا          

 إىل ظهـور  أدى، الـذي  الرأمسـايل الفكـر  أفكاره مقابل  شتراكي وتراجع   ندثار املعسكر اإل  و إ تداعيات العوملة   
ـ    دلت القوانني، وأُ  عالتكتالت اجلهوية واإلقليمية والدولية، فألغيت احلدود، و       ا خيـدم   نشأت املنظمات الدولية مب
جتسد   أصبح لزاما على الدول املتقدمة إبتكار بديل عنه        ،النظام اإلقتصادي العاملي، فبعد تراجع اإلستعمار التقليدي      

 مـن خـالل    الدولية األسواقغلب  أ على   ةهيمناجلنسية، اليت أصبحت وسيلة لل    الشركات املتعددة   فعال مبا يسمى    
 وعلى تصنيع املنتجات، ألا متلك التكنولوجيا والكفاءة التسيريية الـيت متـنح             ،األولية منابع املواد    السيطرة على 

 العديد من   هقتصاديات الدول النامية، نتج عن    فتح مصادر جديدة للتمويل الدويل إل     منتجاا ميزة تنافسية، هذا كله      
 املال الـدويل    رأس بغية جذب    ،األجانب املستثمرين   إىل لتقدميها   احلوافز والضمانات اليت تسابقت الدول املضيفة     

  .بديلة عن املديونيةفعالة  وسيلة متويل دولية عتبارهإب، ستقراروحتفيزه على التوطن واإل
 العديد من التـشريعات بسن  والقيام اإلجراءاتختاذ العديد من إ لذا بادرت بالعامل، عن      واجلزائر ليست مبعزل 

واإلستفادة منها عن طريق كسب خربات، ومصادر        ستثمارات جلذب هذه اإل   ة املالئم البيئة دف توفري    ني،والقوان
 بغية تأهيل مؤسساا للوصول إىل منتجات تنافسية تغزو ا األسواق الدوليـة             اإلنتاجية، ةالكفاءمتويل والرفع من    

 ت هيئات ووكـاال   إنشاء إىل باإلضافةن الضمانات،   تقدمي العديد م  بفقامت  ،  وحتسن ا القدرة التصديرية للبالد    
 اإلقليميـة  ،تفاقيـات اجلهويـة    ودعمتها بالعديد من املعاهدات واإل      والتشريعات تسهر على تطبيق هذه القوانني    

   .قتصاد اجلزائريوالدولية، ذلك كله دف الرفع من القدرات التنافسية لإل
  :كاآليتثة مباحث، مقسمة  يف ثالنتطرق لكل هذا بأكثر تفصيلسوف و     

  . املباشر يف اجلزائراألجنيبستثمار مناخ اإل: األول            املبحث 
  .قتصاد اجلزائريتنافسية اإل: املبحث الثاين            
  .قتصاد اجلزائري املباشر على تنافسية اإلاألجنيبستثمار  اإلمدى تأثري: املبحث الثالث            
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  . المباشر في الجزائراألجنبيستثمار مناخ اإل: األول المبحث
العديـد مـن   ختذت أُ، (Economie de Marché) قتصاد السوقإ سياسة ة السلطات العموميتبينمنذ      

كان أمهها قانون النقد والقـرض       متثلت يف إصدار قوانني حمفزة ومشجعة لإلستثمارات األجنبية،        ديةاجل تقراراال
(La Loi Relative à la Monnaie et au Crédit)،  وإنشاء هيئات ووكاالت متخصصة للتقليل مـن 

اإلجراءات البريوقراطية لتسهيل العمل للمستثمرين، كما رافقتها بالعديد من اإلصالحات اإلقتصادية، دف توفري             
  . التمويل الالزم للوصول إىل تنمية إقتصادية

  . المباشر في الجزائرألجنبياستثمار  المنظم لإلاإلطار: األولالمطلب 
 التوجهات اإلقتصادية هدفها    ختلفت بإختالف إستثمار يف اجلزائر مبراحل عديدة،      مرت القوانني املنظمة لإل        

  . لصدورهاسنوجزها حسب التسلسل الزمين، كله تنظيم العملية اإلستثمارية يف اجلزائر
  .1963 لسنةستثمار قانون اإل: أوال
 هفد، وكان ه  63/227 حتت رقم    ستثمار يف اجلزائر   قانون خبصوص اإل   أول،  1963 جويلية   26 بتاريخ   صدر     

 العمومية بإنـشائها    ستثماراتاإلأن الدولة تتدخل بواسطة     " من بني أهم ما جاء فيه        ستثمار يف اجلزائر،  تشجيع اإل 
 من أجـل مجـع الـشروط     خمتلط مبشاركة الرأمسال األجنيب والوطينقتصادإملؤسسات وطنية أو مؤسسات ذات      

 قتـصاد لإل خاصة يف القطاعات ذوي النشاط الذي ميثل أمهية حيوية بالنـسبة             شتراكيإ قتصادإاألساسية لتحقيق   
تعمل كما   اجلنسية يف بقاء الشركات املتعددة      آنذاك رغبة احلكومة اجلزائرية      هذا القانون  محل معه  قد    و .1"الوطين
 ومن  ، هذا من جهة   ستقاللالسابقة لإل قتصادي يف البالد على نفس الوترية       ، لكي حتافظ على حركة النشاط اإل      هي
 لذا كانت مضطرة للبحث عن سبل       ،وخزينة فارغة  قتصاد حرب إ فاجلزائر خرجت من حرب طويلة ب      أخرىجهة  

يف  خـذا بعـني اإلعتبـار     أكلها معطيات    حديثة،   إنتاجمتويل سريعة، وخربات وكفاءات تسيريية وتكنولوجيا       
  .اإلستثمارشريع لقوانني الت

  :2 نلخصها يف التايلاألجنيبمتيازات لصاحل املستثمر جمموعة من اإلليجسد قانون هذا ال جاءقد ل     
  ستثمارها عن مخسةإ بالنسبة للشركات املتعاقدة اليت ال يقل ، سنة15ستقرار النظام الضرييب ملدة إ ضمان -

  .    ماليني دج
  .تفاق مسبق بني املستثمر والدولةإ يكون أنواد املستوردة من اخلارج، شريطة  ختفيضات جبائية على امل-

متيازات واحلوافز قدمت للمستثمرين بغية حتفيزهم علـى         على جمموعة من اإل     أيضا حتوى هذا القانون  إ كما     
  :3ستقرار يف اجلزائر نوجزها كما يليستثمار واإلاإل

                                                 
قتصادي، غري منشورة، كلية العلوم إفرع حتليل : قتصادية، أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلمتوسطية-وروتفاقيات الشراكة العربية األدراسة حتليلية وتقييمية إلعمورة مجال يد،  -1
  .362، ص 2005/2006قتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اإل
 :، نقال عن)100-99(، ص 2001امعة اجلزائر،قتصادية وعلوم التسيري، ج، رسالة ماجستري،كلية العلوم اإلواقعها وآفاقها الشراكة األجنبية يف اجلزائر، بن عزوز حممد، -2

 .362، ص مرجع سبق ذكرهعمورة مجال يد، 
 .277-63القانون رقم ، 1963 أوت 02، الصادر بتاريخ 53، العدد اجلريدة الرمسيةجلمهورية اجلزائرية، ا -3
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  . معنوينيأو طبيعيني أشخاصا اكانوستثماري سواء ة يف ممارسة النشاط اإليستفيد املستثمرون من احلرية الكامل -
 .األجانبللمستثمرين  بالنسبة واإلقامةحرية التنقل  -
 .واألجانباملساواة بني املستثمرين احملليني  -

  :1عتبارات نوجزها فيما يليإ، وذلك لعدة أهدافه هذا القانون مل حيقق أنغري      
  .قتصاديذاك مع الواقع اإلآنيار السياسي املتبع  عدم جتانس اخل-
 غري مؤهلة، ونقص يف اهلياكل      وإطارات هشة   إرادةجتماعية املتدهورة املفسرة بوجود     قتصادية واإل  اإل األوضاع -

   .وغريها...القاعدية،
  .1966ستثمار لسنة قانون اإل: ثانيا
 السلطات اجلزائرية   فكرتت عديدة ذكرناها سابقا،     عتباراإلستثمار  اص باإل  اخل 277-63القانون  بعد فشل        

 املـؤرخ يف   284-66لقانون رقـم    جاء ا ، ف نه مع الواقع  ييف حتديث هذا القانون وتدارك النقائص اليت ميزته وحتي        
 املال اخلـاص يف     رأس الذي ينظم مبوجبه تدخل      اإلطارهذا القانون حيدد    " :لذا فإن ،  ه ليحل حمل  ،15/09/1966

 26املـؤرخ يف   277-63 يستهدف سد الثغرات اليت تشوب القانون رقم    قتصادي، وهو   لنشاط اإل خمتلف فروع ا  
  وبتحديد الضمانات واملنـافع املمنوحـة      الرأمسال هذا   لعليها تدخ بالتعريف عن املبادئ اليت يقوم       ،1963يوليو  
رف لألشـخاص الطبيعـيني أو      عتإ قد   ن هذا القانون  إوعليه ف  .2" وطنيا أو أجنبيا املال اخلاص سواء كان      للرأس
  وكان هدف السلطات من    ار يف القطاعني الصناعي والسياحي،    ستثم بإمكانية اإل  ، اجلزائريني أو األجانب   ،املعنويني
  . ذلك مضاعفة الطاقات اإلنتاجية للبالدوراء
  :3بادئ التاليةمرتكزا على امل قد جاء هذا القانون     

ختيـارات  قتصاد الوطين ولكن يف ظـل اإل       يف بناء اإل   واألجانبيني   احلق للمستثمرين اخلواص احملل    إعطاء •
 .والتوجهات السياسية للبلد

 .ستثمارات يف القطاعات الصناعية والسياحيةحتديد جماالت اإل •
 : نذكر منهاواألجانبمتيازات والضمانات للمستثمرين اخلواص احملليني جاء هذا القانون جبملة من اإل •
  .على قروض مصرفية من الصندوق الوطين للتنميةتقدمي تسهيالت احلصول  - 
 أو الكلـي    اإلعفـاء  إىل باإلضافة اجلزئي من حقوق التسجيل املتعلقة بامللكية العقارية،         أو الكلي   اإلعفاء - 

 .األكثر سنوات على 10اجلزئي من الرسم العقاري ملدة 

                                                 
  .363، ص همرجع سبق ذكرعمورة مجال يد، : ، نقال عن126، ص هبن عزوز حممد، مرجع سبق ذكر -1
  .284-66، القانون رقم 17/09/1966، الصادر بتاريخ 80، العدد رقم اجلريدة الرمسيةاجلمهورية اجلزائرية،  -2

عمورة :  عن، نقال)126(، ص 1998قتصادية، جامعة اجلزائر، ، رسالة ماجستري، معهد العلوم اإلستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية، حالة اجلزائراإلفارس فوضيل،  3-
  .363، ص ، مرجع سبق ذكرهمجال يد
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ة املرسومة من طرف السلطات العمومية      تجاوب مع خمططات التنمي   يمل  ،  1966ستثمار لسنة   ن قانون اإل  إ         
  . اليت تتبناه اجلزائر آنذاكاإلقتصادياجلزائرية وقتها إذا نظرنا إىل الظروف والنظام 

  :1982ستثمار لسنة قانون اإل: ثالثا
 املباشرة حنو   األجنبيةستثمارات  نسياب اإل إ أن إال،  284-66 والتحفيزات اليت جاء ا قانون       التعديالترغم       

إال أن  قتصادي يف الـبالد،     سري به القطاع اإل   تلنمط الذي كانت الدولة     وهذا راجع ل  اجلزائر بقيت تراوح مكاا،     
 من  لنتقاباإل وذلك    وطرق تسيريه،   الوطين، دقتصالإل النظر يف التوجهات العامة      بإعادةبادرت  السلطات العمومية   
 يف (Système Décentralisé) م الالمركـزي  النظاإىل  (Système Central) مرحلة النظام املركزي

 11-82 رقـم    (*) القـانون  جاء لذا ،ستثمار الراغب يف اإل   لي احمل و رأس املال األجنيب     والتفتح أكثر على     التسيري،
 اليت حـددها هـذا      األهداف أهم ومن   ،قتصادي اخلاص الوطين  ستثمار اإل باإلاملتعلق   21/08/1982 املؤرخ يف 
  :1ما يلي نذكرالقانون 
الرفع من طاقة اإلنتاج الوطين وإنشاء مناصب شغل جديدة والزيادة يف الدخل الوطين وذلك مبـسامهة                  •

 .ستثمارات اخلاصة املنتجةاإل
العمل على التكامل بني القطاعني العام واخلاص، وإعطاء هذا األخري مساحة أكثر لدفع عجلـة النمـو                  •

 .قتصادياإل
الل تكريس سياسة التوازن اجلهوي، والوصول بالتنمية إىل املنـاطق  جتماعية من خ  حتقيق مبدأ العدالة اإل    •

 .احملرومة

ستثمار يف   خاصة الذين يرغبون يف اإل     كما مت يف هذا القانون تقدمي املزيد من التحفيزات للمستثمرين اخلواص               
 يف  ةلبريوقراطيـة املتفـشي   رض الواقع وجد صعوبة كبرية بفعل ا      أ تطبيق هذا القانون على      أن إالاملناطق احملرومة،   

 املنظومـة  ضعف إىل إضافةقتصاد الوطين،   اليت تسري اإل   يشتراكاإل اجلزائرية، والذهنية ذات التوجه      اإلدارةدواليب  
   .واملاليةاملصرفية 

  :1986تثمار لسنة سقانون اإل: رابعا
، وهبـوب   1982ب ألسعار البترول سنة     قتصادية العنيفة اليت عرفتها اجلزائر بفعل التراجع الرهي       بعد اهلزة اإل       

 مـن جديـد يف       السلطات العمومية  فكرت ،  " (**)بالربسترويكا"رياح التغيري السياسي على العامل بفعل ما عرف         
  : فجاءقتصادية والسياسية الدولية،ستثمار الذي فرضته املتغريات اإلون اإلنتعديل قا

                                                 
، الصادر بتاريخ 34 ية، السنة التاسعة عشر، العدد رقم، اجلريدة الرمسقتصادي اخلاص الوطينستثمار اإلاملتعلق باإل 21/08/1982  املؤرخ يف11- 82 القانون رقم (*)
24/08/1982 

، 8، مركز البصرية للبحوث واإلستشارات واخلدمات التعليمية، اجلزائر، العدد جملة دراسات إقتصادية ،يب املباشر يف اجلزائرواقع وآفاق اإلستثمار األجن،  تومينالرمحا عبد -1
  .109، ص 2006جويلية 
 طبعة  اجلزائر،وان املطبوعات اجلامعية،هي إعادة اهليكلة أو اإلصالح أو مها معا، وقد جاء يف كتاب ضياء جميد املوسوي، اخلوصصة والتصحيحات اهليكلية، الصادر عن دي (**)

  ."حتاد السوفييت وإشاعة التجديد يف مجيع نواحي احلياةقتصادي لإلجتماعي واإلسياسة دف إىل التعجيل بالتقدم اإل": ، أا87، ص 2001
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 أوت 28 املـؤرخ يف     13-82املعدل واملتمم للقانون     1986 أوت 19 املؤرخ يف    13-86رقم    القانون  -1
 مادة منها ستة وعشرين مادة معدلة للقـانون   28 يتكون من :  وسريها  الشركة املختلطة  بتأسيس واملتعلق   1982
نصت املـادة     و لية خلدمة خمططات التنمية،    واحمل األجنبيةستثمارات  وجيه اإل لت هذه التعديالت    خصصت،  82-13
 املخطط الـوطين للتنميـة      إطارقتصاد يف    الشركات املختلطة يف اإل    إنشاءيندرج  ": ى ما يلي   مكرر صراحة عل   3

 تطبيقـه  أثناءلكن هذا القانون مثل سابقيه وجد صعوبات كبرية          .1"قتصادية واملالية  املردودية اإل  ألهدافوخيضع  
  : 2نذكر منها

 .األموالب رؤوس كتناز ومراقبة ر من حماربة ظاهرة اإلالقواننيمل تتمكن هذه  •

 .األجنيب الشريك أموالظهرت صعوبات يف عمليات حتويل الفوائد ورؤوس  •

  . املرجوة فيما عدا قطاع احملروقاتاألجنبية األموالع هذه القوانني جلب رؤوس مل تستط •

 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عـن احملروقـات ونقلـها           1986 أوت   19 املؤرخ يف    14-86القانون   -2
ـ  ،األجنبيـة ستثمارات  ستقالل قطاع احملروقات هو الوحيد الذي كان مقصد اإل        عتبار ومنذ اإل  إب: بباألنابي ن إ ف

 يف هـذا القطـاع يف       األجانـب  املستثمرين   أمامستغالل هذا التوجه، وفتحت الباب      إ رتأتإالسلطات اجلزائرية   
ال ميكـن ألي    " :ق ذكره علـى أن     من القانون الساب   )20(قد نصت املادة    و   جماالت مل يكن من قبل يسمح ا،      

ستغالهلا، أن يقوم بذلك    إشخص معنوي أجنيب يرغب يف ممارسة أعمال التنقيب والبحث عن احملروقات السائلة و            
 مـرة   وألولحيث   .3"شتراك مع مؤسسة وطنية حسب الشروط واألشكال املنصوص عليها يف هذا الباب           إال باإل 

  :ـجاء هذا القانون ب
 .ستغالهلاإ التنقيب والبحث عن احملروقات وأعمالن يقوم مبمارسة أ بألجنيباالسماح للمستثمر  •
 تكون النـسبة  أنطراك، على ا بالدخول يف شراكة مع شركة سون    األجانبالسماح للمستثمرين    •

 . التنقيب والبحث عن احملروقاتأعمال وذلك يف ،%) 51 (طراكاالغالبة لشركة سون
 اإلصالحات اليت جاء ا هذا القانون واملتميزة عن بـاقي خمتلـف القـوانني               أنه بالرغم من  "  املالحظ منو       

 حيث أن عدد    ، األجنيب يف جمال احملروقات ظل بعيدا عن الطموحات        ستثماراإل إال أن    ،السابقة يف جمال احملروقات   
 عقدا  15مل تتعد    1991-1986طراك يف إطار شراكة مع املتعاملني األجانب بني         االعقود املربمة بني مؤسسة سون    

  .4" عقد تنقيب وعقدين للبحث13من بينها 
  

                                                 
  .13- 86قم القانون ر، 1986 أوت 27، الصادر بتاريخ 35، العدد رقم اجلريدة الرمسيةاجلمهورية اجلزائرية،  -1
نقود مالية وبنوك، غري منشورة، كلية : ، مذكرة ماجستري، التخصصحالة اجلزائر: ستثمار األجنيب املباشراإلصالحات املصرفية ودورها يف جلب وتفعيل اإلعبد القادر مطاي،  -2

  .74ص ، 2006قتصادية، جامعة سعد دحلب، البليدة، قتصادية وعلوم التسيري، قسم العلوم اإلالعلوم اإل
  .14- 86 القانون رقم، 1986 أوت 27، الصادر بتاريخ 35، العدد رقم اجلريدة الرمسيةاجلمهورية اجلزائرية،  -3
  .366، ص مرجع سبق ذكرهعمورة مجال يد،  -4
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  : 1991ستثمار لسنة قانون اإل: خامسا
 مستوى تطلعات   يف تكن  مل،  1963  سنة  من ابتداءإستثمار   اإل نيانو على ق  أدخلت سلسلة التعديالت اليت     إن     

املتسلسلة، وهو ما دل علـى بقـاء ختـوف    القوانني هذه متطلبات التنمية احمللية، رغم التحفيزات اليت جاءت ا   
 الـسلطات   كلها عوامل أجربت  -ستثنينا قطاع احملروقات  إ إذا -ستثمارية يف اجلزائر   اإل ةالبيئ من   األجانبن  ياملستثمر

 والرفـع مـن الطاقـة    قتصادية اإلالتنميةا تسريع وترية أ جديدة من شآليات ن البحث ع  لىعالعمومية اجلزائرية   
 التنقيـب والبحـث عـن       بأنشطة واملتعلق   ،04/12/1991 يف املؤرخ   21-91فجاء القانون رقم     له،   اإلنتاجية

نفتـاح علـى    إنه  أ على   إليه السلطات العمومية  ، هذا القانون كانت تنظر      باألنابيبستغالهلا ونقلها   إاحملروقات و 
  :1هم ما جاء بهأ و.األجنيبستثمار اإل

آلبار املوجودة غري املستعملة أو غري املستغلة من خالل نشاطات          توسيع جمال الشراكة مع األجانب بالنسبة ل       •
ستخدام وسـائل   إ وجلب التكنولوجيا اليت تساعد على       ، تكاليفها من جهة   رتفاعإلالبحث والتنقيب نظرا    

  .وتقنيات حديثة ومتطورة وبتكاليف أقل من جهة أخرى
 وبرامج العمل وكذا    ستثماراتباإليتعلق   خصوصا ما    ،حتدد عقود الشراكة الشروط اليت خيضع هلا الشركاء        •
 . الشريك األجنيبنتفاعإ
 :يفيما يلنتفاع الشريك األجنيب وتتمثل إتقدمي مزايا جد حمفزة حتدد أشكال  •
 .حصول الشريك يف امليدان على جزء من اإلنتاج يوافق نسبة مسامهته -
  قد تكون نقدا أو عينا حسب الشروط تقدمي تعويضات للشريك األجنيب تتعلق باملصاريف واخلدمات  -     

  .احملددة يف العقد        
  ستغالل حقل مكتشف مجيع التكاليف واملخاطر املالية والتقنية اليت حتملتها إحتدد عقود الشراكة يف جمال  - 

 .ستغاللهإ وطرق شتراكاإل احلقل حمل كتشافإاملؤسسة من أجل      
من  )12( وقد نصت املاد     ،األجانبفيزات الضريبية بالنسبة للمستثمرين     كما جاء هذا القانون مبزيد من التح           

 متنح ختفيـضات يف نـسب       أن احلايل عند صدور هذا القانون، ميكن        اإلنتاج ستثناءإب":  ما يلي  هذا القانون على  
 والتقنيات  نتاجاإل نوع   أوستغالل   اإل أو اجلهد املبذول يف البحث      أمهية والضريبة على النتائج، وذلك حبسب       اإلتاوة

ويف  .ستكشاف يف املناطق اليت تنطوي على صعوبات غري عادية        ستخراج املدعم، وكذا لتشجيع اإل    املستعملة يف اإل  
  :قل منأ تكون النسب املطبقة أنميكن  ، الاألحوالمجيع 
  .لإلتاوة بالنسبة 10% - 
  . 2" بالنسبة للضريبة على النتيجة42% - 

                                                 
  .367، ص مرجع سبق ذكره عمورة مجال يد، -1
 .21- 91 القانون رقم، 1991 ديسمرب 7تاريخ ، الصادر ب63، العدد رقم اجلريدة الرمسيةاجلمهورية اجلزائرية،  -2
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ستثمار يف جمال   ، على القدوم واإل   اجلنسيةفيزات شجع كثريا الشركات املتعددة      هذا القانون وما جاء به من حت          
      .طراكاستكشاف والتنقيب، وذلك بشراكة مع شركة سونالبحث واإل

  :1993ستثمار لسنة  قانون اإل: سادسا
، والدخول يف شراكة    جارة املنظمة العاملية للت   إىل اإلنضمام و رغبتها يف  قتصاد السوق،   سياسة إ  إن تبين اجلزائر       

كل هذه العوامل أوجبت على الدولة      " املباشر،   األجنيب وفتح الباب أكثر أمام اإلستثمار       ،األورويبحتاد  مع دول اإل  
 )∗(إعادة النظر يف أطرها القانونية وجتسد ذلك بالفعل من خالل اإلجراءات اليت تضمنها قانون النقـد والقـرض                 

ن مجلة إ وعليه ف.1 "ستثماراتاإل واملتعلق بترقية ،05/10/1993 املؤرخ يف 12-93وكذا املرسوم التشريعي رقم     
 املباشرة سوف نتطرق هلـا يف       األجنبيةستثمارات  جل جذب اإل  أاحلوافز والضمانات والتسهيالت اليت قدمت من       

  :التايل
  : قانون النقد والقرض-1

 خاصـة يف    ة املباشـر  األجنبيةستثمارات   اإل مماأوق  يعترب قانون النقد والقرض خطوة حنو التشريع لفتح الس            
   :2يلي ماهذا القانون جاء به  هم ماأ و،قاتوالقطاعات خارج احملر

 فهو بذلك ألغى شـرط      ، األجنبية املقامة يف اجلزائر إما شكال مباشرا أو خمتلطا         ستثماراتاإلميكن أن تأخذ     •
 من رأس املال للقطـاع العمـومي        %51 نسبة   متالكإال واليت تتمثل يف ضرورة       امل األغلبية النسبية لرأس  

 فقد  ، كما ألغى أيضا مشاركة الرأمسال األجنيب مع القطاع العمومي فقط          ، للمستثمر األجنيب  %49ونسبة  
أكدت نصوصه على أن يرخص للمقيمني وغري املقيمني باحلرية الكاملة للقيام بالشراكة مع شخص معنوي               

  .عام أو خاص مقيم
 .قتصاديةاإلوس األموال األجنبية بني اجلزائر واخلارج لتمويل املشاريع حرية تنقل رؤ •
 حيث نصت املـادتني     ،يسمح لغري املقيمني إنشاء بنوك ومؤسسات مالية لوحدهم أو باملسامهة مع املقيمني            •

زائر  أنه يسمح للبنوك واملؤسسات املالية األجنبية أن تفتح فروعا هلا يف اجل         ،11-03 من األمر رقم     85و 84
 .    شريطة أن تتم املعاملة باملثل

 126السماح بتحويل املداخيل والفوائد وإعادة حتويل رؤوس األموال وهذا ما نصت عليه صراحة املـادة                 •
رؤوس األموال وكل النتائج واملداخيل والفوائد واإليرادات وسواها من األمـوال           : 11-03من األمر رقم    

 الدولية اليت وقعتها    تفاقياتاإليلها وتتمتع بالضمانات املنصوص عليها يف       املتصلة بالتمويل يسمح بإعادة حتو    
 . اجلزائر

                                                 
 حيث مس هذا 27/02/2001 املؤرخ يف 01-01 مبوجب األمر رقم 2001الذي عرف أول تعديل سنة ) 10-90قانون (قانون النقد والقرض : حسب عمورة مجال يد (∗)

 مث بعد ذلك عرف تعديل ثاين مبوجب ،)الفصل بني جملس إدارة البنك وجملس النقد والقرض(اده التعديل اجلوانب اإلدارية يف تسيري البنك املركزي دون املساس بصلب القانون ومو
 . 27/08/2003  يف املؤرخة52اجلريدة الرمسية العدد , 26/08/2003 الصادر بتاريخ 11- 03األمر رقم 
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 لـيني ترك حرية املنافسة يف السوق، حيث ساوى بني املستثمرين األجانـب واحمل           قد  إن قانون النقد والقرض          
  .قتصاد ال مسريا لهلة منظما لإلستثمار األجنيب املباشر بدون أي قيود، وأصبح دور الدووفتح الباب واسعا أمام اإل

  :12-93ستثمار قانون اإل -2
ستثمار، مكمال للقانون الصادر سـنة       املتعلق بترقية اإل   1993 أكتوبر 5بتاريخ   12-93: صدر القانون رقم       
 متاشـت مـع التحـوالت الـسياسية         ،ستثماراتلإل تنظيما   أكثرنه جاء بقوانني    أ، وما مييز هذا القانون      1991
  :1ما يلي هم ما جاء بهأ و، يف تلك الفترةجتماعية اليت عرفتها اجلزائرقتصادية واإلواإل
 الوطنية اخلاصة واألجنبية اليت تنجز ضـمن األنـشطة   ستثماراتاإلحيدد هذا املرسوم النظام الذي يطبق على     •

  ).01ملادة ا( اخلاصة بإنتاج السلع أو اخلدمات غري املخصصة صراحة للدولة أو لفروعها قتصاديةاإل
 قبـل   ستثماراتاإل وتكون هذه    ، بكل حرية مع مراعاة التشريع والتنظيم املعمول ما        ستثماراتاإليتم إجناز    •

بوكالة ،  12-93 وتسمى حسب املرسوم رقم      ،)03املادة  ( لدى الوكالة    ستثمارباإل إجنازها موضوع تصريح  
 ستثماراإلالوكالة ليصبح الوكالة الوطنية لتطوير       سمإ مث تغري    ،)APSI( ودعمها ومتابعتها    ستثماراتاإلترقية  

)ANDI. ( 

 األجنيب أن   ستثماراإلستقطاب  إ ومن أجل    ، العاملية قتصاديةاإللقد أصبح يف الوقت الراهن ويف ظل التحوالت          •
 من القيود املفروضة عليه، وذلك بتقدميها مزايا وضـمانات          ستثماراإلتعلن الدول صراحة عن نيتها يف حترير        

 وعليه  ،ستثمرين األجانب تتفاوت من حيث الكم والكيف مقارنة مع ما حيصلون عليه يف بلدام األصلية              للم
 الـضريبية املمنوحـة     متيـازات واإل تضمن جمموعة من احلوافز واإلعفاءات       ،12-93 ستثماراإلفإن قانون   

  :  يفيما يلللمستثمرين واليت نلخصها 
 .ستثماراإل لكل املشتريات العقارية املنجزة يف إطار اإلعفاء من ضريبة نقل امللكية بالنسبة �
 ختـص العقـود   )∗()‰ 5(تطبيق رسم ثابت يف جمال التسجيل بنسبة منخفضة تقدر خبمسة يف األلف         �

 .التأسيسية والزيادات يف رأمسال
 مـن تـاريخ   بتـداء إ) TF( من الرسم العقاري ستثماراإلإعفاء امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار        �

 .احلصول عليها
 سـتثمار اإلاإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة على السلع واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف إجنـاز                 �

 .سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق الداخلية
 .ستثماراإلتطبيق نسبة خمفضة يف الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف إجناز  �
 الشركات والدفع اجلزايف    حعلى أربا  سنوات من الضريبة     05ة فترة أدناها سنتني وأقصاها      اإلعفاء طيل  �

 .والرسم على النشاط الصناعي والتجاري
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اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع اجلزايف والرسم على النشاط املهين يف حالة التـصدير                �
 ).حسب رقم أعمال الصادرات(

 %7حيث سيدفعون نسبة    ( جتماعياإل يف الضمان    شتراكاتاإلالعمل من   ختفيض مسامهات أصحاب     �
 ). وتتحمل الدولة الفرقشتراكاتإكمن األجور املدفوعة 

  :1، العديد من الضمانات نذكر منها12-93 قانون كما قدم    
  .12-93  من املرسوم38عدم التمييز بني املستثمر املقيم وغري املقيم وهو ما أشارت إليه صراحة املادة  •
 ومن أجـل    ، األجنبية إما عن طريق املسامهة بإمجايل رأمسال أو عن طريق الشراكة           ستثماراتاإلحرية إقامة    •

 املـؤرخ يف    18-93ريات يف القانون التجاري عن طريـق املرسـوم التـشريعي            يهذا مت إدخال عدة تغ    
أو شكل  ) SARL(ة   يف شكل شركة ذات مسؤولية حمدود      ستثماراتإ الذي مسح بإنشاء     ،25/04/1993

 ).  SPA(أو يف شكل شركة باألسهم ) SNC( مجاعي سمإبشركة 

حيث ميكن للمستثمرين حتويـل     ,  من قانون النقد والقرض    126ضمان التحويل وهذا ما نصت عليه املادة         •
  وقد مت تعزيز هذا الضمان أيـضا       ،رؤوس األموال واملداخيل والفوائد وسواها من األموال املتصلة بالتمويل        

 اليت تنجـز بتقـدمي   ستثماراتاإلتستفيد :  منه اليت تنص على أنه12 يف املادة   12-93 ستثماراإليف قانون   
 ومسعرة رمسيا من البنك املركزي اجلزائري الذي يتأكد قانونا          ، بعملة قابلة للتحويل   ،حصص من رأس املال   

 وخيص هذا الضمان أيضا النـاتج       ،عنه ضمان حتويل رأس املال املستثمر والعوائد النامجة         و ،ستريادهاإمن  
 وتنفـذ طلبـات     ،لو كان هذا املبلغ يفوق رأس املال األصلي املـستثمر          الصايف للتنازل أو للتصفية حىت و     

 . يوم60التحويل املطابقة اليت يقدمها املستثمر يف أجل ال يتجاوز 
 حلقـة مـن حلقـات    آخر أكملت قد  لقانون النقد والقرض، تكون السلطات العمومية اجلزائرية       بإصدارها     

 تعـديالت   إدخـال  املباشرة، من خالل     األجنبيةستثمارات   املناخ املالئم جلذب اإل    توفري الذي يهدف إىل     التشريع
 املنظومـة  وحتديث   وإصالحقتصادية اجلزائرية،    املؤسسات اإل  تأهيل وإعادة،  يةقتصادإل ا  نظمها  على  عميقة هيكلية
وفـتح  ،  اإلستراتيجيةخبوصصة العديد من املؤسسات العمومية، مبا فيها بعض القطاعات          ام  والقي والتأمينيةاملصرفية  

   .الشراكة أمام رؤوس األموال األجنبية إما مع القطاع العام أو مع القطاع اخلاص
  .ستثمارالهيئات المكلفة بترقية وتشجيع اإل: المطلب الثاني

 اليت مل   ل أي مشاكل أمام املستثمرين والقضاء على العراقي       إزالةستثمار، وقصد    لإل أكثردف ترقية وتنظيم         
-01 قامت السلطات اجلزائرية بإصدار األمر       ،12-93، وتكملة للقانون    تؤخذ بعني اإلعتبار يف القوانني السابقة     

 12-93 تعويضا لألمر رقم     03-01األمر رقم   " جاءستثمار،  ، املتعلق بتطوير اإل   2001 أوت   20 املؤرخ يف    03
 واملتمثلة كما مت اإلشارة إليها سابقا يف العراقيـل          12-93قصد رفع العراقيل اليت واجهت املستثمر يف ظل قانون          
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 نـسجام اإلوالشباك الوحيد، وعدم  )APSI(اإلدارية، املالية، العقارية، وكذا التداخل يف الصالحيات بني وكالة 
هـذا   قد نص    و. 1"القرارات بيق النصوص القانونية ومركزية    يف تط  ستثماراإلبني اهليئات املكلفة بتشجيع وترقية      

، وهذا من أجل التخفيف علـى الوكالـة الوطنيـة لتطـوير     )CNI(ستثمارلإلإنشاء الس الوطين  " على األمر
 بالفـصل يف    سـتثمار لإل، حيث كلف الس الوطين      )APSI لوكالة   ستبداالإ جاءت   يتال) (ANDI(ستثماراإل
ـ  وذلك   ستثنائياإلحة وحتديد املناطق اليت ميكن أن تستفيد من النظام           املمنو متيازاتاإل  تـدابري حتفيزيـة     قتراحإب
، وهذا قصد تقليص مدة الرد على ملفـات         )ANDIو CNIأي هناك توزيع للمهام بني اهليئتني       (،  ستثماراتلإل

 30إىل  ) 12-93قـانون   حسب  ( متيازاإل يوم كأقصى أجل إبتداءا من تاريخ اإليداع لطلب          60املستثمرين من   
  .2")03-01حسب قانون (يوم فقط 

انني اليت صدرت، جمموعة من اهليئات املسهلة       و والق األوامر إىل باإلضافةيالت  د والتع اإلصالحات هذه   أفرزت     
  :ر منهاكستثمار نذلعملية اإل

 : )CNI (ستثمارلإلالس الوطين : أوال

 حكومية) هيئة(هو سلطة  (Conseil National de L'Investissement) ستثمارالس الوطين لإل    
، وفك الضغط عـن اهليئـات   ستثمارالسهر على ترقية و تطوير اإلجل أ من طرف السلطات العمومية من     أنشأت
مـن  الـس   هذا  سس   أ .، وحماولة التقليل من البريوقراطية    األجانب وتسهيل العمل بالنسبة للمستثمرين      األخرى

، حيـث يتـوىل     2001 أوت 20 املؤرخ يف    03-01 األمرعتمادا على   إ ستثمارصناعة وترقية اإل  طرف وزارة ال  
مـن  ويتشكل ، و هو موضوع حتت سلطة رئيس احلكومة     العامة للمجلس،     األمانة ستثماراملكلف بترقية اإل  الوزير  

  :3وزراء القطاعات التالية
الـوزير املكلـف   ، سـتثمارات الوزير املكلف بترقية اإل، ليةالوزير املكلف باملاالوزير املكلف باجلماعات احمللية،   

كلـف  الـوزير امل  ،  السياحةبالوزير املكلف   وزير املكلف بالصناعة،    ال، الوزير املكلف بالطاقة واملناجم،      بالتجارة
  .ةوالبيئ اإلقليمالوزير املكلف بتهيئة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

 جتماعات الـس  إستثمار كمالحظني يف     لتطوير اإل  دير العام للوكالة الوطنية   املو   اإلدارةحيضر رئيس جملس         
 20 املـؤرخ يف     03-01 رقـم    األمر من   12تفاقيات للمجلس وفقا للمادة     ويقدم املدير العام للوكالة مشاريع اإل     

يف جمـال  ستدعاء كل شخص حبسب قدراته أو خربتـه   إستثمار  يستطيع الس الوطين لإل   آ���    ،2001 سنة   أوت
حـد  أأو يستدعى من قبل رئيسه بناءا على طلب مـن           )  أشهر 3( جيتمع على األقل مرة يف الثالثي        و ،ستثماراإل

  .أعضائه
  :4باملهام التالية يقوم ستثمارالس الوطين لإلن إوبناء على أمر إصداره ف    
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  . وأولويااستثماراإلقتراح إستراتيجية تطوير إ •
 . مسايرة للتطورات امللحوظةستثمارلإلة قتراح إجراءات حتفيزيإ •
 .ستثماراتاإلالفصل يف املزايا اليت متنح يف إطار  •
 . وتشجيعهستثماراإليقترح على احلكومة كل القرارات والتدابري الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم  •

ت املوازنيـة    املذكورة سالفا بتحديد املبلغ املتوقع للمخصـصا       19يقوم أيضا باإلضافة إىل إجراءات املادة        •
 .   ومدونة النفقات اليت ميكن حتميلها هلذا الصندوق،ستثماراتاإلاملوجهة لصندوق دعم 

   :)ANDI( ستثماراإلالوكالة الوطنية لتطوير  :ثانيا

 لبريوقراطية وتذليال لكل العقبات   ستثمار، وتقليال ل  ستثمارام، ومواكبة عملية اإل   إملرافقة املستثمرين يف حتقيق         
 وإضفاء مزيد من الشفافية على عمل مؤسسات الدولـة          ،عيما للهيئات القائمة من قبل وختفيف الضغط عليها       وتد

 Agence Nationale de) سـتثمارات  الوكالـة الوطنيـة لترقيـة اإل   بإنـشاء قامت السلطات العمومية 

Développement de L'Investissement)  يـة  ، ووضعت حتت رقابة وتوجيه الـوزير املكلـف بترق
تقوم مبمارسة  ستقالل املايل،   وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية املعنوية واإل         ستثمارات،  اإل

  :1 هي)كبرية( جماالت بارزة 7مهامها يف 
  .ستقبال و إعالم املستثمرينإ: إعالم - 
تـه  اجل معاجلة ه  أمن  قتراح معايري تنظيمية    إو   ستثمارات، التعرف إىل القواعد املعيقة لتحقيق اإل      :تسهيل - 

 .القواعد املعيقة
 .ستثمار يف اجلزائر، و حتسني ودعم صورة اجلزائر يف اخلارج ترقية احمليط العام لإل:ستثمارترقية اإل - 
 . تقدمي النصح و مواكبة املستثمرين لدى اإلدارات األخرى خالل حتقيقهم ملشاريعهم:إرشاد - 
و ضـمان   ) الوعاء العقاري (ثمرين بوجود األوعية العقارية      إعالم املست  :قتصاديمسامهة تسيري العقار اإل    - 

 .حمفظة العقاراتتسيري 
ستثمار املعلن عنها، املـسامهة يف تعريـف        نتخاب للمزايا املتعلقة باإل   التأكد من أهلية اإل   : تسيري املزايا   - 

بلـة للتمييـز يف هـذه       القاملسامهة يف مناقشة املزايا ا     قتصاد الوطين و  لإل ستثنائيةإاملشاريع اليت متثل فائدة     
 .املشاريع

 ضمان خدمة املالحظة، اإلحصاء و السماع احملمول على احلكومة لتقـدم املـشاريع املـسجلة                :متابعة - 
  .2006املدرج يف أكتوبر  نتشار املؤسسايتبواسطة إعادة اإل

   : 2يلي إضافة إىل ما سبق ذكره فإن الوكالة مكلفة أيضا مبا

                                                 
 : املوقع الشبكيستثمار ، منستثمار، وزارة الصناعة وترقية اإلالوكالة الوطنية لتطوير اإل - 1
2andi=titre&invest=page?php.ar_index/ar/dz.mipi.www://http ،09: ، على الساعة23/04/2010: تصفح يوم:h15.  
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  .  03-01 من األمر رقم 24و 23يد طبقا للمادتني وضع أو إنشاء الشباك الوح •
 . ووضعها حتت تصرف املتعاملنيقتصاديةإ وتشكيل بنك معلومات ستثماراإلحتديد فرص  •
 مـن خـربات     سـتفادة واإل ستثماراإلمجع ومعاجلة واإلعالن عن كل املعلومات الضرورية املتعلقة بفرص           •

 .وجتارب الدول األخرى
قتراح التدابري التنظيمية والقانونية املالئمة ملعاجلتها      إ و ستثماراتاإل اليت تواجه تنفيذ     حتديد العراقيل والعقبات   •

 .السلطات العموميةمن 
 على أنه يـتم إدارة  ،282-01 من األمر التنفيذي رقم 06أما خبصوص سري وتنظيم الوكالة فقد نصت املادة             

 أمـا   ، وتسري من طرف مدير عام وأمني عام       ،احلكومةالوكالة من طرف جملس إدارة يرأس من طرف ممثل رئيس           
 ممثلي الوزارات   ،)رئيسا(س احلكومة   ئيممثل ر  :يتشكل جملس اإلدارة من    و   ،تنظيمه فيخضع لقرار السلطة الوصية    

 املؤسسات  ، الصناعة ، املالية ، الشؤون اخلارجية  ، الداخلية واجلماعات احمللية   ،املسامهة وتنسيق اإلصالحات  (املعنية  
 وممثل الغرفة اجلزائرية للتجارة والـصناعة       ، باإلضافة إىل ممثل حمافظ بنك اجلزائر      ،) يئة احمليط  ،لصغرية واملتوسطة ا
)CACI(،1 وثالث ممثلني عن منظمات أصحاب العمل معينني من بني نظرائهم.  

  ANIREF:الوكالة الوطنية للوساطة وضبط العقار: ثالثا
ستثماري وحتديدا لـصالحيات كـل      ت ا السلطات العمومية يف يئة املناخ اإل       تكملة للمجهودات اليت قام        
 يف قيـام    األسـاس  تبديد مشاكل احلصول على العقار بالنسبة للمستثمرين والذي يعترب حجر            إىل باإلضافةهيئة،  
 Agence) الوطنيـة للوسـاطة والـضبط العقـاري    الوكالة بتأسيسستثمارات، قامت السلطات العمومية اإل

Nationale d'Intermédiation et de Régulation Foncière)    مبرسوم تنفيذي حتـت رقـم ،
قد نـصت   و الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري،       إنشاء، واملتضمن   2007فريل  أ 23 املؤرخ يف    07-119
ترقية والوساطة والـضبط    لوكالة أن تتوىل مهمة التسيري وال     ل" : أنه ميكن  من املرسوم السابق ذكره على     (3)املادة  

هي والوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري      ،  "2قتصادي العمومي العقاري على كل مكونات حافظة العقار اإل      
 وقد جاءت هذه املؤسسة     ،ستقالل املايل اإل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري تتمتع بالشخصية املعنوية و         

  .ستثمارات وهي حتت سلطة الوزير املكلف بترقية اإل،قتصادينبثاق سوق العقار اإلإجل أمن 
 :3ما يلي هااممهمن و       

  .ستثمار تلك هي املهام املمارسة حتت عنوان ترقية اإل:التسيري، الترقية، الوساطة والتنظيم العقاري-
  . للممتلكاتتسري عن طريق العهدة و حلساب املالك مهما يكن النظام األساسي القانوين :الوساطة العقارية-

                                                 
 .382 ص مرجع سبق ذكره،، عمورة مجال يد - 1
  .119- 07: املرسوم التنفيذي رقم، 2007 أفريل 25، الصادر بتاريخ 27، العدد رقم اجلريدة الرمسيةاجلمهورية اجلزائرية،  -2
:  تصفح يوم،3andi=titre&invest=page?php.ar_index/ar/dz.mipi.www://http :ستثمارات، من املوقع الشبكيوزارة الصناعة وترقية اإل -3
  .10h:32: ، على الساعة24/04/2010
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الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري تعلم السلطة القرارية احمللية املعنية بكل معلومـة           :مالحظة و إعالم  -
  .جتاهات السوق العقاري و آفاقه املستقبليإمتعلقة بالعرض والطلب العقاري و غري املنقوالت، 

  .ستثماروق عقاري موجه لإلنبثاق سإ للمسامهة يف :واملنقوالت ضبط السوق العقاري-
 الثالثـة مـن     )03(ن احملفظة العقارية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري اليت نصت عليها املادة             أيف حني   

 :1تتكون مناملرسوم السالف الذكر 
  :قتصاديةاألصول الفائضة للمؤسسات العمومية اإل •

  .أراضي غري مستغلة أو ال غاية هلا -      
  .جتماعيراضي مستعملة خارج الغرض اإلأ -      
قتصادية و اليت تعترب غري     تساعا للمؤسسات العمومية اإل   إأراضي مستقلة أو منفصلة عن ااميع األكثر         -      

  .ضرورية للنشاط
  .قتصاديةاألراضي اليت غريت النظام األساسي القانوين و تعترب خارج النشاط للمؤسسات العمومية اإل -      
  .قتصاديةاألراضي املطروحة يف السوق من قبل املؤسسات العمومية اإل -      
  .قتصاديةالذائبة للمؤسسات العمومية اإل) عقارات و مباين(: األصول املتبقية •
  .األراضي غري املخصصة أو غري املستعملة و الواقعة يف املناطق الصناعية •

  :2 فهيلعقاريأدوات الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم اأما     
  .بنك املعلومات ·
  .جدول أسعار السوق· 
  . ملحوظات حول سوق املنقوالت و العقار·

 الـوزير املكلـف بترقيـة       اإلدارة جملـس    ويـرأس ،  )11املادة  (، ويديرها مدير عام     إدارةويسري الوكالة جملس    
 املدير العام يتم تعيينـه مبرسـوم        إنتشكل الس من وزراء القطاعات املهتمة، يف حني         ي ممثله، و  أوستثمارات  اإل

  . وتنهى مهامه مبرسوم)21ادة امل(رئاسي 
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .مرجع سبق ذكرهستثمارات،  وزارة الصناعة وترقية اإل-1
  .مرجع سبق ذكره وزارة الصناعة وترقية اإلستثمارات، -2
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  الخاصة بتشجيع   الدولية المتعددة األطراف والثنائيةتفاقياتواإللمعاهدات ا: المطلب الثالث 

  .ستثماراإلوضمان                  
سـتقرار  إ نني حمفزة ومـشجعة لقـدوم و      عد التشريع لقوا  بقتصاد اجلزائري، و  ع من تنافسية اإل   فدف الر 

 هيئات ووكاالت مرافقة هلذه القوانني والتشريعات، قامت السلطات         تأسيس باجلزائر، وبعد    األجنبيةستثمارات  اإل
 الثنائيـة واملتعـددة     تفاقيـات واإلمجلة من املعاهدات    على  بالتوقيع  وتكملة للجهود السابقة،    ،  اجلزائرية ةالعمومي
  :نعرضها كالتايل (Les traités et accords bilatéraux et multilatéraux) األطراف

 Les Accords  Multilatéraux : املتعددة األطرافتفاقياتاإل: أوال

ستفادة من  بغية اإل ،  املتعددة األطراف  والدولية   واإلقليميةتفاقيات اجلهوية،   وقعت اجلزائر على العديد من اإل     
، لتعود نتيجتها علـى رؤوس      اليت تبذهلا السلطات العمومية   ستثمار  عم جهود اإل  ، لتصب يف د   مزايا العمل املشترك  

  :تفاقيات ما يليقتصاد اجلزائري ثانيا، ومن بني هذه اإلوال املستثمرة أوال، وعلى الرفع من تنافسية اإلماأل
حتـاد  إ قامـت بلـدان   :املغرب العريب  بني دول إحتادستثماراإل املغاربية املتعلقة بتشجيع وضمان  تفاقيةاإل -1

ورغبـة منـها يف     حتاد املغرب العريب، سيما املادة الثالثة من املعاهدة،         إ إنشاءنطالقا من معاهدة    إ و،  املغرب العريب 
ستثمارات التابعة لكل بلـد     اإل  و األموال وضرورة منح رؤوس     قتصادية بينها، وتكثيف التعاون   توثيق العالقات اإل  

ستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بـني      تشجيع اإل  ضرورة   قتناعا منها على  إ  و يلية،حتاد معاملة تفض  من بلدان اإل  
تفاقيـة   ومت التوقيع علـى نـص اإل       ، بني هذه الدول   ستثماراإلتفاقية لتشجيع وضمان    إإبرام  ب ، قامت حتاددول اإل 

 صـراحة  ن املرسوم ، وقد نصت املادة األوىل م     420-90مبرسوم رئاسي رقم    ،  1990 جويلية   23باجلزائر بتاريخ   
حتاد دول املغرب العريب املوقعة يف اجلزائـر بتـاريخ   إستثمار بني تفاقية لتشجيع وضمان اإليصادق على اإل  " :على

، وينشر يف اجلريـدة الرمسيـة للجمهوريـة اجلزائريـة           1990 سنة   جويلية 23 ـ املوافق ل  1411أول حمرم عام    
 .1"الدميقراطية الشعبية

    2:هو تفاقيةاإلا جاءت به هذه وعليه فإن أهم م     
سـتثمارها  إتشجيع كل بلد من بلدان إحتاد املغرب العريب على حرية تنقل رؤوس األموال بني هذه الدول و       •

 ويف حدود نسب املشاركة الدنيا والقـصوى        ،مبزاولتها املسموح   قتصاديةاإليف كافة ااالت أو األنشطة      
 املستثمر من احلصول على التسهيالت والضمانات املقررة مبوجـب           ومتكني ،املقررة يف أنظمة البلد املضيف    

  .تفاقيةاإلهذه 
 وذلك بتقدمي تسهيالت ال ختتلـف       ، رأمسال ستثمارإل الطرف املتعاقد على توفري اإلمكانيات الالزمة        لتزامإ •

  ).02املادة : ( ومن بني هذه التسهيالت نذكر،عن التسهيالت املمنوحة للمستثمر الوطين
  .سترياد املعدات واملواد الالزمة للمشروعإ وستثماراإل التراخيص واملوافقات الالزمة لقيام إصدار �

                                                 
  .420-90 رقم ياملرسوم الرئاس، 1991 فيفري 6، الصادر بتاريخ 06، العدد رقم يةاجلريدة الرمساجلمهورية اجلزائرية،  -1
  .388-387- 386 ص.ص.، صمرجع سبق ذكرهعمورة مجال يد،  -2



   ر على تنافسية اإلقتصاد الجزائريستثمار األجنبي المباشلإل اآلثار اإلقتصادية :الفصل الثالث

175 

  .احلصول على األراضي الالزمة للمشروع بالبيع أو باإلجيار �
  .تقدمي خدمات املرافق العامة �
طين عدم التمييز يف الرسوم التأسيسية املختلفة للمشروع ورسوم ونفقات اخلدمات بني املستثمر الـو              �

  ).       املغاريب(واألجنيب 
 كنقل  ، جبميع أشكال التصرف القانونية اليت تسمح ا طبيعته        ستثماراإلحيق للمستثمر أن يتصرف حبرية يف        •

  ).05املادة (إخل ....ملكيته جزئيا أو كليا أو إنقاصه أو زيادته أو تصفيته
 ومـستلزمات   ستثمارياإلمعدات املشروع   سترياد  إ إىل أية قيود غري مجركية على        ستثماراإلعدم إخضاع    •

  ).07املادة (إنتاجه 
 – وجود شركاء حمليني يف جماالت معينـة         ستثمارلإل أنظمة البلد املضيف     شتراطإ يف حالة    -مينح للمستثمر  •

 كمـا   ،سـتثمار لإل هؤالء الشركاء بكل حرية ودون تدخل من الطرف املتعاقد للبلد املضيف             ختيارإحق  
-8املواد  ( عاملة وخربات مغاربية     يٍدلى املستثمر املغاريب احلصول على ما حيتاجه من أَ        يسهل هذا األخري ع   

9.(  
 القانونية والقضائية وتسوية املنازعـات حنـاول        ،شتملت هذه اإلتفاقية على جمموعة من الضمانات املالية       إ •

  :    يلي تلخيصها فيما
ال وعوائده أو أي مـدفوعات أخـرى        رية حتويل وبدون آجال رأس امل     حبالسماح لكل طرف متعاقد      �

 و يتم التحويل بعملة قابلة للتحويل حسب سعر الصرف الرمسي املعمـول بـه يف                ،متعلقة باإلستثمار 
  .تاريخ التحويل

يتم تعويض املستثمر إذا أصيب إستثماره بضرر نتيجة قيام الطرف املتعاقد أو إحدى سلطاته العامـة أو       �
ءات كاملساس ببعض احلقوق والضمانات املقررة للمستثمر يف هـذه          احمللية أو مؤسساته ببعض اإلجرا    

  .اإلتفاقية
  .ال ميكن تأميم أو إنتزاع إستثمارات رعايا أي من األطراف املتعاقدة �
على األطراف املتعاقدة قبول عرض كل نزاع ينشأ بني الطرف املتعاقد للبلد املضيف واملستثمر علـى                 �

ب العريب، أو حمكمة اإلستثمار العربية طبقا لإلتفاقية املوحدة إلسـتثمار           اهليئة القضائية لدول إحتاد املغر    
رؤوس األموال العربية يف الدول العربية أو هيئات التوفيق والتحكيم الدولية املتخصصة بتسوية الرتاعات           

 .املتعلقة باإلستثمار
تفاقيـة إىل   دة اخلامسة عشر مـن اإل     من املا (تفاقية بضمانات قانونية جاءت يف أربع مواد            كما عززت هذه اإل   

 جاءت يف ستة مـواد      فااألطر وقوع نزاع بني     ت قضائية وتسوية الرتاعات يف حالة     ، وبضمانا )املادة الثامنة عشر  
 اإلرادة، لتبقى فقـط     تفاقية مصداقية كبرية   لإل أعطىوهو ما   ،  ) املادة الرابعة والعشرون   إىلمن املادة التاسعة عشر     (

  .لتزام ا، والنية احلسنة لإلالسياسية الصادقة
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  :إلتفاقية العربية اخلاصة بإستثمار رؤوس األموال العربية يف الدول العربيةا -2
 العربيـة يف    األموالستثمار رؤوس   تفاقية املوحدة إل   على التوقيع على اإل    ،1995 أكتوبرقامت اجلزائر يف      

ستثمار يف  يتمتع املستثمر العريب حبرية القيام باإل     ": ة على تفاقي اخلامسة من اإل   )5(وقد نصت املادة    الدول العربية،   
 دولة طرف يف ااالت غري املمنوعة على مواطين تلك الدولة وغري املقصورة عليهم وذلـك يف حـدود                   أية إقليم

 نسب املشاركة يف امللكية املقدرة يف قانون الدولة، كما يتمتع مبا يلزم لذلك من التسهيالت والـضمانات وفقـا                  
   .تفاقية ضمانا للعمل العريب املشترك يف هذا اال هذه اإلأصبحتوبالتايل ، "1تفاقية هذه اإلألحكام

  : 2يلي  أهم ما جاءت به هذه اإلتفاقية نوجزه فيمامن و   
ستخدامه يف إحدى جماالت التنمية اإلقتصادية يف دولة من الـدول           إستثمار رأس املال العريب هو      إاملقصود ب  •

  .العربية
 تسمح الدول األطراف يف هذه اإلتفاقية بإنتقال رؤوس األموال العربية فيما بينها حبرية وتشجيع و تسهيل                 •
 كما تلتـزم    ، مبا يتماشى وبرامج التنمية اإلقتصادية يف الدول األطراف ومبا يعود بالفائدة عليها            ،ستثمارهاإ

سـتقرار  إقه وأن تضمن له بقدر اإلمكـان        الدول األطراف حبماية اإلستثمارات واملستثمر وعوائده وحقو      
 ).املادة الثانية(األحكام القانونية 

داب املخلة باآل (ستثمارات يف إقليم أية دولة طرف يف األنشطة غري احملظورة           إيتمتع املستثمر العريب حبرية إقامة       •
ملنـصوص عليهـا يف      وذلك يف حدود نسب املشاركة يف امللكية ا        ،على مواطين تلك الدولة   ) والقواعد العامة 
 كما يتمتع مبجمل املزايا والتسهيالت والضمانات املمنوحة ملواطين تلك الدولة دون أي متييـز               ،قانون الدولة 

 ).6 ،5املواد (

للمستثمر العريب احلق يف حرية حتويل رأس املال العريب قصد اإلستثمار يف إقليم أية دولة طرف وكذا حتويـل                    •
 وأن ال خيـضع يف  ،إىل أية دولة طرف بعد الوفاء بإلتزاماته) رأمسال( إعادة حتويله  كما ميكن له،عوائد رأمساله 

 ).07املادة (زية مصرفية أو إدارية أو قانونية ذلك ألية عراقيل أو قيود متيي

نه ال ميكن إخضاع رأس     أخبصوص الضمانات اليت وفرا هذه اإلتفاقية فنصت املادة التاسعة منها صراحة على              •
 :لعريب املستثمر ألية تدابري خاصة أو عامة بصفة دائمة أو مؤقتة تؤدي إىلاملال ا
  .املصادرة أو اإلستيالء اجلربي أو نزع امللكية أو التأميم أو التصفية أو احلل �
 .إنتزاع أو تبديد أسرار امللكية الفنية أو احلقوق العينية األخرى �
دي إىل احلجز أو التجميد أو غري ذلك من أشكال          منع سداد الديون أو تأجيلها أو أية تدابري أخرى تؤ          �

  .املساس حبق امللكية

                                                 
  .املادة اخلامسة، 306- 95:املرسوم الرئاسي رقم، 1995 أكتوبر 11، الصادر بتاريخ 59، العدد رقم اجلريدة الرمسيةاجلمهورية اجلزائرية،  -1
 .389-388ص .، صمرجع سبق ذكره عمورة مجال يد، -  2
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نه جيوز نزع امللكية لتحقيق نفع عام مبقتضى ما متلكه الدولة أو            أتضيف على   ) التاسعة(غري أنه ويف نفس املادة       •
ييزيـة بـني     بشرط أن يتم ذلك بدون معاملة مت       ،مؤسساا من سلطة القيام بوظائفها يف تنفيذ املشاريع العامة        

 كما ينبغـي أن   ، ويف مقابل تعويض عادل ووفقا ألحكام قانونية عامة        ،املستثمرين احملليني واملستثمرين العرب   
  .تتيح للمستثمر العريب فرصة الطعن مبشروعية نزع امللكية ومقدار التعويض

يل يف إقليم الدولة اليت يقـع       يتمتع املستثمر العريب مع أفراد أسرته حبق الدخول واإلقامة واملغادرة بدون عراق            •
 عاملة عربيـة وخـربات      ريب احلصول على ما حيتاجه من أَيدٍ       كما تسهل الدولة للمستثمر الع     ،فيها اإلستثمار 
  ) .13 ،12املواد (عربية وأجنبية 

رام قوانينها حتإ وبالتايل   ،يلتزم املستثمر العريب بالتنسيق مع الدولة اليت يقع فيها اإلستثمار ومع أجهزا املختلفة             •
 ).14املادة (ونظمها مبا ال يتعارض مع أحكام هذه اإلتفاقية 

 ويـتم تـسوية   ،تقوم املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار بالتأمني على األموال املستثمرة مبوجب هذه اإلتفاقية    •
ـ                ة اإلسـتثمار   املنازعات الناشئة عن تطبيق هذه اإلتفاقية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إىل حمكم

 ).22املادة (العربية 

  :ستثماراإل الوكالة الدولية لضمان إىل نضماماإل -3
سـتثمار   الوكالة الدولية لضمان اإل    إىل نضماماإلتفاقية  إبالتوقيع على   جهود، قامت اجلزائر    للتكملة وتعزيزا   

 تفاقيـة املتـضمنة   على اإل ، واملتضمن املوافقة    21/01/1995 املؤرخ يف    05-95:  الرئاسي رقم  األمرمن خالل   
 إحـداث تفاقية املتـضمنة    يوافق على اإل  " األوىلستثمارات، وذلك بنص املادة      الوكالة الدولية لضمان اإل    إحداث

 و التعمري بتاريخ    لإلنشاءستثمارات املوافق عليها من طرف جملس حمافظي البنك الدويل          الوكالة الدولية لضمان اإل   
05/10/1985"1.  

  :2يلي بنود عديدة ميكن ذكر أمهها فيماتفاقية على  اإلهذهحتوت إ  قدو
تتمثل أهداف الوكالة حسب ما نصت عليه املادة الثانية من اإلتفاقية على تشجيع تدفق اإلستثمارات فيمـا    •

 وتركز علـى اإلسـتثمارات املوجهـة        ،بني الدول األعضاء وعلى وجه اخلصوص الدول النامية األعضاء        
ستكماال ألنشطة ووظائف البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ومؤسسة التمويل الدولية          إ وهذا   ،ألغراض إنتاجية 

)SFI (                ومنظمات متويل التنمية الدولية األخرى، وعلى هذا األساس تقوم الوكالة من أجل حتقيـق هـذه
 التجارية  األهداف بالقيام بإصدار ضمانات مبا يف ذلك املشاركة يف التأمني وإعادة التأمني ضد األخطار غري              

)Les risques non commerciales (   لصاحل اإلستثمارات يف دولة عضو اليت تصدر مـن الـدول
  .األعضاء األخرى

  : تقوم الوكالة بضمان اإلستثمارات ضد اخلسائر املترتبة على أنواع املخاطر اآلتية •
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 .خطر حتويل العملة �
 .خطر التأميم واملصادرة واإلجراءات املماثلة �
عقد أي نقض الدول املضيفة لعقد بينها وبني املستفيد من الضمان أو إخالهلا بإلتزاماا يف               اإلخالل بال  �

 .ظل العقد
 .احلروب واإلضطرابات املدنية �

تقوم الوكالة بإجراء األحباث املتعلقة باألنشطة الالزمة لتشجيع تدفق اإلستثمارات، كما تعمل على نـشر                •
ستثمار يف الدول النامية األعضاء قصد حتسني جـذب اإلسـتثمارات           املعلومات املتعلقة بالفرص املتاحة لإل    

 كما تقوم الوكالة بتقدمي املشورة واملساعدة الفنية فيمـا خيـص حتـسني ظـروف                ،األجنبية لتلك الدول  
 كما تعمل الوكالة على تشجيع التـسوية        ، وذلك بطلب أي من األعضاء     ،اإلستثمار يف إقليم ذلك العضو    

 ).23املادة (بني املستثمرين والدول املضيفة الودية للمنازعات 

 Les Accords Bilatéraux sur L'Investissement: اإلتفاقيات الثنائية املتعلقة باإلستثمار : ثانيا

 األسـس ستثمار احمللي من خالل تـوفري       ستثمارات األجنبية، ومحاية اإل   عملت اجلزائر ودف تشجيع اإل    
تفاقيـات الثنائيـة    العديد من اإل على إبرام ستثماري،   على حتفيز وزيادة النشاط اإل     ا املساعدة أ اليت من ش   واألطر
  :ما يليتفاقيات نذكر  هذه اإلأهم ومن .ن العمل الثنائي مكمل للعمل اجلماعيأب منها إميانا
البلجيكـي  ستثمارات بني اجلزائر واإلحتاد اإلقتـصادي       تفاقية املتعلقة بالتشجيع واحلماية املتبادلة لإل      اإل -1

تفاق املـربم مـع      بالتوقيع على اإل   ،24/04/1991 قامت السلطات العمومية اجلزائرية بتاريخ       :اللوكسمبورغي
وذلـك مبرسـوم    ستثمارات،  كسمبورغي، املتعلق بالتشجيع واحلماية املتبادلة لإل     لوقتصادي البلجيكي ال  حتاد اإل اإل

 أعالهت املادة الثانية صراحة من املرسوم املذكور     ، وقد نص  05/10/1991 املؤرخ يف    345-91رئاسي حتت رقم    
 املتعاقد  اآلخر من قبل مستثمري الطرف      إقليمهستثمارات على    املتعاقدة اإل  األطرافيشجع كل طرف من     " :على

ستثمارات، يقوم كل طـرف      لتشجيع اإل  األخرى اإلجراءاتومن بني   . ستثمارات وفقا لتشريعاته  ويتقبل هذه اإل  
 تكون هلـذه  أن التقنية، على أو واإلداريةتفاقيات املساعدة التجارية إ واإلجازة وتنفيذ عقود   إبراممتعاقد بترخيص   

 من التسهيالت بغية تـوفري املنـاخ املالئـم          دبالعديتفاقية   ولقد جاءت هذه اإل    .1"ستثمارالنشاطات عالقة باإل  
   .ستثمارات، وتوفري كامل احلماية هلذه اإلملستثمري الطرفني

  :2تفاقيةأهم ما نصت عليه هذه اإلليه سنحاول ذكر ع و   
ستثمارات على إقليمه من قبل مستثمري الطـرف        يعمل كل طرف من األطراف املتعاقدة على تشجيع اإل         •

 كما يقوم كل طرف متعاقد بترخيص إبـرام وتنفيـذ           ، مبا يتماشى والتشريعات املعمول ا     ،خر املتعاقد اآل
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 شريطة أن تكـون هـذه األنـشطة متـت بـصلة             ،ارية واإلدارية والفنية  تفاقيات املساعدة التج  إعقود و 
  ). 02املادة .(ستثماراتباإل

ستثمارات املباشرة أو غري املباشرة اليت تـتم مـن طـرف             فتتمتع كل اإل   ،ستثماراتأما خبصوص محاية اإل    •
 كمـا   ، وغري متييزيـة   مستثمري أحد األطراف املتعاقدة على إقليم األطراف املتعاقدة األخرى مبعاملة عادلة          

 وبعيدا عن كل إجراء غري مربر ميكن أن يعرقـل قانونيـا أو فعليـا                ،ستثمارات بأمن ومحاية  تتمتع هذه اإل  
 .ستعماهلا والتمتع ا أو تصفيتهاإتسيريها وصيانتها و

فا ينبغـي أن    تفاقية املذكورة آن  لإلشارة فقط فإن هاته املعاملة واحلماية كما نصت عليه املادة الثالثة من اإل             •
متيازا مما هـو    إ أي ال تكون أقل      ، دولة ثالثة أخرى   قل بالنسبة ملا يتمتع به مستثمرو     تكون متساوية على األ   

 غري أن هذه املعاملة وهذه احلماية ال متتدان         ،)مبدأ الدولة األوىل بالرعاية   (معترف به يف إطار القانون الدويل       
حتـاد  إىل مستثمري دولة ثالثة يف إطار منطقة حـرة للتبـادل أو       متيازات اليت مينحها طرف متعاقد إ     إىل اإل 

  .مجركي أو سوق مشتركة أو أي شكل من أشكال التكامل اإلقليمي
  ):04املادة : (اآلتية القيام بأي إجراء لرتع امللكية أو لتأميمها مبراعاة الشروط ميلتزم كل طرف متعاقد بعد •

  .ام قانونيةجيب أن تتخذ مثل هذه اإلجراءات طبقا ألحك �
  .أن ال تكون هذه اإلجراءات متييزية �
أن تكون مرتبطة بالتدابري اليت تنص على دفع التعويض املناسب ويف الوقت احملدد وإال تتعرض الدولة                 �

  .لفوائد التأخري
  :يلتزم كل طرف بالسماح للمستثمرين حبرية حتويل أمواهلم السائلة وخاصة •

  .احلصص املوزعة ،الفوائد وعوائد رأمسال ،حستثمارات مبا فيها األربامداخيل اإل �
  ).05املادة (نتظام إاملبالغ الضرورية لتسديد القروض املتحصل عليها ب �

بـالطرق  (ستثمارات بني األطراف املتعاقدة بالتراضي يف حدود اإلمكـان          يتم تسوية اخلالفات املتعلقة باإل     •
رض هذا اخلالف بناء على طلب أحد املتنازعني         ويف حالة عدم التوصل إىل هذا األسلوب يع        ،)الديبلوماسية

  ).CIRDI(ستثمارات بذلك اخلالف لتحكيم املركز الدويل لتسوية الرتاعات املتعلقة باإل
                              :ستثمارات بني احلكومة اجلزائرية واحلكومة الفرنسيةاإلطار القانوين اخلاص بالتشجيع واحلماية املتبادلة لإل-2

صـدرت  حيث  ستثمارات وتبادل الرسائل املتعلق ما،      تفاقية تشجيع ومحاية اإل   إتوقيع على   القامت اجلزائر ب       
وقد نصت املادة الثانية مـن هـذه        ،  02/01/1994 مؤرخ يف    01-94تفاقية مبرسوم رئاسي حتت رقم      هذه اإل 

سـتثمارات  تفاق كل من الطرفني املتعاقدين، اإل      هذا اإل  يقبل ويشجع، يف إطار تشريعاته وأحكام     " :تفاقية على اإل
  ."1اليت تتم على إقليمه ومنطقته البحرية من مواطين وشركات الطرف اآلخر

                                                 
  .املادة الثانية ،01- 94املرسوم الرئاسي رقم ، 1994 جانفي 02، الصادر بتاريخ 01، العدد رقم اجلريدة الرمسيةاجلمهورية اجلزائرية،  -1



   ر على تنافسية اإلقتصاد الجزائريستثمار األجنبي المباشلإل اآلثار اإلقتصادية :الفصل الثالث

180 

   :1تفاقية كانهم ما جاءت به هذه اإلأ و    
لـة  يلتزم كل من الطرفني املتعاقدين طبقا لقواعد القانون الدويل بضمان على إقليمه ومنطقته البحرية معام               •

لتزام مبنح الطرف اآلخر نفس املعاملـة       ستثمارات مواطين وشركات الطرف اآلخر، مع اإل      عادلة ومنصفة إل  
  ).04-03املادتني (املمنوحة ملواطين ومستثمري الدولة املضيفة 

ستثمارات من إجراءات نزع امللكية أو التأميم أو أي إجراءات أخرى من شأا أن تؤدي               اإللتزام حبماية اإل   •
 غري  ركات الطرف اآلخر اليت ميتلكوا    ستثمارات مواطين وش  إإىل مصادرة   ) ريقة مباشرة أو غري مباشرة    بط(

 شريطة أن تكـون هـذه       ،أن هذا ال مينع الدولة أحيانا من إختاذ مثل هذه اإلجراءات بسبب املنفعة العامة             
 على أن يترتب على نـزع       ،و متييزية التدابري قد مت إختاذها وفقا إلجراءت قانونية وأن ال تتم بصفة تعسفية أ            
ستثمارات املعنية يف الوقت الذي متـت       امللكية دفع التعويض املناسب حيسب على أساس القيمة احلقيقية لإل         

  ).05املادة (فيه هذه اإلجراءات 
ستثمارات من طرف رعايا أو شركات الطرف املتعاقـد اآلخـر   إلتزام كل طرف متعاقد متت على إقليمه       إ •

 واألرباح الصافية من الضرائب واملـداخيل اجلاريـة         ،ء حرية حتويل الفوائد واألرباح غري املوزعة      مبنح هؤال 
 وكذا املدفوعات اليت تـتم بغـرض        ، وكذا العوائد الناجتة عن احلقوق املعنوية      ،األخرى واألجور واملرتبات  

ا يف ذلك فوائض القيمة للرأمسال      ستثمار مب  حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو اجلزئية  لإل         ،تسديد القروض 
  ).06املادة (املستثمر والتعويضات الناجتة عن نزع امللكية أو فقداا 

ستثمارات بني الطـرفني املتعاقـدين      تفاق على أن يتم تسوية كل خالف يتعلق باإل         من اإل  08نصت املادة    •
 فريفع الرتاع بطلب من     ،األسلوب وإن مل يتم التوصل إىل تسوية اخلالف وفق هذا           ،بالتراضي بقدر اإلمكان  

املواطن أو الشركة إما إىل اهليئة القضائية املختصة للطرف املتعاقد املعين بالرتاع أو إىل املركز الدويل حلـل                  
 ).CIRDI(ستثمارات الرتاعات املتعلقة باإل
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  .قتصاد الجزائريإلالقدرات التنافسية ل :الثانيالمبحث 
، كمـا   قتصادية العموميـة  هم املؤسسات اإل  أغلب و أخلوصصة مشلت    متعلقة با   برامج واسعة  زائرت اجل طلقأ     

عمدت إىل إدخال تعديالت هيكلية عميقة على بقية املؤسسات اليت بقيت حكرا على القطاع العام و اليت توصف                  
سواق  تستطيع التموقع يف األ    قتصاد السوق و  إ حىت تساير هذه املؤسسات      ،قتصاد الوطين باإلستراتيجية بالنسبة لإل  

تسهيالت تقدمي   ، اإللغاء التدرجيي للرسوم اجلمركية    :، و قد ساعدا و رافقتها مبجموعة من القرارات مثل         الدولية
 قتصاد إىل مراقب و موجه    لإلسري  م الدولة من    إنتقالو ختفيضات متواصلة من الرسم على القيمة املضافة،         ضريبية  

           . األسواق الدوليةبإختراققتصاد الوطين و السماح للمنتجات الوطنية افسية اإل، كل هذا للرفع من تنله
  : من خالل املطالب الثالثة التاليةكل هذاسوف نتطرق ل     و 

  .قتصاد الجزائريإلا تطور بعض مؤشراتنظرة على : المطلب األول
  يف بعث التنميـة اإلقتـصادية      البتروليةاجلباية     مداخيل أخرى غري   لىعتماد قدر اإلمكان ع   حاولت اجلزائر اإل       

التواجـد يف   ب دوالر مسح للجزائر     100رتفاع سعر البترول إىل أكثر من       إ ف ،ونالحظ ذلك يف قوانني املالية املتعاقبة     
ائل مبا حيقق زيادة اإلنتاج من أجل التصدير وتوفري بـد         "،  قتصادها إىل األمام  إلدفع بتنافسية   لستغلتها  إراحة مالية   

حملية للواردات، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تدبري التمويل الكايف لإلستثمارات الالزمة إلجـراء هـذا التعـديل                  
ويكون ذلك إما عن طريق ترشيد اإلستهالك احمللي دف تنمية وزيادة اإلدخار احمللي املتاح لتمويل اإلستثمار أو                 

  .1"عن طريق اإلقتراض اخلارجي
  :قتصادية الكلية كالتايلشريح بعض املتغريات اإلحاول ت سنهعليو     
  Le Budget de L'Etat: املوازنة العامة:أوال

وثيقـة  " : عبارة عـن   ولة على ميزانية اليت هي    دجل تسيري أمور الدولة واإلنفاق العام جيب أن تعتمد ال         أمن       
 بنسبة كبرية علـى      يف اجلزائر  نة العامة تعتمد املواز  و ،2"مدنية واحدة ولة لسنة   داخيل ومصاريف ال  دتسجل فيها م  

اجلباية البترولية و اليت تضعها الدولة على رأس املداخيل، وقد سعت إىل إجياد مداخيل أخرى خاصة من الصادرات                  
ستثمارات األجنبية املباشرة، والتقليل من احلواجز اجلمركية       السلعية الوطنية، وهذا ما نالحظه من خالل تشجيع اإل        

 امليزانية قد ترجم بالعجز املوازين والعجـز  نفقاتكان تطور مداخيل و2009 سنة "فخالل  .لوارداتواحلد من ا
 مليار دينار بعجـز مقارنـة بالنـاتج         1604.7 مليار دينار و     2404.9 بـلدى اخلزينة العمومية مقدرا بالتتايل      

 وهنا جيب اإلشارة إىل أن القيمـة        ،ةباملائ 13.7 و   ة باملائ 20.5، الذي سجل على التوايل      )PIB(الداخلي اخلام   
ـ 2009 املقدر يف عام رسعر التصدياملضافة لقطاع احملروقات مت حساا على متوسط     . دوالر للربميـل 100 ـ ب

وقـد مت   . مليار دينـار  1604.7رتفع كما يشار إليه يف اجلدول التايل إىل         إمستوى عجز اخلزينة العمومية     كما أن   

                                                 
  .240-239ص .، ص2003/2004، الطبعة الثانية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، السياسات الدولية يف املالية العامة يونس أمحد البطريق، -  1

2- J.Longatte-p.vanhove-C.Viprey, Economie Générale, 3e édition, Dunod, Paris, 2002, p 90. 
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 جويليـة   14الذي وصلت مداخيله لغاية     هذا الصندوق   ،   )FRR(بط اإليرادات    من صندوق ض    بالسحب تغطيته
   . 1" مليار دينار4362.8 ملستوى 2008

                   .2009-2004 العامة للدولة خالل الفترة نةواجلدول التايل يوضح املواز     
  .)2009-2004( ل الفترةخالاملوازنة العامة للدولة  :)1-3(  رقماجلدول                      

    2004  
  حمققة

2005  
  حمققة

2006  
  حمققة

2007  
  غلق

2008  
LFC 

2009  
LFC 

  مداخيل امليزانية
  من اجلباية البترولية. م

1.599.3  
862.2  

1.719.8  
899.0  

1.835.5  
916.0  

1.900.3  
973.0  

2.763.0  
1.715.4  

2.786.6  
1.628.5  

  ة  امليزانينفقات
  التسيري 
  التجهيز

1.860.0  
1.241.2  
618.8  

2.105.1  
1.232.6  
872.5  

2.543.4  
1.452.0  
1.091.4  

3.143.4  
1.662.8  
1.480.6  

4.882.2  
2.363.2  
2.519.0  

5.191.5  
2.593.7  
2.597.7  

  - 2.404.9  - 2119.2  - 1.243.1  - 707.9  - 385.2  - 260.7  رصيد امليزانية 

���ـــ������������ـ�ر 

  د�ـ�ــــــــ�ر

  - 1.604.7  - 1401.6  - 1.258.0  - 705.6  - 472.2  - 187.3   الرصيد اإلمجايل للخزينة

  - PIB  4.3 -  5.1 -  8.4 -  13.2 -  18.5 -  20.5/ رصيد امليزانية 
% 

  - PIBHH  6.9 -  9.2 -  15.5 -  23.8 -  36.5 -  37.8/ رصيد امليزانية 

Sٍource: Ministère des Finances, Rapport de Présentation du Projet de la Loi de Finances  pour 2009, le 

Budget de L'Etat, 2009, p 9. 

 املوازنة العامة   نفقات نالحظ أن    النفقاتاملداخيل و   سري  و تتبع    ،2009 خالل قراءة ميزانية الدولة لسنة       من      
زينة العامـة   اخلكما أن   .  مليار دينار  2409.9 ـكرب من مداخيلها وهذا من خالل العجز املقدر ب        أللدولة كانت   

أي ( مما يشري إال أن العجز املسجل يف املوازنة العامـة            ، مليار دينار  1604.7 ـ ب  سجلت أيضا عجزا يقدر    للدولة
لكون عجـز املوازنـة سـببه        ، مت تغطيته بالسحب من اخلزينة العمومية من طرف احلكومة         )النقص يف املداخيل  

سعر ( املعتمد يف تقدير املوازنة مع السعر احلقيقي له       لبترول  يل ا لربملسعر املرجعي   اإلحنراف الناتج عن الفرق بني ا     
 يف اخلزينة العمومية فقد مت تغطيته بالسحب من صندوق ضـبط اإليـرادات       املسجل أما بالنسبة للعجز   .)صديرتال
)FRR(،      عجز امليزانيـة    أي أن  ، مليار دينار  4362.8 إىل مستوى    2008 جويلية   14 الذي وصل رصيده لغاية 
عتبار إ ب  الفرق بني السعر املرجعي والسعر احلقيقي لربميل البترول،         لسنوات متتالية راجع إىل    املسجلعامة للدولة   ال
 وما قل   ،)FRR(صندوق ضبط اإليرادات    من مداخيل يصب يف      السعر املرجعي    الزائد عن   امليزانية ه أثناء إعداد  أن

ا ال تتبـع  أل ،لدول النامية خاصة البترولية منها ل بالنسبةة الذي ميثل مشكلهذا السعر يظهر كعجز يف املوازنةعن  
سوى حلني لتغطية أي عجز يف املوازنة العامة، إما السحب مباشرة من صندوق ضبط اإليرادات وما قد يـنعكس                   

 علـى عتمدت وما زالت تعتمد كليـا       إ، واجلزائر   يستدانة مباشرة  من العامل اخلارج     على األجيال القادمة، أو اإل    
  . احلل الثاين يف السنوات األخريةمنن كانت خففت إهذين احللني و

 

                                                 
1- Ministère des Finances, Rapport de Présentation du Projet de la Loi de Finances pour  2009, Op. Cit., p.p 8-
9. 
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 )سعر التصدير ( نعرض خمتلف أرصدة املوازنة العامة للدولة بالسعر احلقيقي        )2-3(رقم       ومن خالل اجلدول    
  .  لربميل البترول ونسبته إىل الناتج احمللي اإلمجايل

  .)2008-2003( املوازنة العامة للجزائر خالل الفترة العجز أو الفائض الكلي يف: )2-3( اجلدول رقم
  )أمريكيمليون دوالر (

  2003  2004  2005  2006  2007  2008*  

 5.672 6.051 12.218 15.838 6.383 12.949  العجز أو الفائض الكلي

 8.4 7.1 11.9 13.5 4.8 7.6 النسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل(%)

    .بيانات أولية *

 املصدر: من إعداد الطالب بناءا على بيانات التقرير اإلقتصادي العريب املوحد 2008، صندوق النقد العريب، ص 336.   

 2004 املوازنة العامة للدولة لسنة نأنالحظ  سنة األساس، 2003و بإعتبار   من خالل اجلدول أعاله        
ىل إخنفاض نسبتها إ مع األساسارنة بسنة مق مليون دوالر 6566 يقدر بـ سجلت إخنفاض يف فائضها الكلي 

 أي ،على فائض مقارنة جبميع السنواتأسجلت  فقد 2005أما بالنسبة لسنة ، %2.8مجايل بـاإل الناتج احمللي
    %5.9 ـمجايل بىل الناتج احمللي اإلإرتفاع يف النسبة إ صاحبه ، مليون دوالر عن سنة األساس2899بـ 
 مليون دوالر و 731 ـ ب2006مجايل لسنة ىل الناتج احمللي اإلإالنسبة  إرتفعت  وخنفض فائض امليزانيةإبينما 
حيث  بالنسبة لفائض امليزانية  2008 و 2007 يتخنفاض يف سن مقارنة بسنة األساس، وقد إستمر هذا اإل4.3%

ىل الناتج احمللي إ خنفضت النسبةإعلى التوايل، بينما  مليون دوالر 7277 مليون دوالر و 6898 ـخنفاض بقدر اإل
مجايل لسنة خنفاض الناتج احمللي اإلرتفاع يف النسبة راجع إلهذا اإل( %0.8 رتفعت بـإ  و%0.5مجايل بـ اإل

 ونشري هنا إىل أن هذه الفوائض ناجتة عن تقييم .بالنسبة لسنة األساس على التوايل ،)2003 مقارنة بـ 2008
   .لسعر احلقيقي لربميل البترولمداخيل ونفقات املوازنة العامة للدولة با

  L'endettement publique :املديونية العمومية :ثانيا

 والدائنيـة  ةتساع حركة املبادلة الدولية بني الدول بعضها البعض، قيام العديد من عالقات املديونيإيترتب على       
قتصادية دولية تصبح تارة    إ يف عالقات    فكل دولة تدخل  . ستحقاقات مالية متبادلة  إاملتبادلة، واليت تترجم يف صورة      
سـتثمارات  ىل مـستوى اإل   إدخار احمللي ضئيال بالقيـاس       فكلما كان مستوى اإل    .1دائنة وأخرى مدينة للخارج   

لتجأت يف متويـل بـرامج     إواجلزائر مثل سائر البلدان النامية       .2ىل التمويل اخلارجي  إكلما زادت احلاجة    املطلوبة،  
وهذا ما أدى إىل تـراكم الـدين        . املخططات التنموية إىل اهليئات واملؤسسات املالية الدولية      قتصادية و   التنمية اإل 

 بشكل مقلق، مما قد يوصلها إىل حالة العجز عن التسديد، ولكـن مـع حتـسن                 رتفعإاخلارجي عرب السنوات، و   
عار النفط و الغـاز خـالل       رتفاع أس إستفادت اجلزائر من    إ"مداخيل اجلباية البترولية يف السنوات األخرية، فقد        

 سنة  16% مقابل   2006 من الناتج الداخلي اخلام سنة       4%السنوات األخرية يف خفض دينها اخلارجي إىل حوايل         

                                                 
  .89، ص 2006 ، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، لبنانقتصادية الدوليةأسس العالقات اإلسوزي عديل ناشد، ، جمدي حممود شهاب -1
  .223، ص 1989، الطبعة الثالثة، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، دراسات يف اإلقتصاد الدويل سامي عفيفي حامت، -2
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وقد كان جناح سياسة تقليص  املديونية للجزائر و رفع مستوى األمن املايل اخلارجي بفـضل مواصـلة                  ،  2005
فتسجيل اجلزائر ملداخيل إضافية من الصادرات البترولية واليت         .2006"1التسديدات املسبقة و زيادة وتريا خالل       

خفف العبء على    التسديد املسبق للمديونية الذي      ستغالهلا يف إسجلت كمداخيل يف صندوق ضبط اإليرادات مت        
 4 من   وفر مداخيل إضافية من التسديد املسبق وقد قدرت بأكثر        ، و   حرر القرار السياسي للبالد   ، و   موازنة الدولة 

من الدول القالئل  من بني دول العـامل  " واجلزائر هي    .كتسبتها اجلزائر من تسديدها املسبق للديون     إ ، دوالر رمليا
  .) "2من مخسة إىل ستة مليار دوالر سنويا( مديونيتها اخلارجية بإنتظامالثالث اليت تسدد 

نتهت بتـسديد كامـل     إنادي لندن    و يسنادي بار  باشرت اجلزائر مفاوضات شاقة مع دائنيها خاصة         لقدو     
 مليار دوالر هي على عاتق الصناعيني اجلزائريني اخلواص ضمنتها الدولـة            4 إال حوايل    يبقديوا على مراحل ومل     

   .اجلزائرية
  .2007-2000     واجلدول التايل يوضح تطور املديونية العمومية خالل الفترة 

  .)2007-2000(خالل الفترة  املديونية العمومية :)3-3( اجلدول رقم
   )  مليار دينار جزائري:الوحدة(                                          

  
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  


	��� دا���� � ���	��  

	��� ��ر��� � ���	��  

1.022.900  
1536466  

999.400  
1408535  

980.500  
1164534  

982.244  
1081423  

1000000  
980139  

1094.300  
849730  

1779.700  
65025  

1.044.100  
65665  

 ���	
	��� ا���
1109765  1842227  1944030  1980139  2063667  2145034  2407935  2.559.366  ��
	ع ا�  

��	
137.941  132.460  192.830  262.597  273.378  283.431  272.369  302.958   (∗)��	��� ��ر��� ��  

  203606  197.485  1042560  1242.736  1354801  1447965  1680903  1839.424  ��ت ا���ر��� ���ا��
	ع ا�

  1044100  1779700  1094300  1000000  982244  980500  999400  1022900  ���ا��ت ا��ا���� ��
	ع ا�

  ���ا��ت ��
	ع ا�
  ا��ا���� وا���ر��� 

2.862.324  2680303  2428465  2337.045  2242736  2.136.860  1.977.185  1.247.706  

  ) تستفيد من ضمان الدولة (مديونية خارجية مضمونة من طرف الدولة  :(*)

 ٍ Source: Ministère des Finances, Op. Cit.  

 مليار دينار سنة    65665 إىل   2000 مليار دينار سنة     1536466إن إخنفاض املديونية العمومية اخلارجية من            
 يؤثر تغريه  إخنفاض أو إرتفاع املديونية العمومية الداخلية ال      (  يف جمموع املديونية العمومية    ، صاحبه إخنفاض  2007

 سـري ، فبتتبـع  )بشكل كبري على جمموع املديونية العمومية كون تغريه طفيف مقارنة باملديونية العمومية اخلارجية         
 لتـنخفض مـن     ،  2007ىل غايـة    إ و 2000خنفاضها املتتايل بدءا من سـنة       إ املديونية العمومية نالحظ     جمموع

، وهـذا نتيجـة     2007 مليار دينار جزائري سنة      1109765، إىل   2000 مليار دينار جزائري سنة      2559366
أما خبصوص جمموع إلتزامات الدولة الداخلية واخلارجية فقـد         لتجأت إليه اجلزائر مع دائنيها،      إالدفع املسبق الذي    

هذا راجع إىل وفـاء     ،  2007 مليار دينار سنة     1247706 إىل   2000  مليار دينار سنة   2862324إخنفضت من   

                                                 
    .173 صمرجع سبق ذكره،  غاملي زهرية، - 1

2- Youcef DEBBOUB, Le Nouveau mécanisme économique en Algérie, Sans édition, Office des Publications 
Universitaires, Alger, 2000, p 168. 
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 القطـاع اخلـاص     عـاتق  ديون على     عبارة عن  2007الدولة بإلتزاماا اخلارجية، مع العلم أن املبلغ املتبقي سنة          
  .تضمنها الدولة اجلزائرية

  FRR ( fonds de régulation des recettes( : صندوق ضبط اإليرادات :ثالثا

الفارق بني الـسعر احلقيقـي       هي صناديق تسجل فيها إيرادات       :)صناديق السيادة (صندوق ضبط اإليرادات         
 موازنة الدولة، وال يتم السحب منه إال إذا سجل عجز يف املوازنة             ه السعر املرجعي الذي تبىن علي     لربميل البترول و  
 19 دوالر للربميل بعدما كـان       37 ـعر مرجعي يقدر ب    علما أن املوازنة العامة للدولة تبىن على س        ،العامة للدولة 
السيولة اليت حيوز عليها صندوق ضبط اإليـرادات        "ن  إ، ف )2008-2000(وخالل الفترة    . سابقا دوالر للربميل 

)FRR (    وحركة السيولة املسجلة منذ     . مليار دينار  4362.4 إىل مبلغ قدره   2008 جويلية   14قد وصلت بتاريخ
  :  كالتايل2008 قدرت لغاية سنة 2000سنة إنشاء الصندوق يف 

        الفترة  مليار دينار خالل7485.8 إيرادات الصندوق املسجلة من فائض اجلباية البترولية قد وصلت إىل -

   .2008جويلية 14 –2000
ـ         3482.9رتفعت إىل   إ السحب من موجودات الصندوق      -   44.4% ـمليار دينار أي بنسبة سحب تقـدر ب

ستعانة بتمويل العجز   واإل)  مليار دينار  2809.5(ت املسجلة قد وجهت أساسا لتسديد املديونية اخلارجية         املسحوبا
 مـن قـانون     25 بالفقرة   له، املخول   )FRR(يف اخلزينة العمومية من خالل موجودات صندوق ضبط اإليرادات          

  .  كانت هامشية نسبيا،2006املالية التكميلي لسنة 
لتمويل العجز يف اخلزينـة  العموميـة        ) FRR(اليت متت من صندوق ضبط اإليرادات       وجمموع عمليات السحب    

 .1 " من جمموع عمليات السحب الكلية من الصندوق19.3%كانت 
  .2008-2000واجلدول التايل يبني حركة األموال يف صندوق ضبط اإليرادات للفترة      

  .)2008-2000( خالل الفترة صندوق ضبط اإليرادات :)4-3( اجلدول رقم
  )مليار دينار جزائري: الوحدة (

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008*  

 �  : ا�
�ا��

-  �   %	ا�12/31#$!�
-�   *	ا() �' ا��&�

   ا�&�+و���
    0/&�. %-, ا���ا(+-

  
0  
  

453.237  
0  

  
232.137  
  

123864  
0  

  
171534  
  

26504  
0  

  
27978  
  

448910  
0  

  
320892  
  

623499  
0  

  
721.688  
  

1368836  
0  

  
1.842.686  
  

1798000  
0  

  
2931.045  
  

1738848  
0  

  
3215530  
  

1264064  
0  

  : ا����1ا��ت 
- ���	�
0/�� ا�   
-,-% .�&/0 ��/0   

   ا���ا(+ 
-.&/� ��/0   

	��� ا���ر��� �
��   
- ��� �	
0   

 ���	
  ا���-� ا��
- �:  %	ا$# �!�

12/31    

  
221100  
-  
  
0  
  
  
-  
  

232.137  

  
184467  
-  
  
0  
  
  
-  
  

171.534  

  
170060  
-  
  
0  
  
  
-  
  

27.978  

  
156000  
-  
  
0  
  
  
-  
  

320.892  

  
156559  
-  
  

57.144  
  
  
-  
  

721.688  

  
247838  
-  
  
0  
  
  
-  
  

1.842.686  

  
618111  
-  
  
0  
  
  

91530  
  

2.931.045  

  
314455  
607.956  
  
0  
  
  

531.952  
  

3.215.530  

  
66788  
-  
  
0  
  
  

50.000  
4.362.836  

 ( * )   : ��!� :14 ���	� 2008   

Source: Ibid , P 13.  

                                                 
1  -  Ministère des finances, Op.Cit, p:12. 
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، سجلت إخنفاض متتايل مقارنة     2002 و 2001أن مداخيل الصندوق يف سنة      اجلدول أعاله   خالل  نالحظ من      
 مليار دينار، وهذا راجع إىل إخنفـاض سـعر          426733 و 329373بـ، حيث قدر هذا اإلخنفاض      2000بسنة  

اإلخنفـاض بــ    كـان    حيث   2000إلستخدامات فقد تراجعت مقارنة بسنة      للنسبة  الربميل من البترول، أما با    
 وبالتايل  أخرى، من سنة إىل      العمومية  املديونية تناقص مليار دينار على التوايل، وهذا ناتج عن         51040،  36633

بينما يف  .   فقط مية العمو  هذه اإلستخدامات موجهة لتسديد املديونية     أن، مع العلم    هاتناقص املبالغ املوجهة لتسديد   
 مقارنـة بـسنة     يرادات، إرتفعت مداخيل صندوق ضبط اإل     2006،2007،  2005،  2004،  2003السنوات  
 ، مليار دينار علـى التـوايل  1771496، 1342332، 596995،  422406 بـحيث سجلت فارق    ،  2002

 أما بالنسبة لإلستخدامات فقـد       يف هذا هو إرتفاع سعر الربميل من البترول يف السوق العاملية،           يوالسبب الرئيس 
 مليار دينار على التوايل، وهـذا  70645 و 14060 بـ 2002 مقارنة بسنة 2004 و  2003إخنفضت يف سنيت    

 مليار دينار ، بينما إرتفعت يف       57144 قدر بـ    2004راجع لنفس السبب السابق مع تسديد مسبق للديون سنة          
 مليار دينار على التـوايل      1001303،  539581بـ 2002قة   مقارنة بنفس السنة الساب    2006 و   2005سنيت  

 ومتويل عجز اخلزينة الذي قـدر       2007 مليار دينار سنة     607956وهذا راجع لتسديد تسبيق بنك اجلزائر ملبلغ        
 إخنفـاض سـعر     2008لكن يف سنة    .  مليار دينار على التوايل    531952 و   91530 بـ   2007 و   2006سنة  

 بــ   2007خنفاض مداخيل الصندوق مقارنـة بـسنة        إ إىل    اإلقتصادية العاملية أديا   زمةبرميل البترول وظهور األ   
 إىل مليار دينار، وهذا راجـع       1337575خنفاض يف إستخدامات الصندوق بـ      إ مليار دينار، صاحبه     474784
ـ   تضمنهاغلب املديونية العمومية للجزائر وما بقي ديون على عاتق اخلواص           أتسديد   خنفـاض  إة، و  الدولة اجلزائري

    .  مليار دينار على التوايل50000 إىل 531952عجز اخلزينة العمومية من 

  .قتصاد الجزائريتنافسية اإلالجزئية لمؤشرات  ال:المطلب الثاني
قتصاديون يف قياس التنافسية الوطنية نوعني من املؤشرات، األوىل مؤشرات جزئية تعتمد على معايري              يستعمل اإل     

ـ       و متغريات ك    اإلنتاجية، أداء التجارة اخلارجية، و سعر الصرف        :مية و نوعية تغطي جوانب التنافسية املتعددة ك
املؤشـرات  ف .1اخل، باإلضافة إىل املؤشرات املركبة اليت يتم احلصول عليها من خالل جتميع املؤشرات اجلزئية             ... 

ـ  ورامسـي    قتـصاديون  واإل الباحثون هايستعمل املركبة،   أوسواء كانت اجلزئية       للـدول  قتـصادية  اإل تسياساال
قتصاد، بذلك  وهو ما يؤدي إىل فهم البنية التركيبية لإل        ،قتصاد الدولة ملعرفة نقاط القوة والضعف إل     ،واملستثمرون

قتـصاد  ب القـدرة التنافـسية لإل     يضع اخلطط املناسبة ملعاجلة اخللل الذي قد يص       على و تكون هلم القدرة الالزمة     
أهم املؤشرات املقترحة لقيـاس      "من  و   .قتصاد الدولة إ الدال على مدى صحية وتنافسية       قياسامل هي   تفاملؤشرا

                                                 
، غري منشورة، كلية العلوم )ختصص حتليل إقتصادي ( ، رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية دراسة تنافسية اإلقتصاد اجلزائري يف ظل العوملة اإلقتصاديةإبراهيم عبد احلفيظي،  - 1
 .177، ص 2008 – 2007قتصادية وعلوم التسيري، قسم العلوم اإلقتصادية، جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر ، اإل
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التنافسية الوطنية، هي تلك املتعلقة بنمو الدخل احلقيقي لألفراد، إضافة إىل النتائج التجارية للبلد، و كذا أسـعار                  
   .1"الصرف و تأثريها على الصادرات

    :يل ومتوسط نصيب الفرد من الناتجأداء الناتج احمللي اإلمجا :أوال
  :اإلمجايل أداء الناتج احمللي -1

 وبأسـعار   2008لقينا نظرة على أداء الناتج احمللي اإلمجايل بالنسبة للدول العربية جمتمعة بالنسبة لـسنة               أإذا       
 %15.1و يقدر حبوايل    مقارنة مبعدل من    % 26.6 السوق اجلارية فإننا نالحظ بأنه قد حقق معدل منو يقدر حبوايل          

 وهي نسبة منو مهمة جدا حققتها الدول العربية ويعد أعلى معـدل  %11.5 ـ، أي بزيادة تقدر ب  2007يف العام   
 بالنسبة إىل الدول العربية  2008 ويعزى هذا النمو احملقق بالنسبة لسنة        ،2000منو باألسعار اجلارية حمقق منذ العام       

رتفاع أسـعار   إستخراجية وعلى رأسها البترول، ف    تاج السلعي خاصة الصناعات اإل    إىل النمو املرتفع لقطاعات اإلن    
 ساهم وبصفة فعالـة     له، إىل أعلى مستوى     2008 سنةالبترول يف األسواق العاملية خالل النصف األول من         برميل  

رتفع إلألسعار الثابتة فقد     أما بالنسبة    .%38.6سعار اجلارية بنسبة    يف زيادة إمجايل القيمة املضافة هلذا القطاع وباأل       
، وذلـك رغـم     2008 سنة %6.0 ىل إ 2007 سنة يف   %5.2معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية من         
  .إقتصاديات الدولقتصادية العاملية على زيادة الضغوط التضخمية وبداية تأثري األزمة اإل

  .ايل للدول العربية جمتمعة ودول املغرب العريب منفردة تطور الناتج احمللي اإلمجأكثر     واجلدول التايل يوضح 
  .)2008-2002(الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار السوق اجلارية خالل الفترة : )5-3( رقم اجلدول

 )مليون دوالر(

  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008*  

  1.898.619  1.504.657  1.307.356  1.099.541  898.672  752.220  673.131  جمموع الدول العربية

  170.300  134.143  117.288  103.103  85.352  67.864  56.755  اجلزائر
  40.885  35.650  31.147  29.093  28.251  24.982  23.143  تونس

  76.732  63.854  55.227  45.395  33.420  26.296  21.924  ليبيا
  85.743  75.119  65.637  59.524  56.948  49.819  40.474  املغرب

  3.615  2.819  2.699  1.857  1.495  1.285  1.146  انياموريت
  .بيانات أولية*

  .266، ص 2008، صندوق النقد العريب، قتصادي العريب املوحدالتقرير اإل على معطيات امن إعداد الباحث بناء: املصدر

ار السوق اجلاريـة    مجايل بأسع اإلن اجلزائر حققت زيادة متصاعدة يف الناتج احمللي         أمن خالل اجلدول نالحظ          
 2003ر الزيادة يف الناتج لـسنوات        سنة أساس يكون مقدا    2002عرب كافة سنوات الدراسة، وإذا ما جعلنا سنة         

 113.545،  77.388،  46.348،  28.597،  11.109، مقدر بـ    2008،  2007،  2006،  2005،  2004
بالعملة احمللية أنظـر امللحـق   ار السوق اجلارية و الناتج احمللي اإلمجايل بأسع وملعرفة قيم( مليون دوالر على التوايل   

                                                 
 .177مرجع سبق ذكره، ص براهيم عبد احلفيظي، إ -  1
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بـرامج  " كذلك يعزى هـذا إىل       رتفاع الكبري ألسعار برميل البترول يف السوق العاملية،       إلل، يعزى هذا    )01رقم  
، وتشمل هذه الربامج يف الوقـت    2001اإلستثمار العمومي، حيث بوشر أول برنامج يف السداسي الثاين من سنة            

 إال  ،1"ع هامة للهياكل القاعدية، واليت مسحت على اخلصوص بتحسني مناخ إستثمارات املؤسسات           الراهن، مشاري 
ىل إأن هذه الزيادة مل متس اجلزائر فقط بل مست كامل الدول العربية عامة والدول املغاربية خاصة، وهذا راجـع                    

لتونس، السياحي وقطاع الفالحة    القطاع السياحي بالنسبة    :  زيادة مداخيل   ذلك  زيادة على  ،نفس السبب السابق  
بالنسبة للمغرب، الصيد البحري وقطاع املناجم بالنسبة ملوريتانيا، القطاع الطاقوي بالنسبة لليبيا، كما كانت نسبة               

بالنسبة موع الدول العربية خالل السنوات      سعار السوق اجلارية    أمجايل ب تطور مسامهة اجلزائر يف الناتج احمللي اإل      
 على التـوايل    %8.97،  %8.92،  %8.97،  %9.38،  %9.50،  %9.02،  %8.43 ،   2008  ىلإ 2002من  

حتاد املغـاريب   ذا ما قورنت مع باقي دول اإل      إ و وتعد هذه النسب املتزايدة كبرية إذا ما قورنت بعدد الدول العربية،          
 2008ون دوالر لـسنة      ملي 85.743 قيمةستثناء املغرب الذي قارب نسبيا      إننا نالحظ الفرق الشاسع والكبري ب     إف

  .فقط
طالق الدولة موعة من الـربامج الـيت        إقتصاد اجلزائري من خالل     مجايل على اإل  نعكس منو الناتج احمللي اإل    إ     

 هيكلة بعـض    إعادةبرنامج الدعم الفالحي، برامج دعم الصناعات التقليدية، برامج         : قتصادي مثل تدعم النمو اإل  
، مشاريع بىن حتتية ضخمة كالطريق الـسيار        ض الشركات و املؤسسات املالية    الشركات الكربى، مسح ديون بع    

قتـصادي، وقـد     النشاط اإل  حلركة دعم   أعطى مما    غرب، برنامج مليون سكن، برامج تشغيل الشباب،         -شرق
  :  وهذا ما يبينه اجلدول التايلسامهت قطاعات النشاط يف خلق هذه النواتج بنسب متفاوتة

  .التقسيم القطاعي لنمو إمجايل الناتج الداخلي احلقيقي :)6-3( رقم اجلدول 
  2007  2006  2005  2004  2003  السنة

  0.9-  2.5-  5.8  3.3  8.8  احملروقات 
  5.0  4.9  1.9  3.1  19.7  الفالحة

  5.9-  7.6-  14.4-  15.7-  20.6-  الصناعة الغذائية
  3.2  2.1  1.7  2.5  2.9  صناعة القطاع اخلاص

  3.0  2.0  5.1  5.2  6.9  يإمجايل الناتج الداخل

  .79، ص 2009، 12، العدد قتصاديةإجملة دراسات ، )2009-2000( قتصادية يف اجلزائر الواقع واآلفاقاإلصالحات اإلعبد الرمحان تومي،  :املصدر 

     من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قطاع الفالحة حقق أكرب نسبة منو ساهم ا يف تكوين إمجـايل النـاتج                    
 فقد  ،2005 و   2004  نيت، بينما يف س   2002 مقارنة بسنة    2003 سنة   %19.7خلي احلقيقي بنسبة تقدر بـ      الدا

ـ       بـاقي   ضـمن  األوىلعلى التوايل وإحتل بـذلك املرتبـة         %5.8 و   %3.3حقق قطاع احملروقات منوا يقدر ب
، فقد كان قطاع الفالحة    2007 و   2006ساهم به يف تكوين هذا الناتج، أما بالنسبة لسنيت          هذا النمو    ،القطاعات

ومما سبق يتبني لنا جهود     .  على التوايل  %5.0 و   %4.9 من حيث النمو، حيث حقق       األوىل يف املرتبة    أخرىمرة  
                                                 

  .11-10ص .، ص2009 فريفي، 8، العدد جملة األحباث اإلقتصادية، معامل اإلستقرار املايل وتنمية القطاع املصريف يف اجلزائر حممد لكساسي، -  1
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طـار  إستراتيجي بالنسبة للدولة اجلزائريـة، يف       إ قطاع الفالحة الذي يعترب قطاع       وإنعاش تطوير   إىلالدولة الرامية   
  .سياسة تنويع مداخيل اجلزائر

 تقسيم مكونات النـاتج     اآلن، حناول   التقسيم القطاعي لنمو إمجايل الناتج الداخلي احلقيقي      برزنا    أ        بعد ما   
 تتمثل يف نسبة مسامهة القطاع العام واخلاص، واجلدول التايل يبني تطور املنتـوج              أخرىالداخلي اخلام من زاوية     

        . و نسبة مسامهة كل قطاع2006-2003ني سنوات الداخلي اخلام والقيمة املضافة بالنسبة للجزائر ب
            تطور املنتوج الداخلي اخلام والقيمة املضافة بالنسبة للجزائر بني سنوات :)7-3(  رقماجلدول     

)2003-2006(.  
 )الوحدة مليار دينار(

  الطابع القانوين  2006  2005  2004  2003
  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة

نسبة القطاع العـام يف     
  املنتوج الداخلي اخلام

550.6  22.9%  598.65  21.8%  651.0  21.59%  704.05  20.44%  

نسبة القطاع اخلاص يف    
  املنتوج الداخلي اخلام

1887.2  77.1%  2146.75  78.2%  2364.5  78.41%  2740.06  79.56%  

  %100  3444.11 %100  3015.5 %100  2745.4  %100  2434.8  اموع

  .25، ص 2009تصال، اجلزائر، قتصادية، الطبعة األوىل، كاملا لإلالوضعية اإل: 2009جتماعي للجزائرقتصادي واإلرشيد بن يوب، الدليل اإل :املصدر

  بني سنوات    ج الداخلي اخلام  واملنتالقطاع العام يف تكوين      نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة مسامهة             
 بينما يف   %22.9 نسبة تقدر بـ     2003ض مستمر من سنة ألخرى، فلقد سجل يف سنة          خنفاإ يف   2003-2006
، أما فيما خيص القطاع اخلاص فقد إرتفعـت نـسبته           %2.46بفارق   %20.44 فقد كانت النسبة     2006سنة  

 و  2003 سـنة    %77.1 من سنة إىل أخرى، حيـث قـدر بــ            )نسبة املسامهة يف تكوين الناتج احمللي اخلام      (
 وهذا كله راجع إىل التحوالت اإلقتصادية اليت عرفتها اجلزائر من خالل            ،%2.46 بفارق   2006سنة   79.56%

  و تأهيـل   ختلي اجلزائر عن التسيري املخطط لإلقتصاد عن طريق خوصصة املؤسسات العمومية، وإعـادة هيكلـة              
  .  كية املؤسسات العمومية، والتخلي التدرجيي عن ملاملؤسسات املتبقية، وتشجيع اإلستثمار اخلاص واملشترك

  : متوسط نصيب الفرد من الناتج-2
 4.755رتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية يف الدول العربية مـن حـوايل                  إ    

 يف املائـة    23.2، مسجال بذلك معدل منو بلغ حنو        2008 دوالر يف عام     5.858 إىل حوايل    2007دوالر يف عام    
 حتسن مستوى دخل الفرد يف كـل        إىلرتفاع  ويعزى هذا اإل  . 2007 يف املائة يف عام      12.3ابل معدل منو بلغ     مق

 تغيري كـبري    يطرأومل  .  يف املائة يف العراق    47.9 يف املائة يف السودان و       5.3الدول العربية مبعدالت تراوحت بني      
 .1على ترتيب الدول العربية

                                                 
  .19 ص ،مرجع سبق ذكره صندوق النقد العريب، -  1
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وسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية جمتمعـة ودول إحتـاد              واجلدول التايل يوضح مت          
  .املغرب العريب منفردة

  
  .2008-2000مجايل  متوسط نصيب الفرد من الناتج اإل:)8-3( اجلدول رقم

 )دوالر أمريكي(

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  الدولة

معدل النمو 
(%)  
2007-
2008  

  23.2  5858  4755  4234  3647  3056  2615  2393  2414  2518  وسط الدول العربيةمت
  24.8  4916  3939  3503  3133  2637  2131  1810  1772  1801  اجلزائر
  13.5  3959  3487  3076  2901  2844  2539  2366  2073  2032  تونس

1052  9038  8071  6848  5206  4227  2641  5141  6130  ليبيا
0  16.4  

  12.4  2632  2342  2079  1916  1862  1655  1366  1295  1288  املغرب
  25.2  1128  901  884  623  513  453  413  412  405  موريتانيا

  .19 ص مرجع سبق ذكره،صندوق النقد العريب،  على معلومات مفرغة من قاعدة بيانات امن إعداد الطالب بناء: املصدر

   : التايل تفريغ معطيات اجلدول اخلاصة باجلزائر يف الشكلميكن     
  .    2008-2000 منحىن تطور متوسط نصيب الفرد اجلزائري من الناتج احمللي اإلمجايل للفترة :)1-3(  رقمالشكل
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  .)8-3(من إعداد الباحث بناءا على معطيات اجلدول رقم : املصدر              
يف منـو  بالنـسبة للجزائـر     ، نالحظ أن متوسط نصيب الفرد     )8-3(واجلدول رقم   أعاله  من خالل الشكل         

، بفارق يقدر   2008 دوالر سنة    4916 دوالر، وصل إىل غاية      1772 حيث كان    ،2001متصاعد بدءا من سنة     
 دوالر، وهذا راجع إىل اإلرتفاع التدرجيي ألسعار برميل البترول و اإلصالحات اإلقتصادية اليت قامـت                3144بـ

يل القطاعات األخرى وأصبحت تساهم بنسب معتربة يف تكـوين          ا اجلزائر لتنويع مداخيلها، حيث زادت مداخ      
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حظ هذا جليا يف نسبة النمو احملققـة لـسنة          الناتج احمللي اإلمجايل الذي إنعكس على متوسط نصيب الفرد، ويال         
  .%24.8، حيث بلغت 2009بـ مقارنة 2008

 بنصيب الفرد بتـونس وليبيـا بالنـسبة              أما متوسط نصيب الفرد اجلزائري من الناتج احمللي اإلمجايل مقارنة           
، تأيت يف املرتبة الثالثة بعد ليبيا وتونس، وهذا راجع إىل عدد سكان كل دولة، حيث كان               2004-2000لسنوات  

قل وهذا لنفس   أالناتج احمللي اإلمجايل للجزائر أكرب منه بالنسبة لتونس وليبيا، إال أن متوسط نصيب الفرد منه كان                 
فقد إحتلت اجلزائر املرتبة     ،2008-2005أما باقي سنوات الدراسة أي       ،)عدد السكان (ا  سابقالسبب الذي ذكر    

، واألوىل يف معدل النمو، وهذا راجـع إىل اإلرتفـاع القياسـي             د بعد ليبيا من حيث متوسط نصيب الفر       الثانية
مجـايل   القياسي للناتج احمللي اإل    رتفاعىل اإل إدى  أوالتدرجيي ألسعار برميل البترول يف السوق العاملية الذي بدوره          

ـ  مقارنـة    2008نعكس على متوسط نصيب الفرد حيث وصلت نسبة النمو سنة           إالذي    %24.8ىل  إ 2007بـ
فيتـسمان   املغرب وموريتانيـا     :وهو معدل قياسي مل حتققه اجلزائر من قبل، وخبصوص باقي دول املغرب العريب            

عتمادهم على قطاعات غري طاقوية يف تكوين الناتج        حتاد، نظرا إل  اإلمبتوسط نصيب الفرد األقل بالنسبة لباقي دول        
وإرتفـاع عـدد الـسكان بالنـسبة      اليت تتسم مبداخيل ضعيفة نسبيا مقارنة مع قطاع احملروقاتاإلمجايل، احمللي  
    .للمغرب

  . النتائج التجارية:ثانيا
قدم صور األعمال الدولية اليت مارستها الشعوب على        سترياد من أ  تعترب التجارة اخلارجية ممثلة يف التصدير واإل           
إال أن املالحظ أن حجم التجارة اخلارجية بني الدول يف الوقت احلايل قد تضخم وزاد بـصورة                 . ختالف تارخيها إ

 بنـسبة قتصاد اجلزائري يعتمد    عتبار اإل إب،  اكرب من صادرا  أواجلزائر يف جمال التجارة اخلارجية، وارداا       .  1كبرية
جلزائر عملت  اعلى الواردات، يف حني أن صادراته مشكلة من البترول خصوصا وقطاع احملروقات عموما، ف             كبرية  

 مشجعة  ، قامت بالعديد من اإلجراءات    ، لذا الواردات وتنويع صادراا  حجم  يف السنوات األخرية على التقليل من       
إنشاء وكاالت وهيئات خاصة كالوكالة      ب ،روقاتاخلواص واملؤسسات العمومية على التصدير خارج قطاع احمل       ا  

سترياد خاصة السلع املنتجـة     احلد من الواردات عن طريق عدم منح رخص اإل        ،  الوطنية لترقية الصادرات وغريها   
عتبارهـا الوسـيلة األهـم للرقـي        إستقرارها يف اجلزائر ب   إستثمارات األجنبية املباشرة و   تشجيع قدوم اإل  ،  حمليا  

تفاقيات دولية وذلك لفتح الطريق أمام املنتجات الوطنيـة للـدخول           إالدخول يف حتالفات و   ،  يةبالصادرات الوطن 
  .لألسواق الدولية

النتائج  النهائيـة لعمليـات التبـادل        " :، جند أن  2009فبإلقاء نظرة على التجارة اخلارجية للجزائر لسنة              
ـ     سجلت فائض يف امل    2009التجاري اخلارجي للجزائر خالل سنة        مليـار دوالر    4.59 ـيزان التجاري يقدر ب

                                                 
  .10ص مرجع سبق ذكره،  عبد الغين حامد، ، كاملمصطفى -  1
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). 44.91%(خنفاض اهلام للـصادرات     الذي يفسر باإل  . 2008 مقارنة بسنة    88%خنفاض حوايل   إأي ب . أمريكي
  . 20081" خالل سنة 20.1% عوض 2009 يف سنة 11.2%لواردات بواسطة الصادرات انسبة تغطية حيث 
  .2009 و 2008جارة اخلارجية للجزائر بني سنيت واجلدول التايل يبني تطور حركة الت     

  .2009-2008   للجزائر لسنيتامليزان التجاري  :)9-3(  رقماجلدول
   )القيمة باملليون(

  2008  2009    

  DA USD DA USD Evol .USD % 

  - 0.95  39103  2840493  39479  2572033  الواردات 

  - 44.91  43689  3165626  79298  5142670  الصادرات 

    4586  325133  39819  2570637  امليزان التجاري 
    112  201  % نسبة التغطية 

Source : CNIS :Op Cit., p 1. 

 مليون دوالر، أي ما يعادل      43689 سجلت مبلغ قدره     2009الصادرات اجلزائرية سنة         يبني لنا اجلدول أن     
 الـذي سـجل     2008والر مقارنة بسنة     د  مليون 35609 يقدر بـ    بتراجع مليون دينار جزائري،     3165626
سعار البترول على   أخنفاض  إ ويعزى هذا التراجع إىل      ،) مليون دينار جزائري   5142670(  دوالر مليون 79298

، بفـارق   2009 مليون دوالر سـنة      39103، حيث بلغت     الواردات اجلزائرية  إرتفعتالساحة العاملية، يف حني     
 مليون دوالر، مما إنعكس على قيمـة        39479مبلغ  ت الواردات فيها     اليت بلغ  2008 مليون دوالر عن سنة      376

  مليون دوالر سـنة      4586 إىل   2008 مليون دوالر سنة     39819الفائض يف امليزان التجاري، حيث إخنفض من        
 الذي أثر على قيمة صادرات اجلزائر، وزيـادة         2008 مقارنة مع    2009، بسبب هبوط سعر البترول سنة       2009

، أو مـن الـسلع      إخل... كالقمح والدواء    األساسية املواد خاصة    احمللي ستهالكإلازيادة  زائرية بسبب   الواردات اجل 
 ومـا   قتصادية ممثلة يف املخططات التنموية والربامج اإل      قتصادية كبرية إالتجهيزية نظرا ملا تعرفه اجلزائر من حركية        

   .تتطلبه من مواد أولية ومواد جتهيز
   .الدينار و أثره يف حتسني التنافسية السعرية للصادرات ختفيض سعر صرف :ثالثا
 مبثابة اإلنطالقة احلقيقية لتحويلية الدينار، وذلك بتبين التحويلية التجارية من خالل حتريـر              1994تعترب سنة        

أي أنه   لسعر الصرف    fixingاملدفوعات اخلاصة بالواردات، وهذا ما دفع بالبنك املركزي إىل تبين نظام التسعري             
 وهـي   اخلارج،ىل زيادة الطلب على واردات الدولة من        إختفيض صرف العملة    يؤدي  و. 2خيضع للعرض والطلب  

جنبية املباشرة حنـو البلـد   ستثمارات األ يشجع تدفق اإلباإلضافة إىل أنه ،  سياسة تتبعها الدول لتشجيع الصادرات    

                                                 
1- Centre National de L'Informatique et de Statistiques (CNIS), Statistiques du Commerce Extérieure, Période: 
année 2009, 2009, p 1. 

، الطبعة األوىل، مكتبة حسني العصرية دراسة حتليلية لآلثار اإلقتصادية لسياسة الصرف األجنيب: سياسة الصرف األجنيب وعالقتها بالسياسة النقديةلو موسى بوخاري، حل -2
  .305، ص 2010للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 
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 ترقيـة   إطـار ، ويف   أخـرى رات من جهـة     ستفادة من فارق الصرف من جهة، ومضاعفة حجم الصاد        طلبا لإل 
لسماح للمـستثمرين   با والقاضية   )2000-03(صدر البنك املركزي التعليمة     أ" يف اجلزائر    األجنبيةستثمارات  اإل

ستثمارام ، وذلك بعد موافقة املصاحل اخلاصة مبراقبة الصرف يف البنـك            إن  ع الناجتة   اإليرادات بتحويل   األجانب
 لغري املقيمني من    )2000-04( املستثمرة يف احملافظ املالية فقد مسحت التعليمة         األموالخيص   فيما   أما. )∗(املركزي

. 1" اخلارج إىل حتويلها   إعادة والسندات املتداولة يف البورصة دون       األسهمستثمار يف احملافظ املالية وذلك بشراء       اإل
نه جاء حسب التعليمـة نفـسها    إ ف مرين يف اخلارج   بالنسبة للجزائريني املستث   أما،  األجانبهذا بالنسبة للمتعاملني    

موال، لكـن جيـب علـى       ستثمارات يف اخلارج وحتويل األ    إميكن للمتعاملني اجلزائريني القيام ب    "للبنك املركزي   
 اإلنتـاجي  املكملة للنشاط    األنشطة دعم   إطارويف  . 2" حمددة آجال الوطن وفق    إىل األموال يعيد هذه    أناملستثمر  

 أن )2000-01(قتصاديني حسب التعليمـة  ميكن للمتعاملني اإل"يف اجلزائر، فقد جاءت التعليمة بـ املستثمر فيه   
 يف اجلزائـر وذلـك بعـد        اإلنتاجي املكملة لنشاطهم    أنشطتهم اخلارج دف تدعيم     إىل األمواليقوموا بتحويل   

ها تشجيع اإلسـتثمارات    ئراوهي كلها إجراءات اهلدف من و      .3"احلصول على املوافقة من جملس النقد والقرض      
وبالرغم من كل هذه اإلجراءات، مل يسجل أي أثر إجيايب يف منو الـصادرات إال يف قطـاع                   األجنبية يف اجلزائر،  

  : 4حتكمه منهااحملروقات حبكم وجود عوامل خارجية حمددة 
   . الكمية املسموح بتصديرها خاضعة لقرارات منظمة األوبك-1
  .وق الدولية و ظروف الطلب العاملي سعر الربميل خاضع للس-2
و أسـعار هـذه     ) دوالر أو أورو    (  البترولية تتحدد أيضا خارجيا ألن البيع يتم بعمالت أجنبية           د قيمة العوائ  -3

   .العمالت هي بدورها تتحدد يف أسواق العمالت
 التصدير، كما أن التكنولوجي    تتحكم الشركات األجنبية العاملة باحلقول اجلزائرية بدرجة كبرية من اإلنتاج و ا            -4

  .املستخدمة يف هذا اال هي تكنولوجيا أجنبية أيضا
أما بالنسبة للصادرات خارج قطاع احملروقات فلم تتأثر كثريا بتغري سعر الصرف كوا متثل جزء ضئيل مـن                       

 يف النمو، ومنه مل يكن      ءبالبطجمموع الصادرات اجلزائرية، كما تتميز النشاطات  يف القطاعات خارج احملروقات            
  .لتخفيض قيمة الدينار أي تأثري على زيادة الصادرات اجلزائرية

  .2006-1990     واجلدول التايل يوضح أسعار صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي للفترة 
  

                                                 
كبريا يف حتويل األموال الناجتة عن اإلستثمارات األجنبية خاصة يف قطاعي النفط و اإلتصاالت، حيث بلغت سنة  جتدر اإلشارة على أن السنوات القليلة األخرية عرفت منوا  )∗(

 . تتضاعف يف غضون اخلمس سنوات القادمةأن مليار دوالر، ويتوقع 5 ،2005
  .306 ص ،مرجع سبق ذكره حللو موسى بوخاري، -1
  .306ص مرجع سبق ذكره،  حللو موسى بوخاري، -2
  .306 ص ،مرجع سبق ذكرهحللو موسى بوخاري،  -3
  .184مرجع سبق ذكره،  ،براهيم عبد احلفيظيإ -4
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  .2006-1990 ةتطور أسعار صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي للفتر :)10-3(  رقماجلدول

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

  60.31  58.41  56.18  52.17  42.89  24.12  12.8  21.4  12.2  سعر الصرف

  3.3-  3.9-  7.6-  21.63-  77.81-  5.7-  65-  75.25  -  )%(معدل التخفيض

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

  72.64  73.36  72.06  77.39  79.68  77.26  75.25  69.31  سعر الصرف

  -  )%(معدل التخفيض
14.84  

-8.5  -2.6  -3.1  -2.97  -7.34  -1.8  -0.91  

  .183، ص مرجع سبق ذكرهبراهيم عبد احلفيظي إ : المصدر

 مر بتغريات عديدة، حيث ينخفض      ،الدينار اجلزائري  مقابل   ر الدوال من خالل اجلدول نالحظ أن سعر صرف           
 سعر الصرف تتحكم فيـه قـوى        أننسبة قليلة، وأخرى بنسبة كبرية، ويعزى السبب يف ذلك على           بيرتفع مرة   و

 ض املتغريات األخرى كحجم إحتياطي العملة الصعبة      عإضافة إىل ب  العرض والطلب، واألحداث اإلقتصادية العاملية،      
، والصادرات، والواردات، وحجـم      )02رقمللجزائر أنظر امللحق    الرمسية   لإلطالع على اإلحتياطات اخلارجية      (

   .   املباشرةةاإلستثمارات األجنبي
، 2008-2002 ألسعار صرف الدينار مقابل اليورو وحقوق السحب اخلاصة والدوالر للفتـرة              بالنسبة أما     

  :نلخصها يف اجلدول التايل
  .)الدينار( صرف العملة الوطنية أسعار :)11-3(  رقماجلدول

  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

  64.5828  69.2920  72.6470  73.2760  72.0610  77.3950  79.6820  الدوالر

  93.9597  95.1804  90.3527  89.6350  87.3279  79.2962  73.0825  اليورو

  102.0470  105.9349  106.8653  108.2204  106.7096  108.3660  103.1349  حقوق السحب اخلاصة

  .373-372-371ص . ص.، صمرجع سبق ذكره على معطيات صندوق النقد العريب، اباحث بناءمن إعداد ال: املصدر

-2002 مقابل الدوالر خـالل الفتـرة        )الدينار(صرف العملة الوطنية    من خالل اجلدول نالحظ أن أسعار            
علـى  . 2008 سـنة     دوالر 1 دينار مقابل    64.5825 سعر    وصوله إىل  ىل غاية إ، قد عرف نزوال متتايل      2008

  أورو 1 مقابـل    2007 دينار سنة    95.1804 دينار إىل    73.0825 من   رتفاع متتايل إورو الذي عرف    عكس األ 
، بسبب تداعيات األزمة اإلقتصادية العاملية اليت أثرت على الدوالر أكثـر            2008 دينار سنة    93.9597ليرتل إىل     

قد إكتسبت ثقة يف التعامالت املالية الدوليـة        ألورو  منه على األورو، ومن املالحظ عند قراءتنا للجدول أن عملة ا          
  . يف الفترة األخرية على حساب الدوالر نظرا ألن إقتصاديات دول اإلحتاد األورويب متتاز بالنمو واإلستقرار النسيب
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   .قتصاد الجزائري المؤشرات الموسعة لتنافسية اإل:المطلب الثالث
تصدرها خمتلف اهليئات    اليت   األخرى و املؤشرات    رير التنافسية الدولية  ضمن تقا  تدرجاجلزائر حاليا   أصبحت       
   : ومن بني هذه املؤشرات نذكر.الدولية

  .2010-2009 مؤشر التنافسية العاملي لعام :أوال
قتصادي العاملي بسويسرا، شامال دراسـة       عن املنتدى اإل   ،2010-2009     جاء صدور تقرير التنافسية العاملي      

ؤشر القائم علـى     امل أوضاع دراسة   إىل تقرير التنافسية    إليهاستندت النتائج اليت توصل     إعرب العامل، وقد     دولة   133
 ل من الواليـات املتحـدة األمريكيـة       متبوعة بك ،   عامليا األوىلت سويسرا املرتبة    ردوقد تص .  ركنا للتنافسية  12

ان، كندا، وهولندا ضمن قائمة األحسن عـشرة        ، أملانيا، الياب  اسنغافورة، والسويد، يف حني جاءت كل من فنلند       
وفيما خيص البلدان العربية األخرى، تـصدرت كـل مـن قطـر             . بلدان تنافسية عرب العامل يف التصنيف الدويل      

 عامليا على التوايل، فيما متكنت البحرين       23و 22واإلمارات العربية املتحدة قائمة البلدان العربية يف التصنيف الـ          
 عامليا، وتذيلت ليبيا وسوريا قائمـة       41و 38ا املرتبة   محتالهلإسني ترتيبهما خالل املوسم اجلاري ب     واألردن من حت  

العربيـة   حتلـت اململكـة  إو،  عامليا على التوايل   94و 88ة الـ   ا الرتب محتالهلإالدول العربية يف التصنيف العاملي ب     
وفيما يتعلق ببلدان القارة السمراء، حلت       . عربيا السعودية املرتبة الثامنة والعشرين يف الترتيب العام، واملرتبة الثالثة        

معظمها يف تصنيف العشرة األسوأ تنافسية عرب العامل، ومن ضمنها بوركينافاسـو، املوزمبيـق، املـايل، التـشاد                  
 مث املغرب ثانيا واجلزائر يف      األوىل يف املرتبة    تأيتن تونس   إول املغرب العريب ف    بالنسبة لد  أما. زميبابوي، وبوروندي 

   . 2010 – 2009العربية املدرجة يف تقرير التنافسية العاملية  ترتيب الدول دناه يبنيأواجلدول   .املرتبة الثالثة
  .2010-2009ملي لسنة درجة يف تقرير التنافسية العاترتيب الدول العربية امل:  )12-3( اجلدول رقم

  الترتيب  الدولة  الترتيب  الدولة  الترتيب  الدولة

  83  اجلزائر  40  تونس  22  قطر
  88  ليبيا  41  عمان  23  اإلمارات العربية املتحدة
  94  سوريا  50  األردن  28  اململكة العربية السعودية

  127  موريتانيا  70  مصر  38  البحرين
      73  املغرب  39  الكويت

.2010t rop de world competitiveness redonnéesruit par nous sur la base des Const :Source 

 معيارا من مقاييس التنافسية العاملية      12 تصنيف التنافسية العاملية على دراسة حالة كل دولة وفقا لـ            مدتعإو     
ستفادة أكرب عدد من    إانب مدى   قتصاد، إىل ج  ستقرار اإل إواليت تشمل أساسا جودة املؤسسات، والبنية التحتية، و       

املواطنني من التعليم األساسي والرعاية الصحية القاعدية، والتعليم العايل والتكوين املهين، فضال عن جودة سـوق                
البضائع واخلدمات والسوق املالية، ومستوى التقدم التكنولوجي، وحجم الـسوق، ومـدى قـوة اإلبـداع يف                 

  .قتصاديةالنشاطات اإل
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 عربيا يف تقرير التنافسية العامليـة للموسـم         11 عامليا والـ    83 يف املرتبة الـ     ت فقد حلَّ  لجزائرلنسبة ل ما با أ     
 نقطة عن العام املاضي الذي      16، متقدمة بنحو    ''دايفوس''قتصادي العاملي    الصادر عن املنتدى اإل    2010 -2009

  .ها اإلقليمي والعريب عامليا، يف حني حافظت على ترتيب99حتصلت فيه على الرتبة الـ 
قتصادي العاملي عـرب موقعـه       حسب ما نشره املنتدى اإل     2010 -2009وأشاد تقرير التنافسية العاملية للموسم      

قتصادية خالل العام املاضـي، ممـا مسـح         لكتروين باألداء اجليد للمؤسسات الوطنية ومقدرا على املنافسة اإل        اإل
من جرياا يف املنطقـة  أنه أكد أن اجلزائر ال تزال أقل قدرة على املنافسة      نقطة إضافية، غري     16كتساب  إللجزائر ب 
قتصادية لتحسني ترتيبها على    احلكومة بضرورة مواصلة اإلصالحات اإل    '' دايفوس'' وأوصى تقرير منتدى     ،املغاربية

سـتثمار  ط قواعد اإل  ستثمار يف اجلزائر، والعمل على ضب     املستوى اإلقليمي واجلهوي، مبا يف ذلك تطوير مناخ اإل        
  . األجنيب املباشر

  .2010-2007رة تقتصاد اجلزائري للفمجالية لتنافسية اإلاملؤشرات اإل     واجلدول التايل يبني أهم 
  .2010-2007 رةتقتصاد اجلزائري للف لتنافسية اإلاإلمجاليةاملؤشرات  :)13-3( اجلدول رقم

 )7-1(النسبة  ) دولة133من بني (الترتيب   السنة

  3.9  83  2010-2009مؤشر 
  3.7  99  2009-2008مؤشر 
  3.9  81  2008-2007مؤشر 

.68p , 2010-2009The global Competitiveness Report :Construit par nous sur la base des données de :Source 

 مث ،2009-2008 فترةلل 99ىل املرتبة إ 2008-2007 سنة 81جع اجلزائر من املرتبة ا من اجلدول تر     نالحظ
  .  اإلصالحات اليت قامت ا اجلزائر التقدم إىلهذا يعزى و ،2010-2009 للفترة 83ىل املرتبة إرتقاء  اإلعاودت

  :      و قد رتبت اجلزائر يف تقرير التنافسية العاملي وفقا للمعايري والنقاط كاآليت
  .2010فسية العاملي لسنة املتطلبات األساسية يف تقرير التنا :)14-3(اجلدول رقم 

  4.4  61  األساسية تاملتطلبا
  املؤسسات: األولالركن 

  اهلياكل: الركن الثاين
  قتصاد الكليستقرار اإلإ: الركن الثالث
  بتدائيالصحة والتعليم اإل: الركن الرابع

115  
99  
2  
77  

3.2  
2.9  
6.4  
5.3  

  3.3  117  القدرة على الكفاءة
   والتكوينالتعليم العايل: الركن اخلامس

  األسواقكفاءة : الركن السادس
   العملأسواقكفاءة : الركن السابع
  تطور السوق املالية: الركن الثامن
  ستعداد التكنولوجياإل: الركن التاسع
  األسواقحجم : الركن العاشر

102  
126  
127  
123  
51  

3.3  
3.4  
3.5  
2.6  
4.3  

  2.9  122  بتكار والتطورعوامل اإل
  األعمالور تط: الركن احلادي عشر

  بتكاراإل: الركن الثاين عشر
128  
114  

3.1  
2.6  

.68p , 2010-2009The global Competitiveness Report ٍ: Source 
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  . مؤشرات البنك العاملي:ثانيا
 يف ،2010 جانفي 10 األربعاءرض يوم  وع2010 لعام األعمال ألداءك الدويل تقريره السنوي نصدر البأ     
كان تقرير حيث ، إفريقيا جبنوب "كيب تاون" الذي جرى يف إفريقياقتصادي العاملي حول  اإلنتدىاملفتتاح إحفل 

من األزمة " مستعدة للنهوض"عترب التقرير أن اجلزائر إوقتصادية اجلزائرية، جيايب حول املؤشرات اإلإالبنك الدويل 
 اجلزائرية والسياسة النقدية للبالد والسوق املايل نوكالبأشاد احملللون باملؤشرات اخلاصة بأداء كما . املالية العاملية

 إصالح القطاع املايل اجلزائري ولّد آثارا إجيابية ليس فقط بالنسبة  أنوجاء يف تقرير البنك الدويل. وقطاع التأمني
  . قتصاد أيضاللقطاع املايل ولكن بالنسبة لباقي اإل

  .2010ري وفقا ملؤشرات البنك الدويل لعام      واجلدول التايل يوضح ترتيب اإلقتصاد اجلزائ
  .2010 قتصاد اجلزائري ضمن مؤشر ممارسة األعمال لعامترتيب اإل :)15-3(  رقماجلدول

  املؤشرات الفرعية
قتصاد اإلترتيب 

ي اجلزائر
  2010لعام

ي اجلزائرقتصاد اإلترتيب 
  2009لعام 

  التغري يف الترتيب

  2-  134  136  األعمال أنشطةممارسة 
  7-  141  148  ء املشروعبد

  3+  113  110  ستخراج تراخيص البناءإ
  5-  117  122  العاملنيتوظيف 

  6+  166  160  تسجيل املمتلكات
  4-  131  135  ئتماناحلصول على اإل
  3-  70  73  محاية املستثمرين
  0  168  168  دفع الضرائب 

  2-  120  122   احلدودعربالتجارة 
  2+  125  123  تنفيذ العقود

  0  51  51  املشروعإغالق 
              Source: arabic.doingbusines, Sit Web, http://arabic.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=4, 
              Consulté le: 18/10/2010, à 22h:14. 

عمال، وبدء املشروع وتوظيـف العـاملني       نشطة األ أتراجع اجلزائر بالنسبة ملؤشر ممارسة      أعاله  يبني اجلدول        
ىل بقـاء خملفـات     إىل التجارة عرب احلدود، وهذا راجـع        إضافة  باإلئتمان ومحاية املستثمرين،    واحلصول على اإل  

 صدار القـوانني املتماشـية مـع      إخر يف   أىل الت إضافة  إدارية،  جراءات اإل  اإل لدارة، وثق البريوقراطية املتفشية يف اإل   
مـا بالنـسبة    أ .قتصادية العامليـة  زمة اإل ثريات األ أىل ت إقتصادية اجلديدة اليت تعرفها اجلزائر، كما يعزى        احلركة اإل 

ائج احملققة  لكن تبقى النت  جيابيا،  إستخراج تراخيص البناء، وتسجيل املمتلكات وتنفيذ العقود فقد سجلت حتسنا           إل
 املباشرة وفيما خيص محاية املـستثمرين  األجنبيةستثمارات بالنسبة لإل أما   .دون املستوى املرجو من ذلك    يف املؤشر   

املسؤولية  )مؤشر مدى الكشف  (فافية الصفقات   ش": يصف ثالثة أبعاد من محاية املستثمرين      بهن املؤشر اخلاص    إف
، وقدرة املسامهني على مقاضاة املوظفني واملديرين بـسبب سـوء   )ديرمؤشر مدى مسؤولية امل (عن التعامل الذايت    

http://arabic.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=4
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، والقيم األعلى تشري  10 إىل   0وتتراوح قيم املؤشرات من     . ومؤشر محاية املستثمر  ) مؤشر قضايا املسامهني  (اإلدارة  
ني يف معارضـة    إىل املزيد من الكشف واملزيد من املسؤولية على جانب املديرين، واملزيد من الصالحيات للمسامه             

  . 1"الصفقة، واحلماية األفضل للمستثمر
   . اليت حتصلت عليها اجلزائر جراء تقييم ثالثة أبعاد من محاية املستثمريننقاطال     واجلدول التايل يوضح 

  .2010 لسنة  يف تقرير التنافسيةنقاط تقييم األبعاد الثالثة حلماية املستثمر :)16-3(اجلدول رقم 
إقليم الشرق األوسط   ئراجلزا  املؤشر

  ومشال إفريقيا
منظمة  التعاون والتنمية يف 

  قتصادي املتوسطامليدان اإل

  5.9  6.3  6 )10-0(مؤشر نطاق اإلفصاح 
  5.0  4.8  6 )10-0(مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة 
  6.6  3.7  4 )10-0( مؤشر سهولة قيام املسامهني بإقامة الدعاوي

  5.8  4.9  5.3 )10-0(ملستثمرين مؤشر قوة محاية ا
    Source: arabic.doingbusines, Op. Cit., Consulté le: 18/10/2010, à 23h:30. 

  .لتنافسية العربية تقرير ا:ثالثا
 ادات العربية يف األسـواق الدوليـة      قتصعهد العريب للتخطيط بإصدار تقرير دوري لدراسة تنافسية اإل             يقوم امل 
أنظر امللحق  (  املؤشر من عشرة مؤشرات فرعية     نويتكو. ر إىل مؤشر مركب لقياس مستوى التنافسية      ويستند التقري 

ويستند التقرير إىل البيانـات املوضـوعية لقيـاس         .  تعكس العوامل املؤثرة على األداء التنافسي النسيب       )03رقم  
ويتكون .  دول 8 دول إىل    5 ليت مت رفعها من   غلب الدول العربية مع مجلة من دول املقارنة وا        أالتنافسية مبقارنة أداء    

تقرير التنافسية العربية من جزء أول خمصص للمؤشر وحتليل نتائجه، وجزء ثاين لرصد نتائج املؤشر، باإلضـافة إىل    
   .2اجلداول املتعلقة مبؤشر التنافسية العربية

  .2009ية لسنة      واجلدول التايل يوضح ترتيب الدول العربية يف مؤشر التنافسية العرب
  . مؤشر التنافسية العربية:)17-3( اجلدول رقم

  مؤشر التنافسية العربية  مؤشر التنافسية الكامنة  مؤشر التنافسية اجلاري  البلد

  0.22  0.36  0.21  اجلزائر
  0.64  0.55  0.70  البحرين

  0.31  0.35  0.35  مصر
  0.51  0.55  0.51  األردن

  0.62  0.46  0.72  الكويت
  0.28  0.46  0.24  لبنان

  0.00  0.00  0.07  موريتانيا
  0.26  0.22  0.35  املغرب
  0.36  0.37  0.40  عمان

  0.73  0.68  0.75  قطر

                                                 
1-arabic.doingbusines,Op.Cit.,Consulté le: 18/10/2010, à 22h:14. 

  .1 ص مرجع سبق ذكره،، 2009 تقرير التنافسية العربية -2
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  0.54  0.50  0.59  السعودية
  0.01  0.22  0.00  السودان

  0.10  0.28  0.10  سوريا
  0.37  0.47  0.36  تونس

  0.50  0.53  0.51  االمارات
  0.02  0.12  0.07  اليمن

  0.343  0.383  0.371  ربيةمتوسط الدول الع
  .2 ص ،2009، امللخص التنفيذي، 2009تقرير التنافسية العربية : املصدر

 تبلـغ ن الفجوة التنافسية    أ ، أي    0.34مجايل للتنافسية قد بلغ     داء الدول العربية على املستوى اإل     أن  أنالحظ       
ن أال إبالرغم من هذا التحسن الطفيـف  ، و2006بق لعام  للتقرير السا%50 مقارنة مع فجوة بلغت نسبة   49%

حتلت دول اخلليج مراكز متقدمة وحققـت        إ وقد. مجاالإداء التنافسي للدول العربية     الفجوة تدل على تواضع األ    
ماكنها مثل السودان   أقطر والبحرين والكويت تقدما على سلم التنافسية، وحافظت الدول يف مؤخرة الترتيب على              

صالحية املبذولة للنهوض بالتنافسية يف هذه البلدان غـري         ن اجلهود اإل  أ وموريتانيا مما يعين     واليمن واجلزائر وسوريا  
   .1كافية لتغيري الوضع التنافسي

 وفق معايري املعهد العريب للتخطيط نقوم بقراءة        2009     وملعرفة أكثر مؤشرات تنافسية اإلقتصاد اجلزائري لسنة        
  :اجلدول التايل

  .2009قتصاد اجلزائري لسنة  مؤشرات تنافسية اإل:)18-3( اجلدول رقم
  الوضعية  الرتبة  قيمة املؤشر  مؤشر التنافسية

  L  20  0.366  مؤشر التنافسية اإلمجايل
 L  20  0.371  مؤشر التنافسية اجلاري

 L  17  0.353  مؤشر التنافسية الكامن

 L  20  0.335  مؤشر بنية األعمال
A :    أصول-   L :خصوم  

  .، مرجع سبق ذكره2009رير التنافسية العربية تق: املصدر

 جدا بالنسبة   متأخرة يف تصنيف التقرير وهي مرتبة       20املرتبة  إحتلت  اجلزائر  من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن           
للدول العربية من ناحية األداء اإلمجايل لإلقتصاد اجلزائري، وهذا راجع إىل كون اإلقتصاد اجلزائري إقتصاد ريعي                

لدرجة األوىل، وهي نفس الرتبة رتبت فيها بالنسبة ملؤشري التنافسية اجلاري وبنية األعمال، أما بالنسبة ملؤشـر                 با
ننا نالحظ التذبذب الذي يطبع     إقتصاد اجلزائري ف  داءات اإل ذا عدنا أل  إو . 17الرتبةالتنافسية الكامن فقد جاءت يف      

 يوضـح هـذا     )19-3(، واجلدول رقم    2009سبة ملؤشر    ونزول بالن  2005قتصاد صعود بالنسبة لسنة     هذا اإل 
  .األداء
  

                                                 
 .1ص مرجع سبق ذكره،  ،2009تقرير التنافسية العربية  - 1
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  .2009-2003قتصاد اجلزائري خالل الفترة داءات لإل مؤشرات تنافسية األ:)19-3( اجلدول رقم

  2005تقرير   2003تقرير   مؤشرات التنافسية العربية
  التغري

 2003-
2009  

  2009تقرير 
  التغري

 2005-2009  

  -  0.676  +  0.700  0.618  قتصادي اإلاألداء
  +  0.171  -  0.120  0.216  البنية التحتية

  +  0.319  +  0.106  0.030  البنية التحتية التقانية
  +  0.807  +  0.591  0.536  تدخل احلكومة

  -  0.489  +  0.501  0.494   املال البشريرأس
  +  0.191  -  0.174  0.334  ستثمارجاذبية اإل

  -  0.251  +  0.429  0.370  خصصمؤشرات ديناميكية األسواق واملنتجات والت
  -  0.362  +  0.438  0.410  التكلفة اإلنتاجية

  -  0.342  -  0.363  ...  تكلفة األعمال
  -  0.167  +  0.246  0.314  احلاكمية وفعالية املؤسسات

  +  0.251  +  0.198  0.389  بتكارية وتوطن التقانةمؤشر الطاقة اإل
  +  0.366  +  0.351  0.367  مؤشر التنافسية العربية

  .مرجع سبق ذكره، 2009تقرير التنافسية العربية : املصدر

 .(ACR) :فريقية تقرير التنافسية اإل:رابعا
قتصادي العاملي والبنك الدويل، تقرير القدرة التنافـسية  ع املنتدى اإل  مشتراك  فريقي للتنمية باإل  ك اإل نصدر الب أ     
 التنمية املاليـة    "، وقد جاء بعنوان     2009 جوان   22ة يوم   ة التونسي معلن عنه بالعاص  أ، وقد   2009فريقية لعام   اإل

ن أبعترب هذا التقرير    إو ،"زمة الراهنة صل األ أكثر قدرة على املنافسة وجتاوز      أفريقيا  إساسيان لكي تصبح    أوالتجارة  
خاصة هها  اإجت ة املباشر األجنبيةستثمارات  فريقية حتسن نوعا ما بفعل التدفق النوعي لإل       قتصادي للبلدان اإل  داء اإل األ

 أداء القطاع املايل   بتطور   أشاد، كما   اإلفريقية قطاع التجارة اخلارجية يف البلدان        فيها حترراليت   األخريةيف السنوات   
التقريـر يف بـاب النتـائج    ستعرض  إ كما   ،اإلفريقية بالكامل بالنسبة لبعض البلدان      إصالحه  بعد واملصريف خاصة 

قتصاد وجودة اهلياكل وهذه الـدول هـي        ربع بلدان صغرية يف جماالت اإل     أسجلته  جيابية التقدم امللموس الذي     اإل
 وناميبيا  )املركز الرابع ( وجزر موريس    )املركز الثالث (وىل يف جمال التنافسية مث بوتسوانا       تونس املصنفة يف املرتبة األ    

 والظروف الصحية   الكليقتصاد  ستقرار اإل إهشاشة البىن التحتية وعدم     يضا  أ سجل التقرير    كما .)املركز السادس (
مام تقدمها ورقيها، لـذا وجـب علـى    أفريقيا وتقف حاجزا إوهي معطيات تؤثر سلبا على التنمية يف   املتدهورة  
نتاجية يف جماالت تتعلق حبجم     قتصادية وحتسني اإل  تنويع القاعدة اإل  والعمل على   مر  فريقية تدارك هذا األ   البلدان اإل 
  .قتصاديااإفسية بغية الرفع من تناالسوق 
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  .2009-2008للفترة      واجلدول التايل يوضح ترتيب الدول املغاربية وفق معايري التنافسية اإلفريقية 
  .قتصادات مرجعيةإ ،2009-2008 مؤشر التنافسية اإلفريقي للفترة :)20-3( اجلدول رقم

  مصدر اإلبداع  مصدر الكفاءة  معلمات أساسية  املؤشر اإلمجايل
  البلد

  النسبة  الرتبة  النسبة  الرتبة  النسبة  الرتبة  النسبة  الرتبة

  2.8  126  3.3  113  4.5  61  3.7  99  اجلزائر
  3.2  102  3.3  114  4.3  75  3.9  91  ليبيا

  3.5  76  3.7  85  4.4  67  4.1  73  املغرب
  4.2  30  4.2  53  5.2  35  4.6  36  تونس

Source: Rapport sur la compétitivité en Afrique 2009, p 10. 
 األخـرية  إحتلت بذلك املرتبـة   ، و  بالنسبة للمؤشر اإلمجايل   99جاءت يف املرتبة    يوضح لنا اجلدول أن اجلزائر            

 ويف املرتبة   73 ، مث املغرب يف الرتبة    36حتاد املغاريب، الذي تصدرت فيه تونس الصدارة يف الرتبة          بالنسبة لدول اإل  
جنبيـة  سـتثمارات األ   ضعف التدفق النوعي لإل    إىليب بالنسبة للجزائر    تهذا التر ، ويعزى   91 ليبيا يف الرتبة     ثالثةال

ة القطاع املـايل مقارنـة     جراءات حترير التجارة اخلارجية، وتأخر عصرن     إوثقل  حتاد،  املباشرة مقارنة بباقي دول اإل    
ا، أما بالنسبة للمعلمات األساسية فنفصلها يف اجلدول التايلجبريا:  

 .2009-2008 خالل الفترة األساسية للمعلمات  عامليا للدولاإلفريقي مؤشر التنافسية :)21-3( اجلدول رقم

  قتصاد الكلي اإل-3   اهلياكل القاعدية-2   املؤسسات-1  معلمات أساسية
 الصحة والتعليم -4

  البلد  بتدائياإل

  النسبة  الرتبة  النسبة  الرتبة  النسبة  الرتبة  النسبة  الرتبة  النسبة  الرتبة

  5.3  76  6.1  5  3.0  84  3.4  102  4.5  61  زائراجل
  4.6  103  6.0  6  2.5  112  3.9  65  4.3  75  ليبيا

  5.4  71  4.7  84  3.5  70  4.0  61  4.4  67  املغرب
  6.1  27  4.9  75  4.6  34  5.2  22  5.2  35  تونس

  5.3  5.1  3.4  4.2  4.5  متوسط مشال إفريقيا
Source: Rapport sur la compétitivité en Afrique 2009, Op Cit., p 11. 

 حيـث   ، فإن اجلزائر سجلت تأخر كبري بالنسبة للمؤسـسات        ،باقي املعلمات من خالل اجلدول ومبالحظة          
، يف حني سجلت ريادة بالنسبة لإلقتصاد الكلي الذي يعـزى إىل قطـاع              102يف  نجاءت يف الرتبة األخرية بتص    

كل القاعدية فإا تبقى يف املرتبة األخرية بعد ليبيـا وبتـصنيف            الطاقة عموما والبترول خصوصا، أما بالنسبة للهيا      
 .، عكس الصحة والتعليم اإلبتدائي الذي جاءت فيه يف املرتبة الثالثة مغاربيا84
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    تنافسية وآثاره اإلقتصادية علىستثمار األجنبي المباشراإل تدفقات: المبحث الثالث

  .الجزائريقتصاد اإل               
قتصاد السوق على توفري    إ مرحلة   إىلقتصاد   من مرحلة التسيري املخطط لإل     لنتقااإلعملت اجلزائر جاهدة منذ          

 مبجموعة من القوانني والـنظم والتـشريعات        وفق بيئة معززة   املباشرة،   األجنبيةستثمارات  املناخ املالئم جلذب اإل   
 املستثمرة  األموال محاية لرؤوس    إداريةوحىت  ة وقانونية    ضمانات تشريعي  كما قدمت ستثمارات،  احملفزة واملنظمة لإل  

 أمام الدولية   األسواق والدولية، وذلك دف فتح      واإلقليميةتفاقيات واملعاهدات اجلهوية    ورافقتها مبجموعة من اإل   
ة هو قانون   ختذا السلطات العمومية اجلزائري   إستثمارية املستوطنة يف اجلزائر، ولعل أهم خطوة        اإلمنتجات املشاريع   

  .ستثمارات األجنبية املباشرةنفتاح على اإلالنقد والقرض، الذي يعترب خطوة هامة يف اإل
  . الوارد إلى الجزائر المباشرستثمار األجنبياإلتحليل : المطلب األول

ارات ستثم الرفع من حجم اإل     حماولة  القوانني والتشريعات اليت أصدرا إىل     جمموعةعملت اجلزائر من خالل          
قتصادي خاصة  ، وذلك بغية توفري سيولة عالية لرؤوس األموال الدولية حنو دورة النشاط اإل            هااألجنبية املتدفقة حنو  

  .قتصادهاإبغية توفري الظروف املالئمة للرفع من تنافسية يف القطاعات خارج قطاع احملروقات، 
 املتحـدة للتجـارة والتنميـة       األمـم مـؤمتر   ، الصادر عن    2008ستثمار الدويل لسنة    ظهر تقرير اإل  أ فقد     

(UNCTAD) منـت  " إذ،  2007 يف عـام     أقـصاه  املباشرة قد بلغ     األجنبيةستثمارات   تسارع وترية منو اإل    أن
 %30 وللعام اخلامس على التوايل مبعـدل بلـغ   2007 املباشر الوارد عامليا خالل عام      األجنيبستثمار  تدفقات اإل 

ا يتجاوز املستوى القياسي الذي      مب ،2006 مليار دوالر يف عام      1411مقارنة بنحو    مليار دوالر    1833 إىللتصل  
 يف النصف بدأت اليت تمانيةئ املالية واإل  األزمات مليار دوالر وذلك على الرغم من        400 بنحو   2000بلغته يف عام    
2007الثاين من عام   

حجم اإلستثمارات األجنبيـة  نحاول حتليل تطور سننا إومبا أن جمال دراستنا هو اجلزائر ف. "1
  : اجلدول التايل، كما يوضحه 2009-2002املباشرة املتدفقة إىل اجلزائر خالل الفترة 

  .)2009-2002( تطور حجم اإلستثمار األجنيب املباشر الوارد للجزائر خالل الفترة :)22-3(اجلدول رقم 
  %  مناصب الشغلعدد   %  (DA 610) املبلغ  %  عدد املشاريع  ستثماريةاملشاريع اإل

  91.04  909465  74.81  5017890 99.03  70491  ستثمارات حمليةإ
  3.31  31030  11.40  764593  0.41  294  شراكة

  5.85  58450  13.78  924393  0.56  400  ستثمارات أجنبية مباشرةإ
  8.96  89480  25.18  1688985  0.97  694  ستثمارات األجنبيةجمموع اإل

  100  998945  100  6706875  100  71185  اموع الكلي
Source: ANDI, Bilan des déclarations d'investissement, Évolution des déclarations d'investissement Période 
2002 – 2009. 

 

  

                                                 
  .52، ص 2008، الكويت، 2008ستثمار يف الدول العربية تقرير مناخ اإلئتمان الصادرات، إستثمار و العربية لضمان اإلسةاملؤس- 1
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 قـد   ،)2009-2002(خـالل الفتـرة      األجنبيةستثمارات   التدفقات الواردة من اإل    نإ اجلزائر ف  إىل بالنسبة       
 مابني شراكة مـع مـستثمرين       ، ألشخاص طبيعيني ومعنويني، موزعة    نيبجأستثماري  إ مشروع   694 إىلوصلت  
 مـشروع   294 منـها  مليون دينار جزائري،     1688985 ـ قدر ب  إمجايل مببلغ   لألجانب ملكية كاملة    أو أجانب
ـ   يقـدر  إمجـايل  مشروع مببلـغ     400 مليون دينار و     764593 ـ مببلغ يقدر ب    بني أجانب وحمليني   شراكة ـ ب

 لأليـدي  منصب شغل مباشـر      89480 بذلك    حمققة أجانب مملوكة بالكامل ملستثمرين      مليون دينار  924393
 أو زيادة سواء يف بيانات ميـزان املـدفوعات          هذه الفترة التدفقات الواردة خالل    حيث حققت    ،العاملة اجلزائرية 

-2002(خالل الفتـرة      مليون دينار  1645187 مشروع مببلغ    690بنحو   بيانات املشاريع املرخص هلا، مقارنة    
 كمشروع املليون سكن ومشروع القرن الطريـق        نتعاش القطاع العقاري   إل أساسيةويرجع ذلك بصفة    . )2008

، وقطـاع اخلـدمات، وقطـاع       جتذا القطاع الصناعي  إ جانب تضاعف التدفقات اليت      إىلغرب  -السيار شرق 
تثمار األجنيب يف قطاعي الكيمياء و الصيدلة  تطورا كبريا خالل           س اإل كما شهد  .ة حمتشم  بأرقام   ن كان إالفالحة و 

  .السنوات املاضية
التـشريعات  القـوانني و     طبيعة   إىل اجلزائر   إىل الوارد   األجنيبستثمار  تعزى هذه الزيادة يف حجم تدفق اإل      و       

 وأخريا قانون   1995قانون  ،  1993ستثمار  قانون اإل  احلكومة اجلزائرية، قانون النقد والقرض،       أقرااليت  اجلديدة  
عمليـات   النتائج اليت حققتها إىل إضافةة، هذا  اإلدارياتاإلجراء يتضمن عدة مزايا مجركية وتبسيط    الذي   2001

 أدخلـت  اليت   اإلصالحاتة  ل مثل حترير قطاع التجارة اخلارجية، وسلس      ،قتصاد لدواليب اإل  التصحيحات اهليكلية 
تفاقيات واملعاهدات اليت عقدا مع عديد اهليئات واملنظمات         باإلضافة إىل عديد اإل    فية،على املنظومة املالية واملصر   

، وعدد مناصـب الـشغل      ما نالحظه يف التطور اهلام لعدد املشاريع من سنة إىل أخرى          و نتيجة هذا هو     ،  الدولية
   : املوفرة للعمالة احمللية، كما يوضحه اجلدول التايل

  .2008-2002  عدد مشاريع اإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر خالل الفترةتطور :)23-3(اجلدول رقم 
 )مليون دينار جزائري(

  عدد مناصب الشغل  املبلغ  عدد املشاريع  السنة
2002  86  40636  12188  

2003  79  40179  8173  

2004  105  154590  6731  

2005  84  112917  8656  

2006  100  253524  28796  

2007  134  145750  13020  

2008  102  897591  10723  

    690  1645187  88287موعا

Source: ANDI, Op.Cit. 
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ستثماري مببلغ إمجـايل  إ مشروع 690 إىل   2008ىل غاية        من خالل اجلدول نالحظ أن عدد املشاريع وصل إ        
مال السلطات   رغم ذلك فإنه مل يرق إىل تطلعات وآ         منصب شغل،  88287 موفرا بذلك    ،1645187 ـيقدر ب 

  .العمومية اجلزائرية فيما خيص نظرا إىل تدفق اإلستثمارات األجنبية املباشرة
-2002     ويبني الشكل التايل نسب تطور عدد مشاريع اإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر خـالل الفتـرة                 

2008 .  
  .2008-2002 اجلزائر للفترة  نسب تطور عدد مشاريع اإلستثمار األجنيب املباشر يف:)2-3( الشكل رقم
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  .)23-3( على معطيات اجلدول رقم امن إعداد الطالب بناء: املصدر                         

 134 بـ أي   %20 املرتبة األوىل من حيث عدد املشاريع خالل فترة الدراسة بـ            2007 سنة    اجلزائر إحتلت     
ـ  2008 و سـنة     )وع إستثماري  مشر 105( %16 بـ   2004مشروع، تليها كل من سنة        102( %15 بـ

، بعدد مـشاريع  %11، 12، )تقريبا (12، 14، بـ 2003، 2005، 2002، 2006: ، مث سنوات)مشروع
   .إستثماري على التوايل ، مشروع79، 84، 86، 100يقدر بـ 

نتقل إ حيث   ،األوىلوات   مقارنة بالسن  األخرية يف اجلزائر يف السنوات      األجنبيةستثمارات  رتفاع حجم اإل  إرغم       
عتبارات عديدة   ، وهذا راجع إل    2007 مليون دوالر سنة     1665 من   أكثر إىل 1998 مليون دوالر سنة     607من  

غرب العريب، وسنحاول مقارنة اإلسـتثمارات  بقية بلدان امل بقيت بعيدة عن حجم تدفقات    أا إال،  ا سابق اذكرناه
  :مع بقية الدول املغاربية وفق اجلدول التايلاألجنبية املباشرة الواردة إىل اجلزائر 

  .)2007-1998(  إىل الدول املغاربية خالل الفترةدتدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر الوار :)24-3( اجلدول رقم
 )ن دوالرمليو(                                                                                                        

  اإلمجايل  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  السنة/الدولة

  9.655  1.665  1.795  1.081  882  634  1.065  1.196  438  292  607  اجلزائر
  15.364  2.577  2.450  1.653  895  2.314  481  2.808  422  1.364  400  املغرب
  10.057  1.618  3.312  782  639  584  821  486  779  368  668  تونس

  6767  2.541  2.013  1.038  357  143  145  113  141  128  148  ليبيا
  1.815  153  155  814  392  102  67  77  40  15  ...  موريتانيا
  43658  8554  9725  5368  3165  3777  2579  4680  1820  2167  1823  اموع

  .219 ، ص)14(، اجلدول رقم مرجع سبق ذكرهئتمان الصادرات،إثمار وستالعربية لضمان اإلاملؤسسة عتماد على  الباحث باإلمن إعداد: املصدر
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 إلحصائيات مليون دوالر طبقا     2577 قدره   إمجايل مغاربيا مببلغ    األوىل املرتبة   املغرب تصدر ،2007يف سنة        
زائر يف املرتبـة     اجل لتأيت مليون دوالر    2541 ليبيا مببلغ    تليهتمان الواردات،   ئإستثمار و املؤسسة العربية لضمان اإل   

 بالنسبة  أما،  2007 هذا بالنسبة لسنة     مليون دوالر على التوايل    1618 ،1665  مث تونس يف املرتبة الرابعة مببلغ      ةالثالث
ؤكد ي ل  مليون دوالر  15364 ـ يقدر ب  إمجايل، فاملغرب حافظ دائما على الصدارة مببلغ        )2007-1998( للفترة

  مليون دوالر فاجلزائر ثالثـا     10057 تونس يف املرتبة الثانية مببلغ       لتأيت،   فيه طبقة امل  اإلقتصادية مدى جناعة السياسة  
في ف.  مليون دوالر1815 ـ موريتانيا بوأخريا مليون دوال   5989 ـ مليون دوالر ويف املرتبة الرابعة ليبيا ب       9655

 منطقـة  أصـبح املغرب الذي   عكس   )خاصة البترول ( الطاقة ستثمارات هو قطاع   اجلاذب لإل   الوحيد ليبيا القطاع 
 جود بيئة متفتحـة   و خاصة يف القطاع الفالحي والصناعي واخلدمي وهذا ل        األجنبيةستثمارات  ستقرار بالنسبة لإل  إ

. األوىلستثماراا على القطاع السياحي يف املرتبة       إسياسي، عكس تونس اليت تعتمد      ال رستقرااإلو ستثمارعلى اإل 
 ربيـة ا ليبلغ مرتبة تنافسية مع الدول املغ      األخريةستثمارات يف السنوات    ايد حجم اإل   بالنسبة للجزائر فنالحظ تز    أما
، سـتثماري ن هذا التقدم يعزى إىل تغـري املنـاخ اإل         إ يف قطاع الطاقة واحملروقات، ورغم ذلك ف       أغلبهن كان   إو
بية املباشرة الـواردة    ستثمارات األجن ، ولتكون الدراسة أعمق نأخذ مقارنة بني اإل       عتبارات أخرى ذكرت سابقا   إو

  : ، كما يوضحه اجلدول والشكل اآلتيني2009-2007والصادرة خالل الفترة 
  ستثمارات األجنبية املباشرة بدول املغرب العريبتدفق حجم اإل  :)25-3( رقماجلدول 

  .)2009-2007( خالل الفترة                                         
 )مليون دوالر(

  البلد  ستثمارات األجنبية املباشرة الصادرةاإل  ثمارات األجنبية املباشرة  الواردةستاإل
2007  2008  2009  2007  2008  2009  

  309  318  295  2874  2646  1662  اجلزائر
  1165  5888  3933  2674  4111  4689  ليبيا

  470  485  621  1331  2487  2803  املغرب
  77  42  20  1688  2758  1616  تونس

  -  4  4  38-  338  138  موريتانيا
  2021  6737  4873  8529  12340  10908  اموع
. 168-167, p-p, 2010World investment report , Unctad: Construit par nous sur la base des données de: Source  
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 حجم اإلستثمارات األجنبية املباشرة الواردة والصادرة اخلاصة باجلزائر:)3-3( الشكل رقم

 .2009-2007للفترة                                  
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  .)25-3 ( على معطيات اجلدول رقمامن إعداد الطالب بناء :املصدر                 

ستثمارات األجنبيـة املباشـرة     اإلإحتلت اجلزائر املرتبة األوىل من حيث حجم تدفقات          2009بالنسبة لسنة        
 1688 و 2674 مليون دوالر، تليها كل من ليبيا و تـونس بــ   2874ة تقدر بـ  بقيم  للدول املغاربية  الواردة

أخريا موريتانيا، حيث سجل فيها عجـزا        دوالر، و    مليون1331مليون دوالر على التوايل، مث كل من املغرب بـ          
ر إحتلت املرتبـة    أما بالنسبة لباقي السنوات فاجلزائ     . مليون دوالر  38 ـستثمارات األجنبية املباشرة يقدر ب    يف اإل 
وفيما خيص اإلستثمارات األجنبية الصادرة عن دول املغرب العريب، جاءت اجلزائر يف املرتبة الثالثة حمافظـة                . الثالثة

، أما ليبيا فقد إحتلـت املرتبـة        )3-3(على ترتيبها يف كامل سنوات الدراسة، وهذا ما يالحظ جليا يف الشكل             
 مليـون   1576 مليون دوالر، تليها املغرب بــ        10986موع يقدر بـ    األوىل على كامل سنوات الدراسة مبج     

يعزى هذا التباين يف اإلستثمارات الصادرة      وون دوالر على التوايل،     يمل 8 و   139دوالر، مث تونس و موريتانيا بـ       
و الذي مكـن     وه ستثمارات األجنبية املباشرة  األكثر جذبا لإل  يعترب  قطاع الطاقة    أن   إىلوالواردة اخلاصة باجلزائر    

ـ      بالنسبة لإل  أما حتقيق هذه القدرة التنافسية،   اجلزائر من    ن اجلزائـر هـي     إستثمارات األجنبية املباشرة الصادرة ف
عتمـادهم يف   إ و رات املالية للمستثمرين احملليني   ستثنينا موريتانيا، وهذا راجع لضعف القد     إاألضعف مغاربيا إذا ما     

ع الطاقة ممثال يف    حمللية فقط، ويبقى القطاع الوحيد املستثمر يف اخلارج هو قطا         ستثمار احمللي على متويل البنوك ا     اإل
  . غلبها عقود شراكة يف الدول اإلفريقية واألسيوية وأمريكا اجلنوبيةأ وشركة سوناطراك
  .المباشر الوارد إلى الجزائر ستثمار األجنبيإلاإلتجاهات العامة ل: المطلب الثاني

  . حسب كل قطاع إقتصاديجلزائرإىل ا املباشر الوارد األجنيبر ستثما اإلإجتاهات: أوال
نـسياب  إقتـصادي مـن خـالل تـسهيل         عملت اجلزائر على إجياد وسائل متويل دولية لدورة النشاط اإل              
سـتثمار  ، وركزت كثريا على تـشجيع اإل      خاصة يف القطاعات خارج احملروقات     ستثمارات األجنبية املباشرة،  اإل

اشر يف قطاع الفالحة، والبناء واألشغال العمومية، والصحة، والنقل، والسياحة، واخلدمات، وقطـاع             األجنيب املب 
 هو قطاع الـصناعة     )2009-2002(، وقد كان أهم قطاع جذبا للمستثمرين األجانب خالل الفترة           تتصاالاإل
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نا إىل جانب النوعية     مشروع، هذا من حيث الكمية، أما إذا عد        143ـ  ب مشروع، يليه قطاع اخلدمات      387ـب
ن كان من حيث العـدد      إتصاالت، و ستثمار األجنيب املباشر هو قطاع اإل     ن أهم قطاع كان شاهد على جناح اإل       إف

 على الثورة   ينتصاالت خري شاهد  نه من حيث النوعية واحلجم يعترب األهم، وشركيت جيزي وجنمة لإل          إهو األقل ف  
 املباشر  األجنيبستثمار  نتهجتها السلطات اجلزائرية جتاه اإل    إلسياسة اليت   وهو نتاج ا  . تصالاليت أحدثاها يف عامل اإل    

  . شركات معنويةأو شركات شخصية إمااجلزائر، يف  األجنبية تطور سريع يف حجم الشركات إىل أدتاليت 
م نقو،  2007-2003 يف اجلزائر ونوع نشاطها خالل الفترة        ة     ولتوضيح تطور حجم تواجد الشركات األجنبي     

    :بتحليل اجلدول والشكل التاليني
  .)2007-2003(  الفترةخالل األجنبية يف اجلزائرتطور حجم تواجد الشركات : )26-3( اجلدول رقم

  2007  2006  2005  2004  2003  السنة

  1284  1178  1142  1075  1092  مؤسسات شخصية

  3485  3261  2604  2245  2065  مؤسسات معنوية

 %9  %3.2  %6.2  %1.6  -  نسبة النمو

  .47ص مرجع سبق ذكره، ، قتصاديةالوضعية اإل: جتماعي للجزائرقتصادي واإلالدليل اإلرشيد بن يوب،  :املصدر
  حجم الشركات األجنبية املتواجدة باجلزائرتطور منحىن  :)4-3(الشكل رقم 

  .2007-2003خالل الفترة                                             
�ا�+ة ����9ا�� 12ل ا��8��ة  2007-2003.��ر >�; ا�*�آ�ت ا%�$�6 ا��-�
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  .)26-3 ( على معطيات اجلدول رقمامن إعداد الطالب بناء :املصدر                          
من خالل الشكل واجلدول أعاله نالحظ أن حجم الشركات األجنبية املتواجدة بـاجلزائر خـالل الفتـرة                      
 مؤسسات معنوية كمـا     13660سسات شخصية و    ؤ م 5771 مؤسسة، منها    19431، قد بلغ    2003-2007
ن الشكل أن حجم املؤسسات املعنوية يف تزايد مستمر، بينما حجم املؤسسات الشخصية إخنفض سـنة                نالحظ م 
  50 بفارق 2007 إىل   2005 مؤسسة، و إرتفع يف باقي السنوات، أي من          17 مبقدار   2003 مقارنة بسنة    2004
جنبيـة املتواجـدة   ، مؤسسة على التوايل، كما ميكن مالحظة تذبذب معدالت منو حجم الشركات األ            192،  86

مث إرتفعت هذه النـسبة يف      ،  %1.6 نسبة منو قدرت بـ      2004باجلزائر الشخصية واملعنوية، حيث حققت سنة       
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 %9 مث ترتفع مرة ثانية إىل       %3.2 إىل   2006 لتعاود اإلخنفاض مرة أخرى يف سنة        ،%6.2 لتصل إىل    2005سنة  
دراسة، ويرجع هذا اإلختالف يف معـدالت النمـو    نسبة منو عرب كامل سنوات ال      أعلى وحتقق بذلك    2007سنة  

 حتسب على أساس حجم املؤسسات يف السنة احلالية مقارنة بالسنة السابقة، ولـو حـسبنا                 النمو كون معدالت 
   .      الت النمو كلها بناء على السنة األقل حجما لكانت نسبة النمو متزايدة تصاعديادمع

  :1األجنبيةيها الشركات  القطاعات اليت تتواجد فأهمومن      
  .%30 العمومية األشغال الصناعي، اإلنتاج - 
 .%25اخلدمات  - 
 %). 35  شركة بنسبة1273تتواجد حوايل (سترياد والتصدير اإل - 

  :  يف اجلزائر خيتلف من حيث طبيعة النشاط واحلجم كما هو موضح يف اجلدول التايلالشركاتوتواجد هذه      
   املتواجدة يف اجلزائر من حيث طبيعة النشاطاألجنبيةلشركات تصنيف ا :)27-3( اجلدول رقم

  .2009 لسنة وحجم تواجدها                                       
  النشاط الرئيسي  عدد الشركات  البلد

  719  فرنسا
واد ذات   وكل امل  األقمشة املكتبية، قطاع النسيج     اآليل اإلعالمسترياد يف ميدان    مكاتب دراسات، التصدير واإل   

  .العالقة بالقطاع

  438  الصني
 قطاع البنـاء    -لكترونية املرتلية واإل  األجهزة -األلبسة - التنظيف أدوات املرتلية   لألدواتسترياد والتصدير   اإل

  .واإلنشاءات

  279  مصر
تـصاالت، التـصدير     اخلدمات، قطـاع اإل    - العمومية األشغال - احملطات الكهربائية ووضع الكوابل    إقامة
  .تصاالتترياد يف قطاع اإلسواإل

  255  تونس

 األجهـزة سـترياد يف جمـال   التصدير واإل . )تصالستشارة، قطاع اإل  مكاتب دراسات، اإل  (قطاع اخلدمات   
  .لكترونيةالكهربائية واإل
  . واملواد ذات العالقة بالقطاعاألجهزة: القطاع الزراعي

  . العمومية، البناء، والرياألشغالسترياد يف قطاع  العمومية والبناء، التصدير واإلاألشغالقطاع   234  تركيا

  184  لبنان

  . العموميةاألشغالشركات متخصصة يف قطاع البناء، 
  .، املكتبيةاآليل اإلعالملكترونية،  اإلواألجهزةسترياد والتصدير للمواد اإل

  .ستشارة، الفندقة، اخلدماتإمكاتب دراسات، 
  .األقمشة، األلبسةواملواد الصيدلية، ية لألدوسترياد والتصدير اإل  164  األردن

  160  يطالياإ
 البناء، التهيئة   - الري - العمومية األشغال ذات العالقة بقطاع     لألجهزةسترياد  ستشارة، التصدير واإل  إمكاتب  
  .العمرانية

  .د الفالحي، الصناعي املرتلية، العتااألجهزة، األلبسة، األقمشة -لكترونية اإللألجهزةسترياد والتصدير اإل  105  فلسطني
  .سترياد والتصدير للعتاد الفالحي، واملواد الفالحيةالنشاط يف القطاع الزراعي، تربية الدواجن، اإل  103  ليبيا

  .47 ص  ذكره،مرجع سبق، الوضعية اإلقتصادية: جتماعي للجزائرقتصادي واإلالدليل اإل، رشيد بن يوب،  على معطياتعتماد الطالب باإلإعدادمن : املصدر

 الوافـدة  ةاألجنبي احلجم األكرب من عدد الشركات   نالحظ سيطرة الشركات الفرنسية على      أعاله من اجلدول      
 وهذا لظروف جغرافية وتارخيية، تليها الـصني الـيت           شركة تنشط خارج قطاع احملروقات     917بـ  [إىل اجلزائر 

                                                 
  .45ص ، مرجع سبق ذكره الوضعية اإلقتصادية،:  الدليل اإلقتصادي و اإلجتماعي للجزائررشيد بن يوب، 1-
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 مث... ناء واأللبسة واألجهزة اإللكترونية وغريها     شركة متخصصة يف الب    438 بـ   دخلت بقوة إىل السوق اجلزائرية    
 شركة، وهـذا راجـع   1090مصر، تونس، لبنان، األردن، فلسطني، ليبيا، مبجموع :  ممثلة يف  الدول العربية  باقي
 حبكم اإلتفاقيات العربية واملغاربية     يف الولوج إىل السوق الوطنية      اليت قدمتها اجلزائر للمستثمرين العرب     تسهيالتلل
   . شركة على التوايل160 و 234ا، بينما بلغ عدد شركات كل من تركيا و إيطاليا ملذكورة سابقا

، نأخذ اجلـدول    2009-2002 للفترة   وفيما خيص تواجد هذه الشركات، وتوزيعها يف القطاعات اإلقتصادية            
  :نييالتالوالشكل 

   حسب كل قطاع املصرح ا ةاألجنبيستثمارية توزيع املشاريع اإل :)28-3( اجلدول رقم     
 .)2009-2002( خالل الفترة                              

 %  (DA 610)املبلغ   %  عدد املشاريع  قطاع النشاط

  0.12  2021  1.44  10  الفالحة
  27.96  472163  14.27  99   العموميةواألشغالالبناء 

  52.67  889532  55.76  387  الصناعة
  0.35  5982  0.58  4  الصحة

  0.74  12531  4.76  33  النقل
  1.55  26216  2.16  15  السياحة

  6.98  117953  20.61  143  اخلدمات
  9.63  162586  0.43  3  تصاالتاإل

  100  1688985  100  394  اموع
 .Cit.Op,ANDI :Source 

  ستثمارية األجنبية حسب كل قطاع  املصرح ا إلنسبة توزيع عدد املشاريع ا :)5-3(الشكل رقم 
                       .2009-2002 لغاية الفترة                        
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  .)28-3 ( على معطيات اجلدول رقمامن إعداد الطالب بناء :املصدر

  :خذ كل قطاع على حدىأ     لتحليل اجلدول والشكل ن
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  . قطاع الفالحة-1 
 مليون هكتـار قابلـة      47يون هكتار من جمموع      مل 9در مساحة األراضي الفالحية املستصلحة يف اجلزائر        تق     
 باملئة، وال تتعدى مساحة املستثمرات الفالحية اخلاضعة ألحكام         20ستصالح قدرها   إستثمار، ويعين ذلك نسبة     لإل

أطلقت احلكومـة خططـا عديـدة        " كما .1 مليون هكتار جتسد ملكية الدولة     2.5 ما يعادل     19-87القانون  
 مث قـانون التوجيـه     2006رزها خمطط التوجيه الفالحي وخطة التجديد الريفي لعـام          للنهوض بقطاع الزراعة أب   

، وكان الدعم املايل الذي قدمته الدولة معتربا ويكفي أن الديون اليت حتملتها اخلزينـة العموميـة                 2008الفالحي  
رقى أبدا لألهداف املـسطرة   مليار دينار العام املاضي، أما النتيجة فال ت41لصاحل الفالحني المست يف مرة واحدة    

سواء ما تعلق بأسعار املنتوج الفالحي أو أسعار اللحوم بنوعيها أو ما تعلق مبردودية اهلكتار الواحد من احلبـوب                   
 مليار دوالر العـام     5.8 مستوى   إىلخارج املواسم املاطرة أو ما تعلق بالفجوة الغذائية اليت رفعت واردات الغذاء             

 باملئة من إمجايل الواردات أو ما تعلق برقعة املساحات          15 لإلحصائيات أو ما يعادل       حسب املركز الوطين   2009
  .2" لألراضي الفالحيةاإلمجالية باملئة من املساحة 1.5 ألف هكتار أي أقل من 750املسقية اليت ال تتعدى 

 قطـاع    يـسجل   مل )2009-2002(نه وخالل الفتـرة     أ نالحظ   والشكل السابقني دول  اجلىل  إوبالرجوع       
من إمجايل املشاريع اإلستثمارية األجنبية يف       %1.44 ةجنيبة يف اجلزائر بنسب   أستثمارية  إ مشاريع   10 سوى   الفالحة
ـ   ،اجلزائر  من حيث جـذب  تصاالتضعف قطاع بعد الصحة واإل  أهو   مليار دينار، وبالتايل   2021  بقيمة تقدر ب

ه بعيـدا   ؤجنبية املباشرة وبقا  ستثمارات األ هذا القطاع يف جلب اإل     فشل،  مما يؤكد     املشاريع اإلستثمارية األجنبية  
وهو ماجعل السلطات العمومية تعد قانونـا        . رغم شساعة املساحات الزراعية وتنوعها     تطلعات املرجوة منه  العن  

  .متيازاتكثريا من الضمانات واإل املستثمرين يمنحسالقطاع الفالحي ستثمار يف جديدا لإل
  . واألشغال العمومية قطاع البناء-2

 من  %14.27بنسبة    مشروع 99جنبية سجلت   ستثمارات األ ن اإل إ ف  العمومية شغالاألو    البناء بالنسبة لقطاع     
، وقد سيطرت الشركات الصينية والتركية واملصرية       2009-2002ستثمارية للفترة املمتدة من     جمموع املشاريع اإل  

ن أقتصادي، حيث   ىل برنامج دعم النمو اإل    إجنبية  ستثمارات األ م يف حجم اإل   واليابانية فيه، ويعزى هذا التطور امله     
 2009لي يف هذا اال، وكان من نتيجته ولغايـة          جنيب واحمل ستثمار األ إلل فتحت الباب واسعا     السلطات العمومية 

  :جنبية ما يليأو من طرف مؤسسات أجنبية أما بشراكة مع مؤسسات إجناز إ
  
  
  

                                                 
: ون الين، من املوقع الشبكيأ، الشروق تثمار األجنيب املباشر؟سهل يفتح القطاع الفالحي لإلبشري مصيطفى،  -1

html.50829/msitfa_bachir/elkhamis_aklam/aklam/ara/com.echoroukonline.www://httpعلى الساعة15/05/0201: ، تصفح يوم ، :
17h: 43.  

  .مرجع سبق ذكرهبشري مصيطفى،  -2
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  . املنجزة يف قطاع األشغال العموميةالبنية التحتيةمشاريع  :)29-3(  رقماجلدول

  العدد  هياكل البنية التحتية
 .)جنازيف طور اإل(غرب  - كلم خارج الطريق السيار شرق110.000  شبكة الطرقات

  . مطار دويل يتمتع باملواصفات العاملية13 مطار من بينها 35  املطارات
  .رزيو خاص باحملروقاتأخمتلط جتارة وصيد، ميناء سكيكدة و ميناء 11 ميناء، منها 40  موانئ
  63  السدود

  422  احلواجز املائية
  7423  آبار

   وحدة6.748.057  احلظرية الوطنية للسكن

  .10 ذكره، ص مرجع سبق الوضعية اإلقتصادية،: جتماعي للجزائرقتصادي واإل، الدليل اإل رشيد بن يوب على معطيات،ا الطالب بناءإعدادمن : املصدر

  . قطاع الصناعة-3
هم عتباره القطاع األ  إجنبية املباشرة يف اجلزائر، ب    ستثمارات األ كرب من حصة اإل   خذ قطاع الصناعة احلجم األ    أ     

ـ   نسبة حتصل على ستثمارات، وقد   جذبا هلذه اإل   جنبيـة  سـتثمارات األ   من جمموع حجم اإل    %55.76  تقدر ب
سـتثمار يف القطـاع     وتطـور اإل  . جنيبأستثماري  إ مشروع   387، مبجموع   2009املسجلة باجلزائر لغاية سنة     

جراءات املتخذة وذلـك بفـضل النـصوص        تها له السلطات العمومية وجدية اإل     طعأمهية اليت   الصناعي راجع لأل  
سـتثمارات   املتعلق بتوجيه اإل1988 جويلية   12 املؤرخ يف    25-88و خصوصا  القانون رقم      التشريعية والقانونية   

  . الوطنية اخلاصةةقتصادياإل
  . الصحة-4

سـتثنينا  إذا  إىل اجلزائر   إجنبية الواردة   ستثمارات األ ضعف من حصة اإل   سجل قطاع الصحة باجلزائر النسبة األ          
ستثمار ىل اإل إضافة   باإل يف جمال اهلياكل الصحية،   جنبية  أستثمارية  إربع مشاريع   أتصاالت، حيث سجلت    قطاع اإل 

جنبية يف اجلزائر، وقد    ستثمارات األ مجايل حجم اإل  إ من   %0.58تتعدى   دوية، بنسبة ال  األصناعة  ع  احملتشم يف قطا  
ستثمار يف هذا اال مـن  مام اإلأ بفتحها الباب واسعا     2009مر خالل سنة    حاولت السلطات العمومية تدارك األ    

  .)2025-2009(خالل املخطط التوجيهي للصحة العمومية 
  . قطاع النقل-5
جنبية املباشرة املتدفقة حنو اجلزائر خالل الفتـرة        ستثمارات األ  من حجم اإل   %4.76خذ قطاع النقل حصة     أ     
وهي إستثمارات نوعية يف قطاع شبه مغلق أمام اإلسـتثمار          ستثماري،  إ مشروع   33، مبجموع   )2002-2009(

  .ستثمار اخلاص أمام اإل الذي يفتح جمال النقل اجلوي1988األجنيب املباشر خاصة بعد جتميد قانون 
  . قطاع السياحة-6

من % 2.16جنيب بنسبة أستثمار إ مشروع ك15 ،)2009-2002(سجل قطاع السياحة خالل الفترة      
 بـزرالدة  السعودية بوالية '' سيدار''ستثمار لشركة إمنها جنبية املباشرة املتدفقة للجزائر، ستثمارات األحجم اإل
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خر بوالية عنابة آبوالية بومرداس، والشركة بزموري   آالف سرير لنفس5 ـخر بآثمار تسإ و ألف سرير،20
ستنادا إىل إحصائيات إو . مبنطقة العقيد عباس يف تيبازةجانب خرى ضخمة ألأستثمارية إكما سجلت مشاريع 
 ستثماراتاإلمن نسبة  % 9,5من قيمة الصادرات و % 3,9فإن القطاع السياحي ميثل  املنظمة العاملية للسياحة،

الناتج احمللي اخلام يف الرتبة  وتصنف اجلزائر من حيث حصة السياحة يف.  من الناتج احمللي اخلام% 8,1واملنتجة 
نصيب اجلزائر من كما أن ). 42(واملغرب يف الرتبة (39)   دولة، وراء تونس يف الرتبة174 من جمموع 147

 . عامليا138 وحتتل الرتبة % 1العاملية ال يتعدى  السياحة

 من خالل جنبية يف هذا اال األستثماراتاإل يعجتشبالقطاع السياحي لرفع من قدرات جلزائر لسعى ات لذا    
  .مجلة التسهيالت والضمانات اليت تقدمها للمستثمرين األجانب

  . اخلدمات-7
ىل اجلزائـر   إجنبية املباشرة   ات األ ستثمارجاء قطاع اخلدمات يف املرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة يف جلب اإل                
ىل اجلزائـر   إة  املتدفقجنبية املباشرة   ستثمارات األ من حجم اإل   %20.61ستثماري، أي بنسبة    إ مشروع   143 ـب

  .غلبها يف قطاع املناولة لقطاع الصناعة واحملروقات أ وقد تركزت  ،مردودية هذا القطاع ىل رحبية وإوهذا راجع 
  .تصاالت اإل-8

ـ    ستثمارات األ ضعف كميا من ناحية جذب اإل     تصاالت األ رب قطاع اإل       يعت  مـشاريع   3 ـجنبية للجزائـر ب
حسن نوعيا بعـد    جنبية املتدفقة للجزائر ولكنه األ    ستثمارات األ  من حجم اإل   %0.43ستثمارية فقط، أي بنسبة     إ

جنبية الناجحة  ات اجلدية األ  ستثمارصبح منوذجا لإل  أتصاالت و قطاع الطاقة، نظرا للنجاح الذي حققه يف سوق اإل        
 2008وقد بلغ عدد مشتركي اهلاتف النقال عند اية نـوفمرب           . تصاالت باجلزائر الذي رفع من تنافسية قطاع اإل     

ـ  أ:  يف جمال اهلاتف النقالالثالثة مشترك، موزعة على املتعاملني   26.667.846  14.492 ـوراسكوم اجلزائـر ب
ـ      7.177 ـب )زائرتصاالت اجل إ(مليون مشترك، موبيليس      مليـون   4.998 ـ مليون مشترك، والوطنية اجلزائر ب

وسط حيث مـن    فريقيا والشرق األ  إ وتعترب اجلزائر من الدول الرائدة يف جمال اهلاتف النقال يف منطقة             " مشترك،  
تربة قـد   ىل مستويات جد مع   إ، ونسبة الكثافة اهلاتفية     2010ن يتواصل معدل النمو يف القطاع حىت سنة         أاملتوقع  
مستويات إستهالك الفرد اجلزائري مرتفعة ، ممـا جعـل           .2008 سنة   %85 مقابل   2010 عام   %100تتجاوز  

هوامش الربح يف السوق اجلزائرية من أعلى املستويات املسجلة يف املنطقة خاصة يف جمال اهلاتف النقـال حيـث                   
  .1"يف الدول الصناعية وهي بذلك تتجاوز النسبة املعتمدة % 50 و 45تتراوح النسبة بني 

  
  
  

                                                 
  .27، ص مرجع سبق ذكره الوضعية اإلقتصادية،: جتماعي للجزائرقتصادي واإلالدليل اإلرشيد بن يوب،  -1
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  .2008-2000 تطور معدل مشتركي اهلاتف النقال بني سنوات :)30-3( اجلدول رقم
  عدد مشتركي شبكة اهلاتف النقال  السنة

   ألف مشترك54.000  2000
   مليون مشترك15.6  2004
   مليون مشترك2008  26.667اية 

  .27، ص مرجع سبق ذكره الوضعية اإلقتصادية،: ي للجزائرجتماعقتصادي واإلالدليل اإل رشيد بن يوب،: املصدر

  . حسب املناطق اجلغرافية الوارد إىل اجلزائرإلستثمار األجنيب املباشرإجتاهات ا: ثانيا
ويف خمتلف  خرى،  رتفاعا متزايدا من سنة أل    إىل اجلزائر   إجنيب املباشر الوارد    ستثمار األ عرف حجم تدفقات اإل        

 لتحـسن منـاخ     و ،جانبكثري احلوافز والضمانات للمستثمرين األ    قدمت  فضل القوانني اليت    القطاعات، وذلك ب  
وروبا صـدارة   أ حتلتإفبرمتها السلطات اجلزائرية،    أتفاقيات واملعاهدات اليت    ىل اإل إستثمار، كما يعزى    فرص اإل 

ورويب حتاد األ ها جمموع دول اإل   ت مشروع، تل  324 ـىل اجلزائر ب  إستثمارية اليت تدفقت    العامل يف عدد املشاريع اإل    
ـ   س الـدول األ   أعلى ر يت فرنسا   أتستثماري،  إ مشروع   272 ـتفاق الشراكة ب  إوهذا بفضل     121 ـوروبيـة ب

 مشروع وهو نتيجـة     290 ـوكان نصيب الدول العربية يف املرتبة الثالثة ب       . سباب سابقا مشروع وقد ذكرنا األ   
سـتثمارات  ورغم ذلك مازالت اجلزائر تعاين من تدين حجم اإل        . عربالتسهيالت اليت تقدمها اجلزائر للشركاء ال     

يزال حمصورا يف قطاع الطاقـة  ماستثمارات  هيكل هذه اإل كان نإليها مقارنة باجلارتني تونس واملغرب، و     إالواردة  
ـ  نيالتـالي  والشكل   واجلدول .جنبية املباشرة ستثمارات األ كثر جذبا لإل  واحملروقات، الذي يعترب القطاع األ      ان يبين

  .)2009-2002(ىل اجلزائر خالل الفترة إجنيب املباشر ستثمار األمصادر تدفقات اإلنسب و 
  .)2009-2002( ستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر خالل الفترةمصادر تدفقات اإل :)31-3( اجلدول رقم

  (DA 610)املبلغ   عدد املشاريع  املنطقة
  301997  324  أوروبا

  271118  272  اد األورويبحتاإل
  39376  121  فرنسا
  513688  48  آسيا
  27490  16  أمريكا

  835745  290  البلدان العربية
  4510  1  إفريقيا

  2954  1  سترالياأ
  2600  14  متعدد اجلنسيات

  1688985  694  اموع
Source: ANDI, Op.Cit. 
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  .2009-2002شر الوارد إىل اجلزائر خالل الفترة ستثمار األجنيب املباإلمصادر تدفقات ا :)6-3(الشكل رقم 

   

��Aدر �0*@�ت ا?�1<
�ر ا=�-&# ا�
&�>+ ا�	ارد إ�: ا���ا(+ �9ل ا��7+ة 2009-2002.
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  .)31-3 ( على معطيات اجلدول رقمامن إعداد الطالب بناء :املصدر
عملت يف   إستوطنت و     اليت  وترتيبها حسب عدد الشركات     وبالتفصيل جنسيات الشركات األجنبية    تبيانول     

  :، نأخذ اجلدول التايل31/12/2008: اجلزائر لغاية
  .31/12/2008:الشركات األجنبية العاملة يف اجلزائر لغاية :)32-3( ول رقماجلد

  عدد الشركات  الدول  عدد الشركات  الدول  عدد الشركات  الدول 

  16  الكويت  57  يلجيكا  984  فرنسا
  15  رومانيا  447  املغرب  808  سوريا
  13  اليابان  49  كندا  668  الصني
  13  إيران  50  أملانيا  478  مصر

  11  الدامنارك  39  الربتغال  857  تونس
  12  اإلمارات العربية  38  الواليات املتحدة  325  تركيا
  8  اليونان  31  اهلند  269  لبنان

  8  اليمن  27  العربية السعودية  223  يطالياإ
  11  روسيا  32  العراق  230  األردن

  7  البحرين  23  قطر  213  فلسطني
  6  النمسا  18  (REP)كوريا   139  سبانياإ

  5  كوبا  17  هولندا  120  ليبيا
  4  األرجنتني  17  سويسرا  69  اململكة املتحدة

        97    باقي بلدان العامل
        6454    اموع

Source: Construit par nous sur la base des données de CNRC: Centre National de Registre de Commerce, Revue 
statistique 2009, Répartition des commerçants étrangers inscrits au registre du commerce à fin 2008, 2009, 
p78. 
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-2002(من خالل التحليل السابق ملصادر تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر خالل الفترة                     
ن حجـم  أظ  نالح،31/12/2008: الشركات األجنبية العاملة يف اجلزائر لغاية    عرض  وكذلك من خالل   ،)2009
مهية وكرب السوق اجلزائرية وما   أىل  إنظرنا  ما  ذا  إ،  املستوى املتوقع ىل اجلزائر كانت دون     إستثمارات املتدفقة   هذه اإل 

لضمانات اليت قدمتـها    بالرغم من ا  ،  ه اإلستثمارات كرب من هذ  أتتوفر عليه من هياكل ومرافق كفيلة جبذب حجم         
  . خرها قانون النقد والقرضآن خالل القوانني والتشريعات جانب مالسلطات اجلزائرية للمستثمرين األ

قتـصاد  لإلتنافـسية   ال في الرفع من القدرة   ستثمار األجنبي المباشر    اإلدور   :الثالثالمطلب  

   .الجزائري
ستثمار األجنيب املباشر، باإلضافة إىل أمهيته، وخماطره       شرنا سابقا إىل مفهوم وخصائص وأهداف اإل      أنا قد   ك     
، البيئة و اإلستراتيجيات، باإلضـافة إىل سياسـات دعـم           التنافسيةمفهوم   كما أشرنا إىل     ظريات املفسرة له،  والن

 إىل املطلـب  وهو اجلانب النظري من دراستنا، واآلن سوف نتطرق يف هذا       القدرات التنافسية لإلقتصاد اجلزائري،   
  .ريقتصاد اجلزائ اإلتنافسية ستثمار األجنيب املباشر علىر اإلاآث

  . اإلستثمار األجنيب املباشر على ميزان املدفوعاتإنعكاسات تدفق: أوال
I- اإلستثمار األجنيب املباشر على امليزان التجاري إنعكاسات تدفق.  

مولـدا   ،1ظهر التبادل التجاري الدويل أو التجارة الدولية أو حركة اإلسترياد والتصدير على الصعيد الـدويل                  
عبـارة  كفاءة هذه احلركة تقاس مبيزان يدعى امليزان التجاري، الذي هو           قتصادي بني الدول،  حركة من النشاط اإل   

 "امليزان التجـاري  "صطالح  إ )املعامالت املنظورة أو املادية   (الفرق بني قيمة الصادرات والواردات من السلع        "عن
كس إذا كانت قيمة الـصادرات  تجاري والعلفإذا كانت الصادرات تفوق الواردات يكون هناك فائض يف امليزان ا        

أن النتائج التجاريـة لعمليـات التبـادل      شرنا إىل   أكنا يف املطلب الثاين من هذا املبحث قد          .2"قل من الواردات  أ
، واآلن سوف نتطرق إىل حركة التجارة اخلارجيـة املـسجلة يف امليـزان               2009اخلارجي للجزائر خالل سنة     
  : كما هو مبني يف اجلدول والشكل التاليني،2008-2003التجاري اجلزائري للفترة 

  .)2008-2003(خالل الفترة  للجزائر وباقي الدول العربية امليزان التجاري: )33-3( رقم اجلدول
  )مليون دوالر(

  2003  2004  2005  2006  2007  2008*  

  424.180.0  315.669.3  320.200.8  245.476.4  145.923.6  109.402.4  جمموع الدول العربية
  41.240.0  34.240.0  34.060.0  26.470.0  14.270.0  11.140.0  اجلزائر
  4.014.1-  2.879.2-  2.516.3-  1.966.9-  2.320.9-  2.270.9-  تونس

  37.224.0  29.146.1  27.387.9  17.674.3  8.631.8  5.621.4  ليبيا
  19.182.0 -  14.077.5 -  9.738.2 -  8.208.2 -  6.484.7-  4.333.7-  املغرب
  25.3  23.1  198.6  800.7 -  483.9 -  224.0 -  نياموريتا

  . بيانات أولية*

                                                 
  37 ، ص2006، الطبعة األوىل، شركة رؤية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، التجارة الدولية أشرف أمحد العديل، -  1
 .165، ص 1990، بدون طبعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مقدمة يف اإلقتصاد الدويل أمحد مندور، -  2
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  .358 ص مرجع سبق ذكره، ،2008 دقتصادي العريب املوحالتقرير اإل على بيانات اإعداد الطالب بناء: املصدر
  .2008-2002 تطور امليزان التجاري اجلزائري خالل الفترة :)7-3(الشكل رقم 
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  .)33-3 ( على معطيات اجلدول رقما إعداد الطالب بناءمن :املصدر               
ئض متصاعدة عرب كامـل     من خالل الشكل أعاله نالحظ أن رصيد امليزان التجاري للجزائر قد حقق فوا                    

 2008-2003 امليزان التجاري اجلزائري بالنسبة لباقي الدول املغاربية خالل الفترة           ا قارن  ما إذاسنوات الدراسة، و  
، عكس بـاقي     أيضا سجلت هذا الرصيد اإلجيايب لفترة الدراسة       ليبياجند أن    ،)33-3(وضحة يف اجلدول رقم     وامل

 يف موازينها التجارية بإسـتثناء موريتانيـا   ا اليت حققت عجزا متتالي   الدول املغاربية وهي املغرب تونس وموريتانيا،     
 مداخيل اجلباية البترولية، خاصة يف السنوات     إرتفاع بالنسبة للجزائر وليبيا إىل    هذا  و يعزى  ،2008-2006للفترة  

 و حجم تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشـر        رتفاع أسعار البترول على مستوى األسواق الدولية      إثر  إاألخرية على   
  . يصب يف صندوق ضبط اإليراداتالتجاري ، علما أن فائض امليزانإىل اجلزائر حىت وإن كانت حمتشمة

  .الصادرات  على قطاع املباشراألجنيبستثمار اإل فقإنعكاسات تد -1
تتحدد القدرة التنافسية لصادرات بلد ما مبقارنة نسبة جمموعة سلعية معينـة مـن الـصادرات إىل إمجـايل                       

الصادرات، مث مقارنة ذلك بني الدول، فإذا كانت هذه النسبة مرتفعة  يف دولة ما مقارنة مع دول أخرى ميكـن                     
أن هذه الدولة حتوز قدرة تنافسية كبرية بالنسبة هلذا القطاع مع صادراا، و تتيح دراسة بنية التجارة                 حينئذ القول   

 وختتلـف القـدرة     .1اخلارجية معرفة التغريات اليت قد حتدث يف خصائص تطور هذه النسبة و أمناطها يف املستقبل              
 بينما  ةثلى املنتجات ذات التقنية احلدي    تمد يف صادراا ع   التنافسية للدول املتقدمة عن الدول النامية بإعتبار األوىل تع        

الطابع املميز لكل صادرات الدول النامية هو إرتكازه على املنتجات األولية سواء كانت تلك املنتجات زراعية أم                 "

                                                 
 .164، ص مرجع سبق ذكرهإبراهيم عبد احلفيظي،  -1
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-2008ومبا أن جمال دراستنا هو اجلزائر، نقوم بدراسة صادرات اجلزائر احملققة خـالل الفتـرة                . 1"إستخراجية
  :، وتأثري اإلستثمار األجنيب املباشر يف تكوينها من خالل اجلدول التايل2009

   .2008/2009 الصادرات اجلزائرية حسب اموعات املستعملة خالل الفترة :)34-3( اجلدول رقم          
  )  valeurs en millionsباملليون :الوحدة(

                          
                          

    
  2009 سنة  2008 سنة

  

  الصادرات
  DA  بـ القيم

القيم بالدوالر 
 األمريكي
USD  

  (%)اهليكل
STR (%) 

  DA بـالقيم 
القيم بالدوالر 

 األمريكي
USD  

  (%)اهليكل
STR 
(%) 

التطور 
بالدوالر 
(%) 

  4.20-  0.26  114  8260  0.15  119  7657  األغذية
  44.88-  97.60  42642  3089763  97.56  77361  5017676  الطاقة والتشحيم

  46.71-  0.41  178  12898  0.42  334  21542  املواد اخلام
  52.38-  1.51  659  47750  1.75  1384  89308  املواد النصف مصنعة

  -  -  -  -  -  1  68  مواد جتهيز الفالحة
  - 29.85  0.11  47  3406  0.08  67  4335  مواد جتهيز الصناعة

  53.13  0.11  49  3549  0.04  32  2084  ستهالكية إمنتوجات 
  - 44.91  100.00  43689  3165626  100.00  79298  5142670  اموع

12p , .Op Cit, Algerie'Statistiques du Commerce Extérieure de l, CNIS  :Source  
ـ  الصادرات اجلزائرية يغلب عليه قطاع       حجمن  نالحظ أ   ومن خالل اجلدول أعاله،    كما ذكرنا سابقا        ة الطاق

عتماد الدولـة يف    إ و هذا يبني مدى      ،)04حول قيمة صادرات النفط أنظر امللحق رقم         ألكثر تفصيل ( والتشحيم
 مـن احلجـم الكلـي       % 97.6  و %97.56  بنسبة  صادراا  فقط، حيث قدرت   قطاع الطاقة مداخيلها على   

التوايل، ويعزى هـذا   مليون دوالر على 42642 و 77361، بقيمة تقدر بـ    2009 و   2008 لسنيت   للصادرات
خنفاض حجم الـصادرات    إاإلختالف يف املداخيل والتساوي يف النسبة إىل تغري سعر الربميل من البترول، كما أن               

  .، يعزى لنفس السبب2008 مقارنة بسنة % 44بأكثر من 
 فقط  % 2.4  و   %2.44 أما بالنسبة للصادرات خارج قطاع احملروقات تبقى دائما هامشية، أي تقدر بنسبة                

  مليار دوالر أمريكـي    1.047  و   1.937  أي ما يعادل   ،2009 و   2008 يف سنيت    من احلجم الكلي للصادرات   
 أن اإلصالحات اإلقتصادية    ، ويعزى هذا إىل   2008ة  سن مقارنة ب  % 46 ـخنفاض ب إ، حيث سجلت    على التوايل 

  .ة هلا املسطراألهداف ومل حتقق  منها إىل مستوى التطلعات املرجوةمل ترق
لدرجة األوىل علـى  ومما سبق ميكننا القول أن آثار اإلستثمار األجنيب املباشر على قطاع الصادرات، يتركز با                   

   .، الذي رفع القدرات التصديرية هلذا القطاع مما جعله حيتل املرتبة األوىلقطاع احملروقات

                                                 
  .106، ص 2007، بدون طبعة، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، اإلقتصاد الدويل أمحد فريد مصطفى، -  1
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  .دات الوارقطاع املباشر على األجنيبستثمار اإل إنعكاسات تدفق -2
 مليار دوالر هي ديون أصـال علـى         4     مبا أن اجلزائر قد سددت كامل ديوا جتاه دائنيها ومل يبق إال حوايل              

اخلواص مضمونة من طرف الدولة اجلزائرية اليت قررت إتباع سياسة التقليل من املديونية ضـمانا لعـدم التبعيـة                   
  . تغطى بقروض من املؤسسات املالية الدوليةة اجلزائر يف السنوات املاضيغلب وارداتكون أللخارج، 

  :، نأخذ اجلدول التايل2009 و 2008ولتبيان حركة واردات اجلزائر ومكوناا بالنسبة لسنيت      
  .2008/2009 الواردات حسب أصناف السلع خالل الفترة: )35-3( اجلدول رقم

  ) مليون دوالر أمريكي :الوحدة (  

2009 سنة 2008 سنة   
 التطور(%) 

STR % القيمة STR % القيمة 
 أصناف السلع

 سلع غذائية 7813 19.79 5810 14.86 25.64-

 سلع موجهة لوسائل اإلنتاج 12002 30.40 11924 30.49 0.65-

 سلع التجهيز 13267 33.61 15.273 39.06 15.12

تهالكية غري غذائيةإسسلع  6397 16.20 6096 15.59 4.71-  

 اموع العام 39.479 100.00 39103 100.00 0.95-

Source: CNIS, Ibid. 
 376أي بفارق  %0.95 إخنفضت بنسبة ،2009 لسنة  أعاله نالحظ أن واردات اجلزائرمن خالل اجلدول      

وقد مس هذا اإلخنفاض مجيع أصناف السلع الواردة إىل اجلزائر ما عدا  ،2008 مقارنة بسنة مليون دوالر أمريكي
  مبعدل منو يقدر بـ2008 مليار دوالر عن سنة 2.006 بـ2009جهيز اليت إرتفعت وارداا سنة سلع الت
إىل برنامج   وكذا، ويعزى هذا السبب إىل قيام املستثمرين بتموين مشاريعهم ذا النوع من السلع،15.12%

بينما ، به من سلع جتهيزيةغرب وبرنامج مليون سكن وما يتطل- قتصادي مبا فيه الطريق السيار شرقاإلنعاش اإل
  وسلع غذائية، سلع موجهة لوسائل اإلنتاج: املمثلة يف 2009 لسنة قي مكونات الوارداتيقدر اإلخنفاض يف با

  و%25.64 ، أي بنسبة إخنفاض مليار دوالر أمريكي0.301، 0.078، 2.003سلع إستهالكية غري غذائية، بـ 
ويعزى هذا اإلخنفاض إىل برامج الدعم اليت قدمتها الدولة ، 2008مقارنة بسنة  على التوايل 4.71%، 0.65%

الذي   واحلليب القمحخاصة ،فالحيالنتاج حقق نسبة منو مهمة من اإل الذي للفالحني للنهوض بالقطاع الفالحي
  .م مما إنعكس على اموع الكلي للوارداتهستريادإإخنفضت فاتورة 

، نأخذ اجلدول والشكل 2009 و 2008 إمجايل الواردات لسنيت )طرق التسديد(ولتبيان وسائل دفع      
  :التاليني
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  .2008/2009 تقسيم الواردات حسب وسيلة الدفع خالل الفترة :)36-3( اجلدول رقم
 )مليون: الوحدة(

    2009عام   2008عام   
               القيمة  طريقة التسديد

) (USD  
  القيمة (%)اهليكل 

) (USD 
 (%)التطور  (%)اهليكل 

  12.67-  74.39  29089  84.37  33308  نقدا
  33.35-  13.20  5162  9.81  3871  خطوط قرض

  -  4.73  1849  0.37  145  عملة صعبة ذاتية
  39.35  7.68  3003  5.46  2155  أخرى

  0.95-  100  39103  100  39479  اموع
Source: CNIS, Ibid , p 8. 

  .2009-2008يلة الدفع خالل الفترة  تقسيم الواردات حسب وس:)8-3(الشكل رقم 
E�/70 ا�	اردات C/D و���1 ا��*B �9ل ا��7+ة 2009-2008.
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  .)36-3(من إعداد الطالب بناء على معطيات اجلدول رقم  :املصدر

مقارنة بسنة  2009سنة      من خالل اجلدول والشكل أعاله نالحظ أن تسديد الواردات نقدا قد إخنفض 
 ـ إخنفاض تقدر ب مليون دوالر، أي بنسبة33308 مليون دوالر بعد ما كان 29089حيث بلغ  ،2008
 ويعزى التسديد بسبب إخنفاض حجم الواردات العمومية نتيجة سياسة اإلصالح يف بعض القطاعات، ،12.67%

ىل طلب القروض اخلارجية لتسديد إياطي من العملة الصعبة يغين عن اإللتجاء تحإوجود  :نقدا لسببني مها
رتفع التسديد بواسطة خطوط إبينما  ،ديونية وعبئهاعتماد على املالواردات، وثانيهما سياسة التقليل من اإل

 %33.35 مليون دوالر، أي بنسبة إرتفاع تقدر بـ 1291 بـ 2008 مقارنة بسنة 2009لسنة القروض 
سلع بينما تسديد  تق اخلواص جتاه البنوك اجلزائرية اليت تكون قد سددت فواتري هذه السلع،اوتعترب ديون على ع

 145، بينما كان 2009 مليون دوالر سنة 1849رتفع بشكل كبري حيث بلغ إبة الذاتية الواردات بالعملة الصع
   . العملة الصعبة الناجتة عن قطاع الصادراتيحتياطإرتفاع إ، بسبب 2008مليون دوالر سنة 
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مع تزايد حجم واردات اجلزائر سجل إرتفاع متزامن أن      ومما سبق ميكن القول بأنه  أثناء فترة الدراسة الحظنا 
ستثمار األجنيب املباشر عكسيا على ستثمارات األجنبية املباشرة حنو اجلزائر، فعوض أن يؤثر اإلحجم تدفقات اإل

الواردات فإنه أثر طرديا، ولكن هذا راجع كما قلنا سابقا إىل السلع التجهيزية اليت حيتاجها املستثمرون لبدء 
كات البترولية الكربى، وهي سلع ومعدات سامهت يف حتديث نشاطهم واليت جيلبوا من اخلارج خاصة الشر

فتأثري اإلستثمارات األجنبية املباشرة وإن كان ساهم نسبيا يف الرفع من القدرات . القاعدة الصناعية باجلزائر
  . وقد يكون التأثري يف املدى البعيدالتصديرية للبالد، إال أنه مل يؤثر بنفس التأثري على قطاع الواردات

II- ميزان رأس املالاإلستثمار األجنيب املباشر على  إنعكاسات تدفق.  
يسجل هذا احلساب كافة التغريات اليت تطرأ خالل فترة امليزان على أصول الدولة أو حقوقها قبـل الـدورة                        

ـ      . لتزاماا يف مواجهة هذه الدول    إاألخرى، وكذلك على خصوم الدولة أو        ة وهكذا تدخل يف هذا احلساب كاف
مليزان يعكـس حركـة تـدفق رؤوس        اوبالتايل هذا    .1العمليات اليت متثل تغريا يف مركز الدائنية واملديونية للدولة        

   .األموال للدولة
، نأخذ اجلدول   2008 -1999     وملعرفة حركة تدفقات اإلستثمارت األجنبية يف هذا امليزان للجزائر يف الفترة            

  :والشكل التاليني
  .2008-1999 تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر خالل الفترة :)73-3( اجلدول رقم

  )مليار دوالر: الوحدة(

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  البيان
  2.64  1.66  1.79  1.08  0.88  0.63  1.06  1.2  0.44  0.51  التدفقات الواردة

ــزان  ــيد مي رص
  حركة رأس املال

-2.4  -1.36  -0.87  -0.71  -1.37  -1.87  -4.24  -11.22  -0.99  +2.54  

، جملة اإلصـالحات  2008-1999اإلستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر وآثاره على ميزان املدفوعات خالل الفترة دادي عدون ناصر، بعداش عبدالكرمي،    : املصدر

  .34، ص 2009، 07ة العليا للتجارة، اجلزائر، العدد ، املدرساإلقتصادية واإلندماج يف اإلقتصاد العاملي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .67، ص 2004، بدون طبعة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، قتصاد الدويلاإلهللا،  زينب حسني عوض ا-1
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  تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر ورصيد ميزان حركة رأس املال :)9-3(الشكل رقم 
  .2008-1999             خالل الفترة 

8�'��ر ا%�88$� ا��$�#�88 ا�88�ارد إ�U88 ا���88ا�� ور�88P+ ���88ان >�آ688 رأس ا���88ل            ���I"+8ت ا�
8��ة  2008-1999�	�
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  .)37-3(ل رقم من إعداد الطالب بناءا على معطيات اجلدو :املصدر               

جنبية املباشـرة    ستثمارات األ ىل اجلزائر من اإل   إالتدفقات الواردة   نالحظ من خالل اجلدول والشكل أعاله أن             
، فرصيد ميزان حركـة     اعتبارات عديدة ذكرت سابق    هبوطا وصعودا، وهذا إل    أخرى إىلسجلت تذبذبا من سنة     

 وبنسب متصاعدة عكسيا، وحسب     أخرى إىل من سنة    الي عجزا متتا  2007-1999س املال سجل خالل الفترة      أر
ىل التـسديد  إثل يف خروج للعملة الصعبة يعـزى     من هذا العجز واملت   إالتعريف الذي قدمناه سابقا هلذا احلساب، ف      

ال إ منها    عن تسديد املديونية اليت مل يبق      ىل التوقف إ الفائض يعزى    إن ف ،2008ما بالنسبة لسنة    أة،  ياملسبق للمديون 
ـا  أ نالحظ   2008 سنة   يفجنبية املباشرة   ستثمارات األ  الحظنا التدفقات الواردة من اإل     وإذا.  مليارات دوالر  4

ن تـدفق  أمسالية، ومنـه نقـول   أ على حساب العمليات الر     باإلجياب ثريؤ رصيد و، وه  مليار دوالر  2.64سجلت  
  . صحيح س املال والعكسأجيايب على حساب رإثر أجنبية له ستثمارات األاإل
س املـال   أجيابيا على ميزان ر   إثرا  أحدث  أجنيب املباشر الوارد    ستثمار األ ن اإل أويف حدود هذه املعطيات نقول      "     

ستثمار الـسالف   ن عدم توفر املعطيات حول مصادر وطريقة متويل اإل        أال  إ. حيث ساهم يف التخفيض من عجزه     
  :ىل وضع الفرضيات التاليةإالذكر تدفعنا 

ىل اخلارج نتيجة تسديد    إ مساليةأرستثمار القروض اخلارجية وبالتايل مل تكن هناك مدفوعات          هذا اإل  مخد مل يست  -أ
  .جيابياإس املال أستثمار على ميزان رثر الصايف هلذا اإلويبقى األ. ستحقاقهاإهذه القروض عند تواريخ 

ثرا معتربا على هذا امليزان، والنتيجة      أ ستثمار القروض اخلارجية ولكن مببالغ صغرية ال حتدث       ستخدم هذا اإل  إ -ب
  .خريثر على هذا األجيابية األإالنهائية هي 

ستثمار القروض اخلارجية ولكن تسديداا غري مميزة يف بند مستقل من هذا امليزان حىت يتسىن               ستخدم هذا اإل  إ -ج
  ."1كثر واقعية وحجيةأي يكون أىل رإلنا معرفة قيمتها، ومن مث الوصول 

  
                                                 

  .35-34ص .، صمرجع سبق ذكره دادي عدون ناصر، بعداش عبدالكرمي، -1
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III - ميزان اخلدمات وباقي التحويالتاإلستثمار األجنيب املباشر على  إنعكاسات تدفق.  
تسجل التحويالت املالية إىل اخلارج اليت ينفذها املستثمرون األجانب يف اجلزائر ضمن عنصر صايف دخل العوامل 

خلارج وهي عوائد ولقد سجلت اجلزائر حركة يف التحويالت املالية إىل ا. 1يف ميزان املدفوعات اجلزائري
  .لإلستثمارات األجنبية املتواجدة ا، وهذه اإلستثمارت تنشط أغلبها يف قطاع احملروقات

      . 2008-1999     واجلدول التايل يوضح قيمة التدفقات املالية الناجتة عن اإلستثمار األجنيب املباشر خالل الفترة 
  .2008-1999 الفترة  املباشر الوارد خاللاألجنيبستثمار عن اإلالتدفقات املالية الناجتة  :)38-3( اجلدول رقم 

  )مليون دوالر: الوحدة(

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  البيان
  2646  1662  1795  1081  882  634  1065  1196  438  507 )1(م الوارد .أ.تدفقت إ

ــستثمرين  ــويالت م حت
احملروقات . أجانب يف ق  

)2( 

660.0  1169.3  1023.2  1594.8  2195.7  3117.9  4743.7  5288.2  3896.0  4562.2  

  صايف التدفقات املالية
)1(-)2(=)3( 

-153.0  -731.3  172.8  -529.8  -1561.7  -2235.9  -3662.7  -3493.2  -2234  -1916.2  

  .37ص ، مرجع سبق ذكره، دادي عدون ناصر، بعداش عبدالكرمي: املصدر
الداخلة واخلارجة املتعلقة  ات اجلدول أعاله نالحظ حدوث عجز يف صايف التدفقات املالية    من خالل معطي    

 فقط، اليت سجل فيها فائض يقدر بـ 2001باإلستثمار األجنيب املباشر عرب كامل سنوات الدراسة، ماعدا سنة 
فقات رأس املال  مليون دوالر، ويرجع السبب يف كون حجم التحويالت هلذه السنة كان أقل من تد172.8

األجنيب، كما يفسر العجز يف باقي السنوات إىل األموال اهلائلة اليت مت حتويلها إىل اخلارج مقارنة حبجم 
  .اإلستثمارت األجنبية الواردة إىل اجلزائر خالل فترة الدراسة

وىل بأمواهلا اخلاصة األ: ستثمارات األجنبية املباشرة تؤثر بطريقتني     ومن خالل ما سبق ميكن القول أن اإل
 مبعاجلة مشكل حتويل قامت احلكومة اجلزائريةوقد . املستثمرة يف البلد، والثانية حبجم بتحويالا حنو خارج البلد

 بفرض على املستثمرين األجانب الراغبني يف حتويل فوائدهم 2010 يف قانون املالية احلايل لسنة األموال حنو اخلارج
 وتفرض على األرباح احملولة إىل اخلارج، والثانية نسبتها %15  ضريبتني، األوىل)الرؤوس األمو(إىل اخلارج 

 بعنوان الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على أرباح الشركات، وتأيت هذه الضريبة حتسبا ملواجهة 20%
  .اجلزائرية أو علمهاستشارة احلكومة إمستقبلية لعمليات بيع تنفذها شركة أجنبية مع شركة أجنبية أخرى دون 

  .)البنكي(اإلستثمار األجنيب املباشر على القطاع  املايل واملصريف  إنعكاسات تدفق: ثانيا
إن حتقيق التنمية اإلقتصادية يتطلب وجود نظام مايل ومصريف فعال ونشط، يتماشى والتغريات اإلقتصادية      

لوساطة املالية بني املدخرين واملستثمرين وبني املقرضني العاملية، ويقوم بتشجيع اإلدخار واإلستثمار عن طريق ا
ستثمار، والعديد واملقترضني، ويعمل على التوجيه األمثل لألموال املتوفرة لإلستثمار، وحتويل األموال، وإدارة اإل

                                                 
 .35 ص ، مرجع سبق ذكره ،دادي عدون ناصر، بعداش عبدالكرمي -1
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غري "  املصارف بعدما كانتورغبة من السلطات العمومية اجلزائرية يف حتديث قطاع. من اخلدمات املالية األخرى
مهيأة ملواجهة املنافسة نظرا إلخنفاض رؤوس أمواهلا وحمدودية أحجامها، وتواضع خدماا باملقارنة مع املصارف 

 فتحت الباب أمام اإلستثمارات األجنبية املباشرة، وذلك من خالل توفري بيئة إستثمارية ، لذا1"األجنبية املنافسة
ىل نظام مايل ومصريف فعال وعصري إوالضمانات دف الوصول مالئمة عن طريق تقدمي العديد من التحفيزات 

  . لألسواق املاليةلسريعة االتحوالتيواكب 
جنبية يف  البنكية سوف تشهد خالل السنوات القادمة حتوال كبريا خاصة بعد تنامي البنوك األ            "     لذا فـاملنظومة   
  اجلزائر، باملقابل ترعليها أي تغيري حيث يبقى التسيري خاضـع للوصـاية          أرع حصة البنوك العمومية اليت مل يط      اج  .
 شبكة   وتعد .ستهالك من القروض املوجهة لإل    %90كثر من   أ وتسيطر على    %11.5جنبية بلغت   حصة البنوك األ  

ىل السيطرة علـى    إستراتيجية مدروسة دف    إنتشارا، حيث تتوسع وتنمو وفق      إكثر البنوك   أالبنوك الفرنسية، من    
 وكالة مـصرفية بزيـادة   1278بلغ عدد الوكاالت البنكية النشطة يف اجلزائر    "  فقد  أخرى جهةمن  .2"كربأحصة  
 1125ميتلك القطاع العـام حـوايل       .  وكالة للقطاع اخلاص   20 منها   2006 و   2005 وكالة ما بني     50قدرها  

كثر من  أىل  إ 2008 غلبها فرنسية، بينها سيصل عدد الوكاالت مع اية       أ وكالة للقطاع اخلاص     153وكالة مقابل   
 وترية منـو     كما أن  . وكالة بنكية للقطاع اخلاص مع تراجع وكاالت القطاع العمومي         220 وكالة، منها    1600

 وكالة جديدة للقطاع   20ىل  إ 15 وكالة سنويا مقابل     70ىل  إ 60جنبية متنامية، حيث يتم فتح ما يعادل        البنوك األ 
 ذإنتشار اليت تعتمدها،    ستراتيجية اإل إجنبية وخاصة الفرنسية منها     مل البنوك األ  ، تك 2011يف حدود    و   .وميمالع

سـها  أهم املناطق الصناعية والتجارية للجزائر علـى ر       أ وكالة منتشرة يف     250كثر من   أسيصبح للبنوك الفرنسية    
 .3كل منها  وكالة ل  220عدد املعتمد   القارب  تالبنك الوطين الباريسي باربيا والشركة العامة سوسييت جنرال اليت س         

تـرية النمـو   ومن احملافظ وحصص السوق، و    %11.5البنوك اخلاصة متثل حاليا     "وحسب آخر اإلحصائيات فإن     
عتبارات عديدة، منها تضاعف عدد البنوك النشطة واليت ستتجاوز         رتفاع مهما إل  إ 2010بتداء من   إسوف تعرف   

رتفاع نسبة الصريفة املقـدر حاليـا بوكالـة         إنتشار السريع ب  يسمح اإل وسوف  . جنبيةأ بنكا و مؤسسة مالية      20
   .4"2010لف ساكن يف حدود أ 20ىل حدود وكالة لكل إ ساكن، 25700مصرفية لكل 

  
  
  

                                                 
  ، جامعة طرابلس، ليبيا،" حترير جتارة اخلدمات"، امللتقى الدويل  التجارة العاملية على اجلهاز املصريفاآلثار املتوقعة من إنضمام اجلزائر إىل منظمة علي قابوسة، -1
  .11، ص 16/12/2009

  .19، ص مرجع سبق ذكره رشيد بن يوب، -2
 .20، ص ذكره ، مرجع سبقرشيد بن يوب -3
  .20، ص ذكره مرجع سبق، رشيد بن يوب -4
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  .قتصادي والتشغيل املباشر على النمو اإلاألجنيبستثمار اإل إنعكاسات تدفق: ثالثا
  .قتصادي املباشر على النمو اإلاألجنيبستثمار اإل إنعكاسات تدفق -1

 يأيت النمو اإلقتصادي من خالل إتباع أساليب فنية وتكنولوجية متطورة أو نتيجة منو ملحوظ يف عناصر                  قد
يتطلب منو قطاعات النشاط اإلقتـصادي      لذا  . 1اإلنتاج املختلفة مثل النمو يف عنصر العمل أو رأس املال البشري          

كما جيـب أن  ا الدولة الدورة اإلقتصادية، دعم  خللق قيمة مضافة ت، دولة وجود رؤوس أموال تستثمر فيها   ةألي
وإطارات تسيريية كفؤة، وأيدي     وجود تقنيات تكنولوجية دقيقة يف اإلنتاج،         رؤوس األموال املستثمرة هذه    رافقت

عاملة مؤهلة، باإلضافة إىل أساليب تسويق حديثة، كلها عوامل تؤدي إىل منتجات عالية اجلودة بأسعار تنافسية                 
 الصادرات والواردات، وبالتايل امليزان التجاري وهو ما يعطي التوازن مليزان املدفوعات، الـذي              مما ينعكس على  

نصيب الفرد من هذا النـاتج      متوسط  على  بدوره   الذي ينعكس    ،النمو السريع للناتج احمللي يف الدولة      إىليؤدي  
ت عـا  بشرط تكامل هـذه القطا     املتكاملةقتصادية  ىل التنمية اإل  إ وبالتايل الوصول قتصادية   الرفاهية اإل  ومنه خلق 

جنبية املباشرة عـن طريـق   ستثمارات األالتمويل يتم بتعبئة املدخرات احمللية  وجلب اإلكما أن هذا    ،  قتصاديةاإل
س أمستوى عال من متطلبـات ر     د  ووجبسبب   رؤوس األموال يحفز تدفق    الذي س  مالئم،ستثماري  إتوفري مناخ   

  . دولة املضيفة موارد الةفجواملال الذي يسد 
ـ  يف اجلزائر اإلقتصادينمو الجنيب املباشر على   ستثمار األ ثريات اإل أوملعرفة ت  خـذ  أن 2007 و 2000 يتسنل

   :ني التالي والشكلاجلدول
   للدول املغاربيةستثمار األجنيب املباشر كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايلاإل :)39-3(اجلدول رقم      

  .2007 و 2000         لسنيت                       

 2000  2007  

  9.0 6.4 اجلزائر

  11.5 1.3  ليبيا

  44.3  23.9 املغرب

  74.9  59.4 تونس

.8.Annex Table B, 2008, World Investment Report, UNCTAD: Source 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                 
  .181، بدون طبعة، مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، بدون سنة نشر، ص لدوليةالتجارة ا حممد سيد عابد، -1
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  لي للدول املغاربيةنسبة اإلستثمار األجنيب املباشر من إمجايل الناتج احمل :)10-3( الشكل رقم      
   )فالنسبة باألل(                                          .2007و 2000 لسنيت                         
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  .)39- 3(من إعداد الطالب بناءا على معطيات اجلدول رقم : املصدر           

ستثمار يف ي اإلمجايل مدى أمهية تدفق هذا اإل الناتج احمللمنستثمار األجنيب املباشر  اإلحجمتعكس نسبة       
، واجلدول والشكل ستثمارقتصاد البلد املضيف هلذا اإلإقتصادي وبالتايل مدى األثر الذي حيققه على النمو اإل

 دول املغرب العريب إىلأعاله يبينان أن تونس حققت أكرب نسبة من حجم تدفقات اإلستثمار األجنيب الوارد 
واجلزائر ثالثة  ،%23.9، تليها املغرب بـ 2000 لسنة %59.4مجايل، بنسبة تقدر بـ إلاحمللي امقارنة بناجتها 

ىل كون تونس واملغرب تستقطبان نسبة كبرية من حجم تدفقات إ ويعزى هذا ،%1.3 وليبيا بـ ،%6.4بـ 
 ناجتهما احمللي مشكل بنسبة ستثمار يف هذين الدولتني، بينماخ املناسب لإلاجنيب املباشر لتوفر املنستثمار األاإل

 ستثمارات، عكس ليبيا واجلزائر مل تستقطب رؤوس أموال أجنبية كبرية يف تلك الفترة  عوائد هذه اإلمنكبرية 
 نسبة  فيهارتفعتإرتفعت النسبة لكامل دول املغرب العريب، وخاصة اجلزائر اليت إ فقد 2007نسبة لسنة الأما ب
صالحات اليت قامت ىل اإلإ وهذا راجع ،%9ىل إ %6.4ابل الناتج احمللي اخلام من جنيب املباشر مقستثمار األاإل

   .جنبية املباشرةستثمارات األجلذب اإلا اجلزائر واليت ذكرت فيما سبق 
مجايل الذي ينعكس جنبية املباشرة تؤثر بشكل كبري على الناتج احمللي اإلستثمارت األن اإلأسبق نالحظ      ومما 
    .قتصاد البلدثري على القدرة التنافسية إلأقتصادية، وبالتايل التى التنمية اإلبدوره عل

  . املباشر على التشغيلاألجنيبستثمار اإل إنعكاسات تدفق -2
قتصادات الوطنية ويرتبط حتقيق معدالت     قتصاديا وظاهرة مرضية يف اإل    إجتماعيا وهدرا   إتعترب البطالة ميشا         

 وال تتحقق معدالت النمـو   .1متصاص القوى العاطلة عن العمل    إقيق معدالت منو قادرة على      منخفضة للبطالة بتح  
للمشاريع اإلسـتثمارية الـيت     تكامل املدخرات احمللية مع رؤوس األموال األجنبية للوصول إىل التمويل الالزم            إال ب 

  .توفر مناصب شغل لأليدي العاملة احمللية
                                                 

 .284ص مرجع سبق ذكره،  حللو موسى خباري، -1
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 و  )10-3(ألجنبية املباشرة على سوق العمل نأخذ اجلدولني التاليني والشكل رقم                ولتبيان تأثري اإلستثمارات ا   
    .)11-3(الشكل رقم 

  .)2007-1990( تطور معدل البطالة للفترة :)40-3( اجلدول رقم
  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  البيان

  28  28  28  28.1  24.4  23.2  21.4  20.3  21.7 %معدل البطالة 
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  البيان

  11  15  15.4  17.7  23.7  25.7  27.3  31.1  29.2 %معدل البطالة 

  .287، ص مرجع سبق ذكره حللو موسى بوخاري، :املصدر

  .2007-2002 تطور معدل البطالة يف اجلزائر للفترة :)11-3( رقمالشكل 
 )النسبة باأللف                                                              (

K0	ر ���ل ا�&���K ���7+ة 2007-2002.
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  .)40 -3(من إعداد الطالب بناءا على معطيات اجلدول رقم : املصدر                                          

 

   املباشر للجزائر وفرها اإلستثمار األجنيبيتعدد مناصب الشغل ال تطور :)41-3( اجلدول رقم
  .)2008-2002( للفترة                                   

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

  10723  13020  28796  8656  6731  8173  12188  عدد مناصب الشغل
  .)23 -3(من إعداد الطالب بناءا على معطيات اجلدول رقم : املصدر
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   املباشر للجزائراإلستثمار األجنيب وفرها يتعدد مناصب الشغل ال تطور :)12-3(  رقمالشكل
  .)2008-2002( للفترة                                   
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  .)41 -3(من إعداد الطالب بناءا على معطيات اجلدول رقم : املصدر
، نالحظ أن معدل البطالة يف اجلزائر وللفتـرة         )12-3( و   )11-3(     من خالل اجلدولني أعاله والشكلني رقم       

ـ  %11 ليصل إىل    %25.7 معدل يقدر بـ     2002، يف إخنفاض مستمر، حيث سجل سنة        2002-2008 ة نس
 فيها، ويعزى هذا اإلخنفـاض      قِق، ويعترب هذا الفارق كبري جدا باملقارنة باملدة اليت ح         %14.7، أي بفارق    2007

ظـرف   منصب شغل يف 88287 وفر واإلستثمار األجنيب خاصة الذي جتاه البطالة عامةسياسة الدولة   إىل مسامهة   
 منـصب   8173 وفر اإلستثمار األجنيب املباشـر       2003ففي سنة   ،  2008-2002 سنوات، أي خالل الفترة      7

 6731 فقد ساهم بــ      2004 ، أما بالنسبة لسنة      %2شغل، ليساهم يف إخنفاض معدل البطالة يف اجلزائر بنسبة          
 28796، بــ    2008،  2007،  2006، لترتفع مـسامهته يف سـنوات        2005 سنة   8656منصب شغل، و    

  إىل %23.7، منصب شغل على التوايل، وبالتايل مسامهتة يف خفـض نـسبة البطالـة مـن                 10723،  13020
  .2007 سنة %11، مث %15، لتواصل اإلخنفاض إىل %15.4، مث 17.7%

 والتخفيـف مـن   بطالة     نستنج مما سبق أن اإلستثمار األجنيب املباشر لعب دورا مهما يف القضاء على ظاهرة ال      
 منصب شغل خالل    88287 ما وفره     جمموع من خالل مناصب الشغل اليت وفرها للعمالة احمللية، حيث بلغ         حدا  
 حسب دراسة حديثة    %10.2معدل البطالة قد إخنفض بنسبة      " مثال، فإن    2010 وبالنسبة لسنة    ،سنوات فقط  7

     . الدور الذي يلعبه يف القضاء على البطالة وهذا ما يؤكد أمهية ، "1للديوان الوطين لإلحصائيات
  
  
  
  

                                                 
1 - Fayçal ABDELAZIZ, Statistiques sur l'emploi et le taux de chômage: Des méthodes de calcul à introduire, 
Magazine L'ATUEL INTERNATIONAL , N°: 112, Février 2010, Alger, p 20. 
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  : الفصلخاتمة
تعد مؤشرات التنافسية من أهم املقاييس اليت تبني مدى جناح السياسات اإلصالحية اإلقتصادية يف الـدول إذ                      

لتنافـسية  مل حتقق، على إعتبار أن ا      اليت   متكن من معرفة نقاط الضعف والقوة هلا وما هي األهداف اليت حققت و            
  يهدف إىل خلق سوق واحدة مبنية على املنافسة والبقاء لألقـوى،           ، والذي مصطلح كثري التداول يف عصرنا هذا     

هلذا كان لزاما على الدول إجراء تعديالت وسياسات ترفع من مركزها التنافسي وحتـافظ عليـه لكـي تنمـي                    
قاء املؤسسة مرتبط بإكتساب ميـزة تنافـسية         هذا على مستوى الدول، أما على مستوى املؤسسة فب         .إقتصادياا

رفع مـن   الواجلزائر سعت إىل    . خرىأ إختراق أسواق  حصة من السوق و      إكتسابمتيزها عن غريها ومتكنها من      
يف مـع البيئـة   قتصادية العاملية والتك التغريات اإلةقتصادية ملواكب تأهيل املؤسسات اإلمن خالل  هاقتصادإتنافسية  

 وذلك بتعزيز قدراا التنافسية عن طريق تدريب وتأهيل العامل البـشري إضـافة إىل إدخـال                 التنافسية اجلديدة 
التكنولوجيا الدقيقة يف اإلنتاج وحتسني طرق التسويق الدويل وذلك حىت تستطيع هذه املؤسـسات التموقـع يف                 

ثر إجيابا على اإلقتصاد    ؤدورها ت تنافسية اليت ب  السوق الدولية أمام املنافسني بواسطة منتوج ذو جودة عالية وأسعار           
الوطين، وال يتأتى هذا إال بفتح الباب أمام اإلستثمار األجنيب املباشر الذي ميتلك كل هذه املقومات وبالتايل ميـنح                   

  .هذه املزايا للبلد املضيف
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ندثار املعسكر  إمهها  أ عدة حتوالت غريت العديد من املعطيات واملفاهيم، لعل          منذ القرن العشرين  عرف العامل        
قتصاد ندماج اإل إىل  إدت  أاليت   العوملة،   مسايل، ليربز عصرا جديدا هو عصر     أشتراكي وتراجعه لصاحل املعسكر الر    اإل

سواق الدولية، وتراجـع    تساع نطاق األ  إ و ،حنصار احلدود السياسية  إقتصادية الدولية، و  العاملي وترابط العالقات اإل   
وما حتمله من حركة ضخمة      شركات املتعددة اجلنسية،   ال وكان نتاجها القيود اجلمركية وحترير التجارة اخلارجية،      

ت التنافسية  القدرا دورا مهما يف تنمية       تلعب اإلستثمارات األجنبية املباشرة    لذا أصبحت ،  موال الدولية لرؤوس األ 
 عن املديونية وما حتمله من      ة متويل دولية بديل   مصادر إلجياد فرصتها    كونه ، خاصة النامية منها   ،قتصاديات الدول إل

فهي تكمل اإلدخار احمللي، باحلصول على املوارد املالية الالزمة من العملة الصعبة وبالتـايل   قتصادياا،  إ على   ءعب
سـواق  أل فرصتها خلروج منتجاا من ضيق ا      أا كما   ،ومنه إىل ميزان املدفوعات   تعطي التوازن للميزان التجاري     

صـبح  أ، كما   نتشار فيما بعد  اإل سواق الدولية والتعريف مبنتجاا والبحث عن سبل التموقع و        ألىل رحابة ا  إاحمللية  
 الوصـول وبالتايل   ،ري احلديثة  التسي تقنياتو   اإلنتاجالتكنولوجيا الدقيقة يف     وسيلة الدول املضيفة يف احلصول على     

 سـتثمارات  وجاذبة هلذه اإل   تسابقت الدول بتوفري بيئة مناسبة    هلذا   منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية،        إىل
حـدثت  أَ احلـواجز اجلمركيـة، و     أزالتحررت التجارة اخلارجية،     ، والضمانات التحفيزاتقدمت العديد من    ف
وبالتايل  إليها الدولية   رؤوس األموال نسياب وتدفق   إ حىت تسهل    ها ونظم اقتصادياإصالحات هيكلية عميقة على     إ
   . املستوى الدويلعلى التنافسي ركزهاكتساب ميزات تنافسية متكنها من رفع مإ وا،قتصادياإهيل أت

هـذه  كبـة   تغيري سياستها اإلقتصادية ملوا    اجلزائر    على  فرضت ، العوملة بفعلا العامل   ه التحوالت اليت شهد   هذه    
 قتـصاد الـسوق  إىل إخطـط  قتصاد املنتقال من اإل  باإل  وذلك  على اإلقتصاد   عميقة تغيريات فأدخلت   ،التحوالت
 ، وبالتـايل اإلستفادة مـن مزاياهـا    ة إستثمارية مناسبة إلستقطاب اإلستثمارات األجنبية املباشرة بغية         ئبي فخلقت
   . قتصاد تنافسي بعيدا عن ريع البترولإىل إالوصول 

ىل جمموعة من النتائج اليت ميكن      إولنا من خالل الفصول الثالثة لبحثنا الوصول        اوبناءا على دراستنا السابقة ح         
، والـيت    وعلى كامل فصول الدراسة    و عدم صحة الفرضيات املعتمدة ضمن دراستنا      أمن خالهلا أن نؤكد صحة      

ستثماري يف اجلزائر ـدف     ىل حتسني املناخ اإل   إ ةالراميالتوصيات  وساسها ميكن تقدمي مجلة من املقترحات       أعلى  
ـ جنبية املباشـرة    ستثمارات األ كرب من اإل  أزالة كل القيود واملعوقات للسماح بتدفق حجم        إ اه دورة النـشاط    إجت

  .قتصادي الوطيناإل

  :نتائج إختبار الفرضيات

 تبيان صـحتها أو بطالـا     ىل  إضوع  دت معاجلة املو  أوقد  ،  إنطلقنا من جمموعة من الفرضيات يف بداية حبثنا            

  :نوردها على النحو التايل
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دخار  فعالة وتكمل اإلستثمار األجنيب املباشر وسيلة متويل دوليةيعترب اإل وهي مؤكدة، إذ :لفرضية األوىلا -1

ونية وما مقارنة باملدي، قتصاديستثمارات حنو دورة النشاط اإلوفرت بيئة مناسبة تضمن تدفق هذه اإلتذا إاحمللي 
  . على اإلقتصاد من خالل خدمات الديونءحتمله من عب

ة، إذ يؤثر اإلستثمار األجنيب املباشر باإلجياب على إقتصاديات الدول املضيفة، إذ د وهي مؤك:الفرضية الثانية -2
اإلنتاج، ويرفع يوفر فرص العمل للعمالة احمللية، والتقنيات احلديثة يف كما ، ةاملديونييعترب مصدر متويل بديل عن 

  .بالد، ويوفر العملة الصعبة يف بعض األحيانمن القدرات التصديرية لل
تتمثل التنافسية يف عنصر التفرد اليت متكن اإلقتصاد الوطين من إحتالل أحسن  وهي مؤكدة، : الفرضية الثالثة-3

ن من الوصول إىل كِّمنافسية ي إكتساب ميزة ت أناملواقع على الصعيد الدويل، وتقاس مبؤشرات جزئية وكلية، إذ
منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، مما يسهل إختراقها لألسواق الدولية، وبالتايل الرفع من تنافسية 

 .اإلقتصاد الوطين، مما ميكنه من إحتالل مواقع ريادية ضمن مؤشرات التنافسية الدولية

األجنيب املباشر على حتسني األداء وتطوير الكفاءات اإلنتاجية ستثمار يعمل اإلوهي مؤكدة،  :الفرضية الرابعة -4
  .قتصاديات يف السوق الدوليةوبالتايل تعزيز القدرة التنافسية هلذه اإل املضيفة، قتصاديات الدولإل
 رغم اإلصالحات اليت قامت ا اجلزائر مل تستقطب رؤوس األموال وهي مؤكدة، : الفرضية اخلامسة-5

تايل إنعكست على تنافسية اإلقتصاد اجلزائري، الذي جعلها حتتل مراتب متأخرة يف مؤشرات املتوقعة، وبال
التنافسية الدولية، لذا حتتاج اجلزائر إىل إصالحات أخرى جللب مزيد من تدفقات اإلستثمارات األجنبية املباشرة 

  .ة الدوليةبغية زيادة قدرا التنافسية، وبالتايل حتسني مركزها ضمن مؤشرات التنافسي
املتغريات من  جمموعة عن طريق دراسةمن خالل دراستنا حلالة اجلزائر  وهي مؤكدة، : الفرضية السادسة-6
    . قتصاد الوطينجيابيا على اإلإجنيب املباشر يؤثر ستثمار األن اإلأقتصادية، ثبت لنا اإل

  :نتائج الدراسة

  : خالل دراستنا وحتليلنا ملوضوع البحث توصلنا إىل النتائج التالية      من
يعترب اإلستثمار األجنيب املباشر وسيلة الدول النامية يف احلصول على مصادر متويل دولية بديل عن املديونية  -1

بدون أي ، احملليخار د، باإلضافة إىل كونه مكمل لإل)التبعية اإلقتصادية، رهن القرار السياسي(وعبئها على البالد 
  .إلتزام من الدولة املضيفة

 يلعب اإلستثمار األجنيب املباشر دورا مهما يف الرفع من القدرات اإلنتاجية للمؤسسات الوطنية من خالل -2
  .تثمر األجنيبساحملاكاة وإكتساب اخلربات من امل
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ذلك طالة من خالل زيادة معدالت التشغيل  يلعب اإلستثمار األجنيب املباشر دورا مهما يف القضاء على الب-3

  .بتوفري مناصب شغل إضافية للعمالة احمللية
قيمة ، واحلد من  املضيفستثمار األجنيب املباشر وسيلة فعالة للرفع من القدرات التصديرية للبلدإل اربعتي -4

  . اليت تؤدي إىل العجز يف امليزان التجاريالواردات
ىل التوازن يف ميزان املدفوعات من إىل امليزان التجاري للبالد ومنه إاملباشر التوازن  يعطي اإلستثمار األجنيب -5

و عن طريق التحويل املباشر للعملة الصعبة لتمويل أخالل العملة الصعبة اليت جيلبها للبالد عن طريق الصادرات 
  . داخل البلد املضيفستثماريةمشاريعه اإل

 من خالل حتسني مؤشرات قتصاد الوطينجيابيا يف الرفع من تنافسية اإلإر دورا ستثمار األجنيب املباشإليلعب ا -6
  .اإلقتصاد الكلي

يعترب اإلستثمار األجنيب املباشر وسيلة الدول املضيفة يف إختراق األسواق الدولية والتموقع فيها وبالتايل  -7
  .احلصول على حصص هامة منها متكنها من اإلنتشار فيما بعد

 نظمةاملقوانني التشريعات والنظم والقتصادية واملالية، وصالحات اإلستثمارية مناسبة عن طريق اإلإيئة توفري ب -8
جنبية املباشرة جتاه دورة ستثمارات األب تدفقات اإلذعوامل هامة جلكلها ، وتقدمي ضمانات وحتفيزات، له

  .قتصاديالنشاط اإل
نتاج، والتقنيات  املضيفة يف حتويل التكنولوجيا الدقيقة يف اإلجنيب املباشر وسيلة الدولستثمار األيعترب اإل -9

  . التسويق الدويل إكتساب أساليبهيل العامل البشري احمللي، وأري، وت يف التسيةاحلديث
ذا ما قورن بالدول املغاربية إجنيب املباشر ضعيف ستثمار األيعد نصيب اجلزائر من حجم تدفقات اإل - 10
  . اليت متتلكها اجلزائرمكانيات والقدراتواإل
 حتتاج اجلزائر إىل مزيد من اإلصالحات جلذب حجم أكرب من تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر بغية الرفع - 11

  .من تنافسية اإلقتصاد الوطين
  . يف اجلزائرةاألجنبييعترب قطاع احملروقات القطاع األكرب جذبا لإلستثمارات  - 12
 أثرت نسبيا باإلجياب أاقات اإلستثمارات األجنبية املباشرة حنو اجلزائر، إال  رغم احلجم الضئيل من تدف- 13

  . على مؤشرات اإلقتصاد الكلي للجزائر
ظهرت النتائج أجنيب املباشر، ستثمار األثري على تدفق اإلأمهيتها قي التأ ثبتتستثناء املتغريات السابقة اليت إ ب- 14
  .حنو اجلزائرجنيب املباشر ستثمار األ اإلات تدفق حجم علىرب العريب إتفاقية إحتاد املغثريأمهية تأعدم 
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  :التوصيات واالقتراحات

  :التاليةقتراحات  واإلنقدم التوصيات على ضوء دراستنا السابقة، والنتائج املتوصل إليها،     
يف التشريعات والقـوانني     ستثماري يف اجلزائر من خالل تدارك النقائص         ضرورة العمل على حتسني املناخ اإل      -1

 جتاهجنبية املباشرة   ستثمارات األ رفع من حجم تدفقات اإل    يستثماري مالئم   إىل مناخ   إاملنظمة له، حىت يتم الوصول      
  .قتصاد الوطيندورة اإل

قتصاد كثر عمقا، وذلك بتخلص الدولة ائيا من التدخل يف تسيري اإل          أقتصادية  إصالحات  إ العمل على القيام ب    -2
  .كتفاء بدور املوجهواإل
ا القطاع علـى املـستوى     ذصالح املنظومة املالية واملصرفية مبا يتماشى وسرعة تقدم ه        إ ضرورة تسريع عملية     -3

  .جنيبمان للمستثمر األالعاملي مما يعطي الثقة واأل
 الذيصادي  قتستقرار اإل ىل حتقيق اإل  إقتصادية تؤدي   إالعمل على احلد من التضخم عن طريق تطبيق سياسات           -4
  .جنبية املباشرة حنو البلدستثمارات األكرب من اإلأىل تدفق حجم إيؤدي س

  .، من خالل التقليل من اإلجراءات البريوقراطيةجانبدارية للمستثمرين األإلجراءات اإلتسهيل ا -5
ار تقلبـات   حماولة جذب املستثمرين حنو قطاعات خارج قطاع احملروقات لتنويع مداخيل الدولة، وجتنب أخط            -6

  .أسعار البترول
  . باخلارج الديبلوماسيةالتعريف بفرص اإلستثمار يف اجلزائر عن طريق ممثلياتنا -7
 أكرب عدد ممكن مـن املـستثمرين        جللب إبرام املزيد من اإلتفاقيات واملعاهدات اإلقليمية واجلهوية والدولية          -8

  .األجانب

  :آفاق البحث

  : ق مستقبلية نقترح جمموعة من املواضيع املكملة لبحثنا هذا نوردها فيما يلييف اية دراستنا هذه وكآفا     

  . سياسات إعادة اهليكلة ودورها يف الرفع من القدرات التنافسية لإلقتصاد اجلزائري -1
 .دور القطاع املايل واملصريف يف يئة املناخ اإلستثماري يف اجلزائر -2

 .ب اإلستثمارات األجنبية املباشرةأثر اإلصالحات اإلقتصادية يف جذ -3

  .أثر اإلستثمار األجنيب املباشر على الصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات -4
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، الوضعية اإلقتـصادية  : اجلزائر، الدليل اإلقتصادي واإلجتماعي للجزائر    الشركات األجنبية العاملة يف      رشيد بن يوب،     -7

  .2009الطبعة األوىل، كاملا لإلتصال، اجلزائر، 



 242
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  .2003العشرون، ديسمرب، 
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 244
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 ، املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامسيةأثر إقتصاد املعرفة يف حتقيق القدرة التنافسية لإلقتصادات العربحممد خضري،  -19
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