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   معي يف ٕاجناز هذا العمل من قریب ٔ�و بعیدمهمن سا معاين الشكر و التقد�ر ٕاىل لك كام نتقدم ب�ٔمسى

    

  

 �محمد نف�سة 

      



 

 

  

  ٔ�طال هللا يف معرهام الكرمينيٕاىل وا�ي 
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 i 

  لعمليات اإلنتاجية بفعل العوملةاظاهرة تدويل ل توسعظهور املنظمة العاملية للتجارة  عرف االقتصاد العاملي مند      

 موال و الشركات متعددة اجلنسياتالسوق و حركة رؤوس األ آليةاليت تعتمد على ، حركات التحرر االقتصادي و

نيب حيتل مكانة بارزة ججنيب املباشر، و ضمن هذا التوجه اجلديد لالقتصاد العاملي أصبح االستثمار األاالستثمار األ و

لكافة االقتصادية  التنمية اسرتاتيجياتو  هم مصادر التمويل، و يعترب عنصر هام يدخل ضمن خمططاتأأحد  باعتباره

هذا  ،و املسامهة يف تكوين رأس املال و التقنيات احلديثة التكنولوجيلباإلضافة إىل ما يوفره من نقل  ،الدول خاصة النامية

 . فضال عن رفع كفاءة رأس املال البشري و حتسني املهارات و تكوين اخلربات و تسريع النمو االقتصادي

قصد جنبية املباشرة إليها فس بني الدول على جذب املزيد من االستثمارات األاهذا املنطلق فقد اشتد التنو من     

أن دارسة االستثمار األجنيب املباشر و العوامل اليت حتدد اجتاهه و حتركاته يتطلب  غري  تيحها،تاالستفادة من املزايا اليت 

و يف هذا السياق قد أشارت نظريات املنشآت الصناعية املفسرة لالستثمار  الرتكيز على ميزات التمركز بالدول املضيفة،

هي اليت حتدد قرار )  إخل.... التكنولوجيا ، الوفرة املالية، املنافسة( األجنيب أن املتغريات اهليكلية املتعلقة بطبيعة السوق 

يف    تدويل إىل أن أسباب االستثمار  و اإلنتاجاالستثمار يف اخلارج من عدمه، بينما أشارت نظريات املوقع  و نظريات ال

و الثروات الطبيعية، و إىل االستقرار يف أداء بعض املؤشرات  اجليد اخلارج يعود إىل مدى توفر البلد على املوقع االسرتاجتي

ستثمار أما النظرية التنظيمي املتعلق حبماية و تشجيع اال شقاالقتصادية اليت يهتم �ا املستثمرون،  إىل جانب االهتمام بال

أن االستثمار األجنيب أكدت على  J.Dunningاملقدمة من طرف   OLIمقاربة أواالنتقائية أو ما يعرف بالنظرية التوفيقية 

  :املباشر يتحقق بعد توفر ثالثة حمددات بشكل متزامن و هي

  اجلنسياتالقادرة على املنافسة بالنسبة للشركات املتعددة توفر مزايا امللكية اخلاصة                          

) specificity Ownership(  

 بالنسبة للدولة املضيفة توفر مزايا املوقع  )advantages Location( ،ثروات  كأن يكون هلا سوق واسع

 . طبيعية متنوعة، استقرار يف املؤشرات االقتصادية
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 ii 

   توفر مزايا التدويل أو القدرة على اإلنتاج داخل الشركة)Internalization advantages(، و �تم هذه املزايا

 .باخنفاض تكاليف املعامالت و مراقبة األنشطة االستثمارية و احلد من املخاطر

 الناميةخاصة وإدراكا ألمهية االستثمارات األجنبية املباشرة بالنسبة لالقتصاديات املضيفة، تبذل الدول    

ددات، من خالل تكييف أوضاعها االقتصادية واالجتماعية هذه احمل جهودا كبرية لتهيئة مناخها االستثماري مبا يتوافق مع 

والسياسية، ومنح املزيد من املزايا و احلوافز، على النحو الذي يستقطب الشركات املتعددة اجلنسية، ذلك ألن رأس املال 

  .كثر استقرارا ومالئمةاألجنيب ال يتوطن إال يف البيئات األ

و ذلــك مــن  ،االســتثماريمناخهــا منــد التســعينات إىل تطــوير وتعتــرب اجلزائــر واحــدة مــن بــني هــذه الــدول الــيت ســعت     

احلـــوافز و  نظـــاماســـتخدم تتضـــمن متنوعـــة و قانونيـــة اقتصـــادية و وضـــع آليـــات هيكليـــة خـــالل القيـــام بعـــدة اصـــالحات 

قـدر مـن االسـتثمارات األجنبيـة  أكـرب يف احلصـول علـى الدولـةإمكانـات  و االمتيازات املالية �دف الرفع من  الضمانات 

األطـراف مـع الـدول املتقدمـة يف مجيـع  املتعـددة و الثنائيـة االتفاقيـات واملعاهـدات نمـ مجلـة توقيـعإىل  باإلضـافة املباشـرة

 .االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة و السعي اجلاد إىل، ا�االت

قانون االستثمار  إصدارحيث مت   ،تلك التعديالت اخلاصة بقانون االستثمار باشر�ا ومن أبرز االصالحات اليت      

الذي بني اإلرادة القوية اليت أبد�ا الدولة من أجل ترقية االستثمار من خالل سياسات حترير التجارة  1993لسنة 

  و مناخه و املتعلق بتطوير االستثمار  2001يف أوت الصادر  01/03 رقم األمرو االنفتاح االقتصادي، و  اخلارجية

  لعديد من احلوافز اليت تعمل على استقطاب رؤوس األموال األجنبية مستهدفا احلد األدىنقدم ا حيث و آليات عمله

تأهيل  و و املالية و حترير أوجه النشاط االقتصادي و حتقيق االستقرار للسياسات النقدية من التشوهات اهليكلية

من  الرفع مساعي الدولة يفلالستثمار، هذا فضال طار املؤسسايت املنظم املؤسسات االقتصادية باإلضافة إىل حتديد اإل

يف جمال البحوث العلمية و االبتكارات احلديثة  و مسايرة التطورات العاملية خاصة إمكانيات البلد الكتساب التكنولوجيا
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 iii 

 بعض املؤشرات الدولية و ترتيبها يف حتسني أدائها باإلضافة إىل ، ن االستثمارات األجنبيةم اليت بإمكا�ا جلب  املزيد

   .داء االقتصادي للبلد اليت تعكس مدى تطور مناخ االستثمار و األ

  ية ــكالــاإلش: أوال

        OLIبناءا على ما سبق سنحاول من خالل الدراسة حتليل جاذبية اجلزائر لالستثمارات األجنبية املباشرة بتطبيق مقاربة    

  : التايل النحوو عليه ميكن صياغة اإلشكالية على 

  ؟ OLIملقاربة األجنيب املباشر االستثمار جذب  يف اجلزائر مع حمدداتهل تتوافق بيئة االستثمار  

  :  و هـي يف هذا البحـثتكون أكثر حتديدا ملا يـراد معاجلتـه فرعية تبسيـطا لـهذه اإلشكالية، نطرح أسئلة    

  هي طبيعة االستثمار األجنيب املباشر و تفسرياته النظرية، وما هي أبرز العوامل احملددة لتدفقه؟ ما 

 ؟ OLIاألجنيب املباشر اليت حدد�ا مقاربة  االستثمارهي شروط جذب  ما 

 ما هو واقع االستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر؟    

اجلزائر قادر على جذب االستثمار األجنيب املباشر وفقا للشروط اليت حدد�ا مقاربة  هل املناخ االستثماري يف 

OLI ؟ 

       ةــدراســـرضيات الـــف: ثانيا

  : إرتأينا طرح الفرضيات التالية اإلجابة على التساؤالت املطروحة، �دف 

ـــــيب املباشـــــر   ـــــدفقات االســـــتثمار األجن ـــــرتبط ت ـــــة مبحـــــددات ت ـــــى مزايـــــا مبـــــدى أي  OLIمقارب ـــــة عل تـــــوفر الدول

ـــــــدويل  امللكيـــــــة اخلاصـــــــة ـــــــا املوقـــــــع و الت ـــــــدة أمههـــــــا نظـــــــام و مزاي ـــــــا بعناصـــــــر عدي ـــــــث تتعلـــــــق هـــــــذه املزاي ، حي

 .التشريعيةيف احملددات االقتصادية و السياسية و احلوافز و االستقرار 
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 iv 

ددات حملـــــــ وفقـــــــامنـــــــاخ االســـــــتثمار يف اجلزائـــــــر قـــــــادر علـــــــى جـــــــذب االســـــــتثمار األجنـــــــيب املباشـــــــر نتوقـــــــع أن  

 .OLIمقاربة 

  بحث  ـــداف الـــأه :ثالثا 

  :نحاول من خالل البحث حتقيق األهداف التاليةس   

 .تأصيل اجلوانب النظرية لالستثمار األجنيب املباشر 

  .االستثمار األجنيب املباشر املؤثرة يف تدفقالبحث يف أهم احملددات  

 .OLI مقاربةالبحث يف حمددات االستثمار األجنيب املباشر حسب  

أشارت اليت  مع حمددات  جذب االستثمار األجنيب او توافقه ااالستثمار يف اجلزائر و مدى مالئمته بيئةحتليل  

  .OLIمقاربة إليها 

  أهــــمــية الـــبحـــث  :رابعا  

ضمن السياسات االقتصادية  ااهلهجتن جذب و تطوير االستثمار األجنيب املباشر أصبح من املواضيع اليت ال ميكن إ      

االجيابية اليت يتيحها هذا النوع من االستثمار على اقتصاديات الدول املضيفة، حبيث يعد عامال  اآلثاروذلك بالنظر إىل 

سعى الدول تالنمو االقتصادي، لذلك  زيز رصة لتعفتفعيلها، و  وامل تكريس العالقات االقتصادية الدولية و مهما من ع

براز أهم حمددات جذب إناخ اجلاذب له من خالل توفري خمتلف  متطلباته، و تكمن أمهية البحث يف إىل �يئة امل

جنيب االستثمار األمناخ ، و حتليل OLIيب املباشر مع الرتكيز على احملددات اليت أشارت إليها مقاربة  نجاالستثمار األ

 .و مدى توافقه مع  حمددات املقاربة املباشر يف اجلزائر
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  دراسة  ــبررات الــع و مــدواف: خامسا

  :  أهم املربرات اليت دفعت بنا إىل اختيار املوضوع ما يليمن إن   

خاصة يف ظل التحوالت  االستثمار األجنيب املباشرجذب بتطوير حمددات  من الدول  تزايد اهتمام العديد  

    .االقتصادية  الراهنة و االنفتاح على االقتصاد العاملي

 .OLIحتديد دوافع قيام االستثمار األجنيب املباشر وفق مقاربة  

 . OLIإىل حمددات مقاربة  دحتليل جاذبية اجلزائر لالستثمار األجنيب املباشر باالستنا 

  منهجية و أدوات البحث: سادسا

 لعرض املفاهيم  و قد استعمل املنهج الوصفي  نظرا لطبيعة املوضوع، فقد مت استخدام املنهج الوصفي و التحليلي،     

و عرض  ،لبلد املضيفللمستثمر األجنيب و اهم دوافعه بالنسبة أاملرتبطة باالستثمار األجنيب املباشر و أشكاله و النظرية 

و جاذبية العامل،فقد استعمل لدراسة اجتاهات االستثمار األجنيب املباشر يف  يأما املنهج التحليل، أهم النظريات املفسرة له

  .  OLIبتطبيق مقاربة اجلزائر لالستثمار األجنيب املباشر 

النظريات  ضمنOLIكتحديد موقع مقاربة ،  و قد وقع املزج بني املنهجني السابقني يف مواطن أخرى مـن الدراسـة   

القطاعي و توزيعه  اجلزائر يف وصف و حتليل واقع االستثمار األجنيب املباشر و  لالستثمار األجنيب املباشر، املفسرة

   .اجلغرايفو 

                باإلضافة  و إلجناز هذا البحث مت االعتماد على جمموعة مراجع متنوعة باللغة العربية و اللغات األجنبية   

املنظمات عن  ةو استخدام البيانات اإلحصائية الصادر  إىل االستعانة با�الت و البحوث املتخصصة الوطنية و الدولية،

  .الدولية و اهليئات الوطنية
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 هــيكـل الــدراسـة: سابعا 

انطالقا من إشكالية البحث وفرضياته، واألمهية واألهداف املرجوة منه، ارتأينا تقسيم البحث إىل ثالثة فصول على النحو  

  : التايل

   ثالثة مباحث ضمنجنيب املباشر النظرية األساسية املتعلقة باالستثمار األالفصل األول خصص لعرض املفاهيم 

العتبارات الواجب او  ، مكونانهتعريفه(  مفاهيم عامة حول االستثمار األجنيب املباشرتناول املبحث األول حيث 

  اجلع بالنسبة املبحث الثالث فقد و أشكال االستثمار األجنيب املباشر، أما املبحث الثاين فتناول )هدراستها جتاه جذب

 . دوافع االستثمار األجنيب املباشر، حمدداته، اجتاهاته

   ملقاربة التحليل النظري الفصل الثاين خصصOLI  النظـري  اإلطـار يف ثالثة مباحث، تنـاول املبحـث األول قدم و

مـــا أإىل عناصـــرها،   حمـــددات االســـتثمار األجنـــيب باالســـتنادمـــن خـــالل التطـــرق إىل مضـــمون املقاربـــة و  OLIملقاربـــة 

بالنســـبة للمبحـــث و  ،املباشـــراألجنـــيب  مـــن النظريـــات املفســـرة لالســـتثمار OLIتنـــاول موقـــع مقاربـــة فاملبحـــث الثـــاين 

 . املستجدات االقتصادية الدولية املتعلقة باالستثمارات األجنبية املباشرةب OLIقاربة امل عرض عالقة فقد الثالث

   الفصل الثالث خصص لتحليل جاذبيـة االسـتثمار األجنـيب املباشـر وفـق مقاربـةOLI تنـاول ثالثـة مباحـث   ضـمن

واقـــــع االســـــتثمار األجنـــــيب املباشـــــر يف اجلزائـــــر مـــــن خـــــالل معاجلـــــة  اإلطـــــار القـــــانوين و املؤسســـــايت  املبحـــــث األول

أمــا املبحــث الثــاين فقــد تطــرق إىل حتليــل تــدفقات  و تســهيالت و عوائــق االســتثمار األجنــيب املباشــر، لالســتثمار 

، و أمهيتهـــا 2000/2013االســـتثمارات األجنبيـــة املباشـــرة للجزائـــر و توزيعهـــا اجلغـــرايف و القطـــاعي خـــالل الفـــرتة 

املبحث الثالـث إىل حتليـل جاذبيـة اجلزائـر لالسـتثمار األجنـيب املباشـر وفقـا  تطرقبالنسبة لالقتصاد الوطين، يف حني 

  .OLIمقاربة  ددات اليت أشارت إليهاللمح
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   مقـــــدمة 

  

على جذب  املتقدمة و النامية على حد سواء بني الدول التنافسحتدام اب الراهنة تتسم البيئة االقتصادية الدولية 

توفري  وو املعرفة  اوجيلو نكتهم وسائل تنمية و تنويع املوارد املالية و نقل الأأل�ا تشكل أحد ، بية املباشرةجناالستثمارات األ

و قدراته على  على انفتاح االقتصاد و منوها ومؤشرا  الدول يف تطور و تعترب من املتغريات املؤثرة ،مناصب شغل و غريها

و اخلدمات و التدفقات   حركة السلع على اجلنسيات متعددةيف ظل سيطرة الشركات  التكيف مع التطورات العاملية خاصة 

    .املالية

            و ختتلف جاذبية االستثمار األجنيب املباشر من دولة ألخرى و يتوقف ذلك على عوامل متعددة بعضها اقتصادي 

و حتسني حمددات  اخ االستثمارتسويقي و البعض األخر قانوين و سياسي، و نظرا الهتمام الدول خاصة النامية منها مبن و 

منها االستثمارات القائمة بدافع االستفادة  جذبه بدافع االستفادة من مزاياه، تعددت أشكال االستثمارات األجنبية املباشرة

  .  من اإلمكانيات املتاحة يف البلد املضيف، و منها االستثمارات املصنفة على أساس معيار امللكية و الشراكة

سنحاول التطرق من خالل هذا الفصل إىل العناصر باالستثمارات األجنبية املباشرة أهم اجلوانب املتعلقة و للتعرف على 

  : التالية 

  .مفاهيم عامة حول االستثمار األجنيب املباشر :املبحث األول   

  .أشكال االستثمار األجنيب املباشر: املبحث الثاين 

  .دوافعه، حمدداته، اجتاهاته: االستثمار األجنيب املباشر: املبحث الثالث 
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   مفاهیم عامة حول االستثمار األجنبي المباشر  : المبحث األول     

 مظهـرا مـن مظـاهر تفـتح االقتصـاديات  يلـة األجـل و حركـة مـن حركـات رؤوس األمـوال الطـو يعترب االستثمار األجنـيب املباشـر     

           بــه  االهتمــاملــذا فقــد تزايــد   و عــامال أساســيا يف ربــط و تفعيــل العالقــات االقتصــادية الدوليــة ،و انــدماجها يف االقتصــاد العــاملي

     مـن أشـكال التمويـل اخلـارجي البـديل عـن القـروض األجنبيـة شـكالاعتبـاره بيف السنوات األخرية خاصـة مـن طـرف الـدول الناميـة 

                يف حتقيـــــــق متطلبـــــــات التنميـــــــة االقتصـــــــادية  و التقنيـــــــات احلديثـــــــة مبـــــــا يســـــــاهم تضـــــــمن انتقـــــــال التكنولوجيـــــــا وســــــيلة حيويـــــــة  و

    . و دعم النمو

  تعریف االستثمار األجنبي المباشر  : المطلب األول 

نتيجة و الباحثني  االقتصاديني   الدوليةلقد حظي االستثمار األجنيب املباشر باهتمام كبري من طرف املنظمات و اهليئات      

  .  تلك املفاهيمألهم و الدراسة التالية تتعرض  و من مت قد تعددت املفاهيم املرتبطة به، ،اليت يقدمها  للمزايا

  تعریف بعض المؤسسات و الهیئات الدولیة  : أوال

  املباشر هو ذلك النشاط الذي يهدفاالستثمار األجنيب  :L’OCDE تعريف منظمة التعاون االقتصادي و التنمية .1

إىل احلصول على مصلحة دائمة من قبل كيان اقتصادي معني جتاه كيان مقيم أخر من خالل القيام مبشاريع 

و املؤسسة هذا من جانب  استثمارية مباشرة، و تعين املصلحة الدائمة وجود عالقة طويلة املدى ينب املستثمر املباشر

   .1من جانب أخر  تسيري و إدارة املؤسسةو التأثري البارز على 

        من االستثمارات  االستثمار األجنيب هو ذلك النوع:  CNUCED تعريف منظمة األمم املتحدة للتجارة و التنمية .2

 أخرى متواجدة يف الدولة اليت تعكس املصلحة الدائمة و القدرة على التأثري اإلداري بني الشركة املستثمرة و شركة

                                                           
   1 L’OCDE, Définition de L’OCDE pour les investissement  directs internationaux, 2008, p17. 

       ( http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/OECD-DEF-FDI-3RD-EDITION_FR.pdf). Page consulté  

   le: 07/02/2013. 
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من األسهم   %10املضيفة لالستثمار، و تأخذ امللكية حصة من رأس املال شركة االستثمار تعادل أو تفوق 

  .   1العادية أو القوة التصويتية

االستثمار األجنيب املباشر هو نوع من االستثمارات الدولية اليت تعكس  : FMIتعريف صندوق النقد الدويل .3

عالقة طويلة األمد بني املستثمر املباشر و مؤسسة االستثمار باإلضافة إىل متتع وجود ب اليت تتحققاملصاحل الدائمة 

من األسهم   %10املستثمر بدرجة عالية  من النفوذ يف اإلدارة و تسيري املؤسسة بعد امتالكه ما يعادل أو يفوق 

  . 2العادية أو القوة التصويتية يف جملس اإلدارة

  بعض الباحثین االقتصادیین   ریفاتع: ثانیا 

ه تما بسبب ملكيإ يقصد باالستثمار األجنيب املباشر تلك االستثمارات اليت ميلكها و يدريها املستثمر األجنيب .1

األجنيب املباشر بطابع مزدوج  االستثمارالكاملة هلا أو ملكيته لنصيب منها يكفل له حق اإلدارة، و يتميز 

ية أو اجلزئية لالك ملكيته الثاينو  وله املستثمر األجنيب يف البلد املضيفاألول وجود نشاط اقتصادي يزا

 .3للمشروع

و متغرية  ثابتةيقصد باالستثمار األجنيب الوافد املباشر السماح للمستثمرين من خارج الدولة بتملك أصول  .2

           أي تأسيس شركات أو دخول شركاء لتحقيق عددا  يف املشروعات املختلفة، االقتصاديبغرض التوظيف 

  .4من األهداف االقتصادية املختلفة

                                                           
  1The official website of the United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD. 

(www.unctad.org/templates/Page.asp?intItemID=3146&lang=1 ).  Page consulte le 07/02/2013. 

2 International Monetary Fund IMF, Balance of Payments Manual, Fifth Edition, (Washington : IMF-1993),     

  pp 86-87.  

  . 31ص 2007ة، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، الطبعة األوىل،، األثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية املباشرنزيه عبد املقصود مربوك  3

  .24، ص 2000مؤسسة شباب اجلامعة ، االسكندرية ، االستثمار الدويل و التنسيق الضرييب،فريد النجار،   4
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�ا املؤسسة عن طريق  تأيتيعرف االستثمار األجنيب املباشر على أنه جمموعة املوارد النقدية أو العينية اليت  .3

  .1و يكون الغرض من ذلك حتقيق أرباحا مستقرة ،مدخر أجنيب يشارك مباشرة يف نشاط املؤسسة

  حوصلة حول تعریف االستثمار األجنبي المباشر : ثالثا  

من خالل التعاريف السابقة لالستثمار األجنيب املباشر يتضح لنا  أن االستثمار األجنيب املباشر يركز على عنصرين    

            اإلدارية  اإلدارة، حبيث تتوقف قدرة املستثمر على اختاذ القرارات سلطة اختاذ القرار يف هامني يتمثالن يف امللكية و 

         و اليت تعادل  على نسبة املشاركة املتعلقة باملشروع االستثماريلالستثمار القائم  اجلزئيالتملك الكلي أو و و التسيري 

  :املباشر على أنه ميكن تعريف االستثمار األجنيب، و بناءا على ذلك % 10أو تفوق عن 

  يديره ويشرف عليه مستثمر ) طبيعية أو معنوية  –خاصة  -عمومية ( نشاط إنتاجي يتخذ أشكاال متعددة

 أو بصفة مشارك مع مؤسسات أخرى يف بلد غري بلده األصلي إما يسبب ملكيته الكاملة للمشروع أجنيب 

 .بنصيب يربر له احلق يف اإلدارة

 ية من بلد إىل أخر من خالل األعمال التجارية أو توسع لشركة تابعة و من مميزاته تدفق لرؤوس األموال الدول

 . 2نقل املوارد و اكتساب السيطرة

  

  

  

 

                                                           
  .2، ص1999، ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ، ،  قانون االستثمارات يف اجلزائرقربوع عليوش كمال  1

2 Paul .R. Krugman, Maurice Obstfeld, Economie Internationale, Traduction de la 5eme Edition Américaine 

par Achille Hannequart et Fabienne Leloup, 3 Edition de Boeck  Université, 2001, p 197.    
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  مكونات االستثمار األجنبي المباشر  : المطلب الثاني 

    :توجد ثالثة عناصر أساسية يتشكل منها االستثمار األجنيب املباشر  

  رأس المال حقوق الملكیة :أوال

            الزميلــة باإلضــافةو رأس املــال حقــوق امللكيــة علــى حصــص امللكيــة يف الفــروع و كافــة األســهم يف الشــركات التابعــة  شــتملي   

   .1يف رأس املال مثل توفري األالت و املعدات املسامهاتإىل 

  العوائد المعاد استثمارھا   :ثانیا

من العائدات اليت ال توزعها الشركات ) نسبة اشرتاكه يف امللكية (نصيب املستثمر املباشر   املعاد استثمارهاالعوائد  تشمل   

كانت تدفقات  كما لو  استثمارهاو نصيبه من عائدات الفروع احملولة إليه، و تعامل العوائد املعاد  رباح،األة كالتابعة و الزميل

  .2جديدة

   مالت الدین بین الشركاتارؤوس األموال المرتبطة بمع :ثالثا

يف ذلك  رؤوس األموال املرتبطة مبعامالت الدين فيما بني الشركات عمليات اقرتاض و اقراض األموال مبا تتضمن    

   .3إئتمان املوردين بني املستثمر املباشر من جهة، املؤسسات التابعة و الزميلة من جهة ثانية سندات الدين و

و اليت تعرف بأ�ا  مؤسسة االستثمار  ةتسري و تراقب من طرف مؤسساملكونة لالستثمار   الثالثةالعناصر إن هذه   

          سهم العاديةكثر من األأأو  % 10مسامهة أو غري مسامهة ميلك فيها املستثمر املباشر املقيم يف اقتصاد بلد أخر نسبة 

                                                           
1 Maitena Duce, Definitions of Foreign Direct Investment (FDI): a methodological note, Banco de Espana, 

Final draft July 31, 2003, p 05. (https://www.bis.org/publ/cgfs22bde3.pdf). page consulté le 12/04/2014.  

ندوة الثالثاء االقتصادیة الثالثة  مصطفى العبد اهللا الكفري، االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربیة، جمعیة العلوم االقتصادیة السوریة،  2 

 : الموقعمتاح على  . 04، ص 2010والعشرون حول االقتصاد السوري وآفاق المستقبل، 

http://www.mafhoum.com/syr/articles_10/kafri.pdf 09/04/2014: اإلطالع تاریخ .  

3 Maitena Duce,op cit. 
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يعادل ذلك يف حالة املؤسسة غري املسامهة، و تشتمل مؤسسات ما يف حالة مؤسسة مسامهة، أو  أو القوة التصويتية

   :1 على ثالثة أنواع االستثمار

      من األسهم العادية  %50حيث ميتلك املستثمر غري املقيم أكثر من : املؤسسات التابعة أو املنتسبة 

 .و حيتفظ حبق تشكيل أو تغيري أعضاء جملس اإلدارة أو القوة التصوتية،

من األسهم  %50 إىل% 10مر غري املقيم من ثو هي املؤسسة اليت ميتلك فيها املست: املؤسسات الزميلة  

 .العادية أو القوة التصويتية

رف و هي مؤسسات غري مسامهة مملوكة بالكامل أو بالشراكة بشكل مباشر أو غري مباشر مع ط: الفروع  

 : مقيم، و تأخد الفروع أحد األشكال التالية ثالث

 . فرع دائم أو مكتب متثيل للمستثمر األجنيب .1

 .شركة غري مسامهة مملوكة بني عدد من املستثمرين األجانب .2

 . أراضي أو مباين سكنية أو معدات غري منقولة مملوكة للمستثمر أجنيب مقيم .3

             جنـيب لفـرتة زمنيـة تصـلمعدات منقولة تعمل داخل اقتصاد غري االقتصـاد الـذي يقـيم بـه املسـتثمر األ .4

 ).و الغاز الطبيعي كالسفن، الطائرات، معدات النتقيب عن النفط( إىل عام على األقل 

  المباشرةاالعتبارات الواجب دراستها تجاه جذب االستثمارات األجنبیة  :المطلب الثالث

           يعترب جذب االستثمارات األجنبية املباشرة أحد أهم املواضيع اليت تشغل العديد من الدول خاصة النامية نظرا ملا حتققه   

   : جيب مراعاة ما يليمنها مبا يتوافق مع  البيئة االستثمارية  للدول املضيفة تعظيم االستفادة  و�دفمن منافع، 

  

  

                                                           
  .03مصطفى العبد اهللا الكفري،مرجع سبق ذكره، ص   1
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   االستثمارات األجنبیة المباشرة أهمیة: أوال 

  : نذكر منها ما يليبالنسبة القتصاديات الدول املضيفة و  تعدد أمهية االستثمارات األجنبية املباشرة    

   يف تنفيذ خمططا�ا  مداد الدول مبا حتتاج إليه من موارد مالية لتلبية رغبا�اإليعترب االستثمار األجنيب املباشر وسيلة

 . و أداة فاعلة يف جعل الدول املضيفة أكثر تطلعا ألهدافها االسرتاجتية التنموية،

 تساهم االستثمارات األجنبية املباشرة يف تسهيل حركة رؤوس األموال و اليت يتم استثمارها يف قطاعات إنتاجية              

 .  1يف البلدان املضيفة  مما يسمح بتقليص الفجوة التمويلية احمللية الناجتة عن اخنفاض املدخرات احمللية

  إن االستثمارات األجنبية املباشرة تعد حال للعديد من الظواهر السلبية خاصة هجرة األدمغة و رؤوس األموال              

و زيادة قدرا�م  ادية للعمال تتمثل أساسا يف ارتفاع أجورهمو ذلك عن طريق حتقيق وفرات اقتص، و البطالة

 .و تدريب القوى العاملة على األساليب الفنية املتطورة و االستفادة منها يف الرفع من الكفاءة اإلنتاجية ،اإلنتاجية

  2ر منهاتساهم االستثمارات األجنبية املباشرة يف سد العديد من الفجوات الرئسية يف اقتصاد الدول  نذك : 

  .فجوة النقد األجنيب الالزم السترياد اآلالت واملعدات واخلربات الفنية اليت حتتاجها عملية التنمية .1

 .والتنظيمية و التسويقية الفجوة التكنولوجية لسد حاجة الدول النامية من اخلربات واملعارف الفنية، .2

حيث تؤدي االستثمارات األجنبية إىل حصول الدولة  الفجوة بني اإليرادات العامة والنفقات العامة، .3

على  املضيفة علي إيرادات جديدة، يف صورة ضرائب مجركية، ضرائب على األرباح، تزيد من إمكانا�ا

 .ومن مث يف سد فجوة  اإليرادات اليت تعاين منها  اإلنفاق

                                                           
   بســكرة  ،، جملــة العلــوم االنســانية، جامعــة حممــد خيضــراآلثــار املرتتبــة علــى االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة علــى للشــركة متعــددة جنســيات يف ظــل العوملــةبلعيــد بلعــوج،  1

  .61ص  ،2002العدد الثالث، أكتوبر 

            مــذكرة ضــمن متطلبــات نيــل شــهادة املاجســتري  ،)2010-2000(يف جــذب االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة حالــة اجلزائــر دور السياســة النقديــة جماهــد ســيد أمحــد،  2

  . 72، ص 2011/2012شار يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود و مالية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة ب
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 ة، ومجلة من املنافع االجتماعية القتصاد يساهم االستثمار األجنيب املباشر يف خلق جمموعة من الوفرات اخلارجي

  :1الدولة املضيفة، ومن أمثلة ذلك ما يلي

يؤدي االستثمار األجنيب املباشر إىل زيادة رأس املال االجتماعي، من خالل ما يقوم به املستثمر   .1

وتوصيل شبكات املياه والكهرباء و�يئة  من إصالح الطرق املؤدية إىل املشروع االستثماري، األجنيب

  .البىن التحتية

االستثمار األجنيب اخنفاض تكاليف اإلنتاج احمللي، نتيجة قيامه بإنتاج بعض ما حتتاجه  ىيرتتب عل .2

  .املشروعات احمللية من مستلزمات اإلنتاج

             باألسواق العاملية يؤدي املستثمر األجنيب مبا لديه من خربات إعالنية، وتسويقية، واتصاالت مسبقة .3

 .إىل فتح أسواق جديدة أمام صادرات الدولة املضيفة، والتمتع مبزايا اقتصاديات احلجم الكبري

  طبیعة العالقة بین المستثمر األجنبي و الدولة المضیفة      ونوعیة االستثمارات األجنبیة المباشرة  : ثانیا

 إدا كان رأس املال األجنيب حر يف التحرك بني خمتلف أحناء العامل و اختيار املناطق اليت يتوطن فيها العتبارات متعددة    

           أنسب االستثمارات انطالقا من حقائق واقعية من أجل احلصول على أكرب املنافع  فيجب على الدولة املضيفة اختيار

مراعاة وجود قطاعات حساسة ال ميكن لالستثمار األجنيب الدخول فيها  كصناعات الدفاع و  و حتمل أقل التكاليف،

  . 2اليت تتمتع بقدر كايف من احلماية من طرف الدولة الوطين و قطاعات األمن و الصناعات االسرتاجتية

                                                           
  .72/73نفس املرجع، ص ص   1

 2004، جملة اقتصاديات مشال   افريقيا، العدد األول، االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية، نظرة حتليلية للمكاسب و املخاطرزيدان حممد،   2

  .129ص 
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 يف منح التسهيالت عدم االفراطكما جيب أيضا على الدولة املضيفة ربط احلوافز بنوعية االستثمارات املراد تشجيعها و     

ألن تقدمي احلوافز بشكل غري مدروس من شأنه أن يؤدي إىل استقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة الساعية إىل حتقيق 

  .  1ىل استنزف املوارد الطبيعية و البيئية الشاملةإ األرباح العالية فقط، وهذا بدوره يؤدي

تتحدد يف الرقابة القوية على أنشطة املستثمرين األجانب ف املستثمر األجنيب و الدولة املضيفةالعالقة بني  أما بالنسبة لطبيعة

  :  بسبب قو�م االحتكارية يف السوق، و يف إطار هذه العالقة جيب األخذ بعني االعتبار النقاط التالية

                 التعارض  و يظهر هذا متعددة اجلنسيات و الدول املضيفةتعارض االهتمامات بني الشركات   .1

 :  2يف أحد احلاالت التالية

  تسعى الدول املضيفة إىل احلصول على رأس املال األجنيب من خالل نشاطات الشركات متعددة

     صولأن تكلفة احل اجلنسيات و لكن جند أن هذه األخرية تقرتض من البنوك احمللية هلذه الدول باعتبار

و بالتايل جند أن هذه الشركات  على األموال يف مثل هذه الدول أرخص نسبيا مقارنة بالدولة األم،

يبقى التحدي األكرب  عليهو  ن تكون مصدرا للموارد الرأمساليةال من أدتستنزف أموال هذه الدول ب

 .   من الدول األصل للدول املضيفة هو  تشغيل الشركات اليت حتمل رأس مال قادم

  كات تسعى الدول املضيفة لالستثمار األجنيب إىل االستفادة من التكنولوجيا املعتمدة من طرف الشر

نتاج و حتسني اجلودة، إال أننا جند أحيانا أن الشركات �دف الرفع من مستوى اإل متعددة اجلنسيات

 . دات الفنيةجتلب تكنولوجيا ال تناسب الدولة املضيفة ال من حيث التكلفة و ال من حيث التعقي

                                                           
، األكادمييون للنشر و التوزيع، األردن، الطبعة االستثمار األجنيب  املباشر و حقوق البيئة يف االقتصاد االسالمي و االقتصاد الوضعي سليمان عمر عبد اهلادي،  1

  . 199، ص 2010األوىل، 

  .107/109ص ص  ، 2010االسكندارية، ، دار التعليم اجلامعي حمددات االستثمار األجنيب يف ظل التغريات االقتصادية الدوليةعصام عمر مندور،  2
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 تقوم الشركات املتعددة اجلنسيات بتحويل األرباح اليت حتققها من خالل نشاطا�ا يف الدولة املضيفة     

هذه األرباح حمليا لكون  الدول املضيفة تطالب بإعادة استثمارأن جند و يف مقابل ذلك إىل الدولة األم، 

 .  أن التحويل يؤثر سلبا على سعر صرف عملتها

                   إن استقرار الدولة جيعلها قادرة  :تطوير قدرة الدولة املضيفة على التفاوض مع الشركات   .2

               على التفاوض بالشكل الذي حيقق هلا أقصى املنافع و يتم ذلك بواسطة جمموعة تفاوض مكونة

    و التشريعات إضافة إىل سن القوانني ،1 ...) -احملاسبة  –القانون  – االقتصاد( من خرباء يف خمتلف ا�االت 

   .يف جمال االستثمار خاصة فيما يتعلق باالحتكار و سياسة االغراق

   المنافع و التكالیف االجتماعیة لالستثمار األجنبي المباشر   :  ثالثا

و مقارنتها حبجم االستثماري جيب على الدول املضيفة لالستثمار األجنيب املباشر تقدير املنافع املرتتبة على املشروع    

على اجلانب االقتصاديو تطابقها مع البيئة  تأثريها ىو مد ،التكاليف أو السلبيات االجتماعية اليت من املمكن أن تتعرض هلا

           و ميكن تقدير املنافع و التكاليف االجتماعية لالستثمار بالرغم من صعوبة تقديرها ،االستثمارية قبل اختيار املشروع

  :   يف اجلدول التايل

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 130زيدان حممد، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  المنافع و التكاليف االجتماعية لالستثمار األجنبي المباشر :  10-01الجدول رقم      

  . 132ص  ،مرجع سبق ذكره ،زيدان محمد :المصدر         

  

  التكاليف االجتماعية  المنافع االجتماعية  عنصر الدراسة 

  

  البــــيئــة

 .املشاريع الصناعية إقامة

 تنشيط البنية األساسية يف املناطق

  .النائية

 التلوث الناتج عن إقامة

  .املشاريع الصناعية

  

  الـــعمــالــة

 تدريب العمالة احمللية على األساليب

 .احلديثة يف اإلنتاج

 رفع مستوى أجور العمالة احمللية

  .ذات الكفاءة 

 األجنبية بدل االستعانة باخلربة

 احمللية يساهم يف رفع معدالت

 .البطالة 

  

  

  الرفــــاهــية

 إنتاج سلع ذات جودة عالية و بأسعار

 .معقولة

 .رفع املستوى املعيشي

  

 الفروق الكبرية بني دخول العمال

 .األجانب و احملليني 

 احتدام املنافسة بني الشركات

  .احمللية و األجنبية 

  

      البحـــوث و

                

  التــطويــر

 يساهم املشروع األجنيب يف نقل

 التكنولوجيا و استغالل و تطوير

 الطاقات املتوفرة يف ا�تمع

  .احمللي و حتقيق التنمية االقتصادية

 يقتصر نقل التكنولوجيا

 املستخدمة للمشروع فقط دون

 نقلها للعمالة مما يبقي على الفروقات

  .احمللية  و األجنبيةبني العمالة 
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  أشكال االستثمار األجنبي المباشر  : المبحث الثاني

ميكن لقد تزايد االهتمام بظاهرة تدويل االستثمارات األجنبية املباشرة خاصة من طرف الشركات متعددة اجلنسيات اليت    

و حتسني الكفاءة  و تعزيز القدرات التنافسية ،إحدى الوسائل األساسية اليت متكن من اخرتاق األسواق الدولية اعتربها

املنافسة  و  خصوصا يف ظل التحوالت االقتصادية الراهنة من ثورات تكنولوجية و اتصالية هائلة، حترير التجارة اخلارجية

  .الدولية القوية و غريها

ألنشطة االستثمارية بتعدد أشكال االستثمار األجنيب و يرجع هذا التعدد إىل اختالف  املعايري و تتعدد طرق تدويل ا 

بالظروف و التطورات اليت تشهدها الساحة االقتصادية، فقد مت  تأثرهاملتبناة من طرف املنظمات الدولية يف تصنيفه نتيجة 

  :كما يليتصنيفه  

  المباشر حسب معیار الغرضاالستثمار األجنبي تصنیف : المطلب األول

  : التالية األشكالوفقا ملعيار الغرض يضم االستثمار األجنيب املباشر      

  االستثمار الباحث عن الموارد  : أوال  

             وليـة كـالنفطيهدف االستثمار الباحث عن املصـادر أو املـوارد إىل اسـتغالل  امليـزة النسـبية للـدول السـيما الغنيـة بـاملوارد األ   

    . 1و مدربة و وجود عمالة ماهرةأو الغاز و املنتجات الزراعية، فضال عن  االستفادة من اخنفاض تكلفة العمالة 

  االستثمار الباحث األسواق : ثانیا

كمـا أن هنــاك أســبابا   إن وجـود االســتثمار الباحـث عــن األســواق يف البلـد املضــيف سـببه القيــود املفروضــة علـى الــواردات، 

            كثـــر جـــدوى مـــن التصـــدير إليهـــا أأخـــرى للقيـــام بـــه منهـــا ارتفـــاع تكلفـــة النقـــل يف الدولـــة املضـــيفة ممـــا جيعـــل االســـتثمار فيهـــا 

               منـــا لـــه أثـــار إجيابيـــةإو    ففـــي هـــذه احلالـــة فـــإن هـــذا النـــوع مـــن االســـتثمار ال يـــؤثر علـــى اإلنتـــاج ألنـــه حيـــل حمـــل الصـــادرات

و أثـــار إجيابيـــة غـــري مباشـــرة علـــى التجـــارة، حيـــث يســـاهم يف ارتفـــاع معـــدالت النمـــو يف الـــدول املضـــيفة  علـــى االســـتهالك 

                                                           
  .04، ص  2004، سلسلة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط، السنة الثالثة، الكويت، االستثمار األجنيب املباشر، تعاريف و قضاياحسن اخلضر،   1
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 جمـايل اإلنتـاج و االسـتهالك وذلـك بزيـادة يف  كما لـه أثـار توسـعية علـى التجـارة لالستثمار عن طريق زيادة رأس املال فيها،

    .1و السلع الواردة إليها من الدول املصدرة لالستثمار من مدخالت اإلنتاج ازيادة واردا� وصادرات الدوله املضيفة 

  االستثمار الباحث عن الكفاءة و االستراتجیة  : ثالثا  

يتحقـــق االســـتثمار الباحـــث عـــن الكفـــاءة عنـــدما تقـــوم الشـــركات متعـــددة اجلنســـيات برتكيـــز جـــزء مـــن أنشـــطتها يف الـــدول    

ـــادة الرحبيـــة، ـــاره التوســـعية علـــى جتـــارة الدولـــة املضـــيفة، كمـــا يـــؤدي املضـــيفة �ـــدف زي ـــز هـــذا النـــوع مـــن االســـتثمار بآث              و يتمي

و قـد يأخـذ  ،اره التوسـعية علـى االسـتهالك عـن طريـق إسـرتاد كثـري مـن مـدخالت اإلنتـاجإىل تنويع صادرا�ا هذا فضال عن أثـ

هذا النوع مـن االسـتثمار أشـكاال عديـدة منهـا حتويـل الشـركات متعـددة جنسـيات جـزء  مـن عمليا�ـا اإلنتاجيـة كثيفـة العمالـة 

  .2أو تصنيع بعض املكونات يف اخلارج بسبب ارتفاع األجور يف البلد األم أو ارتفاع أسعار الصرف إىل الدولة املضيفة،

الســتثمار الباحــث عــن األصــول االســرتاجتية فيتعلــق بقيــام الشــركات بعمليــات متلــك أو شــراكة  خلدمــة أهــدافها لأمــا بالنســبة 

             ن خــــربات الشــــركات الــــيت مت شــــراؤها أو االنــــدماج معهـــــاتعزيــــز مركزهــــا التنافســــي عــــن طريــــق االســـــتفادة مــــ و ،3االســــرتاجتية

يــــتم هــــذا النــــوع مــــن االســــتثمار يف املراحــــل الالحقــــة مــــن نشــــاط الشــــركات متعــــددة اجلنســــيات، أي عنــــدما تقــــوم الشــــركة  و

  .باالستثمار يف جمال البحوث و التطوير مدفوعة برغبتها يف تعظيم الرحبية

  

  

  

  

                                                           
، ديســمرب 83سياســات تنميـة االســتثمار األجنـيب املباشــر إىل الــدول العربيـة، سلســلة رسـائل البنــك الصــناعي، بنـك الكويــت الصـناعي، العــدد  حســني عبــد اهللا األسـرج،  1

  . 12ص  2005

  . نفس املرجع   2

  .06حسن خضر، مرجع سبق ذكره، ص   3
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  االستثمار األجنبي المباشر حسب معیار الملكیة تصنیف  :المطلب الثاني

  :  كما يلي يعترب معيار امللكية من أكثر املعايري املعتمدة يف التصنيف، و بناءا عليه يقسم االستثمار األجنيب املباشر 

  االستثمار المشترك  :أوال  

يتشارك فيها طرفان أحدمها حملي و األخر أجنيب حيث ختتلف  ذييعرف االستثمار املشرتك على أنه ذلك االستثمار ال   

على رأس املال بل   نسبة املشاركة حبسب رضا الطرفني أو القوانني املنظمة لتملك األجانب، و املشاركة  ال تقتصر فقط 

    .1تتعدى إىل اخلربة و اإلدارة

خاصة يف الدول النامية لكونه خيفض من درجة سيطرة و يعترب هذا الشكل من االستثمار أكثر األشكال مالئمة و قبوال  

  .      2و حتكم املستثمر األجنيب يف االقتصاد احمللي و يدعم تنمية امللكية الوطنية لوجود الشركاء احملليني

  :  3و قد تأخذ االستثمارات املشرتكة أحد األشكال الثالثة التالية 

 جنيب و رأس املال الوطين العام، و ظهر هذا النوع مـن الشـركات ألول شركات تتوزع فيها امللكية بني رأس املال األ

 . مرة يف جمال التعدين و البرتول الرتباطه بعمليات التأميم اجلزئي

 شــركات تتــوزع فيهـــا امللكيــة بـــني رأس املــال األجنــيب و رأس املـــال الــوطين العـــام و اخلــاص، و قــد ظهـــر هــذا النـــوع            

 . ام احلكومات ببيع جزء من قطاعها العام إىل القطاع الوطين اخلاصمن الشركات بعد قي

  شركات تتوزع فيها امللكية بني رأس املال األجنيب و رأس املـال الـوطين اخلـاص، وقـد ظهـر هـذا النـوع مـن الشـركات

 . بعد قيام الشركات األجنبية ببيع جزء من أسهمها إىل القطاع اخلاص

                                                           

1 Bertand Billon, Redha Gouia , l’investissement direct étranger et developpement industriel méditerranéen,  

Edition Economica, Paris  France, 1996, p 198. 

   .17، ص 2003 ، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية،األشكال و السياسات املختلفة لالستثمارات األجنبيةأبو قحف عبد السالم،    2

  .39نزيه عبد املقصود مربوك، مرجع سبق ذكره، ص   3
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و العيــوب  االســتثمار املشــرتك علــى مزايــا عديــدة كمــا يتــوفر علــى عيــوب، و فيمــا يلــي ســنتطرق إىل أهــم املزايــا و يتــوفر    

  . الدولة املضيفة له وبالنسبة للمستثمر األجنيب 

 :حيقق ما يلي االستثمار املشرتك من جانب املزايا فإن: مزايا و عيوب االستثمار المشترك بالنسبة للدولة المضيفة .1

 .االندماج يف االقتصاد العامليتسهيل  

نظام املشاركة حيقق االستمرار يف اإلنتـاج حـىت يف حـال انفصـال الشـريك األجنـيب بعكـس امللكيـة التامـة   

 . 1ختفيض اإلنتاج وزيادة البطالةو فقد تعين تصفية املشروع 

 .حتسني ميزان املدفوعات وجتنب حاالت العجز عن طريق زيادة فرص التصدير أو احلد من االسرتاد 

             اســتفادة الشــركات احملليــة مــن اخلــربات الفنيــة و اإلداريــة و حتقيــق التنميــة االقتصــادية مــن خــالل توظيــف 

 .  و استغالل رؤوس األموال األجنبية حمليا

ــــــة قــــــدرات املــــــدرين ا                  لــــــوطنيني و خلــــــق عالقــــــات تكامليــــــة اقتصــــــادية رأســــــية و أماميــــــة أو خلفيــــــة تنمي

 .2مع النشاطات االقتصادية و اخلدمية املختلفة بالدول املضيفة

  : أما بالنسبة لعيوب هذا النوع من االستثمارات فتكمن فيما يلي   

يقلــل إســهامات ممــا اخنفــاض القــدرة املاليــة للمســتثمر احمللــي قــد يــؤدي إىل صــغر حجــم املشــروع املشــرتك  

ــــقخــــري يف حتهــــذا األ ــــي قي ــــادة فــــرص التوظيــــف، إشــــباع حاجــــة الســــوق احملل ــــة اخلاصــــة بزي                 أهــــداف الدول

 .3إخل...من املنتجات، التحديث التكنولوجي

                                                           
  .224، ص 2004، الدار اجلامعية اجلديدة، االسكندرية، االقتصاد الدويل العالقات االقتصادية الدوليةزينب حسن عوض اهللا،   1

  . 483، ص 2001، مطبعة اإلشعاع الفنية، االسكندرية، مصر، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدويلعبد السالم أبو قحف،   2

        :املوقـع اإللكـرتوينمتـاح علـى  ،أشكال وحمددات اإلستثمار األجنيب املباشر مع اإلشارة لواقعه بالدول العربية وبعض البلـدان الناميـة، عرابفريد كورتل، عبد الكرمي بن  3

www.kantakji.com/media/5105/r339.doc .  13/02/2014: تاریخ اإلطالع .  
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ستثمار املشرتك على قدرات الشريك احمللي املاليـة  و الفنيـة و التسـويقية، ألن يتوقف حتقيق كل مزايا اال  

 .عدم امتالكه مثل هذه العناصر يؤثر سلبا على فعالية املشروع املشرتك

   تكمـــن أهـــم مزايـــا االســـتثمار املشـــرتك بالنســـبة  :مزايـــا و عيـــوب االســـتثمار المشـــترك بالنســـبة للمســـتثمر األجنبـــي .2

 :األجنيب يف النقاط التاليةللمستثمر 

استفادة املستثمر من احلوافز و التسهيالت اخلاصة بالتعامل مع األجهـزة احلكوميـة و إدار�ـا املتخصصـة  

 . ال سيما تلك املتعلقة بالنشاط االستثماري

            لـدوليعترب االستثمار املشرتك وسيلة هامة للتغلب على خمتلف القيود التجارية و اجلمركية الـيت تفرضـها ا 

و بالتـــايل فهـــو ميكـــن املســـتثمرين مـــن الـــدخول إىل األســـواق بـــذال مـــن التصـــدير إليهـــا أو مـــنح الـــرخص 

 .للوكالء

ـــة             االســـتثمار املشـــرتك يســـاعد يف حصـــول املســـتثمر األجنـــيب علـــى القـــروض مـــن املؤسســـات املاليـــة احمللي

 .تحقق العملية اإلنتاجيةو احلصول على املواد اخلام و األولية الضرورية ل

  : لعيوب فتكمن فيما يليلأما بالنسبة       

احتمال وجود تعارض يف املصاحل بني طريف االسـتثمار خاصـة يف حالـة إصـرار الطـرف الـوطين علـى نسـبة   

تتفــق و أهــداف املســتثمر األجنــيب  معينــة  يف املســامهة بــرأس املــال يف مشــروع االســتثمار، وهــذه النســبةال

 .  1خلق مشكالت تؤثر على اإلجناز الوظيفي للمشروعإىل األمر الذي يؤدي 

ـــالتخــوف مــن األخطــار غــري التجاريــة مثــل التــأميم و املصــادرة أو حــل املشــروع  بســبب ع    االســتقرار  دمـ

 .السياسيي أو األمين

  

                                                           
  .486، مرجع سبق ذكره، ص اقتصاديات األعمال واالستثمار الدويل عبد السالم أبو قحف،  1
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  المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي  االستثمار :ثانیا       

احتفاظ املستثمر األجنيب حبق ملكية و يعين  ،يعرف االستثمار اململوك بالكامل للمستثمر األجنيب باالستثمار اخلاص    

و يعد من أكثر األشكال تفضيال بالنسبة  ،1كل عملياته  واحتفاظه أيضا حبق إدارته و التحكم يف املشروع االستثماري

احتفاظ املستثمر  للشركات متعددة اجلنسيات كونه يسمح بإنشاء فروع لإلنتاج و التسويق و تقدمي خدمات يف اخلارج مع

   .األجنيب حبق اإلدارة و السيطرة الكاملة على خمتلف العمليات املرتبطة �ذه الفروع

ت على مزايا عديدة بالنسبة للدولة املضيفة و املستثمر األجنيب سنتطرق إليها من خالل و يتوفر هذا النوع من االستثمارا

  :النقاط التالية

تتمثل مزايا هذا النوع  :مزايا و عيوب االستثمار المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي بالنسبة للدول المضيفة .1

 :من االستثمار فيما يلي

 . زيادة تدفقات الرأس املال األجنيب 

شباع السوق احمللي مبختلف السلع و اخلدمات و تقليل الواردات و زيادة الصادرات األمر الذي يسمح إ 

 .بتحسني وضعية ميزان املدفوعات

 . االستفادة من عمليات نقل التكنولوجيا و املعارف و اخلربات 

 .و تدريبهم و تأهيلهم نيتوفري مناصب شغل للعمال احمللي 

بالنسبة للعيوب فتتمثل يف ختوف الدولة املضيفة من االحتكار و التبعية االقتصادية و التدخل يف الشؤون السياسية هذا  أما

فضال عن خشيتها من اختالل األوضاع االقتصادية نتيجة لتحويل العوائد و األرباح إىل اخلارج و استغالل املوارد املتاحة 

  . عقالنيةسواء الطبيعية أو املالية بطريقة ال

  

                                                           
    .34نزيه عبد املقصود، مرجع سبق ذكره، ص  1
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تتمثل مزايا  هذا  :للمستثمر األجنبي بالنسبة مزايا و عيوب االستثمار المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي. 2

  :النقاط التاليةيف النوع من االستثمار بالنسبة للمستثمر 

           املشاكلعلى  احلرية الكاملة يف التحكم والسيطرة و إدارة املشروع االستثماري مما يسمح له بالتغلب 

 .و العراقيل الناجتة عن األشكال األخرى من االستثمارات

 .يف الدول النامية االستفادة من توفر عوامل اإلنتاج و اخنفاض أسعارها خاصة إذا كان االستثمار متمركزا 

عها الدول يف التغلب على القيود التجارية واجلمركيـة اليت تض االستثمارملشروع  الكامليساعـد التملك  

 .املضيفة على الواردات

إن توفر هذه املزايا ال يعين خلو هذا النوع من االستثمار من العيوب فمن ضمن العيوب اليت ميكن أن يتعرض هلا    

املستثمر املخاطر غري التجارية الناجتة على عدم االستقرار السياسي و االضطرابات االجتماعية هذا فضال عن خماطر عدم 

  ....).ارتفاع معدل التضخم، عدم استقرار قيمة العملة، ( ر االقتصادي االستقرا

  

  متعددة الجنسیات  الشركات شكل االستثمار األجنبي المباشر في :ثالثا

و احملرك الرئيسي  لقد ارتبط االستثمار األجنيب املباشر بنشاطات الشركات متعددة اجلنسيات اليت تعد من أهم أشكاله    

و من جهة أخرى هي شركات عمالقة  ،1هي متثل جزء هام من اإلنتاج و العمالة و التبادل التجاري الدويلله فمن جهة 

تتمتع بقدرات مالية ضخمة و قاعدة تكنولوجية جد متطورة و مراكز للبحث و التطوير يف خمتلف ا�االت خاصة جمال 

  .  اإلدارة و التسيري و اختاذ القرارات اإلسرتاجتية

  

  

                                                           
1 Sandrine Levasseur, Investissement Directs à l’étranger et stratégies des Enterprise Multinationales, revue de 

L’OFCE, Mars, 2002, P 103, ( http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/4-hs.pdf,.) page consulté le 24/01/2015. 
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اليت صادفت إنشاء بنك  1930و يرجع أول ظهور هلذه الشركات إىل فرتة ما قبل احلرب العاملية الثانية، حتديدا سنة     

إنشائها  على ، و بالرغم من مرور فرتة جد طويلةla banque des règlements internationaux 1*التسويات الدولية

            ال يزال هناك تباين بني املنظمات الدولية و الباحثني االقتصاديني حول تسميتها نظرا إىل اختالف مراحل تدويلها، فقد

  . إخل....مت تسميتها بالشركات العابرة للقارات، الشركات عرب الوطنية، الشركات العاملية متعددة اجلنسيات 

  ة فوفقا ملنظمة العمل الدولي)IOT(: من عدة كيانات  الشركة متعددة اجلنسيات هي تلك الشركة اليت تتكون

 تعود ملكيتها إما للقطاع العام أو اخلاص أو القطاعني معا، متارس أنشطتها االستثمارية يف خمتلف دول العامل

 . 2نشاطات الدول املضيفةتتميز الكيانات التابعة هلا باالستقاللية الذاتية و القدرة على السيطرة  و التأثري يف 

  أما فرنونVERNON  100فقد عرفها على أ�ا تلك املنظمة اليت يزيد رقم أعماهلا و مبيعا�ا السنوية عن 

 .  3و اليت متتلك تسهيالت و فروع إنتاجية يف أكثر من دولة أجنبية مليون دوالر أمريكي،

   أما شارل ألبري مشايل Michelli  شركة وطنية ضخمة متتلك و تراقب عدة فروع إنتاجيةفقد عرفها على أ�ا     

 .4يف عدد من الدول األجنبية

و بصفة عامة فإن الشركات متعددة اجلنسيات تبقى عبارة عن مؤسسة متارس نشاطا�ا املختلفة بشكل مباشر بواسطة    

  .  5فروع تابعة للشركة األم تتوزع عرب جمموعة من الدول املضيفة

                                                           
  .23بدون سنة ، ص  ، املؤسسة العربية للدراسات و النشر،  بريوت،الشركات املتعددة القومياتحسام عيسى،  1

ســائل املتعلقــة بالتعويضــات أنشــئ هــذا البنــك يف إطــار معاهــدة الهــاي باتفاقيــة بــني أملانيــا، فرنســا، إجنلــرتا، بلجيكــا، إيطاليــا، اليابــان، روســيا قصــد إ�ــاء مجيــع   امل* 

  . املرتتبة عن احلرب العاملية األوىل

2International Labour Organization (ILO),situé sur : 

http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/global/ilo/guide/main.htm, page consulte le  12/03/2014. 

  .25، ص  2001مؤسسة شبان اجلامعة، االسكندارية، طبعة  نظريات التدويل و جدوى االستثمارات األجنبية،عبد السالم أبوقحف،    3

4 Jean pierre paulet, les frimes multinationales : frein ou moteur de l’économie, ellipses, paris ,1997, p 5. 

5 Michel Delapierre, Christian Milleli,  Les firmes multinationales, librairie Vebert, Paris, France, 

 1995, P13.  
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  :  كات متعددة اجلنسيات مبجموعة من اخلصائص ميكن إدراج أمهها يف النقاط التاليةو تتميز الشر 

 حجم املبيعات                       : ميكن االستدالل على ذلك من خالل عدة مؤشرات أمههاو  :ضخامة اإلنتاج

اهلياكل التنظيمية وكفاءة  ،الشبكات التسويقية ،الناتج احمللي للشركات و الفروع ،و اإليرادات و القيمة املضافة

فيما يلي جدول  ، وعلى املستوى العامليواألرباح املبيعات  من نسبة كبريةوتستحوذ هذه الشركات على  ،اإلدارة

 . 1990/2012الفرتة  خالليوضح تطور نشاط الشركات املتعددة اجلنسيات 

   . 1990/2012تطور نشاط الشركات المتعددة الجنسيات خالل الفترة : 20-01:الجدول رقم 

 )دوالر مليار( القيمة  باألسعار احلالية                                                                          

 .08، ص2013تقرير االستثمار العالمي لعام  ،األونكتاد:المصدر

)http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013overview_ar.pdf( 

  السنوات         

  البـــــند

1990  2005/2007  2010  2011          2012  

الشركات املتعددة مبيعات 

  اجلنسيات

5102  19579  22574  24198       25980  

 القيمة املضافة للشركات 

  املتعددة اجلنسيات

1018  4124  5735  6260           6607  

املتعددة  جمموع أصول الشركات 

  اجلنسيات

4599  43836  78631  83043         86574  

العمالة يف الشركات املتعددة 

  )باآلالفاجلنسيات  

21458  51795  63043  67852       71695  
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من حيت مبيعا�ا اليت  ال سيما يتضح من خالل اجلدول أن هناك تطور يف نشاط الشركات متعددة اجلنسيات     

، كما سجلت القيمة املضافة هلذه الشركات ارتفاعا كبريا 2012و  1990مخسة مرات ما بني  تضاعفت حبوايل

سنة  دوالر مليار 6607 إىل ما يعادل 1990سنة  دوالر مليار 1018أكثر من ستة أضعاف حبيث ارتفعت من 

            خالل نفس الفرتة كما لوحظ ارتفاع  مرة  18خالل تضاعفت أصول الشركات بأكثر من ، يف حني 2012

   .يف عدد األيادي العاملة �ذه الشركات حبوايل ثالثة أضعاف

 تلجئ الشركات متعددة اجلنسيات إىل تنويع أنشطتها بني خمتلف ا�االت رغبة منها يف توزيع   :تنوع األنشطة

، انطالقا من استغالل املزايا النسبية و تباين التكاليف اليت ترتكز 1حتقيق أكرب قدر من األرباح اإلمجاليةاملخاطر و 

 .   إخل...أساسا يف اخنفاض تكلفة اليد العاملة و احلماية االجتماعية اخنفاض تكاليف النقل 

  عرفة اإلدارية و التنظيمية و التقنيات الشركات متعددة اجلنسيات مصدرا أساسيا لنقل املتعد  :التفوق التكنولوجي

            وحدات تكنولوجية توظف مبالغ مالية ضخمة يف إطار البحث و التطوير و تنمية حيث تعترب الفنية احلديثة،

 .   الذي مكنها من فرض اهليمنة على الدول املضيفة هلا خاصة النامية منها األمر و استغالل املوارد البشرية املتوفرة،

  تتمتع الشركات متعددة اجلنسيات مبجموعة من املزايا االحتكارية خاصة يف جمال التمويل  :المزايا االحتكارية            

           و اإلدارة و التكنولوجيا و التسويق، حيث تسعى من خالهلا إىل دعم قدرا�ا التنافسية عامليا عظيم أرباحها 

 .  2و إيرادا�ا

                                                           
 2003، عــامل الكتــاب للنشــر و التوزيــع، القــاهرة  الطبعــة األوىل الشــركات متعــددة اجلنســيات و حكــم العــامل ، تطــوير روابــط البورصــات العربيــةصــالح الــدين السبســي،  1

  . 1ص

 86، جملــة التعــاون الصــناعي يف اخللـيج العريب،منظمــة اخللــيج لالســتثمارات الصــناعية، العــدد مطالعــة حــول االســتثمار األجنــيب املباشـر و نقــل التكنولوجيــاعمـر الفــاروق،  2

  .187ص  2001أكتوبر، 
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           املزايا االحتكارية بالنسبة هلذه الشركات سببا مباشرا و كافيا لالستثمار و إبرام العقود و االتفاقياتو تعترب   

    و إقامة التحالفات يف ا�االت اليت ختدم مصاحلها بالدرجة األوىل و متكنها  من السيطرة  على األسواق اخلارجية 

  .ةو التحكم يف املبادالت التجارية الدولي

  دف الشركات متعددة اجلنسيات من إقامة التحالفات اإلسرتاجتية               :إقامة التحالفات اإلستراتجية�

                إىل احملافظة على التكامل و التنسيق فيما بينها و حتقيق املصاحل املشرتكة و تعزيز قدرا�ا التنافسية و التسويقية

  . 1البعض يف مجيع ا�االت و االستفادة من مزايا بعضها

              و ميكن تعريف التحالف االسرتاتيجي على أنه تعاون بني شركتني أو جمموعة من الشركات لتحقيق مجلة

و من أشهر  من األهداف و املصاحل املشرتكة من خالل العقود و االتفاقيات املربمة  بني األطراف املعنية

فاظ  تمع اح السوق عدة مؤسسات على التعاون الحتكار اتفاقالذي يعرب عن  الكارتلالتحالفات جند حتالف 

الذي   OPECجند  األوبك  الكارتل، و من األمثلة البارزة عن حتالف و املايل اإلداري باستقالهلاكل مؤسسة 

 الرتوستو حتالف  ،العامليعن جتمع الشركات البرتولية املنتمية إىل أكرب الدول املصدرة للنفط على املستوى  يعرب

          إما أفقيا أو عموديا املنشآتتندمج هذه  حبيث إدارة موحدة إىل ختضع منشآت عدة جتمعيشري إىل الذي 

  . أو ماليا

  

  

  

  

                                                           
، 2010 85االقتصـاد، ، جمـالت األكادميـة العلميـة العراقيـة  العـدد ، جملة اإلدارة و الشركات املتعددة اجلنسيات و أثرها على الدول النامية أمحد عبد العزيز و أخرون، 1

  .124 ص
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  أشكال أخرى لالستثمار األجنبي المباشر   :المطلب الثالث

  :توجد أشكال أخرى لالستثمار األجنيب املباشر مل يتم إدراجها يف التصنيفات السابقة نذكر منها    

  عملیات التملك و االندماج وعملیات التجمیع : أوال 

يتم اللجوء إىل عمليات  التملك و االندماج من طرف الشركات متعددة اجلنسيات �دف االستعانة مبصادر خارجية   

للدخول من أهم اسرتاجتيات االستثمار األجنيب املباشر هذا النوع من االستثمار عد يملواجهة املنافسة الدولية القوية، حبيث 

القطاعات االقتصادية اهلامة  مست عرف تقدما بارزا خاصة بعد التحوالت االقتصادية اليت  وقد ،إىل األسواق العاملية

  : 1و تتلخص هذه التحوالت يف ما يلي و الصناعات االستخراجية كالقطاع املصريف و قطاع االتصاالت

  اشتداد املنافسة يف قطاع االتصاالت و صناعة املعلومات و التكنولوجيا اجلديدة . 

   لشركات إىل البحث عن أسواق جديدة تستطيع من خالهلا تعزيز وضعيتها التنافسيةسعي ا . 

   سعي الشركات إىل االستفادة من احلوافز املالية يف البلدان املضيفة هلا . 

إن عملية التملك و االندماج ال تقتصر فقط على االقتصاديات املتقدمة و إمنا تطبق أيضا يف االقتصاديات النامية اليت      

           سعت بكل امكانيا�ا إىل التكيف مع التحوالت االقتصادية العاملية من أجل االستفادة من املزايا اليت يقدمها هذا النوع 

  .  ارية، و من أبرزها تنمية القدرة التنافسية و تطوير أساليب اإلدارة و حتسني كفاءة العمالمن االسرتاجتيات االستثم

 أما بالنسبة ملشروعات أو عمليات التجميع فتنشئ مبوجب اتفاقية أو اكثر بني طرفني أحدمها حملي و األخر أجنيب   

          حيث يتعهد الطرف األخري بتوفري و تزويد الطرف احمللي مبكونات وعناصر اإلنتاج املختلفة الضرورية لغرض جتميعها 

أو اململوك بالكامل للمستثمر  و حتويلها إىل منتج �ائي، و قد يأخذ هذا النوع من االستثمار شكل االستثمار املشرتك

                                                           
      مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية ، دراسة مقارنة بني اجلزائر، مصر و اململكة العربية السعودية فارس فضيل،  1

  .29ص  2004صص حتليل اقتصادي، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري  جامعة اجلزائر، الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، خت
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ستثمارية املفضلة لدي غالية املستثمرين كونه ميكنهم  من االستفادة من مزايا لذلك فهو االسرتاجتية اال 1األجنيب

   .  االستثمار بنوعيه

  االستثمارات األفقیة و العمودیة  :ثانیا    

من خالل اندماج  غري املتوازنة و اليت تتحقق تقوم على أساس التنميةو العمودية بإسرتاجتية الرتشيد،  االستثماراتتعرف   

           ، حيث  جتزئ العملية اإلنتاجية بني جمموعة2مشاريع تنتج سلعا عرب مراحل خمتلفة ومتتابعة من العمليات اإلنتاجية

و حتفيز  االستفادة من مزايا تلك الدول بدافع) التجميع، الرتكيب و التسويق (  من الدول يف سلسلة أنشطة متنوعة

  .3االستثمار فيها

ركز على فكرة ختصص كل فرع من فروع الشركة متعددة اجلنسيات املنتشرة عرب يا النوع من االستثمار هذ بالتايل فإنو    

هذا ، 4العامل يف مرحلة معينة من اإلنتاج من أجل إمداد الشركة األم باملنتجات الوسطية و غري النهائية الالزمة لإلنتاج

، و تستفيد الشركات البلد األم دون األسواق احمللية املضيفةاألخري الذي  يوجه يف الغالب إىل التصدير خلدمة أسواق 

وفرات احلجم و تدين مستوى استغالل القدرات التنافسية من خالل و تعزيز حتسني   املتبنية هلذا النوع من االستثمار من

  : و يقسم االستثمار العمودي إىل ،التكاليف

وهو االستثمار القائم على أساس استغالل كل عملية إنتاجية خلفية كأحد  :االستثمار العمودي اخللفي  -01

مستلزمات العملية اإلنتاجية األمامية، و هو جيسد رغبة الشركات يف السيطرة على مصادر املواد األولية بالدول 

 . املضيفة  عن طريق الشراء أو االندماج

                                                           
  .25أبو قحق عبد السالم، األشكال و السياسات املختلفة لالستثمارات األجنبية املباشرة، مرجع سبق ذكره، ص  1

  . 33/34ص ص  ،2000، دار وائل للنشر، عمان، األردن، االقتصاد الصناعي مدحت كاظم،   2

3 Fatima Boualam, L’investissement Direct Etranger, Le cas de l’Algérie, Thèse  présente  pour  obtenir le grade 

de docteur, Ecole Doctorale, Économie et Gestion, Université  Montpellier I , 2010 , p p 100/101 . 

  .150، ص  2007، منشورات األديب دار األديب، اجلزائر، طبعة الدويل، تنقل السلع و حركة عناصراإلنتاجاالقتصاد قاشي فايزة،     4
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رب عن حماولة الشركات السيطرة على منافذ التوزيع وهو االستثمار الذي يع :االستثمار العمودي األمامي -02

باالندماج أو الشراء، و يتم اللجوء إليه يف حالة عدم قدرة منافذ التوزيع املتوفرة على تلبية حاجيات الشركة و حتقيق 

 . 1اليت تزيد من قو�ا أو بالطريقة أهدافها يف الوصول إىل املستهلك املستهدف و تقدمي اخلدمة باألسعار

 . وهو االستثمار الذي جيمع ما بني االستثمار العمودي اخللفي و األمامي: االستثمار العمودي املختلط  -03

األفقية فتعرف كأداة تعمل على حتقيق التكامل و الرتابط بني الشركات متعددة اجلنسيات                لالستثمارات أما بالنسبة  

اليت لديها مزايا يف املهارات التكنولوجية و التسويقية، اإلدارية و املعرفية، �دف احلصول على قدرات خاصة تفوق ما 

           و التنافسية خاصة العيوب السوقية و ضعف القدرات الفنية لدى الشركات األخرى يف األسواق العاملية بعد استغالل

  .2يف أسوق الدول املضيفة

            تحقق يقوم على أساس حتقيق التنمية املتوازنة، مبعىن أنه ي حيثيف القرن العشرين  هذا النوع من االستثمار ظهر و قد  

            عترب البديل األوليالدول و الشركات اليت لديها مستوى متقارب أو مماثل من حيث التنمية و اخلصائص، و  يف

الذي تعمل فيه  " branche - intra " ثل استثمارات يف نفس الصناعة أو داخل القطاع ميعن عمليات التصدير لكونه 

  .  الشركة

  

                                                           
مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم  ،التكامل العمودي و املزايا التنافسية للمؤسسة الصناعية، حالة مؤسسة سو ناطراكحرن عبد القادر،  1

، ص  2011/2012،االقتصادية ختصص اقتصاد صناعي، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر ببسكرة

06.  

   .204ص ،  2009الطبعة األولى ، عمان األردن ، للنشر و التوزیع و الطباعة دار المسیرة ، المدخل العام ،إدارة األعمال الدولیة  ،علي عباس  2
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فإن فروع الشركات متعددة اجلنسيات تكون مستقلة عن الشركة األم حبيث تبقى العالقة  لالستثمارات األفقيةووفقا   

مقتصرة فقط على ملكية عناصر اإلنتاج و التحويل التكنولوجي و التمويل، حبيث تقوم بإنتاج منتجات متشا�ة مستخدمة 

  . 1نفس التكنولوجيا و العالمات التجارية يف البلد األم دون أي جهد إضايف

سهل عملية الوصول إىل األسواق اخلارجية                         يمن أكثر األنواع انتشارا كونه  األفقي االستثمار و يعترب  

             والتغلب على القيود التجارية كاحلواجز اجلمركية و تكاليف النقل هذا فضال عن ختفيف تكاليف االتصال ما بني الفروع

لصناعات اإللكرتونية و أجهزة االتصاالت و الصناعات الدوائية و صناعات السيارات و قطاع الغيار خاصة يف ا تحققي و

  :   توفر بعض العناصر لنجاحها ميكن اجيازها يف النقاط التالية وتتطلب

  اتساع سوق الدولة املضيفة حلجم االستثمارات األفقية . 

  قدرة الشركات على االستفادة من اقتصاديات احلجم . 

   بديال لعمليات التجارة اخلارجية خاصة اليت تقوم يف شكل منح الرتخيص                   هذه االسرتاجتية  اعتبار

 .  و التصدير وذلك نتيجة ارتفاع التكاليف ووجود  العوائق اجلمركية

 المــناطق الحــرة  :ثالثا

تعترب املناطق احلرة شكل خاص من االستثمارات األجنبية املباشرة، قد تأخذ شكل مشاريع مشرتكة أو مشاريع مملوكة      

بالكامل للمستثمر األجنيب أو مشاريع مملوكة للمستثمرين احملليني، أو شكل املنطقة احلرة  القاصرة على جمموعة من الدول  

  . 2أو منطقة حرة عامة لكل املشروعات  تقوم على إدار�ا هيئة عامة أو خاصة كأحد ترتيبات منطقة التجارة احلرة،

                                                           
 1 Gutman, P.Lavarello, V.Robert, libéralisation et stratégies des entreprises multinationale, le cas des systèmes 

agro-alimentaires en ARGENTINE, Séminaire Acralenos , Sur L’analyse Comparée Des Relation Agricoles Et 

Agroalimentaires, Echange, Nord-Sud, Montepllier, 19/20 Novembre, 2004, p 6: 

( http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/web.univ-pau.fr/ContentPages/220762654.pdf). Page consulté le   

12/04/2014. 

  .138ذكره، ص عصام عمر مندور، مرجع سبق  2
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             على أ�ا جمال جغرايف حدوده ثابتة و مدخله مراقب"L’ONU " جلنة اإلحصاء التابعة لألمم املتحدة وقد عرفتها    

      اجلمركية دون اخلضوع للحقوق أو املراقبةمن طرف مصلحة اجلمارك حيث ميكن للسلع القادمة من اخلارج عبور احلدود 

     .1ما عدا تلك اليت مينع دخوهلا من طرف القانون مت تستطيع ال حقا اخلروج دون أن ختضع حلقوق أو مراقبة الصادرات

و تعزيز العالقات  و قد تزايد اهتمام الدول باملناطق احلرة باعتبارها أداة اقتصادية تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية  

الدولية، لذلك جند أن عددها يف تطور مستمر عرب خمتلف دول العامل و ذلك نتيجة لرغبة احلكومات يف حتسني هيكل 

من شأ�ا خلق مراكز حضرية حتد من اهلجرة  االقتصاد االقليمي و االعتناء باملناطق النائية عن طريق توطني صناعات

منطقة  2000و  850مابني  2012دد املناطق احلرة على املستوى العاملي إىل غاية سنة الداخلية حنو املدن، و قد بلغ ع

  :  موزعة قاريا بالنسب كما يلي

   توزيع المناطق الحرة قاريا:   30-01لجدول رقم ا

  %النــــسبــــة     الـــقارة

  30  أمريكا

  30  أسيـــــا

  10  أوروبـــــا

  10  افريــــقيا و الـــشرق األوسط

اإلدارة العامة  ،مجلة المصرفي ،دور المناطق الحرة في تحقيق التمنية االقتصادية ،مجدي األمين نورين:  المصدر 

  .05ص  ،2013 ،68العدد  ،بنك السودان المركزي ،للبحوث  و اإلحصاء

                                                           
، امللتقى الوطين األول حول االصالحات االقتصادية يف اجلزائر و املمارسة مداخلة حول اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر، املناطق احلرةبوشنافة أمحد، متيزار،   1

   .03ص  ،2007املركز اجلامعي بشار،-،  كلية العلوم االقتصادية و لتجارية و علوم التسيري التسويقية
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فحسب التقرير االقتصادي  و قد سعت الدول العربية إىل تأسيس مثل هذه املناطق لالستفادة من املزايا اليت توفرها،  

سوريا  ،اإلمارات ،األردن: 1دولة عربية لديها مناطق حرة وهي 12يوجد  2010 املوحد الصادر عن صندوق النقد العريب

  .  العراق ،املغرب ،السودان ،اليمن ،ليبيا ،لبنان ،مصر ،الكويت تونس

  :  2و من بني األهداف األساسية اليت تسعى الدول إىل حتقيقها من خالل إنشاء املناطق احلرة ما يلي

 االندماج يف االقتصاد العاملي و مواكبة التطورات الدولية و التأقلم معها . 

 االستفادة من التكنولوجيا املتقدمة و رفع املهارات الفنية للعمالة احمللية . 

  س األموال األجنبية و ختفيف العجز يف ميزان املدفوعاتجلب املزيد من رؤو . 

 توسيع قاعدة التصنيع و تنمية الصادرات . 

 توفري فرص عمل جديدة و التخفيف من حدة البطالة.    

  اتجاهاته ، محدداته دوافعه، :االستثمار األجنبي المباشر: المبحث الثالث 

و عليه  ،األوضاع االقتصادية و السياسية و القانونية اليت تسود يف البلدان املضيفةبيتأثر تدفق االستثمار األجنيب املباشر     

املراد  و نوعية االستثمارات بقى التحدي الكبري أمام الدول هو إصالح و تعديل هذه األوضاع مبا يتوافق مع متطلباتي

أما التحدي  ،من حدة املشاكل االجتماعية التقليلحتسني األداء االقتصادي و أجل  من و منهابدافع االستفادة تشجيعها 

   .حتقيق أهدافه االسرتاجتيةو املواقع لتوطني مشاريعه أنسب الذي يواجهه املستثمر األجنيب يتمثل يف اختيار 

  

  

      

                                                           
  .180اخلارجية، ص  بالتجارة اخلاص الثامن الفصل. 2010التقرير االقتصادي العريب املوحد ، التقرير السنوي  صندوق النقد العريب املوحد،  1

  . 42/44ص ص  ، 2007لبنان، ، منشورات احلليب احلقوقية،)دراسة مقارنة ( الدور االقتصادي للمناطق احلرة يف جذب االستثمارات حممد علي عوض احلرازي،  2
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  دوافع االستثمار األجنبي المباشر  : المطلب األول 

  يف الوفرة املالية  ببعض القدرات اخلاصة و جوانب القوة املتمثلة أساساو املستثمرين األجانب الشركات األجنبية إن متتع     

أي يف دول أخرى  ،خمتلفة خارج الدولة األماستثمارية ممارسة أنشطة إىل  مو التفوق التكنولوجي و املهارات اإلدارية دفعت �

  .  سعت جاهدة و بكل الوسائل إىل جذ�ا من أجل حتقيق بعض األهداف اخلاصة �ا

الدول ذب من طرف اجلو دوافع اخلاصة باملستثمر األجنيب االستثمار يف اخلارج و فيما يلي سنتطرق إىل أهم دوافع قيام 

   . املضيفة

  دوافع المستثمر األجنبي  :  أوال 

  : الستثمار يف اخلارج ، و ميكن حصر أمهها يف النقاط التاليةابتتعدد دوافع قيام املستثمرين األجانب   

  جنيب إىل استغالل املزايا النسبية املتوفرة يف الدول املضيفة السيما تلك املستثمر األ يسعى: البحث عن املصادر

استغالل املواد  على �دف بناء قاعدة إنتاج ترتكز ،1و املنتجات الزراعية ،املتعلقة باملوارد الطبيعية كالنفط و الغاز

 .   و الثروات الكامنةاألولية 

   يف النمو التجاريو إن عجز السوق الوطنية عن حتقيق أهداف املشروع االستثماري : الرغبة يف النمو و التوسع           

عن منافذ عرب احلدود الوطنية من أجل  و البحث ،و التوسع يؤدي بالضرورة إىل التوجه حنو االستثمار اخلارجي

  .2من األسواق ممكنتطوير االستغالل التجاري و احلصول على أكرب قدر 

   النسيب االخنفاضمن  يسعى املستثمر األجنيب إىل االستفادة :تكاليف عوامل اإلنتاج اخنفاض االستفادة من              

من اخنفاض  االستفادةيف تكاليف عناصر اإلنتاج يف الدول املضيفة  كإجيار األراضي و أجور العمال، باإلضافة إىل 

                                                           
، امللتقى الدويل حول سياسات التمويل و أثرها تعزيز االستثمار األجنيب املباشر هو املفتاح للتنمية االقتصادية: حول التعجيل بالتغيريبرامهية أمال، سالميية ظريفة،   1

كلية العلوم االقتصادية  و التجارية و خمرب العلوم االقتصادية و التسيري، جامعة حممد خيضر   عل االقتصاديات و املؤسسات، دراسة حالة اجلزائر و الدول النامية،

  . 10، ص 22/11/2006-21بسكرة، يومي 

  .77/78 ص ص، 2006، الطبعة األوىل، بريوت، االستثمار األجنيب، املعوقات و الضمانات القانونية، مركز دراسات الوحدة العربيةدريد حممود السامرائي،  2
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            مزاياه التنافسية  استثمارا يدفعه إىل و هذا م و تكاليف النقل، بالسعر و اجلودة أساسا املنافسة املتعلقة حدة

اإلنتاج بالبلد  يف ظل ذلك كل  ويتحقق، 1على منتجاته ارتفاع الطلب ةو التسويقية ألطول فرتة ممكنة خاصة يف حال

      يادة الطلب عليهاز مع احتياجات السوق احمللية مما يساهم يف  نتجاتاملي مينحه أكرب فرصة لتكييف املضيف الذ

     .2و من مت زيادة املنافع

  و أسواق  إىل توزيع استثماراته يف دوليسعى املستثمر األجنيب : خماطر االعتماد على سوق واحدة من التخفيف

           هلا التعرض ميكن اليتو خمتلف األخطار �دف احلد من االنعكاسات السلبية لألزمات االقتصادية  ،خمتلفة

 يفا على عكس االستثمارات احملليةو يتحقق ذلك عندما يكون معامل االرتباط بني عوائد االستثمار يف اخلارج ضع

              اليت عادة ما يكون معامل االرتباط بينها قوي نوعا ما وذلك أل�ا تتعرض إىل نقس الظروف اليت قد حتدث

   .يف السوق

  إىل االستثمار  يتم اللجوء: جتنب قيود التجارة اخلارجية و االستفادة من السياسات االقتصادية للدول املضيفة

األجنيب املباشر �دف جتنب خمتلف العوائق اليت تعرتض التجارة اخلارجية و من بينها الرسوم و الضرائب اجلمركية نظام 

هذا من جانب، و من جانب أخر  إخل....ن االسترياد م اليت �دف للتقليل اإلجراءات اإلدارية املعقدةصص و احل

املنصوص عليها مبوجب النصوص التشريعية املتعلقة بتشجيع االستثمار  املختلفةو التسهيالت االستفادة من احلوافز 

االستثمار األجنيب كالتسهيالت جذب  صة بتشجيعإطار السياسة االقتصادية اخلايف  و املعتمدةاملباشر األجنيب 

 . إخل....احلوافز اجلبائية  ،فيض معدالت الفائدةخت االئتمانية

  

                                                           
            ، امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية حول االستثمار األجنيب املباشر يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة، واقع و أفاقعبد ا�يد أونيس،   1

  .  252، ص 2006 -18-17اجلزائر  يومي  الشلف،و املتوسطة يف الدول العربية، خمرب العوملة و اقتصاديات مشال افريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، 

2Emmanuel Nyahoho et Pierre-Paul Proulx, le commerce international (théories, politique,et perspectives 

industrielles),3édition, Presses de l’Université du Québec, 2006, p 365. 
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 االستثمار المباشر األجنبي من طرف الدول المضیفة جذب دوافع : ثانیا 

حول جذب االستثمارات األجنبية املباشرة ألسباب عديدة ختتلف  –املتقدمة و النامية  –تنافس خمتلف الدول ت   

           ألهم األسباب املؤدية و االجتماعية اخلاصة �م، و فيما يلي عرض و السياسية  باختالف الظروف و األوضاع االقتصادية

   .  إىل استقطا�ا خاصة من جانب الدول النامية

   طبيعية هائلة كاملوارد  ثرواتنتاجية و إطاقات  لكتهناك العديد من الدول اليت مت :الطبيعيةاالستغالل األمثل للموارد

، غري أ�ا ال متتلك اإلمكانيات املادية و املالية الكافية إخل.....املوارد الطاقوية، األراضي الزراعية و البشرية، املعادن 

و الطاقات اإلنتاجية   باشر بدافع االستغالل اجليد هلذه املواردالستغالهلا، لذلك تلجئ إىل جذب االستثمار األجنيب امل

  .املنافع املتاحة مبا حيقق هلا أكرب

  تساهم االستثمارات األجنبية املباشرة يف الرفع من معدل التكوين الرأمسايل خاصة: زيادة معدل التكوين الرأمسايل    

من خالل استغالل املدخرات يتحقق ذلك  و ،و عجز يف املوارد املاليةأيف الدول اليت تعاين من مشاكل يف التمويل 

 أو من خالل إقامة عالقات شراكة  ،البلد املضيف القتصادتعمل على زيادة الطاقة اإلنتاجية  أنشطةاحمللية املتاحة يف 

   .  و الناتج احملليمنرفع من معدل لمن شأ�ا زيادة تدفقات االستثمارات و تنمية خمتلف القطاعات و ا

مليون دوالر  581.0 2 إىل 2011سنة  الصادر العاملي ارتفاع رصيد  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر وقععلى و  

مليار دوالر ارتفع  إمجايل التكوين  1548و حجم إيرادات االستثمار حبوايل  ، %7.2حمققا معدل عائد قدر ب 

و يفسر  ،ر1مليون دوال 13940ما يعادل  2010مليون دوالر، بعدما حقق سنة   15770الرأمسايل إىل ما يعادل 

و ارتفاع حجم  نشاطا�ازيادة حجم تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة و توسع هذا التطور يف التكوين الرأمسايل ب

          .إيرادا�ا عامليا

                                                           
  .مؤشرات التنمية العاملية البنك الدويل،  1
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  إن االستثمارات األجنبية املباشرة تقوم بدور هام يف تعزيز التبادالت التجارية :االندماج يف االقتصاد العاملي             

ال السلع و اخلدمات،كما تساهم يف زيادة الصادرات و بالتايل املسامهة يف خلق الشروط املالئمة لسياسية جميف 

و التقليل من الواردات و حتسني األوضاع املالية للدول املضيفة و كذا تسهيل  ،اقتصادية موجهة حنو األسواق اخلارجية

رأس املال، خاصة بالنظر إىل الدور أسواق  و مع البنوك اخلارجية الدخول يف االقتصاد العاملي بفضل عالقا�ا املتميزة

  .1يف االقتصاد العاملي  اهلام الذي تقوم به الشركات متعددة اجلنسيات

 من  يساهم االستثمار األجنيب املباشر يف خلق فرص جديدة للشغل من شأ�ا التخفيف :خلق فرص للعمل

لرفع املضيف، وا تدريب و استغالل املوارد و الطاقات البشرية املتاحة يف البلدتنمية و  باإلضافة إىلمعدالت البطالة، 

ذلك يف ظل اعتبارات عديدة  كل  ، و قد يتحققاخلربة و زيادة املهارة الفنيةتقدمي العمالة الوطنية من خالل مستوى من 

 : 2من بينها ما يلي  نذكر

  سوف يؤدي إىل زيادة عوائد الشركات االستثمارية األجنبية سوف تقوم بدفع ضرائب على األرباح احملققة، وهذا

من التوسع يف إنشاء مشروعات  الدولة، ومع بقاء العوامل األخرى ثابتة فإن زيادة عوائد الدولة سوف ميكنها

 .ومن مث سيرتتب على هذا خلق فرص جديدة للعمل ،جديدة...) صناعية و جتاريـة و خدمية  ( استثمارية

  االستثمارية األجنبية يف أنشطتها سواء على املستوى األفقي أو الرأسي مع االنتشار اجلغرايف الشركات  توسع إن

   .فرص جديدة للعملؤدي إىل خلق تسـوف  هلذه األنشطة 

 ،املناطق احلرة سوف يؤدي فـي  كثيفة العمالةواملشروعات   إنشاء املشروعات االستثمارية املوجهة للتصدير           

 .إىل خلق العديد من فرص العمل اجلديدة

 

                                                           
  .168، ص 2012، دار اهلومة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، االستثمارات األجنبية يف القانون اجلزائريعيبوط حمند وعلي،     1

  .419نزيه عبد املقصود، مرجع سبق ذكره، ص   2
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  عترب التكنولوجيا من العناصر األساسية للنمو االقتصادي  لذلك تسعى ت :االستفادة من التكنولوجيا املتقدمة

 هابنقلالذي يسمح  االستثمار األجنيب املباشر جذب قاستخدمها عن طريمن خمتلف الدول للحصول عليها و التمكن 

                مصدرا هاما اباعتباره الشركات متعددة اجلنسيات و الفروع التابعة هلا  خاصة ،القنوات اخلاصة به من خالل

 . التكنولوجي من مصادر توطني املعرفة الفنية و اإلبداع

أكثر  تكنولوجيةمنتجات  ىحتفيز التقليد و تنشيط الطلب عل برزهاأية نقل التكنولوجيا عدة صور من لعم تأخذ و

من جراء حيازة  ظفها اجلهة املستثمرة دون فقدا�ا للميزة النسيبة اليت متلكهاو حداثة و كذلك انتقال العمالة اليت ت

            البلد املضيف يف ملنيتتفوق ما ميكن أن حيصلوا عليه من املنافسني احمل ملوظفيهاتقدمي أجور  بواسطةالتكنولوجيا 

              من الشركة متعددة اجلنسيات جنيب املباشرم بفضل االستثمار األتتاليت  التكنولوجياو يتوقف حمتوى عمليات نقل 

 : يف البلدان املضيفة على عدد من العوامل  من بينها إىل أحد فروعها

  االستثمارالذي يقع ضمنه  اإلنتاجيخصائص ا�ال.  

   و التوظيف  الشروط القائمة يف االقتصاد املضيف من تشريعات و قوانني حتكم التنافس، حتمي امللكية

 . و توفر املهارات البشرية

 1إسرتاجتية الشركة األم اليت حتكم مسار التطوير التكنولوجي الذي تلتزم به. 

          ميدانية   أجريت دراسةإلبراز الدور اهلام الذي تلعبه الشركات األجنبية يف نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية  و     

             تعمل) شركات يابانية 0 2شركة أوروبية، و 16شـركة أمريكيـة األصل، و   34منهـا ( شركة عابرة للقارات   56على 

  2:ما يلي اهلند،جنوب أفريقيا، مصر، تايوان، هونغ كونغ، و قد  أشارت النتائج إىل يف املكسـيك الربازيـل،

                                                           
                   ، كليـــة العلـــوم القانونيـــة و السياســـية و العلـــوم االقتصـــادية االســـتثمارات األجنبيـــة املباشـــرة و امليـــزة التنافســـية يف البلـــدان الناميـــة، حالـــة اجلزائـــرناصـــري نفيســـة و آخـــرون،   1

  . 33/34، ص ص  12و التجارية و علوم التسيري، جملة حوليات جامعة بشار، جامعة بشار، العدد 

  .451/452املقصود، مرجع سبق ذكره، ص ص  نزيه عبد   2
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    شركة أمريكية مبمارسة بعض أنشطة البحوث و التنمية للمنتجات و التسويق و غريها                  31تقوم

 .من األنشطة الوطنية يف خارج الدولة األم

   مجيع الشركات األوروبية اليت مت دراستها متارس أنشطة حبـوث و تنميـة خارج الدولة األم. 

   معظم البحوث اليت جتري يف البلدان النامية يغلب عليها الطابع التطبيقي. 

   كافة األنشطة اخلاصة   بالبحوث   فـي  100%مجيع الشركات اليت مت دراستها تقوم بتوظيف الوطنيني بنسبة

 .والتنمية

  أنه سجل بيعرف و  ،يعترب ميزان املدفوعات املرآة العاكسة القتصاد كل بلد :حتسني وضعية ميزان املدفوعات

حماسيب منظم لكافة املعامالت االقتصادية اليت تتم بني املقيمني يف الدولة و املقيمني يف دول أخرى خالل فرتة زمنية 

 .1ما تكون سنة عادة

بني   اليت تدخل ضمن املعامالت االقتصادية االستثمار األجنيب املباشر حركة من حركات رؤوس األموال يعتربو 

من خالل احلساب اجلاري و حساب  على ميزان املدفوعات فإنه يؤثر بشكل كبري لذلك، املقيمني و غري املقيمني

   : يفاالستثمار حبيث يساهم  رأس املال

تقوم قد ألنه يف هذه احلالة  ،زيادة التدفقات الرأمسالية يف حالة تبنيه إلسرتاجتية اإلنتاج من أجل التصدير - 1

  . الشركات األجنبية باالستخدام املكثف ملدخالت اإلنتاج الوطنية

           إلنتاج من أجل إحالل حمل الواردات مبعىن تقليص املدفوعات الدولية يف حالة تبنيه إلسرتاجتية ا - 2

  .سد جزء من حاجات األسواق احملليةبالشركات تقوم أن  

  

 

                                                           
  .91، ص 2010منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  أسس العالقات االقتصادية الدولية،جمدي حممود شهاب،   1



المفاھیم النظریة لالستثمار األجنبي المباشر                            الفصـــل األول                               

 

 

 
35 

  محددات االستثمار األجنبي المباشر  : المطلب الثاني

          ليس فقط كوسيلة للتمويلنافع و أمهية االستثمار األجنيب املباشر مب بعد إدراك العديد من الدول خاصة النامية منها     

و إمنا كوسيلة جد هامة تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية، اجتهت إىل حتسني مناخها االستثماري كخطوة أساسية 

  . احملددات االقتصادية و السياسية و القانونية مبختلف أشكاهلااالهتمام ب جلذبه من خالل

املناطق خلصائص معينة ال يتم بشكل عشوائي و إمنا يرتكز على دراسة دقيقة  مناطقغري أن توجه االستثمار حنو   

�دف البحث عن املزايا النسبية و مصادر الثروة اليت يتم استغالهلا وفقا لألهداف املسطرة من أجل تعظيم  ةاملضيف

  . ادة نصيبه من األسواق اخلارجية األرباح و زي

   .املباشرةهم احملددات املؤثرة يف قرار توطني االستثمارات األجنبية ألعرض من خالل ما يلي و سيتم  

  المحددات السیاسیة  : أوال  

           جند االستقرار السياسي املؤثرة يف قرار االستثمار يف اخلارج من بني العناصر اليت تندرج ضمن احملددات السياسية     

     . و احلكم الراشد

  فكلما متتع  يعد االستقرار السياسي من أهم العوامل املؤثرة يف االستثمار األجنيب املباشر :االستقرار السياسي

           البلد بظروف سياسية مستقرة خالية من االضطرابات كلما كان ذلك حافزا لزيادة تدفقات االستثمارات الدولية

  :  دراجها يف عنصرينو ينطوي عدم االستقرار السياسي على أسباب عديدة و معقدة  ميكن إ

  .السياسيةو توجها�م  عدم االستقرار احلكومي الناتج عن التغريات السريعة و املتتالية يف أعضاء احلكومة -01

و تنظم هذا  عدم االستقرار يف القطاع املؤسسايت الناتج عن التحوالت السريعة يف السياسات اليت حتكم  -02

 ....)امللكية العامة  –اخلوصصة ( القطاع 
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األمر الذي حيد من تدفقات االستثمارات  ،االقتصادية للبلد الوضعيةعلى سليب  لبشك تؤثرإن هذه األسباب     

  :  1يف النقاط التالية ميكن إجيازها ونتيجة ختوف املستثمرين من بعض املخاطر ، األجنبية املباشرة إليه

    بدون تعويض و العامةاحلكومات املضيفة ملشروعات األجانب كليا أو جزئيا ألغراض املنافع  التصفية أو مصادرة  . 

   التأميم و حتويل املشروعات إىل ملكية عامة . 

   فرض قيود على حتويل العمالت األجنبية إىل اخلارج . 

  بالعقود و االتفاقيات املربمة بني املستثمرين األجانب و الدولة اإللغاء و عدم الوفاء.   

           طر التأميم و املصادرةاو خم اليت من املمكن حدوثها  حلكوميةالسياسي و طبيعة التغريات ا ستقرار النظاماإذن ف  

املستثمرين بعني االعتبار  يأخذهااليت  املتغرياتتعترب من بني أهم  كلها  ،االقتصاديط او التدخل احلكومي يف النش

  مثل ، 2و الدراسات املتخصصة يف هذا ا�ال قرار االستثمار،كما تشري إىل ذلك تقارير البنك الدويل اختاذعند 

أن الدول اليت تتمتع باالستقرار السياسي حتظى بتدفق   ، و اليت بينت2004سنة   Carstensen et Toubalدراسة 

 Basu .A et  Srinivasan .Kكبري لالستثمار األجنيب املباشر، و هي نفس النتيجة اليت توصلت إليها دراسة كل من

قوية بني و اليت بني من خالهلا وجود عالقة ارتباط  2004سنة   Fouzi.Bإىل دراسة  باإلضافة  2002سنة 

دولة خالل الفرتة  28و تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف  طر عدم االستقرار السياسيمؤشرات خ

1984/20023.  

                                                           
  .103ص  ،2012، 10بولرباح غريب، العوامل احملفزة جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة و طرق تقييهما يف اجلزائر، جملة الباحث، العدد     1

 2005فريفيـا، اجلزائـر العـدد الثالـث إ، جملـة اقتصـاديات مشـال األردن كنمـوذج ليات جذب االستثمارات اخلارجيـة إىل الـدول العربيـة يف ظـل العوملـة أأمحد زكريا صيام،   2

  . 93ص 

3Joseph Djaowe, Investissements directs étrangers IDE et Gouvernance :les pays de la CEMAC sont,ils 

attractifs ?Revue africaine de l’intégration, janvier 2009,vol 3, N 01, P 09. 

(http://www.etudier.com/dissertations/Investissements-Directs-Etrangers-Ide-et-Gouvernance/271005.html).      

page consulté le: 26/08/2014. 
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 ثوراتسياسية عنيفة بسبب  اضطرابات *ةبعض الدول العريبت شهدتوضحت نتائج هذه الدراسات جليا بعدما و قد 

              صبشكل خاأثرت سلبا على حجم تدفقات االستثمارات األجنبية الواردة إليها اليت ، هذه األخرية بيع العريبر ال

             ةبة التنبؤ ملا قد حيدث يف املستقبل خاصو نتيجة ارتفاع درجة عدم التأكد و صع، إىل الدول العربية بشكل عام و

أي  2011سنة  % 37.4العربية بنسبة  ملنطقةإىل ا فقد ترجع حجم االستثمار األجنيب الوارد من اجلانب االقتصادي

  .   20101مليار دوالر أمريكي سنة  68.6مليار دوالر أمريكي بعدما حقق  43ما يعادل 

   ضرورة جلذب االستثمارات األجنبية  املباشرةربتمن دون شك أن إرساء قواعد احلكم الراشد يع :احلكم الراشد  

و إدارة  يف تسيرياحلكم  حسب البنك الدويل لإلعمار و التنمية بأنه الطريقة اليت ميارس �او يعرف احلكم الراشد 

 :و املوارد االقتصادية، و حيدد البنك ثالثة مصادر للحكم الراشد  اقتصاد بلد ما

 نوعية و شكل احلكم . 

 تنميةالطريقة اليت يتم �ا استعمال السلطة يف إدارة اقتصاد البلد و موارده لغرض ال . 

 قدرة احلكام على رسم و تشكيل و تنفيذ السياسات و تأدية الوظائف. 

شفافية نظام احلكم ، املساءلة و سيادة احلكم، إشراك النظام : الراشد على جمموعة من املعايري أمهها و يقوم احلكم    

   و االستجابة الحتياجات املواطنني  يف عملية صنع القرار، الفعالية) السياسية و االجتماعية ( احلاكم للقوى األخرى 

   . 2راشدة للموارد، املساواة و تكافؤ الفرص على أساس إدارة عقالنية و

  

  

                                                           
  .  04، ص 2012، 03املؤسسة العربية لضمان و ائتمان الصادرات، نشرة فصلية، السنة الثالثون،  الكويت، العدد   1

  .مصر، سوريا، ليبيا، تونس، اليمن: الدول العربية اليت شهدت أحداث الربيع العريي هي  * 

، امللتقى الدويل  حول دور االستثمار حالة الدول العربية: دراسة العالقة االرتباطية لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر والتنمية وأثر الفساد عليهابن بريكة الزهراء،   2

  .06، ص  2013أفريل  10/ 09، اشر يف حتقيق النمو االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة عباس لغرور، خنشلة األجنيب املب
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  المحددات االقتصادیة  :  ثانیا 

لكو�ا تلعب دورا هاما                        األجنيب املباشر، لالستثمارتعترب احملددات االقتصادية من أهم العوامل احملفزة     

    ذه احملددات�اصر املرتبطة نالع مأه من بنياألنشطة االستثمارية، و  و اجلاذب ملختلفيف تكوين املناخ االستثماري املالئم 

   :ما يلي

              مييل االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول اليت تأخذ مببدأ احلرية : االنفتاح االقتصادي و حترير التجارة الدولية  

             إىل الرفع ، ألن إزالة احلواجز اجلمركية و خمتلف القيود التجارية يؤديو االنفتاح االقتصادي لدوليةايف التجارة 

املستوردة السلع  أسعار اخنفاض يؤدي إىل ب أخرنالدويل هذا من جانب، و من جامن معدالت التبادل التجاري 

و إتاحة الفرص أمام من خالل زيادة الدخل اإلمجايل  سواء االستهالكية أو اإلنتاجية مما يعود بالنفع على الدول

  . 1من فروع اإلنتاج اليت متكنهم من توظيف أمواهلم بفعالية أكرب و أي فرع بالتوجه حن املنتجني

دل   %100االنفتاح االقتصادي بنسبة الصادرات إىل الناتج احمللي اإلمجايل، فكلما اقرتبت النسبةمن و تقاس درجة  

لكن جند أن درجة االنفتاح الزالت منخفضة يف بعض الدول خاصة ، 2ذلك على االنفتاح الكبري على العامل اخلارجي

محاية الصناعات الناشئة من املنافسة  رية �دفتعتمد مبدأ احلماية التجاأل�ا يف الشرق األوسط و مشال افريقيا 

  .من االنفتاح االقتصادي إىل املزايا املتحققة غري كافية بالنظر هذه املربرات و قد تكون ،ومكافحة سياسية اإلغراق

يعد االستقرار االقتصادي من أهم العوامل املؤثرة يف االستثمار األجنيب  :وضوح السياسات االقتصادية االستقرار و  

         عن جممل األوضاع االقتصادية و االجتماعية اليت تعرب - ثمار املباشر، لذلك تسعى الدول إىل حتسني بيئة االست

 . منافعهامن   �دف زيادة حجم تدفقات االستثمارات الواردة إليها و االستفادة -و القانونية

                                                           
     .304، ص 2010، دار املنهل اللبناين، بريوت، الطبعة األوىل، التجارة الدولية يف عصر العوملةحممد دياب،  1

جملة تنمية  ،1980/2009أثر االستثمار األجنيب املباشر على الناتج احمللي اإلمجايل، دراسة تطبيقية على دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل الفرتة إلياس جنمة،  2

  .172، ص  2012، 109،العدد 34الرافدين، ا�لد 
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           االقتصادي االستقرارعلى وجود عالقة موجبة بني تدفقات االستثمارات و  تؤكد  إن معظم الدراسات االقتصادية    

لذي تلعبه احلكومات يف حتسني ا الذي أكد على الدور اهلام 2005ها تقرير التنمية يف العامل الصادر سنة نو من بي

  .ومحاية حقوق امللكية الفكرية االستقرارناخ االستثماري من خالل توفري األمن و امل

من زيادة تدفقات االستثمارات  نكميخلص التقرير إىل نتيجة هامة مفادها أن االستقرار يف السياسات احلكومية  قدو    

 جندهلذلك  و بالتايل فانعدام االستقرار االقتصادي يعترب أول املعوقات اليت تواجه املستثمر األجنيب، ،1%30 ةببنس

    : التالية يركز على دراسة املناخ االستثماري للبلد املضيف من عدة جوانب خاصة من النواحي

   استقرار السياسات االقتصادية الكلية . 

    االنفتاح االقتصادي . 

  درجة سهولة أو صعوبة اإلجراءات احلكومية . 

  قيود و مراقبة العملة . 

  القوانني املتعلقة بالتصدير و االسترياد.  

  احلوافز املالية.  

يعد الناتج احمللي اإلمجايل من أهم احملددات األساسية لتدفق االستثمار األجنيب املباشر  :الناتج احمللي اإلمجايل   

النقدية جلميع السلع و اخلدمات املنتجة داخل دولة معينة خالل فرتة زمنية حمددة عادة ما تكون  حبيث يعرب عن القيمة

فارتفاع معدالته تشري إىل حتسن  ،يستخدم كمؤشر للداللة على صحة االقتصاد و معدل النمو االقتصاديو  سنة

 .   من املشاريع األجنبية الوضعية االقتصادية للدولة اليت تصبح وجهة رئيسية لعدد كبري

                                                           
1 Banque Mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2005,(Un meilleur climat  de 

l’investissement pour tous),Washington, p18. 

(http://www.woldbank.org/INTWDR2005/resource/WDR20054_overview_french. pdf). page consulté 

le 15/05/2014. 
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و قد توصلت معظم الدراسات االقتصادية إىل وجود عالقة ارتباط موجبة بني الناتج اإلمجايل و االستثمار األجنيب   

حول االستثمار األجنيب املباشر يف الواليات  1980سنة   Dunningدراسة و من بني هذه الدراسات جند  املباشر

    .1دولة نامية 42 ل حول حمددات تدفق االستثمار املباشر 1997اسة األونكتاد سنة و در  ،املتحدة األمريكية

، حول حمددات تدفق االستثمار 2009ويت سنة كة اللن الدراسة اليت أجراها املعهد العريب للتخطيط بدو أكما     

اجلاذبية يرصد العوامل ذات التأثري دولة عربية من خالل تطبيق منوذج قياسي لقوة  17جنيب املباشر العريب البيين ل األ

، أظهرت 1998/2007و السليب يف قدرة املنطقة العربية على حتفيز االستثمارات املباشرة العربية خالل الفرتة  اإلجيايب

   .2جنيب املباشر العريب البيينأن للناتج احمللي اإلمجايل تأثري إجيايب على تدفقات االستثمار األ

               ة بني الناتج اإلمجايل و االستثمار األجنيب املباشر دفعت بالعديد من دول العامل خاصة النامية منها إن العالقة املوجب  

هذا األخري شهد تراجعا  ،إىل السعي لزيادة معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي الذي يتأثر بتقلبات االقتصاد العاملي

          بسبب االنعكاسات السلبية لألزمة املالية العاملية و أثرها على النشاط االقتصادي 2008ملحوظا بدأ من سنة 

للدول املنتجة و املصدرة للنفط، أما بقية الدول األخرى فقد تأثرت من جراء و االستثماري و على وثرية النمو بالنسبة 

االستثمارات الواردة  الرتقب للتطورات االقتصادية الدولية، األمر الذي أدى إىل تذبذب يف تدفقاتو  حاالت احلذر

 2009تريليون دوالر سنة   2.57تراجع حجم الناتج اإلمجايل العاملي باألسعار اجلارية إىل حنو إليها و على أثر ذلك 

 .        20083تريليون دوالر عام  9.60مقابل 

                                                           
  .51، ص 2003/ 2002الدار اجلامعية ، اإلسكندرية،  ،، العوملة و قضايا اقتصادية معاصرةعمر صقر  1

:                                                                                           التايل ، متاح على املوقعحمددات االستثمار األجنيب املباشر العريب البيين عادل عامر، 2

 http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?3527  20/ 2015/03: تاريخ االطالع.  

  . 05الكويت، ص  ،2009السنوي  املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  التقرير  3
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 ارتباطوجود عالقة  نتيجة األجنبيةتدفقا كبري لرؤوس األموال  حتقق االقتصاديات ذات النمو املرتفع :معدل النمو  

و حتسني مناخها سعى خمتلف الدول إىل زيادة معدل منوها تقوية بني معدل النمو و البيئة االستثمارية، لذلك 

  .املباشرة جنبيةمن أجل استقطاب أكرب قدر ممكن من االستثمارات األاالستثماري 

بسبب االنعكاسات السلبية لألزمة  2008شهد معدل منو االقتصاد العاملي تراجعا ملحوظا بدأ من سنة  و قد

اخنفض  حيثاملالية العاملية و أثرها على النشاط االقتصادي و االستثماري للدول خاصة جمموعة الدول املتقدمة،  

بعدما سجل  2009سنة  %0.8إىل   2008سنة   %2.99إىل  2007سنة  %5.15معدل النمو العاملي من 

إىل تباطؤ معدالت النمو يف الدول املتقدمة   و يرجع هذا التدهور ،2000/2006معدالت منو مقبولة خالل الفرتة 

و الدول النامية معدل منو أفضل من املعدل   بسبب تداعيات األزمة العاملية، يف حني شهدت االقتصاديات الناهضة

مما مسح هلا بإجتداب املزيد من االستثمارات األجنبية خاصة  2008سنة  %6.11العاملي حيث سجلت نسبه 

           تراجع حجم الناتج اإلمجايل العاملي باألسعار اجلارية و على أثر ذلك   -01/04اجلدول رقم  -املنطقة العربية

  .      20081 سنةتريليون دوالر  9.60مقابل  2009تريليون دوالر سنة   2.57إىل حنو 

دوالر أمريكي سنة  1.221.840اخنفض حجم االستثمار األجنيب املباشر العاملي الوارد إىل ذلك مقابل  ويف

     .20082دوالر سنة  1.818.834بعدما حقق ما يعادل   2009

يرجع هذا التحسن إىل زوال فرتة  و ،3%5النمو العاملي جتاوز  ارتفاع  يف معدل 2010و قد شهدت سنة 

االقتصاديات الناهضة و الدول النامية خالل األزمة بعد انتهاجها االنكماش تدرجييا يف الدول املتقدمة، و صمود 

غري أن هذا التحسن مل يستمر لفرتة طويلة بسبب االخنفاض املتتايل ملعدل النمو حيث  لسياسات اقتصادية سليمة،

                                                           
  . 05، ص 2009 الكويت ،2009السنوي  املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  التقرير  1

2 World Investment Report,Transnational Corporations, and the Infrastructure Challenge 2014, p 205. 

(http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf.) page consulte le 25/03/2014. 

     .06، ص 2010، الكويت تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية،املؤسسة العربية لضمان االستثمار،    3
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           ، و يرجع ذلك 1%2.9و  3.2%و   %3.8على التوايل ما نسبة  2013و  2012و  2011سنة  سجل 

ضافة إىل عدم االستقرار باإلانكماش اقتصاد منطقة اليورو إىل االختالالت االقتصادية اليت شهدها اإلحتاد األوريب و 

، و يف املقابل سجلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر و اإلضطربات االجتماعية  يف بعض الدول العربية السياسي

 1.700.082دوالر أمريكي و  1.422.255على التوايل ب  ارتفاعا قدر 2010/2011الوارد خالل الفرتة 

دوالر أمريكي، ليسجل بعدها حتسنا طفيفا  1.330.273يعادل  و يسجل ما 2012دوالر أمريكي لينخفض سنة 

، و قد يفسر هذا التطور بالتحسن التدرجيي لالقتصاد العاملي خاصة 20132دوالر سنة  1.451.965بلغ حوايل 

  .االقتصاديات املتقدمة

  .2000/2013خالل الفرتة االستثمار األجنيب املباشر تدفقات و  لنموامعدل  تطور انيوضح نيشكلو فيما يلي     

      2013/2000تطور معدل النمو في العالم خالل الفترة   :01-01الشكل رقم     

 )%: (الوحدة                                                                                      

  

لسنة  في الدول العربيةتقارير حول مناخ  ،المؤسسة العربية لضمان االستثمار  باالعتماد علىالطالبة من تجميع  : المصدر  

2001-2002- 2004 -2006-2009 -2010 -2011- 2013.   

                                                           
  .08،ص 2013، الكويت تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية،املؤسسة العربية لضمان االستثمار،     1

2 World Investment Report 2014,Op-cit, p 205 . 
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           2013/2000خالل الفترة  العالميتدفقات االستثمار األجنبي  :20-01الشكل رقم  

  مليون دوالر أمريكي  : الوحدة                                                                

  

World Investment Report 2015: Annex Tables : Source.         

          أن االرتفاع يف معدل النمو احلقيقي يصاحبه ارتفاع موازي يف تدفقات االستثمار األجنيب  يتضح من خالل الشكلني  

  .استثنائية خاصة كالتوترات السياسية واألزمات االقتصاديةو العكس صحيح ما مل تكن هناك ظروف 

  

  

  

  

  

  

  

  

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000



المفاھیم النظریة لالستثمار األجنبي المباشر                            الفصـــل األول                               

 

 

 
44 

                                                                                                                        . 2000/2013معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي  خالل الفترة :  04- 01الجدول رقم  

  )%: ( الوحدة                                                                                                                

من تجميع الطالبة باالعتماد المؤسسة العربية لضمان االستثمار، تقارير حول مناخ االستثمار في الدول العربية  لسنة : ر المصد  

2001-2002- 2004 -2006-2009 -2010 -2011 --2013 . 

             يتضح من خالل اجلدول أن معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل للدول النامية و االقتصاديات الناهضة مرتفع عنه    

               يف الدول املتقدمة، و هذا ما قد يفسر سبب تركز معظم استثمارات هذه الدول يف املناطق النامية هذا من جانب

رتفاع حجم الناتج إىل ضخامة األنشطة االستثمارية املوجهة حنو هذه املناطق املستغلة للمزايا الومن جانب أخر قد يعود 

  .       النسبية و املكانية

  

  

  

 السنوات

   الدول        

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  20092010  2011  2012  2013  

  االقتصاديات

  الناهضة  و   

الدول     

  النامية

5.8  3.9  4.6  6,4 7,2  7,50  7,90  8,34  6,1  2,7  7,3  6’2  4,9  4,5  

 الدول     

  المتقدمة

3.9  0.9  1.8  2  3,4  2,5  2,99  2,71  0,5  3,4  3,2  1,6  1,5  1,2  

  2,9  3,2  3,8  5,2  0,8  2,99  5,15  5,02  4,90  5,1  4  3  2.3  4.7  العالم
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 إن للتضخم تأثريا سلبيا على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول املضيفة حبيث يؤثر :معدل التضخم  

  .و األرباح و تكاليف اإلنتاج اليت �تم �ا الشركات متعددة اجلنسياتاألسعار  علىالتضخم 

ي ر ساهم يف خلق مناخ استثمايمما  ،فالتغريات املستمرة ملعدالت التضخم تشري إىل عدم االستقرار يف االقتصاد الكلي  

و االستثمار  التضخم املرتفعةغري قادر على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة نتيجة وجود ارتباط سليب بني معدالت 

  .األجنيب املباشر

        كرب قدر ممكنأمكان من معدالت التضخم من أجل جذب لذلك تسعى خمتلف دول العامل إىل التخفيض قدر اإل    

            ارتفاعا جمموعا�ابكافة  العاملإال أنه يف السنوات األخرية سجلت معظم دول ، من االستثمارات و االستفادة من مزاياها

و يرجع ذلك ، 2009سنة  % 0.1مقارنة ب  20 13سنة  %1.37فقد بلغ يف الدول املتقدمة  يف معدل التضخم،

 ما شهدت الدول الناميةبينعلى تدفقات االستثمار حنو هذه الدول،  األمر الذي أثرإىل تباطؤ معدالت النمو 

 سنة%10.6و  2009سنة  % 5.2  مقارنة بنحو 2013سنة  % 6.18 ب  الناهضة ارتفاعا قدراالقتصاديات و 

 قدر اخنفاضا طفيفا  تعرف أما الدول العربية فقد، مما تسبب يف تراجع االستثمارات األجنبية الوافدة  2011

يوضح  01/05رقم  اجلدولو  ،2011سنة  % 10.6و  2012سنة  % 6.2  ب مقارنة  2013سنة   %5.8ب

   .الناميةالفرق بني معدالت التضخم يف الدول املتقدمة و الدول 
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   .الفرق بين معدالت التضخم في الدول المتقدمة و الدول النامية :50-01لجدول رقم ا  

  .%)(نسبة مئوية : الوحدة                                                                                                  

 تقارير حول مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة    ،المؤسسة العربية لضمان االستثمارباالعتماد الطالبة  من تجميع: المصدر   

2001-2003-2004- 2006-2008 - 2009 --2011 --2013.   

  

ارتفاع معدل التضخم يف الدول النامية و العربية مقارنة بالدول املتقدمة، و قد يرجع أن يتضح من خالل اجلدول        

و اخنفاض  الغاز و أسعار املواد الغذائية على املستوى العاملي، و ارتفاع الطلب احملليو سعار النفط ألك إىل ارتفاع ذسبب 

  .العرض

      هو البحث عن األسواق اخلارجية لتصريف  لالستثمار األجنيبمن بني األهداف األساسية  : حجم السوق  

لذلك يعترب السوق من احملددات الرئيسة اليت يعتمد عليها يف اختيار البلد املضيف ملمارسة األنشطة  املنتجات

يقاس حجم  و ،رات األجنبية املباشرة، فكلما ارتفع حجم السوق زادت قدرة االقتصاد على جذب االستثمااالستثمارية

السوق احمللية مبتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، أما عن احتماالت منو السوق يف املستقبل فتقاس بعدد 

  السنوات

         لدولا

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

 1.37  1.97  2.7  1.6  0.1  3.4  2.15  2.3  2.3  2  1.8  1.5  2.3  2.3  الدول املتقدمة

الدول النامية 

  

5.6  6  6.1  6  5.7  5.4  5.3  6.40  9.3  5.2  6.1  7.2  6.06  6.18  

  5.8  6.2  10.6  7.1  10.097.5  7.65  5.7  4.9  4.52  2.9  2.1  3.9  4.2  ةالدول العربي
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             و عدد السكان تعد حمفزة جلذب املزيد احمللي السكان، فالدولة اليت متتاز بارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج 

   .  1من االستثمارات األجنبية املباشرة

من األسباب الشائعة لتدويل الشركات ملنتجا�ا  ما يتعلق باالستفادة من املزايا النسبية للعمل : مرونة سوق العمل  

نفوذ نقابات  و تزايد خاصة بعد ارتفاع األجور يف الدول املتقدمة، و متتع العمال بكثري من احلقوق العمالية كاإلضراب

 .2إخل، هلذا تتجه الشركات إىل الدول اليت تتمتع مبرونة كبرية يف سوق العمل.....العمال 

  :  و من مظاهر مرونة سوق العمل    

  توفر اليد العاملة املؤهلة اليت تستجيب للتطورات العلمية و التكنولوجية . 

  اخنفاض معدل األجور . 

تلعب حوافز االستثمار اليت متنحها الدولة املضيفة دورا هاما و حمددا جلذب االستثمار  :االستثمارية  احلوافر   

حبيث تساهم يف ختفيض تكاليف إنشاء ، األجنيب املباشر السيما عندما متنح لتكون عوضا عن انعدام املزايا النسبية

شكل اإلعانات احلكومية املباشرة لتغطية  احلوافزهذه  تأخذ، و قد املشروعات مما يتيح امكانية حتقيق عوائد مرتفعة

توفري اخلدمات األساسية كتزويد املستثمر باملعلومات أو شكل  ،التسويق اإلنتاج، جزء من تكاليف رأس املال،

 . 3التحتية و توفري املواد اخلام توفري البىن السوقية 

                                                           
  . 102ص  ،غريب، مرجع سبق ذكرهبولرباح   1

، الدار اجلامعية اجلديدة،االسكندرية االقتصاد الدويل، العالقات و النقدية الدولية، االقتصاد اخلاص باألعمال، اتفاقيات التجارة الدوليةزينب حسني عوض اهللا،    2

  .384، ص 2005

، ص ص 2005، 02العدد  جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف اجلزائرجملة  اقتصاديات مشال افريقيا ، منور أو سرير، عليان نذير، حوافز االستثمار األجنيب املباشر، 3

121/122 .  
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و ختفيض معدل الفائدة عليها أو شكل  تأخذ شكل تقدمي تسهيالت للحصول على القروض من البنوك الوطنية، و قد 

  .1مساعدات مالية إلجراء البحوث و الدراسات الالزمة إلقامة املشاريع و التوسع يف املستقبل

  المحددات القانونیة  : ثالثا 

           حافزا جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة  عتربمسايرة للتطورات الدولية ي إن تبين الدولة لقواعد قانونية مرنة و    

           األساسية يف حتسني مناخ االستثمار كو�ا  متنح الثقةناصر على اعتبار أن احملددات القانونية أصبحت أحد الع

  . و الضمانات الالزمة للمستثمر األجنيب

               نظرا الختالفنشاط االقتصادي، حبيث خيتلف من دولة إىل أخرى الكيان احلاكم لكافة أوجه ال القانوينطار و ميثل اإل  

  :  2و ذلك لعدة أسباب نوجزها يف ما يليو تباين توجهات املشرع 

  اهجنيب أو التكنولوجيا و مدى حاجتالظروف االقتصادية السائدة مثل مدى احتياج الدول املضيفة للقطاع األ 

 . ملوارد الطبيعيةالستغالل ا

   احلاجة لتشغيلهاو  مدى توفر اليد العاملة الوطنية . 

  حجم السوق احمللي و مدى استجابته ملنتجات املشاريع االستثمارية. 

  اليت تؤثر على السياسات االقتصادية و تنعكس بالضرورة على ما يقرره و الظروف السياسية السائدة يف الدولة

 . املشرع

  :  3ةطار التشريعي حمفزا جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة ال بد من توفر املقومات التاليو لكي يكون اإل

  

                                                           
  .120زيدان حممد، مرجع سبق ذكره، ص    1

  . 103بولرباح غريب، مرجع سبق ذكره،  ص  2

الدار اجلامعية، اإلسكندرية ، )اجلنوبية دراسة مقارنة مصر تركيا و كوريا( لعربية حمددات االستثمار األجنيب املباشر و غري املباشر يف البيئة اأمرية حسب اهللا حممد،  3

  .  27، ص 2005
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  و التنظيمات الدولية مع القواعد والشفافية و متوافق وجود قانون موحد لالستثمار يتميز بالوضوح و االستقرار . 

 وجود ضمانات كافية حلماية املستثمر من املخاطر السياسية . 

    وجود نظام قضائي قادر على تطبيق القوانني و حل النزاعات القائمة بني املستثمر و الدولة املضيفة بكفاءة

  .  عالية

إىل إجراء  و نظرا ملا يوفره االستثمار األجنيب املباشر من مزايا للبلد املضيف فإن الدول خاصة النامية منها تسعى  

  : 1ما يلي و نذكر من بينها احلوافزو املالية و منح  إصالحات منتظمة لسياسا�ا اجلبائية

 : اإلجراءات التشجيعية ذات الطابع الضرييب مثل - 01

 .التخفيضات الضريبية لفرتة معينة من مدة املشروع  

 .  اإلعفاء الضرييب عند بداية النشاط   

 :  اإلجراءات التشجيعية ذات الطابع املايل مثل  - 02

 . توفري قروض مبعدالت تفضيلية 

 . ضمانات تعويض القروض 

 .ضمانات حتويل األرباح و رأس املال 

 . عدم التدخل يف التسعري و ترك األمور لقوى العرض و الطلب 

 : اإلجراءات التشجيعية خللق مناطق حرة مثل - 03

 . اإلعفاء من احلقوق اجلمركية  

 . اإلعفاء من رسوم استرياد املواد األولية و سلع التجهيز  

                                                           
              املتوسطة و املؤسسات الصغرية  تأهيل ، امللتقى الدويل حول  متطلباتاالستثمار األجنيب يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة، واقع و أفاقعبد ا�يد أونيس،   1

  . 254، ص 0062أفريل  18 /17العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف اجلزائر،   الدول يف
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  .التصدير اإلعفاء من رسوم  

   اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر  : المطلب الثالث   

          أي  2013سنة %  9شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر منوا معتربا على الصعيد العاملي قدر ب       

مليار  1351أي ما يعادل %  8نسبته  ما 2012سنة مليار دوالر أمريكي، بعدما سجل  1452 ما يعادل

الذي عرفه العامل خاصة يف املنطقة  االقتصادي و السياسي إىل حالة عدم االستقرار ، و يرجع سبب ذلك1دوالر

  .    العربية و األوروبية

إىل تراجع حجم  2014سنة  الصادرة CNUCEDو على صعيد التوزيع اجلغرايف لالستثمار فقد أشارت تقديرات 

، لريتفع مقابل ذلك باجتاه الدول النامية اليت استقطبت حصة  املباشرة يف الدول املتقدمةتدفقات االستثمارات األجنبية 

، و تعد جنبية املباشرة يف هذه املنطقةالستثمارات األتؤديه ا هذا ما يؤكد الدور التنموي اهلام الذي و ،بلغت حوايل

            أسيا و أمريكا الالتينية و حبر الكارييب من أكثر املناطق النامية اجلاذبة لالستثمار جنوب شرق منطقة شرق و 

  .2008/2013و فيما يلي جدول يوضح تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف العامل حسب املنطقة للفرتة 

  

  

  

  

  

  

                                                           

       1 World Investment Report ,Investing in the sdgs: an action plan, united nations conference on 

trade and development, 2014/2013 , p 13.  

 (http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf   ).. page consulte le 10/08/2014. 
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  .   2008/2013تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في العالم حسب المنطقة للفترة  :60-01الجدول رقم          

         أمريكي دوالر مليار : الوحدة                                                                                             

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  البلدان/ السنوات 

  1452  1330  1700  1244  1180  1744  إمجايل التدفقات يف العامل

  566  517  880  602  603  960  الدول املتقدمة

  778  729  725  574  511  658  الدول النـامية

و              ودول أمريكا الالتينية  

  حبر الكارييب

207  141  159  244  256  292  

  57  55  48  55  60  73  منـــطقة افريقيا

  44  48  53  58  66  92  أسياغرب 

  347  334  33  300  242  284  شرق و جنوب شرق أسيا

االقتصاديات الضعيفة هيكليا و اهلشة 

  الصغريةو 

62.4  52.7  48.3  58  58  57  

          Source : World Investment Report , Investing in the sdgs: an action plan, 2011/ 2014. 

       

اليت تعد أحد  املستمر يف إمجايل التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر إىل عمليات التملك و االندماجيعود التزايد   

    : 1، باإلضافة إىل عوامل عديدة نوجزها يف ما يلياحملركات األساسية لسريان االستثمارات يف العامل

                                                           
امللتقى الدويل حول دور االستثمار األجنيب املباشر يف حتقيق النمو االقتصادي، كلية العلوم ، دور االستثماراألجنيب املباشر يف تنمية الدول العربيةأمحد منري جنار،   1

  .   07، ص2014ديسمري 12/13االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة عباس لغرور، خنشلة ، يومي 
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   مما  و الفلبني )الربازيل ،املكسيك، األرجنتني( بعض الدول يف أمريكا الالتينية  مستاألزمات العاملية اليت

 . دفع حبكومات هذه الدول لبيع ديو�ا ملستثمرين أجانب بأسعار تشجيعية

  و توسع حركة  ،انتشار برامج اإلصالح االقتصادي و إعادة اهليكلة االقتصادية للعديد من الدول النامية

             اهلائل يف قطاع االتصاالت السلكية  التقين حترير التجارة الدولية و حركات رؤوس األموال مبساعدة التطور

 .و الالسلكية

  حاجة الدول النامية للتمويل اخلارجي مع االخنفاض الواضح لنسب االدخار من إمجايل الناتج احمللي             

 . اخنفاض معدالت منوه من جهة أخرى من جهة  و

   شجع االستثمارات تعديد من الدول النامية و العربية إىل توقيع اتفاقيات ثنائية للاللجوء املتزايد

إضافة التفاقيات منع  األجنبية املباشرة كوسيلة لتجنب العوائق اجلمركية نتيجة التكتالت االقتصادية العاملية،

 .الضرييب االزدواج

    االستثمار في الدول المتقدمة :  أوال  

                حوايل 2014 سنة الصادر CNUCED حسب تقريرإىل الدول املتقدمة وصل حجم تدفقات االستثمار األجنيب    

قدر  انسبة ارتفاعبذلك ، لتسجل 20121مليار دوالر سنة  517بعدما قدرت ب  2013سنة مليار دوالر  566

             به هذه تتمتع و إىل مابشكل أساسي إىل عودة االستثمارات إىل الدول الصناعية الكربى ذلك رجع يو   39%ب

                  .جاذبة استثمارية وبيئة  راقية، وقدرات تكنولوجية ضخمة، وأسواق صناعية، من قواعد

يف حجم  األجنيب املباشر حيث شهدت ارتفاعا و تعد منطقة أمريكا الشمالية من أكثر املناطق املستقبلة لالستثمار  

 مليار دوالر سنة 204 تبعدما سجل %17.2أي ما ميثل  2013مليار دوالر سنة  250تدفقات بلغ ال

و تعترب الواليات املتحدة األمريكية أكرب اقتصاد مضيف لالستثمار على املستوى العاملي                     20122

                                                           
1 World Investment Report ,Investing in the sdgs: an action plan 2014, Op-cit, , p14. 
2 Op cit, p14. 
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مليار دوالر سنة  187مليار دوالر لرتتفع إىل ما يفوق 

حجم االستثمارات الواردة  تحيث بلغ 

  .2%41ت نسبته  ب 

                2012مليار دوالر سنة  26و تعترب اسبانيا أكرب مقصد لالستثمار األوريب حيث ارتفع فيها االستثمار من حوايل 

            مليار دوالر، يف حني شهدت فرنسا 16.5

لسنة  لدول املتقدمةلوفيما يلي  شكل  يوضح توزيع االستثمار األجنيب 

  ) %(: الوحدة                 2013

  

World Investment Report   

                                                           
1 Op-cit, p14. 
2  Rapport sur l’investissement dans le monde, vue ensemble, CNUCED 2013, p 13. 

3  World Investment Report 2014, Op cit.
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مليار دوالر لرتتفع إىل ما يفوق  160حوايل  2012اردة إليه سنة و قد بلغت التدفقات  الو 

 2013الستثمار سنة لمستقبل  اقتصادكرب أبينما تعد منطقة أوربا  ثاين 

ت نسبته  ب قدر  2012بعد شهدت اخنفاضا كبري سنة  

و تعترب اسبانيا أكرب مقصد لالستثمار األوريب حيث ارتفع فيها االستثمار من حوايل 

16.5، تليها إيطاليا حبصة قدرت ب 0132مليار دوالر سنة 

وفيما يلي  شكل  يوضح توزيع االستثمار األجنيب  ،3بريطانيا تراجعا يف حجم التدفقات

2013ة لسنة توزيع االستثمار األجنبي بين الدول المتقدم

   معطیات الطالبة باالعتماد على

World Investment Report , Investing in the sdgs: an action plan

Rapport sur l’investissement dans le monde, vue ensemble, CNUCED 2013, p 13. 

Op cit. 

19%

25%

الوالیات المتحدة األمریكیة 

دول اإلتحاد األروبي 

الدول المتقدمة 

 الفصـــل األول                             

 

و قد بلغت التدفقات  الو 

20131 .  

بينما تعد منطقة أوربا  ثاين    

 مليار دوالر، 246يه إل

و تعترب اسبانيا أكرب مقصد لالستثمار األوريب حيث ارتفع فيها االستثمار من حوايل 

مليار دوالر سنة  39إىل 

بريطانيا تراجعا يف حجم التدفقات و

2013.  

توزيع االستثمار األجنبي بين الدول المتقدم:  03- 01 الشكل رقم

   

الطالبة باالعتماد على عدادإ من:  المصدر  

Investing in the sdgs: an action plan, 2011/ 2014

Rapport sur l’investissement dans le monde, vue ensemble, CNUCED 2013, p 13.  

الوالیات المتحدة األمریكیة 

دول اإلتحاد األروبي 

الدول المتقدمة 
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               %19من االستثمارات األجنبية املباشرة تعادل  ةحبصة كبري  حتظى املتحدةن الواليات أ الشكلنالحظ من خالل      

عن توفرها على  قوى  ، هذا فضالاملؤشرات االقتصادية الكلية استقرار بيئتها االستثمارية والتحكم يفإىل و يرجع ذلك 

              هذا من جانب، و من جانب أخر مسامهتها الكبرية يف تنشيط التجارة الدولية و هيمنتها  بالتنافسيةسم تت عاملة مؤهلة

رب مستقطب كأ ثاين األوروبيةو تعد الدول  و قياد�ا لطاهرة العوملة، ةعلى املؤسسات االقتصادية و املالية الدولي

مبناخ استثماري متميز و اتساع حجم  اقتصاديا�او يرجع ذلك إىل متتع ، %25صة تعادل حبالدولية  لالستثمارات

  . االتصاالت واملوصالتيف على بين حتتية ذات تقنية عالية السوق باإلضافة إىل موقعها اجليد و توفرها

  االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامیة  :  ثانیا   

مقارنة بالسنوات  2012/2013خالل الفرتة الواردة شهدت الدول النامية منو يف حجم تدفقات االستمارات    

مليار  778حوايل  2013بلغ حجم االستثمار سنة حيث  ،0142الصادر سنة  CNUCED السابقة حسب تقرير

  .2012مليار دوالر سنة  729 دوالر بعدما حقق ما يعادل 

األجنبية مقارنة بباقي  االستثماراتو تعد منطقة أسيا و أمريكا الالتينية من أكثر املناطق اليت تساهم يف تفعيل حركة  

اهتمامها بقطاع  واالقتصادي خاصة من اجلانب  ببعض االصالحات لقيامهاوذلك كمحصلة ، الدول النامية األخرى

         شهدت تراجعاالدول األسيوية  بعضأن  الرغم منعلى  الصناعة و مبراكز التنمية البشرية و مراكز البحوث العلمية،

، بعدما دوالرمليار  44 أي ما يعادل %3اليت عرفت اخنفاضا نسبته  غرب أسيا خاصة تدفقات االستثمارات يف

  . 20131سنة  %3.6ته بحققت ما نس

 هوكونغ و الصني يف خاصة إليها الواردة االستثمارات حجم يف منوا عرفت فقد  منطقة شرق و جنوب شرق أسيا أما

  سجلت بعدما 2013 سنة دوالر مليار 124 يقارب ما بلغت االستثمارات حجم يف ارتفاعا الصني شهدت حيث

                                                           

1 World Investment Report ,Investing in the sdgs: an action plan 2014, Op-cit, p14. 
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 بينما األمريكية املتحدة الواليات بعد الثانية مبرتبتها احتفظت بالتايل و ،2012 سنة دوالر مليار 121 حوايل 

  دوالر مليار  74 حوايل ب مقارنة 2013 سنة دوالر مليار 76 حوايل إليها الوارد االستثمار حجم بلغ فقد هوكونغ

  .2012 سنة

حيث بلغ حجم نطقة أمريكا الالتينية فقد شهدت منوا من حيث تدفقات االستثمارات الواردة إليها مل بالنسبة أما  

 مليار 256ما يعادل  تبعدما حقق %20.1أي ما ميثل نسبة  2013مليار دوالر سنة  292االستثمار فيها 

املضيفة لالستثمارات  و تعد املكسيك و الربازيل من أكثر الدول ،1% 19.2 نسبة  ما ميثل 2012دوال سنة 

    .على التوايل  مليار دوالر 64مليار دوالر و  38األجنبية املباشرة حيث استقبلت ما يفوق 

جعا طفيفا يف تدفقات االستثمارات األجنبية الواردة  إليها خالل سنة اأما بالنسبة ملنطقة إفريقيا فقد سجلت تر   

            بعدما حققت  ، %3.9أي ما ميثل نسبة  مليار دوالر 57االستثمارات حوايل  حصة  حيت بلغت 2013

              ، و تعترب دولة جنوب إفريقيا و املوزنبيق و نيجرييا 20122سنة  %4.1مليار دوالر ما ميثل نسبة  55ما يعادل 

  .إفريقيةدولة  54و مصر من أكثر املناطق املستقبلة لالستثمارات من أصل 

القتصاديات الضعيفة هيكليا واهلشة و الصغرية فقد شهدت تراجعا طفيفا يف تدفقات االستثمارات بالنسبة لأما   

%  4.4مليار دوالر بعدما حققت نسبة  57أي ما يعادل  2013سنة  %3.9الواردة إليها  حيث بلغت نسبتها 

 وليربيا  وكمبوديا، الدميقراطية، الكونغو مجهورية ،أوغنداو تعد  ،3مليار دوالر 58ما يعادل  أي 2012سنة 

و فيما يلي شكل توضيحي لتوزيع االستثمارات األجنبية  ،الدول الصغرية استقطابا لالستثمار ن أكثرم وموريتانيا

  .2013املباشرة يف الدول النامية لسنة 

  

  

                                                           

1 Op cit, p 14. 
2 Op cit, p 14. 
3 Op cit, p 14. 



المفاھیم النظریة لالستثمار األجنبي المباشر

 

 

  ) %(:الوحدة      . 0132لسنة  توزيع االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول النامية 

  

World Investment Report   

تدفق كبري لالستثمارات األجنبية املباشر  تشهد

 أمريكاتليها منطقة املوجهة حنو الدول النامية، 
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             ي من حيث جاذبية االستثمارملاملناطق على املستوى العا

االضطرابات  و االقتصادية االختالالت إىل

51%

7%

المفاھیم النظریة لالستثمار األجنبي المباشر                            الفصـــل األول                             

56 

توزيع االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول النامية  :04

   معطیات الطالبة باالعتماد على بیانات

World Investment Report , Investing in the sdgs: an action plan

تشهدنالحظ من خالل الشكل أن منطقة أسيا تعد من أهم  املناطق اليت  

املوجهة حنو الدول النامية،  االستثماريةمن إمجايل التدفقات  %51 نسبة

اهلشة فقد  واالقتصادياتبينما افريقيا  ،% 35بنسبة  

املناطق على املستوى العا أضعف تعترب وبذلك فهي ،الواردة

إىلباإلضافة  ،التحتيةالبىن  وضعف االستثماريو يعود ذلك إىل طبيعة مناخها 

  . باملقارنة مع بقية دول العامل

7%

35%

افریقیا 

أمریكاالالتینیة و بحر الكاریبي

أسیا 

االقتصادیات الضعیفة و الھشة 

 الفصـــل األول                             

 

04-01 رقم  لشكلا               

الطالبة باالعتماد على بیانات عدادإ من:  المصدر    

Investing in the sdgs: an action plan, 2011/ 2014

  

نالحظ من خالل الشكل أن منطقة أسيا تعد من أهم  املناطق اليت     

نسبةحيث استحوذت على 

 الكارييبو حبر  الالتينية

الواردة االستثماراتمن إمجايل 

و يعود ذلك إىل طبيعة مناخها 

باملقارنة مع بقية دول العامل و األمنيةالسياسية 

  

  

  

أمریكاالالتینیة و بحر الكاریبي

االقتصادیات الضعیفة و الھشة 



المفاھیم النظریة لالستثمار األجنبي المباشر                            الفصـــل األول                               

 

 

 
57 

     الخاتــــمة    

  

  

أو االقليمي أو الدويل  باشرة ظاهرة اقتصادية بالغة األمهية سواء على املستوى احملليملتعترب االستثمارات األجنبية ا     

             تلك املشروعات اليت يقيـمها و ميلكها و يديرها املستثمر األجنيب، إما بسبب ملكيته الكاملة للمشروعفهي 

التوسع واالنتشار واخرتاق األسواق العاملية إىل  أو اشرتاكه يف رأس مال املشروع بنصيب يربر له حق اإلدارة، �دف

             هذا فضال  و ترقية املعدالت التنموية، وير املنشآت اإلنتاجية  اخلدماتيةوتعميم املنتجات يف سائر الدول، تساهم يف تط

                   من كفاءة رأس املال البشري و التغري التكنولوجي، لذلك فقد أصبح هذا النوع  على اعتبارها مصدرا هاما للرفع

حنو اجتذاب املزيد منها من خالل ازالة كافة احلواجز اليت و ساحة للتسابق  من االستثمارات جماال للتنافس بني الدول

  . احلوافز الالزمة لدخوهلا إىل السوق احملليو  تعيق حركتها و توفري خمتلف الضمانات

            لنشاطلطبيعة ا املالئم  مبدى استقرار املناخ االستثماريمن جهة  ت االستثمارات األجنبية املباشرة مرهونةن تدفقاإ  

          االقتصادية  السياسي منها ما هو مرتبط باجلانب احملدداتذا األخري الذي حتكمه العديد من ه ، الدول املضيفةيف

لدولة االستثمارية لمع بيئة  األجنبيةالشركة  املعتمد من طرفشكل االستثمار دى توافق مبمن جهة أخرى  و و القانوين

   .تكاليف أقلو كرب أاملضيفة من أجل حتقيق منافع 

  

  

  

  

  

  



Nom du document : المفاھیم          0000                                      األول الفصـــل 
المباشر األجنبي لالستثمار النظریة  (Récupéré)2015 (Réparé) (Réparé) (Réparé) (Réparé) 

Répertoire : C:\Users\clien\Desktop\المذكرة 
Modèle :

 C:\Users\clien\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Nor
mal.dotm 

Titre : المفاھیم                                                         األول الفصـــل 
المباشر األجنبي لالستثمار النظریة  

Sujet :  
Auteur : teste 
Mots clés :  
Commentaires :  
Date de création : 28/11/2015 12:44:00 
N° de révision : 133 
Dernier enregistr. le : 04/12/2015 21:53:00 
Dernier enregistrement par : clien 
Temps total d'édition : 1,161 Minutes 
Dernière impression sur : 05/12/2015 09:45:00 
Tel qu'à la dernière impression 
 Nombre de pages : 57 
 Nombre de mots : 14,040 (approx.) 
 Nombre de caractères : 69,922 (approx.) 

 



OLI الفصــل الـثانـي                                                    التحلیل النظري لـمقاربـة 
 

 

 - 58 
- 

  

   مقـــــــــدمة   

لدراسات                                          شاملةو ال ،من النظريات اهلامة املعرفة لظاهرة االستثمار األجنيب املباشر OLIمقاربة تعترب       

دولية فهي خالصة لنظريات خمتلفـة تعـاجل اختصاصـات متعددة كاقتصاد املؤسسة، و التجارة ال وجماالت عديدة،

و اخل، حيث تفرتض أن القرار االستثماري هو نتيجة توافق ثالثة جمموعات من العوامل هي ..االقتصاد اجلغرايف

و بتحليل تكاليف النقل  �تم باملنشآت الصناعية و كيفية تدويل إنتاجهاو املوقع و التدويل، لذلك فهي  امللكية

  .ماريةوالعوامل املرتبطة باملوقع و ظروف البيئة االستث

        الدراسة  هذه  و تعد من بني البحوث االقتصادية اليت تتضمن دراسة دينامكية و استاتكية يف أن واحد، هدف      

                للدخول او أهم البدائل املتاحة هل ،االستثمار األجنيب املباشرب حتليل دوافع قيام الشركات متعددة اجلنسياتهو 

  . مكانيات املتوفرةية حسب اإلإىل األسواق األجنب

    :العناصر التالية البحث يفمن خالل و ذلك  OLI التحليل النظري ملقاربة  وسيتم التعرض يف هذا الفصل إىل    

 .OLI النظري ملقاربة  اإلطار :املبحث األول 

 .من النظريات املفسرة لالستثمار األجنيب املباشر OLIموقع مقاربة  :املبحث الثاين 

 .املباشرة و املستجدات االقتصادية الدولية املتعلقة باالستثمارات األجنبية OLIمقاربة  :بحث الثالثامل 
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  OLI لمقاربة  النظري اإلطار :المبحث األول  

ت الشركاملختلفة اليت تقوم �ا اإلنتاجية ا تعترب االستثمارات األجنبية املباشرة توسعا إقليميا لفعاليات النشاطات      

عملية تدويل للقيام ب و األهداف تدفعها تتوفر على جمموعة من اخلصائص اليت متعددة اجلنسيات، هذه األخرية 

قيام هذه دوافع شرح من  OLI  مقاربة انطالقا من Dunning Jeanو قد متكن  ،نشاطا�ا خارج احلدود الوطنية

عد بإىل هذه املتغريات  الدراسة التالية يف ، و سنتطرق ثالثة متغريات يعلى دالة ذ الرتكيز بعدالشركات باالستثمار 

   .املقاربةعلى مضمون التعرف 

  OLI مقاربة مضمون :المطلب الثاني    

        متكنت املرتبطة مبجاالت االستثمار األجنيب املباشرتضم العديد من األفكار  شاملة مقاربة OLIة تعد مقارب      

أساسية حلدوث االستثمار  حمددات مركزة على ثالثة النظريات املفسرة له، خمتلف  بنيمن حتقيق الرتابط و التكامل 

 استنادا االستثمار األجنيبالشركات بملقاربة و دوافع قيام ا مفهومإىل تعرض تسالدراسة التالية و  األجنيب املباشر

  .حملددا�ا

  OLI مقاربة  مفهوم:  أوال 

النظريات املفسرة  هملإلنتاج الدويل من أأو التوفيقية ية ئنظرية االنتقالاما يعرف ب أو OLIمقاربة تعترب    

رئيسية  اسرتاجتياتبني ثالثة  نتقاءاإلأو  االختيارو مسيت كذلك أل�ا تفسر كيفية  ،لالستثمار األجنيب املباشر

  .و التصدير الرتخيص ،االستثمار األجنيب املباشرهي ن العمل االقتصادي الدويل و مضتت

               اإلجنليزية Readingمن جامعة  Jean Dunning النظرية كفكرة ألول مرة من طرف االقتصاديطرحت     

يف  تدرس تدفقات االستثمار األجنيب املباشر األمريكي ،على شكل أطروحة دكتوراه منتصف اخلمسينيات يف

 ندوة ستكوهلومل عن الرتكيز الدويل للنشاط يف 1976إىل اململكة املتحدة، و عرضت سنة              التصنيع

  و قد وضع  ،االقتصادي



OLI الفصــل الـثانـي                                                    التحلیل النظري لـمقاربـة 
 

 

 - 60 
- 

Dunning اخلارجيف ثر على القرار املبدئي لإلنتاجؤ م وزن العوامل اليت تيعلمي لتحديد و تقي من خالهلا إطار .  

               ملرحلة األوىل يف ا Dunning  قام فقد الديناميكية و االستاتيكية يف أن واحد، و جتمع املقاربة بني الدراسة   

و املتمثلة  بالتحليل و الرتكيز على كيفية االختيار ما بني االستثمار األجنيب املباشر و أهم  بدائله البحث فيها من 

املرحلة الثانية فقد قام يف أساسا يف بيع الرخص أو التصدير، مع اختبار فعالية كل هذه االختيارات أو البدائل، أما 

يف إطار  التطورات الديناميكية لوضعية الدول املضيفة لالستثمارات و سلوك الشركات متعددة اجلنسياتبتحليل 

  .دورة االستثمار

يف سلسلة من املطبوعات من خالل دراسته البحثية  Dunningنتقائية هي نظرية معاصرة طورها إن النظرية اإل   

االستثمار  لشركات دولية النشاط ا لقرار مل أساسية حمددةنتيجة هامة متثلت يف وجود ثالث عوا إىل اليت خلصت

حيث  ،مزايا التدويل أو مزايا االستخدام الداخلي للمزايا االحتكارية - مزايا املوقع -  مزايا امللكية وهييف اخلارج 

   .1مار األجنيب املباشرتقوم الشركات بتطوير مزاياها اخلاصة و نقلها إىل دول معينة استنادا ملزايا املوقع بواسطة االستث

     الدولي   اإلنتاج أسالیب و  OLI مقاربة:  ثانیا  

  :ميكننا طرح التساؤل التايلما بني األساليب املختلفة لإلنتاج الدويل  نتقاءاإلو كيفية  OLIمن أجل فهم مقاربة  

 ير و منح الرخص املباشر عوضا عن التصداألجنيب  يف ظل أي بيئة استثمارية ختتار الشركة االستثمار

  احمللية ؟  للشركات 

                                                           
1 Alan.M . Rugman, Reconciling Internalization Théory and Electric Paradigm , Multinational 

business review- university of Reading, volume 18, number 01, p 08. 

(http://centaur.reading.ac.uk/6112/1/MBR_FINAL.pdf  ).  page consulté le  17/06/2014.                                                                                              
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مرتكزا بشكل   نتاج سلعة معينة يف اخلارجإ طنيتو بدراسة اشكالية  1976سنة  Hirschقام عن التساؤل  لإلجابة 

و ذلك يف سياق   بني البدائل املتاحة لالستثمار األجنيب املباشر االختياراحملددة لقرار   على تكاليف اإلنتاج كبري

   : 1طرح على الشكل التايلن بلديمنوذج خاص ب

         على التوايل ميثالن تكاليف اإلنتاج يف كل من البلدين pbو  paو Bو البلد املضيف   Aيرمز له البلد األصلي  

            أو تكاليف تسويق و تكاليف التجارة اخلاصة بالصادرات Mdيف حني يرمز لتكاليف التجارة يف السوق احمللي ب 

           سيريية معينة تكنولوجية كانتتمرتبطة بامليزة اخلاصة بالشركة على غرار معرفة  K، و  Mxالصادرات ب  و بيع

حيث تعطي هذه امليزة  يف اإلشهار وكذا  (D&R)يف البحث والتطوير جتارية مرتاكمة من خالل استثمارات سابقة أو

 وق كما متثل يف نفس الوقت تكلفة بالنسبة للشركات املنافسةللشركة احلائزة هلا احتكار مؤقت يف جزء معني من الس

فعندما تتخلى الشركة عن براءة اخرتاعها فإن هذه امليزة  ستقيم كتكلفة للخطر املتعلق بالتقليد والذي يستنتج عنه 

   .خسارة الشركة هلذه امليزة

              احمللي تصدير وتلك املباعة يف السوقعن الوحدة املباعة يف ال االجتاربني تكاليف ) االجيايب(يرمز للفرق و 

 )اخل ..اتصاالت ،النقل، حقوق اجلمارك(حيث تتضمن التكلفة النامجة عن خمتلف احلواجز اخلاصة بالتبادل M بـ

العمليات والنشاطات متثل فائض تكلفة مراقبة وتنسيق   C، يف حني أنkجيابيا مع اأن تكون مرتبطة  ويفرتض

   M، Pb ،Pa ،kمرتابطة إجيابا مع  Cارنة مع تلك الداخلية أو احمللية حبيث ينتظر ويتوقع أن تكون اخلارجية مق

ميكن أن يتطلب إجناز وحدة أو فرع إنتاج جديد  Bأن منوا للطلب على السلعة يف البلد  يف هذا النموذج  كما يفرتض

  :  كما يلي  Aتاج،و يعطي النموذج وضعية البلد اإلن على فرضية أن الطلب ال يتأثر مبكان                بناءا

    

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع تنمية، كلية العلوم إشكالية االستثمار األجنيب يف اجلزائر ، حماولة حتليلصور،  عبد القادر نا  1

  .134/ 133، ص ص  2013/2014االقتصادية و علوم التسيري، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ، 
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1.  Pa +M     كتكلفة التصدير من البلدA  باجتاه البلدB . 

2. Pb+K   كتكلفة التخلي عن رخصة اإلنتاج لصاحل شركة ما للبلدB  . 

3. + c  Pb      كتكلفة التوطن يف البلدB . 

تكشف هذه الوضعية قواعد القرار الذي  ،على ما سبقوبناءا ، حيث يفرتض أن يكون لكل هذه املتغريات قيم إجيابية 

  : ، وذلك على الشكل اآليتAفرض على شركة البلد ي

  :إذا كان  Bالتصدير باجتاه البلد  

1.  Pb+K < Pa +M    و  

2. + c Pb  < Pa +M      

  . االخرتاعأقل تكلفة من التوطن أو التخلي عن براءة    Bالشركة ختتار التصدير إذا كان متوين سوق البلد  

  :إذ اكان  Bاالستثمار يف البلد  

1. Pb+K   <Pb+c     و 

2.  Pa +M   <+ c Pb    

 ةعد مرحبت االستثماريةلكون العملية   Bسوق البلديف  عن طريق إنشاء فرع إنتاجالشركة ختتار االستثمار املباشر  

مع   Aة االخرتاع، ومن اإلنتاج يف البلد من طرف شركة حملية أو مستغلة لرباء  Bوأكثر فائدة من اإلنتاج يف البلد 

   . Bالتصدير باجتاه البلد 

 : إذا كان   Bالتخلي عن رخصة االستغالل إلحدى الشركات يف البلد  

1. + c Pb   <Pb+K   و 

2. Pa +M  <Pb+K 
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و  الرتفاع تكاليف التصديرB  الشركة تفضل التخلي عن رخصة االستغالل إلحدى الشركات احمللية يف البلد   

   .التوطن

صائب إذا كانت عائداته تغطي تكاليف البحث و إىل اخلارج  قد يكون  قرار التصدير فإن Hirsch وفقا ل   

و قد يكون هذا  األخري اختيارا صائبا إذا ما كانت عائداته أكرب من ، التطوير مقارنة باالستثمار األجنيب املباشر

   .منخفضة هعمليات التصدير و خماطر 

    OLIةوفق مقارب األجنبي المباشر دوافع االستثمار :ثالثا 

  :إثارة ثالثة إشكاليات رئيسيةاالستثمار أو اإلنتاج يف اخلارج من خالل بتوضيح دوافع  Dunningقام   

 ؟  ملاذا تلجئ الشركات متعددة اجلنسيات إىل االستثمار يف اخلارج  

 ؟  أين جيب تركيز نشاطات الشركات متعددة اجلنسيات 

 ؟  اف تتمكن الشركات متعددة اجلنسيات من تدويل نشاطا�كي  

          من جهة هذا من طرف الشركات األجنبية لتدويالقرار  اختاذتوضيح كيفية  إن اهلدف من هذه التساؤالت هو   

          تصديرلعن ا الستثمار األجنيب املباشر كبديلاالبحث عن األسباب الكامنة وراء تفضيل الشركات  ىخر أو من جهة 

  .ص يخارت و منح ال

                الشركات يف السيطرة  ةإىل أن الدافع األول لالستثمار األجنيب املباشر هو رغبDunning   قد توصللو      

متتعها بإمكانيات و مزايا خاصة متيزها عن باقي الشركات املنافسة األخرى خاصة يف  نتيجةعلى األسواق اخلارجية 

  .ق باحتكار التكنولوجيا، طرق التسيري، و اإلدارة و التسويق، املوارد املاليةما يتعل

توفرها على حمددات جذب االستثمارات األجنبية املباشرة  دىأما الدافع الثاين فريتبط مبوقع الدولة املضيفة و م

  .إخل ....لةاالعم، مثل حجم األسواق و تكاليف النقل 
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مة من طرف الدولة مكانيات املتاحة و املقداإلاستغالل  رغبة الشركات يففيتعلق بلدافع الثالث بالنسبة لأما   

   . ا على املسوى الدويل و زيادة حجم أرباحهالتوسيع نشاطا� املضيفة كوسيلة

أن هذه الدوافع هي مبثابة احملددات أو الشروط األساسية للقيام باالستثمار  Dunningس السياق أكد فو يف ن  

خاصة إذا استغلت بالطريقة اجليدة اليت متكن الشركات األجنبية من تعظيم األرباح و حتقيق فعالية   ،املباشراألجنيب 

   .باخلارج اكبرية لنشاطا�

 OLI محددات االستثمار األجنبي وفق مقاربة :لمطلب الثانيا  

        ن جتميع عناصر النموذج االنتقائياملباشر إذا متكنت ماألجنيب االستثمار  تقوم الشركات باختيار Dunning حسب   

    :1املتمثلة فيما يليو   

  االحتكارية ( امتالك املزايا اخلاصة ()O( املباشر األجنيب يف الدول املضيفة لالستثمار او استغالهل. 

 ضرورة اختيار موقع جيد )L(  االستثمارية يف اخلارجزمة لتحقيق العملية اليتوفر على العناصر ال.                     

  أفضلية االستخدام الداخلي للمزايا االحتكارية )I( من أجل تدويل اإلنتاج. 

األسواق األجنبية عن طريق االستثمار األجنيب املباشر إذا توفرت العناصر  اخرتاقتتمكن الشركات من و عليه     

         إىل التصدير  الشركةأ تلج )O(و )I(امليزتني  ، مع بقاء)L(أما إذا مل تتوفر عناصر املوقع ، )OLI( السابقة الذكر 

برام إو  الرخصبيع  إىل أفتلج )O(الشركة سوى املزايا اخلاصة متتلك أما إذا مل  و فتح وكاالت لتوزيع  منتجا�ا،أ

وضح و فيما يلي جدول ي ،يف أسواقها الداخليةهذه املزايا  شركات حملية �تم باستغاللمع تفاقيات االعقود و لا

  . أشكال الدخول إىل األسواق األجنبية حسب طبيعة اإلمكانيات املتوفرة

                                                           

1 Deis Tersen, Jean Lucbricout, L’INVESTISSEMENT INTERNATIONAL , Armand colin,  paris 1996, 

p 68. 
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  أشكال الدخول إلى األسواق األجنبية حسب طبيعة اإلمكانيات المتوفرة : 1- 2الجدول رقم   

  املزايا

  السوق  طرق خدمة 

  املزايا املكانية  املزايا االستخدام الداخلي  امللكيةمزايا 

 متوفرة متوفرة  متوفرة  مباشرجنيب األستثمار اال

  غري متوفرة متوفرة متوفرة  التصدير

  غري متوفرة  غري متوفرة  متوفرة  الرتخيص

مجلة  ،االستثمارات األجنبية المباشرة و دورها في النمو االقتصادي  في مصر ،خالد عبد الوهاب البندري: المصدر 

 2012 مستغانم  ،لية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسييرك  ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،االستراتجية و التنمية

  . 15ص  ،03العدد 

              دون األخر  شكلاختيار  الكيفية اليت يتم �او الدخول إىل األسواق األجنبية أشكال  اجلدوليتضح من خالل      

و مدى توافقها مع بيئة  ،األجنبية مكانيات الشركةإو شكل لى تكاليف كل ع اتاالختيار  هدهتوقف تحيث 

تدفق السلع و اخلدمات خارج احلدود �دف  ايعرب عن خمتلف العلميات اليت يتم من خالهل فالتصدير     .االستثمار

و التسويقية يف جمال األعمال  اإلداريةو زيادة كفاء�ا  ،األسواق اخلارجية و تعميق معرفة و خربة الشركة املصدرة غزو

و إمنا تتعلق بتكاليف  ،اإلنتاجاليت ال ترتبط حبجم تقليص التكاليف الثابتة  إليه الشركات بدافع  تلجئلذلك الدولية 

من  كرنذ نه يوفر العديد من املزايا أباإلضافة إىل ، إخل...املباين اإلنتاجية، اتيلكاخلدمات املتوفرة للعم  الثابتةاألصول 

  : بينها

  زيادة املبيعات و األرباح . 

  التخفيف من االعتماد على السوق احمللية وحلصول على حصة يف السوق الدولية ا . 
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  الشركة              يعزز التصدير امليزة التنافسية للشركة وللدولة فبينما تستفيد  حيث يز القدرة على املنافسةتعز

              .يزا�ا التجاريمن  التعرف على التقنيات والطرق والعمليات اجلديدة تستفيد الدولة من حتسني م

             صد به منح حق استخدام ابتكار مسجل أو عالمة جتارية أو غريها من أصناف االحتكاريقف صيخارت المنح  أما  

  . 1جتديد تكنولوجي من قبل املالك األصلي ملشرتي معني بشروط حمددة مقابل ريع نقدي أو حق  استخدام 

كونه يسمح بنقل   املعتمدة من طرف الشركات متعددة  اجلنسيات،أساليب التدويل  يعترب الرتخيص من أهم و  

و يستخدم يف كافة ا�االت  إنتاجها من النطاق احمللي إىل األسواق العاملية دون احلاجة إىل اإلنفاق االستثماري،

يب، و يف قطاع السياحة و القطاع يف الصناعات التحويلية و الدوائية، و صناعات التجميع أو الرتك           خاصة 

على العديد من املنافع يف نظر الدول اليت تتعامل به، و من أبرزها املنافع اليت حيققها  الرتخيص و يتوفر2املصريف

  : الرتخيص ما يلي

  كونه حيمي األسواق احمللية                    ،للدول ستقرار االقتصادي واالجتماعيااليساهم يف احلفاظ على

 .التبعية من املنافسة األجنبية و يقلل من  التعرض ألخطار

  تنمية القدرات التكنولوجية و الفنية و املعرفية يساهم يف.   

                       الرتخيص نظام حيمي و حيافظ على حقوق الشركات من السرقة مثل محايته لرباءات االخرتاع

 . و العالمات التجارية و غريها 

                                                           
               1986، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و   التوزيع  طبعة  حوار الشمال و اجلنوب و أزمة تقسيم العمل و الشركات املتعددة اجلنسياتعبد اهللا هديز ،   1

  . 139/140ص ص 

  .140 نفس املرجع ، ص   2
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   عملية االنتشار و دخول األسواق األجنبيةلرتخيص ايسهل . 

  1يساهم يف حركة االستثمار األجنيب املباشر من خالل جتاوز القيود على التجارة اخلارجية . 

 يساهم يف زيادة مداخيل الشركة و يقلل من حجم املخاطر اليت ميكن التعرض هلا يف البلد املضيف . 

لرتخيص إال أنه يتسبب يف تراجع معدالت االستثمار و رؤوس األموال األجنبية اليت يتحها ا املنافعبالرغم من   

  :   خاطر ميكن إدراجها يف النقاط التاليةكما يعرض  الشركات لبعض امل املتدفقة حنو الدول املضيفة،

  خماطر انكشاف جممل مسارها التكنولوجي الذي تنتج به، فالشركة األخرى اليت سوف تعهد إليها

ميكنها أن تقلد أو تنقل التكنولوجيا وذلك بتكلفة جد ضعيفة، أو تتخلى عن عقد االستفادة                الرخصة

           من هذه الرخصة وتصبح بعد ذلك منافسة للشركة متعددة اجلنسيات وبالتايل تفقد هذه األخرية جزء هام

  . 2من قدر�ا و قو�ا يف السوق

 نعدام األسواق اخلاصة ببيع وشراء املعلومات املرخص �اال ، وذلكلرتخيصارتفاع تكلفة احلصول على ا               

  .  مثل براءات االخرتاع، التكنولوجيا و غريها

  خماطر عدم تناظر املعلومات بني الشركة متعددة اجلنسيات والشركة املستفيدة من الرخصة، فبما أن شهرة

فيزات للشركة املستفيدة من الرخصة ويقتضى منها يف نفس الوقت مينح حت) اجلودة مثال(ومسعة املنتوج 

                     تأسيس فروع  من خالل  التدويل فإن هذه الوضعية من شأ�ا حتفيز صفقات، احلفاظ على مسعة املنتوج

  .3يف اخلارج و القيام باستثمارات أجنبية مباشرة

                                                           
1 Fatima Boulam, Les Institution et attractives des IDE , Colloque Internationale Sur l’ouverture et 

Emergence En Méditerrané ,17/18 Octobre Rabat- Maroc ,2008 , Faculté des Sciences Economiques 

Université de Montpellier I-p 07. 

  .146رجع سبق ذكره ، ص عبد القادر ناصور، م  2

  .146نفس املرجع، ص   3
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  . اليت تواجهها الشركات يف اخلارج التكاليف املتغريةص من ليقفستثمار املباشر أما بالنسبة لال

يتحقق االستثمار املباشر عندما  Dunning  فوقفا ل مباشرا،إن كل من التصدر و منح الرخص ال يعترب استثمارا 

  : ما يليمن خالل  و اليت سيتم التفصيل فيها OLIقاربة  متتكامل عناصر 

   مزایا الملكیة :  أوال  

ت املنافسة اخلاصة بالشركة األجنبية و اليت متيزها عن باقي الشركا تلك املزايا املعنوية هي مللكية مزايا ا     

د مالية ر مواقدرات تكنولوجية  : إىل األسواق األجنبية كو�ا حمصلة لعدة عوامل  االنتقالتتميز بقابلية  األخرى

يف  لالستثماردوافع الشركات أهم  و هي أحد ، إخل.....قدرات إدارية حمكمة  عمليات إنتاجية ذات كفاءة،و 

    .1اخلارج

            ، فالتحالفات االسرتاجتية الرأسية تستند الرأسيةاألفقية و املزايا اخلاصة بالتحالفات االسرتاجتية هذه و قد ترتبط     

و نتاج أفضل إىل عملية القدرة على الوصول إ و طار البحث و التطوير،إاملكاسب احملتملة مع املوردين يف على 

ضرورية من أجل لعناصر شبكات للتوزيع و التسويق، و تعترب هذه ا تكوين مكانية الوصول إىل أسواق جديدة مع 

بينما  تتلخص املزايا اخلاصة املرتبطة بالتحالفات االسرتاجتية  ،مع متغريات األسواق اجلديدة            التكيف 

 على اعتبار و جتميع معارف جديدة ،لإلنتاجعلى التقنيات و االبتكارات التكميلية               األفقية يف احلصول

  .أن املعرفة و اخلربة تؤثر يف السوق اخلارجي

  : املزايا اخلاصة إىل بتقسيم  1983سنة   Dunningو قد قام   

                                                           
1 Mauel Anibal Silvsa and other, A Bibliometric Study of John Dunning’s Contribution to International 

Business Research, Review Of Business Management- Volume. 15, No 46- Jan./Mar 2013, p 60 .  

(http://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/1163/930 ).  page consulté le  20/ 07/2014.  
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الخرتاع  العالمات ءات ااشمل خمتلف األصول امللموسة و غري امللموسة مثل بر تو ): Oa(مزايا األصول   

 . التجارية 

             مكانيات الشركة اإلدارية يف إطار التنسيقإتشري هذه املزايا إىل ): Ot(  مزايا املعامالت والصفقات  

  .العيوب السوقية جتاوزو القدرة على 

   : حبيث و الدينامكية االستايتكية بإعادة تقسيم املزايا اخلاصة إىل املزايا   Dunningقام  2000  و يف سنة    

      1هذا من جانب استغالل القوة االحتكارية أو احتكار القلةبكيفية �تم هذه املزايا  :تكية يزايا االستاامل   

خاصة يف ظل و ضرورة حتقيق النمو الصناعي و االستثماري  �تم بالتعاون الدويلأخر  و من جانب

و ذلك نتيجة لنمو  على نشاطات الشركات احمللية، سياتالتطورات اليت تفرضها الشركات متعددة اجلن

صائص جمموعة من اخل كية تيمزايا امللكية اإلستاتضم و  حجمها وتعاظم دورها يف عوملة النشاط الدويل

  :  2نذكر منها

          الشركات على ابتكار أنواع جديدةقدرات  يف  تتمثل هذه اخلصائص: اخلصائص التكنولوجية  - أ 

من حيث  إجراء بعض التحسينات أو التغريات يف املنتجات املتاحة سواء أو املنتجات، من السلع و

القدرة على ختصيص مبالغ ضخمة للبحوث و باإلضافة إىل إخل، ...الشكل أو التغليف أو اللون 

و  ملعرفةر يف كافة ا�االت واألنشطة اإلنتاجية و التسويقية و إدارة املوارد البشرية و كذلك توافر ايالتطو 

  .اخلربات اإلدارية و كافة أساليب اإلدارة احلديثة

و  تشتمل هذه اخلصائص على االستخدام املكثف للتجهيزات الرأمسالية :اخلصائص التمويلية  - ب 

و التوسعات و إجراء البحوث و توفري كافة التسهيالت  ،اآلالت الالزمة لالستثمارات اإلضافية

                                                           
1 Oualid ABIDI , La propension à l’apprentissage comme déterminant du recours à l’IDE chez les PME.               

.( http://www.strategie-aims.com), page consulté le 06/07/2014. 

  . 395/397، مرجع سبق ذكره، ص ص اقتصاديات األعمال و االستثمار الدويل م أبو قحف، عبد السال   2
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سويقية الضرورية، و القدرة على حتمل و مواجهة خمتلف األخطار اليت و الت                 اإلنتاجية

 . على املشاريع االستثمارية تؤثر

و املهارات  يف توفر الشركات على اخلرباتهذه اخلصائص  تمثلت: اخلصائص التنظيمية و اإلدارية  - ج 

 املضيفة الستثمارا�ا إىل جانب قدر�ا على نقلها إىل الدول ،و اإلدارية يف كافة ا�االت التنظيمية

 .   من الدول و غريها  يف الدول املضيفة باإلضافة إىل عقد برامج التدريب الالزمة لتنمية املوارد البشرية

تتمثل هذه اخلصائص يف حتقيق التكامل و التنسيق مع مجيع جماالت األنشطة : اخلصائص التكاملية  -د 

              من خالله و �دف قد يكون هذا التكامل أفقياللشركات تبعا لالسرتاجتيات املعتمدة من طرفها، ف

من  إىل زيادة قدرا�ا التنافسية و السيطرة على األسواق اخلارجية، و قد يكون عموديا و �دف 

  .  ختفيض التكاليفإىل      خالله

  : 1جنداإلستاكية االحتكارية  املزاياو تفسر النظريات اليت تشرح  أهم  و من بني   

 ظرية املنشات الصناعيةن . 

 التدويل اتنظري . 

  نظرية رأس املال .   

           تركز حبيث ، للشركة هذه املزايا على أمهية النمو التنظيمي و الصناعي و االستثماري تعرب: الدينامكيةزايا امل   

كذلك و �تم   ،2شركةبالصادر ذات القيمة املضافة املتعلق على قدرة فريق اإلدارة على حتديد و تنمية امل

  .1مبستوى التنمية بالبلدان املضيفة و حجم االستثمارات األجنبية املتدفقة إليها

                                                           
1 John. H. Dunning , The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of 

MNE activity , Intenational Business Review 9, 2000, p p 176/177. 

(http://www.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/internationalexeter/documents/iss/Dunning_IBR_ 

2000.pdf), page consulté le  22/ 07/2014. 

2 Oualid Abidi, op-it.. 
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 : 2جند  املزايا الدينامكيةو من بني النظريات اليت تشرح  

  مزايا  تنافسيةعلى استدامة  تؤثرتركز هذه النظرية على حتديد و تقييم املتغريات اليت : نظرية املصادر

 . ألسواقاإىل  تعيق الدخولاليت تقليدية ال واجزاحلنظرا لوجود �ذه النظرية  ت، يقل االهتمام الشركا

   لشركات                     ل مزايا امللكية تركز هذه النظرية على حتديد و تقييم :والتطوير اإلنشاءنظرية

              له بالشكل الذي يزيد الوصول إىل أصل معني و القدرة على استغال امتيازعلى أساس حيازة أو 

     .من حجم االستثمارات األجنبية املباشرة

  ختتص هذه النظريات بشرح مزايا امللكية من ناحية قدرة مسريي الشركات: نظرية التنظيم أو اإلدارة            

  .اراالنتشعلى وضع هياكل تنظيمية مالئمة و تنسيق اإلمكانيات و القدرات املتاحة �دف 

   مزایا الموقع  : ثانیا   

و اختيار نشاطات الشركات متعددة اجلنسيات أمهيته يف توطن انطالقا من مزايا املوقع  Dunningبني      

 ،ري يف جماالت التنمية والتطو ريكب  دورله لموقع لمؤكدا على أن  ،يف منطقة معينة دون آخرى        االستثمار

 يف اخلارج على تركيز اإلنتاجالشركات األجنبية  اليت تساعداملتنوعة االقتصادية من حتصيل امليزات  حبيث ميكن

ذلك  توضيح يف Dunningو استند  ،مزايا امللكيةاالستفادة من يف تعظيم  إىل حد كبري يساهمإضافة إىل أنه 

  منها دراسةاخلاصة،  و املزايا لى ختصيص عوامل اإلنتاج ع ركزتالبحثية السابقة خاصة تلك اليت  الدراسات ىعل

 النموذجإال أن ، posner(1961( بوزنرراسة ود 1976 )Hymer( هاميردراسة  1953 )Leontieff( ليونتف

  مكمال مميزا و جا ذاالنتقائي يبقى منو 

                                                                                                                                                                                     
، مؤمتر االستثمار و التمويل تطوير اإلدارة العربية  اجتاهات و حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف دول جملس التعاون اخلليجي ،حسن بن رفدان اهلجهوع   1

   .64، ص 2004ديسمرب  5/8جلذب االستثمار كلية العلوم اإلدارية و التخطيط،  جامعة امللك فيصل، اململكة العربية السعودية، 

2 John .H. Dunning, op –cit , p 182.  
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اخلارج، حيت شار على نطاق واسع  إىل بيئة األعمال يف  لنظريات املفسرة لرغبة الشركات يف االستثمارختلف امل  

 . 1لتجارية املتعلقة بالبلدان املضيفةا

قام بدراسة العالقة بني على العوامل املؤثرة يف اختيار موقع الدول املضيفة لالستثمار،  Dunningطار حبث إ يف و  

  :2ثالثة عناصر هي كالتايل يضم الذي  EPSو منوذج  OLIمقاربة 

 E :Environnement  :يتعلق مبدى وفرة املوارد  حبيثفة احمليط االقتصادي للبلدان املضي تعين  

  . إخل.... شبكات االتصاالت، النقل  السوق، كحجم ةاالقتصادي

 P  :policier   :خمتلف السياسات العامة للدولة تعين .  

 S : System   : الثقايفنقصد �ا النظام و يتعلق بكل ما خيص اجلانب االجتماعي و. 

            تأثر مبجموعة من العوامل من بينها عوامل الطردي ن املوقع ألدراسة إىل من خالل هذه ا Dunning و قد توصل     

من سوق الدولة األم سوقا أقل جاذبية لالستثمارات مقارنة بالدول األخرى نتيجة  اليت جتعل  العواملهي و ، )الدفع ( 

 هذا ما يدفع إخل.....زيادات يف الضرائب و ال، القيود املفروضة على عملية توسيع النشاطو  ارتفاع تكاليف اإلنتاج 

و االمتيازات   مستغلة احلوافز ىل البحث عن أسواق خارجية تستطيع من خالهلا حتقيق أهدافها االسرتاجتيةالشركات إ

   .لدول املضيفة هلااليت تقدمها ا

 

                                                           
1 Sali Li, Stephen B. Tallman , Manuel P. Ferreira, Developing the eclectic paradigm as a model of global 

strategy: An application to the impact of the Sep. 11 terrorist attacks on MNE performance levels, Journal of 

International Management , vol 11, 2005, p 482. 

(http://www.researchgate.net/profile/Manuel_Ferreira12/publication/226646346 ).  page consulté le 25/ 07/2014. 

2 Jean Louis Amelon , Jean Marie Cardebat, Les nouveaux défis de l’internalisation , quel développement 

international pour les Enterprise après la crise, de bock , 1 er édition, Belgiqu , 2010 , p 142.  
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    :التالية نتيجة توفر العناصرو عوامل اجلذب وهي تلك العوامل اليت جتعل السوق اخلارجي أكثر جاذبية لالستثمار   

                            التقارب الثقايف يعترب عامال مهما و مؤثرا يف متركز بعض األشكال  إن: التقارب الثقايف   

                    من االستثمارات األجنبية املباشرة يف مناطق معينة من العامل، و عادة ما تفضل املناطق املتشا�ة 

                   يسهل عمليات التوسع يف األسواق اخلارجية املتجاورة مما يؤدي التشابهلكون أن هذا  افياثق

إىل زيادة ترويج املنتجات وبالتايل زيادة مبيعات و أرباح الشركات، لذلك فإننا نالحظ متركز معظم 

          اإلحتاد األورويب   ن على الدول األسيويةأمريكا الالتينية و سيطرة اليابا و االستثمارات األمريكية يف كندا

  .  على دول شرق أوروبا و افريقيا

                 تتجه العديد من الشركات متعددة اجلنسيات  :التقارب اجلغرايف بني الدولة املضيفة و الدولة األم  

 ض التكاليف خاصة تكاليف النقل جغرافيا للدولة األم �دف ختفي األقربإىل التوسع خارجيا حنو األسواق 

و االتصال اخلارجي ما بني الفروع و سهولة الرقابة و السيطرة عليها، و عليه فكلما كانت هناك دولتني   

على زيادة حركة التجارة الدولية  قريبتني جغرافيا كلما كان هناك احتمال كبري يف تشا�ه ثقافا�ما مما يساعد

 .1جنبية املباشرةاالستثمارات األبينهما خاصة اليت تأخذ شكل 

إن حجم السوق ال يرتبط فقط مبساحته و فرص االستثمار املتاحة فيه و إمنا يرتبط كذلك  :حجم السوق 

من الناتج  الفرد متوسط نصيب ،الدخل الوطين و الناتج احمللي ،بعوامل أخرى جد مهمة مثل عدد السكان

  .2إخل .... احمللي 

             

                                                           
، الطبعة ) دراسة مقارنة لتجارب شرق و جنوب  شرق أسيا مع التطبيق على   مصر(حمددات االستثمار األجنيب  املباشر يف عصر العوملة  رضا عبد السالم،   1

  .56، ص2007، مصروىل املكتبة العصرية ، األ

  .161علي عباس، مرجع سبق ذكره، ص   2
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ختتلف أمهية حجم السوق باختالف اسرتاجتيات الشركات متعددة اجلنسيات، فنجده حيتل أمهية بالغة  و      

           لكونه يساعدها يف تعظيم االستفادة  ،لدى الشركات الراغبة يف خدمة السوق احمللي بالدول املضيفة

تنتج من أجل التصدير و زيادة  التكنولوجية، و تتناقص أمهيته لدى الشركات اليت و من قدرا�ا الفنية

  .  و حتقيق األرباح املبيعات

          �تم الشركات متعددة اجلنسيات بتأمني فروعها يف الدول املضيفة :حتركات املنافسني باألسواق األجنبية   

الدويل للنشاط  سواق تلك الدول و ذلك عن طريق عمليات التوسيعأو منع شركات أخرى من الدخول إىل 

يث كلما زاد االهتمام بالتوسع كلما كان ذلك حامسا يف سيطر�ا على األسواق اخلارجية خاصة عند حب

 .1دخول منافسني أجانب أو ينتمون إىل نفس البلد

  مزایا التدویل  : ثالثا  

انب تلك العمليات اليت �تم باجل التدويل أو ما يعرف باالستخدام الداخلي للمزايا االحتكارية عن يعرف      

   ن تتحصل عليها الشركة من خالل إنشاء هياكل و نظام صفقات خاص �اأو الفوائد اليت ميكن  فعااملن و التنظيمي

التدويل يعكس  ، و خاصة الدعم  و اإلعانات  و الضرائب املخفضة اليت عادة ما تقدمها الدول املضيفة يف اخلارج

            من خالل االستثمار املباشر احلكومات املختلفة على األسواقيف ختطي القيود اليت تفرضها  رغبة الشركات كذلك

حيث أن عملية  ،و يعرب أيضا على التوسع اجلغرايف يف نشاطات الشركات الدولية مبعىن العمل خارج احلدود الوطنية

د  الشراكة مع شركات من االعتماد على عقو  رغبة الشركة يف تصنيع منتجا�ا أو خدما�ا بنفسها أكثرالتدويل جتسد 

            إىل احتفاظ الشركة باخلربة الفنية و االخرتاعات و بني املزايا اليت تتيحها عملية التدويل،حملية  يف البلد املضيف

                                                   .و االبتكارات اليت حتقق هلا التميز النسيب بدال من التصدير أو بيعها إىل الشركات األخرى بالدول املضيفة

                                                           
  .56رضا عبد السالم، مرجع سبق ذكره،  ص  1
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أسباب تفضيل كسبب لقيام االستثمار يف اخلارج مزايا التدويل  دراسته من خالل  Dunningضح و أ قد و  

 مكمال ألسواقمرتكزا على فكرة عدم كمال ا داخليان استغالهلا م   ال دالشركات األجنبية تسويق مزاياها اخلاصة ب

 )Hood et Yong( ،هود يونغ)Bakili et Kasson( كاسونو  باكيلي   ،kaves)(أحباث كل من كافس  بذلك 

  : 1و ميكننا ذكر أهم هذه املنافع يف النقاط التالية ،التدويل بالنسبة للشركاتمنافع إىل  مشريا بذلك 

 . الرقابة اجليدة على اإلنتاج 

 . ختفيض تكاليف املعامالت إىل أدىن حد ممكن 

 . احمللية أو املوارد منخفضة التكلفة يف عمليات اإلنتاج السيطرة على املهارات 

 . التكنولوجيةالقدرات احلفاظ و محاية  

 . التنسيق ما بني اإلنتاج و نظام التوزيع 

  . االحتكارية ىاستغالل القو  

  :يف اجلدول التايل  OLIو ميكن جتميع حمددات االستثمار األجنيب املباشر وفق مقاربة    

  

  

  

  

    

                                                           
1 Éric Jasmin , Nouvelle économie et firmes multinationales les enjeux théoriques et analytiques :          

  le paradigme éclectique, cahiers de recherche , CEIM- Centre Études internationales et Mondialisation Institut 

d’études internationales de Montréal, Université du Québec à Montréal, Avril 2003, P16. 

(http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/cahier_Jasmin.pdf), page consulté le  23/ 07/2014.                                                   
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    OLI  االستثمار األجنبي المباشر وفق مقاربةمحددات :  2-2ل رقم الجدو  

  الخصائص الهيكلية

  

  شروط االستثمار

  المباشر

  الــــدولــة 

  

  )الـمضيفة  –األم ( 

   

  الـــصنـــاعـة

   

  الشركـــــــــــة

  

  

  

  

  

  

امــــــــــــــــــتالك مـــــــــــــــــــــزايا 

  خاصة 

  

الـهـــــــــــــبة مـــــــــــــن الـــــــــــــعوامل             

ليـــــد ا، مصـــــادر طبيعيـــــة( 

حجــــــم ، العاملــــــة املؤهلــــــة

    و خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائص

 ). السوق 

الـسياســــــــــــــة الـحكوميــــــــــــــة  

 املتعلقة بالـتجديـد 

و محايــــــــــــــــــــــة حقـــــــــــــــــــــــوق  

امللكيــــــــــــــة و املنافســــــــــــــة و 

  . هياكل الصناعة 

ـــــــــــــــــــة الـحكـــــــــــــــــــومية   الـرقاب

لــــــــــدخول االســــــــــتثمارات 

  .األجنبية املباشرة

درجــــــــــــــــــــــــــة التكيــــــــــــــــــــــــــف  

التكنولــــــــــــوجي للمنتــــــــــــوج   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  و العملي

  .اإلنتاجية

 . بيعة التجديداتط 

امتــــــــــــــــــــــداد التنــــــــــــــــــــــوع يف  

 . املنتوج 

  

احلجــــــــــــــــــــم ، امتــــــــــــــــــــداد  

اإلنتـــــــــــــــــــــــــاج  تنــــــــــــــــــــــــــوع 

 . الـسوق

درجــــــــــــــة التجديــــــــــــــد  و  

أو  توجيـــــــــــــــه التســـــــــــــــويق

و  قيمـــــــــــــــــــــــــة األمـــــــــــــــــــــــــن

          االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقرار يف 

مــــــــــــــــــــــوارد ( الشــــــــــــــــــــــركة 

األســــــــــواق  –التمــــــــــوين 

(....   

   

  

   

  

  

  

   مزايا التدويل

التـــــــــــــدخل احلكـــــــــــــومي و  

امتـــــــــــــــــــــداد سياســـــــــــــــــــــات 

للشـــــــــــــــركات التشـــــــــــــــجيع 

متعـــــــــــــــــددة اجلنســـــــــــــــــيات 

 . إلدماج التحويالت

ـــــــــــة   السياســـــــــــات احلكومي

 . املتعلقة بالتكامل

كــــــــــــون الدرجـــــــــــة الــــــــــــيت ي 

ــــــدماج األفقــــــي  فيهــــــا االن

و العمـــــــــــــودي ممكنـــــــــــــا و 

اجلاجـــــــــة ( مرغوبــــــــا فيـــــــــه 

ـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــوارد  إىل رقاب

 ). التموين أو األسواق

هــــــــــــي إمكانيــــــــــــات  مــــــــــــا 

إجــــــــــــــــــــراءات الرقابــــــــــــــــــــة           

 . و التنظيم للشركة

الســـــــــــــــــــــــــــــلوك حنـــــــــــــــــــــــــــــو  

ــــــــــدة  التنظيمــــــــــات املتعاق

املقاولــــــــة مــــــــن الــــــــداخل                   

الرتاخــــــــيص املشــــــــاركة ( 

 ....) الفنية 
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اخـــــــــــــــــــــتالف هياكـــــــــــــــــــــل  

( الســــــــــوق بــــــــــني الــــــــــدول

يتعلــــــــــــــــــــــق خاصــــــــــــــــــــــة يف 

  )تكاليف اإلنتاجب

مطابقــــــــــــــــــــــــة اهلياكــــــــــــــــــــــــل  

ــــــــــة  ــــــــــة التكنولوجي القاعدي

 . يف البلدان املضيفة

امتصـــــــــــــــــاص  أســـــــــــــــــاليب 

حتـــــــــــــــــــــــويالت املـــــــــــــــــــــــوارد 

  .االستثمارية

مزايـــــــــــــا التـــــــــــــدويل الـــــــــــــيت 

ـــــــــــة املمتكـــــــــــن مـــــــــــن  ( راقب

ـــــــــــــــة االنطـــــــــــــــالق و  مرحل

ــــــاج  ــــــدورة اإلنت النضــــــوج ل

 .( 

االســــــــــــــــــتعمال القــــــــــــــــــائم  

  . ميزةاملمزايا لل

ســــــــــــــــــلوك التوســــــــــــــــــع و  

( التنــــــــــــــــــــوع للشــــــــــــــــــــركة 

حــــــــــــــــــــــدود النشــــــــــــــــــــــاط 

  ) للشركة 

  

  

  

  

  

  مـــزايا الـــموقــع  

  

البعــــــــــــــــــــــــد الفعلــــــــــــــــــــــــي و  

 . املعنوي بني الدول 

ــــــــــــــــــدخل احلكــــــــــــــــــومي    الت

ــــــــــــــــة  (  التعريفــــــــــــــــة اجلمركي

 ...) . نظام احلصص 

  .سعر الصرف  

اإلســـــــــــــرتاجتية اإلداريـــــــــــــة    

 . للتعامل يف اخلارج

العمــــــــــــــــر و اخلــــــــــــــــربة يف  

 . اخلارج 

وضـــــــــــــــــعية املؤسســـــــــــــــــة   

بالنســـــــــــــــــــــــــبة لـــــــــــــــــــــــــدورة 

 . اإلنتاج

متغــــــــــــــــــــريات التوزيــــــــــــــــــــع  

اجلوانـــــــــــــــب ( املعنويـــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــــــــــــة  ، الثقافي

  اإلطــــــــــــــار القــــــــــــــانوين  و

 ) . التجاري 

ـــــــــــــــــــة   الرتكيبـــــــــــــــــــة اجلغرافي

ألصـــــــــــــــول احملفظـــــــــــــــة و 

الســـــــــــلوك حنـــــــــــو تنـــــــــــوع 
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 . املخاطر

الســــــــــلوك حنــــــــــو تركيــــــــــز  

( بعـــــــــــــض الوظـــــــــــــائف  

مصــــــــــــــــاحل البحــــــــــــــــث و 

  ). التطوير لألسواق

  Source: Abdelkader Sid Ahmed ,Economie de l’industrialisation à partir des ressources 

naturelles (I.B.R), Tome 01, OPU, Economica, Paris , Alger , 1979 , P P 266/267.  

  

   OLI مقاربةل استناداجاذبیة الدول لالستثمار األجنبي المباشر  :المطلب الثالث  

           و تلخيصها  املختلفة اليت جتذب االستثمار األجنيب املباشرللمحددات هو ربطها  OLIإن أهم ما مييز مقــاربة       

صدر أكرب مُ  تشكل علهاجيمما  ،عناصرتوفر على هذه الت يتلهي ان الدول املتقدمة أالبا ما جند و غ ،عناصرثالثة يف 

التدفقات  حيث من متذبذبةفهي تسجل نسبا  هلا، لذلكتفتقر نسبيا لالستثمارات باملقارنة مع الدول النامية اليت 

  . الدول يف هذهة االستثمار ب من تفسري حركصعاألمر الذي ي الصادرة و الواردة

  ما يعرف ب دورة إىل حتليالته النظرية لالستثمار األجنيب املباشر  من خالل Dunningتطرق  يف هذا السياقو     

لى قياس مراحل يف ذلك ع ، معتمداحتديد العالقة بني االستثمار و التنمية من خالهلا  و التنمية حماوال االستثمار
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على  متوسط نصيب الفرد املطلق أو النسيب من الدخل يعرب عن مقدرة الدول فافرتض أن ،التنمية اليت متر �ا الدول

 : أمههاباإلضافة إىل توفر بعض العناصر  1جذب االستثمار

    توفر املواد اخلام و املوارد الطبيعية و املؤهالت البشرية . 

     اتساع السوق احمللية . 

     توفر بيئة أساسية و إطار قانوين مناسب . 

   2ر الشركات احمللية على مزايا خاصة متكنها من منافسة الشركات األجنبيةتوف . 

   :3كما يليمراحل  أربعة عرب بقياس جاذبية الدول لالستثمار املباشر  Dunning و انطالقا مما سبق ذكره قام     

  المرحلة األولى :  أوال  

 400اإلمجايل أقل من  ليب الفرد من الناتج احملاليت يكون فيها متوسط نصيالدول تنتمي إىل هذه املرحلة      

مبعىن  يأ املوقعبعض مزايا لهذه الدول  بافتقارهذه املرحلة  تتميزو  ،و هي حالة أغلب الدول النامية دوالر أمريكي

حمللية باإلضافة إىل عدم امتالك شركا�ا ا ،توفرها على عوامل اجلذب الكافية اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشرعدم 

  . يف اخلارج و متكنها من حتقيق عملية االستثمار ن باقي الشركات األخرىع مزايا احتكارية متيزها

مما مينع شركا�ا  ،هذا الوضع جيعل هذه الدول غري قادرة على االستفادة من املزايا اليت حيققها االستثمار املباشرإن    

          و عدم قدر�ا  و الفنية رج بسبب ضعف امكانيا�ا املالية و اإلداريةمن حتقيق أهدافها االسرتاجتية يف اخلا احمللية

على الصمود يف وجه املنافسة العاملية، أما بالنسبة للشركات األجنبية فتكتفي بالتصدير هلذه الدول أو إبرام عقود 

  .  الرتاخيص مع الشركات احمللية

                                                           
، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف 1996/2005االستثمار األجنيب املباشر و أثاره على االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة عبد الكرمي بغداش،  1

  . 99، ص 2007/2008يري، جامعة اجلزائر، العلوم االقتصادية ختصص نقود مالية و بنوك، كلية العلوم االقتصادية و التس

  .99نفس املرجع، ص   2

  .99/100نفس املرجع، ص ص   3 
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  المرحلة الثانیة  : ثانیا    

ما بني  اإلمجايلمتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي ماء أي دولة إىل هذه املرحلة عندما يكون يصنف انت       

االستثمار األجنيب املباشر ) اجلذب(و تفرتض النظرية االنتقائية أن عوامل توطن ، دوالر أمريكي 1500إىل  400

اخيص باالستثمار الرت و   لتصديرياسات اقد حتسنت إىل املستوى الذي حيفز فيه الشركات األجنبية على استبدال س

مما يعين بداية تدفق هذا األخري إىل الدول اليت بلغت املرحلة الثانية يف منوها االقتصادي، هذا مـع  األجنيب املباشر

الشيء  هو احلال يف املرحلة األوىل امتالكها للمزايا االحتكارية كمااستمـرار وضع الشركات احمللية خبصوص عدم 

    .من الدول املعنية �ذه املرحلة يعين انعدام االستثمار األجنيب املباشر الصادر الذي

    المرحلة الثالثة  : ثالثا  

 4750و 2000املرحلة اليت يكون فيها  نصيب الفرد من الناتج الوطين اإلمجايل ما بني  و هياملرحلة الثالثة      

فيها، باإلضافة إىل بداية امتالك الستثمار األجنيب املباشر حيث يتواصل حتسني عـوامل توطن ا والر أمريكيد

الشركات احمللية للدولة اليت تبلغ هذه الـمرحلة بعض امليزات االحتكارية و اليت متكنها من منافسة املستثمرين األجانب 

  .االستثمار األجنيب املباشر مع إمكانية استثمارها خارج وطنها  يف الدول اليت تتوافر فيها عوامل توطن يف الداخل

و هلـذا فإن الدولة اليت تصل إىل هذه املرحلة من تطورها االقتصادي ستعرف تدفقا مزدوجا يف االستثمـار األجنيب  

أي ستشهـد  املباشر حيث ستجذب هذا األخري إليها و يف نفس الوقت ستدفع بشركاتـها إىل االستثمار يف اخلارج

 و آخر صـادر   مناسبة) جذب(وارد إىل الـداخل يف النشاطات اليت تتوافر فيها عوامل توطني  استثمـار أجنيب مبـاشـر

  .هذه العوامل يف دول أجنبية  إىل اخلـارج فـي النشاطـات اليت ال تتوافر فيها عوامل توطني االستثمار حمليا و إمنا توجد
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  المرحلة الرابعة  :  رابعا 

           مرحلة متطورة تسمح للمستثمرين احملليني من امتالك ميزات احتكارية قوية تدفعهم إىل البحثهي املرحلة الرابعة         

           )امليزات(عوامل التوطن احملليـة الستغـالهلا  مالئمةعن أسواق خارجية، خاصة عندما يتزامن توافر هذه امليزات مع عدم 

إىل الداخل مما جيعل البلد املعين مستثمرا  املباشر إىل اخلارج و يقل نظريهو بالتـايل يزداد تدفق االستثمار األجنيب 

  .يف اخلارج عكس ما كان عليه يف املراحل السابقة  صافيا

 

    جنبي المباشرمن النظریات المفسرة لالستثمار األ OLIمقاربة  موقع: المبحث الثاني  

طار تفسرها حلركة االستثمار األجنيب إنظريات متعددة يف  من جماالت و أفكار جتميع من  OLI كنت مقاربة مت      

   :املباشر حيث اعتمدت على

   لشركاتبااملزايا اخلاصة  عدم كمال األسواق و  على ركزت قداملنشآت الصناعية و  اتنظري.  

  النظريات املتعلقة باحملددات و العوامل املوقعية . 

  النظريات املتعلقة بالتدويل. 

  .ل ما يلي التعرض لكل نظرية و عالقتها باملقاربةو سيتم من خال 

  المنشآت الصناعیة   نظریات: لمطلب األولا 

و اجتاهاته  كل السوق و خصائصه احملددة حلركة االستثمار األجنيب املباشرا �ياملنشآت الصناعية تتعلق نظريات     

   التكنولوجيا كارية و التنافسية سواء تعلقت بالتمويلعلى املزايا االحتحيث تركز هذه النظريات يف تفسريها لالستثمار 

  .  أو القدرة على االستفادة من اقتصاديات احلجم، و على النقائص السوقية أو املعرفة 
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    عدم كمال األسواق نظریة:  والأ   

كسبب لقيام  و النقائص السوقية  لقد اعتمدت العديد من الدراسات النظرية على مسألة عدم كمال األسواق   

الشركات باالستثمار األجنيب املباشر، حيت تتوقف قدرة الشركات على االستثمار يف اخلارج على مدى متتعها 

.متكنها من املنافسة يف البلد املضيف و اليت مبيزات احتكارية و تنافسية سواء تعلقت بأسواق السلع أو اخلدمات

ى أ�ا الطرائق اجلديدة اليت تكتشفها املؤسسة و اليت تكون أكثر عل porter  و تعرف املزايا التنافسية حسب     

فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسني، حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتـشاف ميـدانيا، أي مبعىن آخر 

  .1فهومه الواسعإحداث عملية إبداع يف املؤسسة مب

 Stephen( هايمراالقتصادي الكندي جند عدم كمال السوق  نظرية إىل  تطرقواالذين  االقتصاديني من بنيو    

Hymer( نيكربوبكر و )Knickerbocker  (   كندلربج)kind Leberger (،  من خالل  هاميرو قد أشار

 من بني  رغبة الشركات يف السيطرة على األسواق اخلارجية و تعظيم العوائد هو أنإىل  )1960(سنة املقدمة  نظريته

 تتمتع �ا الشركات املنافسة التنافسية  تمميزاالشركات على  توفربعد خاصة  ،يف اخلارج لالستثمارافع و دالأهم 

اخنفاض تكلفة ، العالمة التجارية و فجوة املعلومات مثل  - ظل سوق ذو هيكل احتكارييف خاصة -  األخرى

  : نلخصها يف النقاط التالية دوافعالمن  إىل جمموعة  ضافةباإل إخل ... داريةامليزات اإل الوحدة املنتجة 

   و التعرف و االستخدام داحتكار الشركة مليزة خاصة صعبة التحدي . 

    الة منح الرتخيصحامليزة اخلاصة للشركة يف  الستخدامثل صعوبة التوصل إىل سعر أم . 

   

                                                           
1
امللتقى العلمي الدويل حول املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي و مسامهتها يف  ، دور امليزة التنافسية يف بيئة األعمال و مصادرها،قويدر لويزة، كيشيدة حبيبة  

  . 03، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري،  جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، ص 2007ية للبلدان العربية، تكوين املزايا التنافس
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 ال بالسوق حبيث تسهل هلا هذه العملية االتص ،نتاج يف اخلارجإدراك الشركة أمهية التوطن و اإل                  

 .و احلصول على كافة املعلومات اليت متكنها من تعظيم أرباحها و تعزيز مركزها التنافسي

شركة  187تجريبية  ل ال من خالل دراسته )1978( سنة )  Knickerbocker(نيكربوبكر   و قد أوضح    

ليت تسود فيها ا لى القطاعاتع تسيطر) ات شرك 4/7حوايل ( سنة إىل أنه بعض الشركات  20أمريكية ملدة 

غري الكاملة خاصة احتكار القلة، حبيث تتحكم يف جزء كبري من السوق الوطنية و لكن بعد خوض إحدى  املنافسة

  .  1هذه الشركات جتربة التدويل لتتبعها باقي الشركات األخرى من أجل منافستها يف األسواق الدولية

          تؤثرأن هناك أربعة أشكال من النقائص السوقية  ) kind Leberger( دلربجكن  بني هامير و استنادا ل 

           نقائصهذه التتمثل  ،املباشرالستثمار األجنيب لقيام باتدفع ل على خمتلف أنواع املزايا اخلاصة أو التنافسية و

    : ما يلي يف 

  عدم الكمال يف أسواق السلع . 

  نتاجإلعدم الكمال أو وجود نقائص يف أسواق عوامل ا . 

   ة يف القطاعقالشركة و احملق خلو اخلارجية املستعملة داأاقتصاديات السلم الداخلية . 

  التحديات احلكومية و السياسات احملفزة جلذب االستثمارات و الشركات األجنبية. 

          ة على أن سيادة املنافسة الكامل (Caves)كافس   و ) Hood et Yong( هود و وينجكل أمجع  بينما      

                السوق بالرغميف الشركات متعددة اجلنسيات على التأثري و التحكم األسواق األجنبية ختفض من قدرة يف

           أن هناك جتانس يف السلع ألن هناك حرية لدخول املستثمرين إىل السوق مما يعين ،و متميزة امتالكها مزايا خاصةمن  

               .جنيب يتحقق يف ظل صناعات تتميز �ياكل سوقية خاصةاأل و بالتايل فإن االستثمار و اخلدمات املقدمة

                                                           
  .149قاشي فايزة، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  : 1توفر أربع خصائص وهي بعدأن االستثمار األجنيب املباشر حيدث إىل  Caves شاروقد أ   

من الشـركات  عادة ما تكون الشركات اليت تقوم باستثمارات خارجية أكثر قدرة :ميزة تكلفة رأس املال  

ع البنـوك معالقات وثيقة مما يكسبها أسواق رأس املال سواء العاملية أو احمللية، األخـرى على دخول 

 .  العاملية هياكل متويلية ذاتية قوية، لذا فهي قادرة على توجيه مصادرها التمويليـة بطريقـة أفضل

تجيب ألذواق ستو اليت عادة ما بتنوع كبري يف منتجا�ا األجنبية تتمتع الشركات  :ميزة تنويع املنتجات  

املستهلكني وطبيعة األسواق اليت تستثمر فيها، كما أ�ا تتمتع بقدرة كبرية على حتمل تكاليف اإلعالن 

 .والرتويج الضخمة

االحتكارية بقدرة عالية على القيام األجنبية ذات القوة  تتمتع الشركات: ميزة تقدم البحث العلمي 

اإلنتاجية، وهلا براءات اخرتاع  لألساليبالستخدام األفضل بنشاطات البحث والتطوير كمـا أن هلا ميزة ا

            باإلضافة فهي تتمتع بتفوق تكنولوجي على باقي الشركات األخرى، فنيـةو ة يوعالمات جتارية ومعرف

 .من خالل استغالل املزايا النسبية علـى احلصول على أسعار منخفضة لعناصر اإلنتاج إلـى قـدر�ا الفائقـة

نح الشركات األجنبية ميزة مي مما اإلنتاج تؤدي وفورات احلجم إىل خفض تكاليف :وفورات احلجم زةمي 

    .املضيفة الدولعلى الشـركات احمللية يف  تنافسية

عوضا  إىل دوافع توطني شركة ما لنشاطا�ا يف دولة معينة) Mundell 1957(  هذا السياق أشار مندليف و   

 : 2ة نقاطالتصدير إليها يف ثالث

                                                           
1
رة ضمن متطلبات نيل شهادة مذك احلوافز املمنوحة لالستثمار األجنيب املباشر يف دول املغرب العريب دراسة مقارنة تونس اجلزائر املغرب،عد بوراوي، سا  

  .35، ص 2008كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، باتنة،  املاجستري

  ، مداخلة ضمن امللتقى الدويل األول، العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر و النمو االقتصادي، دراسة نظرية و قياسيةخملويف عبد السالم ، سالكي سعاد   2

 12/13رور خنشلة ، حول دور االستثمار األجنيب يف حتقيق النمو االقتصادي، دراسة حالة اجلزائر،  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة عباس لغ

 .09، ص 2014ديسمرب 
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  .إخل...حيازة الشركة على ميزة نسبية احتكارية معينة مثل خطة أو منهج فعال ،إنتاج منتوج متميز 

إخل ...  تفضيل الشركة تدخيل بعض عمليا�ا مثل استخراج املواد األولية، إنتاج منتجات نصف مصنعة  

 . وهذا من طرف فروعها يف خمتلف الدول ذات األسواق األقل خماطرة

ى الشركة للظفر جبزء من املزايا النسبية للدولة املضيفة هلا مثل تكاليف العمل املنخفضة            تسع 

 .املناخ االجتماعي، التسهيالت واحلوافز املمنوحة للمستثمرين األجانب

دوافع كبري مع  االستثمار األجنيب املباشر تتشابه إىل حد دوافع حدوث فريى أن  Muchielli ما بالنسبة ل أ  

  :1يف ما يليالدوافع وقد أحصى تلك  التبادل السلعي، قيام 

 اختالف املستوى التكنولوجي.   

 الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر اإلنتاج.   

 اختالف أو تشابه الطلب . 

 وفورات احلجم.   

 عدم كمال سوق السلع. 

 عناصر اإلنتاجدم كمال أسواق ع. 

  :2من التحليل وهي املباشر على ثالث مسـتوياتمار األجنيب االستث لدوافعيف تفسريه  اعتمدقد و    

  مستوى التحليل الكلي (MACRO) و عاجل من خالله امليزة النسبية للدول.  

  مستوى التحليل اجلزئي(MICRO) و عاجل من خالله امليزة التنافسية للمؤسسة . 

 

                                                           
  .43ص مرجع سبق ذكره،  عد بوراوي،سا  1

  . 43نفس املرجع، ص  2
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 مستوى هيكل الصناعة أو القطاع.  

            أن لكل بلد ميزة نسبية ويرجع امتالك تلك امليزة النسبية   Muchielliكلي، يرىفبالنسبة ملستوى التحليل ال   

من جانب العرض إلـى تـوفر البلـد علـى تكنولوجيا متطورة، وفرة عناصر اإلنتاج، وفورات احلجم، أما من جانب 

أما على  ، أو لتنوع األذواقأو حجم سوق كبري فتظهر تلك امليزة يف امتالك البلد ملستوى دخل مرتفع الطلب

لموارد املتاحة تكتسب ميزات تنافسية ذاتية مثل ل امستوى التحليل اجلزئي فإن املؤسسة ومن خالل دجمها واستغالهل

أو إنتاجها  عمليـات البحـث و التطوير، وامتالك تكنولوجيا جديدة ،ختصص املوارد النظام التنظيمي و اهليكلـي

  . لسلعة جديدة

حيث  يظهر التحليل على مستوى هيكل الصـناعة أو القطـاع كمسـتوى وسـيط بـني املستويني السابقني يف حنيو 

   .نتج كثيف التكنولوجيا يكون له سوق احتكاري، بينما املنتج العادي يكون له سوق عادياملأن   يعترب

          حتدد طريقة اندماج البلد  ة النسبية للبلـد،عليه فإن توفر االرتباط أو االنفصال يف امليزة التنافسية للمؤسسة ، وامليز 

   .، أو إبرام عقود التعاونراملباش يف النظام العاملي باالجتاه حنو التبادل السـلعي أو االسـتثمار األجنبـي

ن خالل نظرية امليزة النسبية املفسرة حلركة م )Osawa- Kojima(يف حني أكد كل من كوجيما و أوزاوا  

 مع التطورات  أن السوق غري قادر لوحده على التعامل رات األجنبية املباشرة باالستناد إىل التجربة اليابانية،االستثما

 األصول املعنوية للشركة يفو االبتكارات التكنولوجية املتالحقة، لذلك فهم يرون ضرورة لدمج األدوات اجلزئية املتمثلة 

السياسات التجارية و الصناعية للحكومات من أجل حتديد املزايا النسبية و التميز التكنولوجي، واألدوات الكلية مثل 

  .جذب االستثمارات األجنبية املباشرة على لقادرةا
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  نظریة دورة حیاة المنتوج  :  ثانیا  

 من دولة ألخرى اشرةمن النظريات البارزة يف تفسري نتقل االستثمارات األجنبية املبتعترب نظرية دورة حياة املنتوج      

أن كل سلعة تنتجها الشركات متر رة ككزة على فتمر مت حتليل شامال لتدويل اإلنتاج على مراحل متتالية قد قدف

  .             مبراحل حياتية من حلظة وصوهلا إىل السوق التجاري احمللي و حىت زواهلا منه

الذي بني من خالهلا أن الدافع  الذي، )R.Vernon 1966 ( فرنون درميونإىل االقتصادي هذه النظرية تعود  

االستثمار يف اخلارج هو اعتمادها على بعض األساليب االحتكارية اليت متكنها من إنتاج سلع على الشركات حيفز 

 منوحةو استغالل التسهيالت امل ،يف دول أجنبية بعد االستفادة من الفروق يف تكاليف اإلنتاج أو األسعار خمتلفة

لى عمليات  عإىل كسر إجراءات احلماية اجلمركية اليت تفرضها بعض الدول  باإلضافة، من قبل الدول املضيفة

  . االسترياد

  :  1من خالل نظريته أن عملية اإلنتاج متر بثالثة مراحل رئيسية تتمثل يف Vernon  وقد بني   

 يف األسواق احمللية للبلد املنتجمرة  توج ألولاملنيظهر  حيث  و تعرف مبرحلة االخرتاع: ألوىلرحلة اامل         

 .للبلدان املتقدمة إىل األسواق اخلارجية نسبة قليلةب همع تصدير 

 تتحول فيها الشركات إىل اإلنتاج يف اخلارج نتيجة ختوفها من ارتفاع ة اليت لو هي املرح :الثانية رحلةامل

    .االستفادة من اخنفاض التكاليف خطر تقليد املنتوج هذا من جهة، و من جهة أخرى

 نتاجه و يتحول                       إوهي املرحلة اليت يتخلى فيها البلد املبتكر للمنتوج عن  :الثالثة رحلةامل

  .إىل مستورد له

  

                                                           
 1Jacques Adda, La Mondialisation de l’économie , Tome.1:Genèse, Nouvelle édition, Edition la découvert 

Paris,1998, p88. 
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 الدول املتقدمة يف يرتكز ذيو ال هو امليزة االحتكارية املتمثلة يف االخرتاعدورة حياة املنتوج إن أهم ما ركزت نظرية     

اليت تتمتع �ا بعض  وعلى املزايا املكانية  ،....)التكنولوجيا املتطورة  –اخلربة  –رؤوس األموال ( املالكة  ملقوماته 

من حياة املنتوج نتيجة  املرحلة األوىل ال يتحقق يف األجنيب املباشر ن االستثمارفإ عليه الدول املضيفة لالستثمار، و 

معروفا و منطيا أي يف املرحلة و يتحقق بعد أن يصبح املنتوج ، فه و ضعف الطلب عليه بسبب حداثتهالرتفاع تكالي

  .فيما يلي  شكل يوضح دورة حياة املنتوج و الثالثة، الثانية

 دورة حياة المنتوج : 01- 02الشكل رقم 

  

مذكرة ضمن  ،المغرب ،الجزائر ،قتصادي دراسة حالة تونساالستثمار األجنبي المباشر و النمو اال ،رفيق نزاري:  المصدر    

قسم  ،التسييركلية العلوم االقتصادية و علوم   ،تخصص اقتصاد دولي ،متطلبات نيل شهادة الماجستير في العوم االقتصادية

  .  14ص  ،2007/2008 ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،العلوم االقتصادية

  

  



OLI الفصــل الـثانـي                                                    التحلیل النظري لـمقاربـة 
 

 

 - 89 
- 

  نظریة رأس المال  : اثالث  

أحد  هو األسواق املالية عدم كمالأن انطالقا من نظرية رأس املال )  1970Alpir ( ألبير بني االقتصادي        

             ن الشركات إعندما تكون هناك خماوف من تغريات سعر الصرف ف حيثاألجنيب املباشر،  أسباب القيام باالستثمار

الشركات األجنبية يف الدول ، ألن الدول ذات العمالت الضعيفة من الدول ذات العمالت القوية تفضل االستثمار يف

كو�ا تقوم باالقرتاض بسعر  ذات العمالت الضعيفة على مقدرة من تعظيم عوائدها مقارنة بنظريا�ا يف الدولة األم

                .1يف مناطق نقدية خمتلفة اهتمامه على قيام االستثمارات Alpir    ركز و قد، منخفض

يف نظريته توزيع املخاطر أن أحد أسباب تفضيل الشركات ) 1975(كوهني االقتصادي  بني  و استنادا أللبري    

، و يتم ذلك عن طريق إنتاج سلع إىل جانب توفر املزايا اخلاصة هو رغبتها يف توزيع املخاطر يف اخلارج االستثمار

الشركات املستثمرة دائما البحث حتاول  و، ت منافسةو تقليد منتجات شركاأو الدخول إىل أسواق جديدة،  مبتكرة

    .على حمددات جذب االستثمار املختلفة هاتوفر  بشرطعن الدول ذات العملة الضعيفة لالستثمار فيها 

املزايا عدم كمال األسواق و ركزت بشكل كبري على  الحظنا أ�ا نظريات املنشآت الصناعيةمن خالل معاجلتنا ل         

رية يف تفسريها حلركة  االستثمار األجنيب املباشر، فقد افرتضت النظرية أن غياب املنافسة الكاملة  وجود االحتكا

النقائص يف األسواق اخلارجية إىل جانب متتع الشركات بعض املزايا اخلاصة اليت ال تتوفر عليها الشركات احمللية هي 

  .  أسباب تدفع بالشركات لالستثمار خارج الدولة األم

                  وقد عاجلت نظرية دورة حياة املنتوج جزء هاما من هذه املزايا اخلاصة حيث اهتمت بالتفوق التكنولوجي   

   .و قدرات الشركات على االبتكار كمحددات لالستثمار يف اخلارج، باإلضافة إىل التأكيد على أمهية املزايا املكانية

   

                                                           
  .46/47رضا عبد السالم، ص ص   1
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فقد ركزت على عدم كمال أسواق املال و الرغبة يف توزيع املخاطر كسبب مباشر أما بالنسبة لنظرية رأس املال   

  .  يف اخلارج لقيام االستثمار

جند أن نظريات املنشآت الصناعية غري كافية لتفسري حركة االستثمار Dunning  و بالنظر إىل النظرية االنتقائية ل

سواق يتيح للشركة فرص عديدة لتسويق منتوجا�ا من خالل املباشر، ألن توفر املزايا االحتكارية أو عدم كمال األ

  .   إبرام العقود و االتفاقيات مع الشركات احمللية الراغبة يف االستفادة من هذه املزايا

  

   النظریات المرتبطة بالمحددات و العوامل الموقعیة  : المطلب الثاني 

تعقيــدا بالنســبة للشــركات األجنبيــة  لكونــه  الظــواهرأكثــر  مــناألنشــطة االســتثمارية  ناختيــار موقــع تــوط قــرارعــد ي     

، فميـزة الشـركة تشـكل كــل بالبلـدعـن التوافـق و االخـتالف بـني التنافسـية اخلاصـة بالشــركة و امليـزة النسـبية اخلاصـة ينشـأ 

   .و االجتماعية  االقتصادية ة والطبيعي تكمن يف جمموعة املؤهالت يف حني ميزة البلد  ،املزايا النوعية اليت متتلكها

موقـــع الشـــركات بعـــني االعتبـــار بغيـــة القيـــام باختيـــار  اخـــذهتأ يتالـــ  ةاحلامســـ ات تغـــري ملمـــن بـــني او تعـــد تكـــاليف النقـــل  

   :1الشركات يعد يف حد ذاته ظاهرة ناجتة عن قوتان مها كزر مت كما أن  التوطن

  لتـوطن بـالقرب مـن السـوق األكثـر أمهيـة اة عن تفضيل الشركات لروابط الفوقية املتمثلة يف قوة التمركز الناجتا

  .)السوق الواسع(

   الــــذي يعــــرض الــــروابط التحتيــــة املتمثلــــة يف قــــوة التمركــــز املتعلقــــة باملســــتهلكني الــــذين يبحثــــون عــــن املكــــان

  .التشكيلة الكبرية من املنتجات

  

                                                           
  .150ص  ،مرجع سبق ذكره ،عبد القادر ناصور  1
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ـــ و تركـــز النظريـــات     علـــى خمتلـــف العناصـــر احملـــددة لقـــرار االســـتثمار األجنـــيب  ةاملتعلقـــة  باحملـــددات و العوامـــل املوقعي

و قــــد أجريــــت عــــدة دراســــات حــــول تــــوطني األنشــــطة  ،املباشــــر ســــواء ارتبطــــت ببيئــــة الدولــــة األم أو الدولــــة املضــــيفة

  :  االستثمارية خاصة الصناعية منها و من بني هذه الدراسات

  نظریات التوطن :  أوال   

و مـن بـني االسـتثماري يف حتديـد العوامـل املـؤثرة يف اختيـار موقـع النشـاط  ةإىل رغبـن طو بنظريـات التـ االهتمـاميرجع     

    :اليت اهتمت �ذا اجلانب جندالدراسات 

  نظريـــــة A.Weber  )1909(  : تطرقـــــت هـــــذه النظريـــــة إىل أهـــــم العوامـــــل املـــــؤثرة يف اختيـــــار موقـــــع النشـــــاط                 

 :  1و املتمثلة يف

 أشار :تكاليف النقلWeberإىل أن املشاريع و األنشطة االقتصادية تتوطن يف املنـاطق الـيت تكـون فيهـا 

 .  على اختيار املواقع تكلفة النقل منخفضة، و يرى أن تكلفة النقل هي العامل األساسي الذي يؤثر

 يف نظريـة لثاين االتوطين احملدد  متثل تكلفة العمل: تكلفة العملWeber  ،تيـار موقـع يف اخ لـه أثـر كبـري

 . شاريع إليهاملاجذب  على  لعماملشروع على أساس أن املنطقة األقل تكلفة من حيث العمل ت

 أشـــار :عوامـــل التكتـــل أو عـــدم التكتـــل Weber  ن عوامـــل التكتـــل تعمـــل علـــى جتميـــع الصـــناعاتأإىل       

عوامــل عــدم التكتــل  و النشــاطات يف نقــاط معينــة لالســتفادة مــن الوفــورات الداخليــة و اخلارجيــة، بينمــا

  .تعمل على توزيع النشاطات عندما تصل إىل نقطة الالوفورات

  

  

                                                           
:  لفكر التوطن، متاح على املوقع اإللكرتويناقليم جنوب الصعيد، الدراسات النظرية : اسرتاتيجية توطني املشروعات الصناعية يف مصر، دراسة حالة   1

http://www.cpas-egypt.com/pdf/Mamdoh_Mostafa/PHD/002.pdf 15/06/2014:، تاريخ االطالع.  
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  نظرية أوجست لوش Losch August : كزر Losch  August  و املوقـع على دور السـوق  نظريتهمن خالل                

ــــحيتالــــ يف جــــذب الصــــناعات ــــايل هــــو  حتقــــق أكــــرب رب ــــرب أن املوقــــع املث ــــك، و اعت ــــذي تر  ذل ــــه األربــــا ال            حتفــــع في

  :1مع تواجد العناصر التالية فعن التكالي

   س املالأمكاين بالنسبة للمواد اخلام أو العمالة أو ر  اختالفموقع متجانس ليس فيه. 

  كثافة سكانية متزنة . 

  عدم وجود تداخل موقعى بني املصانع.  

  غـــــــرايف تعـــــــود هـــــــذه النظريـــــــة للعـــــــامل اجل  :نظريـــــــة األمـــــــاكن املركزيـــــــةChristaller  )1937(                  و الـــــــذي بـــــــني

يف اختيـار مواقـع تركـز نشـاطات   *دور تكاليف النقل و اقتصاديات احلجم و اقتصـاديات التكتـل من خالهلا 

             أخــــدا بعـــني االعتبــــار اجلوانـــب االجتماعيــــة مــــن خـــالل النظــــر إىل متركـــز الســــكان علـــى أنــــه الغايــــة ،الشـــركات

   . يع األنشطة االقتصادية باعتبارهم السوق املستهلكة للسلع و اخلدماتز حتديد و تو و الوسيلة يف 

              مـــن خـــالل دراســـته اخلاصـــة باجلغرافيـــا االقتصـــادية احلديثـــة)  Krugman  )1991أكـــد لســـياقو يف هـــذا ا  

كــاليف تالتحكـيم بــني تطلــب يالتفــاعالت االجيابيــة بـني األســواق و املســتهليكني و الشـركات املســتثمرة أن  علـى

             هــذا القــرارنتــاج و التــوطن يف اخلــارج مــن عدمــه  و يتوفــق النقــل و اقتصــاديات احلجــم مــن أجــل اختــاذ قــرار اإل

ألن التمركـز اجلغـرايف للشـركات يفسـر انطالقـا  ،من األسواق بو مدى القر  االستثمارية نشطةألاعلى خصائص 

أشــــار و قــــد  ،بــــذلك مســــار تراكمــــي لعمليــــة التكتــــل بيــــة بــــني الشــــركات مشــــكالرات اخلارجيــــة االجياو مــــن الوفــــ

Rugman   مبعـــىن أن الشـــركة  ،أن قـــرار التـــوطن يف اخلـــارج هـــو امتـــداد لقـــرارات السياســـات الداخليـــةأيضـــا إىل

                                                           
  .نفس املرجع   1

تحقق للمنشأة الصناعية من املنشآت الصناعية األخرى أو خدمات البنية اإلرتكازية أو ما يطلق عليه باهليكل اقتصاديات التكتل نقصد �ا املنافع اليت ت* 

  .السفلي ملنطقة التكتل الصناعي
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          ســـتفادةبعـــد اال و تصـــريف منتوجا�ـــا إىل أســـواق البلـــد املضـــيف يف منطقـــة معينـــة �ـــدف التوســـع ار التـــوطنتـــخت

  .من احلوافز املقدمة من احلكومة يف مجيع ا�االت خاصة االقتصادية

   نظــریة الموقع  : ثانیا    

فــاملوقع االســرتاتيجي  ،جر يف اخلــام العوامــل الــيت تــؤثر علــى قــرار الشــركات لالســتثمار أهــحــد أ اجلغــرايفيعــد املوقــع          

         يســـاعد القـــرب مـــن مصـــادر الثـــروة و األســـواق الدوليـــة الكبـــرية   الســـيمامـــع خمتلـــف أنشـــطة املســـتثمرين  يـــتالءمالـــذي 

  .على استقطاب االستثمارات املباشرة

لالستثمار و ممارسة األنشطة  جماالإن حمور اهتمام نظرية املوقع يرتبط باختيار الدولة املضيفة اليت تكون           

يوجد  وفقا هلذه النظرية ، وت اخلاصة بالبيئة و املوقعأو التسويقية، حيث تركز على العوامل و احملددا اإلنتاجية

منح التصدير إليها أو  بنيأو املفاضلة   دولة معينةستثمار يف الا اختيار على قرار تؤثراليت  العواملالعديد من 

  : 1العوامل نذكرو من أهم هذه   الرتخيص

 حجم السوق                          ،اإلعالنوكاالت  درجة املنافسة، منافذ التوزيع،مثل  :العوامل التسويقية

، درجة التقدم التكنولوجي، الرغبة يف احملافظة على العمالء السابقني، احتماالت التصدير لدول منوهمعدل و 

 .  إخل...أخرى 

 يسعى املستثمرين األجانب وراء عملية توطني نشاطا�م يف اخلارج  :العوامل املرتبطة بالتكاليف            

املرتبطة بالتكاليف و من بني العوامل ، نتاجإىل البحث عن أقل مستوى من التكاليف اخلاصة بعمليات اإل

اخنفاض مستويات األجور و توفر  ،مدى توافر األيادي العاملة، القرب من املواد اخلام و املواد األولية جند

 . إخل...التسهيالت اإلنتاجية ،رؤوس األموال

                                                           
  .403، مرجع سبق ذكره ، ص اقتصاديات األعمال و االستثمار الدويلأبو قحف عبد السالم،     1
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  مثل التعريفة اجلمركية و نظام احلصص  :)ضوابط التجارة اخلارجية ( ةاإلجراءات احلمائي              

 . خرى املفروضة على التصديرالقيود األو 

  االستقرارمثل االجتاه العام أو مدى القبول أو الوجود األجنيب : العوامل املرتبطة مبناخ االستثمار 

اليت متنحها  و التسهيالت احلوافز ،صرف و النظام الضرييبو مدى توفر االستقرار يف أسعار ال السياسي

 . جانباحلكومة للمستثمرين األ

 املوقع اجلغرايف إمكانية حتويل مدى توفر الثروات الطبيعية ،ةمثل األرباح و املبيعات املتوقع :عوامل أخرى ،

 .إخل.…، إمكانية التجنب أو التهرب الضرييب1األرباح و رؤوس األموال للخارج

 نظریة الموقع المعدلة :  ثالثا 

حيـث توصـال مـن خالهلـا إىل حتديـد   Robock et Simmondsمت تقـدمي هـذه النظريـة مـن طـرف االقتصـاديني     

  : و تتمثل يف ثالثة عوامل مؤثرة على قرار االستثمار األجنيب املباشر

 . ملضيفة لالستثمارتتضمن خصائص املنتج و اخلصائص املرتبطة بالدولة ا: العوامل الشرطية   - 01

 . تتعلق باخلصائص املميزة للشركة و املركز التنافسي: العوامل الدافعة   - 02

        تـــرتبط باخلصـــائص التنظيميـــة للدولـــة املضـــيفة و العالقـــات الدوليـــة و اخلصـــائص         : العوامـــل احلاكمـــة   - 03

 . املميزة للدولة األم

يـات السـابقة بإشـار�ا إىل العوامـل الدافعـة لالسـتثمار األجنـيب املباشـر الـيت تتميز هذه النظرية عن غريهـا مـن النظر      

خاصة تلك اليت تتعلق باحلوافز و الضمانات اليت متنحهـا احلكومـات لشـركا�ا  احملليـة مـن أجـل  ،ترجع إىل الدولة األم

                                                           
1 Malika hattab, christman, investissement directs étrangers et développement local: les limites des politique 

d’attractivité, critique, économique, revue trimestrielle, été-automne 2001,rabat, Maroco,p 61. 
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ـــام مبشـــاريع اســـتثمارية و تســـويقية خـــارج حـــدودهادعمهـــا  يمـــا يلـــي جـــدول يوضـــح بالتفصـــيل و ف ،و تشـــجيعها للقي

  . العوامل الثالثة املؤثرة على قرار االستثمار يف اخلارج

  العوامل المؤثرة في االستثمار األجنبي المباشر حسب نظرية الموقع المعدلة : 2-2الجدول رقم     

  أمثلــــــــــــــــــــة  العوامـــل الشرطيــــــــــــــة

  خصائص السلعــــة
متطلبات اإلنتاج للسلعة ،سلعة ، استخداما�ا ، درجة حداثتهانــوع ال

  )الفــنـيـة و املـالـيـة و الـبـشـريــــة(

  .اخل........خـــصـــائــص الـعـمـلـــيـــة اإلنتاجيــــــة 

  اخلصائص املميزة للدولة املضيفة

  

ــــــع الــــــدخل، تــــــوفر املــــــوارد البشــــــرية  ــــــب الســــــوق احمللــــــي ، منــــــط توزي و  طل

                بيعيةمـــــــــــــــدى التقـــــــــــــــدم احلضـــــــــــــــاري  خصـــــــــــــــائص البيئـــــــــــــــة السياســـــــــــــــية الط

  .و االقتصادية

  

العالقات الدولية للدولة املضيفة مع 

  الدول األخرى

نظم النقل و االتصاالت بني الـدول املضـيفة و الـدول األخـرى  االتـفـاقــات 

ــــيت تســــاعد علــــى حريــــة انتقــــال رؤوس األ مــــوال االقـتـصـاديـــــة و السياســــية ال

  .اخل.......واملعلومات و البضائع و األفراد و التجارة الدولية 

  أمثلـــــــــــــــــــــــة  العوامـــــل الدافعــــــــــــــة

  

  اخلصائص املميزة للشركة

  

حـجــــم  ،أو التكنولوجية  مـدى تـوافــر املـوارد املـالـيـة و الـبشـريـة و الفنية

  .ــةالـشـركـــــــــ

القــــدرة النســــبية للشــــركة علــــى املنافســــة و مواجهــــة التهديــــدات و األخطــــار   املركــــــز التنافســــــــــــي
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منشــورات دار أســامة للنشــر                    ، الطبعــة األولــى ،الممارســات النظريــة و: أســس االقتصــاد الــدولي  ،جميلــة الجــوزي : ر المصــد 

   .  265/266ص ص  ،2013 ،الجزائر ،و الطباعة

  

االســـتثمار تـــوطن النظريـــات املرتبطـــة باحملـــددات و العوامـــل املوقعيـــة  علـــى احملـــددات املكانيـــة املـــؤثرة يف قـــرار  ركـــزت     

الشـــرطية   العوامـــليف   متثلـــت الســـابقةأضـــافت حمـــددات مل تـــذكر يف النظريـــات ث حيـــاملباشـــر يف دول معينـــة، األجنـــيب 

         و رغبتهـــا  يف الســـيطرة  بالشـــركات ملرتبطـــةيف حـــني أمهلـــت اإلمكانيـــات اخلاصـــة و املزايـــا االحتكاريـــة ا والعوامـــل الدافعـــة

االســـتثمار بلقيـــام  اأساســـي امتثـــل  شـــرط علـــى األســـواق اخلارجيـــة و توجيههـــا خلدمـــة أهـــدافها الرئيســـية، بـــالرغم مـــن أ�ـــا

غــري كــايف  فقــط املوقــع تــوفر مزايــاإن فــخــرية وفقــا هلــذه األ و، OLIاألجنــيب املباشــر وأحــد احملــددات األساســية  ملقاربــة  

  . يف اخلارج االستثماربعملية  قيام لل

  

  .اخل........التجارية 

  أمثـلــــــــــــــــــة  )الضابطــة ( العوامـــــل الحاكمـــة 

  اخلصائص املميزة للدولة املضيفة

  

ــــح ا ــــن و اللوائــ ــــات الــقــوانـيــــ ــــوظيف و الـســيـــاســـ  إلداريــــة، و نــــظم اإلدارة والتـ

  .اخل.........و الـحـوافز اخلاصة باالستثمارات األجنبية  

  اخلصائص املميزة للدولة األم

  

       القـــوانني و اللـــوائح و السياســـات اخلاصـــة بتشـــجيع تصـــدير رؤوس األمـــوال

      . و االستثمارات األجنبية 

  .ارتفاع تكاليف اإلنتاج املنافســة و

ــــق   العـــــوامـــل الـدولـــــيــــــــــــة االتفاقـــات املربمـــة بـــني الـــدول املضـــيفة و الدولـــة األم و املبـــادئ و املـواثـيـ

  .الـدولـيــة الـمـرتـبطة باالستثمارات األجنبية بصفة عامة
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 التدویل نظریات :  المطلب الثالث   

على تكامل  تركز أل�ا، األجنبية االقتصادية النظرية بالنسبة للشركات من أهم التطوراتالتدويل تعترب نظريات     

ن عدم  أيتمثل يف و تقوم على افرتاض أساسي ، أنشطة الشركات العابرة للحدود خاصة يف جماالت البحث و التطوير

 األصولذه اخلي هلكمال األسواق حيول دون قيام جتارة دولية كفء بالنسبة لألصول املعنوية، وعليه فاالستخدام الد

باإلضافة إىل ضمان عدم دخول على أسواقها، لفة تالشركات من ختطي القيود اليت تفرضها احلكومات املخ ميكن

            و من بني النظريات اليت تشرح تدويل اإلنتاج  ،حبوزة الشركاتلألصول منافسني جدد لألسواق طاملا امللكية اخلاصة 

   : زايا االحتكارية جندأو االستخدام الداخلي للم

  نـظریة تــدویـل اإلنـتاج  :  أوال  

            الدتفضيل الشركات الدخول إىل األسواق من خالل االستثمار األجنيب املباشـر بـ أسبابتركز نظرية التدويل على      

و املفــاهيم   ا االحتكاريــةإبــرام العقــود و االتفاقيــات، و ذلــك مــن خــالل االعتمــاد علــى املزايــالتصــدير و مــن عمليــات 

    .املرتبطة بالتكاليف

.                          1و يعرف تدويل اإلنتاج على أنه قدرة شركة ما على السيطرة على السوق الدويل ذو اهليكل االحتكاري

            مت عرفت تعديالت متتالية  )kaydour 1934(ألول مرة على يد كايدور كفكرة طرحت  تدويل اإلنتاج و 

املكلمة يف مقاله حول طبيعة الشركات و نظريته حول تكاليف الصفقات )  Coase1937( على يد كل من كواس

        تضمن جممل التكاليف الناجتة تأن تكاليف الصفقات  بني من خالهلا حيث، )Williamson( لدراسة ويليم سون

إىل أن تكاليف  فقد أشار ) Coase( بينما ،أو بني املنظماتعن العقود اليت تتعلق بانتقال امللكية بني األفراد 

ن هلذه التكاليف كو مي ،الصفقات ترتبط بالبحث عن املعلومات و نقائص السوق، تنظيم الشركة و مراقبة عمليا�ا

                                                           
  .  45رضا عبد السالم، مرجع سبق ذكره، ص   1
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لذلك فإن التدويل ميكن الشركة من تقليص ، أن ترتاكم بواسطة اقتصاديات احلجم اخلارجية و تدخالت احلكومات

                               .نتاجية بنفسهااإل االسوق و تنظيم هياكله اجتاهو يسمح هلا بتبديل   خمتلف هذه التكاليف

            رغبة الشركةأن  ) Bakili et Kasson 1967  (بني  باكيلي و كاسون  )Coase( ل  و استنادا 

           أربعة جمموعات  بنيالتداخل ة اخلاصة يعود إىل الداخلي  للمزايا االحتكاري لالغو االست مايف االستخد

  :  1يف ما يليمن العوامل املتمثلة 

العوامــــــــل اخلاصــــــــة مبســــــــتوى املشــــــــروع و املتمثلــــــــة يف قدرتــــــــه علــــــــى تنظــــــــيم ســــــــوق داخلــــــــي خــــــــاص بــــــــه                   - 01

 . على مستوى شبكة الشركة األم و الفروع التابعة هلا 

 . ستوى الصناعة و املتمثلة يف طبيعة املنتجات و هيكل الصناعةالعوامل اخلاصة مب - 02

   .و اجلغرافية العوامل اخلاصة املرتبطة باإلقليم و املتمثلة يف اخلصائص االقتصادية و االجتماعية   - 03

  . العوامل اخلاصة املتعلقة بالسياسات الدولية مثل العالقات السياسية و املالية - 04

اج متكن الشركة من االحتفاظ مبلكية أصوهلا املميزة بصفة مثلى من خالل استغالل املزايا إن عملية تدويل اإلنت    

  . اخلدمات و حجم عوائدها قدرا�ا اإلنتاجية و التوزيعية للسلع و على ، مما يؤثراألسواق اخلارجيةاملتوفرة يف 

  

   نــظریة الـحمایة :  ثانیا  

 عظمتفكلما  كبري مع مسالة كيفية قيام شركة ما حبماية أسرارها املعرفية  إن فكرة تدويل اإلنتاج ترتبط بشكل       

من خالل عمليات  و احلفاظ على معارفها، ى الشركة كلما كان ذلك دافعا هلا للقيام حبماية أصوهلادأصول امللكية ل

  .  فسية خاصة، باعتبار أن هذا األسلوب مينحها مزايا تنا2االستثمار يف اخلارج بدال من منح الرتاخيص

  

                                                           
1
  . 89بغداش عبد الكریم ، مرجع سبق ذكره، ص   

2
  . 45رضا عبد السالم، مرجع سبق ذكره، ص   
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و يقصد باحلماية املمارسة الوقائية اليت تقوم �ا بعض شركات االستثمار لضمان عدم تسرب املعلومات و األسرار    

املعرفية اخلاصة باالبتكارات اجلديدة خاصة تلك اليت ختص جماالت اإلنتاج و التسويق إىل اجلهات احمللية يف أسواق 

             و جتنب املنافسة ة املزايا اخلاصة اليت تتمتع �ا هذه الشركات من أجل حتقيق التميز، أي مبعىن محاي1الدول املضيفة

  .الدخول إىل األسواق و كسر القيود املطبقة فيها مثل العوائق اجلمركية و نظام احلصص من قبل شركات أخرى، و

  نظریة المنظمة :  ثالثا      

             كــز علــى قــرارات و تصــرفات مســريي الشــركات كمحــدد للقيــام بعمليــة االســتثمارالــذي ير  االجتــاهتبــني نظريــة املنظمــة    

  : 2فقا هلا فإن قرار االستثمار أو تدويل اإلنتاج يتوقف على عنصرين اثنني و مهاو  يف اخلارج، و

 موقـــف و تصـــرفات مســـريي الشـــركات مـــن حيـــث رغبـــتهم أو اعراضـــهم يف تـــدويل نشـــاط الشـــركة الـــيت يـــديرو�ا 

          حبيث يتأثر هذا املوقف مبدى قدرا�م العلمية و التسريية  و مدى إدراكهم بفرص االسـتثمار املتاحـة يف اخلـارج 

 . و املخاطر اليت حتيط �ا

 ــــــل ــــــأثر هــــــذه االســــــرتاجتيةاســــــرتاجتية الشــــــركة يف املــــــدى املتوســــــط و الطوي ــــــث تت             مبجموعــــــة مــــــن العوامــــــل ، حي

 :  يلي ميكن إجيازها فيما

 . العوامل اخلارجية املرتبطة مبدى التخوف من املنافسة اخلارجية أو فقدان أسواق معينة    - أ 

تســـــيري الشـــــركات يف التـــــوطن يف اخلـــــارج  و حتويـــــل  ىلعوامـــــل الداخليـــــة املرتبطـــــة برغبـــــة القـــــائمني علـــــا  - ب 

 . الشركات إىل شركات متعددة جنسيات

  

                                                           
  . 182، ص 2004، الوراق للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة األوىل  التمويل الدويلفليح حسن خلف،   1

  . 91بغداش عبد الكرمي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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إال أننا  التدويل املفسرة ألسباب حدوث االستثمارات األجنبية املباشرةمن أمهية النظريات املرتبطة ب بالرغم      

و ركزت على جوانب حمددة  ، جندها قد أمهلت بعض عوامل اجلذب اليت تتميز �ا الدول املضيفة لالستثمارات

على نظم أو االعتماد   كالتكلفة و كيفية السيطرة على األسواق اخلارجية سواء من خالل اتباع أساليب احلماية

ال تستويف  كو�ال OLIإىل مقاربة  دارة يف الشركة، لذلك تعترب غري كافية لتفسري حركة االستثمار املباشر بالنظراإل

ع القدره على التدويل يتيح للشركة فرصة القيام ملشروط اليت حدد�ا املقاربة ألن توفر الشركة على املزايا االحتكارية ا

  .أو منح الرتخيص الستخدامها من طرف للشركات احمللية لخارجلبعمليات التصدير 

               نظرا العتمادها أهم النظريات القادرة على شرح ظاهرة االستثمار األجنيب املباشر من OLIمقاربة  تعترب     

أشار  حيثنتقادات، تعرضت ال ، و بالرغم من أمهيتها فقدمكملة لتفسريات النظرية السابقة على عوامل متعددة

مل تشرح العالقة بني مزايا امللكية و التدويل و مزايا التـمركز يف الســوق  النظريةإىل أن   (Bacli 1982) بكلي

كما  كل عنصر من تلك العناصر بشكل منفرد دون اإلشارة لعالقة التأثري و التأثر فيما بينها  عاجلتحيث ، املضيف

و عدمية القيمة ألن فكرة التدويل أي جعل السوق دولية كافية  على انفراد غري جمدية ةأن معاجلة فكرة مميزات امللكي

  .1الشركة التكنولوجية و اإلداريةال ميكن للشركة تدويل اإلنتاج بدون مزايا راجعة لقدرات  لشرح الظاهرة ألنه

            بينما عمليا ميكن  ،ر مزايا امللكية للشـركة فقـطافرتضت النظرية  أن التعاقدات يتم استخدمه يف حالة توافكما  

                  النظرية بشكل كبري وقد ركزت ،2أن يستخدم هذا األسلوب يف حالة توافر مزايا امللكية ومزايـا املوقـع أيضا

تعددة نشاطات الشركات م ها لقيامتفسري يف  -يف إطار شرح مزايا امللكية -   على القدرات التكنولوجية و املالية

               امليزات االحتكاريةمثل هذه  يف حني هناك بعض الشركات من الدول النامية ال متتلك  يف اخلارج اجلنسيات

                                                           
  . 57رضا عبد السالم، مرجع سبق ذكره، ص   1

  .  41ساعد بواري، مرجع سبق ذكره، ص   2
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علـى اإلنتـاج كثيـف العمالة واخنفاض تعتمد أل�ا شركات متعددة اجلنسيات  استطاعت أن تكون مع ذلك و 

  . 1األسواق الدولية الدخول يف و  راالستثما واالعتماد على القدرات الشبكية، التكاليف

  المتعلقة باالستثمارات األجنبیة المباشرة االقتصادیة الدولیة المستجدات  و OLIمقاربة : المبحث الثالث  

األجنيب املباشر اهتماما كبريا من طرف اهليئات و املنظمات الدولية خاصة يف ظل التحوالت  يشهد االستثمار      

دور  و أثر توضحمل   املفسرة لهالنظريات  عظمغري أن م ،عتباره وسيلة جد هامة تدعم التجارة الدوليةك اللو ذ الراهنة

قيات اهذه االتف أمهيةمن  بالرغم تحرير التجارة و االستثمار الدولينيلبه من اتفاقيات ت املنظمات الدولية و ما أت

 OLIو باعتبار مقاربة  لتجارية عرب خمتلف أحناء العاملاالستثمارية و اكبري يف توسيع النشاطات   لبشك هاتسامهوم

هذا املبحث ربطها مع بعض  مقاربة شاملة تضم العديد من األفكار املرتبطة مبجاالت االستثمار، حاولنا من خالل

  . املستجدات االقتصادية العاملية الراهنة املرتبطة حبركة االستثمار األجنيب املباشر

   و العولمة االقتصادیة   OLIة مقارب: المطلب األول    

باالستثمار األجنيب املباشر خاصة مع اجتاه اقتصاديات العامل حنو املزيد من تزايد االهتمام يف الفرتة األخرية     

حركات التحرر االقتصادي و االنفتاح و زيادة التكتالت االقتصادية العمالقة، و ما ترتب على ذلك من تنامي ظاهرة 

يف ثالثة عوامل مرتبطة  OLIهذه األخرية اليت حتكمها عدة حمددات خلصتها مقاربة  ارات األجنبية،جذب االستثم

حقق يتي ذال متعددة اجلنسيات عوملة اإلنتاجمن أكرب اهتمامات الشركات أن بالعوملة االقتصادية، لكون  كبرياارتباطا  

                                                           

1 Pavida Pananond, The making of Thai Multinationals: a comparative study of the growth and 

internationalization process of Thailand's charoen pokphand and Sian ciment groups, Journal of Asian 

Business, Vol 17, n°3, 2001, p.p.42-46. 
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اجلودة و   ب املنتجات املتميزة ذات التكنولوجيات العاليةاملناسبة القادرة على إستعاو األسواق ظل اختيار املواقع  يف

   . الرفيعة

   تعریف العولمة  االقتصادیة : أوال  

            ما يعنيه  كل  النظام االقتصادي العاملي اجلديد إىل إسقاط حاجز املسافات بني الدول و القارات مع يتجه    

الركيزة األساسية أن  ينيعهذا  ،التنافسية املزاياوالسعي إىل اكتساب من تزايد احتماالت النمو و التقدم االقتصادي 

           امتالك امليزة أو القدرة التنافسية هي هي املوارد الطبيعية، بل أصبحت الركيزة مل تعد و القدرة االقتصادية  للقوة

ما عمق االجتاه حنو  ذاو ه ،إخل.... و اإلدارةاإلنتاجية واجلودة  ،و اليت تدور حول التكلفة و السعر  يف ا�ال الدويل

   .طار العوملة االقتصاديةإيف  املتبادل التجاري االعتماد

          �دف إىل حتقيق الرخاء االقتصادي ، العوملة ظاهرة معقدة تتضمن فوائد عديدة حيث تعترب قوة جاذبة للمنافعف    

و التدفقات الرأمسالية  امهة من االستثمار األجنيب املباشرالتوسع الدويل مبسعلى و العمل  ،من خالل حترير التجارة

  . 1الضخمة عرب احلدود

 �ا حتول العامل إىل منظومة من العالقات االقتصادية املتشابكة اليت تزداد تعقيدا لتحقيقأو تعرف كذلك على    

           لسلعاكل من اخلامات و   يفر خيتبادل فيه العامل االعتماد بعضه على بعضه األ ،سيادة نظام اقتصادي واحد

و ال   و األسواق و رؤوس األموال و العمالة و اخلربة، حبيث ال قيمة لرؤوس األموال من دون استثمارات و املنتجات

   .2من دون أسواق تستهلكها قيمة للسلع

  

    

                                                           
1 Ait Mokhatar Omar, La mondialisation Caractéristique et Impact, Revue académique des études 

sociales  et humanes, 09  - 2013, p 18  .  ( http://www.univ-chlef.dz/ratsh/REACH_FR/Articl.) 

  . 66، ص  2011، 86االقتصاد،العراقية للمجالت األكادميية، العدد ، جملة اإلدارة و العوملة االقتصادية و تأثريها على الدول العربيةأمحد عبد العزيز و أخرون،    2
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   خصائص العولمة االقتصادیة:  ثانیا  

  : ية و لعل أبرزها ما يليتتعدد خصائص العوملة االقتصاد    

إن أهم مميزات العوملة االقتصادية سيادة آلية  :سيادة آلية السوق و السعي إىل اكتساب القدرات التنافسية  

و تعميق تلك  ورات التكنولوجيةتطالسوق والسعي إىل اكتساب القدرة التنافسية من خالل االستفادة من ال

  .ودة عاليةنتاج بأقل التكاليف و جباإل والقدرات 

حاجز املسافات بني و يتحقق هذا االجتاه يف ظل اسقاط : تزايد االجتاه حنو االعتماد االقتصادي املتبادل   

 . باتفاقيات حترير التجارة الدولية  و تزايد حرية انتقال رؤوس األموال العملالدول و 

                      ات العوملـــــــــة لكـــــــــون تعتـــــــــرب هـــــــــذه اخلاصـــــــــية مـــــــــن أبـــــــــرز مســـــــــ:جلنســـــــــيات متعـــــــــددة ا تعـــــــــاظم دور الشـــــــــركات   

           الــيت تتمتــع  �ــا تعمــل علــى عوملــة األنشــطة اإلنتاجيـة املختلفــة حبكــم اخلصــائصالشـركات متعــددة اجلنســيات أن 

 يف مجيــع امليــادينو مهــارة التســيري اخلــربة  ،مــن خــالل حركــة االســتثمار األجنــيب املرافــق لنقــل التكنولوجيــاو ذلــك 

           ن عمالــة علــى أســاس الكفـــاءة بغــض النظــر عــن اجلنســـية مــ و مــا حتتــاج إليـــه طــاراتانتقــاء اإلفة إىل باإلضــا

 .من أي بلد متتد إليه نشاطا�ا و احلصول على متويل

   بالعولمة االقتصادیة  OLIعالقة مقاربة :  ثالثا     

الشركة ب املتعلقة تلك أمهها اخلارج العتبارات ثالثة فإن الشركات تقوم بعمليات االستثمار يف  OLIوفقا ملقاربة      

         تكنولوجيا و القدرةالعلى  كز هذه املزايا بدرجة أوىلتتر و ، أو املزايا االحتكارية و يعرب عنها مبزايا امللكية ذا�ا

   . ميةو التنظي و اإلدارية  ذلك بعض اخلصائص التمويليةإىل املنتجات املتميزة، أضف  ابتكارعلى 

منو كبري بفضل عمليات  و تطوراألخرية  اآلونةعرفت يف حيث لظاهرة العوملة،  ةتابع اتمتغري  هذه املزاياو تعد 

  . عدد الشركات متعددة اجلنسيات و توسع نشاطا�ا ازديادو التحرر االقتصادي، و  االندماج
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        تغريات اهلامة املكأحد   اخاصة بعد ادخاهلوملة الع أكثر املتغريات حساسية لظاهرةمن تعترب التكنولوجيا  و   

            هذا من ناحية  يعتمد عليها يف قياس درجة االنفتاح التجاري الدويل، أصبح قدو  يف النموذج الداخلي للنمو،

املتزامنة مع حركات التحرر االقتصادي خاصة يف جماالت االتصاالت  و من ناحية أخرى فإن التطورات التكنولوجية

           اليت مل تعد حمصورة يف السعر التنافسيةالقدرات    خصوصا من جانب OLIت بعدا جديدا ملقاربة و النقل أعطي

مع املتغريات  و اجلودة، بل أصبحت أمشل تضم معايري متعددة أبرزها إدارة اجلودة الشاملة و القدرة على التكيف

  .العامليةاحمللية و 

  تجارة  و المنظمة العالمیة لل OLIمقاربة : المطلب الثاني   

 املنظمة العاملية للتجارة اليت سامهت على غرار باالستثمار األجنيب املباشرالدولية  املنظمات واهليئاتاهتمت     

         بني الدولحركة التجارة الدولية و انتقال رؤوس األموال و االستثمارات األجنبية دعم  و زيادةيف  اتفاقيا�ا و مببادئها

و قد جتسد ذلك  ،العامليةعزيز التنمية االقتصادية و حتسني البيئة االجتماعية مبا يتوافق مع التطورات �دف ت هاتو محاي

يستند الذي  الدويل و االنتشار توسيع النشاطيف  الشركات األجنبية ةتراعي رغب من االتفاقيات الدولية   جمموعةيف 

   .يف حد ذا�ا أو بالبلد املضيف بالشركة تلك املتعلقة  ة سواءمكانيات املختلفو املزايا و اإل على احلوافز

  االستثمار األجنبي المباشر و المنظمة العالمیة للتجارة  :  أوال   

قبل تأسيس املنظمة العاملية للتجارة كانت االستثمارات األجنبية املباشرة مرتبطة جبهود الدول و االتفاقيات       

على حترير التجارة اخلارجية و تنشيط  ايف ا�ال االقتصادي، ألن جل االهتمام كان منصب األطراف  املتعددةو  الثنائية

إال أن االتفاقيات النهائية جلولة األروغواي و اليت أسفرت  ،التبادل التجاري و ضمان مناخ مالئم للمنافسة الدولية

هامة متعلقة باالستثمار األجنيب املباشر و نشاطات  حة وجارة أعطت نصوصا واضتعن تأسيس املنظمة العاملية لل

مثل مبدأ ، و محاية االستثمارات تكرس املبادئ العامة املتفق عليها دوليا يف جمال معاملة، الشركات متعددة اجلنسيات

  :   تاليةضمن االتفاقيات الو ذلك و مبدأ املساواة و شرط الدولة األوىل بالرعاية  املعاملة العادلة
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 ة بتدابري االستثمارطاالتفاقية التجارية املرتب . 

 التجارية املرتبطة حبقوق امللكية الفكرية االتفاقية . 

 العامة للتجارة يف اخلدمات االتفاقية.  

ـــيت تقـــوم �ـــا الـــدول     ـــة  خاصـــة إن هـــدف هـــذه االتفاقيـــات هـــو دعـــم اجلهـــود ال            قامـــة عالقـــاتإيف اطـــار منهـــا النامي

                       التوفيـــــق بـــــني مصـــــاحل البلـــــدان املتقدمـــــة  فة إىلا، إضـــــاقليميـــــة تشـــــجع التجـــــارة و االســـــتثمار األجنـــــيب املباشـــــرو روابـــــط 

              االســــتفادةو مصــــاحل الــــدول الناميــــة الــــيت حتــــاول ، الــــيت تبحــــث عــــن وســــيلة  دوليــــة حلمايــــة أمــــالك مواطنيهــــا يف اخلــــارج

  . 1فها التنمويةمن رؤوس األموال األجنبية لتحقيق أهدا

ــــنظم االســــتثمارات األجنبيــــة املباشــــرة     ــــدابري ت            و تركــــز االتفاقيــــة التجاريــــة املرتبطــــة باالســــتثمار علــــى جمموعــــة مــــن الت

هــذه  و تشــتمل ،و توجههــا حنــو ا�ــاالت و األنشــطة  الــيت ختــدم خطــط و بــرامج التنميــة االقتصــادية يف الــدول املضــيفة

اإلعفــاءات هــذه احلــوافر أشــكاال عديــدة أمههــا تخــذ زايــا الــيت تشــجع و جتــذب االســتثمار، وتالتــدابري علــى احلــوافز و امل

  . الضريبية و اجلمركية حتسني البيئة االستثمارية من اجلانب االقتصادي و القانوين، اإلعانات و منح االستثمار

اءات الـــيت تعمـــل علـــى حتقيـــق عـــرف مبتطلبـــات األداء و تتمثـــل يف جمموعـــة اإلجـــر تو هنـــاك شـــكل أخـــر مـــن التـــدابري  

  .    األهداف االقتصادية للدول املضيفة و أمهها  خلق فرص العمل، تشجيع و تنمية الصناعات احمللية

              أما فيما يتعلق باالتفاقيات التجارية املتعلقة حبمايـة امللكيـة الفكريـة فقـد ركـزت مناقشـا�ا علـى محايـة امللكيـة الفكريـة   

   :ت التجارية و جتنب رفع رسوم عالية مقابل براءات االخرتاع، و ذلك من أجل حتقيق األهداف التاليةو العالما

   تشجيع العمل املبتكر . 

   حتقيق املنافسة املشروعة . 

 

                                                           

  . 111عيبوط حمند وعلي، مرجع سبق ذكره ، ص   1 
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   ار أجنيب مباشر و مشاريع مشرتكة و ترخيصات تسهيل نقل التكنولوجيا يف شكل استثم.  

و الـــيت تعـــد أول اتفاقيـــة متعـــددة األطـــراف  - )GATS( ة  للتجـــارة يف اخلـــدماتأمـــا خبصـــوص االتفاقيـــات العامـــ    

أحـد أهـم الركـائز املعتمـد عليهـا يف تطـوير التجـارة الدوليـة  ميكـن اعتربهـاو  ،تتضمن أحكاما لتجارة اخلدمات و حتريرهـا

معظمهـا تأكيـد يف عامـة هـي  التزامـات و ضـوابط علـى امشلـتقد ف -و االستثمار األجنيب املباشر يف امليدان اخلدمايت

  .   و التقيدية وائق التمييزيةعال بإزالة  االلتزامطراف و تعدد األعلى جتسيد قواعد النظام التجاري امل

  بالمنظمة العالمیة للتجارة  OLI  عالقة مقاربة: ثانیا    

أمام  رص االختيارفإن املنافسة على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة وسعت من فDunning   وفق     

ىل املطالبة بأنظمة استثمارية أكثر شفافية و استقرار و مرونة معدة و مراقبة من طرف إالذي أدى  األمر املستثمرين

         و الفعالية  ، تعمل على رفع مستوى الكفاءةو هيئات دولية عديدة من بينها املنظمة العاملية للتجارة منظمات

  .يف ظل التحوالت االقتصاديةخاصة نتاجية و اخلدماتية اإلللمؤسسات  التنافسيةو القدرات 

            خاصة للتجارةاليت نادت �ا املنظمة العاملية  املبادئو قد عرف العامل تطورات اقتصادية كبرية بعد تطبيق    

الدول  يف تركزا النمو من هذ ال أن اجلزء الكبريإ و حركة االستثمارات األجنبية، الدوليةمن ناحية منو حجم التجارة 

حبكم متتع شركتها باملزايا االحتكارية خاصة  يسي لتدفق و استقبال االستثماراتاملتقدمة باعتبارها املصدر الرئ

ألوسط االتكنولوجية منها و مناخها االستثماري اجليد، أما باقي الدول النامية األخرى خاصة منطقة افريقيا والشرق 

من األسباب  إىل العديد و ذلك راجع ،ذبذب من حيث جذب االستثماراتو الت فقد متيزت بالتضاؤل الشديد

و التوترات  أمهها موقع هذه الدول باعتبارها مناطق تشهد عدم االستقرار يف املناخ االستثماري بسبب احلروب

  . السياسية

العاملية  ية على غرار التطوراتلدول املتقدمة دون الدول الناماملباشر با األجنيب ن استمرار تركيز االستثمارإو عليه ف

 من العديدو حماوالت  بالرغم من جهود ،تهكالراهنة أثر و بشكل كبري على عدم  تطور النظريات املفسرة حلر 
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املستجدات اليت جاءت �ا املنظمة العاملية  مع OLI ربط املقاربةالذي حاول  Dunning منهمن بي االقتصاديني

عملت بالتدابري ا من احملددات و الشروط اليت حدد�ا املقاربة لالستثمار املباشر نالحظ أن املقاربة و انطالق للتجارة

            جتسد ذلك من خالل تشجيع توجه و توطن الشركات قدو  ،التجارية املرتبطة باالستثمار اتاليت جاءت �ا االتفاق

على املبادئ اليت جاءت �ا املقاربة كما اعتمدت   شاطا�او تتوفر على املزايا املالئمة لن يف املناطق اليت تقدم احلوافز

يف حالة  و التصديرأ و ظهر ذلك من خالل تشجيع منح الرخص ،االتفاقية التجارية املرتبطة حبماية امللكية الفكرية

            اع ضمان توازن احلقوق و الواجبات بني مالكي براءات االخرت  �دف لالستثمار ةالشروط املناسب على عدم توفر

  .  هلا و املستخدمني

 OLIمقاربة بالتكتالت اإلقلیمیة عالقة  :المطلب الثالث 

               بشكل كبري على حركة التجارة الدولية ؤثرت ،قتصاديالاالقتصادية مظهرا من مظاهر التعاون ا التكتالتتعد  

ارية و االستثمارات داخل مناطق التكامل نتيجة ، و يتجلى هذا التأثري يف كثافة التبادالت التجو االستثمارات األجنبية

  . التكاليف زالة احلواجز اجلمركية و التقارب اجلغرايف و الثقايف وما يرتتب عليه من اخنفاضإل

  األجنبي المباشر  بالنسبة لالستثمارة ة االقلیمیأهمیة التكتالت االقتصادی:  أوال  

و األكثر  املتكتلةنشطة االقتصادية بني الدول األ تركيزيف  اإلقليمية ةاالقتصادي التكتالتتساهم االحتادات أو        

من االستثمارات  �ا حتفز الشركات متعددة اجلنسيات على زيادة املستوى اإلمجايلأسوق الطلب، كما  من اقرتابا

خ فعال لنمو التجارة  و منو ، و تشري خمتلف املؤشرات االقتصادية إىل أن التكتالت اإلقليمية توفر منا املباشرة األجنبية

            حجم االستثمارات األجنبية، هذا فضال عن تطوير املؤسسات االقتصادية اإلقليمية نتيجة لدعم بعضها البعض 

و خمتلف عناصر  بني املشروعات القائمة املنافسة ، أضف إىل ذلك املزايا النسبية للدول األعضاء من و االستفادة

   .مثل للموارد املتاحةيتيح فرصة االستغالل األ اضاء مماإلنتاج بالدول األع
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، على اعتبار أن هذه اجلهـود مناطق العامل جهوداً كبرية لتحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي خمتلف تشهدلذلك      

ن خالل اآلثار م وتنسيق الـسياسات املتعلقـة مبعاملة املستثمرين األجانب ،تؤدي إىل زيادة االستثمار األجنيب املباشر

العامة  السياسيةومن خالل تنسيق األطر  املباشرة وغري املباشرة املرتتبة على حترير التجارة واالستثمار وتكامل األسواق،

               يف املشاريع االستثمارية من خالل التعاون املباشركذلك يف البلدان املشاركة، و  ا فيهـا األطـر اخلاصة باالستثمارمب

   .1ى املستوى اإلقليميعل

              رب ا�موعات اإلقليمية الناجحة مثل االحتاد األورويب واتفـاق التجارة احلرة ألمريكا الشماليةاوتشري جت       

وقد أثبت  دفعة قوية لـروابط االستثمار العابر للحدود داخل املنطقة الواحدة مينحإىل أن التكامل االقتصادي اإلقليمي 

لالحتاد األورويب أيضاً أن ذلك التكامل يدعم النمو الصناعي، من خالل نقل اإلنتاج إىل بلدان أقـل التوسع التدرجيي 

   .تكلفـة والتخصص اإلقليمي يف اإلنتاج

 آلیات تأثیر التكامل االقتصادي اإلقلیمي في االستثمار األجنبي المباشر:  ثالثا 

جلدول ا من خالل توضيحهاجنيب املباشر بواسطة آليات سيتم يؤثر التكامل االقتصادي االقليمي يف االستثمار األ   

  :  التايل

  

  

  

  

  

                                                           
ة االستثمار ، جملس التجارة والتنمية، جلنلتكامل اإلقليمي واالستثمار األجنيب املباشر يف االقتصاديات النامية واالنتقاليةامؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية ،   1

 .04، ص 2013جنيف، يناير ، واملشاريع والتنمية
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  آليات تأثير التكامل االقتصادي اإلقليمي في االستثمار األجنبي المباشر :3-2لجدول رقم ا       

  

 اآلثار يف تدفقات االسـتثمار  اآلليات

  . األجنيب املباشر داخل املنطقة

 األجـنيب يف تدفقات االستثمار اآلثار  

  .املباشر الوافدة من خارج املنطقة

األحكام املتعلقة بتحرير 

يف  أو محايته /االستثمار و

  . االتفاقات اإلقليمية

تشجيع االستثمار االقليمي و االستثمار 

  .من خارج منطقة التكتل 

 تشجيع مزيد من التدفقات من  

 املستثمرين من بلـدان ثالثـة غـري

  . املنطقةمستقرين حالياً داخل 

األحكام املتعلقة بتكامل 

التجـارة واألسواق يف 

  . االتفاقات اإلقليمية

إتاحة إمكانية إعادة تنظـيم اإلنتــاج علــى 

املــستوى اإلقليمــي ، مبــا يف ذلــك 

  .االستثمار

 جذب مستثمرين جدد مـن بلـدان  

  .ثالثة من خالل توسيع األسواق 

تنسيق السياسات يف إطار 

 .يـذ االتفاقات اإلقليمية تنف

  

تشجيع االستثمار باحلد مـن تكاليف 

  .امللموسة املعـامالت ومـن املخاطر

 

  

 اتاحة تشجيع مزيد مـن التـدفقات  

الوافدة إذا مشلت عملية التنسيق أنظمة 

املستثمرين    السارية علىاالستثمار 

  .بلدان ثالثة  من

توسيع نطاق املشاريع 

مثل (يمية االستثمارية اإلقل

 اهلياكل األساسـية

  .)و البحــث والتطــوير

 .إتاحة مزيـد مـن فـرص االستثمار

 

  

 .إتاحة مزيد من فرص االستثمار  

  

 . 05ص  ،مرجع سبق ذكره ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية: المصدر         
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  OLI التكتالت االقتصادیة و مقاربة: ثالثا   

اإلقليمية سواء بني الدول املتقدمة بعضها البعض أو الدول املتقدمة و النامية أو الدول النامية  حتاداتاالمتثل        

            لكو�ا تسمح بزيادة حجم التجارة الدولية ، بعضها البعض حتديا كبريا للنظريات املفسرة لالستثمار األجنيب املباشر

و هذا ما يثري  عل الدول املتحدة سوقا واحدة ، كما أ�ا جتو االستثمار األجنيب داخل املنطقة االقتصادية املوحدة

           ألن االندماج يرتتب عليه تشابه، هذا من ناحية OLIمقاربة  بالنسبةالتساؤل حول مزايا امللكية و التدويل 

         وقع أن مزايا امل غري، إخل...اإلدارية و التنظيمية ، يف اهلياكل السوقية سواء تعلق األمر باخلصائص التكنولوجية

التساؤل حول أثر يبقى و من ناحية أخرى  ،يف جذب االستثمارات األجنبية و التقارب تبقى أحد العوامل اهلامة

لكون  األجنيب بصفة عامة و املقاربة بصفة خاصة  االندماجات اإلقليمية على مصداقية النظريات املفسرة لالستثمار

م اكسبب مباشر لقيو املزايا اخلاصة  و املنافسة االحتكارية  قأن أغلب النظريات تركز على فكرة عدم كمال األسوا

  .األجنيب االستثمار
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   مةــاتـالخ     

  

بقدر�ا على شرح ظاهرة االستثمار األجنيب املباشر و ذلك باالعتماد على عوامل متعددة  OLIيز مقاربة متت     

    العاملية عكس النظريات األخرى اليت كانت اعتمادا�ا يف الدراسة فرديةللتطورات و املستجدات إىل حد ما مسايرة 

   . و حمصورة على عامل واحد ليس أكثر مما أعطى تفسريا جزئيا للظاهرة

             واحدة  نظريةللمقاربة على دمج ثالثة مداخل جزئية دينامكية خمتلفة يف  صياغتهيف  Dunningو قد اعتمد     

                متثلت هذه املداخل يف مزايا امللكية اخلاصةساسية للقيام باالستثمار يف اخلارج، ن الشروط األم او اعتباره

 املرتبطة بالدولة املضيفة املزايا املكانية  تتمثل يفو مزايا املوقع  ،و هي املزايا اليت تكون حبوزة الشركة املستثمرة يف اخلارج

    .وتعكس رغبة الشركة يف الرقابة على اإلنتاج يا االحتكاريةالداخلي للمزا داممزايا االستخ

و قد اهتمت املقاربة باجلوانب الكلية لالقتصاد لتفسري حركة االستثمار خاصة يف الدول املتقدمة باعتبارها الدول      

غرار املنظمة  على الراهنة كما ارتبطت املقاربة ببعض التطورات  ،على عناصر املقاربة مقارنة بالدول النامية اليت تتوفر

على جذب االستثمارات أتاحت  ت أن املنافسةينو ب، العاملية للتجارة و العوملة االقتصادية و التكتالت اإلقليمية

و معاهدات تنظم املشاريع  مما ترتب علية ظهور اتفاقيات ،- االستثمار، الرتخيص، التصدير - بدائل للمستثمرين

  .التحرر واالندماج االقتصادي حركات اخلارج و تكون أكثر مرونة و شفافية خاصة يف ظل يف االستثمارية
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  مـــقدمــة            

إصـالحات بلقد سعت اجلزائر كغريها من الدول إىل حتسني مناخها االستثماري و بيئة األعمال مـن خـالل القيـام     

اقتصادية شاملة قصد جذب و استقطاب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة، خاصة بعد إدراكهـا بأمهيـة  ودور 

             هـــذا النـــوع مـــن االســـتثمارات يف دفـــع عجلـــة التنميـــة االقتصـــادية الوطنيـــة هـــذا مـــن جهـــة و مـــن جهـــة أخـــرى رغبتهـــا 

 انوعــة الـيت تتـوفر عليهــا خاصـة الثـروات الطبيعيـة و الطاقويــة الـيت تشـكل فرصــيف اسـتغالل اإلمكانيـات الضـخمة و املت

                 ة لالســـتثمار و قـــد بـــدت هـــذه املســـاعي واضـــحة منـــد بدايـــة التســـعينات مـــن خـــالل إصـــدار بعـــض التشـــريعاتيـــحقيق

حمـــاوالت اهليكليــة و  و اســتحداث هيئــات خاصــة برتقيــة و دعــم االســتثمار، هــذا فضــال عــن االصــالحات االقتصــادية

ــــدماج يف االقتصــــاد العــــاملي ـــــر لالن ــــاح االقتصــــادي   اجلزائ ــــة االنفت ــــدرجيي لعملي           و التجــــاري مــــن خــــالل التكــــريس الت

إطار االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجـارة، و كـذا االتفاقيـات املتعـددة الـيت أبرمتهـا اجلزائـر يف جمـال  يف  و املفاوضات

  . محاية و تشجيع االستثمار

تحسن ل  نتيجةتدفقات االستثمار األجنبية  معدالت مقبولة من حيث  2000و قد شهدت اجلزائر مند سنة 

من خالل الفصل الثالث سنحاول حتليل و الستثماري و بيئة األعمال، حمددات جذب االستثمار واستقرار املناخ ا

من خالل   و ذلك ،OLIمقاربة اليت أشارت إليها  ددات احملالستثمارات األجنبية املباشرة وفق ل جاذبية اجلزائر

   :التالية التطرق للعناصر

 .  واقع االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر: املبحث األول 

 .تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة للجزائر حتليل: الثايناملبحث  

  .  OLIحتليل جاذبية االستثمار األجنيب يف اجلزائر وفق مقاربة :   املبجث الثالث 
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  االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر   واقع: المبحث األول   

جمموعــة   شــجيع تــدفقات االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة تاحلكوميــة اهلادفــة إىل  سياســتهاانتهجــت اجلزائــر يف إطــار     

       و اسـتقطاب االسـتثمار   تـوفري البيئـة القانونيـة و التنظيميـة املواتيـة جللـباقتصادية هيكليـة، حيـث بـادرت إىل  إصالحات

اصــة اجلبائيــة منهــا و احلــوافز خ مــن خــالل إصــدار مجلــة مــن القــوانني  و اإلجــراءات التنظيميــة املتضــمنة تقــدمي الضــمانات

          و دعمهــم  و تــوفري خمتلــف التســهيالت ن اســتحداث أجهــزة و هيئــات متخصصــة يف خدمــة املســتثمرينعــ هــذا فضــال 

  .من الصعوبات و العراقيل اإلدارية و الرفع

  اإلطار القانوني لالستثمار   :المطلب األول 

ة و فسـح ا�ـال أمامـه و تشـجيعه السـيما االسـتثمار األجنـيب تـأمهيـة القطـاع اخلـاص بـادرت إىل ترقي بعد إدراك اجلزائر      

 2006و   2001و  1993و ذلك من خالل  إصدار مجلة من القوانني و اإلجراءات التنظيميـة أمههـا قـانون  املباشر

إىل حتسني منـاخ االسـتثمار وتشـجيع تـدفق االسـتثمار األجنـيب املباشـر باعتبـاره أداة ضـرورية تسـاهم يف حتقيـق  اليت �دف

  . و توفري فرص عمل قل التكنولوجيا نالتنمية و 

    1993قانون االستثمار لسنة  :أوال

�ــدف   05/10/1993يف الصــادر  93/12رســوم التشــريعي رقــم ملمبوجــب ا 1993ظهــر قــانون االســتثمار لســنة     

الــيت أبــد�ا  القويــةاالســتثمار اخلــاص خاصــة األجنــيب منــه  مبينــا اإلرادة  لتشــجيعتــوفري البيئــة القانونيــة و التنظيميــة املواتيــة 

االقتصــادي، و قـــد ركــز هـــذا  االنفتـــاحو  يــة االســـتثمار مــن خـــالل سياســات حتريــر التجـــارة اخلارجيــةقالدولــة مــن أجـــل تر 

  : 1ما يلييف على جمموعة نقاط سندرج أمهها  القانون

                                                           
1
امللتقى الدويل حول السياسات االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم  االستثمار األجنيب املباشر وواقع و �يئة االستثمار،مرداوي كمال،   

   .8/7، ص ص 2004التسيري،جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، 
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 فاملسـتثمر حمليـا كـان أو أجنـيب لـه حريـة الـدخول يف أي مشـروع اسـتثماري  ،إقرار مبدأ احلرية الكاملـة لالسـتثمار

 .عدا بعض النشاطات االسرتاجتية اخلاصة بالدولة مع تسهيل إجراءات االستثمار

  انباملستمرين احملليني و األج بنيعدم التمييز. 

  ســاعدة املســتثمرينمبتســهيل الضــمانات املشــجعة لالســتثمار مــع التــزام الوكالــة الوطنيــة لــدعم و ترقيــة االســتثمار             

 . و متكينهم من املزايا املنصوص عليها يف القانون

  :  1قد و القرض من بينهانحكام الواردة يف قانون العلى بعض األ 1993كما أكد قانون   

  التحكيم الدويل حلل النزاعات و قـد تأكـد ذلـك  أعلى حتويل األرباح و رؤوس األموال و اإلقرار مببدالتأكيد

 . فعال من خالل انضمام اجلزائر إىل الوكالة الدولية لضمان االستثمار

 و متــابعتهم  نشــاء وكالــة ترقيــة و متابعــة االســتثمارات كجهــاز إداري يشــرف علــى دعــم و توجيــه املســتثمرينإ            

                و تنظـيم النـدوات و امللتقيـات  و القيام بالدراسات و األحبـاث و اسـتغالل فـرص التعـاون يف ا�ـاالت التقنيـة

  .و إصدار املطبوعات للتعريف بفرص االستثمار 

 ذلــك اخلــدمات يف و معاقبــة كــل مــن يعيقهــا يف كافــة األنشــطة مبــا، نافســة احلــرة و ترقيتهــا و محاتيهــاتنظــيم امل 

 . 2عن طريق جملس املنافسة

 يف رأس   اعتبــار الســوق املاليــة طريــق مــن طــرق اخلصخصــة للمؤسســات العموميــة و تشــجيع مســامهة األفــراد

 . 3املال

                                                           
، جملة أحبات دراسة حتليلية، تقييم التجربة اجلزائرية يف جمال جذب االستثمار األجنيب  املباشر يف ظل تداعيات االزمة املالية العامليةكرامة مروة، رايس حدة ،   1

  .67، ص 2012العدد الثاين، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتحارية وعلوم التسري،  اقتصادية و إدارية،

  . 90 ص مرداوي كمال،مرجع سبق ذكره،  2

  .نفس املرجع   3
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نقطة حتول أساسية يف مسرية انفتاح االقتصاد اجلزائري، حيث تضمن  1993قانون االستثمار لسنة لقد شكل    

 ستثمار لالهذا القانون جمموعة من احلوافز واإلعفاءات اجلبائية الضريبية واجلمركية اليت جتعل املستثمر األجنيب مييل 

  .1يف اجلزائر بسبب احلماية واحلرية اليت قدمها له هذا القانون

   2001قانون االستثمار لسنة  : ثانیا   

             2001أوت  08الصـــــادر يف  01/03مبوجـــــب األمـــــر الرئاســـــي رقـــــم   2001مت إصـــــدار قـــــانون االســـــتثمار لســـــنة     

              و تطــوير االســتثمار �ــدف إعطــاء بعــد جديــد ملســرية االســتثمارات و مســايرة التحــوالت املتســارعة دوليــا  برتقيــةو يتعلــق 

   : 2و قد أكد هذا القانون على النقاط التالية 

  توســـيع نطـــاق االســـتثمار ليشـــمل أصـــول يف إطـــار اســـتحداث نشـــاطات جديـــدة أو توســـيع قـــدرات اإلنتـــاج

إىل توســيع ا�ــال ليشــمل  القائمــة، و املســامهة يف رأس مــال املؤسســة يكــون بشــكل نقــدي أو عيــين، إضــافة

 . أو اجلزئية يف إطار اخلصخصة الكلية يةالستثمار املسامهة يف األنشطة ا

 أي استقرار التشريع ضمان استمرارية العمل و فق أرضية معروفة مسبقا ال تعرف التغريات املفاجئة .  

  يضــمن القــانون تســهيالت و مزايــا عامــة و حمــددة، تنقســم إىل املزايــا يف إطــار النظــام العــام مثــل اإلعفــاءات

ـــــدخل مباشـــــرة يف العمليـــــة اإلنتاجيـــــة  ـــــيت ت ـــــة للتجهيـــــزات املســـــتوردة و ال ـــــا يف إطـــــار النظـــــام اجلمركي و إىل املزاي

 .الدولة يف تطويرهايف مناطق ترغب اليت تنجز االستثنائي كتلك املتعلقة باالستثمارات 

                                                           
-17، امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية االستثمار األجنيب يف املؤسسات الصغرية و املتوسطةعبد ا�يد أونيس،   1

  .255،ص 2006أفريل، اجلزائر،  18

          راسة حتليلية، جملة أحباث اقتصادية كرامة مروة ، رايس حدة ، تقييم التجربة اجلزائرية يف جمال جذب االستثمار األجنيب املباشر يف ظل تداعيات األزمة املالية العاملية د   2

  . 67، ص 2012العدد الثاين،  إداريةو 
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يف إطـــار  بالنظـــام العـــام املطبـــق علـــى االســـتثمارات الوطنيـــة و األجنبيـــة املنجـــزة  2001اهـــتم قـــانون االســـتثمار لســـنة     

مبنح احلوافز اليت تعمـل علـى اسـتقطاب االسـتثمار األجنـيب املباشـر و تطـويره مبـا  اهتمالنشاطات االقتصادية املنتجة، كما 

  .يدعم االستثمار احمللي و التنمية االقتصادية

    2006قانون االستثمار لسنة  : ثالثا    

 01/03كتعـديل و تتمـة لألمـر رقـم   2006جويليـة  15يف الصـادر  06/08ظهر هـذا القـانون مبوجـب األمـر رقـم   

ـــة و األجنبيـــة املوجهـــة إلنتـــاج  تعلـــق بتطـــوير االســـتثمار،املو                   الســـلع و اخلـــدماتيهـــدف إىل تشـــجيع االســـتثمارات الوطني

                    .يف القطاعات اإلنتاجية و اخلدمية

و امكانيـة  يف اجلزائر ضـمانات بعـدم املسـاس باالمتيـازات احملصـل عليهـا باالستثمارمهتم  منح هذا القانون لكل مستثمر

و املعاملــة املماثلـة لكـل املسـتثمرين  باإلضـافة إىل وجـود تغطيــة ، حتويـل رؤوس األمـوال املسـتثمرة و العائـدات الناجتـة عنهـا

   .1لتشجيع و محاية االستثمارات ائية أو املتعددة االطرافثنهلذه االستثمارات من خالل املعاهدات و االتفاقيات ال

  اإلطار المؤسساتي لالستثمار في الجزائر  : المطلب الثاني   

من ممارسة أنشطتهم بكل حرية أسست هيئات إدارية  �ـتم  بتطـوير يف إطار احملافظة على حقوق املستثمرين و متكينهم   

 : ما يلي أمهها لعلو  ،املزايا و الضمانات املتاحة مشاريع االستثمار و تضمن حصول املستثمرين على

 

 

  

                                                           
  . 70نفس املرجع، ص   1
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  ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار  :أوال    

 وكالـة ترقيـة و تطـوير و دعـم االسـتثمارات بتطـوير االسـتثمار مت اسـتبدالاملتعلـق  01/03 مبقتضى املرسوم الرئاسي رقـم  

)APSI(  بالوكالــــة الوطنيــــة لتطــــوير االســــتثمارات )ANDI  ( و هــــي مؤسســــة ذات طــــابع إداري متخصصــــة يف خدمــــة

  :  1املهام التالية تتوىل و املستثمرين احملليني و األجانب

 ترقية االستثمارات و تطويرها و متابعا�ا . 

 استقبال املستثمرين املقيمني و غري املقيمني و إعالمهم و مساعد�م . 

  املشــــــاريع بواســــــطة خــــــدمات الشــــــابيبك الوحيــــــدةتســــــهيل اإلجــــــراءات التأسيســــــية للمؤسســــــات و جتســــــيد             

 . و الالمركزية

 تسيري املزايا املرتبطة باالستثمار  . 

 تزويد املستثمرين بكل الوثائق اإلدارية الضرورية إلجناز االستثمار . 

  تعهد �ا املستثمرون خالل فرتة اإلعفاءيالتأكد من احرتام االلتزامات اليت . 

  تطوير و ترقية جماالت و أشكال جديدة لالستثماراملشاركة يف  . 

          أيام دراسيةو دولية  االستثمار بتنظيم مؤمترات و ملتقيات و يف جمال ترقية االستثمار تقوم الوكالة الوطنية لتطوير   

يف جمال  التخصصاتو  متعددة، كما  تقوم بإصدار منشورات متعلقة بفرص االستثمار حسب املناطق و إعالمية

            يف حتديد  تقوم الوكالة أيضا باملشاركة مع السلطات احلكومية كماو التطوير اخلاص باملشاريع االستثمارية،   البحث

                                                           
ص ص   02،2005جملة مشال افريقيا، كلية و العلوم  االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، العدد واقع و أفاق سياسية االستثمار يف اجلزائر، منصوري زين،   1

134/135.  
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و تعيني املناطق اليت تتطلب تنمية، و تساهم يف ترقية املناطق و إنشاء أرضية املشاريع و كذا البحث و استغالل 

  .1لتقنية  و املاليةفرص التعاون يف ا�االت ا

  و الشباك الوحید المركزي المجلس الوطني لالستثمار   :ثانیا   

 جهاز اسرتاتيجي لدعم و تطوير االستثمار ا�لس الوطين لالستثمار :)(CNIالمجلس الوطني لالستثمار 

بتطوير  املتعلق 08/08/2001الصادر بتاريخ  01/03 أنشئ مبوجب األمر رقم، يشرف علية رئيس احلكومة

  :  2و يتوىل املهام التاليةاالستثمار 

 و أولويــــــــــات االســــــــــتثمار  و ذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــالل اقــــــــــرتح التــــــــــدابري الالزمــــــــــة الــــــــــيت  اتصــــــــــياغة اســــــــــرتاجتي

و ا�ـــــــــــاالت  اإلمكانيـــــــــــاتخطــــــــــة شـــــــــــاملة تتضــــــــــمن وفـــــــــــق ترقيـــــــــــة االســــــــــتثمار  ومــــــــــن شـــــــــــأ�ا تطــــــــــوير 

 .املراد تطويرها

  ـــــــــــث يقـــــــــــوم ا�لـــــــــــس بتحديـــــــــــد االســـــــــــتثمارات حســـــــــــب ـــــــــــة بالتنميـــــــــــة حي ـــــــــــاحتديـــــــــــد املنـــــــــــاطق املعني  املزاي

 . النسبية لالقتصاد الوطين

  بعد التحقق من توفر الشروط الالزمة لطبيعة االستثمارإقرار اإلجراءات و املزايا التحفيزية . 

 املشاريع و اتفاقيات االستثمار ىاملصادقة عل. 

مت انشـاء هـذا الشـباك كجهـاز ال مركـزي لتــوفري  : (Guichet Unique Centrale )المركـزيالشـباك الوحيـد   

التســـهيالت اخلاصـــة بعمليـــات االســـتثمار و مـــن أجـــل رفـــع العوائـــق و الصـــعوبات اإلداريـــة الـــيت تعيـــق املســـتثمرين 

الغ املســتثمرين مبختلــف و األجانــب، فمــن خــالل هــذا اجلهــاز تقــوم الوكالــة الوطنيــة لتطــوير االســتثمار بــإب احملليــني

                                                           
  . 11/03/2015: اريخ االطالع،ت www.andi .dz  2014:  منشورات الوكالة الوطنية لالستثمار، متاح على املوقع التايل   1

 اجلريدة الرمسية   املتعلق ب بصالحيات ا�لس الوطين لالستثمار و تشكيله و تنظيمه و سريه، 09/10/200، الصادر 06/355من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة   2

  .12/13، ص ص11/10/2006الصادرة يف  64العدد 
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يـوم، كمـا تقـوم بتسـلم كـل الوثـائق املطلوبـة إلجنـاز  30القرارات السيما تلك اليت تتعلق باملزايا يف أجل ال يتعـدى 

 .1املشاريع

  صندوق دعم االستثمار و  لوكالة الوطنیة للوساطة و ضبط العقارا: ثالثا   

سـنة  الوطنيـة للوسـاطة و ضـبط العقـار مت انشـاء الوكالـة:   (ANIREF)لوكالة الوطنية للوساطة و ضبط العقـارا 

تعمــل ، و ترقيــة االســتثمار وزارة الصــناعة عليهــا شــرفتجتــاري و صــناعي طــابع مؤسســة عموميــة ذات و تعترب ، 2007

سـوق خـاص بالعقـار  إىل خلـق  ما تسعى الوكالةكعلى تسهيل عملية توطني نشاطات االستمارات األجنبية يف اجلزائر  

الصناعي و الفالحي يكون من خالله عنصر العقار متاح عـرب خـرائط و منـاطق صـناعية معينـة يف العديـد مـن الواليـات 

  . 2اجلزائرية

اص بدعم االستثمارات يف اجلزائـر ضـمن الوكالـة الوطنيـة لتطـوير اخلصندوق المت إنشاء  :صندوق دعم االستثمار 

املسامهات امللقاة على عـاتق الدولـة فيمـا يتعلـق بتكلفـة املزايـا املوافـق عليهـا ، يهدف إىل متويل  2001االستثمار سنة

 .3لصاحل املستثمرين، و باألخص متويل أشغال البين التحتية الضرورية لتجسيد نشاطات املستثمرين

  

  

 

                                                           
  .منشورات الوكالة الوطنية لالستثمار، مرجع سبق ذكره   1

2ANIMA, La carte des investissements en Méditerranée: Guide sectoriel à travers des politiques publiques pour 

l’investissement en Méditerranée, Etude n° 7,ANIMA investment Net Work ,octobre2009, P 11. 

( www.invest-in-med.eu/.../20091002122109inv_carteinvestmed-final.fr.) 

  .237عبد القادر ناصور، مرجع سبق ذكره، ص   3
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   تسهیالت و عوائق االستثمار األجنبي المباشر  : المطلب الثالث  

االصــالحات و التــدابري االقتصــادية الــيت باشــر�ا اجلزائــر يف الســنوات األخــرية إىل �يئــة منــاخ أدت جمموعــة واســعة مــن     

و تقلـيص دور اخلـاص و تشـجيع القطـاع  و يعترب إصدار األطر القانونية و إنشـاء اهلئيـات املكلفـة باالسـتثمار االستثمار،

             تقـدمي ضـمانات متنوعـة هـدفها تقلـيص الصـعوبات عن الدولة يف توجيه االقتصاد من أهم تلك اإلصالحات، هذا فضال

غـــري أن ذلـــك ال ينفـــي وجـــود بعـــض العوائـــق الـــيت قـــد تـــؤدي إىل تقييـــد  ،و العراقيـــل الـــيت تعـــاين منهـــا البيئـــة االســـتثمارية

  . التدفقات االستثمارية الواردة

  .و فما يلي سيتم عرض أهم الضمانات اليت تقدمها اجلزائر للمستثمر  و العوائق اليت يعرفها املناخ االستثماري             

   ضمانات االستثمار في الجزائر   : أوال   

             األجنبيـة املباشـرةاألجانـــب و االسـتثمارات باختـــاذ العديـــد مـــن اإلجـــراءات اخلاصـــة حبمايـــة املســـتثمرين  اجلزائـرقامـــت        

ـــار أن االســتثمارات مــن هــذا النــوع ال ختلــو مــن النزاعــات الـــيت  قـــد تنشـــأ لســـبب أو آلخـــر، لــذلك قفــد منحــت  علــــى اعتبـ

           هــذا مــن جهــة، و مــن جهــة ثانيــة حلمــاتيهم العديــد مــن الضــمانات لتحفيــز املســتمرين األجانــب علــى االســتثمار يف اجلزائــر

    2001 و 1993حيث حددت هذه الضـمانات بشـكل واضـح مـن خـالل قـوانني االسـتثمار لسـنة   ضمان حقوقهم، و

ـــة :و عمومـــا ترتكـــز خمتلـــف الضـــمانات املتصـــلة بتحقيـــق مشـــاريع االســـتثمار علـــى أربعـــة مبـــادئ و هـــي  2006و  حري

اللجـــؤ إىل التحكـــيم  –الناجتـــة عـــن االســـتثمار و العوائـــد  حريـــة حتويـــل رؤوس األمـــوال –رفـــع القيـــود اإلداريـــة  –االســـتثمار 

       الضـــمانات املمنوحــة للمســـتثمرين كتتمـــة  2001وقــد تضـــمن قـــانون االســتثمار لســـنة ،  يف حالـــة وجــود نزاعـــات الــدويل

  :  1و  ميكن تلخيص الضمانات اليت جاء �ا يف النقاط التالية  1993و تعديل ملا جاء به قانون االستثمار 

       

                                                           
  .07، ص 22/08/2001، الصادرة  يف 47املتعلق بتطوير االستثمار،اجلريدة الرمسية، العدد  03-01األمر رقم   1
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 ــــني املســــتثمرين احملليــــني و األ جانــــب يف جمــــال احلقــــوق و الواجبــــات ذات الصــــلة املســــاواة و عــــدم التمييــــز ب

  .بالنشاط االستثماري

  03-01اإلقرار باستمرارية املزايا املستفاد منها و احملددة يف  األمر . 

  ة وفقـــا للتشـــريع املعمـــول بـــه اإلقـــرار مببـــدأ منـــع املصـــادرة اإلداريـــة لالســـتثمارات املنجـــزة، و إذا وقعـــت مصـــادر

 . يرتتب على ذلك تعويض عادل

  ضمان حتويل رؤوس األمـوال و العوائـد إىل اخلـارج بالنسـبة للمسـتثمرين األجانـب دون حتديـد سـقف للمبـالغ

 . القابلة للتحويل

  قيمنيالدولة اجلزائرية و املستثمرين غري امل بنيإمكانية اللجؤ إىل التحكيم الدويل يف حالة وقوع نزاع.  

   عوائق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر :  ثانیا   

          و اللــوائح  علــى الــرغم مــن اجلهــود الــيت تقــوم �ــا اجلزائــر يف إطــار حتســني البيئــة االســتثمارية مــن خــالل ســن القــوانني    

         تــدفقات االســتثمارات األجنبيــة إليهــاو إنشــاء أجهــزة و هيئــات خاصــة برتقيتــه، تبقــى هنــاك مشــاكل و عراقيــل حتــد مــن 

 560دراســـة خاصـــة حـــول منـــاخ االســـتثمار يف اجلزائـــر حيـــث مشلـــت أكثـــر مـــن  2002و قـــد أجنـــز البنـــك الـــدويل ســـنة 

   :و كانت نتائج الدراسة كالتايل واليات 09على مستوى  مؤسسة
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 Source: Wold Bank, Algeria Investment Climat Asessement Wachington, USA, June 

2002, p9 (. http://siteresources.worldbank.org/INTPSD/Resources/336195

1092412588749/Algeria--ICA~3.pdf

  : لنقاط التاليةايف  و ميكن تلخيصها اجلزائر،

لناشــطة ا علــى أداء املؤسســات تــؤثرتعتــرب العراقيــل املاليــة مــن املشــاكل الــيت 

             ، حبيـــث يعتـــرب النظـــام املصـــريف اجلزائـــري نظـــام تقليـــدي يفتقـــد للفاعليـــة و القـــدرة علـــى التـــأقلم 

  و غيـاب الشـفافية املعـامالت البنكيـة و ضـعف الرقابـة

نقــص الكفــاءة املهنيــة لــدى عمــال البنــوك، خاصــة مــا تعلــق بــالطرق احلديثــة لتســيري القــروض وتقيــيم 

%28,8 %28,2
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ارتفاع 
تكلفتھا  

القطاع  
  غیر الرسمي
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غیر مشروعة 
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 في الـجـزائـراألجنبي المباشر عوائق االستثمار  : 01

Wold Bank, Algeria Investment Climat Asessement Wachington, USA, June 

http://siteresources.worldbank.org/INTPSD/Resources/336195-

ICA~3.pdf) .page consulté le 11/09/2014.     

اجلزائر،يتضح من خالل الشكل أهم العوائق اليت تعاين منها البيئة االستثمارية يف 

تعتــرب العراقيــل املاليــة مــن املشــاكل الــيت : مســتوى اجلهــاز املــايل

، حبيـــث يعتـــرب النظـــام املصـــريف اجلزائـــري نظـــام تقليـــدي يفتقـــد للفاعليـــة و القـــدرة علـــى التـــأقلم باالقتصـــاد الـــوطين

املعـامالت البنكيـة و ضـعف الرقابـةيف  مع متطلبات املستثمرين، كما يتميز بثقل اإلجراءات

 : يف منح القروض، باإلضافة إىل ما يلي

نقــص الكفــاءة املهنيــة لــدى عمــال البنــوك، خاصــة مــا تعلــق بــالطرق احلديثــة لتســيري القــروض وتقيــيم 

 .املخاطر

 .ضعف أداء بورصة اجلزائر

%12,9 %12,1

%7,1 %6
 عوائق

الحصول 
ر على العقا

إرتفاع 
الضرائب و 

الرسوم   عدم
استقرار 

السیاسات  الفساد 

             الفصل الثالث

01-03لشكل رقم ا        

Wold Bank, Algeria Investment Climat Asessement Wachington, USA, June 

يتضح من خالل الشكل أهم العوائق اليت تعاين منها البيئة االستثمارية يف    

  مســتوى اجلهــاز املــايلعراقيــل علــى

باالقتصـــاد الـــوطين

مع متطلبات املستثمرين، كما يتميز بثقل اإلجراءات

يف منح القروض، باإلضافة إىل ما يلي

  نقــص الكفــاءة املهنيــة لــدى عمــال البنــوك، خاصــة مــا تعلــق بــالطرق احلديثــة لتســيري القــروض وتقيــيم

املخاطر

 ضعف أداء بورصة اجلزائر

6,3

الفساد 

http://siteresources.worldbank.org/INTPSD/Resources/336195-1092412588749/Algeria--ICA~3.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPSD/Resources/336195-1092412588749/Algeria--ICA~3.pdf
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  القروض البنكيةعدم فعالية ما هو متاح من صيغ متويلية بديلة عن. 

  عن جمموعة ) القطاع غري  الرمسي ( يعرب القطاع املوازي : عائق القطاع غري الرمسي و املنافسة غري املشروعة

النشاطات االقتصادية اليت ال ختضع للقوانني املنظمة لالقتصاد، و بالتايل هو أحد أوجه املنافسة غري 

  .1من الكتلة النقدية يف السوق الوطنية%  40ر يسيطر علىالقطاع املوازي يف اجلزائحيت يسيطر املشروعة،

 :تنامت الظاهرة من جراء تراكم جمموعة من العوامل أمهها و قد 

 ضيق األسواق احمللية و اخنفاض الدخل الفردي . 

                     ــــــــــث كلمــــــــــا تعرضــــــــــت النشــــــــــاطات االقتصــــــــــادية ارتفــــــــــاع معــــــــــدالت الضــــــــــرائب و الرســــــــــوم حبي

 . يف االقتصاد الرمسي إىل ضرائب مرتفعة  كلما كان ذلك دافعا للتوجه حنو االقتصاد املوازي

 ا يف اســـتقرارهـــم العراقيـــل الـــيت تواجـــه املســـتثمرين لكـــون العقـــار يعـــد عـــامال مســـاعدأيعتـــرب مـــن : عـــائق العقـــار               

 : ما يلي العنصرو توطن املستثمرين، و من أهم العناصر اليت ميكن إدراجها ضمن هذا 

  راضي مع املشاريع املراد إجنازهاعدم توافق طبيعة األ.   

  ارتفاع أسعار العقارات .  

   ر اس�تغال� ٕاضافة ٕاىل تقل إالجـراءات إالداریـة اطول املدة الزم�یة املس�تغرقة يف رد الهیئات امللكفة مبنح العقار �ىل قر  

 . و القضائیة   

 

                                                           
، جامعة حسيبة بن بوعلي 6،جملة اقتصاديات مشال افريقيا،العدد تفعيلها يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائرأثر احلوافز الضريبية و سبل حممد طاليب،   1

 .326،ص 2009الشلف، جانفي 
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 متثل العراقيل اإلدارية و القانونية أحد الكوابح الرئيسية لتحسني مناخ : العراقيل اإلدارية و القانونية

          يف االجراءات  البريوقراطيةو ه رأس املال األجنيب، و من أهم ما مييز هذا اجلانب يف اجلزائر بجذ و االستثمار

هذا  ،يينهاالتنسيق  و غياب و نقص اخلربات املتخصصة يف امليدان و تعدد األجهزة املشرفة على االستثمار

    .1فضال عن انتشار الفساد و الرشوة

   تحلیل تدفقات االستثمارات األجنبیة المباشرة للجزائر : المبحث الثاني  

األجنبية املباشرة بشكل أساسي يف قطاع احملروقـات منذ االستقالل نظرا النعدام املوارد لقد تركزت االستثمارات      

اعتباره القطاع املفضل لتوسيع االستثمارات األجنبية، و لكن بو ، املالية واخلربات والكفاءات املختصة فـي هـذا امليدان

           أصبح للقطاعات االقتصادية األخرى نصيب  بفضل األطر القانونية املتزامنة مع التغريات االقتصادية الوطنية

خمزونه و توزريعه و تناول من خالل ما يلي تطور تدفقات  االستثمار األجنيب املباشر نس و املباشرمن االستثمار األجنيب 

 .و الشركات األجنبية املستثمرة  و أمهيته بالنسبة لالقتصاد الوطين، و أهم الدول  و اجلغرايف القطاعي

     تطور تدفقات و مخزون االستثمار األجنبي في الجزائر: المطلب األول 

 مــــن االســــتثمارات األجنبيــــة املباشــــرةمعــــدالت مقبولــــة  )2000/2013( لقـــد حققــــت اجلزائــــر يف الســــنوات األخــــرية   

جهــود الســلطات احلكوميــة يف إطــار �يئــة املنــاخ االســتثماري و تــوفري كافــة  و يرجــع ذلــك إىل ،مقارنــة بالســنوات الســابقة

   .مكانيات اليت من شأ�ا جذب املستثمر األجنيبو اإل الضمانات

  

  

                                                           
 االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، أحباث    إدارية و اقتصادية، كلية العلوم مشولية ظاهرة االقتصاد املوازي باإلشارة إىل االقتصاد اجلزائريحممد زعالين،    1

  .209، ص 2011، 10جامعة حممد خيضر ، بسكرة، العدد 
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  2000/2013االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر للفترة  حصیلة  :أوال    

 يتال ال سيما بعد االصالحاتة األجنبية املباشر منطقة جذب لالستثمارات 2000شكلت اجلزائر مند سنة          

االستثمار و اهلادف  و املتعلق بتطوير 2001مست خمتلف اجلوانب خاصة اجلانب التشريعي من خالل إصدار قانون 

الوطنية مناخ االستثمار وإنشاء هيئات خاصة باستقبال و توجيه املستثمرين احملليني و األجانب أمهها الوكالة إىل �يئة 

مع اإلحتاد األورويب سنة  ، إىل جانب اتفاق الشراكة) CNI(و ا�لس الوطين لالستثمار  )ANDI(لتطوير االستثمار

 متهيدا إىل االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة، إضافة إىل ارتفاع أسعار احملروقات يف األسواق العاملية األمر 2001

  .ستثمار يف القطاعالذي شجع املستثمرين األجانب على اال

  :1ما يلييف اجلزائر املباشر  و مما ساعد أيضا على تطور حجم االستثمار األجنيب    

  قيق االستقرار السياسيحتحتسن األوضاع األمنية بشكل كبري و. 

 الصرف احتياطيوضاع االقتصادية و اخنفاض حجم املديونية اخلارجية و ارتفاع حتسن األ. 

  يف جمال تشجيع و محاية االستثمارابرام عدة اتفاقيات. 

 جماالت االستثمار يف كل القطاعات فتحنعاش االقتصادي و دعم النمو و اعتماد برامج اإل. 

 تفعيل العالقات السياسية و االقتصادية اخلارجية. 

ســـــنيت احتلــــت اجلزائـــــر خــــالل  إن كــــل هــــذه العوامـــــل ســــامهت يف تعزيـــــز تــــدفق االســـــتثمارات إىل اجلزائــــر، حيـــــث   

يف املغـرب   أول مسـتقطب و ،على التوايل افريقيا من حيث جذب االستثمار الثالثةو  رابعةبة التاملر  2001/2002

عرفـــــت  2007و حبلـــــول ســـــنة  ،2004حســـــب تقريـــــر االســـــتثمار العـــــاملي ســـــنة  2004 / 2002يت العـــــريب ســـــن

                                                           

1 CUNCED, Examen de la politique d’investissement en Algérie, mars 2003. P 07.  

(http://unctad.org/fr/docs/iteipc20039_fr.pdf  .) page consulté le 07/08/2015. 
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مليـار أورو   1.6رؤوس األمـوال فيـه االستثمارات األجنبية خارج قطاع الطاقة انتعاشا ملحوظا حيـث بلغـت تـدفقات 

مليـــون دوالر ســـنة  746مليـــار أورو لقطـــاع الطاقـــة بينمـــا اســـتطاع قطـــاع الصـــناعات الكيماويـــة جـــذب  1.5مقابـــل 

           إلنتــاج األمونيــاك بالشــراكة  SOFERT يف شــركةو املصــري   ORASCOMيف اســتثمارات جممــع تمتثلــ 2007

مليـــون  636حـــوايل  يف حـــني اســـتقطب قطـــاع البنـــاء واألشـــغال العموميـــة   SONATRACHمـــع الشـــركة الوطنيـــة 

  .20061 مليون أورو فقط سنة 311،وذلك مقابل 2007أورو من االستثمارات األجنبية سنة 

مليـــار  897حيــث بلغـــت االســتثمارات خــارج قطــاع احملروقـــات مــا يعــادل  2008و قــد اســتمر هــذا االرتفـــاع ســنة 

باألزمـة املاليـة  كثـريا   مليار دينار، و هذا يعين أن اجلزائر مل تتأثر 162احملرقات فقد سجل  ما قيمته دينار أما قطاع  

رقــم  وو هــ مليــون دوالر أمريكــي 2746.4ب  2009العامليـة حيــث حقــق تــدفق االســتثمار أعلــى مســتوى لــه ســنة 

و  ذه االســـتثمارات يف قطـــاع الطاقـــةحهـــا علـــى العـــامل اخلـــارجي، و قـــد تركـــزت معظـــم هـــتاطـــوال مســـرية انف حتققـــهمل 

   .املناجم

خــالل  احيث ســجلت أذىن قيمــة هلــ،تذبــذبا يف تــدفقات االســتثمارات املباشــرة 2013/ 2010الفــرتة  وقــد شــهدت

صـنفت اجلزائـر كرابـع دولـة عربيـة فقـد  و بـالرغم مـن ذلـك مليـون دوالر، 1499مبـا يعـادل   2012ذات الفرتة سـنة 

مــن إمجــايل االســتثمارات الوافــدة  % 6.2مليــار دوالر و حبصــة  2.9مســتقبلة لالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة بقيمــة 

           البنــــاء قطــــاع  علــــىمعظمــــه  ركــــز الــــذي  دعــــم النمــــومج نــــارب ل االجيابيــــة  اآلثــــار إىل ذلــــك جــــع و ير  ،2للــــدول العربيــــة

                                                           

1 Henry. P; Abdelkim.S et de Saint-Laurent. B, investissement direct étranger vers MEDA en 2007: la 

Bascule,ANIMA Investment Network ,Etude n°1,Mai. P 83. 

(http://www.animaweb.org/uploads/bases/document/Inv_Et1_Bilan-IDE-MEDA-2007_Fr_15-5-08_2.pdf) 

page conculte le 27/10/2015. 

            ،املديرية العامة لليقظة االسرتاجتية و الدراسات االقتصادية، االستثمارات و الشراكةنشرة املؤسسات الصغرية و املتوسطة و االستثمارات الصناعية بالوطن العريب  2

  . 01، ص  29،2013و اإلحصائية، العدد 
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يف اجلزائـــر للفـــرتة  تطـــور حجـــم االســـتثمارات األجنبيـــة املباشـــرةل توضـــيحيو فيمـــا يلـــي شـــكل  ،العموميـــةو األشـــغال 

2000/2013.    

 . 2000/2013تطور حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر للفترة  :20-03 الشكل رقم    

  مليون دوالر: الوحدة                                                                                                        

  

 report2014  uncatade-wold investmentمن إعداد الطالبة باالعتماد على : : المصدر       

 )http://data.albankaldawli.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD (        
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   مخزون االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر  :ثانیا      

خمـزون شـهد و قـد ، املسـتثمرة داخـل البلـد املضـيفاألمـوال  لرؤوستقدير القيمة اإلمجالية  نقصد مبخزون االستثمار     

       2000، حيــــث ســــجل ســــنة 2000/2013تطــــورا ملحوظــــا مــــن ســــنة ألخــــرى خــــالل الفــــرتة  اجلزائــــريف االســــتثمار 

مليــــون دوالر، و قــــد حقــــق ســــنة  8216.8إىل  2005مليــــون دوالر أمريكــــي  لريتفــــع  ســــنة  3378.9مــــا قيمتــــه  

الـــواردة نتيجـــة و يرجـــع ذلـــك إىل ارتفـــاع حجـــم االســـتثمارات األجنبيـــة مليـــون دوالر،  17255.8مـــا قيمتـــه  2009

            إصــدار تشــريعات �ــتم باالســتثمار احمللــي واملؤشــرات االقتصــادية الكليــة  و حتســن البيئــة االســتثمارية،  بعــض الســتقرار

   بتنظــيم االســتثمار الــيت تقــدمها الوكــاالت املهتمــة و األجنــيب هــذا فضــال عــن التســهيالت و التحفيــزات و الضــمانات 

         ري و بــــرامج املخطــــط اخلماســـــي األولالســــتثمارات، إىل جانــــب  الشــــروع يف تنفيـــــذ تــــدابمـــــن ا يف إطــــار جلــــب املزيــــد

مليــون  25297.8ليحقــق مــا قيمتــه  2013خمــزون االســتثمار أعلــى مســتوى لــه ســنة  و قــد بلــغ )2005-2009 (

للجهـود احلكوميـة يف إطـار  يفسر هذا االرتفاع بتحسـن الوضـع االقتصـادي للبلـد نتيجـة االنعكاسـات االجيابيـةو   دوالر

  ).2014-2010( و اخلطط التنموية املنجزة ضمن املخطط اخلماسي الثاين  املشاريع تنفيذ

 . و فيما يلي شكل توضيحي لتطور خمزون االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر  
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   . 2000/2013خالل الفترة تطور مخزون االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر  : 30-03لشكل رقم ا     

  

  report2014  uncatade-wold investment باالعتماد على الطالبةمن إعداد :  المصدر       

  التوزیع القطاعي و الجغرافي لالستثمارات األجنبیة المباشرة في الجزائر  : المطلب الثاني  

ن أمهيــة التوزيــع القطــاعي و اجلغــرايف لالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة يف معرفــة أهــم الــدول املســتثمرة  و جمــاالت متركــز كمــت 

   . هذه االستثمارات

  التوزیع الجغرافي لالستثمارات األجنبیة المباشرة  :أوال   

         تتنـــوع جنســـية االســـتثمارات األجنبيـــة املباشـــرة املنجـــزة يف اجلزائـــر مـــابني الـــدول الغربيـــة و العربيـــة، إال أن النســـبة الكبـــرية          

إىل الــدول العربيــة خاصــة  أمــا مــن ناحيــة القيمــة فتعــود الصــدارة مــن حيــث عــدد هــذه االســتثمارات تعــود إىل الــدول الغربيــة،

  .ا يلي جدول يوضح أهم األقاليم املستثمرة يف اجلزائر و عدد املشاريع و قيمتهادوليت مصر و الكويت، و فيم
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خالل الفترة  أهم األقاليم المستثمرة في الجزائر و عدد المشاريع و قيمتها :10- 03الجدول رقم      

2002/2012 .  

   جزائري  المبلغ مليون دينار  عدد المشاريع  األقاليم

  364501  228   أوروبا

  323298  185   األوروبياإلتحاد 

  493406  27  أســـــــيا

  19504  09  الشمالية و الجنوبية مريكا أ

  4510  1  افريقيا 

  2974  01  استراليا 

  1181166  153  الدول العربية 

  14487  4  الشركات المتعددة الجنسيات

  2120549  423  المجموع

                                     www.andi.dz    .2014 االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  : المصدر               

عـــدد  ، حيـــث قـــدراألوربيـــةجانـــب  يف اجلزائـــر هـــم مـــن الـــدول األ املســـتثمرينهـــم أمـــن  أنيتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول       

  العربيـة الـدول  ابهـا يف قطـاع احملروقـات، يليهـغلأتتـوزع  ون دينـار جزائـريمليـ 364501مشروع بقيمـة  228املشاريع ب 

ـــــة 153ب  و الصـــــناعات  مشـــــروع مـــــوزع باخلصـــــوص علـــــى قطـــــاع االتصـــــاالت و اخلـــــدمات و قطـــــاع األشـــــغال العمومي

ـــة، بغـــالف مـــايل قـــدره  ت كثالـــث أهـــم أمـــا الـــدول األســـيوية فقـــد اعتـــرب مليـــون دينـــار جزائـــري،  1181166البرتوكيمياوي

مليـون دينـار  493406مشـروع  يغطيهـا غـالف مـايل قـدره  27ب  مسـتثمر أجنـيب يف اجلزائـر حيـث قـدر عـدد املشـاريع

  .  يف قطاع الطاقة  مشاريع ترتكز أغلبها 09و اجلنوبية بعدد مشاريع قدر ب  جزائري، تليها أمريكا الشمالية

http://www.andi.dz/
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                أهــــم عشــــرين دولــــة مســــتثمرة 2014ائتمــــان الصــــادرات الصــــادر ســــنة وقــــد رتــــب تقريــــر املؤسســــة العربيــــة لضــــمان و    

ب  تقـدر  اسـتثماراتالرتتيـب بإمجـايل   األمريكيـةاملتحـدة  الواليـاتتصـدرت  حيـث ، 2001/2010يف اجلزائر للفـرتة 

 مليــون دوالر  1.531و   مليــون دوالر 1.743مريكــي تليهــا فرنســا و اســبانيا علــى التــوايل ب أمليــون دوالر  3.487

  ، و فيمـا يلـي شـكل يوضـح أهـم الـدول املسـتثمرة مليـون دوالر 1.308اسـتثمارات بلـغ  حبجـمالرابعة  املرتبةلتحتل مصر 

   .2001/2010استثمارا�ا للفرتة  نسبو 
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 التوزيع النسبي لالستثمارات المباشرة حسب الدول المستثمرة في الجزائر خالل

  

االســتثمار األجنبــي فــي الــدول –المؤسســة العربيــة لضــمان و ائتمــان الصــادرات 

 .14ص  ،2014) مارس/يناير ( العدد الفصلي األول 
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ـــر تنفـــد مـــن قبـــل الشـــر إن أغلـــب االســـتثمارات األجنبيـــة املبا       كات متعـــددة اجلنســـيات خاصـــة يف قطـــاع شـــرة يف اجلزائ

الـذي  2001إىل غايـة صـدور قـانون  حمـدودة يف جـذب االسـتثمار القطاعات األخرى قدرات  تيف حني ظل احملروقات

املســــتثمرين قصــــد جعــــل البيئــــة األعمــــال أكثــــر مالئمــــة الل وضــــع إجــــراءات حتفيزيــــة لصــــاحل خــــاجلانــــب مــــن اهــــتم �ــــذا 

  .و فيما يلي جدول يوضح أهم الشركات املستمرة يف اجلزائر و رأس املال املستثمر ،جنبيةالستقطاب رؤوس األموال األ

  . 2003/2013للفترة في الجزائر المستمرة  الشركاتأهم  :20-03الجدول رقم      

  )مليون دوالر( االستثمارإجمالي   المصدر  الشركة سمإ

Jelmoli Holding AG  3,539  سويسرا  

Orascom Group  2,814  مصر  

Grupo ortiz Construccion  2,049  اسبانيا  

Accor  649  فرنسا  

Dallah Albaraka Group  98  السعودية  

Nissan  78  اليابان  

Tunisie Leasing  66  تونس  

BNP Paribas  66  فرنسا  

HSBC  64  املتحدة اململكة  

Societe Generale  51  فرنسا  

ـــة لضـــمان و ائتمـــان الصـــادرات: المصـــدر  ـــع ، المؤسســـة العربي ـــة التوزي ـــدول العربي ـــي فـــي ال                     الجغرافـــي االســـتثمار األجنب

 .14ص  ،2014) مارس/يناير ( العدد الفصلي األول  ،الثالثونة الثانية و لسنا ،و الشركات العاملة      
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  التوزیع القطاعي لالستثمارات األجنبیة المباشرة   :ثانیا     

عــن رصــد حركــة االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة  االســتثمار مــن بــني املؤسســات املســئولةتعــد الوكالــة الوطنيــة لتطــوير      

حجــم االســتثمارات الــواردة بتسـجيل فقــط  يهــتم البنــك اجلزائـري و يف املقابــل فــإن املسـجلة لــديها و توجههــا القطـاعي،

ك ســوف نعتمــد فيمــا يلــي علــى احصــائيات الوكالــة مــن حيــث عــدد املشــاريع لو لــذتفصــيل يف توجيهــا القطــاعي،  ندو 

  .األجنبية و توزيعها

    2200/2012الفترة  خاللالتوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة :  03-03 الجدول رقم 

  % النسبة  )مليون دينار( قيمة التمويل %النسبة  عدد املشاريع  القطاعات

  74  599200  56  220  الصناعة

  21  167118  23  97  اخلدمات

البناء و األشغال 

  العمومية و اهليدروليك

63  15  12082  1  

  0  3991  4  16  النقل

  1  887  1  6  الفالحة

  0  6192  1  5  الصحة

  2  13587  1  3  السياحة

  100  803057  100  410  ا�موع

     www.andi.dz  .2013الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  : المصدر        

     

http://www.andi.dz/
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مـن حيـث  يسـيطر علـى احلصـة األكـرب يتضح من خالل اجلدول أن االستثمار األجنيب يرتكز يف قطـاع الصـناعة حيـث       

 يليـه مليـون دينـار جزائـري 599200مشروع و بقيمـة  410إمجايل مشروع من  220و قيمة املشاريع املنجزة ب  عدد

على اعتبار أن هـذان القطاعـان يتميـزان  مجايل املشاريع املنجزةإمن  %23مشروع أي ما يعادل  97ب قطاع اخلدمات 

اهليـدوروليك الـذي و األشـغال العموميـة و  مبردودية عالية خاصة االستثمار يف جمال احملروقـات، باإلضـافة إىل قطـاع البنـاء

  . مليون دينار جزائري 167118أي ما يعادل  %15حضي بنسبة 

أمـا بالنسـبة للقطاعـات األخــرى فلـم حتضـى باملسـتوى املرغــوب مـن حجـم االسـتثمارات حيــث سـجل قطـاع النقـل نســبة  

 )ياحةالســ ،الفالحــة  ،الصــحة( مشــروع أمــا بــاقي القطاعــات 16مــن حجــم االســتثمار بعــدد مشــاريع قــدرت ب  4%

    .%1بالرغم من أمهيتها مل تتجاوز فيها نسبة االستثمارات 

  أهمیة االستثمارات األجنبیة في الجزائر  : المطلب الثالث  

  :  قصد معرفة أمهية االستثمارات األجنبية املباشرة بالنسبة لالقتصاد الوطين ستقوم بتحليل   

  التكوین الرأسمالي اإلجمالي في األجنبي المباشر  مساهمة االستثمار : أوال 

ــــبأو القائمــــة مــــن  الثابتــــةلقيــــاس درجــــة االســــتحواذ علــــى األصــــول  كمؤشــــريعتــــرب التكــــوين الرأمســــايل اإلمجــــايل              جان

 الفــــــرتةو خمتلـــــف القطاعـــــات الناشــــــطة يف االقتصـــــاد، و قـــــد ســــــجل هـــــذا املؤشـــــر حتســــــنا ملحوظـــــا خـــــالل  احلكومـــــات

، أمــا بالنسـبة ملســامهة االســتثمار %41بنسـبة قــدرت ب  2009لــه ســنة  علــى مسـتوىأحيـث ســجل  2000/2012

وهــذا بفضــل ارتفــاع تــدفقات  ،مقارنــة بالســنوات الســابقة أيضــا حتســنا تاألجنــيب املباشــر يف التكــوين الرأمســايل فقــد عرفــ

            .للنشـــاطات األجنبيـــة و حتســـن املنـــاخ االســـتثماري املالئـــم، االســـتثمارات األجنبيـــة املباشـــرة ال ســـيما يف قطـــاع احملروقـــات

و فيمـا يلــي جــدول يوضــح تطـور نســبة التكــوين الرأمســايل اإلمجـايل و نســبة االســتثمار مــن التكـوين الرأمســايل خــالل الفــرتة 

2000/2012.   
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فـي تطـور نسـبة التكـوين الرأسـمالي اإلجمـالي و نسـبة االسـتثمار مـن التكـوين الرأسـمالي  :04-03الجدول رقـم 

  .2000/2012الفترة الجزائر خالل 

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات 

إجمــالي التكـــوين 

 %الرأسمالي 

25  27  31  30  33  32  30  34  37  47  41  38  37  

نســــبة االســــتثمار 

األجنبـــــــــــي مـــــــــــن 

التكــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين 

الرأســــــــــــــــــــــــــــمالي 

 %االجمالي 

2.472  8.861  7.636  3.876  4.303  5.007  6.791  5.161  5.351  5.819  3.985  4.295  2.477  

  :التالي عمتاح على الموق،مؤشرات التنمية العالمية ،البنك الدولي: المصدر  

http://data.albankaldawli.org/indicator/NE.GDI.TOTL.KD.ZG  27/06/2015:تاريخ االطالع. 

           غري  مسامهة االستثمارات األجنبية املباشرة يف التكوين الرأمسايل اإلمجايلنسبة  تطوريتضح من خالل اجلدول     

                   ، و هذا يدل 2000/2012طلية الفرتة   %8.86تبقى حمدودة حيت مل تتجاوز أن هذه املسامهة 

قطاع  علىنه يرتكز أحبكم يف متويل التنمية احمللية  يعتمد عليه بشكل كبريأن االستثمار األجنيب املباشر ال  على

  .و تفعيل اجلهاز اإلنتاجي و دعم االستثمار احمللي يف تنشيط إال أنه يساهم احملروقات 

  مساهمة االستثمار األجنبي المباشر في الناتج المحلي اإلجمالي   :ثانیا  

بــــالرغم مــــن التطــــور يف حجــــم إىل أنــــه   2014لســــنة الصــــادرات  ائتمــــانالعربيــــة لضــــمان و  املؤسســــةيشــــري تقريــــر   

اإلمجــايل خــرية، إال أن حصــة هــذه االســتثمارات مــن النــاتج يف الســنوات األتــدفقات االســتثمارات األجنبيــة إىل اجلزائــر 

لتعــرف بعــد ذلــك  %2.0078ب  تقــدر  ســبة نب 2001ســنة  اأعلــى مســتوى هلــ تســجل حيــث تبقــى منخفضــة

و يرجـــع  ،2009ســـنة  % 1.99يف حـــدود مت ارتفعـــت ، 2003ســـنة  %0.94وصـــلت إىل حيـــث كبـــريا اخنفاضـــا  

http://data.albankaldawli.org/indicator/NE.GDI.TOTL.KD.ZG
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الفــرص االســـتثمارية الكبـــرية ىل إو مليـــون دوالر  2746.4االســـتثمارات األجنبيـــة الــواردة إىل  حجــم   ارتفـــاعذلــك إىل 

  يعــود ذلــك و 2013 /2010خــالل الفــرتة لتــنخفض بعــد ذلــك  طــات التنمويــة،إطــار املخط يف اجلزائــر االــيت أتاحتهــ

  ن���ـة   2012و 2011الس�� بني س�يت  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر خاصة يف  قطاع الطاقـة واملنـاجم تراجعإىل 

ـــداث الس�یاســـ�یة  ـــة  ممـــا زاد مـــن قلـــق املســـتثمرين األجانـــب الصـــعبةأ�� حيـــث تراجـــع  ،الـــيت عرفتهـــا بعـــض الـــدول العربي

  .دوالرمليون  1.499صل إىل اجلزائر لييف   االستثمار األجنيب املباشر

يوضــح تــدفقات االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة الــواردة كنســبة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل خــالل  جــدولو فيمــا يلــي  

    .2001/2012الفرتة 

في  تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي :05- 03 الجدول رقم 

  .2001/2012خالل الفترة الجزائر 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

االستثمارات  مساهمةنسبة 

األجنبية المباشرة من الناتج 

 %المحلي اإلجمالي

0.51122.0078  1.8763  0.94011.0336  1.1095  1.6105  

  2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

نسبة مساهمة االستثمارات 

األجنبية المباشرة من الناتج 

 %المحلي اإلجمالي

1.28941.5346  1.9938  1.42231.3000  0.7241  0.8050  

جنبي االستثمار األ،احصاءات االستثمار االجنبي المباشر، نسبة تدفقات المؤسسة العربية لضمان و ائتمان الصادرات:  المصدر 

 :الموقع ، متاح على1970/2014المباشر إلى إجمالي الناتج المحلي خالل الفترة 

http://www.iaigc.net/?id=7&sid=2  27/10/2015 :اإلطالع تاريخ. 

  

http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21%20%20%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
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  مساهمة االستثمار األجنبي في خلق فرص للعمل : ثالثا    

إىل تقــدمي حــوافز و امتيــازات بعــد إدراك اجلزائــر بأمهيــة االســتثمار األجنــيب املباشــر يف خلــق مناصــب شــغل، بــادرت       

ال تــزال  م مــن كــل اجلهــود الــيت قامــت �ــا خاصــة لالســتثمارات الــيت تقــوم بتوظيــف جــزء كبــري مــن اليــد العاملــة، و بــالرغ

  . املتاحةمكانيات جم اإلمقارنه بتلك اليت توفرها االستثمارات احمللية و حبمتواضعة  املستحدثةفرص الشغل 

  2002/2012خالل الفترة في خلق فرص للعمل  األجنبي  يوضح  مساهمة االستثمار:06-03الجدول رقم            

عدد   االستثمارمشاريع 

  المشاريع

بمليون (مبلغ   %

  )دج 

عدد مناصب   %

  العمل

%  

 92.11 866.563 74.83 5035015 99.22 67.280  المحلية االستثمارات

 2.95 27717 12.53 843.135 0.36 245  الشراكة

 4.95 46552 12.64 850613 0.42 283  األجنبي المباشر االستثمار

األجنبي  االستثمارإجمالي 

  المباشر
528 0.78 1693748 25.64 74269 7.98 

 100 940832 100 6728763 100 67.808  المجموع العام

  www.andi.dz الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: المصدر         

من  ثمن خالل اجلدول تواضع مسامهة االستثمارات األجنبية املباشرة يف خلق مناصب للشغل، حي يتضح      

دينار  1693748مشروع ي مبا يعادل  528املشاريع األجنبية املباشرة ب  عدد مشروع قدر 67808إمجايل 

 ةاالستثمارات احمللي، و هي نسبة منخفضة مقارنة بنسبة % 7.98أي بنسبة  منضب شغل 74269جزائري موفرة 

قطاع  يف املشاريع االستثمارات األجنبية املباشرة إىل إقامة معظم توجه إىل ذلك ويعود ،% 92.11 قدرت يتو ال
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باإلضافة إىل أن جزء هام من مشاريع االستثمار األجنيب هي مشاريع إجناز  ،1األخرى القطاعات جتاهل و  احملروقات

   .)يف اليد مشاريع عقود املفتاح(

     OLIالستثمار األجنبي وفق مقاربة ل الجزائر تحلیل جاذبیة: لمبحث الثالثا  

ن النشـاطات مـقـدرة البلـد علـى اسـتقطاب حجـم كبـري املسار الديناميكي الذي يعكـس على االستثمار  جاذبية  عربت  

         2لعمـل املؤهـلالكثيـف ل سـتخدام الا الـيت تعتمـد علـى جذب واالحتفاظ بنشـاطات الشـركات امكانيا�ا يفو  اإلنتاجية،

                        و قــــــدرات   األجنــــــيب حــــــدوث االســــــتثمار بابثالثــــــة حمــــــددات أساســــــية تشــــــرح أســــــ OLI  و قــــــد وضــــــعت  مقاربــــــة

ا وفقـ ةاملباشـر  ةجنبيـاأل اتالسـتثمار لائـر ز اجل جاذبيـة حتليـليلـي سـيتم  ، و مـن خـالل مـاعلى جذبهالبلدان و امكانيات 

مزايـا امللكيـة حملـددات املقاربـة و املتمثلـة يف  إمكانيـات جـذب االسـتثمار اسـتناداو حتليـل من خـالل عـرض  قاربةامل هلذه

   .التدويل مزاياو املوقع و 

  

  

  

                                                           

، امللتقى الدويل حول إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على األجنيب املباشر على سوق العمل يف اجلزائرأثر االستثمار بوخورس عبد احلميد وبلعبيدي عايدة عبري،  1

  . 16، ص 2011نوفمرب 15/16البطالة وحتقيق التنمية املستدامة،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة املسيلة،

2 François Mouriaux, Le Concept d’Attractivité en Union Monétaire,Bulletin de La Banque de France, n 123, 

Mars  2004 , p 44 situé sur: 

(www.banque.france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/archipel/publications _.pdf.). page consulte 

08/06/2015. 
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  O)مزایا الملكیةنسبة لالمباشر  الستثمار األجنبيالجزائر لجاذبیة : لمطلب األولا

الـيت تسـعى إىل اسـتغالهلا ، و املتميـزة الـيت تتـوفر عليهـا الشـركات األجنبيـة املسـتثمرةمزايا امللكية إىل كـل األصـول  تشري 

و تتعلـق هـذه  ،تعظيم أرباحها و زيادة انتشارها علـى املسـتوى الـدويل السيطرة على األسواق اخلارجية وخارجيا �دف 

 : 1ا يليمب OLI حسب مقاربة املزايا 

 .التسريية لوجية و املعرفية ونو التك اإلمكانيات  

 .وفرات احلجم   

 .إمكانية الدخول إىل األسواق و الوصول السهل إىل عوامل اإلنتاج و السلع الوسطية   

  .امتالك تسهيالت يف احلصول على املوارد املالية 

  : السؤال التايل ميكن طرح )(Oعلى جذب االستثمار األجنيب املباشر حسب مزايا امللكية  و قصد حتليل قدرة اجلزائر

  جلذب الشركات األجنبية حسب مزايا امللكية ؟ و فرص إمكانياتماذا توفر اجلزائر من 

القطاعــات االســرتاجتية تلـك فرصـا عديــدة لالسـتثمار يف خمتلــف القطاعـات خاصــة مـن الــدول الـيت متتلــك اجلزائــر تعتـرب    

 طبيعة املزايا اخلاصة بالشـركات، حبيـث متكنهـامع إىل حد ما اليت تفتح جماال واسعا لالستثمار األجنيب املباشر و تتناسب 

مـن حتقيـق أهــدافها خاصـة فيمــا يتعلـق بكســب أسـواق جديـدة و اســتغالل وفـرات احلجــم، ومـن بــني الفـرص االســتثمارية 

  :جنداليت جتذب املستثمر األجنيب و تشجعه على استغالل مزايا امللكية 

  

  

  

                                                           
1 Denis tersen, jean luc Bricout,invesstissement internationale, Armound colin, Paris,1997, p 69. 
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   مجال الطاقة فرص االستثمار في: أوال    

 خاصة موارد الطاقـة ا البالد،� الطبيعية اليت تزخر الثرواتوفرة  إىليتميز القطاع الصناعي اجلزائري بالتنوع الذي مرده     

             عشـــر مـــن حيـــث إنتاجـــه أمـــا 18عشـــر عامليـــا مـــن حيـــث االحتياطـــات البرتوليـــة و املرتبـــة  15حيـــث حتتـــل اجلزائـــر املرتبـــة 

، أمـا بالنسـبة للغـاز الطبيعـي فتحتـل اجلزائـر املرتبـة التاسـعة عامليـا 1عشـر 12من ناحية التصدير لبلدان العامل فتحتل املرتبة 

            ، و هــــذا مــــا جعــــل اجلزائــــر أحــــد األقطــــاب النفطيــــة و الغازيــــة 2و الثانيــــة افريقيــــا بعــــد نيجرييــــا مــــن حيــــث احتيــــاطي الغــــاز

خـالل  ،مليـار دوالر أمريكـي 2.3يث بلغ إمجايل االستثمارات األجنبية املباشرة يف قطاع الطاقـة حعلى املستوى العاملي، 

   :4و يرجع هذا التطور إىل األسباب التالية 2000/20133املرحلة 

 تعترب اجلزائر واحد من أهم مصادر النفط اآلمنة البديلة عن تلك الغري آمنة يف منطقة الشرق  األوسط. 

 عضوا نشيطا ومنضـبطا داخـل منظمـة األوبـك، خاصـة يف ظـل األمهيـة الـيت ستكسـبها هاتـه املنظمـة  تعترب اجلزائر

  . أكثر يف املستقبل املنظور

  املوقـــع اجليـــو اســـرتاتيجي املهـــم للجزائـــر حيـــث تعتـــرب قريبـــة مـــن منــــابع الـــنفط اإلفريقيـــة املهمـــة بالنســـبة للواليـــات

 .املتحدة األمريكية

 اجلزائــر حيــث تعــد ثالــث دولــة مصــدرة للغــاز الــذي يــرى فيــه العديــد مــن اخلــرباء بأنــه ضــخامة احتيــاطي الغــاز يف             

 . من أهم املصادر الطاقوية يف املستقبل

                                                           

1 www.andi .dz .2010, page consulte le  : 24/11/2014. 

  .5، ص 2014أكتوبر  27/29الورقة القطرية اخلاصة باجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، مؤمتر الطاقة العريب العاشر، أبو ظيب   2

  .26نفس املرجع، ص    3

ل شهادة املاجستري يف العلوم وحيد خري الدين، أمهية الثروة النفطية يف االقتصاد الدويل و االسرتاجتيات البديلة لقطاع احملروقات، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة لني  4

 . 174، ص 2012/2013 االقتصادية، ختصص اقتصاد دويل، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة 
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 املكانة الدولية الرفيعة اليت حتتلها الشركة البرتولية اجلزائرية سوناطراك يف السوق الدولية  . 

اهلائلة اليت تتمتع �ا اجلزائر، عملت كذلك على تطوير و تنمية الطاقات املتجددة اإلمكانيات الطاقوية باإلضافة إىل     

            التوجيهي و الربنامج اخلماسي حول البحثمة، و يف هذا اإلطار مت إصدار القانون ا�دف حتقيق التنمية املستد

اقات املتجددة يف اجلزائر، لتليه بعض ، و قد اعترب أول اهتمام فعلي بالط98/11و التطوير التكنولوجي القانون 

القوانني و املراسيم  مضمو�ا ترقية قطاع الطاقات املتجددة و تشجيع االستثمار فيه، خصوصا و أن اإلمكانيات 

الوطنية اليت تتمتع �ا اجلزائر من هذه الطاقات هائلة جدا خاصة الطاقة الشمسية حيث تتوفر اجلزائر على حقل مشسي 

                                      .ساعة إمشاس سنويا هذا فضال عن طاقة الرياح  و طاقة احلرارة اجلوفية  والطاقة املائية 3000اقتة هائل تفوق ط

بعض املستثمرين األجانب  يرى فيها قد بالرغم من أمهية القطاع الصناعي إال أنه ال يزال يعاين من بعض املشاكل اليت 

  :     1مار يف اجلزائر و نذكر من بينهافرصا جيدة لالستث

  قدرات إنتاج هائلة غري مستغلة بشكل كلي، بسبب عوامل اإلنتاج الضـعيفة وعـدم كفـاءة وجناعـة تقنيـات التسـيري

  .وإدارة األعمال

  ارتفاع تكلفة اإلنتاج الصناعي بسبب االعتماد على التكنولوجيا املستوردة. 

    املتطورة يف الصناعات احلديثة، أدى إىل تراجع نوعية املنتجات الصناعيةضعف استعمال التكنولوجيات. 

  الفالحي  المجالفرص االستثمار في   :ثانیا    

والسياسية  االقتصاديةاإلصالحات مع الزراعي يف اجلزائر يف السنوات األخرية تطورات هامة متاشيا  االستثمارعرف       

           و منح االستثمار واإلعفاءات الضريبية املعنوية الدولة بتوفري خمتلف وسائل الدعم املالية واليت عرفتها البالد، حيث قامت 

   باالستثمارات يف البنية األساسية املرتبطة بالزراعة، وتقدمي اخلدمات املساندة لإلنتاج الزراعي ، و االهتماماجلمركية و

                                                           
  .93، ص 2008، 05إنعاش الصناعة يف اجلزائر، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد  وجهاتقوريش نصرية، أبعاد وت  1
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 2000باإلضافة إىل تطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية بداية من سنة التدريب،  يف جمال البحوث واإلرشاد و    

وهذا بفضل سياسة الدعم والتحفيز  و احليوانية الذي وسع من جماالت االستثمار الزراعي ليشمل مجيع الفروع النباتية

تثمار اليت �دف إىل تشجيع وحتفيز اليت تبنتها وزارة الفالحة والتنمية الريفية، وكذا التطورات اليت عرفتها قوانني االس

       ارتفاع حجم االستثمارات العامة واخلاصة  و قد سامهت كل هذه اجلهود و اإلصالحات يفاالستثمارات اخلاصة، 

 2002/2012حيث قدر عدد املشاريع املسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار خالل الفرتة  يف ا�ال الزراعي

الدولة  اليت سطر�ا هدافبعض األ حتقيق  إىل باإلضافة منضب شغل، 43361 روع موفرة ما يقاربمش 612حوايل 

  .و توسيع األراضي الزراعية، زيادة الطاقة اإلنتاجية الزراعية املتمثلة يف تنمية وتطوير االستثمار الفالحي 

و�دف تشجيع االستثمارات و حتفيزها يف القطاع، أنشئت وزارة الفالحة والتنمية الريفية جمموعة من اهليئات  

وحتفيز االستثمارات الفالحية واملؤسسات العاملة بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف ا�ال الفالحي، تعمل على تشجيع 

 :1ؤسساتوحتقيق التنمية الفالحية و الريفية، ومن أهم هذه امل

  ــــدف إىل توســــيع اإلنتاجيــــة عــــن طريــــق استصــــالح  :الوكالــــة العامــــة الستصــــالح األراضــــي عــــن طريــــق االمتيــــاز�

 .األراضي وترقية املقاوالت الفالحية يف اجلنوب، و �يئة البنية التحتية املالئمة للمستثمرين يف املناطق املعنية

  تعمل الصناديق الفالحية على دعم الفالحني والعاملني يف القطاع، وتقدمي هلم كافة  :الصناديق الفالحية

اخلدمات والتسهيالت الضرورية لتطوير استثمارا�م يف مجيع الفروع الفالحية سواء النباتية منها أو احليوانية ودعم 

يف الصناعات الغذائية  عم االستثمارتنمية املناطق الريفية وكذا دعم تنمية القطاع الصناعي الفالحي، من خالل د

 .وتصنيع علف احليوانات

                                                           

 
1
، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية القطاع الزراعي و إشكالية الدعم و االستثمار يف ظل اإلنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارةغردي حممد،   

  .  98/99 ص، ص 3،2011/2012العلوم االقتصادية و علوم التسيري و العلوم التجارية، قسم العلوم االقتصادية فرع حتليل اإلقتصادي، جامعة اجلزائر 
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 وهي مديريات تابعة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية تساند وتدعم بكل  :املديريات اجلهوية للمصاحل الفالحية 

 .إمكانيا�ا كافة املستثمرتني �دف زيادة اإلنتاج الفالحي، حبيث يكون تقدميها للدعم ماليا وتقنيا  

  تســــاعد الفالحــــني واملســــتثمرين يف امليــــدان الزراعــــي ويف تربيــــة احليوانــــات، مــــن خــــالل تــــوعيتهم: املعاهــــد التقنيــــة 

علــى كيفيــات تربيــة ومحايــة حيوانــا�م وحقــوهلم، إىل جانــب إعالمهــم بتقنيــات الــري احلديثــة بإرشــادهم  وإطالعهــم

ل خاصـــة مـــع اهتمـــام الفالحـــني بـــالتطور يف جمـــال وحتسيســـهم بضـــرورة مواكبـــة ومســـايرة التقـــدم العلمـــي يف هـــذا ا�ـــا

 .السقي

فـرص اسـتثمارية علـى مسـتوى القطـاع مـن خـالل دعـوة املسـتثمرين األجانـب إلسـتجار أراضـي  خبلـق كما  قامت الدولة 

              الزراعيـةو تنـوع املنتجـات  نظرا الخنفاض تكاليف اإلنتاج الزراعي و أجـور اليـد العاملـة بالزارعـة، و تـوفر األراضـي 1زراعية

و قــد جــاء قــانون التوجيـــه الفالحــي و التشــريع املتعلـــق مبــنح االمتيــاز علـــى األراضــي الفالحيــة العموميـــة مــن أجــل تـــأمني 

املستثمر األجنـيب و فـتح ا�ـال أمامـه إىل إقامـة شـراكة شـفافة مـع احلـائزين احملليـني علـى املـوارد املاليـة دون أن يـؤدي ذلـك 

  .2حتكارإىل تأسيس اال

  

  

  

                                                           
  .135، مرجع سابق، ص2011،لدول العربيةمناخ االستثمار يف اسسة العربية لضمان االستثمار،املؤ   1

، مذكرة ضمن متطلبات نيل 2002/2010، دور املناخ االستثماري يف الدول العربية يف جذب االستثمار األجنيب املباشر، دراسة حالة اجلزائر للفرتة عمر حيياوي  2

، ص 2012/2013االقتصاديتان و التجارية و علوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية ،شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد دويل، كلية العلوم 

181.  
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    الخدماتي  المجالفرص االستثمار في  :ثالثا    

  : و نذكر من بينها لالستثمارجيدة يتضمن ا�ال اخلدمايت العديد من القطاعات اليت تشكل فرص     

  لقــد أظهــرت احلكومــات علــى املســتوى العــاملي اهتمامــا كبــريا بقطــاع االتصــاالت و تكنولوجيــا  :قطــاع اإلتصــاالت

املعلومــات األمــر الــذي دفعهــا إىل الشــروع يف مبــادرات إصــالحية و تطوريــة للقطــاع هــدفها رفــع التحــديات و مواكبــة 

  .  التطورات احلاصلة  يف تكنولوجيا اإلعالم و االتصال

 الدول اليت تبذل جهودا كبرية لرتقية قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال باعتباره أهم معامل وتعترب اجلزائر من بني 

          التنمية االقتصادية البارزة، خاصة وأن اجلزائر تنفتح تدرجييا على اقتصاد السوق ومتتلك موارد هامة تشجع

على تطوير هذه التكنولوجيات، وقد جتسد اهتمام احلكومة �ذا القطاع من خالل إطالق عدة مشاريع أمهها 

ربط البالد باالقتصاد مشروع احلاسوب لكل أسرة ومشروع احلضرية اإللكرتونية ملدينة سيدي عبد اهللا، هدفها 

وجيدر بالذكر أن خمتلف املشاريع يف جمال  ل،على االستعمال املكثف لتكنولوجيا اإلعالم و االتصا اجلديد القائم

يف إطار السياسة الوطنية لتعميم التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال وبالعمليات املرتبطة  املعلوماتية تدخل

املكتبات االفرتاضية والشبكة اليت تربط خمتلف اجلامعات بالتعليم عن بعد خاصة لفائدة املناطق البعيدة، وكذا 

   .حيت تعترب اجلزائر أن هذا القطاع هو البديل األول عن الثروة النفطية د برامج املعلوماتيةوإعدا

، حيث قامت 1999مند سنة  إطار ترقية قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وقد برزت جهود اجلزائر يف

 :  1بإصالحات جذرية يف قطاع الربيد و املوصالت برزت  من خالل صدور

                                                           
تقييم قطاع االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات يف اجلزائر بعد عشرية من اإلصالحات، املؤمتر الدويل حول تقييم أثر برامج حممد شايب، هدار حلسن،   1

 01، كلية العلوم االقتصادية  و علوم التسيري، جامعة سطيف 2011/2014التشغيل و النمو االقتصادي خالل الفرتة االستثمارات العامة و انعكاسا�ا على 

  .   09 ، ص2013مارس 
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  و املتعلـــــق بإعـــــادة هيكلـــــة القطـــــاع مـــــن خـــــالل ا�ـــــاء احتكـــــار الدولـــــة   2000قـــــانون اجلديـــــد يف شـــــهر أوت         

 .  و املوصالت و الفصل بني نشاطي التنظيم و استغالل و تسيري الشبكات على نشاطات الربيد 

  و املتعلق بفتح سوق االتصاالت للمنافسة 2001قانون جوان . 

    ، هـــذا فضـــال عـــن املبـــادرة              )ARPT( ســـلطة الضـــبط للربيـــد و املوصـــالت الســـلكية و الالســـلكية  كمـــا مت اســـتحداث     

  .  يف مشروع توصيل األلياف البصرية

            كمــا شــرعت اجلزائــر يف تطبيــق برنــامج احلكومــة االلكرتونيــة �ــدف تعزيــز أداء االقتصــاد الــوطين واملؤسســات و اإلدارة  

املنتجـــات و اخلـــدمات ذات القيمـــة املضـــافة إىل جمـــال تكنولوجيـــات اإلعـــالم  و االتصـــال عـــن طريـــق تكثيـــف  و تطـــوير

  . نشاط البحث التطوير و اإلبداع

كمـا أولــت  الدولـة اهتمــام كبـري للشــبكة العنكبوتيـة،  حيــث قـدر عــدد مسـتعملي شــبكة االنرتنـت حســب احصــائيات   

مليــون مشــرتك ســنة   5.2مليــون مشــرتك بعــد ســجلت  10مــا يقــارب  2013ة الوكالــة الوطنيــة لتطــوير االســتثمار لســن

2012 .   

ووفقــا لتقريــر اإلحتــاد الــدويل لالتصــاالت اإلفريقيــة للهــاتف النقــال فــإن اجلزائــر احتلــت املرتبــة اخلامســة مــن حيــث عــدد  

  . رببعد كل من نيجرييا و مصر و جنوب إفريقيا و املغ  2012مستخدمي اهلاتف النقال �اية 

و يعود االهتمام الكبري بقطاع االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات من طـرف احلكومـة إىل املنـافع الـيت يتيحهـا للمتعـاملني 

  :    1االقتصاديني  حيث ميكن من

 

                                                           

  .06/ 05ص ص  ،نفس املرجع  1
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 زيادة اإلنتاجية اإلمجالية للمؤسسات املالية واالقتصادية وحتسني جودة املنتجات واخلدمات اليت تقدمها.   

 يساعد قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على ختفيض التكلفة اليت يتكبدها املستهلك النهائي. 

   يســاهم يف خلــق قطاعــات جديــدة ويســمح للشــركات القائمــة بتوســيع أعماهلــا إىل أســواق جديــدة ممــا يــروج

   .لفرص عمل جديدة هائلة على مستوى األفراد وا�تمعات

 وتطبيقات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واستخدام اإلنرتنت رفع نسبة انتشار احلاسوب . 

 يسهل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت انتشار املعلومات بتكلفة منخفضة لألفراد  والشركات. 

   يســاهم يف تزايــد مســتويات املعرفــة التقنيــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن حيســن مركــز القــوى العاملــة لالســتفادة         

 . من فرص النمو  االقتصادي

  املســـامهة يف تطـــوير خـــدمات القطـــاع العـــام مـــن خـــالل تطبيـــق برنـــاجمي احلكومـــة اإللكرتونيـــة وشـــبكة األليـــاف

  .البصرية الوطنية

علـى املسـتوى العـاملي مـن حيـث مؤشـر  متدنيـةبالرغم من جهود الدولة لتطـوير قطـاع االتصـاالت تبقـى حتتـل مراتـب    

بعـدما حلـت  2013/2014خـالل الفـرتة ضـمن هـذا املؤشـر  136 املرتبـة  تراجعـت إىلاجلاهزية التكنولوجية، حيث 

   والعراقيـــل الـــيت حتـــد مـــن تـــدفق االســـتثمار حنـــ مهـــأو هـــذا يعتـــرب مـــن ،2012/20131خـــالل الفـــرتة   133ة تبـــيف املر 

    .اجلزائر

  

  

                                                           

1the globale competetivenss rapports,world economic forum 2013-2014- p102 and2012/2013 , p88. 

(http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport) 
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  1من بني فرص االستثمار املتاحة يف القطاع البنكي ما يلي :البنكيالقطاع :  

 االستثمار يف احملافظ املالية و تسيريها. 

  عن طريق البورصةول الشركات املراد خوصصتها االستثمار يف اخلدمات املالية مثل تقييم أص. 

  مكانية شراء البنوك العموميةإ . 

  االستثمار يف إنشاء البنوك املالية . 

  إنشاء و تسيري مؤشرات بورصة اجلزائر. 

وفرت آليات متعددة جلذب و حتفيـز االسـتثمارات مـن خـالل اختـاذ إجـراءات  حيث احلوافز املاليةو قد اهتمت اجلزائر ب   

فعالة فيما يتعلق بتوفري مصادر التمويل من خالل شبكة من البنوك و املؤسسات املالية املتخصصـة الـيت تقـدم تسـهيالت 

كمــــا يســــاهم صــــندوق االســــتثمار الــــوطين بشــــكل فعــــال يف تعزيــــز فــــرص   االســــتثمار،يــــزات تصــــب يف إطــــار دعــــم و حتف

وفيمـــا يلـــي إشـــارة ألهـــم احلـــوافز  ،% 34 االســـتثمار حيـــث ميكـــن أن تصـــل نســـبة مشـــاركته يف املشـــاريع االســـتثمارية إىل

   :يف جمال االستثمار يف اجلزائر املالية املمنوحة 

  دة للقــروض املمنوحــة مــن قبــل البنــوك للمؤسســات الصــغرية و املتوســطة بنســبة تــرتواح مــا بــنيختفــيض نســبة الفائــ              

  .حسب موقع املشروع% 1,5و   % 0,25

   رفــــع املســــتوى األقصــــى للضــــمان املــــايل املمنــــوح مــــن قبــــل صــــندوق الضــــمان للمؤسســــات الصــــغرية و املتوســــطة             

 .دينار مليون  250إىل  50من 

 

                                                           

  .111/115ص  ، ص2002، 01حمفوظ جبار، فرص االستمار يف سوق رؤوس األموال اجلزائرية، جملة العلوم االقتصادية ،جامعة سطيف ، العدد   1
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   تعزيز نظام التمويل البنكي التقليـدي، مـن خـالل تطـوير صـيغة اإلجيـار املوجـه للمؤسسـات و الصـناعات الصـغرية          

  .اخلاصة بسلع التجهيز االستثماراتو املتوسطة، و اليت توفر إطار مالئما مع مزايا جبائية هامة لتمويل 

   مليار دينار 40إىل  20الوطنية لدعم تشغيل الشباب من  فع املخصص املايل لصندوق الضمان للوكالةر. 

   علـــى مســـتوى الواليـــات، تســـاهم يف رأمســـال املؤسســـات الصـــغرية و املتوســـطة الـــيت  لالســـتثماراتإنشـــاء صـــناديق

 .الشبابينشئها املقاولون 

    ،عنــــدما يتــــدخالنإعفــــاء احلــــرفيني و املؤسســــة املصــــغرة اخلاضــــعني للقــــانون اجلزائــــري مــــن كفالــــة حســــن التنفيــــذ            

 .يف العمليات العمومية لرتميم األمالك الثقافية

   إقــرار ختفيضــات مــن قبــل اخلزينــة علــى القــروض الــيت متنحهــا البنــوك و املؤسســات املاليــة للمــرقني العقــاريني الــذين  

 .يشاركون يف إجناز برامج عمومية للسكن

  بالنســــبة %  25و  %20إجنــــاز املشــــروع تــــرتواح مــــابني   اســــتثمارمــــنح قــــروض بــــدون فوائــــد تتبــــاين وفــــق كلفــــة

٪ بالنســبة 22مليــون دينــار، كمــا متــنح قــروض بــدون فوائــد تصــل إىل نســبة  5تتجــاوز تكلفتهــا  للمشــاريع الــيت ال

 .االيت تنجز يف مناطق خاصة يف واليات اجلنوب و اهلضاب العلي لالستثمارات

   لالستثمارمجايل ٪ من املبلغ اإل70منح قرض بنكي ال يتجاوز. 

   مليار دينار قابلة للتجديـد حتـت تصـرف البنـوك  100قيام اخلزينة العمومية بوضع خط قرض طويل املدى بقيمة

 .1العمومية لتمكينها من متويل املشاريع اليت حيتاج نضجها إىل فرتة طويلة

   تكـاليف بيـع التجهيـزات باإلجيـار بغيـة ختفيـف  2011إطالق شـركات عموميـة للبيـع اإلجيـاري إبتـداء مـن مـارس

 .لفائدة املؤسسات الصغرية و املتوسطة

                                                           

امللتقى العريب األول العقود االقتصادية اجلديدة بني املشروعية  ،2001/2014اإلنعاش االقتصادي واقع املناخ االستثماري يف اجلزائر مع اإلشارة لربامج عالم عثمان،   1

   .16، ص 2015يناير  25/28والثبات التشريعي شرم الشيخ، مجهورية مصر العربية 
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 1من بني فرص االستثمار املتاحة يف قطاع السياحة جند: قطاع السياحة : 

  اليدوية التقليدية األدواتالصناعات التقليدية، صناعة. 

 اإلنتاج ذو الطابع الثقايف و الفين. 

  السياحيةاالستثمار يف الفندقة و املركبات. 

 يئة و استغالل جماالت الرتفيه�. 

             وضع املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي قسم اجلزائرب و قصد جذب االستثمار األجنيب للقطاع قامت اجلزائر   

          دف تقومي وجهة اجلزائر لتعزيز جلب فرص االستثمار � سبع مناطق سياحية، ويعمل املخطط بشكل أساسي إىل

إعداد برنامج نوعية سياحية و تنسيق  ،و التنافس تنمية األقطاب و القرى السياحية السامية و ذلك برتشيد االستثمار

  .2العمل و ذلك بتعزيز السلسة السياحية و إقامة شراكة عمومية و خاصة

   ) (L مزایا الموقعحسب االستثمار األجنبي الجزائر جاذبیة  :طلب الثانيمال   

و الــيت متنحهــا الــدول قصــد جــذب املزيــد مــن االســتثمارات بــاملوقع ة إىل العديــد مــن املزايــا املرتبطــ  OLIأشــارت مقاربــة

   :3ما يلي األجنبية املباشرة إليها و تتعلق

 .اهلياكل القاعدية نوعية .1

 .حوافز االستثمار .2

 .اجلمركية احلوافز .3

                                                           

  .116، مرجع سبق ذكره، ص حمفوظ جبار  1

  .13عالم عثمان، مرجع سبق ذكره، ص   2
3 Denis tersen,jean luc Bricout, op-cit ,1997,p 69.  
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ســوف نركــز حتليلنــا علــى العناصـــر علــى جــذب االســتثمار األجنــيب املباشـــر نســبة ملزايــا املوقــع  مقــدرة اجلزائــر تحليــللو   

 .كمنطقة لتوطني املشاريع االسثماريةاجلزائر   يف قرار اختيارالثالثة السابقة الذكر من ناحية تأثريها 

  الهیاكل القاعدیة  نوعیة :أوال   

من القاعدة اهليكلية ألي بلد يرتتب عليه زيادة مماثلة يف ناجتة اخلام   %1أكد البنك العاملي على أن االستثمار يف      

هذا ما دفع العديد من الدول و على شاكلتها اجلزائر إىل حتسني القاعدة اهليكلية و تطوير اإلمكانيات املتوفرة �دف 

هم حمددات اختيار شركة ما لتوطني أترقية البيئة االستثمارية و جذب املزيد من االستثمارات األجنبية، خاصة و أن من 

على هياكل قاعدية جيدة من شبكة حديثة للمواصالت الربية واجلوية والبحرية  االستثمارية هو توفر البلدمشاريعها 

،و قد قامت اجلزائر بتحسني 1وشبكة اتصاالت تواكب التطورات السريعة اليت يشهدها القطاع على املستوى العاملي

ملا هلا  و اخلدمات الضرورية لدعم عمليات التصنيع و الربي و اجلوي  املتضمنة شبكات النقل البحريهياكلها القاعدية 

  .من تأثريا كبريا  يف تكلفة اإلنتاج و النقل

كلـم، و تعتـرب مـن أهـم الشـبكات كثافـة يف القـارة   112696على شـبكة للطـرق الربيـة تقـدر ب حاليا  تتوفر اجلزائر حيث

             كلــم  و تســري الشــبكة  2.150كلــم  مــن الطريــق الــوطين، و تقــدر شــبكة الســكة احلديديــة ب   22280اإلفريقيــة منهــا 

 حمطــة تغطــي مشــال 200بــأكثر مــن  ، هــذه الشــبكة جمهــزة) SNTF(مــن قبــل شــركة النقــل للســكك احلديديــة الوطنيــة 

  .2البالد

                                                           

  .65، ص  31،2009، جملة العلوم اإلنسانية، العدد حتليل و تقييم مناخ االستثمار يف اجلزائرناجي بن حسني،     1

  2 www.Andi.dz-index.php/ar/secteur de transport 2013, page consulte le 24/11/2014. 
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و تتمثل املشاريع الكربى اليت ختص شبكة السكك احلديدية، و الـيت تــم اجنازهـا يف العشـرية األخـرية  إىل غايـة السداسـي 

 : 1فيما يلي 2010األول من سنة 

 كلم من  خطوط السكة احلديدية  1797جناز و عصرنة إ. 

  احلديديةكلم من خطوط السكة   333كهربة. 

  من خطوط السكك احلديدية غري املستعملة 800إعادة تأهيل. 

  احلديديةخط لسكة احلديدية يف إطار خمطط لعصرنة الشبكة الوطنية للسكك  13إجناز ازدواجية. 

علـى  أما فيما يتعلق �ياكل النقل اجلوي فقامت اجلزائر بتطوير هذا القطاع بطريقة جتعل منـه وسـيلة حقيقـة لالنـدماج  

و يعـد مطـار اجلزائـر األكثـر أمهيــة  ،مطـار دويل 13مطــار منهـا  35الصـعيدين اإلقليمـي و الـدويل، إذ تتـوفر اجلزائـر علـى 

  . مليون مسافر سنويا 6حيث يستقطب حوايل 

و يسـتقبل  خمصصـة يف تصـدير الـنفط 04موانئ متعددة اخلدمات و  09ميناء رئيسي منها  13كما تتوفر اجلزائر على   

  .2من احلاويات  %70من حجم السلع املستوردة من اخلارج و  %30اء اجلزائر لوحده أكثر من مين

 

 

 

                                                           

                                                         :املوقع ىمتاح عل.2010، مصاحل الوزير األول ، أكتوبر،  للحكومةلبيان السياسة العامة  2و 1امللحق   1

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf ، 3/05/2015: االطالع تاريخ.  

  .الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، مرجع سبق ذكره  2
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  االستثمار حوافز :ثانیا     

مـــن  رني حمــددات جـــذب االســتثماســحت جلئــت اجلزائـــر إىل املباشــر، األجنـــيبعلـــى جلــب االســتثمار  التســابقيف ظــل      

 خالل تطوير أداء املؤشرات الرئيسية الـيت تعكـس التـوازن االقتصـادي الكلـي، و تتمثـل أساسـا يف معـدل منـو النـاتج احمللـي

كــز علــى تو الــذي يعكــس بــدوره حجــم الســوق و مســتوى تطــوره، و معــدل التضــخم و مؤشــر التــوازن اخلــارجي الــذي ير 

 التنميــة البشــرية  اتإىل االهتمــام  مبؤشــر ، باإلضــافة علــى اخلــارج االقتصــادي االنفتــاحوضــعية ميــزان املــدفوعات، و مؤشــر 

الســعي إىل  عــن  ، هــذا فضــالالبيئــة االســتثمارية يف الكبــري هثــأتري يل نظــرا لغالتعلــيم و التشــ يالرتكيــز علــى قطــاعخــالل مــن 

ترتيــب البلــد أو درجتــه ضــمن هــذه قويــة بــني صــلة احصــائية  ألن هنــاك  ،الدوليــةالنوعيــة ضــمن املؤشــرات  هــاحتســني موقع

  .1ما جيتذبه من استثمار أجنيب املؤشرات و بني مقدار 

 المؤشرات االقتصادية الكلية  .1

 املـؤثرة يف اسـتقطاب اهلامـة إن حجـم النـاتج احمللـي ومسـتوى منـوه يعتـرب مـن احملـددات  :مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل

اجلزائر خالل السنوات األخرية حتسـنا  تشهدقد و  يعكس القوة االقتصادية للبلد، ألنه االستثمار األجنيب املباشر

  حيــث –ارتفــاع أســعار الــنفط و بــرامج االنعــاش االقتصــادي ودعــم النمــو يف معــدل النــاتج احمللــي اإلمجــايل نتيجــة 

يف حصــــيلة  قطــــاع إىل عــــدم االســــتقرار  النمــــو االقتصــــادي و النــــاتج احمللــــي يــــرد معــــدل   أن عــــدم االســــتقرار يف

األســواق العامليــة ألن هــذا القطــاع  ال يــزال يعتــرب أحــد املكونــات  يف  احملروقــات الــيت تتــأثر  بتقلبــات أســعار الــنفط

 2000ســـنة  رمليــار دوال 54حيـــث جتــاوز إمجـــايل النــاتج احمللـــي  -% 40األساســية للنـــاتج احمللــي بنســـبة فــوق 

  2مليــار دوالر 103مســجال بــذلك مــا قيمتــه  2005ســنة  %5.9ولريتفــع إىل  %2.2حمققــا معــدل منــو نســبته 

                                                           
 متاح على املوقع االلكنروينناجي حسني، دراسة حتليلية ملناخ االستثمار يف اجلزائر،   1

http://www.cba.edu.kw/wtou/download/conf3/naji.PDF ،  29/04/2015: تاريخ االطالع.  

2 http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=1  
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 204حقـــق النــاتج احمللـــي ارتفاعــا جتـــاوز  2012دوالر ســنة   111 إىل  و بســبب اســتقرار ســـعر برميــل البـــرتول

 .  1مليار دوالر

          نتيجــة تــردد منــو الطلــب اإلمجــايل و اخنفــاض إنتــاج احملروقــات 2013و قــد عــرف النشــاط االقتصــادي تبــاطؤا ســنة 

، و بــذلك 2%2.8مليــار دوالر حمققــا معــدل منــو نســبته  208.7و علــى إثــر ذلــك قــدر إمجــايل النــاتج احمللــي ب 

  .دولة 16احتلت اجلزائر املرتبة اخلامسة عربيا من حيث النمو من أصل قائمة تضم 

   .2004/2013الفرتة  معدالت النمو احلقيقية ملكونات الناتج احمللي اإلمجايل يف يلي جدول يوضح و فيما 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .05، ص 2013ديسمرب ، 2013و عناصر التوجه االقتصادي للسداسي األول سنة  2012بنك اجلزائر، التطورات االقتصادية و النقدية لسنة   1

   .25، ص 2014، التطور االقتصادي و النقدي للجزائر، نوفمرب 2013بنك اجلزائر، التقرير السنوي   2
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  .2004/2013معدالت النمو الحقيقية لمكونات الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة :07-03 الجدول رقم          

                                                                        )%:(القيمة                                                                                                    

                                                                                                   البنك الدولي*  - :   المصدر

  . 2013-2008بنك الجزائر التقرير السنوي للمؤشرات االقتصادية للجزائر   -                           

خاصـــة قطـــاع  2004/2013خـــالل الفـــرتة القطاعـــات ض عـــب معـــدل منـــوتذبـــذب يف نالحـــظ مـــن خـــالل اجلـــدول  

بـــنسبة تراجعــا قيمتــه املضــافة  ســجلت  حيــث ،بالنســبة لالقتصــاد الــوطين باعتبــاره قطــاع  هــام و اســرتاتيجي احملروقــات

و  أســـعار البـــرتول تراجـــعإىل ســـبب ذلـــك  و يعـــود، 2012ســـنة  %3.4بعـــدما ســـجلت نســـبة  2013ســـنة  5,5٪

املستوى العاملي، يف حني نالحظ حتسـن يف أداء  قطـاع الفالحـة حيـث سـجل أعلـى  نسـبة  يه على علاخنفاض الطلب 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات

معدل النمو 

  2.8  3.3  2.8  3.6  1.6  2  3.4  1.7  5.9  4.3  *اإلجمالي 

  -5.5  -3.4  -3.3  -2.2  -0.9  -2.3  -0.9    -2.5  5.8  3.3  المحروقات  قطاع

الصناعة خارج 

  4.1  5.1  3.9  3.4  8.5  6.1  6.3  5.6  4.7  6.2  قطاع المحروقات 

البناء و األشغال 

  6.6  8.2  5.2  8.9  8.5  9.8  9.8  11.6  7.1  8  العمومية 

  8.8  7.2  11.9  4.9  21.1  -5.3  5  4.9  1.9  3.1  الفالحة 

  7.5  6.4  7.1  7.3  7.7  8.4  6.5  3.1  3  4اإلدارة العمومية خدمات

  خدمات خارج 

  اإلدارة العمومية
7.7  6  6.5  6.8  7.8  8.5  8.9  5.2  8.2  6.6  
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 بالقطـاعاحلكومـة و اهتمـام  ذلـك إىل حتسـن الظـروف املناخيـةسبب و يعود  % 21.1قدرت ب  2009منو له سنة 

  : و من بني هذه املشاريع نذكر ،على االستثمار حيث قامت بإجناز عدة مشاريع يف إطار حتفيز اخلواص

  تنمية اهلياكل القاعدية من إنشاء السدود واحلواجز املائية وحفر اآلبار وتوصيل الكهرباء وشق الطرق الريفية

 .االمتيازاألراضي عن طريق  استصالح�دف تنفيذ مشاريع 

   اين، وحتديث التجهيزات االهتمام بتطوير البحوث العلمية الزراعية يف جمال اإلنتاج النبايت و احليو 

 .الفنية والعلمية وتأهيل الكوادر البشرية الالزمة لذلك

  مصادر املياه هلا يف إطار برنامج احملافظة على الثروة احليوانية يف املناطق  توفري�يئة املناطق الرعوية الكربى و

 .السهبية وتنميتها

بالنسبة لقطـاع الصـناعة الـذي يعتـرب مـن أهـم القطاعـات املـؤثرة يف معـدل النمـو فقـد سـجل أعلـى معـدل منـو لـه سـنة  أما     

ليعرف بعد ذلك تراجع طفيف، و مـن أجـل تشـجيع و دعـم هـذا القطـاع قامـت احلكومـة  %8.5بنسبة بلغت  2009

   عات البرتوكماويـة الصـيدلة الصـناعات اخلفيفـةبإتاحة  فرص استثمارية خاصة يف الصـناعات الغذائيـة، الكميـاء، الصـنا

و الصـناعات االسـتخراجية مثـل املعـادن و الـذهب و الفضـة و قـد ترتـب علـى ذلـك منـو للصـادرات اجلزائريـة خـارج قطـاع 

تتمثــل الصــادرات و  %3.2يعــادل مــا  2012ســنة بعــدما حققــت  2013ســنة  %5احملروقــات حيــث ســجلت نســبة 

 402و املـواد الغذائيـة ب  مليـار دوالر 1.61يف املـواد نصـف مصـنعة ب  2013قطاع احملروقات لسنة  الرئيسية خارج

 .  1مليون دوالر

  

                                                           

، تاريخ   www.mini commerce – gov.dz: ، املوقع 2013إحصائيات التجارة اخلارجية لسنة  ،املركز الوطين لإلعالم و اإلحصائيات  1   

 .07/02/2015: االطالع
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            كمـا أن قطــاع البنــاء و األشــغال العموميـة ســجل نســب منــو معتـربة و يعــود ذلــك جلهــود الدولـة يف القطــاع و الــيت بــرزت 

  .  من خالل االستثمارات العمومية و إجناز السكنات و األشغال الكربى للبىن التحتية

 مليـون نسـمة، ومـع التحسـن املسـجل خـالل الفـرتة  40يقـارب عـدد سـكان اجلزائـر : حجم السوق احمللـي و منوهـا

ســنة دوالر  1757إمجــايل النــاتج الــداخلي مــن  مــن يف دخــل األفــراد حيــث ارتفــع نصــيب الفــرد 2000/2014

    ) 08/03 اجلـــــدول رقــــــم ( 2014دوالر ســــــنة  5498.1مت إىل  2007 ســـــنة دوالر 3939.6 إىل 2000

           هـــذا مـــن ناحيـــة فزا قويـــا جلـــذب االســـتثمارات الـــيت تتـــأثر بشـــكل مباشـــر بزيـــادة الطلـــباحـــ و هـــذا التطـــور يشـــكل

  و العربيـة يتـيح فرصــا لألســواق األوروبيـة، اإلفريقيـة ا�ـاوراسـرتاتيجي للجزائـر  فـإن املوقــع اجليـو ىومـن ناحيـة أخـر  

م �جـل تسـويق منتجـاأيف اجلزائـر مـن  ملختلف األسواق، األمـر الـذي يعطـي جمـاال أوسـع للمسـتثمرين  كرب للنفاذأ

 .1الدولية يف خمتلف األسواق

خــــــالل الفتــــــرة مــــــن النــــــاتج المحلــــــي اإلجمــــــالي  تطــــــور نصــــــيب الــــــدخل الفــــــردي  : 08-03الجــــــدول رقــــــم 

  مليون دوالر : الوحدة                                                                                          .2000/2014

  2006  2005  2004  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

نصيب الفرد من إمجايل 

  الناتج احمللي

1757  1733  1774.3  2094.3  2600  3102  3467.5  3939.6  

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

نصيب الفرد من إمجايل 

  الناتج احمللي

4912.3  4912.3  3875.8  4473.5  5421.7  5475.6  5504.2  5498.1  

 .www. data albankaldwali.org/indicator/NY GDP PCAP CDpage البنك الدولي: المصدر      

                                                           

    .13عالل عثمان، مرجع سبق ذكره، ص   1
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   يعتــرب معــدل التضــخم أحــد أهــم مؤشــرات السياســة النقديــة و منــو الكتلــة النقديــة، يــؤثر بشــكل   :مؤشــر التضــخم

ت سـاايعـن الـتحكم يف الس البلدعجز إىل  تشريفارتفاع معدالته و االستثمارية،  استقرار البيئة االقتصادية يف  كبري

               قيمــة العملــة و مــا يرتتــب علــى ذلــك تــدينمــن خــالل  إىل إفســاد املنــاخ االســتثماري ؤدييــاالقتصــادية الكليــة ممــا 

 . من تأثريات مباشرة على سياسات التسعري و تكاليف اإلنتاج و األرباح و رأس املال

 إىل جهود و مساعي احلكومة  االستقرارهذا سبب  ، و يرجع 1سنويا  %28شهدت ارتفاعا قياسيا جتاوز و اليت  

تراجع  من خاللو اليت برزت نتائجها  1994/1996صارمة خالل الفرتة يف تطبيق سياسة نقدية و مالية 

هذا و   2007سنة  % 2.2و  2004سنة  %4و  2000سنة  %0.3يف حدود عدالت التضخم لترتاوح  م

يف حني  يف مسار السياسات االقتصادية الكليةو تأكيد التحكم  يف  املستوى العام لألسعار  استقرار نسيب ما يعين

قد  8.9مبعدل  2012أعلى مستوى له سنة  بلغتذبذبا يف أسعار التضخم حيت  2008/2013الفرتة شهدت 

مقارنة  %3و %8عرفت اجلزائر خالل السنوات األخرية و استقرار نسبيا يف معدالت التضخم تراوحت بني 

إىل الضغوط التضخمية  السببو يرجع  %3.3إىل  2013ليعود و ينخفض سنة  %بسنوات التسعينات 

على سلع  و ارتفاع الطلب  2012و 2011 سنيتالداخلية خاصة بعد ارتفاع املستوى العام لألسعار 

  2انتقال التضخم املستورد من الشركاء التجاريني األساسيني املوردين للجزائر باإلضافة إىل من اخلارج، يةاالستهالك

إدارة السياسة النقدية من طرف بنك اجلزائر يف ما يلي جدول يوضح  و التوسع يف النفقات التحويلية مما صعب من

  .2000/2013اجلزائر خالل الفرتة  تطور أسعار التضخم يف

  
                                                           

1 Evaluation de taux d’inflation en Algrie,www.missioneconomique.org. Page consulté le 02/03/2015. 

 ، جملة االكادميية للدراسات االجتماعية و االنسانية2000/2011طيبة عبد العزيز، فعالية بنك اجلزائر يف تعقيم تراكم احتياطات الصرف األجنيب خالل الفرتة   2

   .28، ص2014، جوان 12لقانونية،العدد سم العلوم االقتصادية و اق
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  . 2000/2013تطور أسعار التضخم في الجزائر خالل الفترة  :90-03: الجدول رقم   

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  معدل 

  التضخم

 %  

0.3  4.2  1.4  4.3  4  0.5  1.4  2.2  3.4  5.7  3.9  4.5  8.9  3.3  

   data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG.www 2014 - تقرير البنك الدولي:  المصدر  

 

 االقتصـــــاد العـــــامليعلـــــى  حمسوســـــا شـــــهد االقتصـــــاد اجلزائـــــري انفتاحـــــا: مؤشـــــر االنفتـــــاح االقتصـــــادي علـــــى اخلـــــارج             

و فــتح ا�ــال أمــام املســتثمرين اخلــواص  و جتســد ذلــك مــن خــالل ختلــي الدولــة علــى احتكــار قطــاع التجــارة اخلارجيــة

احملليني و األجانب، و توقيع اتفاقيـات أجنبيـة أمههـا اتفـاق الشـراكة مـع اإلحتـاد األوريب و مسـار التفـاوض مـن أجـل 

العامليــة للتجــارة الــذي يفــرض عليهــا التخفــيض مــن حــدة القيــود اجلمركيــة و تنويــع الصــادرات إىل املنظمــة  االنضــمام

 . إخل....خارج قطاع احملروقات،

  :  و ميكن قياس درجة االنفتاح التجاري يف اجلزائر من خالل االعتماد على املؤشرات التالية

ات إىل النــــــــــاتج احمللــــــــــي                    و ميثـــــــــل نســــــــــبة إمجــــــــــايل الصـــــــــادرات و الــــــــــوارد): 1(مؤشـــــــــر نســــــــــبة التجــــــــــارة  

 . اإلمجايل

   .احمللي  إىل الناتج روقات و الوارداتو ميثل نسبة الصادرات خارج قطاع احمل:  )2( مؤشر التجارة 

 .و حتسب مبتوسط معدل الرسوم اجلمركية على الواردات) : 3(مؤشر قيود التجارة   

  .  2000/2012يوضح تطور االنفتاح التجاري للجزائر خالل الفرتة  و فيما يلي جدول   
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                                           2012-2000للجزائر خالل الفترة تطور االنفتاح التجاري :  10-03الجدول رقم 

   : (%)الوحدة

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  المؤشر

01 

0.628  0.582  0.608  0.622  0.656  0.713  0.706  0.718  0.765  0.71  0.694  0.672  0.78

  --   0,314  0,347  0,39  0,311  0,271  0,249  0,28  0,27 284 ,0  0.284  0,244  0,241  02المؤشر 

  8.1  5.3  6  7  6.8  7.3  7.6  9.8  10.7  13.4  13.4  13.5  11.8  03المؤشر 

 2012/ 2000خالل الفترة  المدفوعات انعكاس االنفتاح التجاري في الجزائر على هيكل ميزان ،رشيددريس : ر المصد

  .27ص  ،2014جانفي  ،11العدد ،قسم العلوم االقتصادية و القانونية ،األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية

الـذي بلغتــه مـن حتريــر جتار�ـا اخلارجيــة  حيــث  يسـمح قيــاس درجـة االنفتــاح االقتصـادي يف اجلزائــر بتوضـيح املســتوى   

و يعــود ذلــك  2000/2012نالحـظ مــن خـالل اجلــدول أن مؤشـر نســبة التجــارة عـرف ارتفاعــا مسـتمرا خــالل الفـرتة 

و إىل ارتفــاع  2003خاصــة بعــد االرتفــاع الكبــري يف أســعار الــنفط بــدأ مــن ســنة  إىل ارتفــاع الصــادرات مــن احملروقــات

آلثـار السـلبية لألزمـة العامليـة مـة املؤشـر نتيجـة لقيحيـث تراجـع فيهـا  2009/2011 ناء الفـرتة تثسـاب 1حجم الواردات

ســـنة  ارتفاعـــاو قـــد ســـجل املؤشـــر  الــيت تســـببت يف خفـــض الطلـــب علـــى احملروقـــات خاصـــة مـــن طــرف الـــدول املتقدمـــة،

الصـــناعة خـــارج  قطـــاعنتيجـــة لنمـــو بعـــض الســـلع  وارداتو يعـــود ذلـــك إىل اخنفـــاض    %0.78 يعـــادل امبـــ 2012

  . 8.2%بو قطاع البناء و األشغال العمومية   % 7.2و قطاع الفالحة ب  %5.1بنسبة  قاترو احمل

                                                           

 .1، ص 2010املالحق اإلحصائية، أبو ظي،  - ، التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب 1

)http://www.arabfund.org/Data/site1/pdf/jaer/JAER2010.pdf(           
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                   2000/2012جـــــدا عـــــن مؤشـــــر نســـــبة التجـــــارة خـــــالل الفـــــرتة  ةقـــــيم مؤشـــــر التجـــــارة منخفضـــــأن بينمـــــا نالحـــــظ   

 يف اجلزائــر و هــذا يــدل علــى الصــادرات مــن احملروقــات هلــا تــأثري كبــري علــى هيكــل التجــارة اخلارجيــة و االنفتــاح التجــاري

  .  يف هذا القطاع لذلك ترتكز أهم االستثمارات األجنبية

إمجـــايل  مـــن % 5.3 فاضـــا تـــدرجييا وصـــل إىلخناأيضـــا مـــن خـــالل اجلـــدول أن مؤشـــر قيـــود التجـــارة عـــرف  يتضـــحكمـــا  

  .على الواردات التخفيض من حدة الرسوم اجلمركيةجهود الدولة و مساعيها يف  يعود ذك إىلو  ،2011سنة  الواردات

  إىل ارتفـاع  ذلـك رجـعيو  ،2000بـدأ مـن سـنة  شهدت وضعية ميزان املـدفوعات حتسـنا كبـريا :مؤشر التوازن اخلارجي

صــلة مباشــرة بــامليزان التجــاري هــذا األخــري يتــأثر خاصــة مــن جانــب  الــذي تربطــه -أســعار البــرتول واالنفتــاح التجــاري 

اهليكل السلعي للواردات على اعتبار أن الصادرات ليست متنوعة حيت ارتفعت نسبة الواردات خاصـة السـلع الغذائيـة  

ن املـدفوعات فقـد سـجل الرصـيد الكلـي مليـزا -و معـدالت التعريفـة اجلمركيـة  نتيجة السـتمرار  ختفـيض الرسـوم اجلمركيـة

مـــرات  5مت تضـــاعف  2003ســـنة تقريبـــا مليـــار دوالر ليســـتقر عنـــد نفـــس املســـتوى  7.5 جتـــاوز  2000فائضـــا ســـنة 

 3.860حيــث بلــغ  2009، مث شــهد بعــد ذلــك تراجعــا كبــري ســنة 2008تقريبــا ليصــل إىل أعلــى مســتوى لــه  ســنة 

          و اخنفـــاض أســـعار الـــنفط   الـــوطين مـــن جـــراء ارتفـــاعنتيجـــة للصـــدمات اخلارجيـــة الـــيت تعـــرض هلـــا االقتصـــاد مليـــار دوالر 

عجـزا  أما حسـاب رأس املـال فقـد حقـق ،1مليار دوالر 20.1إىل  2011ليعود يرتفع سنة و تقلبات أسعار الصرف  

مليــار دوالر يف ســنة  12,9الســداد املســبق لــديو�ا مبقــدار بالســلطات قامــت ليــار دوالر عنــدما م  11.22 ب قــدر

 2008يف حـــني ســـجل فائضـــا ابتـــداء مـــن ســـنة  ،حجـــم االســـتثمارات األجنبيـــة املباشـــرة اخنفـــاض إىل جانــب  2006

و زيــادة القــروض  2010ســنة  يفمليــار دوالر  3,5بســبب ارتفــاع حجــم االســتثمارات األجنبيــة الصــافية الــيت بلغــت 

                                                           

، اجلمعية العربية 41جملة حبوث اقتصادية عربية، العدد ، 1990/2006-السياسة النقدية و استهداف التضخم خالل الفرتة بلعزوز بن علي و طيبة عبد العزيز،    1

  .38، ص 2008للبحوث االقتصادية، القاهرة، 
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ـــ  الــيت األجــلالقصــرية  املســبق للــديون اخلارجيــة األمــر الــذي لتســديد اواصــلت سياســة  تكمــا  ،1مليــار 1.77قــدرت بـ

 .  20112مليون دوالر سنة  4.4053يف املديونية اخلارجية إىل أن وصلت إىل   ساهم يف التحكم

  .2000/2011ميزان املدفوعات يف اجلزائر خالل الفرتة أرصدة  و فيما يلي جدول يوضح تطور 

                                             2000/2011 ميزان المدفوعات في الجزائر خالل الفترة  أرصدة  تطور :11-03الجدول رقم   

 مليار دوالر: الوحدة                                                                                                      

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  الميزان 

   الكلي

7.570  6.190  3.660  7.470  9.250  16.940  17.730  29.550  36.909  3.860  15.3  20.1  

ميزان 

الحساب 

  الجاري

8.930  7.060  4.370  8.840  11.120  12.180  28.950  30.540  34.540  0.410  12.160  19.7  

   حساب

  رأس المال

 -1.360   -0.870   -0.710   -1.370   -1.870   -4.240   -11.220   -0.990   -2.540   -3.450   -3.420  0.4  

  الميزان

  التجاري

12.30  9.610  6.710  11.140  14.270  26.470  34.060  34.240  40.600  7.780  18.200  27.9  

  : من تجميع الطالب باالعتماد على: ر المصد 

  394/397 صص ، 2006، أبو ظبي مالحق احصائية ،دالتقرير االقتصادي العربي الموح ،صندوق النقد العربي  -    

    .424/427 ص ص ،2012، أبوطبي مالحق احصائية ،التقرير االقتصادي العربي الموحد ،صندوق النقد العربي  -

                                                           
  . 30دريس رشيد، مرجع سبق ذكره، ص   1

   . 423، ص  2012 صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي املوحد، مالحق احصائية، أبو طيب، 2

 )http://www.arabfund.org/Data/site1/pdf/jaer/jaer2012.pdf(   



 OLIتحلیل جاذبیة الجزائر لالستثمارات األجنبیة المباشرة وفق مقاربة                      الفصل الثالث

 

 
 163 

 مت طــرح هــذا املؤشــر مــن طــرف املؤسســة العربيــة لضــمان و ائتمــان : املؤشــر املركــب ملكونــات السياســات االقتصــادية

و االقتصــــادية يف الــــدول  �ــــدف قيــــاس درجــــة التحســــن أو الرتاجــــع يف البيئــــة االســــتثمارية 1996الصـــادرات ســــنة 

  .  العربية

و عرفت البيئة االقتصادية حسب املؤشر على أ�ا تلك البيئة اليت تتميز بعـدم وجـود عجـز يف امليزانيـة العامـة يقابلـه   

عجـــز حمـــدود و مقبــــول يف امليـــزان املــــدفوعات و معـــدالت منخفضــــة مـــن التضـــخم و ســــعر صـــرف غــــري مبـــالغ فيــــه 

و مؤسســـايت مســـتقر فعـــال ميكـــن االعتمـــاد عليـــه يف التنبـــؤ بـــأغراض التخطـــيط املــــايل باإلضـــافة إىل حمـــيط سياســـي 

    .و االستثماري التجاري

  : 1و بالتايل فإن املؤشر حيتوي على ثالثة مؤشرات فرعية و هي       

يسـتخدم لتلخـيص مؤشر التوازن الداخلي أو مؤشر العجز يف امليزانية العامة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل  و   

  .تطور السياسة املالية يف سيعيها حنو تأسيس التوازن الداخلي لالقتصاد

مؤشــــر التــــوازن اخلــــارجي أو مؤشــــر العجــــز يف احلســــاب اجلــــاري كنســــبة مــــن النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل و يســــتخدم  

 . لتلخيص تطورات سياسة سعر الصرف يف سعيها لتحقيق التوازن اخلارجي

خدم لتلخــيص تطــورات السياســة النقديــة يف ســيعيها حنــو تــدعيم اســتقرار التــوازن الــداخلي مؤشــر التضــخم و يســت 

 .   لالقتصاد 

  :   التالية  بالطريقةو حتسب درجة املؤشر حسب   

  

 

                                                           

  . 46ص  ،2012، 10، جملة الباحث، العدد التسيريواقع مناخ االستثماري يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم عبد احلميد بوخاري،   1

مؤشر معدل التضخم + درجة مؤشر التوازن الخارجي + درجة مؤشر التوازن الداخلي   

3 
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 خــــالل املركــــب ملكــــون السياســــات االقتصــــادية ملنــــاخ االســــتثمار يف اجلزائــــر و فيمــــا يلــــي جــــدول يوضــــح تطــــور املؤشــــر  

  .و مقارنته ببعض الدول ا�اورة  2000/2010

            قيمة المؤشر المركب لمكونات السياسات االقتصادية لمناخ االستثمار في الجزائر :12-03الجدول رقم

  .2000/2010و مقارنته بالمغرب و تونس خالل الفترة  

  السنوات

  

  الدول

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

  2.3  1  2  2  1.3  2.3  0.66  1  2  1  2.3  اجلزائر

  0.3  1  0  0.3  0  0.3  1  1  0.33  1.33  0.33  املغرب

  0.3  0.6  -0.3  0.3  1.3  0  1.33  0  0  0.33  0  تونس

  :من اعدا الطالبة باالعتماد على :  المصدر

-2003-2002-2001- 2000 ،الكويـت  ،منـاخ االسـتثمار فـي الـدول العربيـة ،المؤسسـة العربيـة لضـمان االسـتثمار      

2004-2005-2006-2007-2008- 2009- 2010.  

  :   دليل المؤشر    

  يعين عدم التحسن يف مناخ االستثمار: درجة  1أقل من.   

  يعين حتسن يف املناخ االستثماري: درجة 2إىل  1من .  

  يعين  حتسن كبري يف املناخ االستثماري: درجة 3إىل  2من  . 

نالحــظ مــن خــالل اجلــدول حتســن يف منــاخ االســتثمار يف اجلزائــر مقارنــة بالــدول ا�ــاورة و ذلــك يرجــع إىل عــدة أســباب   

  :  تأيت يف مقدمتها



 OLIتحلیل جاذبیة الجزائر لالستثمارات األجنبیة المباشرة وفق مقاربة                      الفصل الثالث

 

 
 165 

             2000دوالر للربميـــل ســـنة  27.5مـــن الـــداخلي نتيجـــة ارتفـــاع أســـعار الـــنفط حتســـن مؤشـــر سياســـة التـــوازن   

                 2011، لريتفـــــع ســـــنة 20071دوالر للربميـــــل ســـــنة  69.1 إىل مث 2005 الر للربميـــــل ســـــنةدو  50.6إىل  

يف املوازنـة  فـوائض مسـتمرة، ممـا أدى إىل حتقيـق 2دوالر 112.9إىل مستويات غري مسبوقة حيث بلـغ سـعر الربميـل 

  .بفعل ارتفاع االيرادات النفطيةالعامة للدولة 

حتســــن يف أداء مؤشــــر سياســــة التــــوازن اخلــــارجي نتيجــــة تطــــور رصــــيد احلســــاب اجلــــاري بفعــــل ارتفــــاع الصــــادرات   

 . النفطية

  .2005/2008التحكم و السيطرة على معدالت التضخم خاصة خالل الفرتة   

   بفضـــل  2000/2013حققــت اجلزائــر تطــور نســـيب يف جمــال التنميــة البشــرية خــالل الفــرتة   : االجتماعيــةاملؤشــرات

 :برامج اإلنعاش االقتصادي و دعم النمو، اتضح ذلك من خالل حتسن أداء بعض القطاعات خاصة

إصـــالحات عديــدة علـــى مســتوى قطـــاع الرتبيـــة  2000/2013عرفــت اجلزائـــر خــالل الفـــرتة :  قطــاع التعلـــيم 

و التعلــيم العــايل هــدفها ترقيــة القطــاعيني و مســايرة التطــورات العامليــة، و إشــراكهما   يف حتقيــق التنميــة   الوطنيــة 

املســتدامة للبلــد و قــد أســفرت هــذه اإلصــالحات علــى تطــور نســبة احلاصــلني علــى شــهادة البكالوريــا حيــث بلــغ 

و قــد سـجلت أعلـى نســبة  2005سـنة   % 37.29لرتتفـع إىل   %32.29مـا يعــادل  2000عـددهم سـنة 

     % 58.84مــــــا يعــــــادل  2013و   2012ســــــنة   يف حني بلعت %3  62.85حيت بلغت  2011هلا سنة 

 . 4على التوايل % 44.78و 

                                                           
  .379/380،مرجع سبق ذكره، ص ص 2012صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، ،  1

  .103نفس املرجع، ص   2

  . 130،  ص 1962/2011حويصلة إحصائية، التعليم الديوان الوطين لإلحصائيات،   3

  4 www.djair50dz , page consulte le :04/11/2014.  
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متعـددة  17جامعـة منهـا  60مـوزعني علـى  2013تطور عدد الطلبة اجلامعني حيث جتاوز مليون طالب سـنة  كما    

  . والية 41االختصاصات تغطي 

           بالنســبة للرجــال  % 78.8نســبة   2013و قــد شــهدت اجلزائــر أيضــا تراجعــا يف نســبة األميــة حيــث ســجلت ســنة    

قطاع الرتبية و التعليم و التكوين يغطي مجيع ا�االت  و الفـروع املتصـلة بعـامل  بالنسبة للنساء، و �ذا أصبح %61و 

  .  1الشغل

تتأثر معـدالت البطالـة يف اجلزائـر بظـروف االقتصـاد الـوطين و سياسـات احلكومـة و  قـد سـعت : قطاع التشغيل  

قطــاع التشــغيل هــذا األخــري احلكومــة إىل اســتعادة التوازنــات الكليــة �ــدف احتــواء األوضــاع االجتماعيــة خاصــة 

نسـبة شهد اسـتقرار خـالل السـنوات األخـرية، و اتضـح ذلـك مـن خـالل ارتفـاع نسـبة املشـتغلني حيـث  جتـاوزت 

خـــــالل الفـــــرتة  % 20نســـــبة ، بعـــــدما جتـــــاوزت 2013ســـــنة  % 9.8و اخنفـــــاض نســـــبة البطالـــــة إىل  % 39

و يعود ارتفـاع حجـم فئـة املشـتغلني إىل التزايـد  ،2004/2012خالل الفرتة  11%نسبة و  2000/2003

    ).املستخدمني و أصحاب املهن احلرة ( احملسوس للعمالة غري األجرية 

بعــــدما  2013ســــنة  % 58.5و قــــد اســــتحوذ القطــــاع اخلــــاص علــــى نســــبة كبــــرية مــــن املشــــتغلني قــــدرت ب   

، و هذا يدل على انتعاش القطاع اخلاص و جتاوبه مـع اإلصـالحات االقتصـادية 2012سنة  % 57.2سجلت 

  :يف حني وزعت باقي اليد العاملة على القطاعات األخرى كما يلي

  

  

    

                                                           
   1 www.andi .dz , page consulte le :04/11/2014. 
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  . 2012/2013توزيع اليد العاملة على القطاعات االقتصاد الوطني خالل الفترة 
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  تقريـر النشـاط و الشـغل و البطالـة للثالثـي الرابـع مـن سـنتي

2000 /2013  .  

   .2000/2013مقارنة بين نسبة الشغل و معدل البطالة في الجزائر خالل الفترة 

  )نسبة مئوية(                                                                                                             
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توزيع اليد العاملة على القطاعات االقتصاد الوطني خالل الفترة :  13

 % 2012  القطاعات 

  61.6  قطاع اخلدمات 

  16.6  قطاع األشغال العمومية 

  13.1  قطاع الصناعة 

  9  قطاع الفالحة 

تقريـر النشـاط و الشـغل و البطالـة للثالثـي الرابـع مـن سـنتي ،الـديوان الـوطني لإلحصـائيات

2013  .  

2000يوضح تطور نسبة الشغل و البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة 

مقارنة بين نسبة الشغل و معدل البطالة في الجزائر خالل الفترة  :

                                                                                                           

مـــــن إعـــــداد الطالبـــــة  باالعتمـــــاد علـــــى الـــــديوان الـــــوطني لإلحصـــــائيات،

               

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

15,3
12,3 13,8

11,3
10,2 10 10 11

8,9

42,1 42,5
40,9 41,4 41,4 41,7

40
37,4 39

             الفصل الثالث

13-03الجدول رقم      

الـديوان الـوطني لإلحصـائيات:  المصدر      

2012/2013

يوضح تطور نسبة الشغل و البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة  و فيما يلي شكل   

: 05-03الشكل رقم    

                                                                                                           

 

مـــــن إعـــــداد الطالبـــــة  باالعتمـــــاد علـــــى الـــــديوان الـــــوطني لإلحصـــــائيات،:  المصـــــدر

2012/2013 .             

معدل البطالة      

  معدل النشاط    
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       2013لـه ســنة  مسـتوىيتضـح مـن خـالل الشــكل أن هنـاك اخنفـاض تــدرجيي  ملعـدل البطالـة حيـث وصــل إىل أدىن       

             و يعود ذلك ألسباب عديدة من أمهها االصالحات االقتصـادية الـيت  فتحـت ا�ـال لالسـتثمار اخلـاص احمللـي و األجنـيب 

  .من خالل توفري املتطلبات اخلاصة �ما

 شرات االقتصادية النوعيةالمؤ  .2

           ســنعتمد  و مــدى قــدرا�ا علــى جــذب االســتثمار الدوليــة و تقيــيم مناخهــا االســتثماري مــن أجــل معرفــة مكانــة اجلزائــر    

 .املعتمدة من طرف اهليئات الدولية املهتمة باالستثمار األجنيبعض املؤشرات النوعية ب ىعل

 عوامـل أساسـية  10يعكس هذا املؤشر جمال التدخل احلكـومي يف االقتصـاد، و يسـتند علـى :  مؤشر احلرية االقتصادية

  التـــدفقات الرأمساليــــة ،السياســـة النقديـــة ،التـــدخل احلكـــومي ،متعلقـــة بـــاألداء االقتصـــادي تتمثـــل يف السياســـة التجاريـــة

 . السوق املوازية ،التمويل ،سياسة األجور و األسعار ،حقوق امللكية ،النظام املصريف ،املوازنة العامة

و قــــد وضــــع دليــــل لقيــــاس احلريــــة االقتصــــادية بنــــاءا علــــى النقــــاط الــــيت تســــجلها الدولــــة، و قــــد قســــمت هــــذه النقــــاط             

 : 1كما يلي جمموعات 04على 

  )1 - 1.99  : (دول حرة اقتصاديا بالكامل . 

  )2 – 2.99  : (دول حرة إىل حد كبري . 

  )3 – 3.99  : (دول غري حرة إىل حد كبري . 

   )4 – 5  :    (دول غري حرة . 

  

                                                           
  . 28، مؤسسة عيد احلميد شومان ، عمان، األردن، ص  1، طبعة مستقبل االقتصاد العريب بني النفط و االستثمارنبيل حشاد و أخرون،   1
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           دولــة  17مــن أصــل   اجلزائــر كــأخر دولــة عربيــة 20121و قــد  صــنف تقريــر احلريــة االقتصــادية للعــامل العــريب لســنة     

ب   2011عــن ســنة  نقطــة مرتفعــة 5.7حصــلت علــى جممــوع نقــاط  قــدر ب  حيــثحيــث احلريــة االقتصــادية،  مــن 

جمــال  و امللكيــةو حقـوق   جمــال اإلطـار القــانوين خاصـة  ا�ــاالت بعــض هـا يفذلـك إىل تراجــع أداء يعــودو  ،نقطـة 0.2

  .ترتيبها يف جمال السياسة النقديةبينما حتسن  ، التبادل التجاري

  ضــمن تقريــر بيئــة أداء األعمـــال  2005ســنة  مؤشــر ســـهولة أداء األعمــالاســتحدث : مؤشــر ســهولة أداء األعمــال

مؤشـرات  10الذي يصدر سنويا عن جمموعة البنك الدويل و مؤسسة التمويل الدولية، و هو مؤشر مركـب يتكـون مـن 

علــى األوضــاع  فرعيــة مكونــة لقاعــدة بيانــات أداء األعمــال، يقــيس املؤشــر مــدى تــأثري القــوانني و اإلجــراءات احلكوميــة

  . 2االقتصادية

إىل حتســـن منــــاخ  2013 مريكـــي لســــنةقـــد أشـــار التقريــــر الصـــادر عـــن مكتــــب األعمـــال االقتصــــادية و التجاريـــة األ و

شـــئة مســـتقرة وواعـــدة متـــنح العديـــد مـــن فـــرص االســـتثمار للمســـتثمرين اســـوقا ن ةبـــاثمبحبيـــث أصـــبحت  بـــاجلزائر األعمـــال

اخلماسـي و الربنـامج  49/51تضمن قاعـدة االسـتثمار  الذي 2009لسنة األجانب، خاصة بعد صدور قانون املالية 

ـــار دوالر لالســـتثمارات العموميـــة، حيـــث خصـــص هـــذا الربنـــامج نســـبة  286رصـــد مبلـــغ  الـــذي 2010/2014 ملي

لقطـــاع اخلـــدمات، أضـــف إىل ذلـــك القـــانون اجلديـــد للمحروقـــات و قـــانون  %40لتحســـني التنميـــة البشـــرية و  40%

 نا تدابري �دف لتشجيع االستثمار األجنيب و تسهيل اجلباية اجلمركية و حتويل األرباح اللذان تضم 2013املالية لسنة 

 

                                                           
1 http://www.freetheworld.com/2012/efotaw/EF-Arab-World-2012-Arabic. page consulte le  2015/02/12  

  . 261،ص 2011للطباعة و النشر، ، دار اهلومة  االندماج يف االقتصاد العاملي و انعكاساته على القطاع اخلاص يف اجلزائرإكرام مياسي،   2
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واعتمــاد  قــوانني جديــدة  1 % 25إىل   %30ختفــيض معــدل الضــريبة علــى الشــركات مــن إىل اخلــارج هــذا فضــال عــن 

  .2لإلجراءات املدنية و زيادة كفاءة احملاكم �دف تعزيز سرعة إنفاذ العقود التجارية

بعــدما  2014ســنة  عامليــا مــن حيــث منــاخ األعمــال 147عربيــا و  14املرتبــة اجلزائــر احتلــت  لتلــك اجلهــودو نتيجــة   

ا التحسن ال جيـب أن ننكـر أن اجلزائـر مازالـت ذهمن رغم بال،  2013عامليا سنة  152عربيا و  16يف املرتبة   صنفت

        الســتقطاب األجانــب مقارنــة ببقيــة دول العــامل خاصــة العربيــة منهــامتــأخرة  نســبيا مــن حيــث جاهزيــة البيئــة االســتثمارية 

و العــريب منهــا خــالل  و فيمــا يلــي جــدول يوضــح املؤشــرات الفرعيــة ملؤشــر ســهولة أداء األعمــال  و ترتيــب اجلزائــر العــاملي

  . 2013/2014الفرتة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .89، مرجع سبق ذكره، ص2006، مناخ االستثمار يف الدول العربيةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار،   1

  .  171، مرجع سبق ذكره،  ص2009، مناخ االستثمار يف الدول العربيةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار،   2
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المؤشـرات الفرعيـة لمؤشـر سـهولة أداء األعمـال و ترتيـب الجزائـر العـالمي منهـا خـالل  :41-03لجدول رقم ا

  .2013/2014الفترة  

                

   

  : من إعداد الطالبة  باالعتماد على:  المصدر

المؤشـر  ،2015لعـام  األعمـال فـي الـدول العربيـة أداء  بيئـة ،المؤسسة العربية لضـمان و ائتمـان الصـادرات -

  .   04،2014العدد  الكويت، ،العام لبيئة األعمال نشرة فصلية

المؤشــر  ،2014لعــام  بيئــة أداء األعمــال فــي الــدول العربيــة ،المؤسســة العربيــة لضــمان و ائتمــان الصــادرات -

  .04،2013العدد الكويت،، نشرة فصلية ،العام لبيئة األعمال

 الرتتيب العريب   الرتتيب العاملي 

 2014 2013  2014  2013  املؤشرات الفرعية 

 15 15  139  156  مؤشر تأسيس املشروع 

 13 15  122  138  مؤشر استخراج الرتاخيص  

 18 19  150  165  توصيل الكهرباء  مؤشر

 19 19  156  172  مؤشر تسجيل املمتلكات  

 14 10  169  129  مؤشر احلصول على ائتمان

 11 5  123  82  مؤشر محاية املستثمر  

  170  مؤشر دفع الضرائب  

  

174  18 19 

 14 16  131  129  مؤشر التجارة عرب احلدود 

 10 13  120  126  مؤشر انفاد العقود 

 06 04  94  62  مؤشر إغالق املشروع 
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 يصـــدر املـــؤمتر االقتصـــادي الــــدويل تقريـــر ملؤشـــر التنافســـية العامليـــة الـــذي يتضـــمن مؤشــــر  :مؤشـــر التنافســـية العـــامل

التنافسية يقيس قدرة الدول على النمو و املنافسة االقتصـادية مـع الـدول األخـرى لتحقيـق التنميـة املسـتدامة و زيـادة 

 .1الكفاءة اإلنتاجية و حتسني مناخ األعمال

مرتبــة اجلزائــر التنافســية حيــث صــنفها  يف الرتبــة  حتســن 2013/2014لقــد أوضــح تقريــر التنافســية العــاملي لســنيت و   

  .2012/2013الفرتة  نقاط على 10متقدمة بفارق دولة  148قائمة تضم أصل  من 100

 إىل املعايري اإلثنا عشر الـيت يعتمـد عليهـا التقريـر يف قيـاس تنافسـية البلـدان، فلقـد سـجلت وبالنظربالرغم من تقدمها  

           الــــيت هلــــا عالقــــة مباشــــرة مبنــــاخ االســــتثمار ونشــــاطات املســــتثمرين املؤشــــراتاجلزائــــر أداء متواضــــعا ال ســــيما يف بعــــض 

  :و هذا ما سيبينه اجلدول التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 135، ص 2005 ، دار أبله للنشر و التوزيع، عمان، األردن، طبعةاالقتصادية، سياسات يف الوطن العريبالتنمية فارس رشيد البيايت،   1
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ـــــرات  :15-03الجـــــدول رقـــــم   ـــــر العـــــالمي منهـــــا خـــــالل الفت  2012/2013مقـــــاييس مؤشـــــر التنافســـــية و ترتيـــــب الجزائ

2013/2014  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Source: the globale competetivenss rapports,world forum 2013-2014- p102 and  

2012/2013 , p88 .( http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport.) 

-2013مرتبة اجلزا�ر حسب تقر�ر    املــــ�اور الــــرئ�س�یة 
2012  

  2013-2014مرتبة اجلزا�ر حسب تقر�ر 

  144-1الرتبة من 
  

  7- 1النقاط
   

  7- 1 النقاط  148-1الرتبة من 
  

  3.8  100  3.7  110  تصنیف التنافس�یة العاملي 

  4.3  92  4.2  89  املتطلبات أ�ساس�یة 

  3  135  2.7  141  مؤرش املؤسسات 

  3.1  106  3.2  100  مؤرش البىن التحتیة 

  5.5  34  5.7  23  مؤرش �ق�صاد اللكي 

 أ�سايس مؤرش الص�ة و التعلمي
  

93  5.4  92  5.4  

  3.2  133  3.1  136  معززات الكفاءة 

  3.5  101  3.4  108  مؤرش التعلمي العايل و التدریب 

  3.2  143  3  143  مؤرش كفاءة سوق السلع 

  2.9  147  2.8  144  مؤرش كفاءة سوق العمل 

  2.6  143  2.6  142  مؤرش تطور أ�سواق املالیة 

  2.5  136  2.6  133  مؤرش اجلاهزیة التك�ولوج�ة

  4.4  48  4.3  49  مؤرش جحم السوق  

  2.6  143  2.3  144  عوامل تطور إالبداع و �بتاكر 

  2.9  144  2.5  144  مؤرش مدى تطور ب��ة أ�عامل

  2.4  141  2.31  141  مؤرش �بتاكر  
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 2014 /2013متكنت من حتسني ترتيبها ضمن مؤشر التنافسية العاملي للفرتة  اجلزائر أن يتضح من خالل اجلدول     

              عامليـا 48 املرتبـة فيـه احتلـت و يرجع ذلك إىل حتسن أداء بعض مؤشرات قياس التنافسية كمؤشر حجـم السـوق الـذي 

          ، إضــافة 2012/2013خـالل الفـرتة  141بعـدما حــل يف املرتبـة  135املرتبـة و مؤشـر املوئسـات الـذي عــزز ترتيبـه إىل 

متقدمــــة بفــــارق نقطــــة واحــــدة عــــن الفــــرتة  92إىل حتســــن أداء مؤشــــر الصــــحة و التعلــــيم حيــــت احتلــــت اجلزائــــر املرتبــــة  

2012/2013.    

  موعـة الـدليل الـدويل للمخـاطريصـدر املؤشـر املركـب للمخـاطر القطريـة مـن طـرف جم : املؤشر املركب للمخاطر القطرية 

 : 1تتمثل يف ات فرعيةو يقيس درجة املخاطر املتعلقة باالستثمار، و يتكون من ثالثة مؤشر 

 . من املؤشر املركب %50مؤشر تقييم املخاطر السياسية و يشكل  

 . من املؤشر املركب %25مؤشر تقييم املخاطر االقتصادية و يشكل  

  .من املؤشر املركب %25يشكل  مؤشر تقييم املخاطر املالية و 

   دولــة عربيــة، و قســمت الــدول إىل مخســة جمموعــات حســب درجــة املخــاطرة 18دولــة منهــا  140و يغطــي املؤشــر     

حبيــث كلمــا ارتفعــت درجــة املؤشــر اخنفضــت درجــة املخــاطرة، و قــد أشــارت تقــارير منــاخ  )16-03جــدول رقــم ( 

ال سـيما اجلانـب إىل حتسـن البيئـة االسـتثمارية يف اجلزائـر  2012و  2011الصـادرة سـنيت االستثمار للدول العربية 

 و عليـه ،السياسي حيث متيزت اجلزائر باستقرار سياسي، إضافة إىل اجلانـب املتعلـق باملؤشـرات املاليـة اإلجيابيـة للبلـد

وضـع ، وفيما يلي جـدول يوضـح  2002/2012منخفضة خالل الفرتة  تراوحت درجة املخاطرة ما بني معتدلة و

 .2002/2010اجلزائر يف املؤشر املركب للمخاطر القطرية للفرتة 

                                                           
امللتقى الدويل الثالث حول اسرتاتيجية إدارة املخاطر يف املؤسسات  انعكاس املخاطر القطرية على االستثمار األجنيب املباشر، حالة اجلزائر،البشري عبد الكرمي،   1

  .06، ص 2008نوفمرب  26/ 25التحديات، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن يوعلي، الشلف،اجلزائر، اآلفاق و
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  2002/2010وضع الجزائر في المؤشر المركب للمخاطر القطرية للفترة  :16-03الجدول رقم 

  

  السنوات
2002  2003  2004  2005  2006  

مارس 

2007  

ديسمبر 

2008  

ديسمبر 

2009  

ديسمبر 

2010  

جوان 

2012  

درجة  

مخاطرة 

  الجزائر

63.8  65.8  75.5  77.3  77.8  78.5  76.8  70.8  72.0  72.0  

 ،المؤسسة العربية لضمان االستثمارمناخ االستثمار في الدول العربية،تقارير من إعداد الطالبة باالعتماد على  : المصدر   

  .2011إلى  2002 من    الكويت

خــــــــــالل الفــــــــــرتة  %72و  %63يف اجلزائــــــــــر تراوحــــــــــت بــــــــــني يتضــــــــــح مــــــــــن خــــــــــالل اجلــــــــــدول أن درجــــــــــة املخــــــــــاطرة    

بعـــــــد تبـــــــين اجلزائـــــــر  خاصـــــــةاالســـــــتقرار السياســـــــي الـــــــذي متيـــــــزت بـــــــه هـــــــذه الفـــــــرتة  و يعـــــــود ذلـــــــك إىل 2002/2012

واملصـــــادقة علـــــى  خطـــــة إصـــــالح اقتصـــــادي وسياســـــي شـــــامل، وموافقـــــة احلكومـــــة علـــــى قـــــوانني تتعلـــــق باملصـــــاحلة الوطنيـــــة

  .20061م واملصاحلة سنة النصوص الكاملة مليثاق السل

  . درجات المؤشر المركب للمخاطر القطرية: 17-03الجدول رقم  

  التوصيـــــــــف %درجة املؤشر 

  درجة خماطرة مرتفعة جدا  49.5

  درجة خماطرة مرتفعة  59.5 -50

  درجة خماطرة معتدلة  69.5 -60

  درجة خماطرة منخفضة  79.5-  70

  خماطرة منخفضة جدا درجة  80-100

    .165مرجع ســـــــــابق، ص  ،2009العريب مناخ االستثمار يف الدول  املؤسسة العربية لضمان االستثمار،:  المصدر     

                                                           

  .21،مرجع سابق، ص 2006مناخ االستثمار يف الدول العربية،  ،املؤسسة العربية لضمان االستثمار  1 
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  الحوافز الجمركیة: ثالثا    

علـــى مجلــة مــن احلــوافز اجلبائيــة  08-06املتعلــق بتطــوير االســتثمار املعــدل واملــتمم بــاألمر رقــم  03-01نــص األمــر     

          �ــــدف تشــــجيع املســــتثمرين احملليــــني و األجانــــب علــــى إقامــــة اســــتثمارات  يف اجلزائــــر و ذلــــك وفــــق نظامــــان واجلمركيــــة، 

  :  1التايل على النحو

ــــي ال تتطلـــب تنميتهـــا  : النظـــام العـــام  ـــيت تنجـــز يف املنـــاطق الت ومتـــنح االمتيـــازات يف هـــذا النظـــام إىل االســـتثمارات ال

             (ANDI)مســامهة خاصــة مــن الدولــة، وتشــمل كــل االســتثمارات املصــرج �ــا لــدى الوكالــة الوطنيــة لتطــوير االســتثمار 

 :و تتوزع هذه االمتيازات على مرحلتني

  :2 تستفيد االستثمارات يف هذه املرحلة من ما يلي :مرحلة اإلنجاز.1

   جنـــاز إواملســـتوردة والتــــي تــــدخل مباشـــرة يف * فيمـــا خيـــص الســـلع غـــري املســـتثناة: اإلعفـــاء مـــن احلقـــوق اجلمركيـــة

 .االستثمار

  مــن الرســم علــى القيمــة املضــافة فيمــا خيــص الســلع واخلــدمات غــري املســتثناة املســـتوردة أو املقتنــاة حمليــا  اإلعفــاء

 . واليت تدخل مباشرة يف إجناز املشروع

  اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية عن كل املقتنيات العقارية اليت متت فـي إطـار االسـتثمار املعين. 

 

                                                           
 .منشورات الوكالة الوطنية لالستثمار، مرجع سيق ذكره  1

، الصادرة بتاريخ  47املتعلق بتطوير االستثمـــــــــــار، اجلريدة الرمسية، العدد  1/3من األمر رقم  9املعدلة واملتممة للمادة رقم  6/8من األمر رقم 7املادة رقم   2

  . 18، ص22/08/2001

  .2007جانفي 11املؤرخ يف  08-07رقم هي احملددة باملرسوم التنفيذي  و توجد قائمة للسلع املستثناة من تطبيق هذا األمر*
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 :1تستفيد االستثمارات املنجزة يف هذه املرحلة وملدة ثـالث سـنوات من ما يلي :مرحلة االستغالل. 2

  25اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات مبعدل يساوي %. 

  من رقم األعمال  %2اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين مبعدل. 

تســتفيد مــن هــذا النظـام االســتثمارات املنجــزة يف املنــاطق الـيت تتطلــب تنميتهــا مســامهة خاصــة  :النظـام االســتثنائي 

والســيما عنـدما تسـتعمل تكنولوجيـات خاصـة . من الدولة، وكذا االستثمارات ذات األمهية اخلاصـة لالقتصــاد الــوطين

تتـــوزع  و، 2تـــؤدي إىل حتقيـــق تنميـــة مســـتدامةشـــأ�ا أن حتـــافظ علـــى البيئـــة وحتمــــى املــــوارد الطبيعيــــة، وادخـــار الطاقـــة و 

 :3االمتيازات املمنوحة وفقا هلذا النظام على مرحلتني

 : تستفيد االستثمارات يف هذه املرحلة من املزايا التالية :مرحلة انجاز االستثمار .1

  من دفع حقوق نقل امللكية بعوض فيما خيص كل املقتنيات العقارية اليت تتم يف إطار االستثمار اإلعفاء. 

   فيمــــا خيــــص العقــــود التأسيســــية ) ‰2( تطبيــــق حــــق التســــجيل بنســــبة خمفضــــة قــــدرها اثنــــان يف األلــــف

 .والزيادة يف رأس املال للشركات

 الدولـــة جزئيـــا أو كليـــا باملصـــاريف بعـــد تقييمهـــا مـــن الوكالـــة  تكفـــل(ANDI)  فيمـــا خيــــص األشــــغال املتعلقـــة

 .باملنشآت الضرورية إلجناز املشروع

  اإلعفــاء مــن الرســم علــى القيمــة املضــافة فيمــا خيــص الســلع واخلــدمات غــري املســتثناة مــن املزايـــا والــيت تــدخل

  .ستوردة أو مقتناة من السوق احملليةمباشرة يف إجناز املشروع سواء كانت م

                                                           
  .18املتعلق بتطوير االستثمـــــــــــار، مرجع سبق ذكره، ص  1/3من األمر رقم  9املعدلة واملتممة للمادة رقم  6/8من األمر رقم  7املادة رقم  1

  .6املتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص  1/3األمر رقم   2

  .19-18املتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص  1/3من األمر رقم  11ملادة رقم ااملعدلة واملتممة  6/8من األمر رقم  8 املادة رقم  3
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 ــــي ــــا والت ـــة فيمـــا خيـــص الســـلع املســـتوردة وغـــري املســـتثناة مـــن املزاي             تـــدخل مباشـــرة  اإلعفـــاء مـــن احلقـــوق اجلمركي

 .يف اجناز االستثمار

 تســـــــتفيد االســـــــتثمارات بعـــــــد معاينـــــــة مباشـــــــرة االســـــــتغالل مـــــــن قبـــــــل املصـــــــاحل  :مرحلـــــــة اســـــــتغالل االســـــــتثمار .2

 : اجلبائية مما يلي

 سنوات 10ملدة  اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات.  

  سنوات من النشاط الفعلي ةالنشاط املهين ملدة عشر الرسم على. 

  ســـنوات مـــن  10اإلعفـــاء مـــن الرســـم العقـــاري علـــى امللكيـــات العقاريـــة الـــيت تـــدخل يف إطـــار االســـتثمار ملـــدة

 .تاريخ االقتناء

عدة  جلزائراملتعلق بتطوير االستثمار، أبرمت ا 06/08املعدل واملتمم باألمر رقم  01/03 رقم وتكملة لألمر      

كما   ،معاهدات ثنائية �دف تشجيع االستثمار وتوفري احلماية القانونية للمستثمر األجنيب و ضمان ثقته بالبلد

          ارات األجنبية، و ميكن إجياز أمههاهيئة البيئة املالئمة الجتذاب االستثمتبأصدرت عدة مراسيم وأنظمة تقضي 

   :فيما يلي

 االتفاقية : نذكر منهااتفاقية ثنائية مع عدة دول أفريقية، وأوروبية، وأسيوية وأمريكية  41 املصادقة على

الثنائية مع تونس املتعلقة بالتشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات وذلك مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  

، واالتفاقية الثنائية مع أملانيا املتعلقة بتفادي االزدواج الضرييب 16/02/20061الصادر بتاريخ  6/404

                                                           
  .10، ص 73،2006،اجلريدة الرمسية، العدد 19/11/2006، الصادر بتاريخ 6/404املرسوم الرئاسي رقم    1
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وجتنب الغش والتهرب الضريبيني فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الثروة وذلك مبوجب املرسوم 

 12/11/2007.1الصادر بتاريخ  8/174الرئاسي رقم 

 القرار الوزاري املشرتك : يـل إجـراءات االستثمار على املستثمرين منها إصدار عدة مراسيم وقرارات لتسه

املتعلق بكيفية إعداد الكشف السنوي لتقدم مشاريع االستثمار 2 24/02/2009الصادر بتاريخ 

املتعلق بتحديد شروط ممـارسة 3 02/09/2009الصادر بتاريخ  296/ 09واملرسوم التنفيذي رقم 

األولية واملنتجات والبضائع املوجهة إلعادة البيـع على حالتها من طرف الشركات أنشطة استرياد املواد 

 .التجارية اليت يكون فيها الشركـاء أو املسامهون أجانب

  06/11/2005الصادر بتاريخ  05/03إصدار أنظمة ومراسيم �دف ترقية االستثمار منها النظام رقم 

دف إىل حتديد كيفية حتويل فوائد األسهم واألرباح والنواتج ، والذي يه4املتعلق باالستثمارات األجنبية

، والذي يلزم 01/03احلقيقية الصافية للتنازل أو لتصفية االستثمارات األجنبية املنجزة يف إطار األمر رقم 

 البنوك واملؤسسات املالية والوسيطة املعتمدة بالتنفيذ دون تأخري حتويل األرباح و الفوائد و صايف النواتج

احلقيقية الناجتة عن التنازل أو تصفية االستثمار األجنيب إىل جانب عالوات احلضور و مكافأت أعضاء 

 .جملس اإلدارة األجانب

  

 

                                                           

  .10،ص 2007، 33، اجلريدة الرمسية، العدد 22/11/2007، الصادر بتاريخ 8/174املرسوم الرئاسي رقم  1 

  .1، ص 2009، 25،اجلريدة الرمسية، العدد 29/04/2009القرار الوزاري املشرتك، الصادر بتاريخ   2

  .43، ص 51،2009، اجلريدة الرمسية، العدد 2009/ 06/09، الصادر بتاريخ 296/ 09املرسوم التنفيذي رقم  3

  . 27/28، ص ص 2005، 53املتعلق باالستثمارات األجنبية، اجلريدة الرمسية ، العدد  06/11/2005الصادر بتاريخ  05/03النظام رقم   4
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 (I)  لمزایا التدویل جاذبیة االستثمار األجنبي في الجزائر نسبة :المطلب الثالث   

و �ـــتم بتوضـــيح دوافـــع قيـــام  املســـتثمرةبالدولـــة املضـــيفة و الشـــركة  خلـــاصاجلانـــب التنظيمـــي ابمزايـــا التـــدويل  تتعلـــق         

 و حبكــم تركيزنــاالشــركات األجنبيــة بتنظــيم نشــاطا�ا و تســيري املــوارد و اســتغالل امكانيا�ــا و قــدرا�ا املختلفــة يف اخلــارج، 

ب اختيــار الشـركات األجنبيــة علـى جاذبيــة  اجلزائـر لالســتثمار األجنـيب  املباشــر، سـنحاول مــن خـالل مــا يلـي حتليــل أسـبا

  .اجلزائر كبلد لتدويل نشاطا�ا

  : ما يلينسبة ملزايا التدويل  جنبية على االستثمار يف اجلزائرإن من أهم األسباب اليت تشجع الشركات األ    

   الحوافز المرتبطة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة : أوال 

              حيث تعمل قوانني حقوق امللكية الفكرية، هاما يف تطوير مناخ االستثمارتلعب محاية حقوق امللكية الفكرية دورا     

           نواعها الوطنية و األجنبية، ألن هناك عالقة إجيابية بني تدفقات االستثماراتأعلى تشجيع االستثمارات على خمتلف 

مستويات محاية حقوق امللكية الفكرية تؤدي إىل زيادة النشاط زيادة أن  حيث ،1وانني حقوق امللكية الفكريةقو 

مبعىن كلما قويت ذلك زيادة التجارة واالستثمار األجنيب املباشر وتدفق التكنولوجيا، باالبتكاري واالقتصادي متضمنا 

والتطوير وتصنيع  احلماية كلما ازداد احتمال االستثمار يف اخلارج خاصة ما يتعلق بنقل التكنولوجيا والبحث العلمي

احلافز على استثمار املوارد يف االبتكار التكنولوجي  تعد مبثابةاحلماية القانونية للملكية الفكرية  ألناملنتج النهائي، 

        غري الكافية ال ميكنها جذب مستويات عالية  وبالتايل فإن الدول ذات مستويات محاية حقوق امللكية الفكرية

                                                           

رة مقدمة  ضمن متطلبات كالعالقة بالتجارة الدولية و اشكالية نقل التكنولوجيا إىل الدةل النامية، دراسة حالة الصني، ،مذ شيحة ليلى، اتفاقية حقوق امللكية ذات   1

  .65، ص 2006/2007نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد دويل، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري،  جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
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مار وتدفق التكنولوجيا، حيث ال يرغب صاحب امللكية الفكرية الدخول يف أي معامالت بدون من التجارة واالستث

  .1احلماية املطلوبة مللكيته الفكرية

ســـجلت هـــذه األخـــرية  ،اجلزائـــريف و تشـــجيع الشـــركات علـــى تـــدويل نشـــاطا�ا  يو يف إطـــار حتســـني املنـــاخ االســـتثمار   

بـادرت إىل تبـين أنظمـة محايـة للمشـاريع ، كمـا 1975أفريـل  16عضويتها يف املنظمة العاملية حلقوق امللكية الفكرية منـد 

بـأن تـوافر احلمايـة قـد يزيـد مـن قيمـة األصـول  مدركـة أن االستثمارية مشا�ة لبقية األنظمة املطبقة على املسـتوى العـاملي، 

         االســـتثمار األجنـــيب  تــدفقة مـــا يتعلــق بالتكنولوجيـــا األمـــر الــذي يزيـــد مــن حجـــم الشــركات األجنبيـــة، خاصــالــيت متتلكهـــا 

تضــمن هــذه األنظمــة محايــة امللكيــة املاديــة  و، 2يف تلقــي االســتثمارات األجنبيــة هاأي أن تــوافر احلمايــة قــد يزيــد مــن فرصــ

�ــا مــن ابتكــار املنافســة و محايــة امللكيــة العقاريــة مــا يتصــل  مــن كــل املخــاطر غــري التجاريــة، و محايــة امللكيــة املعنويــة و كــل

  .اليت تعترب من أهم الضمانات اليت يطالب �ا املستثمر قبل اختاذ قرار التدويل

  :  و من أهم بني التشريعات اخلاصة حبماية حقوق امللكية الفكرية ما يلي

يتمثـل هدفـه يف حتديـد شـروط  املتعلق برباءات االخرتاع، و 2003جويلية  19الصادر  03/07األمر رقم  

             علـــى حـــق مالـــك االخـــرتاع  هاملشـــرع مـــن خاللـــ صو قـــد نـــ ،ئل احلمايـــةامحايـــة االخرتاعـــات، كمـــا حيـــدد وســـ

 .3سنة 20يف احتكاره ملدة 

                                                           

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  عائشة موزاوي، حقوق امللكية الفكرية يف ظل املنظمة العاملية للتجارة ودورها يف تطوير مناخ االستثمار،عرض جتارب دولية  1

ة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر مالية واقتصاد، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامع: شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ختصص

  96، ص 2011/2012

  .103، ص نفس املرجع  2

  .27، ص 44املتعلق برباءات االخرتاع، اجلريدة الرمسية، العدد  2003جويلية  19الصادر  03/07األمر رقم   3
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املتعلـــق بالعالمــات، و يتمثـــل اهلــدف منـــه يف توضـــيح   2003جويليـــة  19الصــادر يف  03/06مــر رقـــم األ 

 .1العالماتكيفية محاية 

            و احلقـــوق ا�ـــاورة و املتعلـــق  حبمايـــة حقـــوق املؤلـــف 2003جويليـــة  19الصـــادر يف  03/05األمـــر رقـــم  

و يهـــدف إىل محايـــة حقـــوق املؤلـــف و املصـــنفات األدبيـــة و الفنيـــة، و حتديـــد العقوبـــات الناجتـــة عـــن املســـاس 

 .2بتلك احلقوق

  : 3نذكر من بينهايف جمال محاية حقوق امللكية  لية و الد االتفاقياتكما قامت باملصادقة على العديد من   

تـنظم  اتفاقيـة، و تعـد أول 1883مـارس  20مت توقيهعـا يف  ،الصناعية مللكيةاتفاقية باريس  املتعلقة حبقوق ا  

رقــم مــر هــا مبوجــب  األيمت اجلزائــر إلضــحقــوق امللكيــة الصــناعية و التجاريــة علــى املســتوى العــاملي، و قــد ان

 .1966فيفري  25الصادر يف  66/84

 : يف جمال الرباءة االخرتاع و تضم االتفاقيات  

 .واشنطن لرباءة االخرتاع اتفاقية - 1

 .زابرج املتعلقة بوضع نظام دويل لتصنيف براءة االخرتاعاتفاقية سرتا - 2

 .اتفاقية ميونيخ لرباءة االخرتاع األوروبية - 3

 .االتفاقيات يف جمال العالمات التجارية  

 .االتفاقيات يف جمال النماذج الصناعية  

  .االتفاقيات يف جمال دالالت املنشأ و املصدر  

                                                           
  .22، ص 44 املتعلق بالعالمات، اجلريدة الرمسية، العدد 2003جويلية  19الصادر يف  03/06األمر رقم   1

  .03، ص 44املتعلق حبماية حقوق املؤلف و احلقوق ا�اورة، اجلريدة الرمسية العدد  2003جويلية  19الصادر يف  03/05األمر رقم   2

يف العلوم السياسية ختصص قانون، جامعة ، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه احلماية القانونية مللكية املستثمر األجنيب يف اجلزائرحسني نوارة ، : ملزيد من املعلومات أنظر   3

  .349/358،ص ص  2013مولود معمري ،  كلية احلقوق ،تيزي وزو ،
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  حوافز أخرى :  ثانیا     

  : نشطتهم يف اجلزائر ما يليأجنبية لتدويل الشركات األ اهتماماليت جتلب  احلوافزمن أهم      

ــــات تتـــوىل احلكومـــة تعـــويض تكـــاليف :تعـــويض تكـــاليف النقـــل  ــــا بـــني الــوالي ــــقل الــنـاجتــــة  عـــن الـتــمــــوين مـ           الـن

ـــوى الــواليـــات، و هــذا اإلجــراء مــن شــأنه  ـــلى مــســتـ ـــواسع عـ ـــواد ذات االســتـهـــالك الـ و الــتـــوزيع داخـــل الـواليـــة لــلــمـ

 .1حتفيز االستثمار اخلاص احمللي و األجنيب

           190 دينار، أي ما مقداره 70000و  14000اجلزائر ترتاوح ما بني جـور يف األ :جورإخنفاض األ 

 .2مع دول اجلوار أو على املستوى الدويل مفارنةدوالر شهريا وهي تعترب منخفضة وتنافسية   940إىل 

جنبية لالستثمار يف اخلارج يعترب ختفيض العملة الوطنية عامال حمفزا للشركات األ: سعر صرف العملة الوطنية 

الصرف املتوقعة سعر  فتقلباتلوجود عالقة عكسية بني سعر الصرف و الرحبية النسبية للعوائد االستثمارية، 

 .  تؤدي إىل زيادة صادرات الشركات املتعددة اجلنسيات و 3حتدد حجم تدفقات االستثمار

كان هلا أثر إجيايب يف زيادة تدفقات االستثمارات   الدينارصرف و قد شهد االقتصاد اجلزائري تغريات يف سعر 

و على أثرها  75.28ما يعادل  2000األجنبية املباشرة، حيث قدر سعر صرف الدينار مقابل الدوالر سنة 

          79.7فقد قدر سعر الصرف ب  2002مليون دوالر، أما سنة  280.1بلغ حجم االستثمار الوافد 

يوضح تطورات سعر صرف الدينار مليون دوالر،  و فيما يلي  1065إثرها سجل االستثمار ما يعادل  و على

  .2000/2012مقابل الدوالر خالل الفرتة 

                                                           
  .03، ص 46، العدد 2007جويلية  15، اجلريدة الرمسية الصادرة يف  07/016املرسوم تنفيذي رقم   1

بولونيا، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم - دراسة مقارنة اجلزائرحيي مصلة، دور حتيسني مناخ االعمال يف تدفقات االستثمار االجنيب املباشر   2

  .135، ص  2011/2012االقتصادية ختصص اقتصاديات األعمال و التجارة الدولية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري،جامعة فرحات عباس،

  .102بولبارح غريب، مرجع سبق ذكره، ص   3
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و تدفقات االستثمار األجنبي المباشر  تطورات سعر صرف الدينار مقابل الدوالر  :18-03الجدول رقم 

  .2000/2012الفترة خالل 

  السنوات

  

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

سعر 

  الصرف
75.28  77.26  79.7  77.30  74.52  73.52  72.64  69.36  64.58  72.64  70.88  72.85  77.55  

تدفقات 

االستثمار 

األجنبي 

  مليون دوالر 
280.1 1 107.9 1 065.0 638.0 882.0 1 145.0 1 887.6 1 742.9 2 632.1 2 746.4 2 301.0 2 581.0 1 499.0 

           www.bank-of-algeria.dzبنك الجزائر  -   : المصدر         

                         - report2014  uncatade-wold investment  

              79.9و  69.36معدله مابني  تراوحهناك استقرار يف سعر الصرف حيث  أن اجلدول خاللنالحظ من     

بالرغم من ذلك فقد  وولكن هناك فرتات ارتفع فيها سعر الصرف  االستثمار،تطور يف حجم  االستقرارو قد رافق هذا 

ال يؤثر بشكل كبري على تدفقات  و هذا يدل على أن سعر الصرف اجلزائر حجم معترب من االستثمارات تاستقطب

         االستثمارات كون أن هذه األخرية غالبا ما ترتكز يف قطاع احملروقات نظرا الرتفاع عائد القطاع، لذلك بادرت اجلزائر

            منح القروض مبعدالت تفضليه حيث قامت إىل انتهاج أساليب أخرى من شأ�ا جذب املستثمر األجنيب و تتمثل

  :  1ا يليمب

  

                                                           

1 http://www.andi.dz/index.php/ar/mesures-d-appui-au-financement-des-entreprises.page consulté le   

07/11/2015. 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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 كاأليت  ت حدديت، الاالستثماريةلقروض ا ختفيض فوائد: 

 75 املنجزة  االستثمارات٪ من النسبة املدينة املطبقة من قبل البنوك و املؤسسات املالية بعنوان             

 .يف قطاعات الفالحة، الرى و الصيد البحري

 50٪   املنجزة  االستثماراتمن النسبة املدينة املطبقة من قبل البنوك و املؤسسات املالية بعنوان             

          اليت ينجزها الشخص العاطل  االستثماراتيف كل قطاعات النشاط األخرى، إذا كانت 

مت رفعها  العليا،عن العمل أو املقاول تقع يف مناطق خاصة أو يف واليات اجلنوب و اهلضاب 

  .٪ من النسبة املدينة املطبقة من قبل البنوك و املؤسسات املالية75٪ و 90على التواىل إىل 

           ن القروض املمنوحة للقطاع االقتصادي اخلاص فقد سامهت بشكل كبري يف إحداث استثمارات كبرية قد أدت إ  

             كبري اليت منحت للقطاع العام واليت مل يكن هلا أثرإىل مضاعفة إنتاجية هذا القطاع على عكس القروض 

  .1الذي مسح أيضا بانتعاش نشاط االستثمار األجنيب املباشر على مستوى إنتاجية وأداء هذا القطاع، األمر

  .2000/2013خالل الفرتة  فيما يلي جدول يوضح تطور اإلئتمان احمللي املقدم للقطاع اخلاص كنسبة من الناتج احمللي

  

  

  

  

                                                           

  .216عبد القادر ناصور، مرجع سبق ذكره، ص           1 
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تطور اإلئتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي خالل الفترة : 19-03الجدول رقم   

2000/2013.  

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات 

  12.4  12  11.1  11.4  12.3  8.1  6  نسبة االئتمان

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات 

  16.7  14.5  14  15.6  16.6  13.2  13.4  %نسبة االئتمان 

  http://data.albankaldawli.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS البنك الدولي: المصدر           
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     مةالخاتــــ

 

املباشـــــــرة              تطــــــورا ملحوظــــــا يف تـــــــدفقات االســــــتثمارات األجنبيــــــة  2000/2013شــــــهدت اجلزائــــــر خــــــالل الفـــــــرتة      

داء بعـــض املؤشـــرات االقتصـــادية، هـــذا فضـــال عـــن تطـــور البيئـــة أطـــور تو يعـــود ذلـــك إىل حتســـن منـــاخ و بيئـــة األعمـــال و 

نتيجــة   الشــركات األجنبيــة القانونيــة و املؤسســاتية املنظمــة لالســتثمار، األمــر الــذي وســع مــن فــرص و جمــاالت اســتثمار

،  حبيـث أصـبحت تسـتثمر OLIلتعدد دوافعها لالستثمار يف اجلزائر و اليت  يكمن حتليها باالستناد إىل حمـددات مقاربـة  

  جلزائـراوقـع مبدافع استغالل اإلمكانيـات و املزايـا املتـوفرة سـواء تعلقـت مبزايـا امللكيـة أو مزايـا املوقـع و الـيت تعـرب عـن أمهيـة 

ـــــةة و مكانتهـــــا االقتصـــــادي ـــــا التـــــدويلالدولي ـــــى محايـــــة  ، و مزاي ـــــر عل ـــــدرات اجلزائ ـــــب التنظيمـــــي و ق ـــــيت تعكـــــس اجلان                    و ال

  . و تشجيع االستثمار، و ضمان متتع املستثمرين حبقوقهم و متكينهم من خمتلف احلوافز و الضمانات املتاحة

ن مناخ االسـتثمار يف اجلزائـر يسـتويف أميكن القول  حملددات املقاربةسبة نيف اجلزائر الستثمار ا بيئة و بناءا على دراسة    

تلعـب دور  و امللكيـة ن مزايـا املوقـع أمـن خـالل الدراسـة  نسـتخلصحيـت  ،غـري أن تأثريهـا يبقـى متفـاوت لتلك احملددات

و ثـروات طبيعيـة  متميـزان اجلزائـر حتتـل موقعـا جغرافيـا أذالك على اعتبار مقارنة مبزايا التدويل و كبري يف جذب االستثمار 

 بالنسـبةأمـا  حتسن أداءها يف املؤشرات االقتصادية الكلية وحتسني ترتيبها يف بعض املؤشرات النوعيةباإلضافة إىل ، هائلة 

حيــث  الفكريــة نظــام محايــة احلقــوق خاصــة علــى مســتوى  مــن العديــد مــن الصــعوباتينتعــاالزالــت اجلزائر زايــا التــدويل فــمل

مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا  ســجلت مراتــب متدنيــة علــى املســتوى العــاملي مــن حيــث محايــة امللكيــة و املســتثمر األجنــيب بــالرغم

  .الدولة يف هذا اإلطار
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لذلك فقد اشتد التنافس  نشطة االقتصادية،هم املصادر اخلارجية لتمويل األأيعترب االستثمار األجنيب املباشر أحد     

و تسريع وثرية  جيابية على النمو االقتصادي و نقل التكنولوجياإبني الدول على استقطابه نتيجة ملا حيدثه من تأثريات 

  . االندماج يف االقتصاد العاملي

                    غري أن اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر و االستفادة من مزاياها يتطلب توفر البيئة االستثمارية املناسبة     

  . وتتناسب مع اسرتاجتية االستثمار املعتمدة ،و الضمانات و احلوافز اليت �دف إىل تشجيع و محاية املستثمرين

و مدى توافق البيئة  OLIدات االستثمار األجنيب املباشر حسب مقاربة و قد جاءت الدراسة للبحث يف حمد 

أكدت نسبيا فرضيات من النتائج  جمموعةمن خالهلا إىل  لناتوص قد و، االستثمارية يف  اجلزائر مع هذه احملددات

  . البحث

  الفرضيات   اخـــــتبار 

           حمددات خمتلفة جلذب االستثمارعلى  املباشراالستثمار األجنيب ظاهرة ل هاري سفيف تنظريات معظم ال ركزت  

 : و قد توصلت من خالهلا إىل النتائج التالية

جنبية باالستثمار مباشر لقيام الشركات األ تعترب سبباملنافسة غري الكاملة و املزايا االحتكارية  .1

  .األجنيب املباشر

  .الدوليةبط حركة االستثمار األجنيب املباشر بالتجارة تر ت .2

                 يفاملرتبطة بالتكال العناصراحملددات اخلاصة بالبيئة و املوقع خاصة  تعترب  .3

 .من أكثر العوامل املؤثرة يف حركة االستثمار األجنيب املباشر االستثمار خا نمب املرتبطةو 

 .اليت متتلكهااخلاصة دف محاية املزايا �االستثمار األجنيب سلوكا تقوم به الشركات الدولية   .4



 الــــــخـاتــــــــمـــــة الــــــــــعامـــــــــــــــة

 

 

 189 

           فكار النظريات السابقةأكل   تضمنتو اليت هي حمل الدراسة فقد  OLIأما بالنسبة للنظرية االنتقائية أو مقاربة 

   :حمددات تتمثل يف ثالثةاالستثمار األجنيب املباشر يتحقق يف ظل توفر و اعتربت أن 

   قسم): امللكية(توفر املزايا اخلاصةDunning   االستاتيكية هذه املزايا إىل املزايا               

             بكيفية استغالل الشركات األجنبية للقوة االحتكارية و ذلك بعد توفرها على العديد  و تتعلق

و املزايا الدينامكية و �تم  من اخلصائص أمهها اخلصائص التكنولوجية و التمويلية، التنظيمية،

و مدى توافقها مع  اليت توفرهااملختلفة  مبستوى التنمية بالبلدان املضيفة لالستثمار و اإلمكانيات

 .   املزايا اخلاصة للشركة

 أشار : توفر مزايا املوقعDunning    إىل أن مزايا املوقع تتأثر باحمليط االقتصادي للدولة املضيفة

              التحتية و مدى حداثة تطور شبكة االتصاالت البينلى توفرها على أي مبدى توفره ع

إخل، وتتأثر كذلك  بالسياسات العامة للدولة حيث ...و مدى االهتمام بتنمية املوارد البشربة 

                 و ما حتتويه من مزايا و حوافز جلذب االستثمار  تتعلق أساسا بدور القوانني احلكومية

 .و باجلانب االجتماعي و الثفايف

  اليت ميكن أن تتحصل عليها  احلوافز�تم هذه املزايا باجلانب التنظيمي و : توفر مزايا التدويل

و  ختفيض تكاليف اإلنتاج  اإلنتاجة عملية باقمر الشركة من خالل االستثمار يف اخلارج خاصة 

  .اخلاصة محاية امللكية

توافق إىل حد ما مع حمددات االستثمار األجنيب املباشر اليت أشارت إليها يمناخ االستثمار يف اجلزائر إن   

مع حمددات املقاربة  تتناسبحيث تتوفر اجلزائر على جمموعة من اإلمكانيات و الفرص اليت  ،OLIمقاربة 

الذي غالبا ما يركز األجنيب  و اليت إستطاعت من خالهلا جذب املستثمر ،خاصة مزايا امللكية و املوقع

           استثماراته يف القطاعات احليوية اليت تشكل مصدر امليزة النسبية لالقتصاد الوطين و حتقق عوائد مرتفعة
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إىل جانب االصالحات االقتصادية  و مؤكدة كقطاع احملروقات و قطاع اخلدمات و البناء و األشغال العمومية،

يف االقتصاد   حتسني أداء املؤشرات االقتصادية الكلية و الدولية وحماوال�ا لالندماج و اهليكلية اهلادفة إىل 

جمال االستثمار، و التوجه التدرجيي حنو االنفتاح  يفالعاملي و إبرام االتفاقيات الثنائية و املتعددة األطراف 

 فيكمن أن تقول أ�ا غري حمفزة بشكل كبري جلذب يف اجلزائر  أما بالنسبة ملزايا التدويل ،االقتصادي و التجاري

بالرغم من و ذلك هذه املزايا،  تتضمنهمما  انطالقااالستثمار األجنيب مقارنة باألهداف اليت يسعىإىل حتقيقيها 

والقيود اليت  اإلنتاجتكاليف  ختفيضو   خاصة محاية حقوق امللكية هالتفعيلقامت �ا الدولة اجلهود الكبرية اليت 

 . فرضها على التجارة و االستثمارت

  الدراســـــــــة نتائـــــــــــج  

إن تدفق االستثمار األجنيب املباشر يتطلب توفر مناخ استثماري مالئم يعكس االستقرار                          

حيث هناك عالقة ارتباط قوية بني مؤشرات خطر عدم  يف احملددات االقتصادية و السياسية و التشريعية،

             خاصة الناتج احمللي-االستقرار السياسي و عدم االستقرار و األداء اجليد لبعض املؤشرات االقتصادية 

 .و تدفقات االستثمار األجنيب املباشر -و التضخم  و االنفتاح التجاري 

الستثمارات حلرة االنظريات السابقة املفسرة  قدمت ضمنفكار اليت نظرية شاملة لكل األ OLIتعترب مقاربة   

مل تشرح العالقة بني مزايا امللكية و التدويل و املوقع غري أ�ا تعرضت النتقادات كو�ا ، األجنبية املباشرة

 .وعالقة التأثري و التأثر فيما بينها

على جذب  التنافسو القوانني اخلاصة بتهيئة االستثمار باجلزائر على دخوهلا مرحلة  اإلجراءاتتدل   

االستثمار األجنيب املباشر، حيث أصبحت سياسة تنمية و تطوير االستثمار األجنيب املباشر حتتل مكانة بارزة 
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    املوارد البشرية  ميةبتنذلك كن خالل اهتمام الدولة  اتضحضمن السياسات االقتصادية الوطنية املنتهجة، و 

 .و تسهيل عملية االستثمار ثقتهجنيب �دف ضمان و منح احلوافز للمستثمر األ

و توافقها إىل حد ما مع حمددات مقاربة يف اجلزائر  ةاملباشر  ةجنبياألات رغم حتسن حمددات تدفق االستثمار   

OLI ،مكانيات املتاحة خاصة الطبيعية منهاإلإال أ�ا مل تصل إىل املستويات املرغوب فيها و اليت تعكس ا 

          ال تزال تعاين من بعض العوائق  خاصة على مستوى اجلهاز املصريف و العقار لكون أن البئية االستثمارية 

 .و مشكل السوق املوازية
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  .2014، جوان 12و القانونية،العدد 

             يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية و التجاريةواقع مناخ االستثماري عبد احلميد بوخاري،  .14

  .      2012، 10، جملة الباحث، العدد و علوم التسيري

، جملة التعاون الصناعي يف اخلليج مطالعة حول االستثمار األجنيب املباشر و نقل التكنولوجياعمر الفاروق،  .15

  . 2001أكتوبر،  86العدد  العريب،منظمة اخلليج لالستثمارات الصناعية،

 05، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد ات إنعاش الصناعة يف اجلزائرھأبعاد وتوجقوريش نصرية،  .16

2008.  
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كرامة مروة ، رايس حدة ، تقييم التجربة اجلزائرية يف جمال جذب االستثمار األجنيب املباشر يف ظل  .17

  .2012لية، جملة أحباث اقتصادية و ادارية، العدد الثاين، تداعيات األزمة املالية العاملية دراسة حتلي

، جملة املصريف، اإلدارة العامة دور املناطق احلرة يف حتقيق التمنية االقتصاديةجمدي األمني نورين،  .18

  .2013، 68للبحوث  و اإلحصاء، بنك السودان املركزي، العدد 

يف سوق رؤوس األموال اجلزائرية ، جملة العلوم االقتصادية ،جامعة سطيف   حمفوظ جبار، فرص االستمار .19

  .  2002، 01العدد 

، أحباث  إدارية و اقتصادية  مشولية ظاهرة االقتصاد املوازي باإلشارة إىل االقتصاد اجلزائريحممد زعالين،   .20

  .2011،  10بسكرة، العدد كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة حممد خيضر ، 

،جملة يف اجلزائر أثر احلوافز الضريبية و سبل تفعيلها يف جذب االستثمار األجنيب املباشرحممد طاليب،  .21

  .2009، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جانفي 6اقتصاديات مشال افريقيا،العدد 

العربية، مجعية العلوم االقتصادية مصطفى العبد ااهللا الكفري، االستثمار األجنيب املباشر يف الدول  .22

  .2010السورية، ندوة الثالثاء االقتصادية الثالثة والعشرون حول االقتصاد السوري وآفاق املستقبل، 

جملة مشال افريقيا، كلية و العلوم  االقتصادية واقع و أفاق سياسية االستثمار يف اجلزائر، منصوري زين،  .23

  .  2005، 02، و التجارية و علوم التسيري، العدد

جامعة ، جملة  اقتصاديات مشال افريقيا ،حوافز االستثمار األجنيب املباشرمنور أو سرير، عليان نذير،  .24

  .2005، 02العدد  حسيبة بن بوعلي، الشلف اجلزائر

   .31،2009، جملة العلوم اإلنسانية، العدد حتليل و تقييم مناخ االستثمار يف اجلزائرناجي بن حسني،  .25
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االستثمارات األجنبية املباشرة و امليزة التنافسية يف البلدان النامية، حالة ناصري نفيسة و آخرون،  .26

، كلية العلوم القانونية و السياسية  و العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جملة حوليات اجلزائر

  .12جامعة بشار، جامعة بشار، العدد 

  لمؤتمراتالملتقيات و ا: رابـــــعا

امللتقى الدويل حول دور االستثمار ، دور االستثمار األجنيب املباشر يف تنمية الدول العربيةأمحد منري جنار،  .1

األجنيب املباشر يف حتقيق النمو االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة 

  .2014ديسمري 12/13عباس لغرور، خنشلة ، يومي 

أثر االستثمار األجنيب املباشر على الناتج احمللي اإلمجايل، دراسة تطبيقية على دولة اإلمارات إلياس جنمة،  .2

  .2012، 109،العدد 34جملة تنمية الرافدين، ا�لد  ،1980/2009العربية املتحدة خالل الفرتة 

األجنيب املباشر هو املفتاح للتنمية تعزيز االستثمار : حول التعجيل بالتغيريبرامهية أمال، سالميية ظريفة،  .3

، امللتقى الدويل حول سياسات التمويل و أثرها عل االقتصاديات و املؤسسات، دراسة حالة االقتصادية

اجلزائر و الدول النامية، كلية العلوم االقتصادية  و التجارية و خمرب العلوم االقتصادية و التسيري، جامعة 

  .22/11/2006-21حممد خيضر، بسكرة، يومي 

امللتقى الدويل  انعكاس املخاطر القطرية على االستثمار األجنيب املباشر، حالة اجلزائر،البشري عبد الكرمي،  .4

اآلفاق و التحديات، كلية العلوم االقتصادية وعلوم : الثالث حول اسرتاتيجية إدارة املخاطر يف املؤسسات

  .2008نوفمرب  26/ 25التسيري، جامعة حسيبة بن يوعلي، الشلف،اجلزائر،

دراسة العالقة االرتباطية لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر والتنمية وأثر الفساد عليها بن بريكة الزهراء،  .5

كلية   ، امللتقى الدويل  حول دور االستثمار األجنيب املباشر يف حتقيق النمو االقتصادي،حالة الدول العربية

  .2013أفريل  10/ 09العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة عباس لغرور، خنشلة 
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 أثر االستثمار األجنيب املباشر على سوق العمل يف اجلزائربوخورس عبد احلميد وبلعبيدي عايدة عبري،  .6

لتنمية املستدامة،كلية العلوم امللتقى الدويل حول إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق ا

  .2011نوفمرب 15/16االقتصادية و التجارية و علوم التسيري جامعة املسيلة،

، امللتقى الوطين األول مداخلة حول اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر، املناطق احلرةبوشنافة أمحد، متيزار،  .7

لتجارية و علوم ا،  كلية العلوم االقتصادية و حول االصالحات االقتصادية يف اجلزائر و املمارسة التسويقية

  .2007املركز اجلامعي بشار،- التسيري 

  اجتاهات و حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف دول جملس التعاون اخلليجي ،حسن بن رفدان اهلجهوع  .8

مؤمتر االستثمار و التمويل تطوير اإلدارة العربية جلذب االستثمار كلية العلوم اإلدارية و التخطيط  جامعة 

  .2004ديسمرب  5/8امللك فيصل، اململكة العربية السعودية، 

ل  ، امللتقى الدويل حو االستثمار األجنيب يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة، واقع و أفاقعبد ا�يد أونيس،  .9

العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف  الدول يف املتوسطة املؤسسات الصغرية و تأهيل متطلبات

  .0062أفريل  18 /17اجلزائر،  

 و أفاق حول االستثمار األجنيب املباشر يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة، واقععبد ا�يد أونيس،  .10

             صغرية و املتوسطة يف الدول العربية، خمرب العوملةامللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات ال

  .2006 - 18-17اجلزائر  يومي  و اقتصاديات مشال افريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،

 2001/2014واقع املناخ االستثماري يف اجلزائر مع اإلشارة لربامج اإلنعاش االقتصادي عالم عثمان،  .11

شرم الشيخ، مجهورية مصر  لعقود االقتصادية اجلديدة بني املشروعية والثبات التشريعيامللتقى العريب األول ا

  .2015يناير  25/28العربية 
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امللتقى العلمي الدويل حول  ، دور امليزة التنافسية يف بيئة األعمال و مصادرها،قويدر لويزة، كيشيدة حبيبة .12

، كلية العلوم 2007املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي و مسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية، 

  .االقتصادية و علوم التسيري  جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

            جلزائر بعد عشريةتقييم قطاع االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات يف احممد شايب، هدار حلسن،   .13

            من اإلصالحات، املؤمتر الدويل حول تقييم أثر برامج االستثمارات العامة و انعكاسا�ا على التشغيل

، كلية العلوم االقتصادية  و علوم التسيري، جامعة سطيف 2011/2014و النمو االقتصادي خالل الفرتة 

  .2013مارس  01

، العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر و النمو االقتصادي، دراسة ، سالكي سعاد خملويف عبد السالم  .14

، مداخلة ضمن امللتقى الدويل األول  حول دور االستثمار األجنيب يف حتقيق النمو نظرية و قياسية

خنشلة  االقتصادي، دراسة حالة اجلزائر،  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة عباس لغرور 

  .2014، ديسمرب 12/13

لتكامل اإلقليمي واالستثمار األجنيب املباشر يف االقتصاديات امؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية ،  .15

  .2013جنيف، يناير ، ، جملس التجارة والتنمية، جلنة االستثمار واملشاريع والتنميةالنامية واالنتقالية

ـــة الشـــعبية، مـــؤمتر الطاقـــة العـــريب العاشـــر، أبـــو ظـــيب الورقـــة القطريـــة اخلاصـــة باجلمهوريـــة  .16 اجلزائريـــة الدميقراطي

  .2014أكتوبر  27/29

            التقارير: خامسا 

  .2013األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام  .1

  .2013- 2008بنك اجلزائر التقرير السنوي للمؤشرات االقتصادية للجزائر  .2
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ول و عناصر التوجه االقتصادي للسداسي األ 2012التطورات االقتصادية و النقدية لسنة  بنك اجلزائر، .3

  .2013، ديسمرب 2013سنة 

  .2014، التطور االقتصادي و النقدي للجزائر، نوفمرب 2013بنك اجلزائر، التقرير السنوي  .4

  .البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية .5

  .2012/2013النشاط و الشغل و البطالة  تقرير الديوان الوطين لإلحصائيات، .6

  .1962/2011حويصلة إحصائية، التعليم الديوان الوطين لإلحصائيات،  .7

 الثــامن الفصــل ،2010التقريــر االقتصــادي العــريب املوحــد ، التقريــر الســنوي  صــندوق النقــد العــريب املوحــد، .8

 .2012مالحق احصائية،  ،املوحدالتقرير االقتصادي  ،صندوق النقد العريب حيةاخلار  بالتجارة اخلاص

  .2010املالحق اإلحصائية، أبو ظي،  ،صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد .9

  .2006صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، مالحق احصائية، أبو ظيب  .10

  .2012احصائية، أبو طيب، صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي املوحد، مالحق  .11

 .2000الكويت، مناخ االستثمار يف الدول العربية،  العربية لضمان االستثمار ،املؤسسة  .12

 .2001،الكويت،مناخ االستثمار يف الدول العربية املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، .13

 .2002 ،الكويتمناخ االستثمار يف الدول العربية املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، .14

 2003،الكويت مناخ االستثمار يف الدول العربية املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، .15

 .2004،الكويت مناخ االستثمار يف الدول العربية املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، .16

 . 2005،الكويت مناخ االستثمار يف الدول العربية املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، .17

 .2006،الكويت مناخ االستثمار يف الدول العربية بية لضمان االستثمار ،املؤسسة العر  .18

 .2007،الكويت مناخ االستثمار يف الدول العربية املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، .19
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 .2008،الكويت مناخ االستثمار يف الدول العربية املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، .20

 .2009،الكويت مناخ االستثمار يف الدول العربية االستثمار ،املؤسسة العربية لضمان  .21

 .2010،الكويت مناخ االستثمار يف الدول العربية املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، .22

 .2013،الكويت مناخ االستثمار يف الدول العربية املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، .23

 بيئة األعمال يف الـدول العربيـة ، املؤشـر العـام لبيئـة األعمـال املؤسسة العربية لضمان و ائتمان الصادرات ، .24

 .2012  4نشرة   فصلية، العدد 

           املؤسسة العربية لضمان و ائتمان الصادرات، االستثمار األجنيب يف الدول العربية التوزيع القطاعي  .25

  .2014) مارس/يناير ( و الشركات العاملة  السنة الثانية و الثالثون، العدد الفصلي األول 

املؤسسة العربية لضمان و ائتمان الصادرات،احصاءات االستثمار االجنيب املباشر، نسبة تدفقات  .26

  .1970/2014االستثمار األجنيب املباشر إىل إمجايل الناتج احمللي خالل الفرتة 

 ستثمارات و الشراكة، االنشرة املؤسسات الصغرية و املتوسطة و االستثمارات الصناعية بالوطن العريب .27

  .2013،29املديرية العامة لليقظة االسرتاجتية و الدراسات االقتصادية و اإلحصائية، العدد 

 .2013الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  .28

  .2013إحصائيات التجارة اخلارجية لسنة  ،املركز الوطين لإلعالم و اإلحصائيات .29

القوانين و المراسيم                      :اســادس  

  .46، العدد 2007جويلية  15، اجلريدة الرمسية الصادرة يف 07/16املرسوم تنفيذي رقم  .1

املتعلق ب بصالحيات ا�لس  09/10/200، الصادر 06/355من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة  .2

                         الصادرة 64اجلريدة الرمسية، العدد  الوطين لالستثمار و تشكيله و تنظيمه و سريه،

  .11/10/2006يف 
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املتعلق باالستثمارات األجنبية، اجلريدة الرمسية   06/11/2005الصادر بتاريخ  05/03النظام رقم  .3

  . 2005، 53العدد 

  .73،2006العدد  ،اجلريدة الرمسية،19/11/2006، الصادر بتاريخ 6/404املرسوم الرئاسي رقم   .4

  .2007، 33، اجلريدة الرمسية، العدد 22/11/2007، الصادر بتاريخ 8/174املرسوم الرئاسي رقم  .5

  .2009، 25،اجلريدة الرمسية، العدد 29/04/2009القرار الوزاري املشرتك، الصادر بتاريخ  .6

، العـــــــدد ، اجلريـــــــدة الرمسيـــــــة2009/ 06/09، الصـــــــادر بتـــــــاريخ 296/ 09املرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم  .7

51،2009.  

.                              22/08/2001يف  الصادرة ،47املتعلق بتطوير االستثمار،اجلريدة الرمسية، العدد  03- 01األمر رقم  .8

 املتعلـــق حبمايـــة حقـــوق املؤلـــف و احلقـــوق ا�ـــاورة 2003جويليـــة  19الصـــادر يف  03/05األمـــر رقـــم  .9

  .44اجلريدة الرمسية العدد 

  .44املتعلق بالعالمات، اجلريدة الرمسية، العدد  2003جويلية  19الصادر يف  03/06رقم  األمر .10
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  الملخص 

   OLI مقاربة بتطبيقتحليل جاذبية االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر 

   

و قد تم معالجة الموضوع  ، OLIتحليل جاذبية االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر بتطبيق مقاربةتناولت المذكرة موضوع         

باالستثمار األجنبي المباشر، و المنهج التحليلي بهدف تحليل  المتعلقةباستخدام المنهج الوصفي قصد عرض المفاهيم األساسية 

قدرة الجزائر على جذب االستثمار األجنبي وفقا لمحددات المقاربة، و قد وقع المزج بين المنهجين لتحديد موقع المقاربة ضمن 

  .نظريات المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر، و تحليل واقع االستثمار األجنبي في الجزائر و توزيعه القطاعي و الجغرافيال

  : و قد   توصلنا  من خالل الدراسة إلى نتائج هامة أبرزها       

  تعتبر مقاربةOLI  تفسيرها لالستثمار على ثالثة  نظرية شاملة لكل أفكار النظريات المفسرة لالستثمار، حيث اعتمدت في

في مزايا الملكية و الموقع و مزايا التدويل، و بالرغم من أهميتها تعرضت النتقادات كونها عالجت كل محدد  محددات تتمثل 

 .و لم تشير إلى عالقة التأثير و التأثر بينها على حدى

  إن مناخ االستثمار في الجزائر يتوافق إلى حد ما مع محددات مقاربةOLI  نتيجة توفره  ،خاصة مزايا الملكية و الموقع

تبقى حجم االستثمارات المتدفقة محدودة ذلك الرغم من على و و نظم تشريعية محفزة على االستثمار،    على إمكانيات هائلة

  .الضمانات المقدمةو  الحوافز اإلمكانيات وو ال تعكس 

  ، الجزائر OLIاالستثمار األجنبي المباشر، مقاربة : المفتاحية الكلمات

 

Foreign direct investment attractiveness of Algeria to the application of analysis 

approach OLI 

   Summary 

     This research paper dealt with the efforts of Algeria to grasp the direct foreign investment 
through applying the OLI approach. The topic has been treated through the use of the descriptive 
curriculum seeking to present the most fundamental theoretical concepts which are related to the 
direct foreign investment; in addition to the analytic curriculum in order to analyze Algeria’s 
capacity to attract the investment according to the determinant of the approach. 

Both curriculums have been mixed in many areas of study like determining the position of approach 
within the theories which explain the direct foreign investment; in addition to describing and 
analyzing the fact of investment in Algeria and its geographical and sectoral spread. 

On the basis of the present study; we concluded important results such as: 

1. OLI approach is regarded as a general theory which involves all the other theories that explain 
the direct foreign investment which has in turn relied on three determinants (features of 
ownership, internationalization, and location) so as to clarify the company’s desire to invest 
outside. In spite of its importance, but it has received many criticisms since it had treated each 
determinant separately.  

2. of its inclusion of all these features, but the flow of investments in a limited precise way does. 
Algeria’s investment atmosphere is appropriate for the approached determinants mainly the 
features of ownership and location; and this is why most investments exist in strategic sectors. 
Despite not reflect the amount of its provided abilities, motives and securities.  

 Key words : direct foreign investment, OLI approach, Algeria    
 

 

 
 

      



 

Attractivité des investissements directs étrangers de l'Algérie à l'application de l'approche 
de OLI 

 
Resumé  
 
  L’objet de notre étude est l’attractivité des investissements directs étrangers en l’Algérie en se 
basant sur l’approche (O.L.I), Pour le traitement de notre sujet on a recouru au modèle descriptif 
afin d’élucider les notions de base de l’investissement étranger direct (I.E.D) et un  autre analytique 
afin d’analyser l’aptitude de l’Algérie a’ attirer les investissements étranger. 

Le croisement des deux modèles vise à déterminer le positionnement de l’approche (O.L.I) par 
rapport a’ d’autre approches explicatives de l’investissement direct étranger (I.E.D) en Algérie. 

D’ après notre étude nous avons conclue ce qui suit : 

1- L’approche de (O.L.I) est une approche globale de l’explication de l’investissement direct 
étranger (I.E.D), Elle se base sur trois déterminants: L’avantage de la propriété, L’avantage 
de l internationalisation, L’avantage de la localisation. 

             Cette approche est critiqué pour avoir traité ces déterminants séparément de leur interaction. 

2- Le climat de l’investissement en Algérie concorde  a un certain niveau avec les 
déterminants (O.L.I) et spécifiquement l’avantage de la propriété et celui de la 
localisation ce qui explique pertinemment la concentration de la majorité des 
investissement direct étranger dans les secteurs stratégique malgré l’abondance de 
ces avantages les flux de l’investissement étranger direct en Algérie restent limités 
et ne reflètent pas les possibilités et les garanties du gouvernement Algérienne.  

 
Mots clés:  investissements directs étrangers,  l’approche O.L.I, Algérie.    
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