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 : ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل البحث يف موضوع االستثمار األجنيب املباشر وإبراز الدور الذي يلعبه يف حتقيق التنمية االقتصادية، حيث 
قمنا بتسليط الضوء على خمتلف املفاهيم املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر والتنمية االقتصادية والعالقة بينهما مث دراسة هذه 

 .6002-6002يف اجلزائر خالل الفرتة العالقة 
من خالل تتبعنا لتطور كل من تأثريات االستثمار األجنيب على املتغريات الكلية لالقتصاد اجلزائري، غري أن العالقة القوية نظريا مل 

ن أمهيتها يف تكن بنفس التأثري والقوة بالنسبة للجزائر حيث الحظنا ضعف حجم االستثمارات يف اجلزائر األمر الذي قلل م
مسامهتها يف الناتج الداخلي اخلام ويف التشغيل، وهو األمر الذي جعل دور االستثمار األجنيب يف حتقيق التنمية االقتصادية دون 

 .مستوى الطموحات والقدرات اليت تزخر هبا اجلزائر يف شىت امليادين
 .ري، التنمية االقتصادية، الناتج الوطين اخلاماالستثمار األجنيب املباشر، املناخ االستثما :الكلمات المفتاحية

 JEL:  F21 ،F29 ،O11 ،E01رموز 
Résumé: 

Cette étude vise à examiner la question de l'investissement étranger direct et de mettre en évidence le rôle qu'il 

joue dans la réalisation du développement économique, Cette étude présente un survol des fondements 

théoriques et des études et recherches relatives à la compréhension de l'investissement direct étranger (IDE), de 

ses diverses apparences, ses caractéristiques et son importance dans le développement économique. La première 

parties est consacrée au la relation et le rôle de l'IDE dans la théorie économique et précisément dans les 

théories de développement. et en deuxième partie na savon   examinés cette relation en Algérie durant la période 

2006-2015. 

Nous avons suivis l’évolution des chacun des effets d’investissement direct étranger (IDE) sur les variables 

globale de l’économie  algérienne, mais la relation théorique solide n’était pas la même influence et la puissance 

pour l'Algérie, où nous avons noté la faiblesse du volume des investissements en Algérie, ce qui a réduit 

l'importance de sa contribution au produit intérieur brut et dans l’emplois, ce qui a fait le rôle de l'investissement 

étranger dans la réalisation du développement économique sans le niveau des ambitions et des capacités qui 

abondent en Algérie dans divers domaines. 
Mots clés : Les investissements directs étranger (IDE), le climat de l'investissement, le développement 

économique, produit intérieur brut (PIB) nationale. 
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 :المقدمة
ة أببح  خمتلف الدول النامية تتسابق جاهدة جلذ  االستثمار األجنيب املباشر إليها، حيث عمدت يف السنوات األخري 

اىل تعديل سياستها وتوفري احلوافز واملناخ املالئم، كونه يشكل أحد أهم رؤوس األموال اليت شهدت تطورا كبريا نظرا للدور املهم 
احلديثة واملسامهة يف تراكم رأس املال، ورفع كفاءة رأس املال البشري وحتسني  واحليوي الذي يلعبه يف نقل التكنولوجيا والتقنيات

 .وهو اليوم يعترب أحد أهم عوامل حتقيق التنمية االقتصادية. املهارات واخلربات
ار فعلى مدى العقود الثالث املاضية تغري موقف الدول من االستثمار األجنيب املباشر، فبعد جتنب هذا النوع من االستثم

خابة يف سنوات السبعينات بسبب املعتقدات وااليديولوجيات واهتامه باملساس بالسيادة الوطنية، بدأت الدول النامية باالهتمام به 
وبذل الكثري من اجلهد والعمل اجلاد جلذ  هذه االستثمارات، وهي تبين عليها أماال كبرية تتعلق بالتنمية والتغلب على الفقر والبطالة 

ألقل التخفيف منهما، باإلضافة اىل تطوير بيئة األعمال احمللية ونقل التكنولوجيا املتطورة من الدول املتقدمة وتطوير االستثمار أو على ا
 .واجلزائر كغريها تندرج ضمن هذا السياق يف التسابق جلذ  االستثمارات األجنبية املباشرة. احمللي

 :ئيسي التايلويهدف هذا العمل اىل اإلجابة على التساؤل الر 
 كيف يعمل االستثمار األجنبي المباشر على تحقيق التنمية االقتصادية؟ وهل هذا األمر ينطبق على االقتصاد الجزائري؟

 :أهداف الدراسة
 :هندف من خالل اختيارنا للموضوع حمل الدراسة اىل

 لالستثمار املمكن الدور معرفة إىل باإلضافة االقتصادية والتنمية املباشر األجنيب االستثمار من لكل شامل نظري إطار توفري -0
 .التنمية االقتصادية حتقيق يف املباشر األجنيب

 . القاء الضوء على ركائز البيئة االستثمارية يف اجلزائر والتشريعات والقوانني املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر -6
 الصلة واملعطيات ذات اإلحصائيات وجتميع املوضوع دراسة خالل من مليدان هذاا يف االقتصادية املعرفة إثراء يف املسامهة  -3

 .بصفة خابة اجلزائر إىل والوارد عامة، بصفة ومناخه املباشر األجنيب باالستثمار
 .ابراز الدور الذي يلعبه االستثمار األجنيب املباشر يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر خالل سنوات الدراسة -4

 :هج المتبعةالمنا
من أجل معاجلة املوضوع والوبول إىل النتائج املرجوة اتبعنا املنهج الوبفي والتحليلي كوهنما يتماشيان وطبيعة املوضوع،  

حيث اعتمدنا عليهما يف العديد من مواضيع البحث كالتطرق إىل املفاهيم األساسية واملتعلقة االستثمار األجنيب املباشر وأشكاله 
كذا مفاهيم التنمية االقتصادية وحمدداهتا، باإلضافة إىل حتليل املعطيات واالحصائيات عن واقع االستثمار األجنيب املباشر وحمدداته، و 

 .ومسامهته يف التنمية االقتصادية يف اجلزائر من خالل دراسة تأثريه على املؤشرات الكلية لالقتصاد اجلزائري
 :تقسيم الدراسة

 :التطرق من خالل هذه الدراسة اىلإلعطاء املوضوع حّقه مّت 
 اإلطار النظري لكل من االستثمار األجنيب املباشر والتنمية االقتصادية والعالقة بينهما :المحور األول

 االستثمار األجنيب املباشر -0
 التنمية االقتصادية -6
 دور االستثمار األجنيب املباشر يف حتقيق التنمية االقتصادية -3

 ة االستثمار األجنيب يف التنمية االقتصادية يف اجلزائرواقع مسامه :المحور الثاني
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 املالمح العامة لالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر: أوال
 ترتيب اجلزائر يف املؤشرات الدولية لتقييم مناخ االستثمار -0
 التنظيم القانوين لالستثمار يف اجلزائر -6
 تدفق االستثمار األجنيب اىل اجلزائر -3
 تثمار األجنيب املباشر على التنمية االقتصادية يف اجلزائرأثر االس: ثانيا

 اإلطار النظري لكل من االستثمار األجنبي المباشر والتنمية االقتصادية والعالقة بينهما: المحور األول
ر والتنمية حناول يف احملور األول الذي ميثل القسم النظري من الدراسة التعرف على ماهية كل من االستثمار األجنيب املباش

 .االقتصادية
 االستثمار األجنبي المباشر: أوال

 .نتعرف على ماهية االستثمار األجنيب املباشر من خالل مفهومه، أشكاله وحمدداته
 :مفهوم االستثمار األجنبي المباشر -1

وال واملساهم يف إنشاء مشروعات االستثمار القادم من اخلارج واملالك لرؤوس األم: ميكن أن يعرف االستثمار األجنيب املباشر على أنه
استثمارية يف اقتصاد ما من قبل مؤسسة قائمة يف اقتصاد آخر، إذ ميكن أن ينظر إىل االستثمار األجنيب من جهة أنه ذلك االستثمار 

ة فهو أداة الذي يعمل على جلب اخلربات واملهارات الفنية والتقنية ويسمح بتحويل التكنولوجيا، يوفر فرص العمل، ومن جهة ثاني
للسيطرة ألنه يقوم بشكل مباشر على تسيري وإدارة موجوداته حت  مظلة مؤسسات عرف  باملؤسسات متعددة اجلنسيات، وعليه 

حيث حيوي جمموعة معقدة من العمليات املختلفة خيتلف حبسبها  نوع ( رؤوس األموال األجنبية )فاالستثمار العاملي غري حمدود 
 i.االستثمار

عبارة عن انشاء مشاريع جديدة، وتوسيع املشاريع القائمة سواء كان  مملوكة بالكامل للمستثمر : "تعريفه على أنهكما ميكن 
األجنيب أم المتالكه أسهم احدى الشركات مع اكتسا  احلق يف إدارة املشروع والرقابة عليه ويرافق االستثمار املذكور انتقال 

 ii".ام بعمليات إنتاجية متكاملة يف البلد املضيفالتكنولوجيا واملوارد واملهارات والقي
أو أآثر من رأمسال الشركة على ان ترتبط هذه %  00ويف تعريف املعهد العريب للتخطيط االستثمار األجنيب املباشر هو بتملك 

 iii.امللكية بالتأثري يف إدارهتا
أبال ( البلد األم)حيدث عندما ميتلك مستثمر مقيم يف بلد االستثمار األجنيب املباشر : له OMCوتعريف املنظمة العاملية للتجارة 

 .iv"بقصد إدارته( البلد املضيف)إنتاجيا يف بلدآخر 
 :أشكال االستثمار األجنبي ا لمباشر -2

 :ينطوي االستثمار املباشر على أشكال عدة أمهها
ى أساس املشاركة مع رأس املال الوطين سواء  ويدعى أيضا باالستثمار الثنائي، وهو استثمار أجنيب قائم عل: االستثمار املشرتك - أ

كان  هذه املشاركة بنسب متباينة وفقا للظروف وحبسب ما تسمح به التشريعات الوطنية يف هذا الصدد، أو نسب متساوية 
 بني رأس املال الوطين أو األجنيب، حيث تتوزع ملكيته بني طرف أو عدة أطراف أجنبية من جهة وطرف أو عدة أطراف حملية

 v.من جهة ثانية
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وهو الشكل االكثر تفضيال، وذلك بسبب ما تتمتع به هذه الشركات من : االستثمارات اململوكة بالكامل للمستثمر االجنيب -  
حرية كاملة يف االرادة واالشراف على هذه املشاريع، فضال عن توقع حتقيق األرباح العالية من خالل هذا االستثمار، وكذلك 

 vi.القيود التجارية واجلمركية املفروضة من االقطار املضيفة على املستوردات التغلب على امكانية
هتدف االستثمارات يف املناطق احلرة إىل تطوير الصادرات واالندماج يف االقتصاد الدويل، وختضع : االستثمار يف املناطق احلرة - ت

 vii.فيد من عدة امتيازات ال توجد يف املناطق األخرىاالستثمارات املنجزة يف املناطق احلرة لنظام تشجيعي للغاية، حبيث تست
وتكون هذه االستثمارات يف النشاطات املوجهة للتصدير وتعد العالقات التجارية بني املؤسسات الواقعة يف املنطقة احلرة 

اخلضوع لقوانني واملؤسسات املوجودة عرب الرتا  الوطين من عمليات التجارة اخلارجية، حيث يكون االستثمار هنا بعيدا عن 
الدولة املضيفة ويعمل من خالل القوانني املنظمة له وتعفى تلك االستثمارات من مجيع الضرائب والرسوم واالقتطاعات ذات 

 viii.الطابع اجلبائي وشبه اجلبائي واجلمركي، وعادة ما يكون هدفه إنتاج سلع موجهة للتصدير
بني الطرف االجنيب والبلد املضيف يتم مبوجبها قيام الطرف االول  وهي تأخذ شكل اتفاقية: مشروعات أو عمليات التجميع - ث

 ix.بتزويد الطرف الثاين مبكونات منتج معني، مثال سيارة لتجميعها بشكل منتج هنائي
وهو قيام الشركات باالندماج او شراء شركات اخرى مبا يعرف بالشركة القابضة او التابعة وقد : عمليات االندماج أو التملك - ج

 x.دت هذه العمليات بالفرتة األخرية وأببح  مصدرا اساسيا لالستثمار االجنيب املباشرازدا
تعد ظاهرة االستثمار األجنيب املباشر عن طريق الشركات املتعددة اجلنسيات من أبرز الظواهر اليت : الشركات متعددة اجلنسيات - ح

ف و تنوع  حسب املعايري اليت ارتكزت عليها، فمن بني طرأت على بعيد العالقات االقتصادية الدولية، لقد تعددت التعاري
هي شركة أم تسيطر على عدد كبري من املشروعات من خمتلف اجلنسيات وبذلك تكون جمموعة ضخمة : "هذه التعاريف نذكر

ى يف متييز تتجمع لديها املوارد املالية والبشرية ويف نفس الوق  تتبع اسرتاتيجية مشرتكة، كما أن احلجم حيتل أمهية كرب 
اجملموعات متعددة اجلنسيات، حيث تستبعد الشركات اليت تقل مبيعاهتا السنوية عن مئة مليون دوالر، كذلك يعترب من العوامل 

طبيعة النشاطات اخلارجية للمجموعة، حيث تستبعد من نطاق اجملموعات متعددة اجلنسية الشركات , اهلامة يف هذا التحديد
 xi.، هذا حىت إذا كان  متتلك فروعا أجنبية للبيع اليت تقوم بالتصدير فقط

 :محددات االستثمار األجنبي المباشر -3
املضيفة  للمفاضلة بني الدول( الشركات املتعددة اجلنسيات املتمثل عادة يف)ملستثمر األجنيب هناك ثالث عوامل رئيسية يعتمدها ا

اليت قام  هذه الدول بتطبيقها لتشجيع وتسهيل االستثمارات، سياسات الدولة املضيفة، اإلجراءات املسبقة : لالستثمار وهي
وميكن تفصيل حمددات الدولة املضيفة لالستثمار ضمن ثالث عناوين رئيسية .واملوابفات االقتصادية للدول املضيفة، وميكن تفصيل

 .إطار سياسات االستثمار األجنيب املباشر، احملددات االقتصادية، وتيسري األعمال: هي وهي
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 حمددات االستثمار(: 11)الشكل رقم 

 
املعهد العريب للتخطيط بالكوي ، سلسلة دورية تعىن  ،-قضايا وتعاريف –االستثمار األجنبي المباشر حسان خضر،  :املصدر

 .7.، ص6004بقضايا التنمية يف األقطار العربية، السنة الثالثة، 

املباشر ختتلف من دولة ألخرى وذلك وفقا لسياسات تلك الدول ورغبتها  وبطبيعة احلال، فان حمددات االستثمار األجنيب
 .يف فتح أسواقها لالستثمار األجنيب املباشر ومدى مالئمة البنية االقتصادية ليناء تلك االستثمارات

 التنمية االقتصادية: ثانيا
 .النمو االقتصادينتعرف على ماهية التنمية االقتصادية عن طريق مفهومها والتمييز بينها وبني 

 : مفهوم التنمية االقتصادية -1
هي عملية متعددة األبعاد اليت تتضمن إجراء تغيريات جذرية يف اهلياكل االجتماعية والسلوكية والثقافية والنظم السياسية واإلدارية 

ل جذور الفقر املطلق يف جمتمع جنبا إىل جنب مع زيادة معدالت النمو االقتصادي وحتقيق العدالة يف توزيع الدخل القومي واستئصا
 xii.ما، أي أهنا عملية خفض أو القضاء على الفقر، سوء توزيع الدخل، البطالة، بعد أن كان  تعين النمو االقتصادي
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ويرى البعض االخر أن التنمية االقتصادية هي تقدم . تغري مع حتسن بفعل حدث أو اجراء إداري: كما تعين التنمية االقتصادية أيضا
تمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات اإلنتاج من خالل إمناء املهارات والطاقات البشرية وخلق للمج

 xiii.تنظيمات أفضل
وما جتدر اإلشارة إليه أن التنمية ليس  تركيبة من اإلجراءات والسياسات املوحدة واملعروفة واليت تقضي على التخلف يف البلدان 

ل على كل بلد اختاذ النموذج التنموي الذي يتناسب مع ظروفه وإمكانياته وحتقيق األهداف التنموية املطلوبة القصرية والبعيدة النامية، ب
من هنا تربز أمهية التخطيط للتنمية باعتباره أسلو  علين للتحكم يف احلركة العامة . املدى واالقتصادية واالجتماعية والسياسية

 .املستقبلية
 :بين التنمية االقتصادية والنمو االقتصاديالتمييز  -2

إن التنمية االقتصادية كوسيلة للخروج من التخلف وكهدف تسعى الدول النامية لتحقيقه تتداخل مع النمو االقتصادي، لذا نرى 
 .ضرورة التمييز فيما بينهما وبعد التطرق ملفهوم التنمية االقتصادية نعرض مفهوم النمو االقتصادي

هو الزيادة يف امجايل الناتج احمللي أو امجايل الدخل القومي مبا حيقق الزيادة يف متوسط نصيب الفرد من : مو االقتصاديمفهوم الن
وهذا املفهوم يعين أن النمو االقتصادي ال يعين فقط حدوث زيادة يف امجايل الناتج احمللي، بل البد وأن يرتتب عليه . الدخل احلقيقي

قيقي، مبعىن أن معدل منو الدخل الكلي يفوق النمو السكاين، وكثريا ما يزيد امجايل الناتج احمللي يف بلد ما زيادة يف دخل الفرد احل
 xiv.ويزيد عدد السكان مبعدل أعلى وبالتايل ال تكون هناك زيادة يف متوسط دخل الفرد احلقيقي بالرغم من زيادة الناتج احمللي

ونه يضري اىل جمرد الزيادة الكمية يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي، واملفهوم ويكمن الفرق بينه والتنمية االقتصادية ك
العكسي للنمو االقتصادي هو الركود االقتصادي، بينما تعترب التنمية االقتصادية ظاهرة مركبة تتضمن النمو االقتصادي كأحد عنابرها 

الجتماعية، السياسية، والثقافية، واملفهوم العكسي للتنمية هو التخلف، وهلذا اهلامة باإلضافة اىل حدوث تغري يف اهلياكل االقتصادية، ا
 xv.فان التنمية امشل من النمو أهنا تعين النمو باإلضافة اىل التغري

 :تمويل التنمية االقتصادية -3
 املوارد احلقيقية الالزمة يرى بعض االقتصاديني أن أهم عقبة تعوق عملية التنمية االقتصادية يف الدول النامية هي افتقارها إىل

والذي يتحدد أساسا باحلافز على ( االستثمار)لتكوين رؤوس األموال بسبب القوى الدائرية املفرغة واليت تشمل الطلب على رأس املال 
فاض االستثمار وسعة السوق وعرض رأس املال والذي حتكمه الرغبة واملقدرة على االدخار وطاملا أن الدخول منخفضة نظرا الخن

 .القدرة على اإلنتاج فإن القدرة على االدخار منخفضة كذلك
لذا فإن التنمية االقتصادية تستدعي أوال كسر هذه الدائرة، مبعىن إجياد كافة السبل لتكوين رؤوس األموال الالزمة هلذه التنمية 

 :واليت توجه إىل
 .حتسني وزيادة رأس املال االجتماعي -
 .بالتعليم والتدريب واخلربة حتسني نوعية عنصر العمل -
إعادة ختصيص املوارد وذلك بالتحول من استخدامات تتسم باخنفاض اإلنتاجية إىل استخدامات تتسم بارتفاعها مبا يف  -

 .ذلك استخدام موارد جديدة مل تكن مستغلة من قبل
 .اقتصاديات احلجم وما يرتتب عليها من وفرات -
 .تكنولوجيات احلديثةحتسني طرق اإلنتاج باستخدام ال -



 

 

دور االستثمارات األجنبية المباشرة في تحقيق التنمية االقتصادية  -بن موفق زروق . حاجي أسماء و أ. أ

6002-6002دراسة حالة الجزائر   

 

 JFBE 144 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

مدخرات القطاع العائلي، ) الموارد المحلية: وعموما فإن الدول النامية حتصل على حاجتها من األموال من مصدرين رئيسيني مها
املنح واملعونات األجنبية ) والموارد األجنبية( مدخرات قطاع األعمال اخلاص، مدخرات قطاع األعمال العام، االدخار احلكومي

 xvi(.ة، القروض من الدول واملؤسسات واملنظمات الدولية، االستثمار األجنيب مباشر وغري مباشرالرمسي
 دور االستثمار األجنبي المباشر في تحقيق التنمية االقتصادية: ثالثا

يادة قيمة مولد للدخل عرب ز  يلعب االستثمار األجنيب املباشر دورا رئيسيا يف حتقيق التنمية االقتصادية وذلك من خالل كونه
 xvii:اإلنتاج الكلي، ويف رفع معدالت النمو االقتصادي على املدى القصري والطويل وذلك من خالل عدة آليات أمهها

ا تقليل الواردات وزيادة اإلنتاج املوجه للتصدير يؤدي إىل زيادة تدفق رؤوس األموال األجنبية اليت تؤدي إىل حتسني امليزان التجاري مم -
 . دفوعاتحيّسن ميزان امل

يساهم االستثمار األجنيب املباشر يف دفع عملية التنمية االقتصادية عن طريق جلب األبول املادية وغري املادية واملتمثلة يف رأس  -
 .املال والتكنولوجيا واملهارات التنظيمية وهذا بواسطة شركات متعددة اجلنسيات

فاعلية االستثمار احمللي من خالل تدفق رؤوس األموال األجنبية واملدخرات  ميّثل االستثمار األجنيب املباشر عامل مهم يف حتسني-
 .احمللية مما يؤدي إىل زيادة فوائد هذه االستثمارات اليت بدورها ترفع من املدخرات

 .تقليص البطالة وهذا عن طريق املشروعات اجلديدة اليت توفرها الشركات متعددة اجلنسيات حىت تقوم بأعماهلا اخلابة -
رفع مستوى التنمية االقتصادية وهذا من خالل ما يوفره االستثمار األجنيب املباشر من رأس املال النقدي والعيين وأثره اإلجيايب على  -

 .اقتصاد وجتارة تلك الدولة وذك من خالل القيام بربامج تنموية متوسطة وطويلة األجل
االجنيب املباشر يساعد على تعزيز االمكانيات االقتصادية، وذلك من خالل مع التوجه لتطوير املشاريع مباشرة فإن االستثمار  -

االستثمار يف جماالت جديدة أي يف أنشطة اقتصادية خمتلفة وهو ما يؤدي إىل تنويع االقتصاد بالدرجة األوىل، وبناء مؤسسات قائمة 
 .قتصاد، األمر الذي ميثل قوة دافعة للتنمية االقتصاديةوتعزيز قدراهتا، كل ذلك يدفع إىل إضافة عنصر املنافسة املتزايدة إىل اال

باإلضافة اىل ما سبق نضيف أثر االستثمار االجنيب املباشر على األجور عند احلديث عن مستوى األجور يف الدول النامية واألثر -
توفره الشركات احمللية واألجور اليت  الذي حيدثه استقطا  االستثمارات األجنبية املباشرة عليه أي الفرق بني مستوى األجور الذي

تدفعها الشركات متعددة اجلنسيات املتوطنة على مستوى االقتصاد املضيف جند أن النظرة التقليدية واملعروفة لدى العامة ترجح كفة 
 xviii.هذه األخرية وتقر بارتفاع مستوى األجور على مستواها

وي ومباشر على املنافسة يف الدول املضيفة ألن توطن الشركات متعددة اجلنسيات كما أن االستثمار األجنيب املباشر ميارس تأثري ق  -
سيدعم بقوة التنمية االقتصادية من خالل تنشط املنافسة على املستوى احمللي، واليت ترتجم من خالل حتسني اإلنتاجية، اخنفاض 

 .األسعار والتخصيص الفعال للموارد املتاحة
تنمية رأس املال البشري أهم مزايا االستثمار األجنيب املباشر، وذلك من خالل جلب املستثمرين األجانب ويعترب نقل التكنولوجيا و  -

رق للمهارات اإلدارية والتقنية ملشاريعهم، إذ يشجع هذا األخري املنافسني احملليني على االستفادة يف بناء قدراهتم التكنولوجية وتبين ط
 .لتايل رفع القوة االنتاجية العاملة احمللية وتطوير التكنولوجياحتسني إنتاجية العمل واإلدارة وبا

ويتجلى األثر الذي يفرزه االستثمار األجنيب املباشر على رأس املال البشري بطريقة غري مباشرة حيث انه ينشأ إما نتيجة للتعلم  -
نتيجة للتشريعات اليت تسنها حكومات الدول املضيفة   واخلربة املكتسبة بفعل احتكاك العمالة احمللية بالشركات متعددة اجلنسيات، أو

كقيود على هذه الشركات حىت تضمن أقصى استفادة منها يف جمال تأهيل رأس املال البشري احمللي؛ وتتجاوز هذه األثار مستوى 
ه الشركات احمللية من العمال املتواجدين على مستوى الشركات متعددة اجلنسيات لتشمل كذلك رأس املال البشري الذي تتوفر علي
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دة إىل خالل انتقال العمالة املؤهلة إىل الشركات احمللية أو عن طريق املوردين احملليني الذين يتم حتسني مهاراهتم لزيادة جودة السلع املور 
 xix.الشركات متعددة اجلنسيات عن طريق املعايري اليت تفرضها عليهم هذه الشركات

اهم يف زيادة الفرص التجارية فاالستثمار والتجارة عنصران متكامالن بصورة متزايدة، وأيضا توفري االستثمار األجنيب املباشر يس -
لية الفوائد البيئية واالجتماعية وسيكون هلا أثر مع مرور الوق  يف رفع املعايري البيئية واالجتماعية للبالد من خالل اعتماد الشركات احمل

 .هلذه املعايري
ذي يسلكه املستثمرون األجانب يف االعتماد على متويل جزء من استثماراهتم عن طريق االقرتاض من السوق احمللية ونتيجة لالجتاه ال -

للدولة املضيفة فإن هذا يؤدي إىل تناقص نصيب املستثمرين احملليني من املبلغ املخصص لتمويل استثماراهتم نظرا لتحول جزء من 
يب املباشر، ونتيجة لذلك فإن االستثمار األجنيب املباشر قد يكون له تأثري حتفيزي أو مثبط املدخرات احمللية إىل االستثمار األجن

بني االستثمار احمللي واألجنيب املباشر، واليت تنشأ عن  لالستثمار احمللي أو كما يطلق على تلك العالقة بأثري اإلحالل والتكامل
 xx.طريقة متويل االستثمارات األجنبية املباشرة

ضعف إمكانياهتا املالية وعدم قدرهتا على الشراء املباشر للتكنولوجيا ذات التكلفة املرتفعة أدت بأغلب الدول النامية إىل تشجيع  إن -
االستثمار األجنيب املباشر ليكون قناة للحصول على التكنولوجيا املتطورة واالحتكاك مبصدر اإلبداع وهي الشركات متعددة اجلنسيات 

قد تساهم بشكل مباشر أو غري مباشر يف نقل جزء من خمزوهنا التكنولوجي إىل البلدان النامية املضيفة ما ينعكس إجيابا  وفروعها واليت
 xxi.هلذه الدول، وعلى تنافسيتها يف اخلارج على األجهزة اإلنتاجية

 واقع مساهمة االستثمار األجنبي في التنمية االقتصادية في الجزائر : المحور الثاني
من خالل هذا احملور دراسة واقع مسامهة االستثمار األجنيب يف التنمية االقتصادية يف اجلزائر وذلك بدراسة حالة  حناول

 .6002-6002االقتصاد اجلزائري وتأثري تدفقات االستثمار األجنيب املباشر على املتغريات الكلية لالقتصاد للفرتة 
 شر في الجزائرالمالمح العامة لالستثمار األجنبي المبا: أوال

نعرّب عن املالمح العامة لالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر من خالل ترتيب اجلزائر يف بعض املؤشرات الدولية لتقييم املناخ 
 واألربدةاالستثماري وحجم االستثمارات اخلارجية اليت تستقطبها السوق اجلزائرية وذلك بعرض وحتليل التدفقات الواردة والصادرة 

 .قابلة لكل عام ومرتبة اجلزائر ضمن الرتتيبات العاملية يف هذا اجلالامل
 :ترتيب الجزائر في المؤشرات الدولية لتقييم مناخ االستثمار -1

سع  الدولة اجلزائرية إىل استقطا  املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة يف خطوة منها لسد الفجوة املوجودة بني االستثمار 
لية ويف خمتلف القطاعات، حيث تنبع أمهية املناخ االستثماري من خالل أثره على جلب أو طرد االستثمارات الوطنية واملدخرات احمل

واألجنبية، ففي هذا العنصر سنحاول حتليل وتقيم مناخ االستثمار اجلزائر باالعتماد على بعض املؤشرات الدولية املتاحة واملستخدمة 
 .ة األعمال اجلزائرية يف استقطا  املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرةيف قياس مدى مالئمة ظروف بيئ

وتعترب املؤشرات الدولية لتقييم مناخ االستثمار أداة فعالة لتحليل طبيعة بيئة األعمال ومساعدة املستثمرين على اختاذ القرار 
يان وضع اجلزائر يف خمتلف هذه املؤشرات مبا يسمح وسيحاول هذا العنصر تب. املناسب بشأن االستثمار يف بلد معني من عدمه

 .على حجم الرساميل املنسابة إليها يف شكلها املباشر االستثماري وأثرهبتكوين بورة واضحة عن طبيعة املناخ 
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 ترتيب اجلزائر يف املؤشرات الدولية لالستثمار (:11)الجدول رقم 
 املؤشر 2112 2111 2111 2112 2113 2112 2112 2112 2112
022 023 020 023 020 041 043 032 034 

 
سهولة 

 األعمال
 التنافسية - -  دولة 17/046 دولة 000/044 دولة77/044 17
 الشفافية  000/071 002/010 006/010 002/010 74 000 11- - 
الحرية  007/013 002/077 036/077 040 042 042 027 024- 

االقتصاد
 ية

التنمية  004/011 72 72 73 73 13- - - 
 البشرية

 :باالعتماد على معطيات من تقارير ومواقع رمسية للبنك الدويل ةمن اعداد الباحث:املصادر
 http://francais.doingbusiness.org/rankings. 

 The Global Competitiveness Report: 4102–4102 - 2013-2012-2011. 

 The transparency international corruption index report: 2015-2013-2011-2010. 

 www.tranparency.org. 

 Economic Freedom index report: 2016-2015-2014-2013-2011-2009. 

 .www.heritage.org/index/ranking  

 Rapport sur le développement humain : 2015-2014-2012-2010. 

مؤشرات فرعية تقيس مدى تأثري القوانني واإلجراءات احلكومية على  00مؤشر سهولة أداء األعمال مؤشر مركب يتكون من 
يظهر تأخرها يف الرتتيب  6007-6007وبالنظر إىل وضع اجلزائر يف هذا املؤشر خالل الفرتة . األوضاع االقتصادية بالبلد حمل الدراسة

بتقدمها مخس  6007، مث تتحسن يف 6002سنة  023اىل  6007سنة  034رتاجع باستمرار من املرتبة الدويل بل وأهنا تستمر يف ال
 . دوليا وتظل يف ذيل الرتتيب العاملي 022مراتب لتصل اىل املرتبة 

عامي عامليا بني  000اىل  17تظهر تقارير التنافسية العاملية ضعف تنافسية االقتصاد اجلزائري عموما وتراجعه من الرتبة 
وقد أرجعها التقرير إىل جمموعة . 6007سنة  17مث ترتاجع اىل  6002سنة  77، مث حتسن  تنافسيته لتصل اىل الرتبة 6004و 6000

عوائق تواجه أبحا  املشاريع خالل مزاولتهم ألنشطتهم االستثمارية يف اجلزائر كتفشي البريوقراطية وبعوبة احلصول على التمويل 
 .ضافة إىل ضعف البنية التحتية واليد العاملة املاهرةوانتشار الرشوة باإل

سنة  11اىل  6007سنة  000بالنسبة ملؤشر الشفافية ال خيتلف األمر كثريا عن سابقيه فاجلزائر حتتل مراكز متأخرة أيضا بـ 
جلزائر يف نظر املستثمرين وهو ما يعين أن ا. وهو أحسن ترتيب حصل  عليه اجلزائر يف مؤشر الشفافية خالل سنوات الدراسة 6004

احملليني واألجانب واملنظمات الدولية، هي من الدول ذات املستويات العالية من الفساد والرشوة اليت متثل عقبة حقيقية أمام إقامة 
 .املشاريع االستثمارية، وتؤدي إىل زيادة تكلفة إجنازها

ائر وضعها يف منطقة احلرية االقتصادية الضعيفة خالل الفرتة حبسب ترتيبها يف مؤشر احلرية االقتصادية يتضح أن أداء اجلز 
ودخل  اجلزائر  027باملرتبة  6002أن أسوأ رتبة تنقيط حصل  عليه اجلزائر كان سنة ( 00)يتضح من اجلدول رقم  6007-6002

هو الرتاجع املسجل يف تنقيطها يف  وسبب تراجع ترتيب اجلزائر يف هذا املؤشر. نقطة 47.2بـ  6003يف منطقة احلرية املعدومة سنة   

http://francais.doingbusiness.org/rankings
http://www.tranparency.org/
http://www.heritage.org/index/ranking
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أغلب املؤشرات الفرعية املكونة له كمؤشر حمدودية الفساد، ومؤشر حرية القطاع املايل وامللكية الفكرية، وحرية االستثمار، وحرية 
لية االستثمار بسبب كثرة إن هذه األرقام تعرب على أن بيئة األعمال يف اجلزائر ال زال  تتميز بكثري من القيود اليت حتد من عم. العمل

اإلجراءات اإلدارية وانتشار البريوقراطية وغموض القوانني والتشريعات املنظمة للجوانب التجارية واملالية والنقدية وهو ما يستوجب 
 .العمل على تسهيل العملية االستثمارية وحماربة الفساد ونشاط السوق السوداء ومحاية حقوق امللكية الفكرية

مية البشرية من خالل قراءة أرقام هذا اجلدول يتبني أن اجلزائر حقق  تطورا مهما يف هذا املؤشر، إذ انتقل  من مؤشر التن
، أيضا ميكن اإلضافة على معطيات اجلدول بأن اجلزائر كان  ارتق  وانتقل  من 6004سنة  13اىل  6007سنة  002الرتبة 

لرتتقي بعدها اىل البلدان ذات التنمية  0770اىل تنمية بشرية متوسطة سنة  0710تصنيفها ضمن التنمية البشرية املنخفضة سنة 
ارتفع، متوسط العمر املتوقع عند  6006ففي سنة . ، ومرد ذلك حتسن املؤشرات الفرعية املكونة هلذا املؤشر6000البشرية املرتفعة 
 2406ارتفاع نصيب الفرد من الدخل اإلمجايل إىل  مقابل% 66سنة، واخنفض معدل األمية لدى البالغني إىل  73.4الوالدة إىل 

ويضاف إىل ذلك االرتفاع املسجل يف االعتمادات املخصصة لقطاعي الرتبية والتعليم والصحة يف ميزانية الدولة، مما أدى إىل . دوالر
 xxii.زيادة قدرهتما االستيعابية وتوفري فرص أفضل للتمدرس وحتسني االستفادة من اخلدمات الصحية

 6002مقارنة اجلزائر عامليا يف مؤشرات االستثمارلسنة  (:12)جدولال
الشرق األوسط ومشال  اجلزائر املؤشر

 افريقيا
 أملانيا أ.م.الو

  2.0 2.0 7.0 2.0شفافية املعامالت

  2.0 2.0 7.0 2.0مسؤولية املسريين

  4.0 4.0 7.0 2.0سلطة املسامهني

  2.3 2.0 1.3 2.0محاية املستثمر

 douing business 2016:باالعتماد على معطيات ةمن اعداد الباحث: املصدر
أن اجلزائر على العموم تتمتع مبؤشرات أفضل من املعدل العام ملنطقة الشرق األوسط ( 06)يظهر من خالل اجلدول رقم 

ة األمريكية من مناخ عام لالستثمار اليت حقق  ومشال افريقيا وبطبيعة احلال بعيدة كل البعد عن الذي توبل  الية الواليات املتحد
 .مؤشرات حد مرتفعة يف كل اجملاالت

ىل ما ميكن اضافته على ما ورد يف اجلدولني السابقني عن املناخ االستثماري يف اجلزائر أن اجلزائر بدأت مسرية تنموية حديثة بانتقاهلا إ
يق برامج التثبي  والتكيف اهليكلي واليت تقتضي تشجيع االستثمارات اقتصاد السوق وانفتاحها على العامل اخلارجي وذلك بتطب

 .األجنبية املباشرة
 :التنظيم القانوني لالستثمار في الجزائر -2

الذي مينح جمموعة من التسهيالت الالزمة لتدعيم واجتذا   0773وقد باحب هذا التوجه االنفتاحي بدور قانون  
تلته عدة مراسيم وتشريعات مكملة طوال فرتة التسعينات إال أن هذا مل يؤد إىل استقطا  االستثمارات األجنبية املباشرة، وقد 

استثمارات كبرية وذلك نظرا لعدم االستقرار السياسي الذي مرت به البالد، ووابل  اجلزائر جهودها يف سبيل الوبول إىل قانون 
املتعلق بتطوير االستثمار مناخه وآلية عمله والذي  6000نون تشريعي ناجح حيقق امتيازات يف اجلانب االستثماري وبذلك بدر قا

ومث تعديل هذا  ANDI،xxiiiمينح املزيد من االمتيازات  للمستثمرين وبإنشاء شباك موحد على شكل وكالة وطنية لتطوير االستثمار 
اللذان منحا  6007و 6002نون ، مث قا 02/47 الذي أدرج قاعدة 6007اىل غاية  6002القانون عدة مرات يف السنوات الالحقة  

باملائة املطبقة على االستثمارات  47/ 20تسهيالت عديدة للمستثمرين األجانب يف اجلزائر حيث تقرر نزع حق الشفعة وقاعدة 
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إجراءات تسهيلية واسعة أيضا  إجرائيني   6007حيث تضمن قانون املالية لسنة xxivاألجنبية يف اجلزائر من نص قانون االستثمار، 
سان القطاع املصريف واملايل، األول يتعلق بتشجيع البنوك للدخول يف البوربة ،وهو ما يشكل من الناحية العملية آلية لفتح رأمسال مي

باملقابل تضمن مشروع قانون مالية .هذه البنوك ،مع التشديد على ابقاء سلطة رقابية و سلطة ضبط لبنك اجلزائر ،اليت متنح الرتخيص 
ويتعلق األمر بتحفيز . باملائة من الرأمسال االجتماعي يف القطاع البنكي واملايل 47كانية حيازة األجنيب ألكثر من إمأيضا ، 6007

هذه اإلمكانية ممنوحة . مسار عصرنة القطاع، بفعل التكثيف يف املنافسة من جهة وجلب اخلربة واإلبداع والعصرنة من جهة أخرى
باملائة وهذا  22قطاع بناعة املعرفة على أال يتعدى نصيب األجنيب يف رأمسال هذه املؤسسات  أيضا لفائدة املؤسسات املستثمرة يف
 xxv.بعد موافقة اجمللس الوطين لالستثمار

إال أنه يف واقع األمر ال جيب الرتكيز على اجتذا  االستثمارات من حيث الكم بل من حيث النوع، إذ جيب أن تكون هذه  
 .قية القطاعات اليت متلك فيها الدولة فربا لتطويرهااالستثمارات موجهة حنو تر 

 :تدفق االستثمار األجنبي الى الجزائر- -3
متلك اجلزائر املؤهالت والعنابر التنافسية جلذ  االستثمارات، خابة اإلطار التشريعي، والتنظيمي واإلداري، وكذلك قانون      

- 2002للفرتةل اجلدول التايل سيتم عرض عدد املشاريع االستثمارية يف اجلزائر االستثمار، زيادة على القدرات الذاتية للبالد ومن خال
 -6002وقيمتها مث تطور تدفقات االستثمار االجنيب املباشر املعربة عن رأس املال األجنيب الوارد إىل اجلزائر خالل الفرتة  6002
 .والقيم مقيمة بالدوالر األمريكي اجلاري ،6002

 6002-6006ملشاريع االستثمارية يف اجلزائر وقيمتها للفرتة عدد ا (:13)الجدول 
املشاريع 
 االستثمارية

 % القيمة باملليون دج % عدد املشاريع
6006-
6006 

6002 6006-
6006 

6002 6006-
6006 

6002 6006-
6006 

6002 

 %92.32 %68 1360269 1743783 %98.59 %77 7838 30274 حملي

 %7.68 %32 113145 803057 %1.41 %1 112 400 أجنيب

 %100 %100 1473414 2546840 %100 %100 7950 36004 اجملموع

 www.andi.dzباالعتماد على معطيات  ةمن اعداد الباحث:املصدر

 6002-6002تدفقات وأربدة االستثمار االجنيب املباشر الواردة اىل اجلزائر (: 12)الجدول 
FDI 

 (مليون دوالر)
 األرصدة                     التدفقات                   

 الصادرة الواردة الصادرة الواردة
2005 1,145.34 -21.12 8,222.01 574.84 
2006 1,888.17 33.22 10,110.18 608.82 
2007 1,743.33 121.23 11,853.51 759.44 
2008 2,631.71 312.23 14,485.22 1,077.43 
2009 2,753.76 212.31 17,238.98 1,292.24 
2010 2,301.23 221.22 19,540.20 1,512.73 
2011 2,580.35 233.21 22,120.56 2,046.24 
2012 1,499.42 -21.31 23,619.98 2,004.94 

http://www.andi.dz/
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2013 1,692.89 -223.22 25,321.87 1,736.65 
2014 1,506.73 -13.31 26,819.60 1,718.35 
2015 -587.31 113.22 96,232.22 1,821.57 
، نشرية فصلية تصدر عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار وترقية االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية :املصدر

 .02.، ص6002الصادرات، السنة الرابعة والثالثون العدد الفصلي الثاين، أفريل 
 

مليون دوالر أمريكي، وسجل  اجلزائر سنة  746.13بتغري قيمته  6002بسنة  ارتفاعا ملحوظا مقارنة 6002شهدت سنة 
مليون دوالر أمريكي، وهذا يف وق  عرف  فيه 111.31حيث بلغ ارتفاعا قيمته  6007مبلغا معتربا و مرتفعا مقارنة بسنة  6001

% 2,43ارتفاعا طفيفا بنسبة  6007ترية االستثمارات يف سنة وترية االستثمارات العاملية تراجعا بفعل االزمة املالية العاملية، مث ارتفع  و 
، فقد سجل  فيه كل التدفقات الواردة تراجعا حمسوما على املستوى العاملي، و هو ما يدل على التأثر املتأخر 6000أما يف سنة 

ى هلذه االستثمارات لكوهنا تتمتع برحبية لتدفقات االستثمار الدولية املتجهة حنو اجلزائر، الشيء الذي ميكن تفسريه باألولوية القصو 
دوالر نظرا لألوضاع 6,210.32إىل  6000، يف حني عاد ارتفاع تدفق االستثمار األجنيب سنة (استثمارات يف قطاع احملروقات)عاملية 

التوجه إىل االقتصاد اجلزائري األمنية للدول العربية خابة املضطربة ضمن ما مسي بالربيع العريب و هو ما دفع باملستثمرين األجانب إىل 
عرف  تدفقات االستثمار األجنيب  6006ملا يتوفر عليه من مناخ استثماري خصب و توفر االستقرار، مث ابتداء من لكن خالل سنة 

التكميلي تدابري قانون املالية )االستثمارات األجنبية  47/20مليون دوالر وهذا راجع إىل فرض قاعدة  0477املباشر اخنفاضا لتسجل 
يف املائة على األقل يف أي مشروع مع شريك أجنيب   20، واليت تنص على أن للمستثمر الوطين احلق يف احلصول على ( 6007لسنة 

كما مت فرض االعتماد املستندي كوسيلة وحيدة للدفع  باإلضافة عدم إمكانية املستثمر األجنيب اسرتجاع رأس ماله إال بعد مخسة 
-هي األسوأ على االطالق برقم سليب بلغ  6002نشاط وإلغاء حق املستثمر األجنيب يف شراء العقار، وكان  سنة وعشرون سنة من ال

 .مليون دوالر يف ظل األزمة اليت يعيشها االقتصاد اجلزائري وتدهور سعر برميل النفط 217.30
ة اىل الدول العربية لتبيان موقع اجلزائر وترتيبها وميكن ادراج اجلدول املوايل كمقارنة لتدفقات االستثمارات األجنبية الوارد

 (.04)ضمنها وتأكيدا ملا جاء يف حتليل اجلدول 
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 .تدهور مطلق يف تدفقات االستثمار األجنيب اىل اجلزائر وهذا راجع اىل األزمة النفطية اليت يعيشها العامل 6002كما سبق الذكر شهد
ر بني الدول العربية من حيث عدد شركات االستثمار األجنيب املباشر خالل الفرتة ومن خالل الشكل املوايل نظهر موقع اجلزائ

 .6002اىل 6003

 
ة والثالثون االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية، نشرية فصلية تصدر عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار وترقية الصادرات، السنة الرابع :الصدر

 .7. ، ص6002أفريل العدد الفصلي الثاين، 
دولة من حيث عدد شركات االستثمار األجنيب  60أظهر الشكل أن اجلزائر تقريبا تتوسط الدول العربية باملرتبة التاسعة من أبل    

يف شركة بينما أتى املغر   362شركة وتتفوق تونس على اجلزائر بشركتني اثنني فعدد الشركات األجنبية يف تونس بلغ  364املباشر بــ 
 .شركة 220املرتبة الرابعة بــ 

 6002اىل ديسمرب  6000أهم الدول املستثمرة يف اجلزائر بني جانفي  (:12)الجدول رقم 

 
 .02.، صمرجع سبق ذكرهاالستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية،  :املصدر

وتسيطر على  6002-6000ائر خالل الفرتة يظهر من خالل اجلدول أن الدول األوروبية هي أكثر الدول استثمارا يف اجلز 
شركات على التوايل،  2و 3مشاريع بــ  7شركة، تليها كل من اسبانيا وبريطانيا بــ  03مشروعا و 02احلصة األكرب على االطالقفرنسا بــ 
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لدول العربية سوى قطر شركات، بينما مل ترد ضمن قائمة أكثر عشر دول استثمارا يف اجلزائر من ا 2ومشاريع  2مث أملانيا بــ 
 .بــمشروعني وشركتني

 6002-6000شركات مستثمرة يف اجلزائر عن الفرتة  00أهم  (:12)الجدول 

 
 .02.نفس املرجع السابق، ص:املصدر

 
 6002-6000توزيع االستثمارات األجنبية الواردة اىل اجلزائر حسب القطاعات عن الفرتة (: 12)الشكل رقم 

 
 .ع السابق، نفس الصفحةنفس املرج :املصدر
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يظهر من خالل الشكل أن النسبة األكرب من تكلفة االستثمار األجنبيالوارد اىل اجلزائر خابة بنشاطات استخراجية خابة 
، يليها قطاع (6002اىل ديسمرب  6000من جانفي )من امجايل التكاليف للفرتة املدروسة  %37.60باملعادن واليت مثل  ما نسبته 

 .مليون دوالر 6.3مليون دوالر، وحظي قطاع مكونات السيارات بالقيمة األقل بــ1,729.8ــ العقارات ي
 أثر االستثمار األجنبي المباشر على التنمية االقتصادية في الجزائر: ثانيا

ا يف اجلزائر، من خالل حناول اسقاط الدراسة النظرية على الواقع االقتصادي اجلزائري لنرى ان كان  العالقة املثبة نظريا حمققة فعلي
دراسة تطورات تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اىل اجلزائر مع تطورات املتغريات الكلية لالقتصاد اجلزائري من ناتج داخلي خام، 

الناتج ومعدل النمو وقيمة الصادرات مث التوظيف، وكذلك من خالل دراسة املسامهة املباشرة االستثمار األجنيب املباشر يف كل من 
 .الوطين اخلام ويف التوظيف

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 : باالعتماد على معطيات من التقارير الرمسية لــ  ةمن اعداد الباحث :املصدر
 املنظمة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، السنة الرابعة والثالثون : بالنسبة لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر

 .6002يل العدد الفصلي الثاين أفر 
 6002، مارس 33بنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية، رقم : بالنسبة للناتج الوطين اخلام . 

يظهر الشكل أنه يف طيلة فرتة الدراسة ل كان لكل من تدفقات االستثمار األجنيب الواردة اىل اجلزائر والناتج الوطين اخلام نفس 
 FDIيف الزيادة بينما عرف الــ  pibأين استمر الــ  6002اىل  6004ومن  6006اىل 6000املنحى تقريبا باستثناء الفرتتني من 

 .اخنفاضا ضئيال يف الفرتة األوىل وحادا يف الفرتة الثانية

من أجل اظهار العالقة بأكثر دقة ارتأينا ادراج الرسم البياين املوايل الذي يبني تطور مسامهة بايف تدفقات االستثمار األجنيب  
اشر كنسبة من الناتج الوطين اخلام والذي يتجلى من خالله أن لالستثمار األجنيب املباشر مسامهة فعليا يف الناتج الوطين اخلام املب

وبلغ االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر أقصى نسبة  6002-6002اجلزائري غري أن هذه املسامهة ضئيلة جدا طيلة فرتة الدراسة من 
ــ 6002بينما سجل  سنة  %6مبسامهة قدرها  6007ج الوطين اخلام اجلزائري سنة مسامهة يف النات  .%064-مسامهة سلبية قّدرت ب
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 .باالعتماد على معطيات من املوقع الرمسي للبنك العاملي ةمن اعداد الباحث :املصدر

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     
 :بدر

 .س املرجعني السابقنينف: املصدر

، 6002-6000تطور كل من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة اىل اجلزائر خالل الفرتة ( 07)يظهر الشكل رقم 
ادرات اجلزائر ال تتأثر اطالقا بتدفقات االستثمار األجنيب اليها، والصادرات اجلزائرية خالل نفس الفرتة، ويظهر املنحىن أن ب
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واليت عرفا خالهلا اخنفاضا ضئيال  6003فاملنحنيني مستقلني متاما ولكل منها وترية خمتلفة متاما وال تشرتكان يف املنحى سوى عند سنة 
 .قتصاد اجلزائري باخنفاض أسعار النفطوالذي ميكن رده اىل األزمة اليت يعيشها اال، 6002اىل  6004 مث حادا سنة

 
 :من اعداد الباحثني باالعتماد على معطيات من التقارير الرمسية لــ :املصدر

 .من املوقع الرمسي للينك الدويل: معدل النمو•                      
                     •FDI :تثمار وائتمان الصادراتاملنظمة العربية لضمان االس. 

، 6002-6000تطور كل من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر وتطور معدل النمو خالل الفرتة ( 01)يظهر الشكل رقم 
 ريةويظهر املنحىن أن معدل النمو يف اجلزائر ال يتأثر اطالقا بتدفقات االستثمار األجنيب اليها، فاملنحنيني مستقلني متاما ولكل منها وت

 .خمتلفة متاما وال تشرتكان يف املنحى
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تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر والتوظيف يف اجلزائر (: 12)الشكل رقم 
6002-6002

التوظيف FDI
 

 :باالعتماد على معطيات من التقارير الرمسية لــ ةالباحث من اعداد :املصدر
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، 6000، 6007، 6001، 6007 بنك اجلزائر، تقارير حول التوظيف والبطالة يف اجلزائر، تقارير سنة: التوظيف•                
6000، 6006 ،6003 ،6004 ،6002. 

                      •FDI :املنظمة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات. 

 
 : باالعتماد على معطيات من ةمن اعداد الباحث :املصدر

 www.andi.dzمت االعتماد على معطيات : 6002وعام  6006-6000فيما خيص الفرتة • 
فتم االعتماد فيها على تقرير رمسي للمنظمة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، : 6002-6000أما الفرتة • 
 .، وهو العدد الفصلي الثاين السنة الرابعة والثالثون6002أفريل

املباشر يف التوظيف مقارنة باالستثمار احمللي حيث أنه وخالل  يظهر من خالل الشكل املسامهة املتواضعة لالستثمار األجنيب
وفر االستثمار األجنيب  6002-6000الفرتتني مل يرقى حىت اىل نصف ما يوفره االستثمار احمللي من املنابب حيث خالل الفرتة 

لوحدها  6002، وخالل سنة (واتمخس سن)منصب شغل يف اجلزائر وهي مسامهة متواضعة جدا مقارنة بطول الفرتة  60706املباشر 
منصب شغل، ويعود ذلك إىل توجه معظم االستثمارات األجنبية املباشرة إىل إقامة املشاريع يف قطاع احملروقات 04270مت تسجيل

انكار هذه  وجتاهل القطاعات األخرى كذلك اىل ضألة التدفقات االستثمارية الواردة اىل اجلزائر كما مت اظهاره سابقا، غري أنه ال ميكن
 .املسامهة اليت تظل متتص نسبة كبرية للبطالة وهو ما يعود باإلجيا  سواء من الناحية االجتماعية أو االقتصادية

 

 

 

 

 

http://www.andi.dz/
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 :الخاتمة
لقد تعاظم دور االستثمار األجنيب املباشر كأحد مصادر التمويل اخلارجية نظرا ملا يقدمه من خدمات للتنمية االقتصادية 

ومسامهته يف توظيف العمالة الوطنية والتقليل من معدالت البطالة، عالوة على أنه يساهم بشكل كبري يف نقل التقنية وختفيف أعبائها 
احلديثة، وهذا ما أدى بالكثري من االقتصاديني إىل القيام بدراسات عديدة حلصر وتدقيق مزايا تلك االستثمارات، حيث تباين  تلك 

ونظرا ألمهية هذا النوع من االستثمار فقد اجته  معظم الدول سواء . النتائج اليت مت التوبل إليهاالدراسات من حيث طرق املعاجلة و 
و املتقدمة أو النامية إىل فتح أبواهبا أمامه، حيث أببح االستثمار األجنيب املباشر جماال للتنافس بني الدول وساحة للتسابق احملموم حن

 .اجتذا  املزيد منها
ا من دول العامل املنافسة للفوز بأكرب نسبة ممكنة من إمجايل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، وملواكبة ما هو سائد إن اجلزائر بوبفه

عامليا من استخدام واسع للحوافز الضريبية يف جذ  االستثمار األجنيب املباشر، عمل  على إبدار عدة تشريعات يف هذا الصدد، 
 .ية والتشريعية لتسهيل عملية االستثمار ومحاية املستثمرين، وبالتايل إعطاء دفعة جديدة لالقتصاد الوطينوبالتاليتهيئة األرضية القانون

 :النتائج والتوصيات
من خالل هذه املداخلة اليت مت فيها حماولة دراسة عالقة االستثمار األجنيب املباشر بالتنمية االقتصادية يف اجلزائر، اتضح لنا  

ة قائمة عمليا، إذ أظهرت الدراسة مسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر خالل أن العالقة النظري
وعلى الرغم من بغر حجمه جدا بالنسبة لالستثمار احمللي، إال أن التأثري اإلجيايب قائم من خالل املسامهة يف  ،6002-6002الفرتة 

خلام وهو ما يدفعنا اىل القول أن على اجلزائر بذل جمهودات أكرب يف هتيئة املناخ االستثماري هبا لزيادة التشغيل ويف الناتج الوطين ا
 :وبناءا على هذا نقرتح التوبيات التالية. تدفقات االستثمار األجنيب املباشر البها وتعظيم االستفادة منه

  .اق املالية والعمل املصريفضرورة توفري البنية التحتية الالزمة لالستثمار وتطوير األسو  -0
  .حماربة الفساد وتوفري حميط أعمال شفاف وخال من البريوقراطية والرشوة -6
  .توفري االستقرار السياسي واألمين -3
 .الزيادة يف نفقات البحث والتطوير وإعطائها األمهية الالزمة لتنمية القدرات ورفع الكفاءة اإلنتاجية يف شىت اجملاالت -4
 .ار  الدول النامية يف جذ  االستثمار األجنيب املباشراالستفادة من جت -2
بل التوسط بينهما لالستفادة  .املغلق املباشرة أو األجنبية لالستثمارات مصراعيه على املفتوح البا  سياسة جتنب ينبغي -2

 .اج احمللي الوطينمن مزايا االستثمار األجنيب املباشر ويف نفس الوق  عدم احلاق الضرر باملستثمرين احملليني واإلنت
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

دور االستثمارات األجنبية المباشرة في تحقيق التنمية االقتصادية  -بن موفق زروق . حاجي أسماء و أ. أ

6002-6002دراسة حالة الجزائر   

 

 JFBE 157 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 :الهوامش
                                                           

i-  ،دور االستثمار األجنبي المباشر في دعم النمو االقتصادي بالدول النامية مع اإلشارة الى حالة الجزائر دراسة تحليلية للفترة خيايل خرية
 .64. ، ص6002-6002جامعة قابدي مرباح ورقلة، السنة اجلامعية  رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، حتصص مالية دولية، ،(2111-2112)
ii-  ،دار غيداء للنشر والتوزيع، االستثمار األجنبي المباشر على التنمية والتنمية المستدامة في بعض الدول العربيةعدنان داوود حممد العذاري ،

 .22.، ص6002
iii-  ،املعهد العريب للتخطيط بالكوي ، سلسلة دورية تعىن بقضايا التنمية يف األقطار العربية، يفقضايا وتعار : االستثمار األجنبي المباشرحسان خضر ،

 .3.، ص6004، 3السنة 
iv-  ،2. ، صمرجع ذكرهخيايل خرية. 
v-  ،07.، صمرجع سبق ذكرهخيايل خرية. 

vi- كلية االدارة واالقتصاد، جامعة املوبل، ة من الدول العربية، مخاطر االستثمار األجنبي المباشر دراسة لعينسعد حممود الكواز وعمر غازي العبادي ،
 .3.، ص6007العراق، 

- وبناعية وحالية مع دول العامل متحررة من قيود اجلمارك واالسترياد والتصدير جتارية جزء أراضي الدولة تسمح فيها بعمليات : املناطق احلرة هي
، 6003، 06، جملة الباحث، عدد(مشروع بالرة)دراسة نظرية عن المناطق الحرة ر أوسرير، منو : من(. من هنا كان تسميتها منطقة حرة و)والنقد 
 .40.ص
vii-  ،مدكرة ماسرت يف العلوم التجارية، كلية العلوم  ،(2113-2111)تقييم سياسات االستثمار في جذب االستثمار األجنبي المباشر مرغاد سناء

 .00.، ص6002-6002حممد خيضر بسكرة، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 
viii-  ،تقييم أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في االقتصاديات المغاربية دراسة مقارنةبيوض حممد العيد :

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس ، رسالة ماجستري يف االقتصاد الدويل والتنمية املستدامة، كلية العلوم تونس، الجزائر، المغرب
 .31.، ص6000-6000سطيف، 

ix-  ،مداخلة  االتجاه المعاصر لواقع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر المحلي والدولي وأثره على التنمية االقتصادية،أمال ختنوين وبالملالخسو
كيف يصبح االستثمار اخلاص االجنيب يف خدمة التنمية "ين لالستثمار األجنيب يف اجلزائر حت  شعار اإلطار القانو : ضمن فعاليات امللتقى الوطين حول

 .6002نوفمرب 19و 01: يومي" الوطنية
x- نفس المرجع السابق. 

xi-  ،رسالة ماجستري يف -دراسة حالة الجزائر-قياس أثر بعض المؤشرات الكمية لالقتصاد الكلي على االستثمار األجنبي المباشر سحنون فاروق ،
-6007 علوم التسيري، ختصص التقنيات الكمية املطبقة يف التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف،

 .62.، ص6000
xii-  ،مداخلة يف امللتقى الدويل حولللتنمية االقتصاديةتعزيز االستثمار األجنبي المباشر هو المفتاح : التعجيل بالتغييربرامهية أمال وسالميية ظريفة ،: 

، جامعة حممد خيضر بسكرة، 6002نوفمرب66و60:يومي-دراسة حالة اجلزائر والدول النامية-سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات واملؤسسات
 .       3.ص
xiii-  ،جملة  حسين جودة المعلومات وانعكاساته على التنمية االقتصاديةدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تخلود عابم وحممد ابراهيم ،

 .642.، ص6003كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة العدد اخلاص مبؤمتر الكلية، 
xiv-  ،اقتصاد التنمية  االستثمار األجنبي المباشر وأثره على التنمية المستدامة في الجزائر، رسالة ماستر في العلوم االقتصادية تخصصزريول أسامة

 .22.، ص2112-2113، سكيكدة، 1222أوت  21المستدامة، جامعة 
xv- ،36. ص نفس المرجع السابق . 

xvi-  ،2-2.، صمرجع سبق ذكرهبرامهية أمال وسالميية ظريفة. 
xvii-  ،مرجع سبق ذكرهأمال ختنوين وبالل مالخسو. 

xviii-  ،007.، صمرجع سق ذكرهبيوض حممد العيد. 
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xix- 066-060.، ص صسابقنفس المرجع ال. 
- ويعين إحالل االستثمارات األجنبية حمل االستثمارات احمللية بسبب عدم قدرهتا على املنافسة وهو األثر السليب لالستثمار األجنيب على : أثر االحالل

  .ركات احمللية من السوق تدرجييااالستثمار احمللي الذي مل يستطع مواكبة التطور التكنولوجي الذي تتمته به الشركات األجنبية فتزول الش
 األثر التكاملي وهو ما حيفز نشاط الشركات احمللية مع قدرهتا على إبداء منافسة عالية وهذا ما يؤدي إىل زيادة الناتج وبالتايل حتسني: أثر التكامل -

 .معدالت النمو االقتصادي يف الدول املضيفة
xx- 063.، صنفس المرجع السابق. 

xxi- أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم جدوى االستثمارات األجنبية في تحقيق النمو االقتصادي دراسة مقارنة الجزائر المغرب، ط، مجال بلخبا
 .004.ص، 6002-6004االقتصادية، ختصص اقتصاد التنمية، جامعة احلاج خلضر باتنة، 

xxii  ،020.، صمرجع سبق ذكرهمجال بلخباط. 
-  كان  املعامالت شفافة أكثر  كّلما كان املؤشر كبريا كّلما. 

 -  كّلما كان املؤشر كبريا كّلما املسريين مسؤولني عن أنفسهم أكثر. 
 -  كّلما كان املؤشر كبريا كّلما للمسامهني احلق يف املطالبة والدفاع عن حقوقهم أكثر. 

 -  كّلما كان املؤشر كبريا كّلما كان  محاية املستثمرين كبرية. 
xxiii- مرجع سبق ذكرهأمال وسالميية ظريفة،  برامهية. 
xxiv-  املوقع الرمسي لوكالة األنباء اجلزائرية، عدة إجراءات جديدة لصالح االستثمار: 2112مشروع قانون المالية ،

http://www.aps.dz/ar/index.php  61/00/6002طالع ، تاريخ اال6002أكتوبر  00، تاريخ النشر. 
xxv- عن املوقع "تكشف عن مشروع قانون المالية باألرقام و التحليل" إيكو ألجيريا ،algeria.com-http://www.eco/  تاريخ النشر ،
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