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الحمد والشكر هللا الذي وفقنا ومنحنا القوة إلتمام هذا العمل 

المتواضع كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف على 

الذي أعانني طوال " بن بوزيان محمد" هذا العمل البروفيسور 

 ألدق فترة إنجاز هذا المذكرة بتوجيهاته ونصائحه وذلك

التفـاصيل، كما أتقدم بشكري الجزيل إلى كل أساتذة كلية العلوم 

االقتصادية وعلوم التسيير و العلوم التجارية وأخص بالذكر 

األساتذة األجالء أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة وتقييم 

هذا العمل، وال أنسى بالذكر أيضا كل القـائمين على مكتبة 

إلى السيد معالش عبد الرزاق، كما أتوجه العلوم االقتصادية، و

  .بالشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل
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 :أهدي هذا العمل المتواضع إلى

  

 .الوالدين الكريمين أطال اهللا في عمرهما

  .زوجتي العزيزة، وابنتي الغالية

  .كل باسمه وجميع األهل واألقـاربإخوتي 

 ...كل األصدقـاء

 .كل من وهب نفسه للعلم وكان دليله ومبتغاه
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 المقدمة العامة
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  عامةالمقدمة ال

حاتها، إال أنهــا تعــد قديمــة اليعتبــر االســتثمار األجنبــي المباشــر ظــاهرة اقتــصادية حديثــة بمــصط
بمفهومها، فهي تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر و قـد تناولهـا االقتـصاديون األوائـل باسـم حركـة 

 موجـــة عاتيـــة مـــن رأس المـــال، حيـــث شـــهدت فـــي اآلونـــة األخيـــرة تطـــورا وانتـــشار هـــائال ســـاهمت فيـــه
وجي الهائــل إلــى أن أصــبحت تــشكل مظهــرا مــن مظــاهر العولمــة لــ والتقــدم التكنو،العولمــة االقتــصادية

االقتصادية وأحد مؤشراتها، فالحقيقة الجوهرية السائدة حاليا والتي تخص االستثمار األجنبـي المباشـر 
  :أصبح  أن هذا األخيريتكمن ف

 .وال الدولية طويلة المدىوجه بارز من أوجه حركات رؤوس األم -

يتمتع بقدرة كبيرة على تعزيز التكامل العـالمي مـن خـالل المـساهمة فـي ربـط أسـواق رأس المـال  -
 . المال في الدول المضيفةإنتاجية و األجورو أسواق العمل و زيادة 

ه والنفـور، هذا ما أدى بمختلف الدول النامية التي كانت سياستها العامة السابقة اتجاهـه تتـسم بمعاداتـ
 التـــي كانـــت تـــتلخص فـــي كونـــه غيـــر مرغـــوب فيـــه، تتـــسارع وتتـــسابق فـــي الـــسنوات األخيـــرة نظرتهـــاو

 والنمو االقتصادي نتيجـة تراجـع القـروض اإلصالحالستقطابه باعتباره أحد اآلليات األساسية لتحقيق 
مزايا هـذا االسـتثمار  ونتيجة تصاعد أزمة المديونية الخارجية، باإلضافة للحصول على ،المقدمة إليها

 وتعجيــــل عمليــــة التنميــــة ،مــــن نقــــل التقنيــــة و تــــدفقات التجــــارة واســــتحداث المزيــــد مــــن فــــرص العمــــل
  .االقتصادية

  االقتــصادية،األهــداف لتحقيــق العديــد مــن االســتثمار األجنبــي المباشــر وتـستهدف الــدول الناميــة
 الدولـة، إستراتجية في إطار جنبي المباشراالستثمار األ فاهية مواطنيها، إال أن عدم دمجربغية زيادة 

  مـنتحقـق من منافعـه، بـصرف النظـر عـن مـا االستثمار األجنبي المباشر سوف يؤدي إلى أن يعظم
 المنافــسة الدوليــة، واتجــاه اقتــصاديات الــدول ضــغوطهــداف إنمائيــة للــدول المــضيفة لــه فــي ظــل تزايــد أ

  .نحو اقتصاد المعرفة
  )Investment Targeted Promotion (   ستثمار األجنبي المباشرسياسة استهداف اال ذا تطرحل

 والمنتوجــات، لألســواقنــة لهــا فــي الخريطــة العالميــة اأمــام الــدول الناميــة لكــي تــساعدها فــي إيجــاد مك
، بــدال مــن االســتثمار األجنبــي المباشــر باســتخدام المــواد الترويجيــة المختلفــة لجــذب أنــواع معينــة مــن

النمــو (  بــشكل عــام، وذلــك لتحقيــق أهــداف اقتــصادية محــددة مثــلجنبــي المباشــراالســتثمار األ جــذب
  .)، تنمية الصادرات غير النفطيةياالقتصاد
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 :إشكالية الدراسة

  :يتقدم يمكننا صيغة معالم إشكالية بحثنا على النحو التال من خالل ما
 معدل النمو  في تحقيقسياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشرمدى نجاعة ما   

  ؟ ا اإلستراتجية اإلنمائية بالجزائرمهت تضمنناللتاوتنمية الصادرات غير النفطية ؟  المستهدف،

  

و لإلجابة على اإلشكالية حددنا مجموعة تساؤالت فرعية تساعد على اإلحاطة بمختلف جوانب 
  :الموضوع وهي

، واألهــــداف اشــــرسياسة اســــتهداف االســــتثمار األجنبــــي المبلــــ هــــو اإلطــــار المفــــاهميمــــا  •
 ؟اإلنمائية محل الدراسة 

 فــي االســتراتجيات اإلنمائيــة االســتثمار األجنبــي المباشــر مــا هــي مكانــة سياســة اســتهداف •
 بالجزائر؟

 فــــي ظــــل توجــــه سياســــة اســــتهداف االســــتثمار األجنبــــي المباشــــر هــــي آليــــات تطبيــــقمــــا  •
 ؟االقتصاديات نحو اقتصاد المعرفة 

 بالجزائر؟  وتركيبة النمو االقتصادي؟ النفطيةكيف هي تنافسية الصادرات غير  •

سياســـة اســـتهداف االســـتثمار األجنبـــي  مـــاهي أهـــم التجـــارب الدوليـــة الناجحـــة فـــي تطبيـــق •
 ؟، وكيف يمكن للجزائر االستفادة منهاالمباشر

 بــــالجزائر علــــى تحقيــــق النمــــو سياســــة اســــتهداف االســــتثمار األجنبــــي المباشــــرهــــل تــــؤثر  •
 درات غير النفطية؟االقتصادي؟ وتنمية الصا

 

  
  :فرضيات الدراسة

  :ذه الدراسة على الفرضيتين التاليتينتستند ه
  :الفرضية األولى

ً تــأثيرا ايجابيــااألجنبــي المباشــر االســتثمارسياســة اســتهداف ؤثر تــ        علــى النمــو االقتــصادي فــي ً
 .الجزائر

  :الفرضية الثانية
ً تـأثيرا ايجابيـا علـى الـصادرات غيـر النفطيـةلمباشـراألجنبـي ا  االسـتثمارسياسـة اسـتهداف ؤثر      تـ ً 

  .في الجزائر
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  :منهج و أدوات الدراسة

 الوصـــفي التحليلـــي األســـلوبفـــي محاولتنـــا اإلجابـــة علـــى اإلشـــكالية المعروضـــة ســـلفا، اعتمـــدنا 
واألســـلوب  ،والوقـــوف علـــى دالالتهـــا سياســـة اســـتهداف االســـتثمار األجنبـــي المباشـــرلتـــشخيص أبعـــاد 

  االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر علـــى النمـــو االقتـــصادي وتنميـــة  سياســـة اســـتهدافتقـــدير أثـــرل الكمـــي
 .الصادرات غير النفطية بالجزائر

أما األدوات المستخدمة في البحث تمثلت في المراجع والمـصادر المختلفـة المتعلقـة بالموضـوع، 
ــــة، إ ــــسابقة والمــــؤتمرات العلمي ــــى االســــتعانة بالدراســــات ال ــــف المجــــالت باإلضــــافة إل ــــب مختل ــــى جان ل

أما من حيـث مـصادر بيانـات الدراسـة .والمقاالت المنشورة والمراجع اإللكترونية التي تناولت الموضوع
رير اتقـــ تطـــوير االســـتثمار، الوطنيـــة لة الوكالـــريراتقـــ إلـــىتمثلـــت أساســـا فـــي البنـــك الـــدولي، باإلضـــافة 

وغيرهـــا مـــن ير صـــندوق النقـــد العربـــي، راتقـــ، المؤســـسة العربيـــة لـــضمان اســـتثمار وائتمـــان الـــصادرات
  .المصادر المشار إليها في قائمة المراجع

  :أهمية البحث

 سياسـة اسـتهداف االسـتثمار األجنبـي المباشـرتكمن أهمية البحث في محاولـة معالجـة موضـوع 
 فـــي عمليـــة مـــساهمتهومـــا يـــوفره هـــذا األخيـــر مـــن مزايـــا إيجابيـــة لالقتـــصاد الجزائـــري، باإلضـــافة إلـــى 

ونقــل تكنولوجيــا اإلنتــاج  ،لتحقيــق معــدل النمــو المــستهدفويــل الرأســمالي، فإنــه يعــد وســيلة هامــة التم
 وتطـــوير القـــدرات التنافـــسية التـــصديرية لالقتـــصاد وتحقيـــق االســـتخدام ،وتحـــديث الـــصناعات المحليـــة

  .عرفةالم للموارد النادرة في ظل التحول االقتصادي الهام الذي عرفته الجزائر نحو اقتصاد الكفء
  :أهداف الدراسة

  فإن هذه الدراسة تهدف إلى،إذا كان من أسباب دراسة أي موضوع الوصول إلى أهداف معينة
  .اختبار مدى صحة أو خطأ الفرضية األولى والثانية للدراسة

  من دور في سد فجوة التجارة الخارجيةسياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشرل تبيان ماو
  .األولىودفع عملية النمو في المرحلة فية والفجوة المعر

متخذو القرار لمن المتوقع أن توفر هذه الدراسة بعض المقترحات العلمية ف المرحلة الثانية أما في 
استغالل  من  هذا األخيرلتنمية طاقة االقتصاد الوطني، بحيث يتمكن  السياسات االقتصاديةوراسمو

  .نيةكامل طاقاته الممكنة ضمن الحدود الوط
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  :الدراسات السابقة

 ولكـــن الجديـــد هـــو بيئـــة ،إن موضـــوع االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر كحقـــل للدراســـة لـــيس بجديـــد
االستثمار العالمية التي البد على الدول أن تأخذها في الحسبان في إطار تصميمها لمناخ االستثمار 

ت اقتـــــصادية، الـــــشركات متعـــــددة تكـــــتال( والمتغيـــــرات العالميـــــة الراهنـــــة اقتـــــصاد المعرفـــــةتحـــــت لـــــواء 
  .التي أعطت هذا الموضوع أبعاد جديدة)الجنسيات

  :لقد تم ا الطالع على عدد من الدراسات السابقة، ونشير فيما يلي إلى البعض منها
، إشــــــــكالية التنميــــــــة واالســــــــتثمار األجنبــــــــي المباشــــــــر فــــــــي أحمــــــــد دبــــــــيش :أطروحــــــــة دكتــــــــوراه لـــــــــ -

 االقتـصادية األبعـاد مفهـوم التنميـة لـم يعـد محـصورا فـي راسـة أنحيث أوضحت الد ،2011لعامالجزائر
 االجتماعيـة والثقافيـة األبعـادٕللنتائج االيجابية للممارسـة االقتـصادية فقـط، وانمـا اتـسع ليـشمل كـال مـن 

 كمــا .والــسياسية لهــذه الممارســة، وذلــك فــي الحاضــر والمــستقبل فــي إطــار مــا يعــرف بالتنميــة البــشرية
االســــتثمار األجنبــــي المباشــــر فـــي الجزائــــر، فــــي إطــــار تــــصورات تنظيميــــة  توصـــلت الدراســــة إلــــى أن

مختلفة، استمد من طبيعة النظـام االقتـصادي المعتمـد، ومـن خـصائص مرحلـة اإلنمـاء وطبيعـة نتـائج 
  .التي بذلت الجهود اإلنمائية المبذولة، أو

 فــي البلــدان قــع االســتثمارات األجنبيـة المباشــرة وآفاقهــاقويــدري محمـد، تحليــل وا: أطروحـة دكتــوراه لـــ -
، حيـث أوضـحت الدراسـة أن العديـد 2005 الجزائر لعام امعةالنامية مع اإلشارة لحالة الجزائر، من ج

من الشواهد الميدانية تؤكد على الرغم من تنافس الدول في منح المزايـا والحـوافز علـى أمـل اسـتقطاب 
أن الـــشركات األجنبيـــة تفاضـــل بـــين االقتـــصاديات وتـــوطن مـــشروعاتها تبعـــا رأس المـــال األجنبـــي، إال 

ـــة لـــ، وخٕواســـتراتجيتهاألهـــدافها  صت الدراســـة أن االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر أفـــضل الـــصيغ التمويلي
 ،األجنبيــة المتاحــة للــدول الناميــة، إذ بواســطته يمكــن تحويــل التكنولوجيــا وترقيــة أداء العنــصر البــشري

ة يـــت الدراســـة بـــضرورة اختيـــار الـــدول النامصـــ والتنظـــيم المتقدمـــة، وأو، طـــرق التـــسييرواالســـتفادة مـــن
 .ى خلق وفرات خارجية لبقية القطاعات االقتصاديةللنوعية االستثمار األجنبي المباشر القادر ع

ـــ - بابــا عبــد القــادر، تناولــت موضــع سياســة االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة فــي : أطروحــة دكتــوراه ل
، 2004 االقتــصادية فــي ظــل المتغيــرات العالميــة، جامعــة الجزائــر لعــام ةالتنميــائــر و أثرهــا علــى الجز

 الدراســة أن هنــاك حركــة متــسارعة لتــدفق االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي الــسنوات األخيــرة تأوضــح
عبـر لعدة أسباب من بينهـا، ظهـور التكـتالت االقتـصادية و انتـشار عمليـات الـدمج والتملـك للـشركات 
وثـورة ،الحدود، وتشير نتائج الدراسة إلى أن جذب االستثمار األجنبي المباشـر اليـوم فـي ظـل التحـرر 

 والتطور التكنولوجي ال يمكن أن يكون وفقا للمزايا النسبية التقليدية فحسب، ، والمعلومات،االتصاالت
ثيفــة التكنولوجيــا، كلمــا فكلمــا تغيــر نمــط االســتثمار األجنبــي المباشــر ليــشمل الخــدمات والــصناعات ك

 .زادت الصعوبات التي تواجه الدول النامية في جذب هذا األخير



  المقدمة العامة

 

 
ه 

ثـــار المباشـــرة آل قيـــاس وتحليـــل ا، تناولـــت2008 لعـــامالـــسميرانمحمـــد مطـــرود  لــــأطروحـــة دكتـــوراه  -
 تطــور، تطــور رأس المــال البــشري(ثــر العوامــل المحليــة أ و.األردن فــي لالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة

-1981( خــالل لفتـــرة األردنعلـــى النمــو االقتــصادي فـــي ) الــصادرات، المؤســسات الماليــة الوســـيطة
وقد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن التفاعـل . الذاتي المتباطئ زمنياوذلك بتطبيق طريقة االنحدار ) 2006

ي تحــسين كــان ايجابيــا وســاهم فــ  المحليــة المــذكورة أعــالهبــين االســتثمار األجنبــي المباشــر والعوامــل
، وبينــت نتــائج الدراســة األردنكفــاءة وفاعليــة االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي النمــو االقتــصادي فــي 

ً يحفز النمو االقتصادي في األردن وأن له دورا ايجابيااالستثمار األجنبي المباشر أيضا أن ً .  
ر األجنبــي وآخــرون بتوضــيح اخــتالف تــأثير االســتثما Balasubramanyamكمــا اهتمــت دراســة  -

ـــاختالف إســـتراتيجية التـــصنيع ســـواء أكانـــت  المباشـــر علـــى النمـــو االقتـــصادي فـــي الدولـــة المـــضيفة ب
تشجيعا للصادرات أو إحالال للواردات وأشارت الدراسة إلـى أنـه عنـد التـوازن فـان اإلسـتراتيجية األولـى 

ـــدفقات االســـتثمار األجنبـــي الم ـــادة فـــي ت ـــة مـــن المحتمـــل ان يترتـــب عليهـــا حـــدوث زي ـــى الدول باشـــر إل
والعمل على زيادة صادرات الدولـة المـضيفة بالـشكل الـذي يحفـز النمـو االقتـصادي كمـا أن ، المضيفة

  ذلك التأثير سيكون  أكبر في اإلستراتيجية األولى مقارنة بالثانية 
أجريـــت الدراســـة لقيـــاس مـــدى تـــأثير االســـتثمارات األجنبيـــة  ،1997لعـــام  Richardsonدراســـة  -

ة علــى صــادرات دول جنــوب شــرق آســيا ومــا لــذلك مــن التحفيــز علــى النمــو االقتــصادي خــالل المباشــر
وتوصـــلت إلـــى أن هـــذه ، وذلـــك باســـتخدام عـــدة عالقـــات واختبـــارات إحـــصائية)1990-1970(الفتـــرة 

وفـــسرت ذلـــك بزيـــادة ، االســـتثمارات قـــد أثـــرت تـــأثيرا ايجابيـــا علـــى حـــصيلة صـــادرات الـــدول المـــضيفة
 لعناصـــر اإلنتـــاج بفعـــل التكنولوجيـــا المتقدمـــة واألســـاليب الفنيـــة الحديثـــة فـــي اإلنتـــاج اإلنتاجيـــة الكليـــة

  .المصاحبة لتلك االستثمارات
هــدفت الدراســة إلــى قيــاس اثــر االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة علــى النمــو ، 2008لعــامدراســة نــزاري -

فقـــا لنمـــوذج النمـــو وذلـــك و) 2005-1991(االقتـــصادي فـــي كـــل مـــن المغـــرب وتـــونس خـــالل الفتـــرة 
 توصـلت الدراسـة إلـى وقـد. مـرحلتينالداخلي الذي تم تقديره باستخدام طريقة المربعات الصغرى علـى 

، أن االستثمار األجنبي المباشر قد أثر على النمو االقتصادي في المغرب تأثيرا ايجابيا لكنه ضعيف
  .في حين أثر على النمو االقتصادي في تونس تأثيرا سلبيا

      

  .عباإلضافة إلى الدراسات السابقة التي تمت اإلشارة إليها في قائمة المراج
 
 
 
 



  المقدمة العامة

 

 
و 

   :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

 في  المباشرتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة التي عالجت ظاهرة االستثمار األجنبي
بقياس أثر سياسة استهداف االستثمار حيث قامت هذه الدراسة ،  من حيث المنهج المستخدم،الجزائر

كما تختلف عن . في تحقيق معدل النمو المستهدف، وتنمية الصادرات غير النفطيةاألجنبي المباشر 
 لتحليل ، الجزائر باعتبارها دولة نامية للدراسة التطبيقية على في اتخاذهاالدراسات األجنبية السابقة

.  معدل النمو المستهدف، وتنمية الصادرات غير النفطيةعلىسياسة استهداف االستثمار  اثر تقديرو
 على أساس أنه 1986، حيث تم البدء بعام )2011-1986(الفترةتغطي  الدراسة  أنإضافة إلى

في ) تنمية الصادرات غير النفطية، وتحقيق النمو االقتصادي( الذي تضمن استهداف العام
، وبداية العديد من فتاح على االستثمار األجنبي المباشراإلستراتيجية اإلنمائية بالجزائر، وبداية االن

  بعد األزمة النفطية وانخفاض أسعار البترول خاصة،اإلصالحات والتحوالت في االقتصاد الجزائري
  .التي سجلت في تلك السنة

انطالقــا مــن طبيعــة الموضــوع واألهــداف األساســية للبحــث، فقــد تــم تقــسيم البحــث إلــى  : البحــثلهيكــ
  :بعد المقدمة العامة على النحو التالي ثالثة فصول باب يتضمن كل ،بابين

  المباشر  استهداف االستثمار األجنبي لسياسة اإلطار النظري:  األولالباب
   محل الدراسة اإلنمائيةفواألهدا

  سياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر وعالقتها باألهداف اإلنمائية  :الفصل األول
  .    في الفكر االقتصادي            
  مكانة سياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر في االستراتيجيات اإلنمائية في:الفصل الثاني

  .الجزائر      
   المباشر في ظل توجه في الجزائرآليات تطبيق سياسة استهداف االستثمار األجنبي: الفصل الثالث
  .فة االقتصاديات نحو اقتصاد المعر             

    استهداف االستثمار األجنبي المباشر لسياسةاإلطار التطبيقي :الثانيالباب 
  . في الجزائر محل الدراسة اإلنمائيةفواألهدا

  .تنميتها ٕواجراءات واقعها، الموقف التنافسي: تحليل الصادرات غير النفطية بالجزائر:الفصل الرابع 
    وسياسة استهداف االستثمار األجنبي صادي قتدراسة تحليلية لتطور النمو اال: خامسالالفصل 

  . في الجزائرالمباشر  
 اإلنمائية واألهداف  سياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشرلالدراسة القياسية : سادسالالفصل 

  .بالجزائر  الدراسةمحل  
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الباب األول:مقدمة 

لجهود التنمیة في اقتصادیات الدول النامیة ةلمكمسیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر عتبر ت
على الرغم من عدم وجود توافق تام وتنمیة الصادرات. وهذا ،ل المساهمة في رفع معدالت النمومن خال

المباشر والنمو االقتصادي، إال أن هنالك إجماع لعالقة بین االستثمار األجنبيوسط االقتصادیین بشأن ا
متزاید في األدبیات االقتصادیة حول أن االستثمار األجنبي المباشر یرتبط إیجابیا بالنمو تبعا لنظریة النمو 

معه نقل االقتصادي، تقوم هذه العالقة اإلیجابیة على افتراض أن هذا النوع من االستثمار یجلب 
یساهم في تحقیق وهذه العناصر تؤدي إلى حدوث نمو اقتصادي،التكنولوجیا، والكفاءة واإلنتاجیة

.االستقرار االقتصادي
والتجارة الخارجیة، فحسب األدبیات سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشرأما العالقة بین

لسیاسات التجارة تحفیز االستثمار األجنبيیمكناالقتصادیة فیمكن یكون مكمال أو بدیال،
المباشر بطرق متعددة، أن فرض تعریفة عالیة قد یكون   كافیا لحث االستثمار األجنبي 

المباشر على خدمة السوق المحلي بدال من الصادرات. 
لمتجه وبالمقابل فاالنفتاح االقتصادي و تحریر التجارة یحفز بشكل قوي االستثمار األجنبي المباشر ا

، فهناك مجموعة من التصدیر یعتبر شكال من أشكال الدخول إلى األسواق الدولیةفللتصدیر.
) ,VinerHaberlerاالقتصادیین المتفائلین تجاه تأثیر الصادرات كمحرك للنمو االقتصادي أمثال (

القتصادیة بعد اوفي العصر الحدیث ومند السبعینات ظهر الدور االیجابي الواضح علي تحقیق التنمیة 
التجارب الناجحة في العدید من دول العالم.

خاصة (تضطلع سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر منذ منتصف الثمانیناتو 
االستثمار األجنبي إلى استقطاب تدفقات)الجزائر من انفتاح اقتصاديعرفتهابعد اإلصالحات  التي

هذه التدفقات یمكنها من تحقیق العدید من األهداف اإلنمائیة ومها أوال، زیادة النمو ، باعتبار أن المباشر
االقتصادي. وثانیا، تنمیة الصادرات غیر النفطیة ومن تم زیادة قدرة المنتجات الجزائریة على الولوج إلى 

األسواق الدولیة.
و من اختالل كبیر وغیاب نسبي لقطاع تحقیق التغییرات الهیكلیة لالقتصاد الوطني, إذ یشكباإلضافة إلى

ردات. ومن هنا تظهر اوالتباین بین هیكل الصادرات والو وعدم التناسقالسلع الرأسمالیة,وطني إلنتاج 
تحقیق في سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر بوضوح أهمیة الدور الذي یمكن أن تؤدیه 

إذ ، معرفةاللحصول على عن طریق اي التقنیة و الموارد, مما یساهم في تقلیل فجوتاألهداف اإلنمائیة
مختلف قطاعات االقتصاد الوطني تنمیة إنتاجیتها إذا استطاعت نقل المعرفة األجنبیة إلىللجزائریمكن 

في ظل توجه االقتصادات نحو اقتصاد المعرفة. 
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التالیة:وفي هذا السیاق، نعالج هذا الباب من خالل الفصول الثالثة 

سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر وعالقتها باألهداف اإلنمائیة في الفكر الفصل األول:
.االقتصادي

مكانة سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر في االستراتیجیات اإلنمائیة فيالفصل الثاني:
.الجزائر

في ظل توجه بالجزائرجنبي المباشرآلیات تطبیق سیاسة استهداف االستثمار األالفصل الثالث:
.االقتصادیات نحو اقتصاد المعرفة





سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر وعالقتها باألهداف اإلنمائیة في الفكر االقتصادياألول:الفصل 
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الفصل األول:  سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر وعالقتها باألهداف اإلنمائیة 
في الفكر االقتصادي

مقدمة
،عملیة التنمیة في البلدان النامیةأحد المصادر المهمة لتمویلاالستثمار األجنبي المباشریعد
،التي تعاني من قصور مواردها المالیة، وكذلك التي تعاني من ضعف أنظمتها المالیة والتنظیمیةةوخاص

.یساهم في سد فجوة الموارد المحلیةفهو

لیها تعني تحدید األولویات التي یتم استنادا إاألجنبي المباشراالستثماراستهدافإن سیاسة
،في إطار عملیة التنمیة بما یتضمنه ذلك من تحدید لحجم االستثمار،اختیار المشروعات االستثماریة

قدرة أساساوال شك أن وضع سلم لألولویات تحكمه .وتوزیع هذا االستثمار على مجاالته المختلفة
.ر في ذلكالمباشإسهامهامن خالل ،المستهدفةاألهداف اإلنمائیةالمشروعات على تحقیق 

جل أإستراتیجیة التصنیع من ألخرى، فحسبإستراتیجیةكما أن تحقیق النمو االقتصادي یختلف من
تشجیع الصادرات تتیح إمكانیة توسیع وتنویع قاعدة اإلنتاج من اقتصاد یعتمد ىالتصدیر التي تقوم عل

صاد متنوع في صادراته سواء منإلى اقتمثال،صادراته عل سلعة واحدة أولیة قابلة للنضوب النفط الخام
.الزراعیة المنتجاتأوالصناعیةالمنتجات

، ومن وقت آلخر في االقتصاد الواحد،آخرإلىتختلف من اقتصاد األهداف اإلنمائیةنبما أو 
سنتناول في هذا الفصل المباحث التالیة:،یتوفر علیها البلدوحسب طبیعة االقتصاد واإلمكانیات التي 

في الفكر االقتصادي التنموي.األجنبي المباشراالستثماراستهدافسیاسةمفهوممبحث األول: ال
تحلیل مفاهیم األهداف اإلنمائیة محل الدراسة.الثاني:المبحث
األهداف اإلنمائیة و األجنبي المباشراالستثماراستهدافسیاسةألهمیةالنظريالتحلیل الثالث:المبحث

محل الدراسة.



سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر وعالقتها باألهداف اإلنمائیة في الفكر االقتصادياألول:الفصل 
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المبحث األول: مفهوم سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر في الفكر االقتصادي التنموي
األطروحــات التــي حاولــت تفســیر سیاســة اســتهداف االســتثمار األجنبــي المباشــر و الــدوافع وراء تلــك 

را للتــأثیر المــزدوج و نظــأطروحــةاالســتثمارات متعــددة و مختلفــة بــاختالف الفرضــیات التــي تقــوم علیهــا كــل 
. لهذه الظاهرة االقتصادیة على كل من الدولة األم و الدولة المضیفة

.االمطلب األول: مفهوم سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر وأشكاله
:لها في ما یليفوسنتطر االستثمار األجنبي المباشرأنواع تتعدد أشكال و 

المباشر.هداف االستثمار األجنبي مفهوم سیاسة استالفرع األول: 
ینطوي مفهوم سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر على استخدام المواد الترویجیة المختلفة 

.بدال من جذب االستثمار األجنبي المباشر بشكل عام،لجذب أنواع معینة من االستثمار األجنبي المباشر
زیادة معدالت و ، تنمیة الصادراتثل تحسین المستوى التكنولوجي و وذلك لتحقیق أهداف اقتصادیة محددة م

)1(االقتصادي، وذلك لالستفادة من مزایا الموقع وخفض مخاطر االستثمار مقارنة بالدول األخرى.النمو 

التي تعرف المستثمر األجنبي بالفرص االستثماریة المتاحة  لكل السبالمواد الترویجیة المختلفةبونعني
اإلقلیمیة والمتعددة األطراف إبرام االتفاقیات الثنائیة و ،مثل الخرائط االستثماریة،حجمها وقطاعاتها الرئیسة

لغاء االزدواج الضریبيمن خالل التسهیالت و ،االستثمار األجنبي المباشرلتسهیل تدفق  ٕ واستقبال ،ا
.المستثمرین إقامة المعارض مراكز الترویج ...الخ 

وهناك من .االستثمار األجنبي المباشرب ذلجانب الترویجي دورا مهما في خطط جویلعب ا
ة الصینیة والمصریة منها التجربو .هالدراسات التي أكدت أهمیة تلك البرامج وعالقتها االیجابیة في قدوم

)2(.الخ..السعودیة.و والدنمركیة والسوید 

ینبغي على الدولة أن تضع السیاسات مباشرسیاسة استهداف االستثمار األجنبي الولنجاح 
االقتصادیة التي تحقق جدب االستثمار كجزء ال یتجزأ من السیاسة العامة للدولة، فتحقیق األهداف 

هو المحدد لإلستراتیجیة الالزمة لك الجوانب المالیة الالزمة لتنفیذها ذبما في ،االقتصادیة العامة للدولة ٍ
سواء من ناحیة النوع أو الحجم أو القطاعات التي یستثمر ،ولة نحو االستثمارا یشمل بدوره سیاسة الدذوه
بل هي وسیلة لتحقیق أهداف ،باب أمامه لیست غایة في حد ذاتهاسیاسة فتح الو .ذات األولویةبها

ب ذسیاسة الدولة نحو جو .اإلداریة عن تحقیقهامحلیة سواء المالیة أو التقنیة و اقتصادیة تعجز الموارد ال

طارق نویر، سیاسة استهداف جذب االستثمار األجنبي المباشر واألهداف اإلنمائیة للدول النامیة _حالة مصر، مؤتمر االستثمار )1(
.3، ص 2006االستثمار األجنبي المباشر، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة, والتمویل:

.11، ص2004، الكویت، 3، نشرة ضمان االستثمار، العدد وائتمان الصادراتالمؤسسة العربیة لضمان االستثمار)2(
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،التقنیة المتوفرة لكل مرحلةمرونة طبقا لألوضاع االقتصادیة والمالیة و االستثمار یجب أن تتصف بال
،وعموما فسیاسات استقطاب االستثمار هي متعلقة بالسیاسات االقتصادیة .ا تغیرت األوضاعذتتغیر إو 

كذلك تخفیض و ،مام حركة التجارةالقیود الكمیة أومنها السیاسة التجاریة والتي تركز على إزالة الحواجز و 
أیضا إلى تحسین كما تهدف.مجموعة واسعة من السلع الرأسمالیة و الوسیطةىالرسوم الجمركیة عل

المبادالت و تنمیة الصناعات إلىب استثماري تؤدي ذمواقع جنتحدیثها لتكو المناطق الحرة وتوسیعها و 
.التجاریة

فإن اختیار المشروعات یتم استنادا ،ة تتضمن زیادة اإلنتاج القوميفإذا كانت أولویات أهداف التنمی
بحیث یتم تفضیل المشروعات التي تسهم بدرجة أكبر من سواها في .في زیادة اإلنتاجسهامهاإإلى مدى 

فیتم ،وكذلك إن كان سلم األولویات یتضمن تحقیق زیادة في تشغیل األیدي العاملة.تحقیق هذه الزیادة 
كنولوجیا فالتالمشروعات التي تسهم بشكل أكبر  من غیرها في توفیر فرص العمل للمشتغلین،اختیار 

وفي توفیر فرص العمل الحقیقیة، وفي تنویع،أصبحت أكثر مما مضى عامال في اإلنتاج واإلنتاجیة
اإلنتاج وزیادة الدخل القومي.

على العمالت األجنبیة لسد احتیاجات أما إذا كان سلم األولویات یتضمن زیادة الصادرات للحصول 
فإن ذلك یؤدي إلى اختیار المشروعات في ضوء إسهامها ،تیرادعملیات التنمیة إلیها تلبیة لمتطلبات االس

وهكذا بالنسبة لمدى إسهام المشروعات في تحقیق أهداف التنمیة .قدر أكبر من الصادراتفي توفیر 
فیعطي وزن ،ا إذا كان السلم یتضمن عدة أهداف في آن واحدأم.األخرى التي یتضمنها سلم األولویات

حسب أولویته في سلم ترجیحي یتم من خالله احتساب األهمیة النسبیة لكل هدف من األهداف 
أن المعیار الذي یجمع كافة اآلثار المباشرة وغیر المباشرة للمشروعات في االقتصاد یمكن أن األولویات، و 

حیث تجمع هذه اآلثار بإعطائها أوزان ،االجتماعیة أو العائد االجتماعيیطلق علیه معیار الربحیة
.ترجیحیة تعكس أهمیتها ضمن سلم األولویات

وبعد إجراء مقارنة لها مع الكلف االجتماعیة التي یتطلبها إقامة هذه المشروعات أي الكلف محسوبة من 
ب نذرتها وأهمیتها في المجتمع، ویتم أي أن الكلف تعطى لها أهمیة نسبیة حس.نظر المجتمعوجهة 

قیاسا بكلفتها االجتماعیة مقارنة بغیرها من ,اختیار المشروعات التي تعطي أكبر عائد اجتماعي
.المشروعات
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بعض التعاریف الخاصة باالستثمار األجنبي المباشر:إدراج فیما یلي ویمكننا 
هدفه االستثمار المباشر "ر األجنبي المباشر أنه:االستثما(FMI)یعرف صندوق النقد الدولي 

دائمة في المؤسسة التي تقوم بنشاطاتها في میدان اقتصادي خارج میدان )فوائد(حیازة مصالح 
)1(".الفعلیة في تسییر المؤسسةعلى اتخاذ القراراتمن اجل أن تكون له القدرة,المستثمر

النشاط الذي یقوم به  المستثمر المقیم "تعرفه على انه ذلك: (OMC)أما المنظمة العالمیة للتجارة 
و ذلك مع )دول مضیفة(الذي من خالله یستعمل أصوله في بلدان أخرى , و )البلد األصلي(في بلد ما

)2(".تسییرهانیة 

عبارة عن ذلك "على أنه:(OCDE)كما تعرفه منظمة التعاون االقتصادي األوروبیة
تحقیق عالقات اقتصادیة دائمة مع المؤسسات، ال سیما االستثمار الذي نظرةتثمار القائم علىاالس

:التالیةیعطي إمكانیة تحقیق التأثیر الحقیقي على تسییر المؤسسات وذلك باستخدام الوسائل 
o إنشاء أو توسیع مؤسسة، أو فروع
oة.كانت قائمة من قبل، أو في مؤسسة جدیدةالمساهمة في مؤسس
o 3(").خمس سنوات فأكثر(إقراض طویل األجل(

اعتبرت أن االستثمار األجنبي المباشر ینطوي على تملك المستثمر (OCDE)وفي تعریف آخر ل
)4(.إجمال رأس المال أو قوة التصویتمن10%حصة ال تقل عن 

من خارج الدولة مهما السماح للمستثمریندالمباشر الوافأنه یقصد باالستثمار "فرید النجار"ویرى 
أي .معتبرة بغرض التوظیف االقتصادي في المشروعات المختلفةو كانت صفاتهم، لتملك أصول ثابتة 

كما .)5(شركاء في شركات لتحقیق عددا من األهداف االقتصادیة المختلفةشركات أو الدخولتأسیس
Bertrand"یرى Bellon"و""Ridhag Ovid كل مؤسسة تقوم باستثمار مباشر خارج بلدهابأن،

.تصبح شركة عابرة القومیات
یمكن استخالص أن االستثمار األجنبي المباشر یرتكز على ,وعلى ضوء التعاریف السابقة

عنصرین أساسیین هما:
من خالل ما یتمتع به المستثمر من قوة تصویته ،قدرة التأثیر على إدارة المشروع1-

تؤهله لتمریر القرارات لتحقیق أهدافه.
امتالك المستثمر في دول معینة ألصول سواء كانت ملكیة جزئیة أو تامة، تعطي له 2-

تكنولوجیا.خالل ما یمتلكه من فنون إنتاج و حق التصرف فیه من

Denis-Tersens et Jean-Luc Bricont,"investissement international" édition: Armand colin, Paris, 1996, p.05)1(

)2( centre de recherche de faculté –Jean Monnet Université, Paris sud ,investissement directe étrangère d

Economica, 1998, P.2.
OCDE, Définition de référence détaillés des investissements internationaux, paris, 1983, p.14)3(

OCDE, Second edition of the detailed ben Chamak of foreign direct  investment,Paris,1992,P20.4(

.23ص, 2000مؤسسة شباب الجامعة, ،االستثمار الدولي والتنسیق الضریبيفرید النجار، )5(
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فقات رأس إلى أن االستثمار األجنبي المباشر یختلف عن األشكال األخرى من تدوتجدر اإلشارة
ما یلي:بخاصة التدفقات على شكل قروض تجاریة ،المال
و .قادتهــا الشــركات"دزوو "دتهــا الحكومــات ومــا بعــد اق"دزبریتــون وو "حركــة رأس المــال فــي عهــد - 

وتفعیــل آلیــاتإلــى التعــویم1971تحویلهــا مــن الثبــات قبــل تفســیر ذلــك هــو آلیــة ســعر الصــرف و 
ألقـتلقـدو .لمتحدة األمریكیة ثم الـدول األوروبیـة ثـم بقیـت العـالمبدأت الوالیات او .السوق لتحددها

بسـبب تذبـذبات أسـعار الصـرف ،سیاسات سعر الصرف المعوم عبئـا كبیـرا علـى شـركات األعمـال
)1(.العمالتفي مختلف أسواق المال العالمیة، مما أدى إلى ظهور ما یعرف بخطر تبادل 

القــروض التجاریــة ن المســاعدات اإلنمائیــة الرســمیة و كــل مـیتمیـز االســتثمار األجنبــي المباشــر عــن- 
، إذ یـرتبط بمـدى النجـاح الـذي تحققـه عـن االسـتثمار األجنبـي المباشـرفي تحویل األرباح المترتبـة 

المشروعات التي تستخدم فیه.
)2(ةتعتبر الشركات المتعددة القومیـات القنـاة الرئیسـیة لالسـتثمار األجنبـي فتعـرض مزایاهـا الخاصـ- 

مـــن تكنولوجیـــا رؤوس األمـــوال لتنمیـــة صـــادرات البلـــدان النامیـــة التـــي تنتقـــل إلیهـــا بمـــا تملكـــه مـــن 
شبكات عالمیة للتسویق والتوزیع یصعب هذا على المشروعات الممولة بقروض أجنبیة أن یختـرق 

األسواق العالمیة.
یكـون مصـحوبا بفنـون ادةولكنه ع،االستثمار األجنبي المباشر ال یتمثل في تدفق رأس المال فقط- 

هذا ما ال یتوفر في حالة المساعدات المالیة.إنتاجیة ومهارات إداریة وتنظیمیة, و 
بارات اإلقراض المصرفي و االستثمار المحفضي تحركهما في الكثیر من األحیان اعت-

ال یـــتم اســـتثمارهما فـــي أنشـــطة تســـیطر علیهـــا البنـــوك أو الـــربح فـــي الفتـــرة القصـــیرة و 
.افظة بل یتأثران بدرجة كبیرة بتحركات أسعارمستثمرون الح

بینما االستثمار األجنبي ، )3(نالمتعاملیة لسلوك شدیدة الحساسیفي القروض التجاریةالفائدة -
المباشر یخضع لفترات طویلة األجل المفتوحة أمام المستثمرین لتحقیق أرباح في أنشطة یسیطرون 

.علیها بصورة مباشرة

)1( : John h. Dunning and John R. Dilyard, "To word general parading of foreign direct and foreign portfolio
investment".Trnasnational corporation, vol.8, N°:1,(April,1999), P30.

)2( : Dunning J.H, "Multinational Enterprises and the global Economy", Work Ingham, Addison-Wesley, 1993,
p.21

)3(""361
199935
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االستثمار األجنبي المباشرني: أشكال الفرع الثا
والتي تمثل ،من خالل تعریفنا لالستثمار األجنبي المباشر یتبین لنا أن هذا األخیر یأخذ عدة أشكال

:)1(ویرجع هذا التباین في األشكال إلى عدة عوامل منها، سیاسات االستهداف
هدافها التي اختالف أ تثمار من دولة مضیفة إلى أخرى، و مناخ االساختالف

تسع إلیها من خالل االستثمار األجنبي. 
ــــذي خصــــائص اخــــتالف الشــــركات متعــــددة الجنســــیات و ا لصــــناعة أو النشــــاط ال

:ما یلي نحاول أن نشیر إلى أهم األشكالفي تمارسه  و 

:)2(تقسیم حسب طبیعة االستثمارأوال:
:االستثمارات األجنبیة الباحثة عن الثروات الطبیعیة1-

المـواد الخـام ودرجـة األمـان النسـبي فـي عملیـات عـه مـدى تـوافر العناصـر الطبیعیـة و ومن أهم دواف
آثـار اسـتهالكیة دافعـة للتجـارة إذا تطلـب آثار إنتاجیة و هذا النوع من االستثمارخلق، كما یاالستخراج

اآلمر زیادة استیراد المعدات لعملیة االستخراج.
قطـاع الصـناعات التحویلیـة ياالسـتثمار فـسـاد هـذا النـوع مـن األسـواق:االستثمارات الباحثة عن-2

كما أن سبب وجـوده فـي البلـد المضـیف سـببه .الوارداتإحاللأثناء تطبیق سیاسة ,في الدول النامیة
ممــا یجعــل ,هــو تكلفــة النقــل فــي الــدول المضــیفةاآلخــروالســبب ,القیــود المفروضــة علــى الــواردات

شــأن هــذا النــوع مــن االســتثمار أن یســاهم فــيإلیهــا، ومــن ثــر جــدوى مــن التصــدیراالســتثمار فیهــا أك
، كما أن له آثـار عن طریق زیادة رأس المال فیهالالستثمار معدالت النمو في الدول المضیفة عارتفا

واالســـتهالك وذلـــك بزیـــادة صـــادرات الـــدول المضـــیفة وزیـــادة اإلنتـــاجتوســـعیة علـــى التجـــارة فـــي مجـــال 
)3(.االستثماروالسلع الواردة إلیها من الدول المصدرة اإلنتاجمن خالل مدخالت ,وارداتها

للــدخول ألســواق جدیــدة أو للحفــاظ علــى األســواق الحالیــة، وذلــك لغــرض اویهــدف االســتثمار إمــ
یة دفاعةتلبیة المتطلبات االستهالكیة في أسواق الدول المتلقیة لالستثمارات، ویستخدم هنا كإستراتیجی

وغالبا ما تقوم الشركات باستخدام هذا النوع من االستثمارات لغایة الحفاظ علـى األسـواق الحالیـة بـدال 
من البحث عن أسواق جدیدة.

االســتثمارات التــي تســعى وراء تخفــیض كلفــة ي: وهــاالســتثمارات الباحثــة عــن الكفــاءة فــي األداء-3
فــي البحــث والتطــویر، وأغلبــه یــتم فــي الــدول مــن خــالل االســتثمار,عملیــات إنتاجهــا وتعظــیم ربحهــا

منهــا تحویــل جــزء مــن عملیــات اإلنتــاج كثیفــة األیــادي العاملــة إلــى ،ویأخــذ أشــكال مختلفــة,المتقدمــة

.18، ص.1994، ضدار المریخ للنشر و التوزیع، الریا"مدخل إلى إدارة األعمال الدولیة"حمد عبد الرحمن أحمد، )1(
)2( Sen, R. and Srivastava. S, foreign direct investment and service exports in India : exploring causal links, paper

prepared  for the Australian conference of economists (ACE) , Sydney , Australia, 2004,P10
- ة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةالمباشرة، ودورھا في تنمیة االقتصادات النامیة، مجلاالستثمارات األجنبیةدمحم صقر، سمیر شرف، )3(

.158،ص3،2006، سوریا، العدد 28المجلد - سلسلة العلوم  االقتصادیة والقانونیة
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نوبالتــالي تســتطیع الشـــركة الوطنیــة مـــ.الــدول المضــیفة لتقـــوم بــه شــركات وطنیـــة وفقــا لتعاقــد ثنـــائي
ع الوصــول إلیهــا بمفردهــا، ویتركــز هــذا النــوع فــي الــدول الــدخول إلــى الســوق األجنبیــة التــي ال تســتطی

ألنها تتطلب إنتاجیة ومهارة عـالیتین، وتقـوم الشـركة المحلیـة بتكملـة التصـنیع للسـلعة ،حدیثة التصنیع 
ا النـوع هـو أن صـادرات ذوأهم ما یمیز هـ.غراض التسویقووضع علیها عالمة تجاریة للشركة األم أل

لیســت معروضـة للحــواجز التجاریــة باعتبارهـا مرتبطــة بالشــركة ل الصــناعیة الشـركة المحلیــة  إلــى الـدو 
)1(.األم في الدولة المعنیة

.االستثمارات الباحثة عن األصول اإلنتاجیة-4
حیـث تسـعى االستثمارات الباحثـة عـن المیـزات النسـبیة: هـذا النـوع هـو الغالـب فـي الـبالد النامیـة،-5

( المــــــواد األولیــــــة، رخــــــص العمالــــــة، تــــــوفر :الــــــدول مثــــــلكیــــــا تلــــــاالســــــتثمارات لالســــــتفادة مــــــن مزا
ردات مـن السـلع اویشجع هذا النوع زیادة الصادرات في المادة األولیة وكذلك زیـادة الـو .البترول...الخ)

الوسیطة.اإلنتاجومدخالت الرأسمالیة 
ثانیا:  تقسیم االستثمار األجنبي المباشر في الدول المتلقیة حسب الهدف:

االســتثمارات األجنبیــة المباشــرة الهادفــة إلــى إحــالل الــواردات: ویتمثــل فــي إنتــاج الســلع التــي كانــت 1-
والعوامـل التــي یتوقــف .وبالتــالي تـنخفض واردات الدولــة المضــیفة, تسـتوردها الدولــة المضــیفة مـن قبــل

ود التجاریة.علیها هذا النوع من االستثمار هو حجم سوق الدولة المضیفة وتكالیف النقل والقی
االستثمارات األجنبیة المباشرة الهادفة إلى زیـادة الصـادرات: ویكـون بـدافع الرغبـة فـي البحـث عـن -2

زیـادة صـادرات الـدول المضـیفة إلىوهذا النوع من االستثمار یؤدي .مواد خام ومدخالت إنتاج جدیدة
) ودول أخــرى (فــروع الشــركة األم( الدولــة األجنبــيالمســتثمر إلــىمــن المــواد الخــام والســلع الوســیطیة 

.متعددة الجنسیة)
ویعنـي قیــام حكومـة مـا بتقــدیم :)2(االسـتثمارات األجنبیـة المباشـرة المحفــزة عـن طریـق الحكومــات-3

حوافز للمستثمر األجنبي من اجل القضاء على العجز في میزان المدفوعات.
تحواذ ظــاهرة بــارزة خاصــة بعــد اتســاع االســأصــبحت عملیــات االنــدماج و االنــدماج و االســتحواذ:-4

حیــث تســتهدف مــن خاللهــا الشــركات تعزیــز .نطاقــات التكــتالت االقتصــادیة وتحریــر التجــارة العالمیــة
قدراتها التنافسیة وحصتها في السوق العالمي.

cross border)ویحــدث االنــدماج عبــر الحــدود mergers) عنــدما یــتم تجمیــع األصــول
cross)أمـا االسـتحواذ عبـر الحـدود.ة دول وعدة شـركات لتأسـیس شـركة جدیـدةوالعملیات من عد

، الجامعة عبد الكریم عبد الھ، العالقة بین االستثمار األجنبي المباشر والعولمة في مصر، دراسة اقتصادیة قیاسیة، مجلة كلیة اإلدارة واالقتصاد)1(
.3، ص2005، 28،السنة 56نصریة، عددالمست

)2( Driffield, N and R, foreign direct investment and the Creation of Local Linkages in Pacific Island Economies.
Island of the Wàrld VIII International Conference, Taiwan, 2004,;P 6.
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border acquisition(تمتلك شركات أجنبیة أصول شركات محلیـة، بحیـث تصـبح فیحدث عندما
الشركات المحلیة فرعا للشركات األجنبیة.

ثــر بغـــرض تكــوین شـــركة شـــركتین أو أكمصــالحاتحـــاد(Fusion)جوبالتــالي یقصـــد باالنــدما
وهــــذا مــــن شــــأنه تعزیــــز المركــــز التفاوضــــي لهــــذه الشــــركة الجدیــــدة مــــن خــــالل مشــــاركتها ,)1(جدیــــدة

قلیمیــةاتحــادات جهویــة و وانضــمامها فــي ٕ هــو عبــارة عــن قیــام شــركة (Acquisition)أمــا االســتحواذ.ا
.)2(قائمةاألولىكة وتبقى الشر الثانیةمعینة باالستیالء على شركة ثانیة، حیث تختفي الشركة 

بالنســـبة االنفتـــاح االقتصـــادي أصـــبح وبالتـــالي فـــان االنـــدماج واالســـتحواذ ضـــمن تیـــار العولمـــة و 
بعــد انــدثار كــل البــدائل المتاحــة أمامهــا غیــر بــدیل اقتصــاد لــیس خیــارا،لمختلــف المؤسســات حتمیــة و 

السوق.
عتبــر هــذا االســتثمار الهــدف ی:)Greenfield Investmentاســتثمار المجــال األخضــر( -5

ویزیـد التوظیـف، ممـا یـؤدي إلـى ةاألساسي للدول المضـیفة ألنـه یـؤدي إلـى إیجـاد طاقـة إنتاجیـة جدیـد
.)3(نقل التكنولوجیا

االســتثمار األجنبــي المباشــر األفقــي: وهــو أن تقــوم شــركة مــا فــي صــناعة معینــة باالســتثمار فــي -6
دول أخرى.نفس الصناعة التي تعمل فیها ولكن في

االستثمار األجنبي المباشر العمودي: وینقسم إلى:-7
 الخلفــي: ویحــدث عنــدما تقــوم شــركة أجنبیــة بتزویــد العمــودياالســتثمار األجنبــي المباشــر

مدخالت اإلنتاج لعملیات اإلنتاج في الشركات المحلیة.
 األجنبیــة بیــع األمـامي: ویحــدث عنـدما تقــوم الشـركةالعمــودياالسـتثمار األجنبــي المباشـر

.مخرجات إنتاج الشركات المحلیة في الخارج
االستثمار األجنبي المباشر المختلط-8

.05ص.2001الدار الجامعة، اإلسكندریة، "صة البنوكاندماج و خصخ"طارق عبد العال حمادة )1(
.37، ص:1996، القاھرة، دار النھضة العربیة"القرارات المالیة اإلستراتیجیة"،دمحم صبح)2(

)3( Gorg, Holger. Analyzing foreign Market Entry: The Choice between Greenfield Investment and
Acquisitions Economics Technical , Papers 981, Trinity College Dublin, Department of Economics,1998,P 9.
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:ثالثا: تقسیم االستثمار األجنبي المباشر حسب نوعیة الملكیة
حیث صنف االستثمار األجنبي إلى ثالثة أنواع:

االستثمار المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي:1-
روع حیـــث تقـــوم هـــذه األخیـــرة بإنشـــاء فـــ.ا االســـتثمار األفضـــل للشـــركات متعـــددة الجنســـیاتیعـــد هـــذ

، حیــث یــتم )1(التســویق أو أي نــوع مــن أنــواع النشــاط اإلنتــاجي أو الخــدماتي بالــدول المضــیفةاإلنتــاج و 
التفــویض الموكــل وصــالحیات الفــرع، و تالفــرع حســب اختصاصــایم العالقــات بــین المقــر الرئیســي و تنظــ

یه وذلك وفق اتفاقات مبرمة مع البلد المضیف. إل
المشترك:راالستثما2-

بـــراءات االختـــراع ه مالیـــا أو إداریـــا أو بـــالخبرات و االســـتثمار المشـــترك هـــو مشـــروع یمتلكـــه أو یشـــارك فیـــ
أن فیــرى"لیفجســتون"أو أكثــر مــن دولتــین مختلفتـین بصــفة دائمــة، أمــا )أو شخصــان معنویــان(طرفـان

.)2(قیام بمشروع معین سواء كانت في رأس المال أو بالتكنولوجیا فهذا یعتبر استثمارا مشتركاالشراكة لل
مشــاركة روالتـي تنشــأ اثـ,وتعـد المؤسسـات المشــتركة أیضـا أحـد صــیغ االسـتثمار األجنبــي المباشـر

یـث نالحـظ ح.مـع شـركائهم مـن الخـارج)المحلیـین(مساهمة أحد أو مجموعة من المستثمرین الـوطنیینو 
علـى ، انتشار هذا النوع من المؤسسات في الدول العربیة ال سیما في مجاالت النقیب واستغالل البترول

مثــل رأس لقیامــه،ةأن تقــوم األطــراف المشــاركة بالمســاهمة فــي المؤسســة بنصــیب مــن العناصــر الالزمــ
.)3(فنون اإلنتاجلمهارات التنظیمیة والتسییریة، و االمال، والمواد الخام و 

:)4(مشروعات أو عملیات التجمیعياالستثمار ف3-
یـتم .)أو خاصم عا(هذه االتفاقیات قد تأخذ شكل اتفاقیة بین الطرف األجنبي أو الطرف الوطني 

.معـین لتجمیعهـا لتصـبح منتـوج معـینبموجبها قیام الطرف األول بتزوید الطرف الثاني بمكونات منتوج
ر اإلشــارة إلــى أن مشــروعات التجمیــع قــد تأخــذ شــكل االســتثمار المشــترك أو وفــي هــذا الخصــوص تجــد

أمـــا إذا كـــان المشـــروع االســـتثماري الخـــاص .شـــكل التملـــك الكامـــل لمشـــروع االســـتثمار للطـــرف األجنبـــي
خر فــي آاألجنبــي بشــكل أو بــال تتضــمن أي مشــاركة لالســتثمار ةبــالتجمیع ســیتم بموجــب عقــد أو اتفاقیــ

غیر المباشـر فـي مجـال ریصبح مشابها ألنماط أو أشكال االستثماعفان هذا الوض،مشروع االستثمار
.)عقود اإلنتاجمثل عقود التصنیع و (اإلنتاج التـي عرضناها سابقا

232ص, 1992مصر, ،اإلسكندریة, الدار الجامعیة,اقتصادیات اإلدارة و االستثمار,عبد السالم أبو قحف )1(
.364ص.1991،اإلسكندریةدیث, االزاریطة , , المكتب العربي الحاقتصادیات االستثمار الدولي ,عبد السالم أبو قحف )2(
.14ص, 1995,  دار النهضة العربیة، القاهرة,إبراهیم محمد الفار، اقتصادیات المشروعات المشتركة)3(
.181صمؤسسة شباب الجامعة, االسكندریة,األشكال المختلفة لالستثمارات األجنبیة ،السیاسات و ,عبد السالم أبو قحف)4(
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"Behrman"رابعا: تقسیم 
:)1(األجنبي المباشر إلى ثالثة أنواعاالستثمار"Behrman"صنف

النمط الكولونیالي:1-
حیـــث االســـتعماري.هـــذا النـــوع مـــن االســـتثمار باالســـتثمار األجنبـــي المباشـــر مـــن النـــوع ویســـمى أیضـــا

ویتمیــز هــذا النــوع .ینحصــر هدفــه فــي اســتخراج المــواد الخــام لغــرض اســتخدامها فــي بلــد منشــأ رأس المــال
لـــنفط وكـــان فـــي شـــكله التقلیـــدي یتجلـــى فـــي ملكیـــة الرأســـمال األجنبـــي لحقـــول ا,لكاملـــة للشـــركة األمةبالتبعیـــ

ومناجم النحاس.
االستثمار األجنبي المرتبط بإقامة طاقات إنتاجیة:2-

وتكون إقامة هذه الطاقات اإلنتاجیة في بلد معین إلنتاج منتوجات مخصصة للبیع في أسـواق مغلقـة، 
المتبادلــة بــین وقــد تعــود للشــركة عــدة فــروع فــي العــالم، وتتصــف العالقــات.فــي إطــار البلــد الضــیف فقــط

بعــض حــاالت  توریــد أجــزاء التــدفقات الســلعیة مــا عــدا روع التابعــة لهــا بغیــاب التجــارة و الفــشــركة الرأســیة و ال
أنواع معینة من المعدات.و 

استثمار الشركات متعددة الجنسیات:3-
عالقـة وطیـدة نظـرا لمـا تملكـه مـن عالقة الشركات متعـددة الجنسـیات باالسـتثمار األجنبـي المباشـر

التمویل الدولي باإلضافة إلى إستراتجیتها في غـزو األسـواق العالمیـة، بات واسعة بالمسائل المتعلقة ارتباط
فــي هــذا الخصــوص "Vernon"مــن أكثــر التعــاریف شــیوعا و قبــوال للشــركة متعــددة الجنســیات مــا قدمــه

التــي تمتلــك الر، و ا الســنویة عــن مئــة ملیــون دو المنظمــة التــي یزیــد رقــم أعمالهــا أو مبیعاتهــ"نعرفهــا بأنهــا 
.")2(تسهیالت أو فروعا إنتاجیة في ست دول أجنبیة أو أكثر

: أشكال أخرى لالستثمارات األجنبیة المباشرةخامسا
االستثمار في المناطق الحرة:1-

الخدمات المنطقة الحرة مجال محدود إداریا أو جغرافیا خاضع لنظام جمركي یسمح بحریة استیراد السلع و 
.)3(بهدف إنتاج مواد متجهة للتصدیر أو التخزین،ى إلیهامواد أخر و 
هذه الصناعي في المستثمر األجنبي هنا یقوم باستثمار رأس ماله سواء في النشاط التجاري أو النشاط و 

المناطق الحرة قصد تحقیق الربح نظرا لالمتیازات التي یتمتع بها في هذه المناطق.

دیـــوان ,األطروحـــات الخاصـــة بتطـــویر الشـــرطات متعـــددة الجنســـیات, )القزونـــي-ترجمـــة علـــي تقـــي عبـــد الحســـن(میرونــوف، أ.أ، :)1(
.94، ص.1983المطبوعات الجامعیة، الجزائر

.31صسابق,، مرجع اقتصادیات االستثمار الدولي: عبد السالم أبو قحف، )2(
.129ص, 2004دار هومة, الجزائر, ،االستثمارات الدولیةقادري عبد العزیز، )3(
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مار األجنبـي نسـتخلص أن هـذا األخیـر بمختلـف أشـكاله یعـد مــن ومـن خـالل التطـرق ألشـكال االسـتث
الهامــة التــي تــؤدي إلــى تجدیــد و خلــق طاقــات إنتاجیــة و توســیع الجهــاز اإلنتــاجي لمختلــف لبــین الوســائ
.المستهدفةالقطاعات

استهداف االستثمار األجنبي المباشرالفرع الثالث: التحدیات والمخاطر المرتبطة بسیاسة
لكن على و ،تهداف قطاعات معینة قد یكون فعال في جذب االستثمار األجنبي المباشرإن اس

حیث یجب أن تضمن الحكومة أن تنفیذ .على الحكومةالجانب اآلخر یفرض مجموعة من التحدیات 
بل ،األنشطة الترویجیة الالزمة لجذب االستثمار األجنبي ال یقتصر فقط على مكاتب تشجیع االستثمار

تكامل مع المؤسسات الحكومیة األخرى من أجل ضمان تحقیق من تمتد إلى العمل على نحو یجب أ
حتى تتمكن وكاالت و .األهداف التنمویة المراد تحقیقهابین بین االستثمار األجنبي المباشر و الروابط  

كومیة في ؤسسات الحترویج االستثمار من القیام بدورها یجب أن تكون هناك رؤیة واضحة لدور جمیع الم
.)1(ذلك حتى یمكن زیادة تنافسیة االقتصاد الوطني في جذب االستثمار األجنبيخطط التنمیة و 

بل هي عملیة مستمرة تتطلب من مراكز ،فعملیة االستهداف لیست عملیة مؤقتة تتم مرة واحدة
عملیة االستهداف على تنطويداءها باستمرار في ظل التكالیف والعائد هذا و تشجیع االستثمار أن تقیم أ

العدید من المخاطر من أهمها :
و بالتالي البد ،مالیاما هي إال عبئا اقتصادیا و االستثمار األجنبي المباشراإلعفاءات المشجعة لتدفق - 

ال فال داعي من ود االقتصادي للتدفق أكثر منها و أن یكون المرد ٕ لیه یجب أن تكون األهداف عو .لكذا
ء ما تعلق منها بزیادة الصادرات أو إشباع حاجة السوق المحلیة فضال عن زیادة محددة سواواضحة و 

ولكل هدف نظرا الختالف دوافع علیه البد من تحدید نوع االستثمار المالئمو .الكفاءة االقتصادیة وغیرها
.)2(أهداف االستثمار األجنبي المباشر نفسهو 
یما في السو ،قد یولد مخاطر على االقتصاد الوطنيالمباشراالستثمار األجنبي إن االعتماد الكلي على -

وعلیه البد أن تكون السیاسة االستثماریة ، لكذقد ینخفض نتیجة و .المحلیةحالة األزمات العالمیة أو 
لیست منافسة أو متناقضة معها.و , )3(مكملة لسیاسة تطویر االستثمار المحلي

اطئ إلى الشركات التي ال تحقق الهدف المرجو منها أو تلك احتمال توجیه أنشطة الترویج على نحو خ- 
بغض النظر عن كثافة أنشطة الترویج مما یمثل إهدار .التي ال ترغب في االستثمار في البلد المضیف

لمزایا مبنیة على فهم عمیق ن تكون سیاسة االستهداف واقعیة و للموارد .ولتقلیل هذه المخاطر یجب أ

.5, صمرجع سبق ذكرهطارق نویر،)1(
االسكوا:دراسة الحالة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا، سیاسات جذب االستثمار األجنبي المباشر والبیني في منطقة االسكوا، )2(

.23- 21، ص2003األمم المتحدة، نیویورك، 
25نفس المرجع،ص)3(
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حیث ال یجب أن تسعى الدولة المضیفة لجذب الشركات الكبرى دون أن تتوافر ،عیوب البلد المضیفو 
لدیها اإلمكانیات الالزمة لذلك.

بالتالي یجب و .خاصة المیزانیة العامة لهتكلفة یتحملها االقتصاد المحلي و الحوافز العامة ما هي إال - 
لسیاسة بقطاعات معینة تتمتع بها ربط تلك ااالعتماد على سیاسة تقدیم الحوافز الموجهة، وهذا یعني

وقد .ه القطاعات بأعظم الفائدة على البنیة االقتصادیة الشاملةذبحیث تعود نتیجة ه,الدولة بمیزة نسبیة
جدوى من هي أكثر Triggered Incentive)(حوافز الموجهةإتباع سیاسة الأنأثبتت دراسات معینة 

لك التي ال تتمیز ذالصناعات بما في القطاعات و لتشمل ك،الحوافزاعتماد سیاسة مفتوحة لإلعفاءات و 
.)1(تنافسیةفیها الدولة بأیة میزة 

المطلب الثاني: محددات االستثمار األجنبي المباشر
مجمل الظروف واألوضاع االقتصادیة والسیاسیة المباشر ياالستثمار األجنبدات دّ محیقصد ب
سواء الجغرافیة أو هات تدفقاتهتؤثر بشكل بارز على توجّ م و التي تتحكّ ا اإلجرائیة ذوالمؤسساتیة، وك

على نجاح المشروع االستثماري في منطقة أو والتي یمكن أن تؤثرإلى جانب قرارات تجسیدهالقطاعیة، 
ذاتها تكون مرتبطة بأطرافه المختلفة، هذا ما یعني بصورة واضحة أن هذه العوامل في حدّ . و دولة معینة

ز التي تمیّ من جهة أخرى تكون متعلقة بالظروف، و األمأو الدولة األجنبي مستثمربالفتكون مرتبطة
:ذاك على النحو التاليو ، الدول المضیفة

الفرع األول: محددات االستثمار األجنبي المباشر الراجعة للمستثمر األجنبي:
الراغبة في االستثمار تسیاتتعلق بالعوامل الخاصة بالشركات متعددة الجنالمحددات التيتلك يوه

.بالدول المضیفة
حینمـا اعتبـر أن "HYMER"ظهر النموذج االحتكاري فـي تحلیـلفحسب نظریة احتكار القلة الدولي،

الشــركات المتعــددة الجنســیات تتجــه لالســتثمار بالخــارج فقــط إذا تمتعــت بمیــزات ال تتمتــع الشــركات المحلیــة 
.)2(بالدول المضیفة

هــذه الخاصــیة تمــنح للمؤسســات انــع دخــول وخــروج للصــناعة و وجــود مو اب هــذه النظریــة أصــحفیــرى
متعددة الجنسیات العاملة في الصناعة قوة احتكاریة تساعدها على االسـتثمار األجنبـي المباشـر حیـث أنهـا 

في البالد المضیفة.)المحلیة(تتمتع بمیزة احتكاریة على المؤسسات الوطنیة 
:في ثالث خـصائص هي"J. S.Bain"الخروج فهي ممثلة حسب أما موانع الدخول و

انخفاض تكلفة اإلنتاج.1-
.تتنویع المنتجانخفاض تكلفة اإلعالن والترویج و ا2-

.26، صمرجع سبق ذكرهسكوا، اال: )1(
أطروحة دكتوراه غیر منشورة, كلیة العلوم ،حالة الجزائرإلىاإلشارةالمباشرة مع األجنبیةتحلیل واقع االستثمارات : قویدري محمد، )2(

.63ص,2005االقتصادیة وعلوم التسییر, الجزائر, 
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وفرة الحجم.3-
متعددة الجنسیات العاملة في هذا السوق قوى احتكاریة هي التي تعطي للمؤسساتفهذه الخصائص 

عة، وحیث الحواجز الناجمـة عـن اقتصـادیات الحجـم معتبـرة نجـد تواجـد أغلبیـة وتمنع الداخلین الجدد للصنا
االستثمارات األجنبیة المباشرة.

وتنتقـــد هـــذه النظریـــة لكونهـــا لـــم تعطـــي تفســـیرا شـــامال لســـلوك المؤسســـات واتجاههـــا إلـــى االســـتثمار 
ن كانــــت تفســــر اســــتثمار مؤسســــة ذات میــــزة احتكاریــــة فــــي بلــــ ٕ د ال تتمتــــع فیــــه األجنبــــي المباشــــر، فهــــي وا

حیـــث تتمتـــع مؤسســـاتها ,إال أن تعجـــز عـــن تفســـیر حالـــة الـــبالد المتقدمـــة,المؤسســات المحلیـــة بهـــذه المیـــزة
إلــى حــد كبیــر باإلضــافة إلــى وجــود ظــروف ســوق احتكاریــة متقاربــة ومــع ذلــك نجــد ة بخصــائص متشــابه
استثمارات أجنبیة.

االستخدام الداخلي لمزایا االحتكاریة یعرفها عملیة، فنظریة االستخدام الداخلي للمزایا االحتكاریة 
"RUGMAN.على أنها عملیة یتم بموجبها إنشاء سوق للمزایا داخل الشركة نفسها :"
الرأسي لكون عدم إلى بحث كل من التكامل األفقي و تهدف فكرة االستخدام الداخلي للمزایا االحتكاریةو 

األجنبي.كمال األسواق یحول دون قیام االستثمار
ظاهرة عدم " أن الشرط الجوهري في قیام االستثمـــارات األجنبیـة المباشرة یتمثل فيHYMERفیرى "

كمال األسواق، كما احتفظت العدید من النظریات بفرضیة عدم كمال األسواق.
ة الحواجز فاالستخدام الداخلي للمیزة االحتكاریة من طرف المؤسسات متعددة الجنسیات یمكنها مواجه

كما یضمن وضع قیود تمنع دخول منافسین ،التي تضعها مختلف حكومات الدول المضیفة على أسواقها
وبالتالي تظل ملكیة المیزة االحتكاریة داخل المؤسسة.,آخرین لهذه األسواق

من وتجدر اإلشارة إلى انه هناك بعض الشركات متعددة الجنسیات تستفید من المزایا االحتكاریة 
كامل الرأسي في كما تهدف هذه الشركات من خالل عملیات الت.خالل بیع براءات االختراع أو التراخیص

كذا التسویق عملیة داخلیة.ى جعل اإلمداد بالمواد األولیة و التسویق إلعملیات اإلنتاج و 
ستثمار األجنبي في تنتقد هذه النظریة لكون محدد المزایا االحتكاریة ال یكفي وحده في تفسیر دافع االو 

بل هناك مجموعة من المحددات األخرى مثـل: المناخ االستثماري، المزایا المكانیة.,الخارج
فیما یلي:الراجعة للمستثمر األجنبيوتتمثل أهم المحددات 

يالعائد على االستثمار في الدول المضیفة: یعتبر العائد على االستثمار أحد أهم العوامل الحاكمة ف-1
حیث أن المستثمر األجنبي المباشر یتجه إلى االستثمار خارج دولته جذب االستثمار األجنبي المباشر،

مع األخذ في .توقعا لمعدل عائد أعلى االستثمار بعد تعدیله بمعدل المخاطر التجاریة وغیر التجاریة
ة.االعتبار باقي المحددات األخرى الخاصة بمناخ االستثمار والقدرة التنافسی

األجنبي تكالیف اإلنتاج: یمثل انخفاض تكالیف اإلنتاج عامل جذب للمستثمرین للقیام باالستثمار -2
وبما ینعكس مزایا اقتصادیات الحجم،نها الضخم االستفادة محیث تستطیع من خالل إنتاجالمباشر،
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للمستثمر األجنبي دورا حیث یلعب انخفاض تكالیف اإلنتاج بالنسبة . )1(اإلنتاجذلك في تخفیض تكالیف 
هاما في المحافظة على حجم مبیعاته، وعلى المیزة التنافسیة لمنتجاته في األسواق العالمیة، كما أن حجم 

الشركة الكبیر یعطیها دافع أكبر لالستثمار في الخارج.
تكنولوجیات یمثل امتالك األجانب وخاصة الشركات متعددة الجنسیات للالقدرات التكنولوجیة واإلداریة: -3

اإلداریة الحدیثة مقارنة تالحدیثة نتیجة زیادة اإلنفاق على أنشطة البحث والتطویر، وامتالكها للمهارا
بمثیالتها في السوق المحلي إلى زیادة قدرة تلك الشركات على استثمار تلك القدرات من خالل التوسع 

الخارجي.
مستثمر األجنبي لالستثمار هو تعظیم الربح المعدل أن دافع ال)2(أدبیات بعض الدراساتتوقد أشار -4

للمخاطرة، ولعل ذلك ما دفع البعض لتحدید مصادر أرباح الشركات المتعددة الجنسیات بثالثة مصادر 
وهى:

 أو األمعوامل داخلیة في المنشأ كالمعرفة، تسمح لها بالنمو والتمیز عن اآلخرین في الدولة
في الدولة المضیفة.

 الدولة المضیفة تسمح للمنشأة األجنبیة كرخص األیدي العاملة بتمركز أفضل عوامل في
لتحقیق األرباح.

والصادرات والتراخیص.االستثمار األجنبي المباشرعوامل مرتبطة بمفاضلة المنشأة بین

.32ص، 1998مطبعة ومكتبة اإلشعاع المصریة ،لطبعة الرابعة،اعبد السالم أبوقحف، مقدمة في إدارة األعمال الدولیة،)1(
) دراسة 2006-1995على قطاع الصناعة التحویلیة األردني(    المباشرياالستثمار األجنبحسام الدین علي فارس داود، أثار)2(

.43، ص2010تطبیقیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، أیار 
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:األمالفرع الثاني: محددات االستثمار األجنبي المباشر الراجعة للدولة 
تبین أن عوامل الطرد هي السبب في ،عدید من الدراسات التطبیقیة إلى نتائج متباینةتوصلت ال

أن الشركات متعددة 1995عام "كوشلین"وأوضح .حدوث ونمو ظاهرة االستثمار األجنبي المباشر
ولوجیا التكنالتصدیر أوالجنسیات غالبا ما تستثمر في الدولة التي تعتمد على الدولة األم في االقتراض أو

.)1(الواردات أو المساعدات بكافة أنواعهاأو
تفســـیرها لالســـتثمار األجنبـــي المباشـــر علـــى عامـــل واحـــد مـــن عوامـــل فـــينظریـــة رأس المـــالترتكـــز 

ةمردودیـإذ تحـاول هـذه النظریـة البحـث عـن كیفیـة تحقیـق أكبـر ."رأس المـال النقـدي"اإلنتاج والمتمثـل فـي
أن المؤسسة ال تتوقف عن االستثمار إال عندما یتساوى الربح المحقق مع فترى,ممكنة لرأس المال النقدي

التكلفة الحدیة.
فعلــى المســتوى الــدولي تلعــب مردودیــة رأس المــال فــي تحدیــد تــدفقات االســتثمار األجنبــي المباشــر، 

ة  لــرأس فیتـدفق هــذا األخیــر مــن قبــل الـدول ذات المردودیــة الضــعیفة نحــو الــدول التـي تتمیــز بمردودیــة قویــ
المال.

، و یمكــن "BONNIN)2("وهنــاك مجموعــة مــن البــاحثین االقتصــادیین تنــاولوا هــذا الموضــوع و مــن بیــنهم
تصنیفهم إلى صنفین:

الصــادرة مــن المؤسســة تكــون مرتبطــة رات المتعلقــة بعملیــة االســتثمار و تــرى الفئــة األولــى أن كــل القــراأوال:
ستثمار األجنبي المباشر یتوقف علـى مـدى نمـو األسـواق بدرجـة بمعدل نمو األسواق، بمعنى أن تطور اال

كبیرو مقارنة بمعدل الربح.
ترى الفئة الثانیة أن هناك عملیة إحالل بین المستثمرین واألجانب وال تراعي هنا الحـدود الجغرافیـة، ثانیا: 

خلق منافسة قویة بین حیث أن عملیة اإلحالل هذه ترتكز أساسا على میكانیزمات التمویل، مما یدفع إلى 
وتــــرى هــــذه الفئــــة كــــذلك أن قــــرارات االســــتثمار المباشــــر الصــــادر عــــن .المســــتثمرین المحلیــــین واألجانــــب

فـي قولـه "BONNIN"معـدل الـربح، وهـذا مـا أكـده مرتبطة بكل من معـدل نمـو السـوق و المؤسسة تكون
."أن قرار االستثمار یتعلق بمعدل نمو األسواق و معدل الربح"

االستثمارات األجنبیة المباشرة قد هذه النظریة لكونها اعتمدت على محدد رأس المال النقدي في تفسیر وتنت
من بینها: اختالف التكنولوجیا تلكن الواقع یثبت أن هناك عدة محددات تؤثر في قرارات هذه االستثماراو 
عدم كمال األسواق.و 

محــــرك األساســــي لعجلــــة االســــتثمار األجنبــــي التبــــادل الأن نظریــــة أخطــــار التبــــادل الــــدوليعتبــــر وت
أن محـــددات االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر "MUCHILLEN"االقتصـــادي الفرنســـيیـــرى المباشـــر، حیـــث 

محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة، دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب شرق آسیا رضا عبد السالم،)1(
.125، ص2002وأمریكیا الالتینیة مع التطبیق على مصر، القاهرة،

)2( : Bernard Bonnin, L'entreprise multinationale et l'état, édition études vivantes, France, I 1984, P.86
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، وهـــي : اخـــتالف التـــي جمعهـــا فـــي ســـتة عناصـــركبیـــر مـــع محـــددات التبـــادل الســـلعي و تتشـــابه إلـــى حـــد 
ر اإلنتــاج، وفــرات الحجــم، عــدم كمــال الســلع، التكنولوجیــا، اخــتالف الطلــب، اخــتالف الــوفرة النســبیة لعناصــ

عدم كمال أسواق عناصر اإلنتاج.
وتعتبر إحدى هذه المحددات أو مجموعة منها مسؤولة عن اختالف نفقات اإلنتاج واألسعار النسبیة 
للسـلع بــین البلـدان، فهــي التـي تــدفع الـدول المندمجــة فـي النظــام االقتصـادي الــدولي إلـى التبــادل والحصــول 

.)1(السلع من الخارج بأسعار أقل نسبیا مما لو أنتجتها على أرضهاعلى
ـــة العامـــل األساســـي الـــذي یســـتخدم فـــي تفســـأن"R.Z-Aliber"كـــذلك ویـــرى  یر معـــدل الفائـــدة بمثاب

هــذا باعتبــار أن التوقعــات المتوقعــة بمحتــوى التبــادالت تبقــى غیــر أكیــدة مــع االســتثمار األجنبــي المباشــر، و 
ــــناطقمراعـــاة وجـــود منـــا ــــیم بالمـ ذات العملـــة القویـــة تقـــوم طق نقدیـــة مختلفـــة فـــي العـــالم فالشـــركات التـــي تقـ

باســـتعمال إمكانیـاتــــها المالیـــة  لالســـتثمار فـــي منـــاطق تمتـــاز بعملـــة ضـــعیفة  و نأخـــذ علـــى ســـبیل المثـــال 
سة االستثمــارات األمریكیة في بعض البلدان األوروبیة ذات العملة الضعیفة، مما یجعل المؤس

كل األخطار التي تنجم تغیراته قبل أن تتخذ أي قرار یتعلق بار معدل التبادل و تـــأخذ بعین االعت
.)2(باستثماراتها في الخارج

ومن أهم العوامل التي تدفع إلى خروج االستثمارات األجنبیة المباشرة من الدولة األم إلى الدول 
المضیفة ما یلي:

تصادي في الدولة األم نتیجة انخفاض معدالت النمو وحاالت عدم استقرار الوضع االق- 
الركود أو المنافسة التي تتعرض لها الشركات في الدولة األم.

لالستقرار سیاسي واألمني في الدولة األم، األمر الذي یدفع تلك الشركات إلى البحث ا- 
عن أسواق أخرى تتسم باالستقرار السیاسي واألمني.

ستثماري المشجع على استثمار فائض األموال في الدولة األم.عدم توفر المناخ اال- 

)1( : Mucchielli. J.L, Sollogoub M, "L'échange international Fondements Théorique, et Analysé Empirique",
Economica, Paris.1981. P20

Pierre Jacqumot, Lafirme multinationale, Une introduction économique,  Economica, France, 1990, P.97.)2(
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: محددات االستثمار األجنبي المباشر لدى الدول المضیفة:ثالفرع الثال
الــدول بــین الــدول المتقدمــة و الــدول المضــیفةتختلــف محــددات االســتثمارات األجنبیــة المباشــرة فــي

المؤسسیة للدول النامیة مقارنة بالمتقدمة.ـة و ك الختالف الهیاكل االقتصادیذلو ،النامیة
السیاسات التي تؤثر على قرارات االسـتثمار الخـاص عض الدراسات مجموعة من العوامل و لقد استنتجت بو 

التــي تشــمل العدیــد مــن المؤشــرات االقتصــادیة الدالــة أهمهــا المحــددات االقتصــادیة مــن ,فــي الــدول النامیــة
وتتمثل أهم هذه المحددات فیما یلي:.على مستوى االقتصاد الوطني

ــــاحدرجــــة - ــــاح انفت ــــت درجــــة االنفت ــــث أنــــه كلمــــا كان ــــى العــــالم الخــــارجي، بحی ــــومي عل االقتصــــاد الق
.االســتثمار األجنبــي المباشــركلمــا كــان االقتصــاد القــومي جاذبــا،االقتصــادي علــى العــالم الخــارجي كبیــرة

ســبة الصــادرات والــواردات إلــى النــاتج القــومي، عــالوة إلــى ویمكــن االســتدالل علــى ذلــك مــن خــالل قیــاس ن
.تالتخفیضات في القیود التعریفیة وغیر التعریفیة ودرجة تركز الصادرا

حجــــم الســــوق واحتمــــاالت النمــــو االقتصــــادي تعتبــــر مــــن العوامــــل المهمــــة المــــؤثر علــــى قــــرار تــــوطن-
االسـتثمار المتوقـع یـؤدي إلـى جـذب المزیـد مـنفكبـر حجـم السـوق الحـالي أو .االستثمار األجنبـي المباشـر

یـوفر العدیـد مـن التكـالیف ، ، فوجـود المشـروع االسـتثماري فـي منطقـة ذات اسـتهالك كبیـراألجنبي المباشـر
ومــن تــم العمــل علــى اســتغالل الطاقــة جوهــذا راجــع إلــى الطلــب الكبیــر علــى المنــت.التــي یتحملهــا المســتثمر

.)1(تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة في ظل ثبات التكالیف الثابتةومنه تخفیض, اإلنتاجیة المتاحة
تطور البنیة التحتیة بالدولة المضیفة، وتشمل البنى التحتیة المادیة الطرق والمطارات وخطط السـكك -

وتكمــن أهمیـة هــذا العامـل فــي أن وجـود االتصــاالت ذات الكفـاءة العالیــة تمكـن مــن .واالتصـاالتةالحدیدیـ
وسرعة االتصال بین فروع الشركات األجنبیة في الدولة المضیفة والمركز الرئیسـي فـي الدولـة األم، سهولة

كما أنها تسهل من عملیة تبادل المعلومات والبیانات بین الفروع والمركز ومن المتوقع وجود عالقة إیجابیة 
بیة المباشرة بین البیئة التحتیة المتطورة للدولة المضیفة وتدفق االستثمارات األجن

، ونسبة مساهمة الهاتفویمكن االستدالل على ذاك من خالل عدد خطوط .الدول المضیفةفي هذه
وسائل النقل واالتصاالت إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

:)2(والمالیة ، والحوافز غیر الضریبیة وتتمثل في ما یليةتوفر الحوافز التمویلی-
م أشكالها اإلعانات الحكومیة لتغطیة جزء من تكلفة رأس المال الحوافز التمویلیة ومن أه

واإلنتاج وتكالیف التسویق المرتبطة بالمشروع االستثماري، مشاركة الحكومة في ملكیة 
أسهم المشروعات االستثماریة.

أمیرة حسب هللا دمحم، محددات االستثمار األجنبي المباشر وغیر المباشر في البیئة االستثماریة العربیة دراسة مقارنة( تركیا ،كوریا )1(
.35، ص2005الجنوبیة، مصر)، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، 

)2( Samson  Muradzikwa, Foreign Investment in SADC, Development Policy Research Unit, Working Paper
02/67,2002, p. 18.
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اإلعفاءات الضریبیة ،ومن أهم أشكالهاوتتمثل في الحوافز الضریبیة:الحوافز المالیة
عفاء السلع الرأسمالیة المستوردة من الرسوم الجمركیة وحوافز التصدیر. المؤقتة ، و  ٕ ا

تیسیر الحصول على األراضي والمباني والمرافق ،ومن أشكالها:الحوافز غیر الضریبیة
العامة، وضمان تحویل رأس المال واألرباح إلى الخارج.     

ر هـــذا العامـــل علـــى الهـــدف مـــن االســـتثمارات ویتوقـــف تـــأثی:تحریـــر التجـــارة الخارجیـــة للدولـــة المضـــیفة-
إلى الدولة المضیفة، فتكون العالقة ایجابیة إذا كان الهدف من هذه االستثمارات ةاألجنبیة المباشرة المتدفق

ویسـتدل علـى ذلـك بنسـبة صـادرات وواردات الدولـة المضـیفة مـن .هو التصـدیر مـن داخـل الدولـة المضـیفة
الناتج المحلي اإلجمالي. 

فكلمــا كــان المركــز التنافســي للصــناعات التــي تمتلــك فیهــا :تنــامي القــوة التنافســیة لالقتصــاد القــومي-
وذلــك .الدولــة میــزة تنافســیة فــي حالــة تحســن، كلمــا أدى ذلــك إلــى جــذب المزیــد مــن االســتثمارات األجنبیــة

لمســتخدمة فـي االســتدالل اسوهنـاك العدیـد مــن المقـایی.نتیجـة ارتفـاع عائــد االسـتثمار فــي تلـك الصــناعات
عن القوة التنافسیة لالقتصاد القومي منها معدل نمو الصادرات، الرقم القیاسي ألسعار الصادرات.

، االسـتثمارات األجنبیــة المباشــرةالكلیـة للــدول المضــیفة تـؤثر فــي جــدباسـتقرار المؤشــرات االقتصــادي-
ویعـود السـبب .االقتصادي یشكالن حـافز كبیـر لـذلكفارتفاع النمو االقتصادي ودرجة عالیة من االستقرار 

والتــي تعتبــر طویلــة االســتثمارات األجنبیــة المباشــرةفــي االهتمــام بالمؤشــرات االقتصــادیة الكلیــة إلــى طبیعــة
)1(و أثـر كبیـر علیهـاذلذا فإن تأثرها باألوضاع االقتصادیة السائدة في الدولـة المضـیفة .األجل في الغالب

.
ــــاك ــــدفقوهن ــــد مــــن ت ــــى جــــذب المزی ــــة مــــن المحــــددات األخــــرى تشــــمل عــــدة عوامــــل تعمــــل عل جمل

منهــــا التشــــریعات القانونیــــة والمؤسســــاتیة واألنظمــــة ،االســــتثمارات األجنبیــــة المباشــــرة فــــي الــــدول المضــــیفة
وغیاب باإلضافة إلى تمیز النظام السیاسي بالدیمقراطیة واالستقرار السیاسي واألمني.المصرفیة

كما أن زیادة التدخل الحكومي في النشاط االقتصادي تؤثر بشكل سلبي على زیادة .الت الحروباحتما
.)2(هذا النوع من االستثمار

ویمكننا اإلشارة إلى جملة من المحددات األخرى ، التي تؤثر على حجم االستثمارات األجنبیة 
إلى الدولة المضیفة في الشكل الموالي:ةالمباشرة المتدفق

، االتجاھات الدولیة المعاصرة في مجال االستثمار، ورقة مقدمة إلى ندوة: تطویر البنیة المالیة التحتیة 1997صبري عبد الرحمن، )1(
.8سبتمبر، عمان، ص /، أیلول19- 17ادیة، في الوطن العربي، منتدى الفكر العربي والجمعیة العربیة للبحوث االقتص

مصطفى دمحم عز العرب، االستثمارات األجنبیة: دراسة مقارنة لتحدید مركز مصر التنافسي، بحث مقدم للمؤتمر السنوي الثالث )2(
.3ص ،1988عشر لالقتصادیین المصریین، الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي واإلحصاء والتشریع، القاھرة،نوفمبر 
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المباشر األجنبيلالستثمار: محددات البلدان المضیفة )1-1(الشكل 
األجنبي المباشر االستثمارنوع محددات البلدان المضیفة

حسب دوافع الشركاتمصنفا 
الرئیسیة في البلدان المضیفةاالقتصادیةالمحددات 

 األجنبي المباشراالستثمارإطار سیاسات
االجتماعيیاسي و و الساالقتصادياالستقرار
قواعد بشأن الدخول و العملیات
معاییر معاملة الشركات الفرعیة األجنبیة
سیاسات بشأن أداء و هیكل األسواق (و بصفة خاصة
(المنافسة و السیاسات التي تحكم االندماجات و الممتلكات
االتفاقیات الدولیة بشأن االستثمار األجنبي المباشر
سیاسة الخصخصة
تجارة الخارجیة (الرسوم الجمركیة و الحواجز غیر الجمركیة)سیاسة ال

الخارجیة’ و انسجام االستثمار األجنبي المباشر مع سیاسات التجار
السیاسة الضریبیة

محددات اقتصادیة
تسهیالت لشركات األعمال
(و یشمل أنشطة بناء العالقة و تولید االستثمارات) تشجیع االستثمار
حوافز االستثمار
كلفة عدم االنضباط (مرتبطة بالفساد و الكفاءة اإلداریة)ت
(مثال ، المدرس الثنائیة اللغة ، نوعیة الحیاة) مرافق اجتماعیة
خدمات ما بعد االستثمار

البحث عن األسواق

البحث عن موارد األصول

البحث عن الكفاءة

حجم السوق و نصیب الفرد من الدخل
نمو السوق
ول إلى األسواق اإلقلیمیة و العالمیةفرص الوص
تفضیالت المستهلكین الممیزة للبلد
هیكل األسواق

مواد خام
العمل غیر الماهر منخفض التكلفة
العمل الماهر
(مثال: عالمة المصنع) أصول إضافیة تكنولوجیا و تجدیدیة
و یشمل المتجسد منها في األفراد و الشركات و التكتالت

و األصول الواردة أعاله، معدلة حسبتكلفة الموارد
إنتاجیة العمل
تكلفة مدخالت أخرى ، مثل تكلفة النقل و المواصالت
إلى/ من/داخل االقتصاد المضیف ومنتجات أخرى وسیطة
 تكامل إقلیمي تقود إلى إنشاء شبكاتاتفاقیةالعضویة في
عمل إقلیمیة للشركات

Source : UNCTAD World investment Report 1998, Trends and Determinants, Table IV. 1, p.91.
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.على الدول النامیةاألجنبي المباشراالستثمارلسیاسة استهدافاآلثار المتوقعةالمطلب الثالث:
نفستحقیقإمكانیةضرورةیعني، المالدولةالمباشراألجنبياالستثمارإسهاماتحجمكبر

علىیتوقففاألمر.الدرجةبنفسحدوثهالمتوقعمنلیسالعكسحتىأو،رىأخدولةفيالنجاحدرجة
یستلزمالمادولةفياألجنبیةالشركاتإلحدىالسلبیةالممارساتوان،عدیدةومتغیراتعوامل

وبالتالي یمكن القول بأن هذا النوع من ،األخرىالشركاتعلىالممارساتهذهتعمیمبالضرورة
فالبعض یؤید و له حججه، والبعض نل محورا للجدل بین الباحثیـن والمفكرین االقتصادییاالستثمار، سیظ
:المباشراألجنبياالستثماراستهداف أهم آثار ىوفیما یلي نتطرق إل.له أیضا مبرراتهاآلخر یعارض و 

المحليراالستثماعلىالمباشر األجنبياالستثمار أثرالفرع األول:
) مضاعفزیادة الدخل (عالقة إلىوتؤدياالقتصادیة فان زیادة االستثمار المحلي وفقا للنظریة

حیث ،المباشراألجنبيونفس الشيء ینطبق على االستثمار .ومن ثم زیادة معدل النمو والعكس صحیح
األجنبيراالستثماالمباشر تتمثل في مدى مزاحمة األجنبيالمشاكل المرتبطة باالستثمار إحدى)1(أن

ثر تحفیزي أأمر مثبط أثله األجنبيراالستثماالمباشر لالستثمار المحلي في الدول المضیفة، بمعنى هل 
المباشر األجنبيوالتكاملیة بین االستثمار اإلحاللبأثريلك العالقة ذلالستثمار المحلي؟ كما یطلق على 

.ولةدنمو االقتصادي في العلى التأثیرواالستثمار المحلي في الدولة المضیفة ، وما لذلك من 
ي، عن طریق نزیادة الدخل الوطإلىزیادة حجم االستثمار یؤدي أنترىالنظریة االقتصادیة الكینزیةف

ع معدل النمو.ارتفیساهم في اأنالمتوقع هذا منو .kاثر المضاعف 
.)2(لدول المضیفةاالمباشر في األجنبياالستثمار تدفقاتعلى اآلخرهذا الطرح قد ینطبق هو إن

:   أنحیث 
I = Id + If

I: في االقتصاد محل الدراسة.اإلجماليحجم االستثمار إلىتشیر
Id: حجم االستثمار المحلي.إلىتشیر
Ifالمباشر.  األجنبيحجم االستثمار إلى: تشیر

، كما یمكن أجنبیةالأمو المباشر بواسطة رؤوس األجنبيیتم تمویل االستثمار أنومن المفترض 
تمویل استثماراتهم عن طریق االقتراض من السوق المحلي للدولة إلىاألجانبالمستثمرین ءلجو 

مشورة،، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم أطروحة دكتوراه غیر منشورة,األجنبي المباشر في الجزائراالستثماریونس دحماني، إشكالیة1(
.75-72، ص 2010، 03رالتسییر، جامعة الجزائ

.47قویدري محمد، مرجع سابق، ص)2(
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یترتب علیه األمر،األجنبیةالشركات إلىوبالتالي فان جزءا من المدخرات المحلیة یتم توجیهه ،المضیفة
حرمان المستثمرین المحلیین من تمویل استثماراتهم.

ياالحاللواألثرالتكاملي األثرتحدد العالقة بین األجنبي، فان طریقة تمویل االستثمار األساسذا على ه
لهذا النوع من االستثمار، واالستثمار المحلي.

والذي ،المباشر، والخاصة باالستثمار االبتكارياألجنبيفي االستثمار "شومبیثر"فكرةإلىواستنادا 
الشركات متعددة أصولمعظم أنفقد الحظ .اإلحاللارات عن طریق عملیات ل االبتكوایقصد به ز 

الجنسیات وفروعها في الدول المضیفة  تنطوي على تكنولوجیات متقدمة، مهارات راقیة، وقنوات لتسویق 
المنتجات دولیا.

ال تصمد أنوقع ذا كان االستثمار المحلي في الدول المضیفة یستخدم تكنولوجیا تقلیدیة، فمن المتإف
مما یترتب علیه خروج العدید من .الجنسیاتمتعددةالمنافسة مع فروع الشركات أمامالشركات المحلیة

وبالتالي، یقال .المحلیةاالستثماراتالمشروعات من دائرة النشاط االقتصادي، ومنه سوف ینخفض حجم 
االقتصادي في الدول با على معدل النموذلك سلویؤثر ،إحاللياثر المباشر لهاألجنبياالستثمار أن
.)1(المؤثرة على النمو االقتصادياألخرىع العوامل باتتضیفة  بفر ضالم

حلیة مها المحلیة، وان الشركات التكانت الدول المضیفة تملك تكنولوجیا متقدمة بواسطة شركاإذاأما
األجنبيحدیثة محل القدیمة ، وان االستثمار التكنولوجیا الإحاللفي الدول المضیفة لدیها القدرة على 
التكاملي والذي یحفز على مزید من األثر، فهذا ینشا أجنبیةأموالالمباشر یتم تمویله من خالل رؤوس 

یفة.ضدول الملللنمو االقتصادي ا
ینشا عندما:ياالحاللاألثرأنمن خالل ما سبق یتضح

تراض من السوق المحلي في الدولة المضیفة.قمن خالل االاألجنبيجزء من االستثمار تمویل یتم -
،التي تملك تكنولوجیا متقدمةاألجنبیةمنافسة الشركات أمامال تقوى الشركات المحلیة على الصمود - 

مقارنة بمثیالتها في الدول المضیفة.
عندما:ئالتكاملي فینشاألثرأما

فقط.األجنبیةاألموالوس المباشرة من رؤ األجنبیةیتم تمویل االستثمارات - 
أو.األجنبیةالمنافسة مع الشركات أمامعندما تمتلك الشركات المحلیة تكنولوجیا تمكنها من الصمود - 

على البحوث والتطویر اإلنفاقالذي یحفز الشركات المحلیة على زیادة اإلنتاجیةعند اثر عوائد 
وفقا أخرىإلىتختلف من دولة اإلحاللأولیة درجة التكامأنالستحدث تكنولوجیا متقدمة. مع مالحظة 

).األجلطویلة أوللسیاسات المحلیة المتبعة ووفقا لفترة الزمنیة (قصیرة 
)1( Achour, A.S, Growth and Globalization Challenger for Arab Business the To of  the 21 century :An Economic

and Managerial Perspective , Conference en Economies Globalization : Impact on Arab Business , 28
September1996, pp : 8-9
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، حیث قامت بتحلیل اثر تدفقات االستثمار 2000لعام "Agosin and Mayer"دراسةوحسب 
في النامیةالمضیفةن الدولمزاحمة االستثمار المحلي في عینه مأوالمباشر على تحفیز األجنبي
إلىفي البدایة تم تجزئة الفترة .) 1996- 1970(الالتینیة خالل الفترةوأمریكاواسیا أفریقیا

أنمن الدراسة اتضح)Panel Data(وتم االعتماد على.)1996–1986(و) 1980–1976(الفترتین
، وخالل نفس أخرىإلىاختلف من دولة )Crowd out or Crowd in iffect(التحفیزأواثر المزاحمة 

خالل الفترة أفریقیافي تحفیزيرهناك أثل وجد لیس افعلى سبیل المث.أخرىإلىالدولة من فترة 
، )1980–1976(تكاملي خالل الفترتینأو، وذلك على الرغم من وجود اثر تحفیزي )1996–1970(
على العكس من .زي خالل جمیع الفترات السابقةفكان هناك اثر تحفیآسیافي أما. )1996–1986(

الالتینیة خالل جمیع الفترات سابقة الذكر.أمریكیا(مزاحمة) في إحاللياألثرذلك كان 
، وله اثر اآلسیویةالمباشر له اثر تحفیزي في الدول األجنبياالستثمار إلىوقد توصلت الدراسة 

.إفریقیااثر محاید في الالتینیة، ولهأمریكامزاحمة في دول 

.تكنولوجیاالتقدمعوائدعلىالمباشراألجنبيرأثر االستثماالفرع الثاني:

یلزمها والتجهیزات ، مع مااآلالتمن الرأسمالیةالمقصود بالتكنولوجیا جملة المواد المصنعة والسلع إن
, الوثائق،اإلنتاجیةبالفنون لقةالمتعالخبرات والمهارات إلىإضافة.التصمیم والتنفیذأعمالمن 

.التدریب والتعلیموأعمالتعلیمات الصیانة ، , برامج التشغیل, الرسومات
تلك أهمالدول المضیفة، تتمثل إلىهناك العدید من القنوات التي تنقل من خاللها التكنولوجیا المتقدمة 

)1(القنوات فیما یلي:

.مالیةوالرأسالوردات من السلع الوسیطة - 
للشركات المحلیة.األجنبیةالترخیص باستخدام التكنولوجیا من قبل الشركات - 
ونظرتها المحلیة.األجنبیةاالتفاقیات التعاون بین الشركات - 
المباشر.األجنبياالستثمار - 

ویمكن اعتبار أن االستثمار األجنبي المباشر من بین القنوات األساسیة لنقل التكنولوجیا، نظرا الن 
التكنولوجیات الجدیدة قد ال تكون متاحة تجاریا، إذ تفرض الشركات صاحبة االختراع احتكارا على 

كما أن التكنولوجیا المنقولة بواسطة اتفاقیات التراخیصمنتجاتها، وقد ال تسمح باستخدامها عن طریق 
االتفاقیات.الفروع تكون أكثر حداثة من تلك المباعة عن طریق 

)1( Huge , J.R.V Growth Performance during 1978-1997 , IMF , Policy Discussion paper , PDP/99/1, Honduras
,January 1999, p: 17
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عن واإلنتاجیةاإلنتاجالمباشر استخدام تكنولوجیا متقدمة في مجال األجنبيستثمار ویصاحب اال
أنحیث المباشر، األجنبيعلى البحوث والتطویر من قبل الشركات القائمة باالستثمار اإلنفاقزیادة 

مال رأسلكذالمال الخاص بما في رأسالتغیر التكنولوجي یعد بمثابة متغیر داخلي وان زیادة 
.زیادة مستوى التقدم التكنولوجي لالقتصاد ككلإلىالمباشر یؤدي األجنبياالستثمار 

نظرا ,)Technology Transfer(بأنه قناة لنقل التكنولوجیا ،المباشراألجنبياالستثمار یوصف
، ومن تملتسویقن التكنولوجیا ال تتضمن العملیات التقنیة العملیة بل المؤسسیة و اإلداریة و مهارات األ
-Technological Spill(نولوجى المنافع الثانویة التي تجنیها الدول المضیفة تتمثل بآثار االنتشار التكف

over(أثر المضاعف التكنولوجيـمن خالل ما یسمى ب))MultiplierTechnological(.یعمل إذ
)1(.نطاق واسع على نشر التكنولوجیا و أسالیب اإلدارة الحدیثة علىذاالمضاعف ه

والدول النامیة بصفة عامة من تدفق االستثمار األجنبي المباشر في ،الجزائرةومن أجل استفاد
)2(:یليینبغي توفیر البیئة المناسبة لذلك، ومن أهم شروطها ما امجال نقل التكنولوجی

.الشریك األجنبيتطویر قوانین ضمان نقل التكنولوجیا في عقود االستثمار مع. 1
.تحسین القدرات التفاوضیة في مجال نقل التكنولوجیا .2
.تطویر أسالیب تكوین اإلطارات بما یعزز قدرتها على استیعاب وتوظیف التكنولوجیات الحدیثة.3
.نظم قواعد المعلومات الحدیثةمتسهیل توفیر المعلومة العلمیة والتكنولوجیة باستخدا.4
ارف والخبرات، ولیس فقط المنتجات ووسائل اإلنتاج.انتهاج سیاسات تطویر المع.5

،العواملمنآخرعددعنتتوقفمنهاواالستفادةالمنقولةالتكنولوجیافاعلیةفان،أخرىناحیةومن
العواملأو.النامیةالدولةلخصائصالمنقولةالتكنولوجیاونوعللمستوىالنسبيتالؤمالدرجةأهمها

الدولةأهدافمعالتكنولوجیاهذهاتفاقمدىذلكإلىافضوی. التكنولوجیاتلكوعلنفیهاالمالئمة
ة،بالعمالالمتصلةواألهدافبها،المتصلبالنشاطالخاصالفنيوالتحدیثبالتطویرالخاصةالمضیفة

.فیهاوالمتوفرةالعملةالقوةواستغاللالبطالةمنكالحد
االستثماراتوخاصةالمضیفةالدولةداخلالمستقطبةاألجنبیةتاالستثماراخصائصفيوالناظر

والتي.االستثمارلهذاالمصدرةالدولفيالمقامةوالتطویرالبحوثنتائجعلىاعتمادهایالحظالمباشرة،
المالرأساستخدامتكثیفعلىیعملغلبهاأف.الدولةلهذهوبیئةاقتصادیةطلباتتمعلىبدورهاتستند

، 1987محمد السید، سعید، الشركات متعددة الجنسیة، وأثرها االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة،الهیئة المصریة للكتاب، مصر،)1(
146ص

146، ص2011، 1عمان، ط-توزیعنقـال عن: حسین كریم حمزة،العولمة المالیة والنمو االقتصادي، دار صفاء للنشر وال
، مداخلة مقدمة في -حالة الجزائر- بوجمعة بالل، شكیب أنور شریف، بیئة األعمال واستقطاب االستثمار األجنبي المباشر)2(

المركز الجامعي بشار، یومي "،الملتقى الدولي األول حول"االستثمار األجنبي ونقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة
2، ص2008ي/فیفر 02/03
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المضیفةالدولةفياالقتصادیةالظروفتقضيحینفيالعمالة،تكثیفمنبدلاإلنتاجیةعملیاتالفي
یتناسببما،اإلنتاجیةالعملیاتعلىالعدیدفيالعملعنصرتكثیفعلىتمتدالتيالصناعاتاستخدام

)1(.منهاوالحدالبطالةالمستویاتتقلیلمنالدولةلهذهالفعالةاالحتیاجاتمع

دفع عملیة التنمیة تعتبر حجر األساس في،تطورهامها و فالتكنولوجیا بغض النظر عن درجة تقد
االستثمار ب ذمنها النامیة إلى جذا سعت كل البلدان و وله.االجتماعیة في البلدان النامیةاالقتصادیة و 

وتمكنت . ا المستثمر األجنبيأمال في الحصول على الموارد التكنولوجیة و التي یملكهاألجنبي المباشر
متمثلة على إقامة مشاریع إنتاجیة ذات مستوى االستثمار األجنبي المباشرمن االستفادةبعض الدول من 
في دول مجلس التعاون الخلیجي توكیماویاوالبتر مشروعات الصناعات النفطیة مثل .متقدم تكنولوجیا

.لكترونیة في جنوب شرق آسیاإضافة إلى مشروعات الصناعة اال.لیبیاوالعراق و 
والطرق ءواستفادت بعض الدول في تصمیم وتنفیذ معظم مشاریع البنیة األساسیة المتقدمة كالكهربا

ساعد في سد االستثمار األجنبي المباشر وبالتالي ،الموانئوالجسور ومحطات تحلیة المیاه والمطارات و 
ویحدث ،)2(اصة في مجال صناعة االلكترونیات الدقیقةالفجوة التقنیة بین الدول النامیة والمتقدمة وخ

عد على امن خالل المنافسة بما یسأو، األجنبیةهذا من خالل عملیات المحاكاة ونسخ التكنولوجیا 
الشركات إلىاألجنبیةخالل انتقال المهارات من فروع الشركات أومحلیا، اإلنتاجأسالیبتطویر 
.المحلیة

على تمویل التنمیة:المباشراألجنبير االستثمار اث: ثالفرع الثال
أحد المصادر المهمة لتمویل عملیة التنمیة في البلدان النامیة المباشراألجنبياالستثمار یعد

لك التي تعاني من ضعف أنظمتها المالیة و ذوك،وخاصة التي تعاني من قصور مواردها المالیة
الوافد المباشراألجنبياالستثمار الموارد المحلیة، فضال عن إعطاء فهو یساهم في سد فجوة .التنظیمیة

جل التي تمتاز بسرعة منها القصیرة األعكس التدفقات األخرى و ىعل.استقرارا أكثر للدول المتلقیة له
على صعید التمویل عندما تخلق المباشراألجنبيالستثمار لویمكن أن یظهر األثر المباشر .تقلب عالیة

فرأس المال الخاص یوصف بأنه المتلقیة.جة األولى منه تیارا الحقا من االستثمار اتجاه الدول المو 
یدفع بالمستثمر األساسي یتوسع في دخوله للدولة المضیفة و فإذا نجحت التجربة األولى فإنه ،حذر

.75- 72ص مرجع سابق,یونس دحماني،)1(
.113-112، ص2005، عمان، 1یع،طز عبد هللا، االستثمار األجنبي المباشر، دار النفائس للنشر والتو محمد عبد العزیز)2(

.146، ص2011، 1عمان، ط-نقــال عن: حسین كریم حمزة،العولمة المالیة والنمو االقتصادي، دار صفاء للنشر والتوزیع
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كما ،المحلیةلك وقد تتداخل االستثمارات األجنبیة مع ذكما یشجع اآلخرین على .بتوسیع استثماراته
.)1(قاعدة لخلق مناخ مناسب فیهاالمضیفةفي الدولةاالستثمار األجنبي المباشریمكن أن یشكل 
معظم الدول أنالمباشرة ، وذلك على اعتبار األجنبیةاالستثمارات أثارأهممن األثریعتبر هذا 

تویات القتصادیة بها، بسبب انخفاض مسلبعث التنمیة اةالالزماألموالالنامیة تعاني نقصا في رؤوس 
ذات األجنبیةالقروض إلىباللجوء إماما یضطرها لتعویض هذا النقص ر.دخلها ومنه مستویات االدخا

إلىللجوء وأمافي المدیین المتوسط والطویل، الوطنيالسلبي على االقتصاد واألثرالتكلفة المرتفعة 
أموالهارتستثمعظمها من طرف شركات متعددة الجنسیات متأتيالمباشرة، التي األجنبیةاالستثمارات 

.في قطاعات اقتصادیة متطورة یصعب على الشركات الوطنیة االستثمار فیها
المباشر یعد وسیلة لتحویل الموارد األجنبياالستثمار أنكان االعتقاد السائد في الدول النامیة 

ن معظم أواقع الحال یثبت أنالدول مصدر هذه االستثمارات . غیر إلى االقتصادیة من الدول المضیفة 
األخیرةمن هذه االستثمارات، مما لهذه أمكانتتجه وبشكل تتنافسي نحو جذب ما أصبحتالدول النامیة 

من دور كبیر قد تؤدیه في تطویر اقتصادیاتها الوطنیة.
المال رأسع معین یشكل جزءا مهما من قطاإلىالمباشر باتجاهه األجنبيفاالستثمار 

بل وقد یشكل جزءا قد یكون مهما من االستثمار الكلي للدولة. هكذا تضل لقطاع،المستثمر في هذا 
أخرىأسیویةوأقطار، وسنغافورة ، اواندونیسیاالستثمارات الجدیدة في بعض الدول النامیة كالصین، 

.أجنبيأصلمن خالل موارد ذات باألصلممولة 

اآلثار المحتملة على میزان المدفوعات::الفرع الرابع 
یرى فریق من الباحثین أن االستثمار األجنبي المباشر یمكن أن یلعب دورًا جوهریًا في تحسین 
هیكل التجارة الخارجیة القتصاد البلد المضیف، ومن ثم على میزان مدفوعاتها من خالل قدرة هذه 

صول إلى األسواق العالمیة من حیث زیادة قدرتها التصدیریة وغزو أسواق عالمیة االستثمارات على الو 
.جدیدة وبالتالي تحقیق فائض أو تقلیل العجز في المیزان التجاري

،وقد تترك تدفقات رؤوس األموال األجنبیة آثارا سلبیة على موازین المدفوعات في الدول المضیفة
ثمرة في هذه الدول إلى مرحلة معینة من نموها بحیث یصبح مقدار ما حیث تصل رؤوس األموال المست

توازن أنوال شك .تستنزفه من أرباح وفوائد من هذه الدول یفوق بكثیر حجم ما یتدفق منها إلى هذه الدول
المستثمرة فیها یتطلب نموا األموالمیزان المدفوعات في الدول النامیة التي تتمیز بضخامة حجم رؤوس 

نما أیضا أعلى من معدل سری ٕ عا في الصادرات، لیس فقط أسرع من نمو أجمالي الناتج المحلي فحسب وا
تحقیق هذا الشرط، فلیس فإذا لم یسهم رأس المال األجنبي وسیاسات التنمیة المطبقة في .نمو االستیراد

149، ص، مرجع سابقحسین كریم حمزة،العولمة المالیة والنمو االقتصاد)1(
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المتوسط جلاألظاهرة العجز في میزان المدفوعات في باإلمكان أن یتغلب االقتصاد القومي على
. )1(والطویل

األجنبي المباشر على میزان المدفوعات الخاص بالبلد المضیف یمكن أن إن تأثیر االستثمار 
یتحقق عن طریق عدة قنوات. فاألول عن طریق التأثیر اإلیجابي على حساب رأس المال في میزان 

اعتبارها إضافة إلیه، وذلك في بدایة األجنبي المباشر بالمدفوعات الذي تسجل فیه تدفقات االستثمار
عن طریق التأثیر على أما الثاني تدفق هذه االستثمارات للبلد المضیف (األثر المباشر أو المبدئي). 

المیزان التجاري للبلد المضیف من حیث التوسع في التبادل التجاري (الصادرات والواردات) مع دول 
ألرباح والرسوم اإلداریة (اإلتاوات ورسوم حقوق االمتیاز التي هو التحویالت الخاصة با. والثالثالعالم

تدفعها الشركة التابعة للشركة األم مقابل الحصول على حق استخدام اسم وشعار ونظام عمل الشركة 
األم) وغیرها من البنود المرتبطة باالستثمارات األجنبیة من البلد المضیف نحو الخارج مما یؤثر سلبًا على 

.مدفوعاتمیزان ال

توضح األدبیات االقتصادیة أن آثار االستثمار األجنبي المباشر على میزان المدفوعات القتصاد 
البلد المضیف تعتمد بشكل رئیس على دوافع المستثمر األجنبي المباشر من تحویل جزء من استثماراته 

قد یعمل على تحقیق فائض في ن االستثمار األجنبي المباشروعلى الرغم من أ.خارج حدود دولة األم
المیزان التجاري عن طریق الزیادة في حجم الصادرات، إال أنه قد یعمل أیضا على زیادة العجز في 
المیزان التجاري عن طریق زیادة حجم الواردات، أو یؤثر سلبًا على میزان المدفوعات بشكل عام عن 

.رجطریق تحویل األرباح وغیرها من رؤوس األموال إلى الخا
فإذا كان الهدف الرئیس لالستثمار األجنبي المباشر خدمة السوق المحلیة للدولة المضیفة عن طریق 
إنتاج السلع نفسها والخدمات بدًال من العملیات التصدیریة من قبل الشركة األم (االستثمار الباحث عن 

ي غیر واضح. فمن جهة ستنخفض األسواق)، فإن تأثیر هذه النوع من االستثمارات على المیزان التجار 
قیمة وحجم الواردات بسبب إحالل صادرات الشركة األجنبیة بالتصنیع في البلد المضیف، كما أن هذا 
النوع قد یقوم بتصدیر منتجاته إلى البلدان المجاورة للبلد المضیف، مما یعني تحسنا في المیزان التجاري 

.عن طریق تقلیل الواردات وزیادة في الصادرات

في الجهة المقابلة قد تقوم الشركة األجنبیة باالعتماد على مدخالت اإلنتاج كالمواد الخام والمنتجات 
الوسیطة المستوردة من الخارج بدًال من اعتمادها على المدخالت المحلیة، مما یعني زیادة الواردات، 

الجرائر مثال،في األجنبیة العاملة (أقرب مثال لذلك المطاعمفي المیزان التجاري وبالتالي حدوث عجز 

)1( . Journals //1-E.D. Domdr, The Effect of Foreign Investment on the Balance of payments, American
Econimic Review, December1950, p314.

األجنبي المباشراالستثمار انظر المطلب األول أشكال
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كذلك االستثمار الرئیسة في بلد الشركة األم).التي تستورد أغلب مدخالتها اإلنتاجیة من المصانع
-Non(المباشر في قطاع الخدمات الذي یتعامل في منتجات غیر قابلة للتبادل التجارياألجنبي 

tradable products(،محلي، لیس له أي تأثیر على المیزان التجاري للبلد والذي یسعى لخدمة السوق ال
بینما نجد أن االستثمار الباحث عن الموارد المضیف لعدم تحقق التبادل التجاري (قطاع الفنادق مثًال).

نتیجة لقیام الشركة األجنبیة بتصدیر المنتجات ,الطبیعیة له تأثیرات إیجابیة كبیرة على المیزان التجاري
لبلد األم والبلدان األخرى (شركات العاملة في قطاع النفط والمعادن في). وأخیرًا نجد أن األولیة إلى ا

االستثمار الباحث عن الكفاءة له أیضا تأثیرات كبیرة على المیزان التجاري ولكنها غیر محسومة. حیث 
.لشركة األجنبیةتعتمد درجة تأثیر هذا النوع على میزان المدفوعات على حجم وقیمة الصادرات وواردات ا

إذن ال یمكن الجزم بأن االستثمار األجنبي المباشر یعمل على تقلیص حجم العجز في میزان 
المدفوعات للدول المضیفة. فقد یعمل على تحسین حساب رأس المال في البدایة ولكنه قد یؤثر سلبًا على 

یة للمستثمر األجنبي. كما أن المستثمر الحساب نفسه في األجل المتوسط نتیجة للتعامالت المالیة الخارج
.)1(التجارياألجنبي قد یزید من حجم العجز في المیزان التجاري نتیجة لعدم التوازن في حجم وقیم التبادل 

،االستثمار األجنبي المباشر وآثاره على میزان المدفوعات،د.علي جاسم الصادق)1(
http://www.aleqt.com/2011/01/27/article_496749.html
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المبحث الثاني: تحلیل مفاهیم األهداف اإلنمائیة محل الدراسة
القتصادیة القائمة ویعكس إلى حد كبیر وضعیة باقي النمو االقتصادي یشیر إلى طبیعة الحالة ا

المؤشرات االقتصادیة كهدف رئیسي تستهدفه أي سیاسة اقتصادیة قائمة، حیث انه خالل استهداف 
تحسین معدالت النمو االقتصادي فإن ذلك یتضمن استهداف تنمیة الصادرات غیر النفطیة من خالل 

ذلك وفیما یلي نتعرف عن ماهیة النمو االقتصادي و تنمیة زیادة االستثمار واإلنتاج. وانطالقا من 
الصادرات غیر النفطیة.

النمو االقتصاديماهیةالمطلب األول:
في العناصر التالیةتطور مفاهیم النموىوالقیاسه،نتعرف عن مفهوم النمو االقتصادي، وطرق 

الفرع األول : تعریف النمو وأنواعه

بالزیادة المستمرة في كمیة السلع والخدمات المنتجة االقتصادي بصفة عامةلنمویمكن أن نعرف او 
"حدوث زیادة في إجمالي الناتج المحلي :ویقصد به أیضا،)1(من طرف الفرد في محیط اقتصادي معین

)2(الحقیقي"أو إجمالي الدخل الوطني بما یحقق زیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل 

بالزیادة في إجمالي الدخل الداخلي للبلد مع كل ما یحققه من زیادة في نصیب خاصةوبصفة 
ینبغي أن یساهم النمو االقتصادي في زیادة الدخل . وبغیة تحقیق النمو المستدام،الفرد من الدخل الحقیقي

أن تختفي أن تكون الزیادة في الدخل على المدى الطویل، أي أنها ال تختفي بمجرد و .الفردي الحقیقي
األسباب.

وعادة ما یقاس .على أنه الزیادة في الدخل أو الناتج عبر الزمن)3(ویعرف أیضا النمو االقتصادي
معدل النمو االقتصادي بمعدل التغیر في الناتج أو الدخل الحقیقي، أو معدل نمو دخل الفرد الحقیقي بدال 

یعاب على معدل التغیر في الدخل القومي اإلجمالي و .من معدل نمو الدخل أو الناتج القومي اإلجمالي
فقد یحقق االقتصاد القومي معدال للنمو الدخل.أو معدل نمو الدخل الفردي أنه ال یعكس نمط توزیع 

ولعل أسباب ذلك أن سوء .به سكان المجتمعرمثال وال یشع%6أ و %7الحقیقي یصل إلى نحو 
.القوميتوزیع الدخل یخفي هذا النمو في الناتج

)1( Jean Arrous, Les théories de la croissance , Paris, éditions du seuil, 1999, p9
,1999 ,اإلسكندریة,الجامعیةالدار,ومشكالتهاواالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیة,أحمدیسريالرحمانعبد,عجمیةالعزیزعبدمحمد)2(

48 :ص
.7ص، 2009معھد اإلدارة العلیا، مصر،ونیس فرج عبد العال، خالد البندري، التنمیة االقتصادیة: مدخل التنمیة المستدامة،)3(

http://www.aleqt.com/2011/01/27/article_496749.html
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)1(ویمكن تصنیف أنواع النمو إلى

: یتمثل هذا النمو في كون نمو الدخل یتم )Croissance extensive( االقتصادي الموسعالنمو- 
بنفس معدل نمو السكان،  أي أن الدخل الفردي ساكن .

ون نمو الدخل یفوق ): یتمثل هذا النمو في كCroissance intensiveالنمو االقتصادي المكثف (- 
نمو السكان وبالتالي فإن الدخل الفردي یرتفع.

أو العوامل المحددة للنمو، ولما كانت عملیة النمو االقتصاديوتتباین آراء االقتصادیین حول مصادر
النمو تمثل تفاعال بین عدة عوامل اقتصادیة وغیر اقتصادیة، تؤثر في عملیة النمو االقتصادي، وتتأثر 

فإننا سوف نتطرق إلى هذه العوامل أو المحددات المسئولة إحداث (ویؤثر بعضها في البعض اآلخر،بها
.)المواليثالنمو المبح

قیاس النمو االقتصادي:الثانيالفرع 
وسنتطرق إلى مقیاسین .هناك عدة طرق لقیاس النمو االقتصادي ودراسة محدداته واتجاهاته

أساسیتین: 
االقتصادي الكلي عبر فالنمو االقتصادي یعبر عن الزیادة في اإلنتاجالمقیاس األولفحسب 

الزمن، عادة ما یكون سنة، ویعتبر المقیاس األفضل لهذا اإلنتاج هو الناتج القومي اإلجمالي الحقیقي
real GNP).(

الناتج القومي اإلجمالي أما.نمویعني أن االقتصاد یفتزاید الناتج القومي اإلجمالي الحقیقي
بینما الناتج القومي اإلجمالي الحقیقي المتناقص .الحقیقي المستقر فیعني أن االقتصاد القومي ساكن

بغیة استبعاد أثر مقوم  باألسعار النقدیة الحقیقیةلكن اإلنتاج القومي .فیعني أن االقتصاد القومي یتراجع
تقلبات األسعار.
تج المحلي اإلجمالي بأنه القیمة االسمیة أو الحقیقیة للسلع الخدمات النهائیة المنتجة خالل ویعرف النا

ا التعریف على عناصر التمیز اآلتیة لمفهوم ذویعتمد ه.باستخدام الموارد االقتصادیة للبلد أو اإلقلیم،سنة
الناتج المحلي اإلجمالي:

یة ) والخدمات غیر الملموسة كالتعلیم.احتساب كافة السلع الملموسة ( كالمالبس واألغذ-1
فتهمل المواد الوسیطة المستخدمة في .بالمنتجات النهائیةحصر السلع والخدمات المحتسبة-2

عملیات اإلنتاج سواء كانت مواد خام وشبه خام أو شبه مصنوعة أو تامة الصنع، وذاك بغیة 
تفادي التكرار في الحسابات القومیة.

Jacque Brasseul ,  Introduction à l’Economie du Développement, Paris,  Armond colin édition, 1993, p13)1(
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حیث یمكن أن .یة للناتج المحلي اإلجمالي حسب الهدف من اعتماد الحقائقاعتماد القیمة الحقیق-3
والشك أن .یحسب هذا الناتج باألسعار الجاریة أو األسعار الثابتة (أو من خالل مخفضات القیم)

القیم الحقیقیة أدق في حاالت التشخیص والمقارنة والتنبؤ من القیم السوقیة.
فمثال عندما .وحكومات البلد أو اإلقلیم المعینبنشاطات مقیميالناتج المحلي اإلجمالي یرتبط -4

في الجزائر بشكل مؤقت فإنه سوف ینتج جزء من الناتج الجزائري، وهكذا أجنبيیعمل شخص 
عندما یملك هذا الشخص معمال في الجزائر فإن إنتاج هذا المعمل یكون جزء من الناتج 

الجزائري.
في احتساب الناتج المحلي اإلجمالي هي عادة سنة وحدة، وقد إن الفترة الزمنیة التي تعتمد-5

تكون ثالثة أشهر لقیاس تدفق الناتج أو اإلنفاق الحكومي خالل تلك الفترة.
ویفید هذا التحدید الزمني في حصر السلع والخدمات المنتجة الخاضعة الحتساب الناتج المحلي 

ت في فترة سابقة لفترة االحتساب الحالي.اإلجمالي، حیث تهمل السلع المستعملة والتي أنتج
إن االحتساب یشمل السلع والخدمات المنتجة والمباعة على حساب القوانین واألنظمة والتعلیمات  -6

التي تدخل ضمن الرسمیة أو المشروعة اجتماعیا، وبالتالي تهمل النشاطات غیر المشروعة، أو
یعرف باالقتصاد الخفي.ما 

إلجمالي بالسلع والخدمات الخاضعة للتبادل، فتهمل عند احتسابه المنتجات الناتج المحلي ایهتم-7
المخزونة والمهملة في عملیات التسویق.

الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي لقیاس النمو االقتصادي بدال حصة الفرد منیستخدمالمقیاس الثانيأما 
ذا اتخذت مجرد الزیادة في الناتج القومي معیار ویفسر هذا إلى أنه إ.الناتج القومي اإلجمالي الحقیقيمن

للنمو فقد یزداد الناتج القومي دون أن یرتفع متوسط الدخل الفردي ویحدث هذا في الحالة التي یكون فیها 
معدل الزیادة في السكان أكبر من معدل الزیادة في الناتج القومي مما یؤدي إلى انخفاض متوسط الدخل 

تي یتساوى فیها معدل الزیادة في السكان مع معدل الزیادة في الناتج القومي وفي هذه الفردي، أما الحالة ال
الحالة األخیرة یبقى معدل الدخل الفردي ثابتا.

:الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي أنهحصة الفرد منولكن یؤخذ على مقیاس
.تجة في االقتصادیوصي بأن جمیع السكان ینالون حصصا متساویة من السلع والخدمات المن- 

الناتج الفرد منوخاصة في البلدان النامیة  في حصة،ولكن في الواقع أن هناك تفاوتا كبیرا
المحلي اإلجمالي الحقیقي عبر طبقات المجتمع المختلفة.

یتأثر الناتج المحلي اإلجمالي وكذلك حصة الفرد من هذا الناتج, عند حساب معدل النمو - 
ة المؤشر مرتفعة نسبیا, ومن الممكن استبعاد أثر التضخم على الناتج بالتضخم بحیث تبدو قیم

المحلي اإلجمالي باحتساب األسعار الثابتة لسنة أساس معتمدة.
یخفض معدل النمو السكاني من حصة الفرد من هذا الناتج. - 
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:أنحیثالحقیقيوالنمواالسميالنموبیننفرقأنیجبوهنا

.الجاریةباألسعارالنموأي,القیمةفيوالنمهو:االسميالنمو•
النموبمعدلیقاساالقتصاديالنموإذنالثابتةباألسعارالنموأي,الحجمفيالنموهو:الحقیقيالنمو•

.الثابتةباألسعارالمقیمأيالحقیقيالمحليالناتج

الفرق بین النمو االقتصادي والتنمیة االقتصادیةالفرع الثالث: 
االقتصادیة  عملیة التطور والتنمیةاالختالفات في التعبیر عن النمو والتنمیة نتیجة أننشأت

وكذلك .اجتماعي وسیاسيواآلخربعضها اقتصادي ,عملیة تاریخیة مركبة تتشابك فیها عوامل كثیرة
؟ى الفقرهل هو نمو الناتج والدخل، أم التغیرات الهیكلیة، أم القضاء علاألهدافبسبب اختالف 

)1(بینهما:فیما ساسیةاألفروقالإبرازوسوف نستعرض فیما یلي بعض التعاریف التي حاولت 

الحاجات المادیة إشباعبمعنى.المتحدة في تقاریرها تعبیر نمو تعریفا شامالاألمممنظمات استخدام-
التنمیة تشمل النمو وعلى ذلك ف.تحسین  مستوى المعیشةإلىالتنمیة فتنصرف أمالإلنسان،فقط 

.األخرىالمؤسسات أشكالالتغیرات االجتماعیة و الثقافیة و إلىاالقتصادي مضافا 
الذي یسعى یفها عن طریق الهدف العام منها و التنمیة یمكن تعر أنفانه یذكر " Paul Albert"أما-

اإلنتاج دول من اجل زیادة حجم في الاإلنتاجیةفهي عملیة االستغالل الكامل لجمیع الموارد .تحقیقهإلى
.من السلع و الخدمات

النمو االقتصادي هو عملیة دفع كامن للتوسع أنیرى"A Hichman""هیشرمان"الوقت نفسه فان -
التنمیة تفترض تبلورا أما.تغیرات كمیة فقط, أيتتمیز بتغیرات في المؤشرات االقتصادیة,االقتصادي

ما یكون على حالة أكثرنمو ینطبق األولالتعبیر أنیرى كذلك ظیمیة و عیا و نشطا أي تغیرات  تنوا 
وبالتالي .مرحلة النضج الكاملإلىبنیانها االقتصادي واالجتماعي قد وصل أنباعتبار ,الدول المتقدمة

الدولة الفقیرة . أماالقصیراألجلفي األقلغیر ملموسة على یحدث له من تغیرات تكون طفیفة و فان ما
ماسة لتغییر بنیانها االقتصادي حاجتها الإلىنظرا أو التقدم المتخلفة فینطبق علیها مفهوم التنمیة وأ
.التأثیرشاملة وبعیدة المدى و فالتغیرات المطلوبة تكون جذریة و على ذلك .و االجتماعي و 

و الخدمات و هي یعني زیادة كمیة ثابتة لنصیب الفرد من السلعفاألولبین النمو و التنمیة یفرق-
تشتمل على بأنهافان التنمیة تتمیز اآلخرعلى الجانب .هیكلیة أوتغیرات نوعیة أیةعملیة ال تتضمن 

االجتماعي للدولة و كذلك حدوث تغیرات ملحوظة في جودة في الهیكل االقتصادي و األجلتحوالت طویلة 
بما ,الخدماتالسلع و إنتاجوسع الدائم في التاالجتماعیة هي الخدمات و التنمیة االقتصادیة و السلع و

.حاجة السكان إشباعیضمن نموا ثابتا لمستوى 

.121- 118،ص2007دمحم ثابت ھاشم، التنمیة االقتصادیة في المجتمع المعاصر،المكتب الجامعي الحدیث، )1(
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Jan"یمیز- Hagedorn" التنمیةبین النمو وGrowth & Development. إلىاألولحیث یرجع
یفیة التي تنمي الكالتغیرات النوعیة و المؤسسات و و الثاني للتغیرات الهیكلیة أما,الدخلأوالزیادة في الناتج 

.للدولةاإلنتاجیةالقدرات 
.إن مصطلحي النمو والتنمیة استخدما كمرادفین لبعضهما وخاصة في األدبیات االقتصادیة األولى

لكن هناك ،فكالهما یشیر إلى معدل زیادة في الناتج القومي اإلجمالي الحقیقي خالل فترة زمنیة طویلة
.أساسیة فیما بینهما فروق

وكتاب النمو عن تعریف محدد ودقیق للنمو االقتصادي، إال أنه یمكن نال یوجد إجماع بین االقتصادیی- 
النمو االقتصادي یشیر إلى الزیادة المضطردة في الناتج القومي اإلجمالي لفترة طویلة من الزمن تعریف

.اسیة. . الخ السیملموسة في الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة و دون حدوث تغیرات مهمة و
بینما تعني التنمیة االقتصادیة إضافة إلى نمو الناتج القومي اإلجمالي حصول تغیرات هیكلیة مهمة - 
من أهم هذه التغیرات و .األنظمةالجتماعیة والسیاسیة وفي التشریعات و اواسعة في المجاالت االقتصادیة و و 

زیادة نسبة السكان و نخفاض حصة الزراعةازدیاد حصة الصناعة في الناتج القومي اإلجمالي مقابل ا
كما أن نمط االستهالك یتغیر الن الناس ال ینفقون كل دخلهم على .الذین یعیشون في المدن بدل الریف

العنصر األخیر في التنمیة نحو السلع االستهالكیة المعمرة و الضروریات األساسیة بل یتحولون 
عملیة التنمویة التي جلبت هذه التغیرات الهیكلیة .االقتصادیة إن الناس یصبحون مشاركین في ال

"السیدة هیكس"حیث تؤكد.التنمیة االقتصادیة في جوانب عدیدة و بعض االقتصادیین بین النمو ویفرق- 
كما یفرق شون بیتر بین االثنین .النمو یشیر إلى البلدان المتقدمة و ،بان التنمیة تشیر إلى البلدان النامیة

رة بینما النمو هو تغیر تدریجي لتنمیة هي تغیر غیر مستمر وفجائي في الحالة المستقبالقول بان ا
في السكان ویؤكد لزیادة العامة في معدل االدخار و الذي یحدث من خالل ااألمد الطویل ، و يمستمر فو 

تولید قوى التنظیم والقیادة لبان التنمیة االقتصادیة تتطلب وتتضمن نوعا من التوجیه و البروفیسور بون 
التوسع و المحافظة علیها .

مخططة تهدف إلى تغییر البنیان الهیكلي یة االقتصادیة هي عملیة مقصودة و علیه فان التنمو 
اعم من النمو ولهذا فان التنمیة اشمل و .لتوفیر الحیاة الكریمة ألفراد المجتمع,للمجتمع بإبعاده المختلفة

أن التنمیة االقتصادیة لیست فقط ظاهرة اقتصادیة ائد التغیر الهیكلي ، و ي النمو ز إذ أنها تعن،االقتصادي
بل هي تتضمن أیضا محتوى اجتماعیا .

مفهوم التسعینات عدة تطورات بخصوص مفهوم التنمیة فقد ظهر عقدي الثمانینات و خاللولقد ظهر
.التنمیة البشریة و التنمیة المستدامة و التنمیة المستقلة الشاملة 

)1(ویمكن تحدید أهم عناصر التنمیة في آالتي:

.73ص،2008،،األردننظریات وسیاسات التنمیة االقتصادیة قابل،دمحم صفوت)1(
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التنمیة االقتصادیة ما هي إال ركیزة أساسیة لنهضة حضاریة یسعى إلیها المجتمع وفق -1
لذلك البد من وجود تصور واضح للتنمیة الشاملة في المجتمع.خصوصیه،

:إلىالتنمیة الشاملة هي التنمیة االقتصادیة المستقلة التي تهدف أساس-2
ویر الهیكل اإلنتاجي في اتجاه التنوع والتشابك، للقضاء على التبعیة للسوق العالمیة تط

.ةللرأسمالی
الدخل القومي.تطویر عالقات اإلنتاج بما یخدم عدالة توزیع
توفیر الحاجات والخدمات األساسیة للموطنین.

للنمو في المجتمع.أساس التنمیة االقتصادیة هو التصنیع باعتباره محركا أساسیانكما أ-3
موجود بین المصطلحین فالنمو یشیر إلى اختالطینبغي التفرقة بین التنمیة والنمو، ألن هناك 

، االدخار، االستهالكتحقیق معدالت مرتفعة في التغیرات الكلیة كالدخل القومي، والناتج القومي، العمالة، 
االقتصادیة فیقصد بها أسلوب میة نأما الت.)1(اداالقتصوتكوین رأس المال بما یحقق الرفاهیة ألفراد هذا 
في مرحلة النمو السریع المطرد، فهي عملیة شاملة التوصل لهذا النمو، وتستهدف دخول االقتصاد 

ونمو كل اإلمكانیات انبثاقالتي تقوم بتطویره، وتعني واالجتماعياالقتصاديمتشابكة مرتبطة بالبنیان 
شامل و متوازن.والطاقة الكامنة بشكل كامل و 

.واالستتراتیجیة: المفهوم،المطلب الثاني: الصادرات
تبلور علم االقتصاد وظهور مختلف المدارس االقتصادیة، بدأ االهتمام بدراسة التجارة الخارجیة مع 

كفرع قائم بذاته ضمن علم االقتصاد، وقام العدید من المفكرین والمنظرین بصیاغة نظریات لتفسیر 
التبادل الدولي واألسس التي یقوم علیها، وكذا كیفیة توزیع المنافع والمكاسب من التجارة أسباب قیام 

الخارجیة.
في التجارة الخارجیةمفهوم الصادرات الفرع األول: 

حیث نجد أن كل دولة .إن قیام التبادل الدولي یستند في األساس إلى فكرة التخصص في اإلنتاج
من أجل ،بغرض مبادلتها مع غیرها من الدولة أو مجموعة من السلع تتخصص في إنتاج سلعة معین

ال تتوفر علیه من مختلف السلع.الحصول على ما 
إذن فالمقصود بالتجارة الخارجیة هي:,هذا هو األساس الذي تقوم علیه التجارة الخارجیة

لفة بین عدة دول بهدف عملیة التبادل التجاري في السلع والخدمات وغیرها من عناصر اإلنتاج المخت
.)2(تحقیق منافع متبادلة ألطراف التبادل

وتسعى التجارة الخارجیة في المجال االقتصادي إلى تحقیق التالي :

)1(

–199001.
.13، ص 2000حمدي عبد العظیم : اقتصادیات التجارة الدولیة ، دار النهضة العربیة ، )2(
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 تعتبر منفذًا لتصریف فائض اإلنتاج عن حاجة السوق المحلیة، حیث یكون اإلنتاج المحلي أكبر
ذلك في تعزیز المیزانیة من الصرف مما تستطیع السوق المحلیة استیعابه، واالستفادة من

األجنبي.
 تساعد في الحصول على مزید من السلع والخدمات بأقل تكلفة، نتیجة لمبدأ التخصص الدولي

.)1(الذي تقوم علیه
یلعب دورًا في مكاسب في صورة رأس مال أجنبيتشجیع الصادرات یساهم في الحصول على ،

نش ٕ ، وبالتالي النهوض بالتنمیة ء البنیة خاصة في الدول النامیةازیادة االستثمار وبناء المصانع وا
االقتصادیة.

فهناك مجموعة من االقتصادیین المتفائلین .یعتبر التصدیر شكال من أشكال الدخول إلى األسواق الدولیة
وفي العصر الحدیث .",VinerHaberler"تجاه تأثیر الصادرات كمحرك للنمو االقتصادي أمثال 

بعد التجارب الناجحة في ،ضح علي تحقیق التنمیة االقتصادیةلسبعینات ظهر الدور االیجابي الوااذومن
ومن هذا المنطلق .بأهمیة بالغة لدى المفكرین االقتصادیینیحضولذا فهو .)2(العدید من دول العالم

یمكن تورید التعریفات التالیة:
بیعها بصفة رسمیة مقابل قیمة مالیة مقدرة عادة و ،دولةالخدمات خارج حدود الـ هو عملیة إخراج السلع و 
فالتصدیر عادة یعتبر الوسیلة األولى المستخدمة من طرف معظم المؤسسات .ما تكون بالعملة الصعبة
.)3(في اقتحام األسواق الدولیة

حلیة والخارجیةعلى البیئة المحیطة المنظام مفتوحأما التصدیر كمنظومة إستراتیجیة فینظر إلیه على أنه 
سواء كانت طبیعیة أو ،وعلیه فالتصدیر یعبر عن كل عملیة نقل لكل ممتلكات الدولة الفائضة.)4(

مقابل الحصول على عائد عادة ما یكون .إلى الدولة التي هي بحاجة إلیها،مصنعة (سلعیة , خدمیة )
.بالعملة الصعبة

.373، ص 2000عبد المطلب عبد الحمید: النظریة االقتصادیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، اإلسكندریة، )1(
.91، ص2010اإلسكندریة،-لتطبیق)، الدار الجامعیةمحمد عبد الرزاق، االقتصاد الدولي والتجارة الخارجیة (النظریة وا)2(

Dinis Petigreu et Normand Tuvgeou- Marketing  mc : grox- canada,1990,P373)3(

.52، ص2001شركة ناس للطباعة، مصر ،–التسویق العالمي(بناء القدرة التنافسیه للتصدیر) –أحمد سیدي مصطفى )4(



سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر وعالقتها باألهداف اإلنمائیة في الفكر االقتصادياألول:الفصل 

39

تنمیة اإلنتاج التصدیريالثاني:الفرع 
من العناصر المساعدة قي الدول النامیة عنصر أساسیاتنمیة اإلنتاج التصدیريیة عملتعتبر 

حیث غالبا ما تشكل المكون األساسي في حصیلة الدولة من .على تحقیق النمو االقتصادي المستهدف
یون والقروض الخارجیة بل یقع على عاتقها أیضا سداد الد.النقد األجنبي الالزم لتمویل برامجها للتنمیة
.)1(التي تعقدها الدولة لتمویل برامج التنمیة بها
أصبحت تشمل اإلنتاج لب،فقط ترویج الصادراتال تعني ولما كانت برامج تنمیة الصادرات

البد أن تضع هدفا للتصدیر ثم تنمیة لإلنتاج التصدیريأي وأصبحت .للتصدیر ثم التسویق والترویج
ثم توفیر الخدمات المساعدة إلتمام عملیات التسویق والترویج..لتحقیق هذا الهدفتخطیطا لإلنتاج

بوضع هدف للتصدیر ثم تخطیط ساساأوبذلك أصبحت عملیة تنمیة الصادرات عملیة متكاملة تبدأ 
وبذلك ننتقل من مرحلة تصدیر الفائض إلى اإلنتاج من أجل .لإلنتاج للتصدیر ثم الخدمات المساعدة

)2(.تصدیرال

تخصص للسوق منتجاتإلنتاج ،وتستلزم تنمیة اإلنتاج التصدیري توسیع القاعدة اإلنتاجیة وتحدیثها
التي تتمتع فیها بمیزة نسبیة أو،الخارجي عن طریق اقتراح اختیار عدد من الصناعات وفروع النشاط 

لتي تتطلبها السوق الخارجیة من حیث عن طریق تطویر إنتاجها بالمواصفات ا.مكتسبة لتنمیة صادراتها
:)3(األنشطةالجودة والسعر، كما تضع التصدیر كأولویة مطلقة لها ومن هذه 

صادرات السلع الزراعیة أوال:
الزراعي التصدیري توفیر اإلنتاج بالقدر الذي یتسع معه تغطیة تستهدف سیاسة تشجیع اإلنتاج 

ارتباطات التصدیر عن طریق التركیز على الصادرات الزراعیة ذات المیزة النسبیة و ،االحتیاجات المحلیة
التوسع في الزراعات المحمیة التي یمكن من خاللها توفیر المنتج و زیادة المساحة المزروعة بها، و 

للتصدیر في غیر مواسمه ، والعمل على خفض نسبة  الفاقد والتالف في مراحل اإلنتاج  والتسویق، 
فیر مستلزمات اإلنتاج من بذور جیدة ومبیدات وذلك وفق لما یلي:وتو 

تخطیط اإلنتاج الزراعي التقلیدي بوضع خطة مسبقة للتصدیر یتم االلتزام بها وتخصیص .1
مما یؤدي إلى توافر اإلنتاج وانتظامه من حیث المواعید والحجم والجودة في .مساحات كبیرة لها

األسواق التي یتجه إلیها.

وعة التصدیر العربیة في تنمیة وتسویق الصادرات، شركة مطابع لوتس بالفجالة، المجلد االول، فؤاد مصطفى محمود، موس)1(
.91، ص2004

.92نفس المرجع، ص )2(
، 2005صالح الدین عید دمحم علم الدین، دور الصادرات السلعیة في تنمیة االقتصاد المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، )3(

.366ص
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مام والتوسع في إنتاج محطات فرز وتبرید وتخزین وتعبئة وتغلیف المنتجات الزراعیة لضمان االهت.2
جودتها و تنافسیتها في األسواق الدولیة.

بتنظیم عملیات اإلنتاج والفحص للسلع المصدرة للتأكد من .تطویر صادرات السلع الزراعیة.3
لوها من األمراض.اعتمادها على الزراعة النظیفة بسالمة معالجة التربة وخ

الدراسات الخاصة بالتنمیة الزراعیة وتطویر أسالیب الزراعة لزیادة اإلنتاجیة االهتمام بالبحوث و .4
باستخدام السالالت من البذور اإلنتاجیة األعلى، مع ضرورة إعفاء وسائل ومستلزمات اإلنتاج 

كلفة اإلنتاج المصدر الزراعي من البذور واألسمدة واآلالت من الضرائب الجمركیة لتخفیض ت
وزیادة قدرته على المنافسة.  

صادرات السلع الصناعیة ثانیا:
الصناعیة تطویر هیكل إنتاج صناعي وتحدیثه بجهاز إنتاجي یعمل تتطلب سیاسة تنمیة الصادرات

ر المتطلبات ویتمتع بالمرونة الكافیة بحیث یستطیع توفی,طبقا العتبارات الكفاءة االقتصادیة في اإلنتاج
األساسیة للسوق المحلیة، والقدرة على االستجابة لزیادة فرص الطلب على منتجاتهم في األسواق الخارجیة 

و ذلك عن طریق : 
وضع إستراتیجیة وطنیة باختیار عدد من الصناعات التي تتمتع فیها بمزایا نسبیة من الموارد .1

المباشرة لها، ومن تم توسیع القاعدة اإلنتاجیة الطبیعیة والبشریة، وتوجیه االستثمارات األجنبیة
الجودة العالمیة.توتحسین أسالیب اإلنتاج ورفع كفاءته وفقا لمواصفا

ألسواق التي یتم تخطیط اإلنتاج التصدیري بإعداد خطة تصدیریة سنویة لكل سلعة یحدد فیها ا.2
وب تصدیرها وأسعارها في الكمیات المطلالتصدیر إلیها واألسواق الجدیدة المطلوب دخولها، و 
االستمرار في تزوید األسواق الخارجیة و رالدول المستوردة حتى تتوفر للصادرات عوامل االستقرا

األسعار والمواصفات المطلوبة في األسواق لمواعید المتفق علیها واألحجام و بالمنتجات في ا
التي تتجه إلیها. 

فاق على البحوث والتطویر لتعزیز األخذ بأسالیب زیادة االستثمارات األجنبیة الموجهة إلى اإلن.3
حتى یمكن تطویر إنتاجه بما یتناسب مع األسواق ,التكنولوجیة المتطورة لإلنتاج التصدیري

الدولیة.
التعاون مع الشركات العالمیة على إنتاج سلع تصدیریة عالیة التكنولوجیة لما تمتلكه هذه .4

التكالیف.لتحقیق وفورات الحجم وخفض ,ة لإلنتاجالشركات من توفیر رؤوس األموال الالزم

أوصناعیة،سلعاكانتإذافیماالصادراتهیكلفيتؤثرانوتنوعهاإلنتاجبنیةومن تم فإن
ونجد،المصدرةالسلعفيالمضافةالقیمةتزایدمناكبرالصادراتمنالفائدةوتكون.خامموادأوزراعیة
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مصلحهمنیكونوبذلكالمحلیة،األولیةالموادعلىكبیربشكلتعتمدالتيعیةالصناالسلعفيذلك
تصنیعإلىاألولىبالدرجةتهدفمتطورةصناعةإقامةونحوالتوجهاإلنتاجیةبنیتهاتغییرالنامیةالدول
.لدیهاالمتوفرةالخامالمواد

االستثمار لدولة المضیفة لكي تعظم دوراهاأهمیة السیاسات االقتصادیة التي تتبعتبرزومن هنا 
بحیث تقوم هذه السیاسة على تشجیع و تحفیز القطاع الخاص .في تحفیز الصادراتاألجنبي المباشر
التصدیر ي وضع سیاسات تربط بین اإلنتاج و وبالتال.على اإلنتاج من اجل التصدیر,المحلي واألجنبي

یلبي احتیاجات السوق البدایة منتجا من اجل التصدیر و منذبما یعني أن یكون المنتج زراعیا أو صناعیا
األسواق الخارجیة وذوق المستهلك. أما إذا كانت هذه محدد, بمواصفات تتفق و كل واضح و الخارجیة بش

السیاسة ترتكز على تصدیر الفائض عن حاجة السوق المحلیة, فإن إسهام االستثمارات األجنبیة في زیادة 
.)1(ملحوظةر الصادرات ستكون غی

.الفرع الثالث: الفرق بین تنمیة الصادرات وتشجیع (تنشیط) الصادرات
یتعلق المفهوم األول ذإمفهوم تنشیط الصادرات فریق بین مفهوم تنمیة الصادرات و ویمكن الت

وهو ما یتناسب مع ظروف الدول النامیة ومنها الدول ,تنمیة الصادرات في األجل الطویلبإستراتیجیة
محل الدراسة التي تعتمد على مجموعة من السیاسات تهدف إلى إحداث تغییر جوهري في الهیاكل 

في نهایة األمر یجب أن و .من حیث تركیب القطاع أو من حیث معدالت التنمیة في كل قطاع,اإلنتاجیة
بما یؤدي اجیة, تحدیث الطرق اإلنتدي و رفع األداء االقتصاى تحسین إدارة االقتصاد الوطني و یؤدي هدا إل

إلى تحقیق مستوى إنتاج یتناسب في جودته و نوعیاته مع أذواق المستهلكین في السوق المحلي والسوق 
.الخارجي

بینما یتعلق المفهوم الثاني بإستراتیجیة تشجیع الصادرات في األجل القصیر عن طریق حث 
من خالل إتباع مجموعة من ،یة مرنةإنتاجةالطلب الكلي في اقتصادیات الدول التي تملك أجهز 

،السیاسات التسویقیة التي تهدف في مضمونها إلى تصحیح التشوهات السعریة في السلع المراد تصدیرها
جراء الدراسات التسویقیة التي یمكن من خاللها اختیار األسواق الءمتها مع األسعار العالمیة و مومحاولة  ٕ ا

االستفادة من و بما یمكن من استغالل الطاقات العاطلة ,اإلنتاجالتصدیریة التي تتناسب مع مستویات 

، بدون دار 1مة نعمان ،الشركات دولیة النشاط وأثرها على المنافسة والعمالة والتصدیر في الدول النامیة،طسامي سال)1(
294، ص2008نشر،مصر،
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التي تملك أجهزة إنتاجیة ا ما یتناسب مع ظروف الدول الصناعیة المتقدمةذهو ,لكبیرممیزات اإلنتاج ا
)1(.متقدمة مرنة و 

میةفي الدول الناالمتبعةالتصنیعإستراتیجیةاختالف في ظلاالقتصادي النموالمطلب الثالث:
لقد حرصت الكثیر من الدول النامیة خاصة بعد الحصول على استقاللها, على انتهاج التصنیع 

وقد تم تبني نوعین من االستراتیجیات لتحقیق هدف التصنیع : األولى هي لتنمیة اقتصادیاتها،
.تشجیع الصادراتإستراتیجیةإحالل الواردات, والثانیة: استراتیجیه

وارداتالإحاللالتصنیع إستراتیجیةالنمو في ظل و المباشر األجنبياالستثمارالفرع األول:

یقصد باإلحالل محل الواردات أن یقوم المجتمع بإنتاج ما كان یستورد من الخارج، وعلى ذلك فإن سیاسة 
د الب)2(ولنجاح هذا اإلحالل ،المنتجات المصنعةتهدف إلى تخفیض أو منع الواردات من بعض اإلحالل

وعادة ما یبدأ اإلحالل المحليمن حمایة الصناعة المحلیة حتى ال تنافسها الصناعة األجنبیة في األسواق
بالسلع االستهالكیة وتؤدي زیادة الطلب علیها، إلى زیادة الطلب على السلع الوسیطیة والرأسمالیة، مما 

. یجعل اإلحالل في مرحلة ثانیة یشمل السلع الوسیطیة والرأسمالیة

وما صاحبه في عي الذي تحقق في المرحلة األولى ومن العوامل المساعدة في هذه المرحلة التقدم الصنا
ارتفاع  في مستویات الدخول، وفي هذه المرحلة تزید السلع من الوردات من السلع الرأسمالیة والوسیطیة، 

في هذه المرحلة تقید كما تزید الوردات من بعض السلع االستهالكیة بسبب زیادة الدخل، ویصعب
الواردات إذ أن معظمها من السلع الرأسمالیة والوسیطة مما یؤدي إلى بروز مشكلة نقص العمالت 

وعلى العموم فإن هذه المرحلة تتسم بزیادة األهمیة النسبیة للصناعات اإلنتاجیة والصناعات .اإلنتاجیة
تاج العدید من السلع الوسیطیة وقدر كبیر من السلع ثم تأتي المرحلة الثالثة التي یتم فیها إنالوسیطة.

االستهالكیة.اإلنتاجیة بما یؤدي إلى زیادة أهمیة تلك المنتجات إلى السلع 
تم التركیز في هذه السیاسة على التصنیع، وذلك من أجل تحقیق هدف رئیسي هو خفض الوردات 

اإلنفاق االستثماري في هذه الصناعات، وتحقیق السلعیة، وبالتالي تحسین میزان المدفوعات، والتوسع في
الذات.االستقالل االقتصادي واالعتماد على 

:أهمهااإلحالل محل الواردات ومنبإستراتیجیةعدیدة دفعت بالدول النامیة لألخذ دوافعوهناك 

أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم ,أثر تنمیة الصادرات غیر النفطیة على النمو االقتصادي في البلدان النامیةوصاف سعیدي، )1(
41,ص2004جامعة الجزائر, والتسییر والعلوم التجاریة،االقتصادیة 

.369،ص2004سیاساتها)،الدار الجامعیة، -نظریتها-محمد عبد العزیز عجمیة، محمد اللیثي، التنمیة االقتصادیة(مفهومها)2(
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ك إلن زیادة معدل االدخار واالستثمار على المستوى القومي، وذلىإلاإلستراتیجیةتؤدي هذه - 
. )1(بالحمایةیتمتع سیاسة الحمایة ستؤدي إلى تغیر معدالت التبادل المحلي لصالح قطاع الصناعة الذي 

تلجأ الدولة لسیاسة اإلحالل لكي تنتج محلیا ما كان یستورد من الخارج، وذلك تخفیفا للعبء على - 
بي التي توفرت نتیجة هذه السیاسة في موارد النقد األجناستخداممیزان المدفوعات، وفي ذات الوقت یمكن 

. اإلحاللالالزمة لالستثمار في صناعات اإلنتاجراد وسائل یاست
یة التي تنتجها الدول النامیة كانت اقل من االرتفاع في أسعار إن االرتفاع في أسعار المواد الخام واألول- 

التبادل التجاري لمصلحة الدول المواد المصنعة التي تنتجها الدول المتقدمة, بحیث مالت معدالت 
.اإلستراتیجیةالمتقدمة, األمر الذي شجع الدول النامیة إلى إتباع تلك 

أعداد باستیعاإلىالتصنیع وخاصة للمنتجات التي یتوافر خبرة في إنتاجها، مما یؤدي إلىاالتجاه - 
لنامیة، كما أن هذه الصناعات متزایدة من العمالة، وبالتالي تقل حدة البطالة التي تعاني منها الدول ا

، وبالتالي یمكن في وقت قصیر وبتكلفة قلیلة تدریب العمالة الالزمة لهذه اماهرة إلنتاجهالتتطلب عمالة 
.)2(الصناعات

, إال أنها تعثرت الخطوة المنطقیة األولى في التصنیعيإحالل الواردات هإستراتیجیةوبالرغم من أن
، إحالل الصناعات االستهالكیة إلى إحالل الصناعات الرأسمالیة وتعمیق التصنیعنتیجة عدم التحول من 

تحاكي مستویات االستهالك بالبالد الصناعیة المتقدمة، قد أسهم بعالقة مباشرة أو غیر نحاولت أو 
:)3(ها في الدول النامیة ومن صورهاوثمباشرة بحدوث التنمیة المشوهة وزیادة حد

الحمایةمن الحوافز في صورة مستویات مرتفعةالمحلیة في االعتماد علىالصناعاتتاستمر - 
اعتمادها على األسواق الخارجیة في و ,أو قیود كمیة على الوردات أو أسعار فائدة منخفضةةالجمركی

ة ، دون مراعاة السلع المدعمة تتفق مع المیزة النسبیة الالزمة لتصنیع المنتج النهائيتوفیر المواد الوسیط
أم ال.

ما أسهم ,من السلع الوسیطة والرأسمالیةبدون الدعم الحكومي للوارداتعوبة استمرار الصناعات ص-
في تدهور موازین المدفوعات, بالمقابل فقد تركزت المشاریع المقامة على الصناعات ذات الكثافة 

لبعض مزایاها النسبیة في األسواق إلى فقدان القطاعات التصدیریة التقلیدیةىأدمما, ةالرأسمالیة العالی
.الخارجیة بسبب ارتفاع أسعار منتجاتها

.  344القاهرة، ص-عمرو محي الدین، التخلف والتنمیة، دار النهضة العربیة)1(
.128، مرجع سابق، صمحمد صفوت قابل)2(

أحمد مندور، وآخرون، التنمیة االقتصادیة, جامعة عین شمس, كلیة التجارة،ص408 (3)
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ضعف مقدرة تلك الدول على التصدیر بسبب االرتفاع النسبي ألسعار الواردات من الدول المتقدمة،- 
زیادة والتوسع االستثماري ، أواإلنتاجوجدت هذه الدول نفسها إزاء تحقیق االنكماش في عملیات 

ها للعالم الخارجي  لتمویل فجوة الواردات والصادرات.مدیونیت
المباشر على النمو االقتصادي في ظل األجنبياثر عدم الكفاءة على اثر االستثمار وأطلق

بسبب فرص اإلستراتیجیةعدم الكفاءة في ظل هذه أ وتنش.محل الوارداتإلحاللالتصنیع تیجیةاإستر 
عوامل أسواقیخلق تشوهات في الذي األمر.غیر مرتفعة على الواردات، وقیودةتعریفات جمركیة مرتفع

)1(.السلع بما ینعكس على سوء تخصیص الموارد وبالتالي تشویه النمووأسواقاإلنتاج

التصنیع لتشجیع الصادراتإستراتیجیةالنمو االقتصادي في ظل الفرع الثاني:
عات یخصص غالبیة إنتاجها للتصدیر للخارج بسیاسة التصنیع للتصدیر إنشاء صنایقصد

للحصول على موارد من النقد األجنبي الالزمة لتمویل الواردات، وخاصة في ظل تدهور معدالت التبادل 
.)2(األوليللسلع 

توفر ىالدولة المعنیة ومدحجم األسواق المتاحة أمام صادراتىتعتمد علونجاح هذه السیاسة
هذه الصادرات، وأیضا مدى القدرة على توفیر السلع بالمواصفات المطلوبة في الطلب الخارجي على

األسواق الخارجیة، وتقاس مساهمة الدولة في حركة الصادرات العالمیة من خالل حجم تدفقات صادراتها 
إلى األسواق العالمیة.

تبر عملیة محوریةوعند تحدید الصناعات التي تنشأ ویخصص إنتاجها للتصدیر، فإن التصنیع یع
.)3(قتصادیةالتنمیة االللتوسع الصناعي للدول الراغبة في تحقیق 

:)4(بدائل وهيوفي هذه الحالة فإن االختیار یكون بین عدة 
نیع المواد الخام المحلي: لزیادة قیمتها ولكن هناك بعض المواد التي تحتاج الستعمال تكنولوجیا صت- 1

الشركات عابرة إلىأو التكریر)، مما یجعل الدولة تلجأ تبتر وكیماویاوالكثیفة رأس المال ( النفط 
القومیات للمشاركة في هذه الصناعات.

الواردات إلى التصدیر.إحاللتحول صناعات - 2
الصناعات التصدیریة من المنتجات النهائیة كثیفة العمل على أساس توافر عنصر العمل في هذه -3

الدول ورخصه.

)1( Singh , H.and K.W , Some New Evidence on Determinants of foreign Investment in Developing Countries,
Policy Discussion paper , no , 1531 , The World Bank , November. jun 1995, p: 171

144محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص)2(
129،ص2003، جامعة حلوان، القاهرة، 4سامي عفیفي حاتم، التكتالت االقتصادیة بین التنظیر والتطبیق،ط)3(

145محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص)4(
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التصدیریة في إطار التخصص الرأسي والمتكامل مع الشركات عابرة القومیات.الصناعات-4

الصناعیة التنمیةللتصدیر، واعتمدتالتصنیع إستراتیجیةتطبیقمن دول شرق أسیاوقد استفادة
إدراج هذه المراحل فیما یلي:یمكن و ،على التدرج من مرحلة إلى أخرىهافی

د فترة التي تم خاللها إحالل تصدیر المنتجات الزراعیة التقلیدیة واستیراالمرحلة األولى: تمثل ال- 
.السلع االستهالكیة غیر المعمرة

المرحلة الثانیة: تمثل الفترة التي تم خاللها إحالل الواردات االستهالكیة باإلنتاج المحلي - 
.االستهالكیة الخفیفةتللصناعا

حاللها السلع االستهالكیة غیر المعمرة و لها تصدیر المرحلة الثالثة: تمثل الفترة التي تم خال-  ٕ محل ا
.الصادرات الزراعیة التقلیدیة

من السلع المعمرة والسلع االستهالكیة المرحلة الرابعة: تمثل الفترة التي تم خاللها إحالل الواردات - 
نتاجها محلیا ٕ .وا

ة و تصبح الدولة متقدمة المرحلة الخامسة: تمثل الفترة التي تم خاللها تصدیر السلع المعمر - 
.بوصولها إلى هده المرحلة

:)1(للتصدیر فیما یليالتصنیع بإستراتیجیةوتتلخص أسباب األخذ
االستفادة من المزایا النسبیة المحلیة، فتتحول الدولة من مصدرة للمنتجات األولیة إلى مصدرة منتجات - 

التطور في و ه السیاسة إلى جانب التوسع ذصناعیة جدیدة لم یكن بإمكان إنشائها قبل الدخول في ه
الصناعات القائمة.

وبالتالي ارتفاع ،یعنیه من صغر الوحدات اإلنتاجیةالتغلب على مشكلة ضیق السوق المحلي وما- 
كبر حجم ىهذا یؤدي إلنبیع منتجاتها في األسواق األجنبیة فإتكالیف اإلنتاج، فإذا استطاعت الدولة

.استغالل مزایا اإلنتاج الكبیرو ویخفض من نفقات اإلنتاجالوحدات اإلنتاجیة
فع إن إتباع سیاسة التوجه نحو الخارج من شأنها العمل على رفع معدالت الدخول مما یؤدي إلى ر - 

.زیادة رفاهیتهم مستوى معیشة المواطنین و 
میع الطاقات توفیر جهاز إنتاجي یعمل على تجویتطلب نجاح إستراتیجیة التصنیع للتصدیر 

المقاییس وفق تخصیصها لتنویع اإلنتاج وتطویره لیكون منافسنتاجیة الالزمة لتشغیل الموارد و اإل
ن خالل تخفیف الحمایة دعم قطاع التصدیر م، عالوة علىالخارجیةقألسوااا هالعالمیة التي تتطلب

عات التي تتمتع فیها الدولة بمیزة التركیز على الصنا، و االعتدال في مستوى التعریفة الجمركیةالجمركیة و 
.نسبیة 

محمد عبد العزیز عجمیة، محمد اللیثي، مرجع سابق،ص371 (1)
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سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر المبحث الثالث: التحلیل النظري ألهمیة
السیاسات االستثماریة التـي تحفـز األنشـطة االقتصـادیة األخـــرى مثـل تطــویر التعلـیم، أو التـي تـؤدي 

تسـمح بحریـة ،أو التـي تـؤدي النتشـار المعرفـة و البنیـة األساسـیة) إلى زیادة عوائد االستثمار مثـل ( تطـویر 
انتقال االستثمارات واألفراد والتكنولوجیا ، تؤدي إلى زیادة معدل النمو االقتصادي.

النمو االقتصاديقالمباشر وتحقیستثمار األجنبي الاللعالقة بینياإلطار النظر المطلب األول: 

د توافق تام وسط االقتصادیین بشأن العالقة بین االستثمار األجنبيعلى الرغم من عدم وجو و 
المباشر والنمو االقتصادي، إال أن هنالك إجماع متزاید في األدبیات االقتصادیة حول أن االستثمار 

تقوم هذه العالقة اإلیجابیة على .األجنبي المباشر یرتبط إیجابیا بالنمو تبعا لنظریة النمو االقتصادي
وهذه العناصر تؤدي ،اض أن هذا النوع من االستثمار یجلب معه نقل التكنولوجیا، الكفاءة واإلنتاجیةافتر 

.)1(یساهم في تحقیق االستقرار االقتصاديإلى حدوث نمو اقتصادي
النظریة الكالسیكیة وعالقته بالنمواالستثمار فيالفرع األول:

ـــة الكالســـیكیة فـــي تحلیلهـــا لالســـتث ـــى أســـاس مجموعـــة مـــن بنیـــت النظری مار األجنبـــي المباشـــر عل
د الفرضــــیات و هــــي: المنافســــة التامــــة، الســــوق الكاملــــة، ال وجــــود لتــــدخل الدولــــة وال وجــــود لعرقلــــة الحــــدو 

)2(.عناصر اإلنتاجالجغرافیة ضد حركة رأس المال و 

المنــافع، ونجـد أن الكالسـیك یفترضــون أن االسـتثمارات األجنبیـة المباشــرة تنطـوي علـى الكثیــر مـن 
فهـــم یعتبـــرون أن االســـتثمار .غیـــر أن هـــذه المنـــافع تعـــود فـــي معظمهـــا علـــى الشـــركات متعـــددة الجنســـیات

لیســت ا هــو الشــركات متعــددة الجنســیات، و ة مــن طــرف واحــد والفــائز فیهــا األجنبــي المباشــر عبــارة عــن مبــار 
اسـي علـى  التكـوین الرأسـمالي وطبقا للتحلیل الكالسیكي فان عملیة النمو تعتمـد بشـكل أس.الدول المضیفة

.)3(هذا التكوین الرأسمالي مصدره االرباح.كمحرك أساسي للنمو
:)4(وتستند وجهة نظر الكالسیك في هذا الشأن إلى عدد من المبررات یمكن تلخیصها في  اآلتي

ن تحویل قدر من األرباح المحققة من طرف الشركات متعددة الجنسیات إلـى الدولـة األم بـدال مـ-
إعادة استثماره في الدول المضیفة.

ك فــي أن مــا تنتجــه الشــركات متعــددة الجنســیات قــد یــؤدي إلــى خلــق أنمــاط جدیــدة مــن االســتهال-
متطلبات التنمیة الشاملة في هذه الدول.الدول المضیفة ال تتالءم و 

.273، ص 2011، األردن، 2مدحت القریشي، تطور الفكر االقتصادي، دار وائل للنشر، الطبعة)1(
.07، ص.21982""، جیل برتان  )2(
.30،ص 2009لمستدامة، معھد اإلدارة العلیا، الھرم ، ونیس فرج عبد العال، خالد البندري، التنمیة االقتصادیة: مدخل التنمیة ا)3(
)4(""،22.
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یخـتص افیمـ،قد یترتب على وجود الشركات المتعددة الجنسیات اتساع فجوة بین أفراد المجتمـع-
ذلــك مــن خــالل مــا تقدمــه مــن أجــور مرتفعــة بالمقارنــة مــع نظیراتهــا مــن توزیــع الــدخل و بهیكــل

الشركات الوطنیة، ویترتب على ذلك خلق الطبقة االجتماعیة.
تركـــز معظـــم االســـتثمارات الخاصـــة بالشـــركات متعـــددة الجنســـیات فـــي الصـــناعات اإلســـتراتیجیة -

الشــــعور هــــا مــــن األنشــــطة اإلنتاجیــــة األخــــرى قــــد یزیــــد مــــنبدرجــــة أكبــــر مــــن التحویلیــــة أو غیر 
.)1(االستغاللیة لهذه الشركات

ـــى إعطـــاء تفســـیرات موضـــوعیة لحركـــة  ـــر قـــادرة عل ـــة لكونهـــا بســـیطة التحلیـــل وغی ـــد هـــذه النظری تنتق
هــي فرضــیة منافســة التامــة و لعلــى فرضــیة اةیتضــح ذلــك مــن خــالل أن النظریــة مبنیــو .األجنبــيراالســتثما
اقعیة.غیر و 

الفرع الثاني : االستثمار ونماذج النمو النیو كالسیكي 
حیث ركزت على .وامل المسببة للنمو االقتصاديعالنیوكالسیكیة بالبحث عن الالنماذجاهتمت 

ج في تحلیل العالقة ذوتمثلت المساهمة المباشرة التي قدمتها تلك النما،أهمیة االستثمار األجنبي المباشر
والنمو في مدخالت عناصر اإلنتاج وهي رأس المال ،لناتج كتعبیر عن النمو االقتصاديابین نمو 

.لك في شكل نماذج قیاسیة للنموذو .الستثمار األجنبي المباشرلالتكنولوجیا المصاحبة ,األرض ,العمل و 
ي ظل وعلى هذا األساس اهتمت بكیفیة تخصیص الموارد اإلنتاجیة في عملیة التنمیة االقتصادیة ف

وقابلیة رأس المال ،أسواق حرة تتسم بالمنافسة الكاملة وتوافر المعلومات وثبات العائد بالنسبة للحجم
.العائد على رأس المالالختالفللتنقل بین مختلف الدول وفقا 

،للنمو االقتصادي الذي یعتبر أساس نمازج النمو النیوكالسیكي"Solowسولو"وسنركز على نموذج 
خاللمنللنموالمحاسبيالمنبهعلیهأطلقاالقتصاديالنمولقیاسجدیدنموذجبناءبSolowقام

عام "Solow"ولو س"نظریةویرجع له الفضل في ظهور،"Robert Solowروبرت سولو "االقتصادي 
1956.
"Solow"أدخلكما،اإلنتاجدالةإلىأصیفجدیداعنصرباعتبارهالمباشراألجنبياالستثمارمعاملة

.)2(عنصر التكنولوجیا كمتغیر مستقل( خارجي) في معادلة النمو
:التاليالنحوعلىذلكاغةیصأمكنثمةومن

Y= A K, L,F,Z

:أنحیث
Y النتاج كتعبیر عن النمو االقتصادي.إلى= تشیر
K =المال المحلي.رأس

.419، ص2003، دار الجامعة الجدیدة، "اقتصادیات األعمال و االستثمار الدولي"عبد السالم أبو قحف، )1(
.355، صمرجع سابقأحمد مندور، وآخرون، )2(
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L. عنصر العمل =
F الداخل.إلىالمباشر األجنبي= تدفقات االستثمار
A بفعل التكنولوجیا.اإلنتاجكفاءة إلى= تشیر
Z الوهمیة والمتغیرات، والوارداتالمؤثرة في الناتج مثل الصادرات، األخرى= تمثل العوامل

المباشر بمثابة تدفق، لهذا األجنبيالسابقة في اعتبار االستثمار اإلنتاجوتمثل المشكلة في صیاغة دالة 
باالستعاضة بالتغیرات السابقة في صورة متوسطة نصیب الفرد.1997عام De Meloقام 

المال البشري مقاسا بنسبة الطالب في الجامعات، رأسلیله لالستثمار في حفي ت"Solow"لقد ركز
هذین العنصرین في تحفیز النمو وأهمیةعلى البحوث والتطویر باإلنفاقوالعملیة التكنولوجیة، معبرا عنها 

الدول یعرضالمباشر األجنبياالستثمار أنویالحظ .ل المضیفة  النامیة منها بصفة خاصةفي الدو 
اهتمامها أولتالتي األخرىالنامیة عن الندرة في هذین العنصرین، وتلك عكس النماذج النیوكالسیكیة 

.)1(رالتقدم التكنولوجي بعین االعتباتأخذأندون ،المال البشريرأسباالستثمار في 
ما یلي:"Solowسولو"نموذجالتي قام علیهامن الفرضیات األساسیة 

رأس المال والعمل الفعلي لدیهم وفورات حجم ثابتة، هذا یعني أنه إذا ضاعفنا كمیات - 
.على إنتاج مضاعف بنفس الكمیةتحصلنرأس المال والعمل الفعلي 

، التقدم الفني).عوامل النمو تتصف بأنها خارجیة المنشأ ( تزاید السكان- 
معدل نمو متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي یتناسب مع معدل التقدم الفني بمعنى - 

.ة على زیادة نصیب الفرد من الدخلأن التكنولوجیا تمثل القوة الوحیدة التي لها القدر 
ممارسة ،ه أنها أسواق المنافسة الكاملةیتصف االقتصاد إنه اقتصاد مغلق وتتسم أسواق- 
اإلنتاجي فیها طبقا للشروط التالیة :تسم النشاطوی
تشابه أطراف النشاط االقتصادي -1
ص اإلیرادات الحدیة لرأس المال والعمل وثبات إیرادات الحمل.اتصاف تكنولوجیا اإلنتاج بتناق-2

نظرا ،األجل القصیر یلعب التراكم الرأس مالي دورا كامال في إحداث النموفي"Solowسولو "فحسب
بسبب انخفاض معدل رأس المال على الناتج.الرتفاع اإلنتاجیة الحدیة لرأس المال في بدایة مراحل النمو

ومن ثمة ترجع الزیادة النسبیة في الناتج .ل مقابل الوفرة النسبیة في العملالنسبیة لرأس المارةدالننتیجة 
أما فیما یخص األجل .العملس المال و الل الفني بین أرصدة رأالقومي في األجل القصیر إلى اإلح

)1( Killer W, Trade Paterns Technology Flow and Productivity Growth’ Policy Research Working paper , The
World Bank, May1998 , pp : 16-17.

كتوراه في )، أطروحة دواألفاقاالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر ( دراسة تحلیلیة للواقع نقال عن: مذكرة یونس دحماني، إشكالیة
127، ص2010، جوان 3العلوم االقتصادیة،جامعة الجزائر
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ل اإلنتاجیة الحدیة دحیث ینخفض مع.أن معدل النمو یتجه إلى الثبات"Solow-سولو"الطویل فیعتبر 
لرأس المال نتیجة اتجاه معامل رأس المال على العمل نحو التزاید بمرور العمل. 

لي یتــــحدد ، سواء كمتغیر اقتصادي كدياالستثمار كمحدد للنمو االقتصاوبالتالي نستنتج أهمیة 
.، أو یتحدد بالمتغیرات الجزئیة في إطار النماذج النیوكالسیكیة للنمو االقتصاديبالمتغـیرات الكلیة

في نظریته إلى أن معدل النمو طویل األجل ال یعتمد على "Solow- سولو"توصل
نما البد من حد ٕ تمثل أساسا في التقدم التكنولوجي.وث صدمات خارجیة تالخصائص الذاتیة لالقتصاد، وا

وأنه مهما كانت القیمة األولیة لمعامل رأس المال على العمل، فإن .وهكذا یكون النمو طویل األجل
فهذا النظام یتكیف دائما مع أي زیادة في حجم قوة العمل ویحقق .النظام االقتصادي یتجه للنمو المتوازن

بي المنتظر.حالة من النمو النس

في االعتبار التقدم أخذاكما انه عند اختبار نموذج سولو في النمو وبالتطبیق على تایوان 
في النمو "Solow-سولو"الدراسة السابقة ، انه عند اختبار نموذجأشارتفكما ،التكنولوجي واالستثمار

المال البشري تحصل رأسالستثمار في وايالتكنولوجفي االعتبار التقدم أخذاوبالتطبیق على تایوان 
على النتائج التالیة:

معنویة معلمات متغیرات النماذج.-1
المال البشري حدوث تحسن في البحوث والتطویر والتقدم رأسترتب على زیادة االستثمار في -2

التكنولوجي.
32سبةبنالمال البشري في زیادة الدخلورأسالمال المادي رأسبلغت نسبة مساهمة كل من -3

في النمو االقتصادي."Solow-سولو"من هنا ال یمكن تجاهل فكرة نموذجو بالترتیب، بالمائة29، 

:  ةاالنتقادات الموجه
._ عدم واقعیة افتراض أن المنافسة كاملة 1
.ال تأخذ في عین االعتبار تأثیر التحسن في نوعیة رأس المال البري على معدل النمو االقتصادي-2
عدم واقعیة افترض أن الدول النامیة تقارب مع الدول المتقدمة، ساء بالنسبة لمعدل النمو االقتصادي -3

سبة لمتوسط نصیب الفرد من الناتج.  نأو بال

المباشر على النمو في األجنبيفیما یتعلق بمحدودیة االستثمار "Solow"هأوردوخالفا لما 
االستثمار أنضحت  أو حیث .ج الكالسیكیة بصفة عامة عكس ذلك قررت النماذ،القصیراألجل
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القصیر والطویل بفعل التكنولوجیا الصاحبة له، األجلینالمباشر یحفز النمو االقتصادي في األجنبي
.)1(المالرأسوالتي تعتبر من العوامل الخارجیة، وتحت فرص تناقل عائد /و نمو نسبة العمل/أو

نصیب الفرد مقیاس للنمو یتزاید مع تحسن في تقسیم العمل وزیادة أن"دم سیمتا"ففي حین اظهر- 
"ریكاردو"دور التعلیم في حین اهتم إظهارإلى"مالتوس "المال المصاحب لذلك، فقد ذهب رأسفي 

المال والسكان  ( والعمل ) ونمو العملة الفنیة رغمرأسمالي، كما اهتم " میل " بنمو الرأسبالتكوین 
)2(المباشر.األجنبيعدم تطرقهم المباشر 

)Harrod Domarنموذج (زيــر الكینـالفكاستهداف االستثمـار للنمو فيالفرع الثالث: 
ولم تتخیله أیة مشكالت ،االقتصادي سریعا ومنتظما بعد الثالثینات من القرن العشرینوكان النم

) والفترة التي تلت 1939- 1930لكساد العظیم خالل الفترة (حتى جاء الركود االقتصادي، والذي سمى با
الحرب العالمیة الثانیة، لذلك بدأ االهتمام بمسألة النمو االقتصادي وذلك بسبب الثورة الكنزیة في نظریة 

من جهة أخرى.كبیرالدخل من جهة وبروز مشكلة الفقر بشكل 

مؤشر األساسي في توسیع الطاقة اإلنتاجیة، للنمو تعتبر الینزیة في النماذج الكفاالستثمارات
)3(ل الطویل ـوالعامل الرئیسي في رفع معدالت النمو في األج

ز لتحلیل مشكالت تجدید اإلنتاج في نهایة الثالثینات، نولقد بدأت محاوالت تكییف نظریة كی
، وفي ةینامیكیالدبصیاغة المبادئ األساسیة للنظریة "Ray Harrodروي هارود"نموذجفي ةمتجسد

أوروبا.باالقتصاديفي تحلیله للنمو "DOMARدومار "نفس الوقت ظهرت مقاالت 
لجهود التنمیة في اقتصادیات الدول النامیة من خالل لالمباشر مكماألجنبي ریعتبر االستثما

ناك عالقة فالنظریة االقتصادیة تقول أن هالمساهمة في رفع معدالت النمو وتوفیر فرص عمل جدیدة.

حالة الجزائر، رسالة ماجستیر - متوسطیة- الشراكة االورواتفاقیةالمباشرة وآفاقھا في ظل األجنبیة،تحلیل واقع االستثمارات : بالل بوحمعة ، )1(
.10، ص2007دیة، جامعة تلمسان ،غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر والعلوم االقتصا

)2( Caircross , A.K, Factors in Economic Development , Union university , Simson , LTD , London , 1966,
p:150.

)()اقتصادي انجلیزي من مقالته " 1978-1900هارود روي فوبر : (An Essay on Dynamique Theory والذي إعتمد في ،"
على أفكار النظریة العام للعمل لـ كینز ، وبعد الشهرة التي عرفها تحلیل هذا األخیر تم ربط اسم هذا األخیر باالقتصادي إنجازه 

دومار أو بنموذج كینز للنمو.-)، ومن ثمة سمیا نموذج هارود-1914األمریكي افسي  دومار(
ركیب الكالسیكي الجدید) ، ترجمة د. عارف دلیلة، دار الطبعة للطباعة إیرینام أساذتشایا : الكینزیة الحدیثة (تطور الكینزیة و الت)3(

.139–138، ص: 1979لبنان، الطبعة األولى، –والنشر ببیروت
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والنمو االقتصادي ، مما ینعكس بدور ایجابي على اقتصادیات االستثمار األجنبي المباشرةقویة بین 
.)1(الدول المضیفة   

تحلیل النموذج: أوال

صیغة موحدة ومتكاملة المباشر في تحفیز النمو عند محاولة البحث عناألجنبياالستثمار أهمیةبرزت 
تتسم إنتاجمع بین التحلیل الكینزي وعناصر النمو االقتصادي، وباستخدام دوال للنمو، تعتمد على الج

الداخلة في الدالة، انطالقا من حالة التوازن بین االستثمار اإلنتاجبین عناصر اإلحاللبالقدرة على 
المخطط واالدخار المخطط.

ج یساوي معدل  االدخار  الناتأنصورة نموذج یظهر في"Horrod Domar"أفكارلقد تم صیاغة 
)2(اآلتيالمال / الناتج، وذلك على النحو رأسمقسوما على نسبة 

توسیعه دینامیة لتحلیالت التوازن الكنزیة ( الستاتیكیة)، "Domar-Harrod"یعتبر نمودج
د توصل ویستند هذا النموذج على تجربة البلدان المتقدمة، ویبحث عن متطلبات النمو في هذه البلدان، ولق

)3(النموذج إلى استنتاج مفاده أن لالستثمار دورا رئیسیا في عملیة النمو

السؤال التالي: ّإذا كان التغیر في الدخل یحفز االستثمار ( المعجل)، فما "Harrod"وقد طرح
هو معدل نمو الدخل لكي یتساوى االدخار واالستثمار المخططین لكي یتم تأمین التوازن المحرك في 

الظروف التي یمكن أن تجعل االقتصاد الدي Domar. ومن جهة أخرى بحث ؟قتصاد ینمو مع الزمنا
.؟ینمو أن یحافظ على حالة االستخدام الكامل

" دومار"، لذلك عادة ما نتكلم عن نموذج تحلیلیقترب من أنه "هارود" تحلیلومن خصوصیات
)4(صالن إلى نفس النتائج تقریبا، وعلى العموم فإن التحلیلین یتو "هارود دومار"

)1( M. O. Saibu, I. P. wosa and  A. M. Agbeluyi, Financial Development, Foreign Direct Investment and,
Economic Growth in Nigeria, Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS) 2
, 2011, p146

)2( Firebaugh . G.Growth Effects of Foreign and Domestic Investment . America journal of Sociology . vol.98.No
.1 . THE university of Chicago .July 1992, p: 128

.74ص , 2007،القریشي،التنمیة االقتصادیة نظریات, سیاسات وموضوعات, دار وائل للنشر, الطبعة االولى, االردندحت م)3(
)4( Gilbert Abraham-Frois, Dynamique économique, 7 édition, Paris, édition Dalloz,1991,p181-186
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العالقة بین االدخار واالستثمار والناتج، وكذا العالقة بین "Domar-Harrod"یوضح نموذج
النمو والبطالة في المجتمعات الرأسمالیة، إال أن هذا النموذج قد أتخذ بشكل مكثف البلدان النامیة كوسیلة 

تتطلبات رأس المال، ویستند النموذج على عدد من االفتراضامبسطة للنظر في العالقة بین النمو وم
)1(أهمها:

.توازن االستخدام الكامل- 
.االقتصاد مغلق- 
.المیل المتوسط لالدخار یساوي المیل الحدي لالدخار- 
.المیل الحدي لالدخار یبقى ثابتا- 
.) یبقى ثابتاK/Yمعدل رأس المال الناتج (- 
.یبقى ثابتاالمستوى العام لألسعار - 
.األسعار تبقى ثابتا وكذلك أسعار الفائدة- 

هذه الفرضیات لیست ضروریة للحل ولكنها لتبسیط التحلیل.

:كما یليفي الناتج یاضیا عن معدل النمو ر "Harrod–Domar"ولقد عبر نموذج 
g =  s/k
تمثل معدل نمو الناتج ( أو الدخل)=gحیث أن :

=  sالستثمار( أو معدل االدخار)معدل ا
k=الناتج/المعامل الحدي لرأس المال

لیها النموذج والتي تقول أن معدل نمو الناتج أو الدخل إوهذه المعادلة األساسیة التي توصل 
الناتج ( أو الدخل)، /تساوي معدل االستثمار أو االدخار مقسوما على المعامل الحدي لرأس المال 

الناتج ومعدل نمو الناتج،  /الي فإن معدل االدخار یساوي حاصل ضرب المعامل الحدي لرأس المالوبالت
الناتج ( /معامل رأس المالیزداد معدل النمو إما  من خالل تخفیضأنإذا كان النمو مستقرا. ویمكن 

تالي فإن هذا ال، وبومياإلنتاجیة لرأس المال)، أو برفع نسبة االدخار في الدخل القةأي زیادة الكفاء
أن الدخل هو جزء من قیمة اإلنتاج وباعتبار.)2(بكل من العرض والطلاالعتبارالنموذج یأخذ بعین 

زیادة قیمة اإلنتاج الكلي، إال بالكلي ومن ثم فإن أي زیادة مستهدفة في الدخل الكلي ال یمكن أن تتحقق 
ي، أي زیادة في الطاقات اإلنتاجیة الالزمة لتحقیق التوسع العیناالستثماربزیادة قیمة ال یتأتى إالوهذا 

في قیمة وكمیة اإلنتاج.

.74مدحت القریشي،التنمیة االقتصادیة، مرجع سابق، ص )1(
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الدخل العالقة بین ما یستثمر وبین ما  ینتج عنه بین دخل، أي ما /ویبین معامل رأس المال
–یجب أن یستثمر من رأس المال لتحقیق زیادة معینة في الدخل ومن هنا تبرز أهمیة نموذج هارود 

إلى الدخل) الضروریة لتحقیق نسبة معینة من النمو االدخار(نسبة االستثمارفي تحدید معدل دومار
.االقتصادي

ة تخفیض معامل رأس ـبطریقاالقتصاديكما یبین هذا النموذج، إمكانیة زیادة معدل النمو 
إلى الدخل).االدخار(نسبة االستثمـارة زیادة معدل ـالمال/الدخل، أو بطریق

: تقییم النموذج ثانیا

ومنطلقها األساسي صعوبة وجود دومار،- وجهت لنموذج هارودانتقاداتهناك عدة 
فروضه في الواقع العملي:

یمكن أن القصیر ولكنه األمد، والذي قد یكون صحیح على الحدي لالدخارمیلالافتراض ثبات -
نفس تغیر متطلبات النمو المستقر، األمر الذي یؤدي إلى)1(المتوسط والطویلفي األمدغیر یت

غیر صحیح على المدى فهوالشيء بالنسبة الفتراض ثبات العالقة بین رأس المال والناتج، 
.المتوسط والطویل

إذ عن طریق .مغلقاالقتصادالعالم الخارجي، بحیث أنه یعتبر أن "دومار- هارود"نموذج أغفل - 
أس المال.األجنبیة یمكن تحقیق وفرة في ر االستثمارات

ثبات أسعار الفائدة و ثبات مستوى األسعار.عدم واقعیة افتراض - 
للبلدان النامیة فیعتبر النموذج غیر مالئم لألسباب "Domar-Harrod"ومن حیث مالئمة نموذج

)2(اآلتیة :

ع اختالف الظروف فیما بین البلدان النامیة والبلدان المتقدمة، حیث أن النموذج یهدف إلى من- 
البلد المتقدم من الدخول في حالة ركود طویل األمد وال یهدف إلى تطبیق برامج التصنیع في 

البلدان النامیة.
إن مثل هذه النماذج تتصف بارتفاع معدل االدخار ومعدل رأس المال الناتج، بینما أن الوضع - 

یختلف في البلدان النامیة، حیث هذه المعدالت تتمیز باالنخفاض.
بدأ من حالة توازن االستخدام الكامل، في حین أن هذا غیر موجود في البلدان النامیة.النموذج ی- 

سمحت له أن یكون النموذج المرجعي في فقدرغم االنتقادات التي وجهت إلى هذا نموذج، 
ألمد، الن أي التي تنتقده بسبب تأكیده بأن االستثمار ال یؤثر بالنسبة للنمو طویل االنظریة الحدیثة للنمو

)1(

Debraj Ray , Developement Economics, New Jersey,  Princeton Univercity Press, 1998,p58-60
.77مدحت القریشي،التنمیة االقتصادیة، مرجع سابق، ص)2(
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زیادة في معدل االدخار أو االستثمار یتم تعویضها من خالل الزیادة في معامل رأس المال الناتج تاركا 
معدل النمو طویل األمد دون تغییر . 

إن هذه الفكرة تعتمد على انخفاض رأس المال عند حصول زیادة في معامل رأس المال الناتج ، لكن هذه 
لنمو الجدیدة ، التي تقول بأنه إذا كانت آلیات تمنع االنخفاض في إنتاجیة رأس الفكرة ترفضها نظریة ا

المال عند تزاید االستثمارات ، فإن هذه االستثمارات تؤثر في النمو طویل األمد و بالتالي فإن النمو 
یصبح داخلیا و هذا ما سنتطرق إلیه في النظریة أدناه 

Théorie de la croissance(الجدیدة (الداخلیة )ونماذج النمالفرع الرابع: االستثمار و 

endogène(.

.، فهي توفر إطارا نظریا لتحلیل النمو الداخليفي منتصف الثمانیناتنظریة النمو الداخلیةظهرت 
الجدیدة هي تفسیر االختالفات الحاصلة في معدالت النمو فیما بین إن الدوافع األساسیة لنظریة النمو

ویعود سبب ظهور هذه النظریة إلى .وكذلك تفسیر الجزء األعظم من النمو المتحقق,ن المختلفةالبلدا
النمو المستمر الذي عرفته وتعرفه معظم الدول ذات عدد سكان تقریبا ثابت، باإلضافة إلى االختالف 

الكبیر في معدالت النمو ما بین البلدان.

لي یحاولون تفسیر العوامل المحددة لمعدل نمو الناتج المحلي وباختصار فان منظري النمو الداخ
والذي یعرف بمتبقي "Solow"والذي یتحدد خارجیا في معادلة النمو لدى .والذي لم یتم تفسیره

"Solow" وبافتراضهم بان االستثمارات الخاصة والعامة في رأس المال البشري والتي تولد وفرات ،
اجیة، تعوض التوجه الطبیعي لتناقص عوائد رأس المال.خارجیة وتحسن في اإلنت

إن ظاهرة عدم التقاء معدالت دخول األفراد فیما بین بلدان العالم المختلفة هي التي ألهمت تطویر 
النظریة الجدیدة، والتي تلغي الفرضیة المتعلقة بتناقص عوائد رأس المال، وقد تبین بأنه في فرضیة ثبت 

تزاید العوائد ال یحدث تقارب في معدالت دخول األفراد فیما بین البلدان، وفي حالة عدم وجود العوائد أو 
حالة تناقص العوائد على رأس المال فإن االستثمار یكون مهما جدا للنمو طویل األمد، وان مثل هذا النمو 

.)1(یكون داخلیا
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"R.Lucus-لوكاس"ونظریة1986في عام "Paul Romer-بول رومر"یلي نظریتاوفیما 
"Romer"كنموذجین لنظریات1988في 

بتفسیر حدوث النمو االقتصادي باستخدام نموذجین هما : "رومر"قام

اعتبر أن رأس المال المادي هو المحرك األساسي 1986في نموذجه األول عام النموذج األول : -1
ت حجم السكان أو أن النمو من المكن أن یحدث حتى مع ثبالعملیة النمو االقتصادي الداخلي أي

، مما یعني أن إیرادات رأس المال یمكن أن تكون ثابتة أو حتى متزایدة (ولیست مخزون رأس المال
كالسیكیة) . متناقصة كما في النماذج النیو

المعرفة والتي تنتج بأنه مخزون)1("رومر"ویقصد برأس المال المادي كمصدر للنمو الداخلي عند 
اتجة عن تعمق العمل في رأس تلقائیا عن الخبرة المكتسبة عن اإلنتاج ، فاإلنتاج یطور المعرفة الفنیة الن

، وتسمح هذه المعرفة بأن یتم اإلنتاج بصور أكثر فعالیة، ومن هنا فإنه یوجد مخزونان مترابطان في المال
، فإذا كانت إیرادات المخزونین خزون المعرفة المتولدة عنهي، وم، مخزون رأس المال الماد"رومر"نظریة

.في معدل نمو داخلي طویل األجل وثابتثابتة أمكن لالقتصاد أن یتطور

فالنمو االقتصادي هنا یعتمد على العوامل التي تحكم المیل لالدخار، فزیادة مدخرات أطراف النشاط 
ق معدل نمو أكثر ارتفاعا.االقتصادي تحقق المزید من التراكم الذي یحق

على فكرة التعلیم أو التدریب بالممارسة الذي یشیر إلى أن المعرفة الجدیدة تؤدي "رومر"وقد اعتمد 
إلى زیادة اإلیرادات وتنتشر اإلیرادات المتزایدة بین الشركات نظرا ألن المعرفة الجدیدة تنتقل تدریجیا إلى 

فرات خارجیة یمكن أن تحول اإلیرادات إلى إیرادات متزایدة ، مما و قق كل الشركات األخرى، وبالتالي تح
یؤدي إلى معدل نمو منتظم أعلى، فطبقا لرومر فإن الوفورات االیجابیة الخارجیة لالستثمار كبیرة بدرجة 

ر كافیة ، مما یجعلها تحول دون نقصان اإلنتاجیة الحدیة لرأس المال ، وبالتالي فإن زیادة المیل لالدخا
.واالستثمار من المكن أن یؤدي إلى الزیادة الدائمة في معدل النمو االقتصادي 

ووفقا لهذا النموذج فان مستوى إنتاج 1990نموذجه الثاني عام في"رومر": استمرالنموذج الثاني -2
نما على تنوع هذا األخیر أیضا لى كمیة األعمال ورأس المال ، و السلع ال یعتمد فقط ع ٕ .ا

.363، ص مرجع سابقأحمد مندور، وآخرون، )1(
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بمعنى عدد اآلالت المختلفة التي یتم استخدامها ، فإلى جانب ما تؤدي إلیه هذه اآلالت من زیادة 
مخزون رأس المال یضاف إلیها التقدم التكنولوجي المندمج فیها . 

ألطراف ةوهكذا أصبحت االبتكارات وفقا لهذا النموذج تقع في قلب عملیة النمو وتنتج خیارات جدید
بتكاري .االوتدفعهم إلى البدء في تطبیق أسالیب وطرق إنتاجیة جدیدة تتسم بالطابع قتصادي،النشاط اال

(تراكم رأس المال البشري ):"لوكاس "ثانیا: نظریة

كمحرك للنمو االقتصادي، ویوجد اختالف على لمكنة الخاصة لرأس المال البشري"لوكاس"ركز
أس المال البشري، ورأس المال التكنولوجي، فاألصل في عوائد تراكم جوهري بین آلیات عوائد كل من ر 

العوائد المتعلقة برأس المال التكنولوجي هي في المقام األول أنرأس المال البشري أنها خاصة، في حین 
عمومیة.

ن فإنه حتى یتولد نمو ذاتي یرتكز على رأس المال البشري یكفي أن تكو "لوكاس "ووفقا لنظریة 
اإلعداد) ثابتة، أما إذا كانت متناقصة فإنه الالمال البشري ( المخصص للتكوین و اإلیرادات الحدیة لرأس 

یوجد نمو طویل األجل، بینما إذا كانت متزایدة فإنه یوجد نمو طویل األجل ودائم.

عدادهم أو تكوینهم لت"لوكاس"ویقترح  ٕ حقیق الوفرات تخصیص جزء من وقت العمال لتحسین قدراتهم وا
أنه أكد على الدور الرئیسي لرأس المال البشري في تحقیق معدالت عالیة "لوكاس"، وخالصةةاالیجابی

.يمن النمو االقتصاد

أنها تعتمد على من هيواجهت النظریة الداخلیة بعض االنتقادات أهمها ما یلي: إن أحد أهم عیوبها 
غیر مالئمة للبلدان النامیة، وأن النمو في النامیة غالبا ما یعاق من الفرضیات النیوكالسیكیة والتي تعتبر

خالل عدم الكفاءة الناجمة عن البنیة التحتیة الضعیفة وأسواق رأس المال  والسلع غیر الكاملة.

عدم استقرار النمو في نظریات النمو الذاتي، حیث إن النمو االقتصادي یتسم بالتأثیر السریع بأي - 
، ففي نظریة رومر ال یتحقق النمو الثابت إال إذا كانت إرادات الحجم تدث في بعض االفتراضاتعدیل یح

ثابتة.

تأھیل ، والتي تزید من فعالیتھم ینصرف مفھوم رأس الما البشري إلى مخزون رأس المعارف المكتسبة، من خالل االعداد و ال
االنتاجیة، ومن أمثلة رأس المال البشري المعرفة الفنیة الخاصة باستخدام الكومبیتر ومعالجة مشكالتھ الخاصة التي یكتسبھا الشخص 

بالتعلیم والتدریب.
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المطلب الثاني: اإلطار النظري لالستثمار األجنبي المباشر وتنمیة الصادرات

ألخیر تربط بین النمو باالدخار، والذي یعتبر هذا ا"دومار- هارود"باإلضافة إلى ذلك فان نماذج
مع العلم أن العدید من اقتصادیات الدول النامیة ال یتوقف ادخارها(استثمارها) ,نسبة من الدخل القومي

هذا یعني أنه كلما ارتفعت نسبة الصادرات في هذه ولكن على حجم الصادرات أیضًا؛ و على الدخل وحده
)1(القتصادي.الدول، كلما تمكنت هذه األخیرة من رفع االستثمار ومن معدل النمو ا

تبلور علم االقتصاد، وظهور مختلف المدارس االقتصادیة، بدأ االهتمام بدراسة التجارة الخارجیة كفرع 
قائم بذاته ضمن علم االقتصاد، وقام العدید من المفكرین والمنظرین بصیاغة نظریات لتفسیر أسباب قیام 

توزیع المنافع والمكاسب من التجارة الخارجیة.التبادل الدولي واألسس التي یقوم علیها، وكذا كیفیة

تطور الصادرات في الفكر الكالسیكي:األولالفرع 
تعتبر النظریة الكالسیكیة نقطة االنطالق في تحلیل تطور نظریة التجارة الدولیة، بحیث لم یكن 

مة تقاس بما لدیها من رصید اریین من قبلهم نظریة منفصلة في هذا المجال، فالنسبة لدیهم فإن ثروة األلتجل
الذهب والفضة، وال تقاس بما تمتلكه من موارد أساسیة كاألرض الزراعیة ووسائل اإلنتاج والثروات الطبیعیة 

ریین وانتقدوا آرائهم ودعوا إلى اوالعنصر البشري، وعلى هذا األساس فقد هاجم المفكرون الكالسیك التج
ظرهم لكل بلد من تحقیق مزایا مكتسبة من جراء عملیة اإلنتاج حریة التجارة الدولیة التي تسمح في ن

طرح ألفكار أهم االقتصادیین الكالسیك :وفیما یلي )2(والتبادل

حیث تزداد إمكانیة تقسیم .بالسوق واعتبرها المحدد األول للنمو االقتصادي"آدم سمیث"ـ لقد اهتم
لى أهمیة التجارة الخارجیة  في توزیع الفائض من اإلنتاج وأكد ع.العمل مع كل اتساع في حجم السوق

و كان اهتمامه بهذا النشاط منبعثا باهتمامه بالقوى المحددة لنمو اإلنتاج الحقیقي ولیس المعدن ،الصناعي
،ویعتبر أنه من أجل تغلیب كفة الصادرات عن الواردات بغیة الحصول على المعادن النفیسة.النفیس
تشجیع الصادرات من خالل تقدیم كل صور الدعم الالزمة، كإعانات التصدیر وكذا تشجیع عملیات ینبغي

) من ناحیة أخرى. Draw Backإعادة التصدیر من خالل إتباع نظام ما یمسى بـ (

)1(1998 ،
314.

)2( Bernard Guillochons, Théories de l'échange international, P.U.F,1976- p 11
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نتاج كل شيء ه"آدم سمیث"وذهب ٕ م في إلى أنه مثلما یحاول األفراد إتباع مبدأ االكتفاء الذاتي وا
حاجة إلیه، من شأنها الحكم علیهم بمستویات من المعیشة منخفضة للغایة بالنظر إلى انعدام فوائد تقسیم 

فكذلك األمر تماما إذا ما حاولت مختلف الدول مبدأ االكتفاء .العمل والتخصص في اإلنتاج في هذه الحالة
.)1(ص في اإلنتاجصالذاتي ولیس تقسیم العمل والتخ

حیث بینت ما یتبع نشاط .على النمودینامیكي في تحلیل أثر الصادرات ذه النظریة بالجانب اللقد أخذت ه
ر الذي سیؤدي إلى تطبیق التخصص صغر حجم السوق المحلي األمالتصدیر من التغلب على مشكلة

ل الدولي فتقسیم العم.تقسیم العمل إلى الحد الذي یعمل على رفع المقدرة اإلنتاجیة لعناصر اإلنتاجو 
الناتج عن اتساع نطاق السوق یتیح لكل دولة أن تتخصص في إنتاج السلع التي یكون لها میزة مطلقة في 
إنتاجها، ثم تبادل فائض إنتاجها عن استهالكها منها بما یفیض عن حاجة الدول األخرى من السلع التي 

المجال إلى استعمال األسالیب التكنولوجیة إلى إتاحة باإلضافة ، )2(تتمتع في إنتاجها بنفس المیزات المطلقة
. تطویرها ورفع عوامل اإلنماء فیهاقة اإلنتاجیة لالقتصاد الوطني و المتطورة التي تؤدي بدورها إلى رفع الط

اإلنتاجیة زیادة مستوى وق المحلي بما یعكس على ارتفاع و علیه فهذه النظریة تساهم في اتساع السو 
.ج المحلي للدولة الناتللقطاعات االقتصادیة و 

عرض أفكاره الخاصة ، الذي"David Ricardo)3(ودافید ریكارد"قد جاء من بعده االقتصاديـ و 
ریته المعروفة باسم  نظریة النفقات النسبیة ، حیث ال زالت في كثیر من نظبالتجارة الخارجیة في إطار 

والذي تمكن الدولي حتى في وقتنا المعاصر.أجزائها قویة وقادرة على تفسیر جانب هام من جوانب التبادل 
حیث أوضح كیف أن قیام التجارة الدولیة .أهمیتها في اإلنماء االقتصادي من إبراز دور التجارة الخارجیة و 

تتم على أساس اختالف النفقات النسبیة والذي یتیح االستفادة من مبدأ التخصص وتقسیم العمل على
فیر شروط الحریة االقتصادیة بشكلها الكامل فال تدخل على اإلطالق في وذلك بضرورة تو النطاق الدولي, 

. ةالنشاطات االقتصادی
تفترض هذه النظریة قیام الدولة بالتخصص في تصدیر السلع وفقا لما تتمتع به من مزایا سواء 

، "دافید ریكاردو"المتعلق منها بانخفاض النفقات المطلقة عند آدم سمیث أو انخفاض النفقات النسبیة عند
بین وسیلة إلعادة توزیع الموارد االقتصادیة بشكل أكثر كفاءةة الخارجیة في هذه الحالة أداة و أي أن التجار 

ذلك للموارد الثابتة في ضوء األسعار النسبیة اإلنتاج من أجل التصدیر للخارج و اإلنتاج للسوق المحلي و 
.الجدیدة أي األسعار الدولیة 

ذه النظریة فإنه في ظل ظروف التجارة الحرة فإن كل دولة ستتخصص في إنتاج السلع التي فطبقا له
تتمتع ، وسنقوم باستیراد السلع التيالسلع التي تتمتع بمیزة نسبیة فیهايیمكن إنتاجها بنفقات أقل نسبیا، أ

.16ص1980أحمد جامع: العالقات االقتصادیة الدولیة، درا النهضة العربیة، القاهرة سنة )1(
37، ص1992عیة، اإلسكندریة،  سنة زینب حسین عوض هللا: االقتصاد الدولي، دار المعرفة الجام)2(

)3( David Ricardo: The Principles of Political economy and Taxation, London,1817
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سبي في نفقات اإلنتاج دولة أخرى بمیزة نسبیة فیها. أن األساس في ظاهرة التخصص الدولي هو التفوق الن
. "آدم سمیث"ولیس المطلق على النحو الذي قدمه أستاذه 

وعلیه لقد بین مفكرو المدرسة الكالسیكیة دور الصادرات في توسیع القاعدة اإلنتاجیة في االقتصاد 
اجتذاب الذي یمكن من استخدام الموارد المحلیة إلى جانب و ,وتحقیق الغلة المتزایدة وتحریك االستثمار

رؤوس األموال الخارجیة لالستثمار في میدان إنتاج السلع التصدیریة .
الصادرات في الفكر االقتصادي الحدیثالفرع الثاني:

إطار يلقد شهدت نظریة التجارة الدولیة تطورا كبیرا ابتدءا من عقد الستینات من القرن العشرین، ف
وأهمیتها في تحقیق التنمیة االقتصادیة، وفي ما یلي ارة الدولیة سیر أسباب قیام التجالمحاوالت الرامیة لتف

نستعرض أهم هذه النظریات: 
، وذلك بإدخالها وفورات اإلنتاج ذا المنهج تفسیر للتجارة الدولیةیشكل ه:منهج اقتصادیات الحجم-

توافر سوق داخلي ضخم فهذه النظریة تعتبر .الكبیر كأحد المصادر الرئیسیة للمزایا النسبیة المكتسبة
، المتمثلة في زیادة شرطا أساسیا لتصدیر تلك السلع التي یتم إنتاجها في ظل شروط اقتصادیات الحجم

العائد مع زیادة حجم اإلنتاج. وبتعبیر متكافئ تنشأ وفورات الحجم الكبیر نتیجة النخفاض نفقات اإلنتاج 
.)1(اإلنتاجیةمع توسع العملیات 

تفرقة بین المنتجات الصناعیة التامة الصنع والمنتجات النصف المصنعة في جانب، كما أن وتعد ال
الدول الصناعیة الصغیرة ذات سوق داخلي صغیر، في حین تتمیز الدول الصناعیة الكبیرة بسوق داخلي 

لى . فالمجموعة األولى من الدول تتجه إصرا أساسیا من عناصر هذه النظریةنكبیر في جانب آخر، ع
ي السلع النصف مصنعة أو النصف فالحصول على مزایا نسبیة مكتسبة مصدرها اقتصادیات الحجم 

المصنعة، وذلك لعدم قدرتها على التأثیر على أذواق وتفضیالت المستهلكین في الدول األخرى.
ها على العكس من ذلك تحصل الدول الصناعیة الكبیرة الحجم على مزایا نسبیة مكتسبة مصدر 

اقتصادیات الحجم في إنتاج السلع التامة الصنع بسبب قدرتها على التأثیر على أذواق وتفضیالت 
المستهلكین في الدول ألخرى.

من هنا یمكن القول بأن نظریة اقتصادیات الحجم تسعى إلى تفسیر نمط التجارة الخارجیة بین الدول 
ثل الوالیات المتحدة األمریكیة، ألمانیا، فرنسا وانجلترا الصناعیة المتقدمة ذات السوق الداخلي الكبیر م

وایطالیا في جانب وبین الدول الصناعیة ذات السوق الداخلي الصغیر مثل بلجیكا، هولندا ولكسمبورغ، 
أسبانیا، والیونان ودول أخرى في جانب آخر.

فترة ما بین الحربین وكانت في لقد كانت النظریة العامة لكینز نتاجا لظروف تطور الرأسمالیة خالل - 
ونظرا الهتمامها بالتحلیل الكلي وبالمخاطر ،)1933- 1929الحقیقة كنتیجة مباشرة ألزمة الكساد الكبیر (

.206،ص 2003، مصر 3سامي عفیفي حاتم: اقتصادیات التجارة الدولیة، مطبعة اإلسراء، الطبعة )1(
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یة المالقتراحها لبعض السیاسات النقدیة و ااالستهالك ، و التي تحدق بالرأسمالیة نتیجة للتناقض بین اإلنتاج و 
لبطالة، فإنها سرعان ما وجدت قبوال واسعا لها بین االقتصادیین . العالج مشكالت تصریف اإلنتاج و 

وهنا بدأ الكینزیون یكتشفون أن ثمة نقیضین تتسم یهما النظریة العامة، أولى هاتین النقیصتین أن 
النظریة العامة لكینز هي نظریة خاصة باألجل القصیر فقط ومن ثم فهي ال تصلح لتفسیر التطورات 

مدى، والنقیصة الثانیة أن النظریة العامة قد اتسمت بطابعها الستاتیكي، الساكن ومن ثم فهي ال طویلة ال
تأخذ بعین االعتبار حركة النظام الرأسمالي ومشكالته ومستقبل النمو فیه وتوازنه عبر الزمن.

جیئه برز فاالقتصادي كنز أحدث ثورة على مبادئ الكالسیك وثروة بما قدمه لالقتصاد إذ بم
االهتمام البالغ وتحلیل أهمیة دور الصادرات كأحد مكونات الدخل الوطني حیث تسهم الصادرات من خالل 
عمل المضاعف بزیادة الدخل بصورة أكبر من قیمتها المباشرة حیث یعتبر كینز أن الدخل یتكون من 

له في المعادلة التالیة :اإلنفاق الحكومي وصافي المیزان التجاري ویمكن تمثی، االستهالك الوطني

الواردات-الدخل الوطني = االستهالك الوطني + االستثمار الوطني + اإلنفاق الحكومي + الصادرات 

ومنه فإن ارتفاع الدخل مرتبط بزیادة الصادرات و انخفاض الدخل مرتبط بانخفاض الصادرات مع 
افتراض ثبات العوامل األخرى.

لعدم أخذه في االعتبار للمتحوالت األخرى بخالف الدخل "كینز "م البعضومن جهة أخرى فقد ال
لتفسیر مستوى االستهالك: اعتبارات التنبؤات المستهلكین حول المستویات المستقبلیة للدخول واألسعار, 

.)1(أو حالة وضعهم المالیة...الخ

)2(كیسنع"االقتصادي قدمت هذه النظریة من طرف نظریة نسب عناصر اإلنتاج الجدیدة: قد- 

D.B.Keessing"تسقط هذه النظریة الفرض الكالسیكي الخاص بتجانس عنصر العمل، 1961سنة  ،
یما بینها في درجة المهارة.فوتحل محله فرض انقسام هذا العنصر إلى مجموعات غیر متجانسة تتفاوت 

بطة بثمانیة أصناف من حیث أثبت أن العمل غیر متجانس وأوجد ثمانیة أصناف من التأهیل مرت
بلدا، وجد فیها أن الوالیات المتحدة األمریكیة لها 14قطاع و46حیث أخذ الصادرات بالنسبة لـ ط.النشا

أعلى نسبة مئویة فیما یخص الفئات الثالثة األولى أي العلماء والمهندسون، التقنیون والرسامون 
ث العلمي.لى إنفاق كبیر في مجال البحالصناعیون وفئة اإلطارات، وهي العناصر التي تعتمد ع

أنه في الوالیات المتحدة األمریكیة هناك عالقة وارتباط وثیق بین النفقات "كیسنغ"وأوضح 
المتخصصة للبحث العلمي في أي مؤسسة أو قطاع وبین قدرته التصدیریة.  

.444, ص2004,الطبعة الخامسة,وان المطبوعات الجامعیةعبد اللطیف بن أشنهو، مدخل إلى االقتصاد السیاسي، دی)1(
)2( D.B. KEESSING: The impact of research and dev .on us-trade. Journal of political Economy. fev 1967.
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تفعت القدرة التقدیریة للقطاع وهو یعني أنه كلما زاد اإلنفاق على البحث والتطویر كلما زادت وار 
كون صادراتها بوالعكس صحیح. والنتیجة المتوصل إلیها هي أن تمیز الوالیات المتحدة األمریكیة

وفرة نسبیة في عنصر رأس المال البشري منالصناعیة كثیفة العمل یرجع إلى ما تحضي به هذه الدول 
مؤشر اقتصاد تسجل أیضا درجات أعلى علىلتعلممتعددة لالبلدان التي تتیح فرصا فالمؤهل، وبالتالي

متناقصة من الطالب إلى المراحل المعرفة. وبدال عن التعلیم الذي یتخذ شكل الهرم (حیث تنتقل مجموعة
أكثر إشراكا وتنوعا، خاصة بعد مرحلة التعلیم التعلیمیة األعلى)، بدأت األنظمة التعلیمیة تصبح

والعالیة).ةاإللزامي(أي المرحلتین الثانوی

على التصدیر، ینبغي التفرقة بین مسالتین هما:األجنبياالستثمار تأثیروالختبار 
إلىالمباشر: حیث یتمثل في زیادة القدرات التصدیر لفراع الشركات المتعددة الجنسیات األثر-1

عیة على العملیات التصنیإلجراءتؤهلها إمكانیاتالخارجیة ، نظرا لما تتمتع به من األسواق
برامالمواد الخام،  ٕ مهاراتها التسویقیة . وبالتالي تتغیر إلىباإلضافةعقود التصدیر للخارج، وا

التصنیع لترقیة الصادرات.إستراتیجیة

بالنسبة األجنبيغیر المباشر: والذي ینشا تبعا لمجموعة من المزایا المصاحبة لالستثمار األثر-2
للشركات المحلیة ، وذلك من خالل:

الشركات المحلیة، وبالشكل الذي إلىالتصدیري اإلنتاجمجال الحدیة فيالتكنولوجیانقل -
.اإلنتاجتغییر الخصائص التكنولوجیة للمنتجات المخلیة وعناصر إلىیؤدي 

الدول المضیفة.إلىاإلداریةنقل المهارات - 
) من حلقات االتصال التي المشروعات المشتركةإطاراستفادة الشركات المحلیة ( خاصة في - 

.الخارجیة األسواقالجنسیات في متعددةتملكها الشركات 

وفي هذا السیاق، تثبت العدید من الشواهد التطبیقیة نجاعة نشاط الشركات متعددة الجنسیات في زیادة 
:اآلتيو بعض الدراسات على النحإلىهنا اإلشارةالقدرات التصدیریة بالبلدان المضیفة . ویمكننا 

، خبرة هذه الدول في آسیا، وبالتطبیق على دول 1999عام "Thomsen"ضحت دراسةأو - 
نجاحا في زیادة صادراتها، خاصة في بعض القطاعات أثبتتالمباشر، األجنبيجلب االستثمار 

التصدیریة مقارنة بغیرها من القطاعات، بسبب اختالف مقومات كل قطاع تصدیري.
العالقة بین ، قوة1996لعام "Hoekman and Djankov"سة كل مندراأظهرت-

رأس، خاصة بعد انفتاحها على أوروباالمباشر وزیادة حجم صادرات دول شرق األجنبياالستثمار 
والشركات المتعددة الجنسیات.األجنبيالمال 
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الفرع الثالث: نظریات التجارة الدولیة واالستثمار األجنبي المباشر

أنإذ،الوارداتأوالصادراتجانبمنسواءالخارجیةوالتجارةاالستثماربینوثیقةعالقةتوجد
وبالقابلاالستثمار،زیادةعلىحافزایشكلمماالتصرف،سوقحجمزیادةعلىتساعدالصادراتزیادة

وهذاالخارج،منرادهایاستفیتمالمحلیة،السوقفيموجودةتكونالقدمدخالتإلىاالستثماریحتاج
عنالفائضوتصدیروالخدمات،السلعمنالمستورداتتامینعلىالخارجیةالتجارةقطاعیكسبما

یؤديمماالتصدیر،سلععلىفعالطلبخلقفيكبیردورلهیكونأنیمكنكماالمحلي،االستخدام
نتاجوعمالةیدةجدإستراتیجیةوتنفیذالسلعلهذهالمنتجةالقطاعاتتوسعإلى ٕ منیرفعمماوخدمات،وا

.االقتصاديالنموعجلةدفعفيویساهماالقتصاديالنشاطمستوى
االقتصاديالنشاطأووالتجارةاإلنتاجنالكائنة بیالعالقةمنالخارجیةبالتجارةاالستثمارعالقةوتأتي
وهیكلهالمادياإلنتاجبنیةالنوالأالتجارةفياإلنتاجویأتيمتبادل،تأثیرعالقةعنتعبرالتي

هذاویختلفتالوارداعلىأوالصادراتعلىسواءالخارجیة،التجارةهیكلعلىساالقتصاد تنعك
عنمعینمنتجمناإلنتاجحجمزادفإذاالمنتجة،السلعةونوعوالتصدیرداالستیرابینالتأثیر

ذاللتصدیر،فائضتوفرالمحلياالستهالك ٕ حاجةونشأتالتصدیر،إمكانیةانتفتالحاجاتنعقلوا
.النقصلتعریضداالستیرا

المباشر األجنبياالستثمار تأثیرالتي ینتقل من خاللها األساسیةالقنوات إحدىتعتبر التجارة الخارجیة 
ة البلدان المضیفة مصطحبإلىاألجنبیةاألموالعلى النمو االقتصادي. ویحدث ذلك حال تدفق رؤوس 

مختلف إلىباإلضافةوالتسویق الدولیة، اإلنتاجمعها جملة من التكنولوجیات، والمهارات وشبكات 
)1(العالمات التجاریة

هنــاك مجموعــة مــن االقتصــادیین دمجــوا النظریــات التجاریــة مــع نظریــات االســتثمار األجنبــي المباشــر 
Koj"و"Munde": ومن بینهم llima".

)1( UNCTAD. International Investment Agreements (page consultée le 10-5-2000)en ligne :
www.unctad.org/en/special.
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ةة المدرسة الیابانیأوال: نظری
Ozawa"ـرهم:هو من أشنحاول مجموعة من االقتصادیین الیابانیی - Kojima

(Tsurumi-المباشرة انطالقا من تجربة الشركات الیابانیة و ما تتمتع به من ةاألجنبیتتفسیر االستثمارا
)1(و األمریكیةةممیزات تسییریة و تنظیمیة تختلف عن النماذج األوروبی

تــدمج النظریــات التجاریــة مــع نظریــات االســتثمار األجنبــي المباشــر، فالمدرســة "Kojima"فنظریــة 
تـــرى بضـــرورة التـــدخل الحكـــومي لخلـــق حالـــة مـــن التكیـــف الفعـــال مـــن خـــالل السیاســـات التجاریـــة ةالیابانیـــ

.ةالتجربة الیابانینانطالقا م
ـــى أن االســـتثما"Kojima"كمـــا بـــرهن رات  األمریكیـــة  مـــا هـــي  إال بـــدیل للتجـــارة فـــي حـــین إن عل

االستثمارات الیابانیة تتم من قبل مؤسسات صغیرة و متوسطة وتتركز في البلدان اآلسیویة.
وعلــى العمــوم، فــان الهیكــل الصــناعي لالســتثمار األجنبــي المباشــر الــذي تقــوده الیابــان یختلــف عــن 

ن ذلـك مـن خـالل مـا تتمتـع بـه الیابـان مـن مهـارات متخصصـة و نظیره في الدول الصناعیة األخرى، ویتبی
مواصــفات متعلقــة بــالموقع. و لقــد اســـتطاعت الشــركات الیابانیــة ترقیــة مهاراتهـــا اســتجابة لبیئــة معینــة فـــي 

الدول المضیفة
وتنتقد هذه النظریة لكون أن هناك قصور في تفسیرها لتوجه االسـتثمارات األجنبیـة المباشـرة الیابانیـة

إلى المنطقة اآلسیویة فقط وأهملت باقي العالم.
لمعرفة اثر االستثمارات األجنبیة على أجریت العدید من الدراسات على االقتصاد الهندي كما

"Kishor Sharma"أجراها  البروفسور)2(الصادرات منها دراسة
وحتى 1978ة ابتداء من عام المباشر في تحفیز الصادرات الهندیيحول اثر االستثمار األجنب2000عام 
حفیز و زیادة الصادرات الهندیة . و قد انتهت هذه الدراسة إلى عدم وجود أي اثر یذكر في ت1997عام 

"ارجع الزیادة التي حدثت في الصادرات الهندیة إلى عدة أسباب أهمها من وجهة نظر البروفیسور و 
Kishor Sharma"بین قیمة العملة الهندیة و قة القویة بین زیادة الصادراتالعال)Rupee ( فعندما تقدر

مثیالتها في تكون أسعار السلع الهندیة اقل من) Devaluation(قیمة العملة بأقل من قیمتها الحقیقیة
أهمیة الطلب وأیضا ركز على ،یراد التصدیر تبعا لذلكاألسواق العالمیة وبالتالي یزداد الطلب علیها و 

الداخل مقارنة نتجات فعند زیادة الطلب الداخلي على السلع ترتفع أسعارها في المالداخلي على السلع و 
الصادرات إلى أسباب نقدیة هو ما یعني انه ارجع زیادة بالسوق الخارجیة ومن ثم تقل فرص تصدیرها و 

.داخلیة ال عالقة لها باالستثمارات األجنبیةو 

.79ص.،سابققویدري دمحم، مرجع )1(
.292، صمرجع سابقسامي سالمة نعمان ،)2(

www.unctad.org/en/special
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رات األجنبیة على نمو الصادرات الهندیة و تأثیر االستثماأجریت دراسة أخرى حول 2004وفي عام 
Non(أخرى غیر تقلیدیة) و Traditional(قسمت البحث الصادرات إلى صادرات تقلیدیة

Traditional(أجریت البحث ي حیث ركزت على القطاع الصناعي و أیضا قام البحث على أساس قطاع
عدم وجود اثر واضح وانتهى البحث إلى,2000وحتى عام 1995شركة من عام 1172على 

ى بینما كان اثر االستثمارات األجنبیة عل,لالستثمارات األجنبیة المباشرة على الصادرات التقلیدیة الهندیة
االستثمار األجنبي المباشردورأكد على أهمیة و أن البحثالإ,محدودالصادرات الغیر تقلیدیة ضعیف و 

.)1(تقلیدیة في الهندالغیر )Diversification(في تنوع الصادرات
)تحلیل مندل(رأس الماللثانیا: فوارق مدا خی

في التجارة. الدول تعتمد على مبدأ الندرة النسـبیة لعوامـل "HOS"هیكشر أوالن سامویلسون"نظریة
)2(.اإلنتاج في تفسیر التبادل الدولي

"وفــي هــذا اإلطــار یــرى  MUNDELL" بــان البلــد األقــل تخصصــا فــي رأس المــال نســبیا ســوف یقــوم
بفــرض رســوم مرتفعــة علــى الســلع ذات الكثافــة فــي اســتعمال عامــل رأس المــال كمــا یقــوم بمنــع كــل اســتیراد 

. )3(موال إلى هذا البلد الذي طبق إجراءات حمائیةس األو لهذه السلعة الشيء الذي یؤدي إلى تدفق رؤ 
أو بمعنى أخر فان دول الشمال  ذات رأس مال كبیر یقل رأسمالها هـذا لصـالح الجنـوب لیحـل بـذلك 

صـات النسـبیة لمختلـف الـدول وذلـك فـي شـتى العوامـل توطین رأس المال أو عوامل اإلنتاج بمقاربـة التخص
التخصصـــات وبالتـــالي تتعـــادل رأس المـــال تلقائیـــا وبنـــاءا علـــى هـــذا و القطاعـــات إلـــى درجـــة تســـاوي هـــذه 

ـــدل عامـــل الحـــواجز الخـــاص بالتبـــادل التجـــاري لتفســـیر االســـتثمار األجنبـــي "MUNDELL"یســـتعمل من
.المباشر

من،وتشجعهاألجنبياالستثمارلجذبالدولبعضتتخذهاالتيستثماریةالاسیاساتالكما أن
ٕعفاءاتمزایاتقدیمخالل السلعانتقالتشجیعخاللمنالخارجیةالتجارةیؤثر في،تاالستثمارالهذهوا

المجالهذافيالمتخذةاالستثمارإجراءاتبعضأنكما،آلخربلدمناألموالورؤوسالرأسمالیة
.حدودهاضمناألجنبيلالستثمارمعینةشروطبوضعهاالتجارةتقییدإلىتؤدي

)1( Banga Rashmi , The differential Impact of Japanse and U.SForeign Direct Investment on Export of India
Manifacturing , Delhi University . New Delhi .2004, P22

، 10، مجلة علو م االقتصاد و التسییر و التجارة جامعة الجزائر، العدد."نظریات التجارة الدولیة و محدودیتھا"عبد الحمید زعباط، )2(
132، ص.2004

.11متوسطیة، مرجع سابق- المباشرة في ظل اتفاقیة الشراكة االرواألجنبیةتحلیل واقع االستثمارات بالل 3(
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في المساهمة في تحقیق سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشرأهمیة تطبیقلث: المطلب الثا
.األهداف اإلنمائیة محل الدراسة

االقتصادیة، إذ ةوترجع أهمیة استهداف االستثمار األجنبي المباشر لما یقدمه من خدمات للتنمی
ةتطویر القدرات التنافسیة التصدیریالتكنولوجیا وتحدیث الصناعات المحلیة و لبواسطته یمكن نق

النامیة،كما یساهم االستثمار األجنبي المباشر في تدریب العمالة، إذ ال یمكن للشركات تلالقتصادیا
المحلیة في الدول النامیة تحقیق ذلك بكفاءة عالیة بسبب فجوتها التكنولوجیة، لهذا تزایدت أهمیة نقل 

نا بالتكنولوجیا جمة المواد المصنعة والسلع الرأسمالیة من اآلالت التكنولوجیا للدول النامیة، ویقصد ه
،إضافة إلى الخبرات والمهارات المتعلقة بالفنون ذوالتجهیزات، مع ما یلزمها من أعمال التصمیم والتنفی

،وأعمال التدریب والتعلم. لاإلنتاجیة،والبراءات وبرامج التشغی
ستهداف االستثمار األجنبي المباشر في تحقیق األهداف سیاسة اومن جملة ما تتوقف علیه مساهمة 

اإلنمائیة ما یلي:
الهدف الذي یقف أمام هذه االستثمارات و هي إما أن تكون البحث عن الدوافع االستثماریة أوأوال:

)Seekingأو البحث عن األسواق لتصریف منتجاتها,)FDIResource Seeking(الموارد الطبیعیة
)Market FDI. و هذا النوع من االستثمارات لیس له اثر في تحفیز الصادرات و قد یكون الدافع وراء

Efficiency(االستثمارات هو البحث عن العمالة الرخیصة و في نفس الوقت الفنیة ذات الكفاءة العالیة 

Seeking FDI( ى األسواق أخیرا قد یكون االستثمار في دولة معینة بهدف استخدامها كنقطة تصدیر إل.و
اتفاقات تجاریة بینها و بین إما لقربها من هذه األسواق أو لوجود )Export Oriented FDI(األخرى 

. )1(هذه الدول تسهل على الشركات المستثمرة النفاذ إلى هذه األسواق

درات في تحفیز الصاFDIمرحلة النمو االقتصادي التي تمر بها الدولة حیث تؤثر في تحدید دور ا :ثانی
تركز االستثمارات األجنبیة على )Underdevelopment(فعندما تكون الدول في بدایة مرحلة النمو 

ما إذا كانت الدولة في مرحلة متقدمة فإن ذلك یشجع ,أالموارد الطبیعیة نظرا لعدم وجود بنیة أساسیة قویة 
ى أربع مراحل المرحلة إلعلى وجود االستثمارات الموجهة للتصدیر و قد قسم البحث مراحل النمو 

فیها تبدأ الدولة مراحل ) و SubstitutionImport(,المرحلة الثانیة)Underdevelopment(األولى
ثم ,التصنیع و لكن لیس بهدف التصدیر و إنما بهدف إنتاج ما یتم استیراده لالستغناء عن االستیراد 

فیها تكون ) و Local Firms have Acquired HigheTechnological Skill(المرحلة الثالثة 
ا من المنافسة داخلیا امتالك التكنولوجیا المتطورة التي تمكنهكات المحلیة على قدر من التقدم و الشر 

،الستفادة منھا في زیادة الصادراتمرحلة ارحلة جذب االستثمارات األجنبیة و هذه هي موخارجیا, و 

.294صق،ابمرجع سسالمة نعمان ،سامي )1(
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فیها تكتمل مرحلة النضج للدولة و ) Inward FDI balanced with outward FDI(المرحلة الرابعة
الشركات المحلیة بحیث تستقبل هذه الدولة االستثمارات األجنبیة كما تصدر هي األخرى هذه و 

.االستثمارات
یتضح من هذه المراحل المشار إلیها  أهمیة دور الدولة المتمثل أساسا في الدور التنموي  فلكي تستفید و 

ال بد أن تكون الدولة قد قطعت شوطا ,جنبیة المباشرة في تحفیز التنمیة بهاالدولة من االستثمارات األ
فالدولة علیها أوال مسؤولیة تهیئة المناخ االقتصادي حتى تستطیع أن.كبیرا على طریق النمو االقتصادي

تزید كي ال یمكن ألي دولة أن تعتمد على االستثمارات األجنبیة وحدها لتجذب االستثمارات المفیدة لها و 
تخلق فرص عمل فیها. أومن صادراتها 

)1(وتتمثل أهمیة تبني سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر في األسباب االتیة:

تساهم سیاسة االستهداف في تحقیق مجموعة من األهداف تحقیق األهداف اإلستراتیجیة للدولة:-
زیادة التوظف,نقل التكنولوجیا , وتنمیة الصادرات اإلنمائیة للدولة، مثل خفض معدالت البطالة و

باإلضافة إلى دعم و تحسین تنافسیة الصناعة المحلیة وغیرها من المجاالت الالزمة لدفع عجلة التنمیة 
.االقتصادیة 

زیادة حدة المنافسة بین دول العالم في ظل عولمة األسواق زیادة حدة ضغوط المنافسة في العالم : إن-
أن تتخصص كل دولة في المجاالت و األنشطة التي تتمتع فیها بكفاءة و مزایا نسبیة و تنافسیة، تتطلب 

األمر الذي یفضل معه أن تركز الدول المضیفة لالستثمار األجنبي المباشر على األنواع التي تحقق لها 
مكان على خریطة األسواق العالمیة. 

ة االستهداف مقارنة بالسیاسات التقلیدیة التي تعمل على تكالیف تبني سیاستنافسیة التكلفة :تنخفض-
تشجیع االستثمار بصفة عامة، حیث یتم قصر منح الحوافز المالیة و الضریبة على األنشطة المستهدفة 
فقط، بدال من توزیعها على جمیع مجاالت االستثمار و قد اتضح من تجارب بعض الدول أن اإلعالن 

ة، والمشاركة في المعارض الدولیة یكون غیر مجدي في المعارض عن فرص االستثمار بصفة عام
.االقتصادیة في ظل عدم استهداف قطاعات معینة

.3، صسابقطارق نویر، مرجع )1(
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الخاتـمة
یعنيمفهوم سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر أننخلص،من خالل العرض السابق 

بدال من جذب ،من االستثمار األجنبي المباشراستخدام المواد الترویجیة المختلفة لجذب أنواع معینة 
وذلك لتحقیق أهداف اقتصادیة محددة مثل تحسین المستوى . االستثمار األجنبي المباشر بشكل عام

االقتصادي، وذلك لالستفادة من مزایا الموقع وخفض زیادة معدالت النمو و ، تنمیة الصادراتالتكنولوجي و 
خرى.مخاطر االستثمار مقارنة بالدول األ

فإن ، زیادة اإلنتاج القومينتتضمسیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشرأولویاتإذا كانت ف
بحیث یتم تفضیل المشروعات التي .سهامها في زیادة اإلنتاجإاختیار المشروعات یتم استنادا إلى مدى 

تسهم بدرجة أكبر من سواها في تحقیق هذه الزیادة.
ولویات یتضمن زیادة الصادرات للحصول على العمالت األجنبیة لسد احتیاجات أما إذا كان سلم األ

فإن ذلك یؤدي إلى اختیار المشروعات في ضوء إسهامها تیراد، عملیات التنمیة إلیها تلبیة لمتطلبات االس
وهكذا بالنسبة لمدى إسهام المشروعات في تحقیق أهداف التنمیة .قدر أكبر من الصادراتفي توفیر 

.ألخرى التي یتضمنها سلم األولویاتا
أبرزت نماذج النمو االقتصادي المختلفة العوامل التي تحدد االستثمار، فنجد أن االستثمار كما 

أن "دومارهارود و "و قد أضاف یرتبط معه بعالقة طردیة.الكالسیكي یتحدد بمعدل الربح، و في الفكر
یتحدد بالتاليیجة ثبات عالقة االدخار بالدخل و ذلك نتو ة في التغیرات في مستوى الدخل،االستثمار دال

التقدم التكنولوجي في ظل االستثمار بمستوى الدخل ومستوى االدخار، وأن زیادة االستثمار والعمالة و 
العمالة الكاملة یؤدي إلى زیادة معدل النمو االقتصادي. 

كما ،تنمیة الصادراتىمل علسیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر تعأنواتضح أیضا 
االستثمار األجنبي المباشر، ذلك أن فرض تعریفة عالیة سیاسة استهدافیمكن لسیاسات التجارة تحفیز

قد یكون   كافیا لحث االستثمار األجنبي المباشر على خدمة السوق المحلي بدال من الصادرات، ألن 
المحمیة یخدم السوق المحلیة. و بالمقابل فإن االنفتاح االستثمار األجنبي المباشر المنجذب إلى األسواق 

وتحریر التجارة یحفز بشكل قوي االستثمار األجنبي المباشر المتجه للتصدیر. 
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في االستراتیجیات اإلنمائیة فيالفصل الثاني:مكانة سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر
الجزائر

رغبةو ،1966من عامءبتدااالمركزيالتخطیطعلىالمبنیةاالقتصادیةالتنمیةمبدأتبنت الجزائر 
نموذجاختیارإلىبالجزائرذلكأدىالتخلف،وضعیةمنوالخروجالصناعیةیةالتنمتحقیقفيمنها
الجذبآثارنشرفيیكمنالنموذج هذهومنطلقالمصنعة،الصناعاتعلىاعتمدتإذثقیلعيیتصن

االستهالكسلعصناعةباتجاهمتدنیةبأسعاراإلنتاجتجهیزاتوالوسیطةالموادعرضتوافرمنالناتجة
لتطویر االقتصاد الوطني.االقتصاديالنشاطقطاعاتعلىوخلفیةأمامیةآثارتحدث، أيهائيالن

سنة حاسمة في تغییر السیاسة االقتصادیة في الجزائر، باعتبار هذه السنة فاصلة 1980تعتبر سنة و 
ترمي إلى االنتهاء تيالثمانینات البین المخططات التنمویة السابقة، وأهداف السیاسات المنتهجة في فترة 

من المستوى المرتفع لالستثمارات العمومیة في القطاعات اإلنتاجیة لصالح االستثمارات في الهیاكل 
.القاعدیة

مجملها وضعت الجزائر بالخصوص منذ مباشرة اإلصالحات االقتصادیة مخططات تنمویة تهدف في
عــادة وتیــرة النمــو اال ٕ ، وتنمیــة الصــادرات قتصــادي إلــى المعــدالت المقبولــةإلــى إنعــاش االقتصــاد الــوطني، وا

وذلــك إلیجــاد حلــول مرضــیة للمشــكالت االقتصــادیة الحــادة التــي عرفتهــا الجزائــر منــذ انهیــار غیــر النفطیــة
.1986سنةأسعار النفط 

وسنتناول في هذا الفصل المباحث التالیة:

.)1989-1967(ططات اإلنمائیة بالجزائر االستراتیجیات التنمویة خالل المخالمبحث األول:
الستثمار األجنبي المباشراعلىفي طل اقتصاد السوق واالنفتاح االستراتیجیات التنمویةالمبحث الثاني:

).2000-1990بالجزائر (
سیاسة استهداف االستثمار ) ومكانة2014-2001إستراتیجیة اإلنعاش االقتصادي (المبحث الثالث:

بالجزائرشر في تحقیق األهداف اإلنمائیةاألجنبي المبا
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)1989-1967(بالجزائراإلنمائیةالمبحث األول: االستراتیجیات التنمویة خالل المخططات 
، أین تبنت الجزائر نظام االستقاللالوطني بعد االقتصادبدایة جدیدة في تنظیم 1967تعتبر سنة 

بل نظرا لحداثة استقاللها من جهةبإمكان الجزائر تطبیقه من قالتخطیط كوسیلة لتحقیق التنمیة، ولم یكن 
وفیما یلي الوطنیة.االقتصادیةوعدم توفر الشروط الموضوعیة التي تعطي للدولة قدرة التحكم في القوى 

.النظري الذي كان أساس التنمیة في الجزائرسنتطرق إلى التوجه

)1989-1967(اإلطار النظري للتوجه التنموي بالجزائرالمطلب األول:
األهداف المراد تحقیقها، ونبین ذلك فیما یلي.فإن البناء النظري للتنمیة في الجزائر یختلف باختال

.النمو(مراكز)أقطابنظریةالفرع األول:
التاریخیةللشروطتحلیلهومن،االقتصادیةللوقائعمالحظاتهمنالتنمیةفينظریته"بیروفرنسوا"بنا

البیئةفياالستقطاباثربفعلتؤثرتطوریةعملیةالتصنیعیعتبرحیث،األوروبياالقتصاديللتطور
.)1(المحركةوالصناعةالنموفيالمركزةاألنشطةخاللمنالمحیطة
بالحركةتتسمأساسیةصناعةفيیتمثلهامصناعينشاطحولالنموأقطاببناءیتم،"بیرو"سبوح

نظریةتجمعالنظریةهذهوبالتالياألخرى،القطاعاتبمختلفللنهوضالتشجیعیةوالتنمیةوالنشاط
یبنىالتيقةللمنطالتابعةاألنشطةجمیععلىمسیطراثروللقطب،المتكافئاالقتصادونظریةالسیطرة

منطقةفيالمتواجدةالعناصربینالدخلوتوزیععالقاتلشبكةوفقافیحدداالقتصاديالمجالأمافیها
.معینةجغرافیة

تقومخاللهامنمتواصلةعملیةیعتبر،"François Pirou-وفرنسوا بیر "بحسبفالتصنیع
،الراكدةاالقتصادیةاألنشطةكافةعلىتؤثرلتيااالستقطابآثارمننوعبإحداثالجدیدةالصناعات

industrie(أساسیةصناعةأومحركةصناعةمنالنموأقطابتمثلالتيالجدیدةاألنشطةوتتكون -

clef(یسمیهاكماجذباثأربذلكمحدثةإلیهاتجذبالتياألخرىالقطاعاتعلىالتأثیربإمكانها
"هرشمان"

هذاینطويبحثهام،صناعينشاطلحو للنموقطبابناءفي،"وفرسوا بیر " ظریةنجوهرویتمثل
كما. األخرىاألنشطةلمختلفالحافزةوالتنمیةوالنشاطبالحركیةتتسمأساسیةصناعةعلىغالباالقطب
.بهاالمقامللمنطقةالتابعةاألنشطةجمیععلىمسیطراثرقطبللیكون

ركز فیه عملیة التنمیة یسمى القطاع القائد أو مركز النمو أو أقطاب النمو، ویترتب تتوالقطاع الذي 
، فاالستثمار على تقدم هذا القطاع تقدم بقیة قطاعات االقتصاد األخرى، وبالتالي حدوث وتحقق التنمیة

تالذي یبدأ في قطاع ما كقطاع الزراعة مثال، سوف یخلق فرص أخرى لالستثمارات في القطاعا

)1( Abd El Hamid Brhimi , L’économie Algérienne – Défis et Enjeux ,Dahleb,  1991,p 67.
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.)1(للتنمیة وهكذااألخرى كقطاعي الصناعة والتجارة، وهذا االستثمار الجدید سوف یشكل دافعا إضافیا 
:)2(هيأساسیةمكوناتثالثةعلى" وفرنسوا بیر " بحسبالنموقطبمفهومویقوم
industrie(األساسیةالصناعة - clef(اإلقلیميوالتجمیعالالتنافسي،النظام.

industrie(األساسیةبالصناعةیقصد:ألساسیةاالصناعة-1 - clef(المحركةالصناعاتأو،
فالصناعات. األخرىالصناعاتمستوىفيوالخدماتالسلعمنمشتریاتهانمویزیدالتيالصناعة
خصائصها،أهمأنإالمنتجاتها،أسعارمستوىفيتراجعاأدائهامستوىزیادةعمینتجكانوانالمفتاح

رواجهازیادةمنبكثیراكبربمستوىمجملهفيالوطنياالقتصادورواجأداءمستوىزیادةفيتأثیرهاهو
.نفسهاهي

االقتصادیةالوحداتبباقيمباشرارتباطلهاوواسعةأساسیةصناعةعلىالنموقطبمركزیحتوي
هذهانتشارویعود. القتصادياللوسطالمحركهيالصناعاتهذهتصبحوبالتاليالمجاورةاألخرى

حیثالخ،...والمواصالتاألولیةالموادمناألساسیةالشروطلتوفرمعینةنقاطفياألمالصناعات
علىالمتزایدالطلبیسببمتزایدةمرونةلهاودینامیكیةجدیدةصناعاتبأنهااألمالصناعاتهذهتمتاز

األساسيالمحركبمثابةوتكونعامةبصفةالوسطفيالمتواجدةللقطاعاتالممونكونالمنتجاتها
بهبارتباطهاقطبهامجالعنخارجاقتصادصالحفيالصناعاتهذهتكونوأحیاناإقلیمها،فيللتنمیة
.بهتوجدالذيالقطبمنأكثر

إذابحیث, الصناعةمنمعیننوععلىاالرتكازعدمهوالنمولقطبإستراتیجیةأحسنفانولهذا
ویكون.الناجحةاألخرىالصناعاتبفضلاقتصادیاصحیحاالقطبیبقىنوعإيفيخللإيحدث
.العراقیلمنتعانيالتيالصناعاتوتوجیهالعطبیجادالكافیاالوقت

التأثیرباإلمكانانهمعناهفهذاالدولة،باحتكارمتمتعةالصناعةأنباعتبار:الالتنافسيالنظام-2
نظامظلفيلیتحققكانمارأسماليتراكمتحقیقومنهالمفتاح،الصناعاتهذهإنتاجیةمنالرفعباتجاه

.اإلقلیميوالتوسعالنمووتحفیزدعمشانهمنماوهو،الدولیةالسوقعلىمنفتحتنافسي
دياالقتصاالنشاطوتكثیفبتركیزیسمح: )l’agglomération territorial(اإلقلیميالتجمیع-3

.متزایدبشكلالمنتجاتمنمختلفةألنواعالمستهلكینمنمختلفةأنواعایولدانهباعتبار
ذا،مباشرةالجغرافيمحیطهالمركبالصناعيالقطبیعدلكما  ٕ مجملیعدلفانهقویاكانوا

وتجمیعةلمراكممركزاالمركبالصناعيالقطبیكونبحیث.ضمنهالموجودالوطنياالقتصادهیكل

2006فظ الرهوان، التنمیة االقتصادیة ومسئولیة الحكومة عن تحقیق التقدم، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، مصر،محمد حا)1(

.  165،ص
في العلوم االقتصادیة غیر مشورة،، ةأطروحة دكتوراه دولالجزائر،االستثمار األجنبي المباشر فيدبیش احمد، إشكالیة التنمیة  و )2(

.111، ص2011-2010، 03دیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائركلیة العلوم االقتصا
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تركیزخاللمنالجغرافيمجالهافيالسوقتتسعكما، والمثبتةالثابتةاألموالورؤوسالبشریةالوسائل
مجموعة" بأنهاإلقلیميالنمو" لبود فی" یعرفوفي هذا السیاق،للنموأقطابأونقاطفيالصناعات

شاملةاقتصادیةتنمیةظهورإلىورهابدتؤديوالتيجغرافیامنطقةفيالواقعةالتوسعیةالصناعاتمن
.)1("إقلیمهامجالفي

طریقعنالمتوازنغیرالنموبنظریةمرتبطةأنهانصلالنمو،قطبلنظریةالوجیزالعرضبعد
وتجدر االقتصادیةومیزاتهاالعمرانیةبالكتلارتباطهاعلىزیادةاألساسیةالصناعاتتلعبهالذيالدور

.F"و"وفرنسوا بیر "هنا إلى اإلشارة  Perrox" ،هو السباق في شرح أفكار ما سمي بنظریة أقطاب النمو
.)2(المتوازنكأساس لنظریة النمو غیر "هیرشمان"والتي أعتمدها فیما بعد وطورها 

فيالنظریةتحملالدول،منكثیرفياستخدامهاوتعددالنموأقطابنظریةأهمیةمنبالرغم
:االنتقاداتمنالعدیدلهافوجهتالعیوب،منكثیرااتهاطی

النالنامیةالبلداناقتصادیاتعلىولیسالصناعیةالبلداناقتصادیاتعلىاهتماماتهاصبت- 
مثلحدیثةصناعاتوالىالذریةالطاقةصناعةمثلكلهاجدیدةصناعاتإلىللصناعاتبیروتصنیف
متقدملبلدصناعيهیكليتصنیفهوالنسیجصناعةمثلتقلیدیةعةصناوالىالمیكانیكیةالصناعة
.لتطورهالتاریخیةالمراحلویعكس
أخرىجهاتظهورفبمجردوخیمةنتائجإلىیؤديقدالصناعاتمنمعیننوععلىاعتمادهاأن- 
تتقلصالمنافسةمنتعانيالجهاتهذهتصبحالتخصصنفسفيومتفوقةالمنتوجاتنفستنتج

.أقالیمهفيواالقتصادیةاالجتماعیةالمشاكلظهورإلىتؤديالتيالمالیةومواردهاأسواقها
المتقدمةالدولتخدممابقدرالنامیةالدولاقتصادیاتتخدمالالنظریةهذهفاناألخیروفي
.   منهاالصناعیةوباألخص

یشیر محمد تیجان، یشیر محمد تیجان، مفاهیم وآراء حول تنظیم اإلقلیم وتوطین الصناعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، )1(
.47، ص1987الجزائر،

.100ص, مرجع سابق، التنمیة االقتصادیة: نظریات وسیاسات وموضوعات، مدحت القریشي)2(
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النمو غیر المتوازننظریة: ثانيالفرع ال
ومقتضى ،المتوازنالنمولنظریةوجههالذيالنقدمنالمتوازنغیرالنمونظریة"هیرشمان"استوحى

وتركیز االستثمارات فیها، عبتنمیة أنشطة أو قطاعات أساسیة في المجتمالبدءالمتوازنغیرالنمونظریة
سة القطاعات كما هو في سیفال توجه االستثمارات بصفة متوازنة وفي وقت واحد إلى جمیع األنشطة وا

.)1(المتوازنو النم
المفرغةالحلقةتكسیرالنامیةالدولتستطیعحتىانهفیقول،النظریةهذهروادمن"هیرشمان"یعتبر

القطاعاتجمیعتنموأنالضروريمنلیسانهبمعنى.متوازنغیرتنمیةأسلوبإتباععلیهایجب
تسهموفوراتتنتجالتيالرائدةالقطاعاتمنالبعضعلىالتركیزستحسنیبل،المعدلبنفساالقتصادیة

یحققهتقدمكلأنبمعنى.التنمیةعلیهاتبنىالتيالنواةبمثابةوتكوناالقتصادیةالقطاعاتبقیةفي
باألولویةتخطىأنیجبالتيفالقطاعاتوبالتالياألخرى،للقطاعاتاستثماریةفرصایولدما،قطاع

االرتباطآثاربفعلوهذا. لكذلاكبرفرصاوتخلقاالستثمار،علىأكثرتشجعالتيتلكهيالتنمیة،في
للقطاعاتالبیععنالمتولدةاألمامياالرتباطوآثاراألخرى،القطاعاتمنالشراءعنالمتولدةالخلفي
.)2(الموادلهذهالطالبة

معتمداختاللخلقطریقعنهياالقتصادي،النمولتحقیق"هیرشمان"نظرفيوسیلةأحسنإن
شكلفيیكونالذيذلكهوللتنمیةالمثاليالنموذجأنیرىفهو. مرسومةإلستراتیجیةطبقالالقتصاد

جدیدتوازنعدمبدورهاوتخلفسابق،توازنبعدمتحفزالتتابعفيحركةوكلالتوازن،عنیبعدتتابع
.أخرىحركةإلىیحتاج

بالقیامیوصىفانالمتخلفةالبالدطاقةفرقتكونوالزراعةالصناعةفيالكبیرةالدفعةالنونظرا
تاریخأنبقولهرایةعنیدافعوهو.اإلستراتیجیةوالقطاعاتالصناعاتمنمعینعددفيكبیرةبدفعه
جمیعفيالمتوازنةتنمیةالطریقهویكنلمالتنمیةفيطریقهاأنیبینالمتقدمةالدولفيالتنمیة

معهاجذبتالتيالرئیسیةوالقطاعاتاألنشطةببعضالدولهذهفيالتنمیةبدأتبلالقطاعات،
.ألخرىصناعةمنأثرهاامتدوهكذا،األخرىاألنشطة

الواقعفيخاصةوتحلیلیةمنهجیةعیوبعلىالحتوائهاالنظریةلهذهانتقاداتعدةوجهت
:أهمهاذكرویمكنالمتخلفةدولللاالقتصادي

وواقعیتناقضماوهوالمالرأسوعرضالفنیةالخبراتیشترطالذياالستثمارمبدأعلىاعتمادها- 
.النامیةالدول

.165محمد حافظ الرهوان، مرجع سابق،ص)1(
8جمال الذین لعویسات، مرجع سبق ذكره،ص)2(



الفصل الثاني : مكانة سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر في االستراتیجیات اإلنمائیة في الجزائر

74

بعدتستخدمبلالتنمیةعملیةفيالفعليلالنطالقمشروعاتصلحالالمتوازنغیرالنمونظریة- 
.الحیویةالصناعةمناألولىوالتشكیلیةاألساسیةالمرافقمنادنيقدرإنشاء

:المصنعةالصناعاتنظریة: ثالثالفرع ال
الصناعاتانتقاءأساسعلى.الصناعيالتكاملعملیةعلىالمصنعةالصناعاتنظریةتقوم

والصلبالحدیدصناعةمنالصناعاتهذهوتتشكلوالخلفیةاألمامیةروابطهابارتفاعتتمیزالتي
وااللكترونیةاإلستراتیجیةوالصناعاتةوالبتر وكیماویالكیماویةوالصناعاتوالمعداتاآلالتاعةوصن

ألهمیتها،الثقیلةللصناعاتالمحوريالدورعلىاالقتصادهذایؤكدكما،والطاقةالبناءموادوصناعة
.الخامالوطنيالناتجتنمیةفيالبالغولدورها
عرضهاالتيالنموقطبلنظریةدراستهخاللمنالمصنعةالصناعاتنظریة"دوبرنیس"ستمدا

التصنیعیةاآلثارتلكعلىودراساتهأبحاثهفيیؤكدفانهالصناعات،بینبالروابطوالخاصةبیروفرانسوا
صناعةكلفانهذه،النظرلوجهةفتبعا.أخرىصناعاتبواسطةصناعةوقیامإیجادإلىتؤديالتي
مصنعةصناعةتعتبرأخرىصناعاتعدةأوصناعةإیجادفيتسهمأوأخرىصناعةتولیدعلىةقادر 
فيأوالخلفوالىاإلمامإلىاالتجاهیناحدفيتمارسوالصناعاتللنشاطاتالمولدةاآلثاروهذه

ناعاتالصتتمیزحینفيمرتفعةخلفیةبروابطتتمیزاالستهالكیةالصناعاتفمثالمعااالتجاهین
.مرتفعةوأمامیةخلفیةبروابطفتتمیزالمیكانیكیةالصناعاتأمامرتفعةأمامیةبرابطةاالستخراجیة

مرتفعةوخلفیةأمامیةبروابطتتمیزالتي الصناعاتتلكعلىالمصنعةالصناعاتنظریةتركز
وظیفتهاتمكنالتيعاتالصنامنمجموعةأوالصناعةأنهاالصناعاتهذه"دوبرنیس"ویعرف. 

المبادالتمصفوفةتكثیففيالمساهمةيأمحیطها،داخلهیكلیةتغییراتإحداثفياألساسیة
منتمكنالتيوالمعداتاآلالتمنمجموعةوتوفیرإقامةبواسطةاإلنتاجیةالوظائفتغییروالصناعیة

.)1(القطاعاتكافةفياإلنتاجیةرفع
األوروبياالقتصاديالتطورتاریخمیزتالتياالقتصادیةالوقائعدراسةضوءلىعیستنتج

مصنعةصناعاتالصناعات،مننوعینهناكأنالنامیة،للدولاالقتصاديوالتاریخجهة،من
أوروبا،تصنیعفيكبیربشكلساهمتالتيالمصنعةالصناعاتعلىوكمثال. مصنعةغیروصناعات
،النامیةالدولفيالمصنعةغیرللصناعاتالرئیسيالنموذجنجدحینفينیكیة.المیكاالصناعات

.االستخراجیةالصناعاتفيوالمتمثلة
لتلبیةموجهةكانتأووجهتإذاإالمصنعةتكونالالصناعاتأنإلىنشیرأخر،جانبمن

التيالدولمنبالكثیرالصناعاتبعضأقامتكانتواناألوروبیةفالدول. الوطنياالقتصاديمتطلبات

في ةأطروحة دكتوراه دول( حالة الجزائر)،ةوآثاره على الدول النامیاالستثمار األجنبي المباشربن عبد العزیز فطیمة، فعالیة)1(
296-295ص2005-2004االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، العلوم االقتصادیة غیر مشورة،، كلیة العلوم
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كانتالتيالدولمنبالكثیرالصناعاتهذهأنإالاالستعماریة،الحقبةخاللالحتاللهاخاضعةكانت
بالدولتراكمإيإحداثفيدورأواثرإيلهایكنولمالمستعمریناقتصادیاتلخدمةموجهة

أنیجبكماحقیقیا،تراكماعنهایتولدأنفالبدنیعیا،تصأثراالصناعةیكونولكيوعلیه،. المستعمرة
شباعلتلبیةتوجهأنإيمحلیا،نواتجهاوتستهلكتستخدم ٕ ماالوهو. المحلیةاالقتصادیةاالحتیاجاتوا

یمكنالأناعتبارعلىوهذا. واقتصاديسیاسياستقاللظلفيإال" دوبرنیس" بحسبیتمأنیمكن
المختلفةالصناعیةالمراكزبینماوتواصلترابطهناككانإذاإالتصنیعیاراأثللصناعةیكونأن

عكسوهذااألخرى،للصناعاتالخ.... والممولالمحركدورصناعةكلتلعببحیثالبلدداخلالقائمة
هتوجالمستعمرللبلدانالصناعیةالمنتجاتكانتأیناالستعماریة،الحقبةظلفيالحالعلیهكانما

مدادلتغذیة ٕ .المستعمربالبلدالقائمةالصناعاتوا
)1(:یليما"لدوبرنیس"المصنعةالصناعاتنموذجومن خصائص 

.عالیةبتكنولوجیاتتتمتعصناعات- 

.الكبیرالحجمذاتمصانعومركباتبإقامةتتحققصناعات- 

.معتبرةرأسمالیةكثافةذاتصناعة- 

.الخلفیةومیةاألماللجذبآثارلهاصناعات- 

.منتجاتهالتصریفمعتبرمحليسوقوجودتتطلبصناعات- 

النامیة،البلدانفيالنموذجهذامثلتطبیقشروطنستخلصأنیمكنالذكرالسابقةالممیزاتمن
:)2(یليكماونلخصهابالفرضیات،یسمیهاشروط"دوبرنیس"وحدد

تتمكنحتىعامبشكلوالسیاسیةاالقتصادیةنشطةاألمجالوفياالقتصادفيالدولةتدخلضرورة- 
هذافياالستثمارعنعادةیحجمالخاصالقطاعأالنذلكالمخططاتأهدافتنفیذمتابعةمن

.الصناعاتمنالنوع
تستوجبالصناعيللقطاعالموجهةاالستثماراتأنبمعنىمحكمتخطیطجهازوجودضرورة- 

السلعإنتاجقطاعبیناالستثماراتتوزیععلىاألخیرةهذهتعملثیبحالتخطیط،إلیةعلىاالعتماد
نتاجالتجهیزیة ٕ الزراعيوالقطاعاالستهالكیةالسلعإنتاجقطاعتزودحتىوهذاالوسطیةالسلعوا

.إنتاجیتهازیادةضمانبهدف
هذهتبنيحالةفيتجنبهایمكنالالتيالصناعیةالمجتمعاتعلىوالتكنولوجيالمالياالنفتاح- 

تقنیاتاستیرادأنكماالتكالیف،إستراتیجیةتتطلبعالیةرأسمالیةكثافةذاتأالنهااإلستراتیجیة

)1( G.D.DEBERNIS, Les Industries Industrialisantes et Contenu d’une Politique d’intégration , révue de
l’ESA, tome XIX, n° 3 et 4 , 1966, p427.

.48، ص1989یة والتخطیط، دیوان المطبوعات، الجزائر،التنماللطیف، التجربة الجزائریة فيبن أشنهو عبد )2(
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المضیفالبلدتكیفقدرةبعدمتنعكسمتطورةإنتاجیةمعاییرذاتصناعیاالمتقدمةبالدولخاصة
.المجتمعاتلهذهالمالئميالتكنولوجالمستوىهوماإيالنظریةهذهإلیهتشیرلمماوهيلها،

اإلنتاجیةعملیةأنحیثالصناعیةالبالدفيالصناعیةالمبادالتمصفوفةتعتیمأهمیةعلىیؤكد- 
منكبیرلجزءلتوفیرهاالخارجیةالتجارةتلعبهالذيللدورونظراالداخلنحوباألساسموجهة

.القطاعاتبینالفعليالتشابكفيیسهمماوهواالستیرادطریقعنالوسیطیةاالستهالكیات
بالجزائرذلكأدىوقت،أسرعفيالتخلفوضعیةمنوالخروجالصناعیةالتنمیةتحقیقفيمنهارغبةو 

وسائلصناعةبهایعنىوالتي،المصنعةالصناعاتعلىاعتمدتإذثقیلعيیتصننموذجاختیارإلى
كالصناعاتصناعیةأوزراعیةكانتسواءالمختلفةجیةاإلنتاالنشاطاتفياستخدامهایعادالتياإلنتاج

قطاعاتعلىوخلفیةأمامیةآثارتحدثوالتيوالنقلالبناءأووالهیدروكربونیة،والمیكانیكیةالفوالذیة
للجزائرانتقاداتعدة"دوبرنیس"نموذجآثاروقد ،الثقیلةالصناعةأسلوباعتمادإياالقتصاديالنشاط
النظریةهذهعلیهاحتوتلمانظرا،االقتصادیةالتنمیةفيالصناعةمنالنوعهذاعلىتركیزهابسبب

عالیةوتكنولوجیاضخمةمالیةمواردمنتتطلبهوماالثالث،العالمبلدانأوضاعوتتالءمالعیوبمن
طاراتفنیةعاملةوید ٕ .مؤهلةوا

)1979-1967(نمیة المركزیةاالقتصاد الجزائري خالل مرحلة التالمطلب الثاني:  
الذيالتخطیطأسلوبعلىباستقرارها،1967سنةمنبدایةالتنمويعملهاالجزائرباشرت

،)1970- 1977(والثانياألولالرباعیینفالمخططین،)1969-1967(الثالثيبالمخططفیهشرعت
.1979- 1978ة باإلضافة إلى المرحلة التكمیلی

التنمیة المتبعة فإن األولویة المطلقة منحت للقطاع الصناعي، بینما القطاع تراتیجیةإسوحسب 
.البشریة والمادیة والمالیةاإلمكانیاتتمیزت تلك الفترة بضعف , كمالفالحي لم یحظى باألهمیة الكبیرةا

ل اإلنتاج من خالل ملكیة الدولة لوسائواإلنتاجي، ألن السلطات كانت منشغلة بالتنظیم اإلداري 
نشاء المؤسسات الوطنیة  ٕ القیام بالتأمیم في المیادین الصناعیة, المالیة، المناجم و العمومیة،واألراضي، وا

ومركزیة آلیات القرار المتعلق بتخصیص االستثمارات وتمویلها، وتنظیم إنتاج السلع والخدمات والبترولیة،
وبیعها.

لى مستوى التجارة الخارجیة تدریجیا بدءا بالمراقبة خالل إلى التدخل عالسلطات الجزائریةعمدت 
نشاء والرقابة على الصرف حیث تمیزت هده المرحلة ب)1970ـ1963فترة ( ٕ فرض نظام الحصص وا

و تحسین المیزان التجاري في ،)1(لحمایة االقتصاد الوطني من المنافسة الخارجیةتجمعات مهیمنة للشراء
ظل احتیاطات صرف قلیلة

)1( Nachida M’Hamsadji- Bouzidi ,Le Monopole de L’état sur le Commerce Extérieure  ,L’expérience
Algérienne  ,O.P.U., Alger 1981 ,p : 115
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)1969- 1967(األولالمخطط الثالثي :الفرع األول
. وتطورهاالقتصاديالعملسیرفيجدیدةمرحلةالمستقلةالجزائرفياالقتصادیةالتنمیةتخطیطیعد
نعتبرهاأولىمرحلةهاتسبق،1989غایةإلى1967سنةمنامتدتالتيالمخططالتنمويالعملفمرحلة
ٕعداداتحضیرمرحلة غایةإلىالمستقلة،للجزائرالتاریخبدایةسنة1962سنةمنامتدتنطالق،لالوا
.التخطیطأساسهاجدیدةتنمویةمرحلةلدخولالفاصلةالسنة1967

یكونأنلهأریدتجریبیا،مخططااالقتصادیینمنالكثیرطرفمنالثالثيالمخططعتبری
األوروبیةبالتجربة الصناعیةتأثرء كنتیجة للتحلیل االقتصادي الذي هذا التوجه جاإن، استثماریةأرضیة

التصنیع بوصفه القوة الدینامیكیة الرئیسیة التي إلىالتحلیل الذي نظر وهو عشر.في القرن التاسع 
كما یلي:اإلنتاجوتطویر المجتمع من خالل التوسع السریع في إنماءبمقدورها 

قطاعي لمخططات االستثمار في المخطط الثالثي) التوزیع ال1- 2الجدول رقم (
ملیار دینار جزائريةالوحد

االستثمارات الفعلیةالماليداالعتما
1.621.88استثمارات قطاع الزراعة والري

5.404.91استثمارات القطاع الصناعي

0.460.36استثمارات القطاع شبه المنتج

1.582.01األساسیةاالستثمارات 

9.069.16وع االستثمارمجم

عادةالباحث اعتماد على: محمد بلقاسم حسن بهلول، سیاسة تخطیط التنمیة إعدادمن لمصدر: ا ٕ تنظیم مسارها في وا
ص بدون سنة،ون، الجزائر،نبناء قطاع اقتصادي عمومي رائد، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكاألولالجزء ،الجزائر

190.

تخضیر إلىهدف یوكان المخطط أول خطة تنمویة اقتصادیة عرفتها الجزائر المستقلة،یعتبر هذا
الوسائل المادیة والبشریة إلنجاز المخططات المقبلة, وأعطیت األفضلیة في هذه الفترة إلى الهیاكل 

نّ ، وقد انصبّ موضوع المخطط الثالثي أساسا على التصنیع، ذلك ألالقاعدیة للصناعات والمحروقات
ملیار دج أما التكالیف 9.06اإلنتاج الصناعي هو محرك كل تنمیة، وقد بلغ حجم االستثمارات البرمجة 

ملیار دج، الفرق بین تكالیف البرامج االستثماریة وحجم االستثمارات المرخص 19.58البرمجة فقدرت بـ 
ملیار دج).10.52بها مالیا ما یدعى االستثمارات الباقي انجازها (

)1977- 1970المخطط الرباعي األول والثاني (فرع الثاني:ال
من خالل ،للتنمیةرئیسیة كأداةالتصنیع علىعتمدفي هذه المرحلة تمختارةاللتنمیةاإستراتیجیة

.، وتعزیز االستقالل االقتصادي للبلدياالشتراكاالقتصادي بناءتركیزها على تقویة ودعم 
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كاستثمارات فعلیة قیمتهاكبیرة بلغت تاستثماراالمخططینخالل هذین رالجزائا الغرض خصصت لهذ
ملیار دج، القطاع 108.85: القطاع المنتج ( الصناعة والزراعة ) يیلملیار دج ، موزعة كما157.54

ملیار دج 6.79ر دج. وهذا مقابل املی12.82شبه المنتج (التجارة والنقل والمواصالت السلكیة) 
كاستثمارات غیر منتجة خالل المخطط2.01كاستثمارات شبه منتجة و 0.36جة تنكاستثمارات م

الثالثي.
على ثالثة محاور رئیسیة تمثلت التنمویةةمرحلهذه اللقد ركزت السلطات الجزائریة خالل 

كمحرك وبالقطاع الصناعي،اإلنتاجیةمادي لتطویر القوى كأساسفي االهتمام بالقطاع المنتج اأساس
انطالقا ،شروط استهالكهاوتحسینة یلالهذا التطویر، وبقطاع البنبة التحتیة االجتماعیة خدمة للطبقة العم

ناء المجتمع االشتراكي.بمن فكرتها في بناء اقتصاد وطني مستقل و 
نحو التخطیط إلنشاء الصناعات االتجاه،)1973-1970(األولحدد في المخطط الرباعي ت

ركیز على قطاع المحروقات، وأدخلت إصالحات عمیقة على شكل التمویل القدیم وأجبرت الثقیلة والت
واآلخر لالستثمار مع منع التداخل بینهما.لالستغاللواحد ، المؤسسات العمومیة على فتح حسابین

وكانت من بین االهتمامات الكبرى لهذا المخطط :
.تقویة ودعم بناء االقتصاد االشتراكي- 
لتصنیع في المرتبة األولى من عوامل التنمیة االقتصادیة. جعل ا- 
.إلحداث التوازن بینهما وبین مناطق المدنةتطویر المناطق الریفی- 

36.31إلىملیار خالل المخطط الثالثي 9.16ستثمارات الفعلیة ارتفعت من االونالحظ أن حجم 

ملیار دج وهو ما یعكس االنطالق 27.15ملیار دج خالل المخطط الرباعي األول، أي بزیادة قدرها 
الفعلي في بناء النسیج الصناعي.

تعددت وتنوعت أشكال التدخل في عملیة االنجاز نظرا لقلة خبرة اإلطارات المحلیة من جهة، 
:)1(وانعدام التكنولوجیا الالزمة لذلك من جهة أخرى، من هذه األشكال نذكر ما یلي

.شروع الصناعيتولي الدولة النجاز جزء من الم- 
صالحیات االنجاز تحت المسؤولیة القانونیة للطرف الجزائري مقابل األجنبيتفویض الطرف - 

.دفع التكالیف حسب تقدم االنجاز

الخارجیة من طرف المؤسسات إقرار مجموعة من اإلجراءات تنص على احتكار التجارةتمكما 
كان الهدف من هذا و ،المتخصص فیهنتجالمكل واحدة حسب1971العمومیة ابتداء من جویلیة 

.187ص- 1991. دیوان المطبوعات الجامعیة .رسیاسة تمویل التنمیة وتنظیمھا في الجزائ–دمحم بالقاسم حسن بھلول )1(
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المركزي للنمو االقتصادي ، و التحكم في التدفقات التجاریة و إدماجها في إطار التخطیطاالحتكار هو
.)1(% من الواردات تحت رقابة الدولة80كنتیجة لذلك كانت أكثر من 

سابق ومحاولة تحقیق عن استمرار للمخطط العبارة)1977- 1974(الثانيالمخطط الرباعي أما
كبیر ویتمیز بمبلغ االستثمارات الكبیر بسبب ارتفاع أسعار النفط , فقد  توسع إنتاج النفط  بشكل،أهدافه

, كما 1979ملیون طن في سنة 63إلى 1963ملیون طن في سنة 22.8، وانتقل إنتاج النفط الخام من 
.)2(ن في نفس الفترةون طملی30ن إلى ط300000انتقل إنتاج الغاز الطبیعي من 

بدأ ترسیم تأمیم التجارة الخارجیة وفقا للمرسوم التنفیذي 1974ومع بدایة المخطط الرباعي الثاني 
.)3(في شكل احتكار هام30/01/1974المؤرخ في 14- 74رقم 

:)4(وتتلخص أهم اتجاهات وأهداف المخطط الرباعي الثاني فیما یلي
عن طریق زیادة اإلنتاج وتوسیع التنمیة اشتراكياقتصاد، وبناء االقتصاديلاالستقالتدعیم - 

.بكامل التراب الوطني في إطار الخطة اإلجمالیة للتنمیة
على األقل أي بزیادة یكون 46رفع الناتج الداخلي اإلجمالي عند حلول اآلجال الحقیقیة ب - 

.سنویا10معدل سرعتها 
خطیط قصد تحقیق األهداف التالیة: الزیادة في قدرات اإلنجاز، تحسین تنظیم تدعیم نظام الت- 

.التسییر للقواعد المنتجة
.وضع نظام األسعار وجدول وطني لألجور- 

ورقلة،،الباحث، مجلة ) )2002-1970خالل الفترة(النمذجة القیاسیة لقطاع التجارة الخارجیة في الجزائر، عیسى شقبقب،توميصالح)1(
.32ص

وة الفكریة التي نظمها المركز الوطني للدراسات بدعیدة عبد هللا، التجربة الجزائریة في اإلصالحات االقتصادیة، مقال في بحوث الند)2(
.356ص 1999والتحالیل الخاصة بالتخطیط الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت،  فبرایر، 

)3( Nachida Bouzidi , La Fonction de Monopole de L’entreprise publique Algérienne , La
Revue  du CE.N.E.A.P. , L’entreprise publique Algérienne N 1 , Mars 1985, p : 11.

.سابقمرجع68- 74األمر -أنظر: - )4(
رئاسة مجلس الوزراء، المؤسسة الجزائریة للطباعة، مطبعة بن بوالعید، 1977-74التقریر العام للمخطط الرباعي الثاني -

.10-8الجزائر، ص   ص
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)1979-1978(اتجاهات المرحلة التكمیلیةالفرع الثالث:
ا إتمام ما تبقى من المخطط الرباعي تعتبر هذه المرحلة بمثابة المرحلة االنتقالیة التي تّم من خالله

: 1الثاني، وقد تمیزت هذه المرحلة ببرامج استثماریة تتصف ببعض الخصائص وهي
.الحجم الكبیر من االستثمارات الباقي إنجازها من المخطط الرباعي الثاني - 
تسجیل برامج استثماریة جدیدة لمواجهة المتطلبات الجدیدة للتنمیة؛ - 
مج أعید تقییمها بسبب التغیرات التي طرأت على األسعار والناتجة عن األزمة الدولیة؛ البراأغلب- 

فیما یلي:1979و1978االستثمارات الفعلیة خالل سنتي ویمكننا إبراز تطور

.1979و 1978) : االستثمارات الفعلیة خالل سنتي 2- 2الجدول رقم (
الوحدة: ملیار دینار جزائري

1979االستثمارات الفعلیة 1978الفعلیة تستثمارااالالقطاعات

4.153.71استثمارات الفالحة والري

32.5034.10االستثمارات الصناعیة

1.091.46البناء واألشغال العمومیةاستثمارات 

2.932.67استثمارات القطاع شبه المنتج

11.9812.84األساسیةاستثمارات قطاع الهیاكل 

52.6554.78ستثماراتمجموع اال

.342الباحث اعتمادا على محمد بلقاسم حسن بهلول ، نفس المرج السابق. ص إعدادمن المصدر: 

إلى تحقیق إنجازات جدیرة )1979-1967(مرحلة التنمیة الالمركزیة التنمیة خالل لقد أدى مجهود 
لى أحداث تحویالت عمیقة في  ٕ إّال أنّ النتائج المحصل علیها اقتصادنابالمالحظة في عدة میادین وا

بالرغم من أهمیتها لم تكن في مستوى المجهودات المبذولة وفي مستوى ضخامة الوسائل المالیة بالداخل 
والخارج المخصصة لعمل التنمیة. باإلضافة إلى ذلك لقد تمّیزت السنوات األخیرة لهذه الفترة  ببروز 

وترات على الصعیدین االقتصادي واالجتماعي.اإلخالل في التوازنات وتفاقم الت

)1989- 1967فترة (حالل الاالقتصاد المساهمةفيات األنشطة االقتصادیةة كل قطاعیأهموعن 
ندرج لجدول التالي:

335بق، ص  محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سا1
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%)1989-1967ة كل قطاع في االقتصاد من فترة (یأهم):3- 2الجدول رقم (
اإلجماليالوحدة ملیار دج للمبلغ 

اعاتقط

األنشطة

المخطط 
الثالثي األول 

67 -69

المخطط 
الرباعي األول 

70 -73

المخطط 
الرباعي الثاني 

74 -77

الفترة 
الوسیطة 

78 -79

المخطط الخماسي 
084-80األول 

المخطط 
الخماسي

89-85الثاني 
المجموع

المبلغ اإلجمالي: 
الذي یضم

الصناعة ویشمل
المحروقات

الفالحة ویشمل الري
قطاعات األخرىال

11
53.5%

0.5%
26%

27.7
57.3
11.9
30.8

140
60.7

7.3
32

161.3
62.2

7.2
30.6

400.6
32.8

9.9
57.3

550
31.6
14.4

54

1160.6

Source : Ministère de la planification – Algérie- rapports annuels

ل ما یلي:من خالالتنمیةتخطیطفيالجزائریةالتجربةتقییمیمكنو
)1(التصنیعفيالجزائریةللتجربةالقوةنقاط:أوال

فيالخامالداخليالناتجمن% 41اإلجمالياالستثمارمعدلبلغحیثالثابتالمالرأستكوین
.)1978- 1967(بینالمتوسط

1977(الخامالداخليالناتجمن% 9المتوسطفيالتحویلیةالصناعاتقطاعنمومعدلبلغ -
).78- 74بین  (% 15حوالي) و 1979

والتكنولوجیةالعلمیةالمعرفةالكتسابوسیلةوللتشغیل،كبیرامجاالالثقیلةالصناعاتتعتبر.

الیدمن61,8نسبة1977سنةیوظفكانحیثاالقتصاديالنشاطفيالعامالقطاعدورتنامي
الصناعيالقطاعفيالعاملةلیدامن% 76یضموالوطني،المستوىعلىالنشیطةالعاملة
.الخامالداخليالناتجفي% 66بیساهموالوطني

)2(التخطیطفيالجزائریةالتجربةنقائص:اثانی

المبالغمناألسدبحصةاستفادالذي،1967سنةمنذالثقیلةالصناعاتبقطاعالمبالغاالهتمام
.الخفیفةالصناعاتوالفالحةري،كالأخرىقطاعاتحسابعلىلالستثماراتالموجهة

التنمیةمسؤولیةیتحملالكفیلةوالمؤهلةاإلطاراتتوفرعدم.

الخارجیةالتكنولوجیةالتبعیةإلىأدىممابالید،المنتوجبالید،المفتاحطریقعنالمشاریعإنجاز.

ومدى نجاز أهداف الساسة االقتصادیة، أطروحة دولة في السوقإلىمن الخطة ل،االقتصاد الجزائري: االنتقابلوناسهللاعبد)1(
51.ص،2005العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

.66ص،نفس المرجع)2(
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إقامةبمعنىالجزائريبالریفالعنایةغیاب.البیروقراطیةمستوىمنیزیدمماالقرارأخذمركزیة
.المناطقطبیعةحسبصناعات

تنفیذخاللمفرطانمواالمطلقةبالقیمةالمدیونیةعرفتحیثمالیة،تبعیةوخارجیةمدیونیة
)1980-1975(بینمامراتأربعةمنأكثرتضاعفتحیثالتنموي،المخطط

.المخططةباالستثماراتالخارجيالتمویلارتباطیؤكدما

 الحاجاتتلبیةفيالصناعیةالثورةفشلإلىالراجعاالستهالكیةالسلعمناالستیرادنسبةتفاعار
ارتفاعنتیجة،االستهالكالواسعةالمواداستیرادإلىالجزائريباالقتصادأدىمماللمجتمعالمتزایدة
.الدیموغرافيالنموارتفاعإلىیرجعالذيالوطنيالطلب

فيجدیابالتفكیر،أدىاالقتصاديالنمووالمنشودةاالقتصادیةللتنمیةجلیةواضحةحمالمظهورعدمإن
.السوقباقتصادیسمىالجزائرعلىجدیدبنظاماستبدالهوالمخططةالتنمیةنموذجفيالنظرإعادة

)1989-1980(االقتصاد الجزائري خالل مرحلة التنمیة الالمركزیةالمطلب الثالث:  
هذه السنة سنة حاسمة في تغییر السیاسة االقتصادیة في الجزائر، باعتبار1980ة تعتبر سن

فاصلة بین المخططات التنمویة السابقة، وأهداف السیاسات المنتهجة في فترة الثمانینات  التي ترمي إلى 
رات في االنتهاء من المستوى المرتفع لالستثمارات العمومیة في القطاعات اإلنتاجیة لصالح االستثما
-1984الهیاكل القاعدیة و االجتماعیة من خالل وضع خطتین خماسیتین، وهذا المخطط الخماسي األول

.(1985-1989)إلى المخطط الخماسي الثانيةباإلضاف)(1980
:)1989. 1980(: المرحلة الثالثة فترة المخططین الخماسییناألولالفرع 

ترتها مقارنة مرحلتي التخطیط السابقتین، وهذا لما اكتسبته تمیزت فترة التخطیط هذه بطول ف
. األجلاقتصادیة طویلة أهدافالعتمادها أخرىالجزائر من خبرة في تجربة التنظیم االقتصادي من جهة 

09.60ملیار دج، مقارنة بـ 950.6لتبلغ استثماراتهاقیمة أیضاوبالموازاة مع اتساع فترتها، فقد اتسعت 

ملیار خالل فترة التخطیط 137.97( المخطط الثالثي )، و األولىالتخطیطخالل فترة ملیار دج،
الثانیة.

:)1(یليفیماتتمثل19801984الخماسي األول: المخططفيبرمجتالتياألهدافإن
األساسیةالهیاكلقطاعفياالستثمارأولویةاعتمادأساسعلىالتنمیةسیاسةمراجعة- 

.الفترةاستثماراتمجموعمن% 51منأكثرهيعالیةبنسبةواالجتماعیةاالقتصادیة

كالمؤسساتاالقتصادییناألعوانمخططاتإلىبالرجوعالتخطیطالمركزیةتطبیق- 
.الوطنیةالمخططاتإعدادفي

.الريوالفالحةقطاعفيالعمومیةاالستثماراتقیمةرفع- 

،9991الجامعیة،المطبوعاتدیوانالثاني،الجزءالجزائر،فيمسارهاتنظیمإعادةوالتنمیةتخطیطسیاسةبهلول،سنحبلقاسممحمد)1(
.5ص
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.الشاملةالتنمیةعملیةفيالخاصالقطاعإدماج- 

.متطورةومتنوعةصناعاتتطویر- 

آثار سلبیة على االقتصاد الجزائري و منه 1986كان لتدهور السوق النفطیة العالمیة في سنة كما 
أمرا محتوما في السیاسة االقتصادیة الجزائریة النفطفقد أصبح تصدیر منتوجات من غیر 

،  یتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة)19/07/1988مؤرخ 88-29مرق(قانون أصدرت الجزائر
ویستند هدا القانون فیما یخص أهدافه األساسیة و آلیات عمله إلى:

.تنظیم االختیارات و األولویات في المبادالت الخارجیة - 
.تشجیع تطویر و تكامل اإلنتاج الوطني - 
.تنویعها المساهمة في ترقیة الصادرات و - 
المؤسسات وتكالیفها تنظیم دخولاالستیرادتخفیض ویع مصادر التموین الوطني و العمل على تن-

.الخاصة إلى األسواق األجنبیةالعمومیة و 

األهدافلقد سعت السلطات الجزائریة من وراء تركیزها على الجانب التنظیمي لالقتصاد زیادة على 
تضمنها المخطط يتمثلت في تلك الت.ذات طابع شموليأخرىافأهدتحقیق إلى، أعالهالمباشرة 

التوازنات إعادةتدعیم االستقالل االقتصادي للجزائر، عن طریق فيأساساوالمتمثلة األولالخماسي 
، وتخفیض حجم الدیون الخارجیة وتدعیم االندماج د الوطني والتوازنات الخارجیةالعامة لالقتصا

قطاعات. االقتصادي فیما بین ال
إعادةعملیة عرفتها مرحلة التخطیط هذه في مجال تنظیم االقتصاد هي أهمأنإلىاإلشارةتجدر 

تدعیم القطاع العمومي من إلىتنظیمي جوهري یهدف إجراء، التي اعتبرت هیكلة المؤسسات العمومیة
خالل:
الفعلي قبالتطبیروط التي تسمح توطید دعائم التنمیة االشتراكیة لالقتصاد بواسطة تحسین الش- 

لمبادئ الالمركزیة والدیمقراطیة.
لمراكز القرار األحسننشاطات عبر كافة التراب الوطني، من خالل التوطین للالتوزیع الموازن - 

.ألدائهاوالوسائل الضروریة البشریة والمادیة الضروریة 

اإلعالنأولمرحلة التنمویة التي تم تحدیدها التي تضمنتها هذه اأعالهالتنظیمیة األهدافإلىإضافة
لثانیة ، مرتبطة تضمنتها الخطة الخماسیة اأخرىأهداف، وجدت األولىالخماسیة  عنها خالل الخطة 
في :أساسا، تمثلت بالمجال الصناعي
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لمعدة لتغطیة االحتیاجات الصناعیة التحویلیة ذات الحجم المتوسط ااألنشطةتنمیة وتوزیع - 
تكثیف التبادل بین القطاعات، إلىاألولویةواالستهالك، ومنح واإلنتاج، المتعلقة بالتجهیزات نیةالوط

والطاقة.األولیةاالقتصاد في الموارد إلىالتي ترمي األنشطةالواردات بالمنتجات ، وتنمیة وتعریض 
التي ینبغي اإلنتاجیةقة القیمة على الطاإضفاءالهیكلة بإعادةترقیة وتنمیة االستثمارات الخاصة - 
على طاقات التمویل الذاتي للمؤسسات، وعلى ال مركزیة فعالة، وعلى قواعد تتصف أساساتعتمد أن

بالفعالیة في تسییر الوسائل.

: الوضعیة االقتصادیة في عشریة الثمانینات و بدایة تنفیذ اإلصالحات االقتصادیة الثانيالفرع 
:)1990- 1980(الذاتیة

الستخدام الطاقات الكامنة لإلنتاج االخطتان الخماسیتان تنسیقا مادیا للنشاط و تكثیفوتهدف
جاء معلنا بدایة (80-84)، أي أن انطالق المخطط الخماسي األول)1(الموجودة و إدارتها الحسنة

إصالحات جذریة لكون أن االقتصاد الجزائري بدأ یكشف عالمات الضعف، فقد كانت المؤسسة مستهدفة
بعملیة إصالح شامل نظرا لكزن النتائج المحققة من االستثمارات الضخمة التي قامت بها الجزائر خالل 
السبعینات لم تكن في مستوى الطموحات المنتظرة، فالمؤسسات العمومیة التي كان ینتظر منها أن تبلغ 

رقام الخاصة بوضعیة هذه مستوى النضج في بدایة ا لثمانینات لم تقم بالدور المنوط بها كما توضحه األ
:)2(المؤسسات

4من ةللمؤسسات االقتصادی(Le découvert bancaire)ارتفاع إجمالي المكشوف البنكي- 

من رقم أعمالها %48و %57وهو ما یمثل 1978ملیار سنة12إلى 1973ملیار دینار سنة
على التوالي.

ملیار دینار وهو ما 80الصناعیة حوالي ، بلغ إجمالي مدیونیة المؤسسات1978في نهایة سنة - 
من الناتج المحلي اإلجمالي.%94یمثل 

ملیون دینار سنة 408انتقال العجز لمؤسسات القطاع الصناعي خارج قطاع المحروقات من - 
.1978ملیار دینار سنة 1.88إلى 1973

سنة %24إلى 1967سنة %48انخفاض نسبة تلبیة الطلب الوطني من اإلنتاج الوطني من - 
1977.

.29.ص:1993، دیوان المطبوعات الجامعیة،2: أحمد هني، اقتصاد الجزائر المستقلة، الجزائر،ط:)1(
(2):Sadi Nacer-Eddine, La Privatisation des Entreprises Publiques en Algérie: objectifs,  modalités et en jeux,
office des publications universitaires, Alger(2005),p:32.
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المحاور الكبرى للمخطط الخماسي األول ترسم سبل السیاسة االقتصادیة واالجتماعیة التي تكفل تنظیم إنّ 
:)1(بهدف

.بفضل التنمیة المستمرة1990تغطیة كافة االحتیاجات في آفاق - 
إلقامة وتنمیة  نشاطات توسیع وتنوع اإلنتاج الوطني وتكییفه مع تطور االحتیاجات العامة وهذا - 

.اقتصادیة متكاملة
بهدف بناء سوق وطنیة داخلیة نشیطة وقادرة على تعزیز االستغالل االقتصادي بصورة دائمة - 

.القضاء على التوترات الناشئة من المرحلة السابقة
ستقالل التقلیل من القیود االقتصادیة التي تعرقل حیویة التطوّر االقتصادي ومنه ال یمكن لال- 

االقتصادي أن یتقوى إّال بشرط التحكم في التجهیزات المستوردة بأسعار مرتفعة بالنسبة لالقتصاد 
.وجعلها مالئمة لتطویر الطلب الداخلي وتنویعه

ویمكن تلخیص توجیهات هذه الفترة في التوجیهات طویلة األمد للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة خالل 
یلي: فیما1989- 80العشریة 

.استمرار استفادة القطاعات من نفس الدعم الذي شهدته خالل فترة السبعینات- 
ٕعادة هیكلة المؤسسات واستقاللیتها بهدف تحسین فعالیتها اإلنتاجیة أي التوجه -  تنظیم اقتصاد وا

.نحو الالمركزیة أكثر قصد تحقیق األهداف المسطرة

یرادات تأ1986سنة ةلقد كان لألزمة البترولیو  ٕ ثیر سلبي على االقتصاد، إذ انخفضت معدالت التبادل وا
عوض أن تلجأ الجزائر إلى تعدیل سعر الصرف شرعت في تنفیذ , و %50صادرات المحروقات بحوالي 

. عدة تدابیر لتحقیق استقرار االقتصاد الكلي
تمویل بالقروض لجأت الحكومة إلى اإلصدار النقدي لتغطیة العجز أو ال,لعدم وجود سوق مالیةو 

في نفس %78إلى %35الخارجیة التي بدأت تتراكم حتى ارتفعت نسبة خدمة الدین إلى الصادرات من 
.آجال االستحقاقبسبب تقصیر ,الفترة

التي,هذا لكون االقتصاد الجزائري یعتمد بشكل شبه كلي على موارد الصادرات من المحروقاتو 
ملیار دوالر 7إلى 1985ملیار دوالر أمریكي سنة 13انخفضت في هذه األزمة البترولیة من 

.5- 1، وزارة التخطیط والتھیّئة العمرانیة، ص 1984- 80التقریر العام للمخطط الخماسي األول )1(
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هذا ما أدى بالجزائر إلى الدخول في إصالحات اقتصادیة على مستوى االقتصاد الجزئي و .19861سنة
والكلي.

ذا ٕ التخطیطنظامإلىأساسایرجعأي الدخول في إصالحات اقتصادیةذلكفيالسببكانوا
أنعلىیؤكدونأیضااالقتصادیینمنالكثیرینفاناالقتصادیین،منثیرالكیراهماوهوالمركزي،

فشلأنیعنيما,المركزيالتخطیطيبتوجههترتبطمماأكثرالمركزیةبطبیعةترتبطاألخیرهذامشاكل
نماله،والتخطیطللمستقبلاإلعدادعلىیقومكونهإلىیرجعالالتخطیطنظام ٕ مركزیاأسلوبالكونهوا
هامهامنالتيالفروضهذه. وسبلهالتطورومفهومالمجتمعطبیعةعنصحیحةغیرفروضإلىیستند

االجتماعيالتطورلقوىوفهمهجهة،مناالقتصاديبالقرارعالقتهافيالمعلوماتطبیعةإلىنضرته
2.أخرىجهةمن

اإلصالحات على مستوى االقتصاد الجزئي:أوال:
حات الذي تم على المؤسسة االقتصادیة العمومیة بغیة إعطاء أكثر فعالیة للمؤسسات مسار اإلصال

و عملیة استقاللیة المؤسسات 1982المنتجة تم من خالل عملیة إعادة هیكلة المؤسسات الوطنیة سنة 
.1986العمومیة سنة 

إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة..1
ة االقتصادیة المقرر  ضمن مهام المخطط الخماسي لم یكن مبدأ هیكلة المؤسسات العمومی

خاطئا في حد ذاته ألن االقتصاد الوطني في هذه المرحلة التاریخیة قد كبر ) 1984- 1980(األول 
، صغیر. و اتضح ذلك من عدد الشركات العمومیة التي كان عددها 1963مقارنة بما كلن علیه سنة 

."sona"یةشركة وطن150حوالي 1980الذي أصبح عام و 
90البالغ عدد ها هو تفكیك المؤسسات الضخمة و 1981ومن بین ما قامت به الدولة في سنة 

وحدة صغیرة، كل واحدة مختصة 300إلى )الصناعة الثقیلة(التعدینل في مجال الطاقة و مؤسسة، تعم
ین من إعادة قد شهدت المؤسسة العمومیة نوعتوج معین مع تدعیم الالمركزیة. و في نشاط معین أو من

الهیكلة هما: 
إعادة الهیكلة العضویة.
إعادة الهیكلة المالیة.

1

-Bouzidi Abdelmadjid, Les Années 90 de l'Economie Algérienne: Les Limites des Politiques Conjoncturelles,
ENAG Editions, Alger, 1999, p24-25.

.73،ص1999حازم الببالوي، دور الدولة في االقتصاد، دار الشروق، 2



الفصل الثاني : مكانة سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر في االستراتیجیات اإلنمائیة في الجزائر

87

(فإعادة الهیكلة العضویة للمؤسسات الوطنیة كلفت بها اللجنة الوطنیة إلعادة هیكلة المؤسسات

CNRE( التي یترأسها وزیر التخطیط، فاللجنة مؤهلة من حیث إعادة الهیكلة المالیة، فهي حاضرة في
.اریع إعادة الهیكلة المحضرة من قبل موظفي وزارة التخطیطفحص مش

فاإلصالحات االقتصادیة التي كانت بدایتها بإعادة الهیكلة العضویة للمؤسسات االقتصادیة تهدف 
إلى:

توفیر الشروط المساعدة على االستخدام العقالني للموارد من قبل المؤسسة من أجل - 
.تحقیق إنتاجیة أفضل

ونة بالسعي إلى تخصیص المؤسسات والفصل بین مهام اإلنتاج المر إدخال مزید من- 
هذا بغرض التحكم الجید في عملیة تسییر هذه و ,والتوزیع وتقلیص أحجامها

المؤسسات.
هذا ما جسده إقامة ة قصد النهوض باالقتصاد المحلي والجهوي, و اعتماد الالمركزی- 

مقرات للشركات في مختلف أنحاء الوطن.
مؤسسة وطنیة و تجزئتها إلى أكثر من 70انطلقت عملیة الهیكلة فتم إعادة هیكلة 1982في سنة و 

Le principe de la(مؤسسة ذات حجم أقـــل على أســـاس التخـــصص في الــــنشاط400

spécialisation des activités()1(.
فیة الوضعیة المالیة السالبة أما إعادة الهیكلة المالیة فتهدف إلى التطهیر المالي للمؤسسة أي تص
على ید في تكالیف اإلنتاج و مع اتخاذ مجموعة اإلجراءات تلتزم بها المؤسسة و تتمثل في التحكم الج

جهاز األسعار أن یستنتج أصل هذه التكالیف.
ومیة بهدف التقلیل من درجة ثقلها على الحیاة الی,تجمیع المدیونیة)2(إلىإعادة الهیكلة المالیة تهدف 

ألن تطهیر وضعیة .المصرفیةتعن طریق سیاسة الكشوفا,للمؤسسة مع محاولة إحالل الدیون الطویلة
المؤسسات والبنوك یخلق بینها جو من التعاون في شكل جدید. ولبلوغ األهداف من سیاسة التطهیر 

المالي اتخذت عدة إجراءات نذكر منها: 
.ات والبرامج االستثماریة قصد تنویع مصادر التمویلتكییف سیاسات التمویل مع طبیعة النشاط- 
تحویل جزء من دیون المؤسسات االقتصادیة باتجاه الخزینة العمومیة في شكل قروض نهائیة وغیر - 

دة. مسّد

.75ص, نفس المرجع;حازم الببالوي:) 1(

الذي عنونه صندوق تطهیر 063-302حساب التخصیص الخاص رقم - 16/03/1991المؤرخ في 75-91المرسوم التنفیذي )2(
-المؤسسات العمومیة
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ملیار 61.2بحوالي 1986-1983مؤسسة قدرت خالل الفترة 284فعملیة التطهیر المالي مست 
لیار دوالر أمریكي موزعة على النحو التالي:م9دینار جزائري وهو ما یعادل 

ملیار دینار جزائري للمؤسسات على شكل منح من الخزینة العمومیــة 7.9تقدیم - 
Dotation budgétaire )(.

ملیار دینار جزائري من دیون المؤسسات لدى الخزینة إلى دیون طویلة األجل.2.3تحویل - 
إلىن المؤسسات لدى البنك الجزائري للتنمیة ملیار دینار جزائري من دیو 22.4تحویل - 

دیون طویلة األجل.
ملیار دینار جزائري كقروض طویلة األجل من الخزینة للمؤسسات.19.8تقدیم - 
ة األجل لصالح المؤسسات البناء ملیار دینار جزائري كقروض بنكیة متوسط6.9تقدیم - 

األشغال العمومیة.و 
المؤسسات االقتصادیة من شأنه تجریدها من مزایا الوفرات یمكن القول أن المبالغة في تجزئةو 

, لتطویر إنتاجها، التكنولوجيجم الكبیر مثل البحث العلمي و الداخلیة التي تتمتع بها المؤسسات ذات الح
لتعویض الخسائر ,مثل توزیع المخاطر بین العدید من النشاطات أو بین العدید من المناطق الجغرافیةو 

طقة، باألرباح المحققة في نشاط آخر أو منطقة أخرى.في نشاط أو من
فان سیاسة إعادة الهیكلة بهذا الشكل قد سارت في اتجاه معاكس تماما لالتجاه الذي "بالتالي و 

هو التوجه نحو تشكیل , و سارت فیه سیاسة إعادة هیكلة المؤسسات االقتصادیة المشهورة في العالم
اختارت لذلك صیغا عدة للتجمع من أهمها عددة الجنسیات. و سیة واحدة أو متمؤسسات كبرى من جن

"HOLDING"الهولدینغ"صیغة 

استقاللیة المؤسسات العمومیة:.2
ذلك باعتبار جمیع بأنها تتمثل في حریة القرارات و لالستقاللیة عدة مفاهیم یمكن تعریفها

فان ,لنسبة للمؤسسة االقتصادیةاألخطار التي ترتبط بكل من المحیط و المستقبل. وعلى هذا األساس با
االستقاللیة التي یقصدها هي التصرف من طرف إدارة المؤسسة حسب نظرتها في ما یتعلق بأمورها 

)1(.باألسلوب الذي یمكنها من تحقیق نتائج ایجابیةنشاطاتها المختلفة، و و 

)المتاح المالي(ة آخر اقتصادي، فاالستقاللیة االقتصادیالي فاالستقاللیة مفهوم قانوني و بالتو 

مستقلة عن الذمة المالیة للمؤسسة العمومیة تتم من خالل االستقاللیة المالیة، حیث تتمتع بذمة مالیة 
).اكتساب الصفة التجاریة(عن الخزینة العمومیةللدول و 

عدة ةلیبالتالي فاالستقال، و 1986الوطني سنة ق، ورد في المیثا)المتاح القانوني(فاالستقاللیة القانونیة 
جیة، نشاطات التسییر مفاهیم، فیمكن تعریفها على أنها ترتبط بجوانب مختلفة، منها المهام اإلستراتی

اإلدارة، حریة اتخاذ اإلجراءات التي تتالءم مع دینامكیتها التجاریة.و 
1) Youssef DEBBOUB, Le Neveux Mécanisme Economique en Algérie   Alger: éd o.p.u, 1995, p:29
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ثانیا: اإلصالحات على مستوى االقتصاد الكلي:
اتخاذ آللیات المتحكمة في سیر االقتصاد و لجأت السلطات العمومیة إلى مراجعة الكثیر من ا

التدابیر أهمها:الكثیر من اإلجراءات و 
ومة الوطنیة ، حیث تم تحدید اإلطار العام لتوجیه المنظوضع نظام جدید للتخطیط- 

بالتالي إعطاء هامش أكبر من الحریة للمؤسسة لكي للتخطیط االقتصادي واالجتماعي، و 
تراها مناسبة التي تیارات بصورة مستقلة عن المركز و االخت و تصبح قادرة على اتخاذ القرارا

لتحقیق أهدافها، وعلیه فالهدف من إصالح هذا النظام من المركزیة المباشرة إلى المركزیة 
غیر المباشرة بتوسیع فضاء القرار في المؤسسة. فالنظام الجدید للتخطیط تحاول السلطات 

ضمان الحد األدنى في توجیه االقتصاد الوطني و التوفیق بین مسؤولیات المركزمن خالله
و بین نشاطات المؤسسة ,هذا في إطار المخطط الوطني طویل األجلمن االنسجام و 

الخاصة باالستثمار واإلنتاج والتوزیع وفق المخططات القصیرة و المتوسطة األجل.
,بط تطور االقتصاد الوطنيضالدولة بشكل غیر مباشر لتوجیه ومراقبة و تجدر اإلشارة إلى أن تدخلو 

في ظل ,موارد مالیة هائلةعالوة على تدخلها في اتخاذ القرارات اإلستراتیجیة التي تتطلب وسائل كبیرة و 
النظام الجدید للتخطیط.

مع اإلشراف ,فیما بینهاوتسهر السلطات على ضمان التنسیق واالنسجام على مستوى القطاعات و 
ي حین أن المؤسسات ستتدخل أساسا في نشاطات االستغالل المحددة في على تقییم نتائج المؤسسات، ف

قوم بوضع برامج تنمیة كما باستطاعتها في إطار مخطط متوسط األجل أن ت.البرامج القصیرة المدى
لتطور الطلب.اتوسیع قدراتها وفقنشاطاتها و 

لیص إلى تق، أدى ذلك 1986بسبب انخفاض أسعار النفط سنةضبط التجارة الخارجیة: ف- 
هو ما دفع الدولة على البحث على آلیات لضبط المعامالت إیرادات الجزائر البترولیة, و 

الخارجیة بغرض السیطرة على االختالالت المسجلة إذ اتخذت جملة من التدابیر: فعلى 
مستوى الواردات قامت السلطات بمراقبة التدفقات إلى داخل البالد باتخاذ عدة إجراءات منة 

إدخال تقیدان على واردات بعض السلع، تحدید القواعد المتعلقة بشروط التمویل بینها
الخارجي، أما على صعید الواردات فسیاستها كانت قائمة على تشجیع الصادرات خارج 

.المحروقات
، الذي كان یهدف إلى تحدید شروط تكوین أسعار السلع و وضع نظام جدید لألسعار- 

لتسییر األسواق و آلیات التنظیم االقتصادي بواسطة األسعار.الخدمات و القواعد العامة
فبعد أن سیرت الدولة األراضي الفالحیة العمومیة بطریقة مركزیة ضد االستغالل أصبح - 

أحرار بعد أن تخلت الدولة عن كل وسائل اإلنتاج ماعدا المستثمرون بموجب القانون
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تثمرون انتفاعا دائما و كان الهدف من ذلك األرض التي تبقى ملكا عمومیا ینتفع بها المس
هو: 

.القیام باالستغالل الكامل لألراضي الفالحیة- 
.إعطاء الحریة الكاملة للوحدات اإلنتاجیة و المنتجین في  العمل- 
وضع عالقة مباشرة بین األجر الذي یتلقاه المنتج و نتائج إنتاجه.- 

ذاتیة و استمرار االختالل الهیكلي: فشل اإلصالحات االقتصادیة الالثالثالفرع 
بدأت مالمح األزمة االقتصادیة في الجزائر تظهر حیث تراجعت معدالت النمو الناتج 1986في 

راجع الوطني الحقیقي اإلجمالي بشكل ملحوظ إلى درجة تقل كثیرا عن معدالت الزیادة في السكان، وهذا 
مما نتج .تقلیص حجم االستثمارات من جهة أخرىى انخفاض أسعار البترول من جهة و بدرجة كبیرة إلو 

. )1(منه انخفاض اإلنتاجت اإلنتاجیة وتقلیص حجمها و عنه انخفاض في عدد الوحدا
من هذا كله عجز الجــهاز اإلنتاجي عن تحریر نفسـه من االعتمـاد   على المحروقاتأ األسو و 

.)2(بقیت الصادرات تحتكر على الصادرات من السلعوكذا علیها في الصادرات وعن تعویضها بمنتجات أخرى، ولهذا
الثمانینات نعتمد على ما یلي:من أجل تقییم نجاح أو فشل اإلصالحات الذاتیة التي قامت بها الجزائر في فترةو 

أوال: على مستوى القطاعات االقتصادیة.
بمعــدالت (PIB)يتطــور النــاتج المحلــي الــداخل1988و 1985نلمــس فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــین 

فــي (PIB)تطــورات معــدالتوالجــدول التــالي یبــین%5.6البــالغ و 1985یة بعــد الفــائض المحقــق ســنة سـلب
.1988و 1985المرحلة مابین 

أن قطــاع الزراعــة قــد ســجل معــدالت نمــو مختلفــة مــن ســنة ألخــرى فتــارة یحقــق نتــائج ســلبیة كمــا هــو 
معــدالت نمــو ایجابیــة و التــي ال تعنــي بــأن القطــاع و تــارة أخــرى(1986-1988-1990)الحــال للســنوات

.یوجد في حالة جیدة بل هو عاجز على تلبیة االحتیاجات الغذائیة 

یمكن توضیح االخـتالل علـى مسـتولى القطاعـات االقتصـادیة األساسـیة مـن خـالل ربـط معـدل نمـو و 
ن كمـــا تبینـــه اإلحصـــائیات للســـكابمعـــدل نمـــو القطاعـــات االقتصـــادیة )PIB(النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي

 *198989 -1205-07-1989
**87-17

)1(:""14
2000106.

)2(28-29.
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ملیار 9.269إلى 1986ملیار دج سنة 7.261التي ارتفعت من رج و الخاصة بالواردات الغذائیة من الخا
.)1(1989ملیار دج سنة 19.965ثم 1988دج سنة 

ة هـذا راجـع لألزمـة البترولیـة سـنو ،فمعدالت النمو سلبیة في معظمهـاأما بالنسبة لقطاع المحروقات 
ة خصوصــــا خـــالل الفتــــرة شـــغال العمومیــــة معـــدالت نمــــو ســـلبیاأل. كمـــا ســــجل قطـــاعي الصــــناعة و 1986
.ذلك بالرغم من المبالغ المستثمرة في القطاع الصناعيو 1987-1989

تباو  ٕ عي استقاللیة المؤسسات لتصحیح وضعیة القطاع الصناو المالیة، ع سیاسة إعادة الهیكلة العضویة و ا
.1986االختالل التي تضاعفت خصوصا بعد أزمة سنة عف و الذي بدأت تظهر عملیة الض

بتقسیم 1987وذلك بعد أن قامت الحكومة في عام ,جراء على القطاع الزراعيإلقد اتخذ أول و
حكومیة كبیرة إلى تعاونیات خاصة صغیرة ومزارع فردیة تتمتع بحقوق استغالل )2(مزرعة3500حوالي 

ناعي منحت الدولة جمیع المؤسسات العامة الوطنیة تقریبا استغالال من طویلة األجل، أما في المجال الص
لشطب كمیة 1990وجاء بعد ذلك إقرار برنامج سنة ,1988الوجهتین القانونیة والتشغیلیة في عام 

ضخمة من الدیون المعدومة والمستحقة على المؤسسات العامة، تلك الدیون التي تراكمت على مدى 
لضوابط الحكومیة المباشرة. سنوات سادت فیها ا

ثانیا: على مستوى المؤشرات االقتصادیة الكلیة.
(1984-1990)المالیـة الكلیـة لالقتصـاد الجزائـري خـالل الفتـرة تظهر بعض المؤشرات االقتصادیة و 

إعــــادة هیكلــــة (بــــین أهــــداف اإلصــــالحات االقتصــــادیة الذاتیــــةعــــدة اخــــتالالت وعــــدم وجــــود تطــــابق بینهــــا و 
یوضح ذلك.يالجدول الموالفي تلك الفترة و )لمؤسسات، استقاللیة المؤسساتا

)3(هذا على النحو التالي:وى المؤشرات االقتصادیة الكلیة و یمكننا رصد تدهور على مست

14.8إلـى 1984دوالر أمریكـي سـنة 29.7انخفاض سعر برمیل النفط في منتصـف الثمانینـات مـن - 

ممـــــا أدى إلـــــى تنـــــاقص إیـــــرادات الدولـــــة مـــــن قطـــــاع %50ذا بنســـــبة و هـــــ1986دوالر أمریكـــــي ســـــنة 
ملیـار 2.2ب1986المحروقات و هو ما یترجم العجز في المیزان التجاري حیث قدر هـذا العجـز سـنة 

.1988ملیار دوالر أمریكي سنة 1.6دوالر أمریكي و 
1984دوالر أمریكـي سـنة ملیـار 16مـن ابتـدءاارتفاع إجمالي المدیونیـة الخارجیـة بصـفة تصـاعدیة -

هـو مـا أدى إلـى د الجزائـر فـي وضـعیة مالیـة صـعبة و و هذا االرتفاع راجع لوجـو 1990سنة 26.8إلى 
%36.1هذا بدوره أدى إلى ارتفاع مؤشر خدمة الدین من حصولها على التمویل من الخارج, و صعوبة

.1988سنة %80.9إلى1985سنة 

)1( ONS, Rétrospectives Statistiques 1970-2002 , office national des statistiques, Alger, 2005,   p:167-168
.257محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص)2(
مرجع حالة الجزائر،- متوسطیة- الشراكة االورواتفاقیةالمباشرة وآفاقھا في ظل األجنبیة،تحلیل واقع االستثمارات بالل بوجمعة، )3(

.80صسابق،



الفصل الثاني : مكانة سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر في االستراتیجیات اإلنمائیة في الجزائر

92

جـز فـي المیـزان التجـاري فـان میـزان المـدفوعات للجزائـر قـد سـجل العوكنتیجة الرتفاع خدمـة الـدین و - 
عجز في أغلب الفترات.

ملیــار دج لیرتفــع العجــز إلــى 15.5یقــدر 1986أمــا فیمــا یخــص الموازنــة العامــة فشــهدت عجــزا ســنة - 
ـــة التـــي 1988ســـنة 27.8 ـــة البترولی ـــة مـــن الجبای ـــة خصوصـــا اآلتی ، ویفســـر بانخفـــاض إیـــرادات الخزین

مقابـــل 1986ملیـــار دج ســنة 21.439إلــى 1985ملیــار دج ســـنة 46.786اخلیها مـــن انخفضــت مــد
، 1986ملیـار دج سـنة 101.817إلـى 1984ملیار دج سـنة 91.598تزاید النفقات التي ارتفعت من 

طیــة هــذا العجــز باإلصــدار . و بالتــالي فــان الســلطات لجــأت إلــى تغ1989ملیــار دج ســنة 124.5ثــم 
(PIB/M2).جم ارتفاع مؤشر سیولة االقتصادهو ما یتر النقدي و 

علـــى العمــوم فـــان مــرد تـــدهور اإلصــالحات االقتصـــادیة الذاتیــة، و وهــذه المعطیــات تأكـــد مــدى فشـــل 
:الوضع االقتصادي یكمن في عدة عوامل لعل أهمها

 التــردد فــي اإلصــالحات نتیجــة الخــوف مــن ردود الفعــل االجتماعیــة تجــاه التــدابیر المرتبطــة
فـــي ظـــل غیـــاب البـــدائل ,االجتمـــاعي كتحریـــر األســـعار أو تقلـــیص حجـــم العمـــالبالجانـــب 

آنذاك كشبكة المساعدة االجتماعیة.
هـذا باإلضــافة ,لـم تكـن اإلصــالحات الذاتیـة مدعومـة ببرنــامج مـالي مــن قبـل الهیـآت الدولیــة

یة إلى كون اإلصالحات لم تكن محل إجماع بسبب رواسب اإلیدیولوجیة االشتراكیة الحساس
التاریخیة في بعض القضایا كاالستثمار األجنبي.

.تأثر االقتصاد الوطني بتغیرات سعر برمیل النفط في األسواق العالمیة
إتباع سیاسة الالمركزیة للهیئات المكلفة باإلنجاز لتسهیل عملیة مراقبة المشاریع أنإلىنخلص وبالتالي 

ومن جهة أخرى إزالة اإلختالالت التي .هذا من جهة،وتطویر آلیات السوقوتفادي التأخر في إنجازها
بهدف التقلیص تعاني منها مالیة الدولة والناتجة عن الفترة السابقة في ظل النظام االقتصادي الموجه. 
.من التبعیة للخارج وخلق التكامل االقتصادي والتحكم في اتخاذ القرارات وقیادة االستثمارات

تركیزا على التحوالت )1989-1980(یة التنمیة عامة خالل فترةوفي هذا اإلطار عرفت عمل
األمر الذي أدى إلى اتخاذ عدة إصالحات تماشیا .الجیدة التي یعرفها االقتصاد الوطني والوضع الدولي

مع الوضع االقتصادي العالمي والوضع االقتصادي واالجتماعي للبالد، بغرض تصحیح اإلختالالت 
ماعیة الناجمة في فترة السبعینات.االقتصادیة واالجت

بمرحلة التنمیة الالمركزیة أین شهدت إنجاز مخططین تنموین ) 1989- 1980(عرفت المرحلة
، حیث تّم )1989- 1985(، المخطط الخماسي الثاني )1984- 1980(األولهما: المخطط الخماسي 

حات سعیا منها للخروج من الوضعیة بتنفیذ جملة من اإلصالاالقتصادعلى إعادة تقویم آنذاكالتركیز 
نحاول ا سولهذ.باإلضافة إلى التكّیف مع الوضع الدولي الجدید,الوطنياالقتصادالصعبة التي عرفها 
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تحلیل ما جاء في كل من المخططین باإلضافة إلى اإلنجازات المحققة، كما نحاول التطرق إلى 
.اإلصالحات

المسطرّة، ففي مجال الموارد تضاعف األهدافافر من قسم و )1984- 1980(لقد تحقق خالل فترة
ملیار دج 225.4إلى 1979ملیار دج سنة 113اإلنتاج الداخلي الخام بالسعر الجاري حیث انتقل من 

سنویا، وأهم القطاعات التي ساهمت في ذلك هي: 5.8وسجل خارج المحروقات نموا قدره ,1984سنة 
)، أما اإلنتاج الفالحي 28.6)، والمحروقات(8.6ألشغال العمومیة()، البناء وا9.5الصناعة(زیادة 

). 1.2سجل بعض الجمود(زیادة 
أما النصف الثاني من الثمانینات اتسم خالله الظرف االقتصادي الدولي بالتأزم نتیجة اختالل 

درة للبترول الذي أرغم الدول الشيءمعّدل الفائدة، تذبذب أسعار الصرف وانخفاض أسعار البترول،  المصّ
مما انعكس سلبا على الجانبین االقتصادي واالجتماعي .ومن بینها الجزائر إلى انتهاج سیاسة التقشف

وعلى أوضاعها الداخلیة ومصداقیتها الخارجیة. 

لهذا لم تكن النتائج المحققة خالل المخطط الخماسي الثاني في مستوى وطموحات هذا المخطط إلى 
طاعات االقتصادیة درجة الركود االقتصادي، كذلك انخفاض المداخل من العملة الصعبة ، أن بلغت الق

ومن انخفاض في عملیة االستیراد وبالتالي تقلص حجم االستثمارات الصناعیة الرتباطها بهذه العملة، لهذا 
ن سردها في اتخذت عدة إصالحات اقتصادیة للخروج من هذه الوضعیة الصعبة التي تمر بها البالد، یمك

النقطة الموالیة.

في ظل اقتصاد السوق واالنفتاح على االستثمار األجنبي بالجزائراالستراتیجیات التنمویةالثاني:المبحث
)2000-1990(المباشر

لقد أدركت الجزائر أهمیة التحول من االقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق للنهوض باالقتصاد 
في أسعار النفط في منتصف الثمانینات و األزمة القتصادیة التي تلته، و منذ الوطني، بعد االنخفاض

ذلك الوقت بدأت الجزائر تدریجیا في إدخال إصالحات في بعض القطاعات االقتصادیة حیث أعادت 
النظر في سیاستها تجاه االستثمارات األجنبیة حیث قامت بإصدار نصوص قانونیة مشجعة لذلك السیما 

.1990نقد و القرض عام قانون  ال
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.

.هناك عدة مبررات كانت سبب في طلب الجزائر المساعدة من المؤسسات المالیة الدولیة

الوطني .االقتصادمبررات انفتاح:األولالفرع 
في الجزائر عبارة عن مجموع اإلجراءات والقواعد والسیاسات النفتاح االقتصاديایمكن اعتبار سیاسة 

التي أخذت بها الدولة لتهیئة المناخ المالئم االستثمار واالنفتاح على العالم الخارجي لجذب المزید من 
ن بجانب رؤوس األموال المحلیة فضال عاالستثمار األجنبي المباشررؤوس األموال الخارجیة خاصة

تصحیح ومن ثم ،األجنبي المباشررالستثمااالستفادة من الخبرات الفنیة والتكنولوجیة المصاحبة ل
اإلختالالت التي یعاني منها االقتصاد الوطني.

جدیــدة تحــاول إحــداث إصــالحات هیكلــة جدیــدة فــي ةمنــذ بدایــة الثمانینــات بــدأت سیاســات اقتصــادیف
-1980(زمـات المتنامیـة و لقـد كـان المخططـان الخماسـیان األولللتخفیـف مـن حـدة األالجزائرياالقتصاد

)1(یجســدان مرحلــة اإلصــالحات فــي ظــل اســتمرار االختیــار االشــتراكي(1985-1989)و الثــاني )1984

عــادة االعتبــار نســبیا للقطــاع الخــاص و التراجــع عــن سیاســات صــناعات المصــنعة لحســاب الصــناعات  ٕ وا
الخفیفة و المتوسطیة.

و )إعــادة هیكلــة المؤسســات، اســتقاللیة المؤسســات(فشــل اإلصــالحات االقتصــادیة الذاتیــةونتیجــة ل
ـــة  ـــة والمالی ـــة مـــن المؤسســـات النقدی ـــر للمســـاعدات االئتمانی ـــي زادت حاجـــة الجزائ اســـتمرار االخـــتالل الهیكل

انین بتطبیق بعض اإلصالحات صـدر العدیـد مـن القـو 1989الدولیة وتطور عالقتها معها اعتبار من سنة 
وتجلــى ذلــك فــي العدیــد مــن القــوانین التــي تهیــئ اإلطــار العــام ،اقتصــاد أكثــر انفتاحــاتعــد لهــذا التوجــه نحــو 

.لخوصصة المؤسسات العامة وتحفیز القطاع الخاص والتقلیص من التسییر اإلداري لالقتصاد الوطني
ى تنفیــذ بـرامج اســتقرار كمـا اضـطرت البلــدان التـي توجــد فـي مرحلـة انتقــال إلـى اقتصــادیات سـوقیة إلـ

اقتصــــادي علــــى الصــــعید الكلــــي فــــي نفــــس الوقــــت التــــي كانــــت منهمكــــة فــــي تغیــــرات ضــــخمة لمؤسســــتها 
.2االقتصادیة
الــدول التــى طبقــت مــا یســمى " بسیاســة اإلصــالح االقتصــادي " ومــا ینطــوي علیــه مــن انفتــاح تتبنــ

ي عانت منها هذه الـدول بـدرجات متفاوتـة على خلفیة األزمة االقتصادیة التر آللیات اقتصاد السوقیوتحر 

)1( :
-2001.0327.

2Leszek Balcerowicz el alدار الكتاب -دراسات في االنتقال إلى  اقتصاد السوق-قتصادیات انتقالیةترجمة: نادر إدریس التل، ا
1، ص2009،عمان األردن، 1الحدیث للنشر والتوزیع،ط
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التي تتسم بها اقتصادیات الـدول واالجتماعیةاالقتصادیةناك حد أدنى من الخصائص هفوأشكال مختلفة، 
من بینها:النامیة راجع إلى عدة مشاكل اقتصادیة تعاني منها

.ربالجزائالسبعیناتفي فترة المدیونیة الخارجیةتشكل •
الطاقة اإلنتاجیة.تدهور مستوى • 
الرئیسیة.االقتصادیةاختالل عالقات النمو بین القطاعات • 
تصدیر المنتجات األولیة.التخصص في إنتاج و • 
تدهور مستوى المعیشة الحقیق للسكان.• 

دیة فــي إطــار بــرامج مقترحــة قامــت الجزائــر بتنفیــذ جملــة مــن اإلصــالحات االقتصــا،الشــأنذاهــفــيو 
والتي یجب أن تمر عبر مر حلتین: ةالهیآت المالیة الدولیة المالیالمدعومة من قبلو 

التـي تنطـوي علـى إجـراءات هادفـة فـي مجملهـا إلـى إحـداث (Stabilisation)مرحلة التثبیت األولـى
االستقرار علـى مسـتوى األداء االقتصـادي مـن خـالل العمـل علـى تقلـیص حجـم الطلـب الكلـي وفـق مسـتوى 

وهــذا ینبغــي تبنــي سیاســة نقدیــة صــارمة وتطهیــر المالیــة العامــة للدولــة للقضــاء ,تصــادالمــوارد المتاحــة لالق
على عجز الموازنة عالوة على التحكم في سعر صرف العملة. 

عـــن طریــــق تنفیـــذ برنــــامج للتصـــحیح الهیكلــــي فــــي المرحلـــة الثانیــــةذلـــك،ثـــم مواصــــلة الجهـــود بعــــد 
واستخدام آلیات السـوق وقـد ارتبطـت هـذه ،اة االقتصادیةیهدف إلى الحد من دور الدولة في الحیلالقتصاد 

واهتمــت بجانــب العــرض وســعت إلــى معالجــة االخــتالالت ،التغیــرات بــالفترات الزمنیــة الطویلــة والمتوســطة
لمثـــل هـــذه توتتوقـــف اســـتجابة هـــذه االقتصـــادیا،غیـــر التنافســـیةتالهیكلیـــة التـــي تعـــاني منهـــا االقتصـــادیا

.هاز اإلنتاجي ومستوى التطور االقتصادي وفاعلیة السوق في توزیع المواردالتغیرات على مرونة الج
هـــو مشـــكل كیفیـــة تغطیـــة العجـــز 1986إن المشـــكل العـــویص الـــذي واجهتـــه الحكومـــات بعـــد أزمـــة 

ــدتها الحاجــة إلــى المــوارد الكافیــة لتســدید فــاتورة الــواردات وخدمــة  والــتخلص مــن الوضــعیة المزریــة التــي ول
.ةالمدیونی

ــــود ح ــــي و 1989-09-21مــــروش مشــــروعه بتــــاریخ فقــــدم الســــید مول ــــى اإلســــراع ف ــــه عل ركــــز فی
ــــدخول إلــــى اقتصــــاد الســــوق وتضــــمن برنامجــــه تنشــــط االســــتثمارات و ةاإلصــــالحات االقتصــــادی التأهــــب لل

واالستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجیة المتاحة.
التـي (reprofilage)یون الخارجیـةورغم هذا فشلت حكومة السـید حمـروش فـي إعـادة هیكلـة الـد

ي الجزائـر وخاصـة األكثـر حان أجلها حیث ألغیـت هـذه األخیـرة ـ إعـادة هیكلـة الـدیون ـ مـن قبـل معظـم دائنـ
من بینهم فرنسا.أهمیة و 
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الذي یفسر بارتباطها بقواعد التضامن التي تصلها بأعضاء آخرین في نادي باریس و نسافرفض فر 
وبالتالي یقترح على هذه األخیرة ـ الدولة ,لجة الدیون مع المدین كل على حدایحذر من معایرفض و 

. نجد أن الجزائر حقق اتفاقین هامین على )1(الذي یمثلها طبعابتوجیه طلباتهم نحو نادي باریس و ـ ةالدائن
فاق التثبیت ات، و 1989ومای30صعد السیاسة االقتصادیة الداخلیة ویتمثالن في اتفاق التثبیت األول في 

مع صندوق النقد الدولي، األول كان لمدة سنة في حین الثاني كانت مدة 1991جوان 03الثاني في 
انطوى البرنامجان على تنفیذ سیاسات رة أشهر بدل عن اثنا عشر شهرا. و تنفیذه على غیر العادة بعش

خفض كبیر في قیمة سعر الصرف.الطلب و صارمة إلدارة 

لك أخذت المؤسسات الدولیة تكثر مـن الـدعوة للتوجـه نحـو اقتصـاد السـوق بمـا ینطـوي وانطالقًا من ذ
الرأســمالیة وتحویلهــا إلــى القطــاع الخــاص األمــر الــذي یقتضــي لعلیــه مــن ابتعــاد الدولــة عــن ملكیــة األصــو 

إدارتها ونمط توزیع دخل عوائد اإلنتاج .إستراتیجیةتغیرًا في 

على األسواق الخارجیة بدایة تسعى إلى االنفتاح االقتصاديةاالقتصادیوالجزائر من خالل سیاستها
خصوصا والدولیة عموما.األوربیةباالتصال مع الهیئات المالیة الدولیة، واتفاقیة الشراكة 

لالقتصاد الوطني یقتضي أن یكون قادرا ومؤهال لمواجهة إستراتیجیةإن جعل االنفتاح التجاري سیاسة 
االنفتاح یجلب بعض ألنا، نظر الجزائراانفتحت علیهالتجاریة القویة لالقتصادیات التي المنافسة

بالبلدان یجالمخاطر بالنسبة للبلدان النامیة التي ال تستطیع تحضیر ذلك. والجزائر واحدة من بین تلك 
سببا التساع الفجوة بین على الدولة هنا مرافقة الشركات الوطنیة في هذه العملیة، منعا ألن یكون االنفتاح 

.األخرىاالقتصاد الجزائري والشركاء التجاریین في الدول 

منهج المؤسسات المالیة الدولیة في اإلصالح الهیكليلثاني:االفرع 
نقطة 1944بالوالیات المتحدة األمریكیة في جویلیة انعقدالذي"وودز-بریتون"مؤتمر یعتبر 

قد وضع األساس للتعاون فیما بین الدول لحل مشاكل النقد ف،ولیةتحول في العالقات االقتصادیة الد
ن دولیتان عن هذا المشروع هما:وانبثقت مؤسستا، العالمیة

البنك العالمي لإلنشاء والتعمیر.، و صندوق النقد الدولي- 

(1): E.CHerif Chakib, Programme d'agistment structurale et résultat socio-économique en  Algérie. In revue,
sciences humaines, 18.Dec 2002, p:41
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، والبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر مفهوم وأهداف صندوق النقد الدولي:أوالً 

ي إدارة یعتبـــر صـــندوق النقـــد الـــدولي مـــن أبـــرز الفـــاعلین فـــ:FMI )نقـــد الـــدولي (صـــندوق ال-1
یمكـــن تعریـــف صــندوق النقـــد الـــدولي علـــى أنـــه " المنظمـــة العالمیـــة ومنـــذ إنشـــائه، للسیاســة النقدیـــة الدولیـــة

تقرار النقدیــة التـــي تقــوم علـــى إدارة النظـــام النقــدي الـــدولي وتطبیــق السیاســـات النقدیـــة الكفیلــة بتحقیـــق االســـ
)1(النقدي وعالج العجز المؤقت في موازین مدفوعات الدول األعضاء فیه ".

، واالضــطرابات التـي حلــت زمـة التــي عرفهـا االقتصــاد العـالميبـدأ التفكیــر فـي إنشــاء الصـندوق بعــد األ
یا العمـل علـى ، مما دفع كل من الوالیات المتحدة وبریطانعالمیة الثانیةبالنظام النقدي الدولي قبل الحرب ال

تـوازن ، وتحقیـق التسـهیل المبـادالت النقدیـة الدولیـةإیجاد مؤسسة دولیة تتولى الـتحكم فـي أسـعار الصـرف و 
. في موازین المدفوعات للدول

نشأ صندوق النقد الدولي لتحقیق جملة من األهداف والقیام بعدة وظائف نجملها فیما یلي : 
فظة على التدابیر المنظمة ألسعار الصرف عن طریق : دعم االستقرار النقد الدولي والمحا-
زالـــة القیـــود - ٕ إقامـــة نظـــام للمـــدفوعات متعـــدد األطـــراف بالنســـبة للعملیـــات الجاریـــة بـــین الـــدول األعضـــاء وا

)2(.ةالمعروضة على الصرف األجنبي والتي تعیق نمو التجارة الدولی

تحقیــق مســتویات مرتفعــة مــن وبالتــالي اإلســهام فــي ،نمــو المتــوازن فــي التجــارة الدولیــةتیســیر التوســع وال-
، وفـي تنمیـة المـوارد اإلنتاجیـة لجمیـع البلـدان األعضـاء علـى أن والدخل الحقیقي والمحافظة علیها،العمالة

.اف األساسیة لسیاستها االقتصادیةیكون ذلك من األهد

) BIRDالبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ( -2
، وباشـر أعمالـه بصـفته مؤسسـة مالیـة دولیـة 1944سـنة "بریتـون وودز"وجـب اتفاقیـة نشأ البنك الـدولي بم

حیـــث یتـــولى إدارة النظـــام المـــالي الـــدولي ویهــتم بتنفیـــذ السیاســـات االقتصـــادیة المحققـــة لتنمیـــة 1946ســنة 
االقتصادیة للدول المنضمة إلیه.

لـدولي الـذي یضـمن تـوفیر قـروض یقوم هذا البنك الـدولي بـدور تكمیلـي إلـى جانـب صـندوق النقـد ا
، بینما ل األعضاء لكي تستقر أسعار الصرفقصیرة األجل لمعالجة االختالالت في موازین مدفوعات الدو 

یقوم البنـك الـدولي لإلنشـاء والتعمیـر بإعـادة بنـاء مـا دمرتـه الحـرب وتقـدیم مسـاعدات للـدول النامیـة بمنحهـا 
، معــدالت الفائــدة فــي الســوق المــاليمرتفعــة قــد تقــاربقــروض متوســطة وطویلــة اآلجــل وبمعــدالت فائــدة

.68مصر ، ص ،سكندریةاإل2006دیة ، الدار الجامعیة ، مة االقتصالالعوعبد المطلب عبد الحمید ،)1(
.102ص، 12001، العولمة االجتیاحیة ، مجموعة النیل العربیة  ، ط محسن أحمد الخضري)2(
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التأسـیس (لقـد تـم تعـدیل اتفاقیـة تأسـیس البنـك فـي اتفاقیـةص أهدافه في النقاط المنصوص علیها في لخوتت
: )1() على النحو التالي1989فبرایر 16

، بمــا فــي يرؤوس إنتــاجاســتثمارالمســاعدة فــي إعمــار وتنمیــة أراض الــدول األعضــاء فیــه بتیســیر –
ذلك إحیاء االقتصادیات التي دمرتها الحرب أو سببت في اضطرابها.

. دولیة نموًا متوازنًا طویل األمدتشجیع نمو التجارة ال–
بعملیاتــــه مــــع مراعــــاة آثــــر االســــتثمارات الدولیــــة فــــي أوضــــاع أنشــــطة األعمــــال للــــدول االضــــطالع–

األعضاء.
األفكــــار التــــي طرحتهــــا المدرســــة النیوكالســــیكیة حــــول التــــوازن لقــــد تبنــــى صــــندوق النقــــد والبنــــك الــــدولیین 

إذ توزعـت متضـمنات اإلصـالح ،واعتمد هذه األفكار في معالجة مشـاكل البلـدان النامیـة،االقتصادي العام
التثبیت االقتصادي في الوقت اهتم صندوق النقد الدولي في البدایة بقضایاالمؤسستین فقداالقتصادي بین 
جــراءات التغییــر الهیكلــي ثــم مــا لبثــالــذي تخصــص ا ٕ أن تــداخلت الحــدود الفاصــلة تلبنــك الــدولي فــي آراء وا

بین مهام المؤسستین.

مما دفعها إلى االتجاه نحو نادي باریس ومؤسسات التمویل الدولیة لجدولة ألن البلدان كانت مدینة،و 
ل في هیاكلها االقتصادیة، وفي دیونها وللحصول على تسهیالت اقتصادیة تساعدها على تصحیح الخل

جمیع الحاالت، فإن صندوق النقد والبنك الدولیین یشترطان على دول الجنوب التي تلجأ إلیهما ضرورة 
)2(التزامها بتنفیذ وصفتیهما لإلصالح االقتصادي حتى یتسنى لها الحصول على التسهیالت المطلوبة.

مها بإعادة توجیه سیاسة اقتصادها الكلي توجهًا "مناسبًا" تمكنت مؤسسات بریتون وودز من إلزاوبالتالي 
وفقًا لمصالح الدائنین الرسمیین والتجاریین. وكثیرًا ما تأخذ هذه العملیة شكل ما یسمي " خطاب النوایا " 
دارة  ٕ المقدم إلى صندوق النقد الدولي والذي یحدد اتجاهات الحكومة الرئیسیة في سیاسة االقتصاد الكلي وا

ن.الدی

واجهت البلدان التي رفضت قبول تدابیر الصندوق السیاسیة التصحیحیة صعوبات خطیرة في إعادة 
وهذه هي الطریقة التي تم بها ,3جدولة دیونها أو الحصول على قروض تنمیة ومساعدات دولیة جدیدة

إخضاع البلدان ذات السیادة لوصایة المؤسسات المالیة الدولیة.

إن العوامل الخارجیة خاصة الضغوط التي مارستها مؤسسات التمویل الدولیة هي العامل فوعلیه
الحاسم في توجیه السیاسة االقتصادیة التخاذ إجراءات ما یسمي " باإلصالح االقتصادي ".

)1(http://web.wordbank.org/wbisite/extrmal 04/05/09تاریخ االطالع.
، باألهرامواإلستراتیجیة، القاهرة، مركز الدراسات السیاسیة االقتصاديلإلصالحالسیاسي، االقتصاد إبراهیمحسنین توفیق )2(

7، ص1،1999ط
46. ، ص1،2مستجیر مصطفى، كتاب سطور، دار سطور للنشر،القاهرة، طمیشیل تشوسودوفیسكى،عولمة الفقر،ترجمة محمد 3

http://web.wordbank.org/wbisite/extrmal
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سیاسات التثبیت يبحزمة من السیاسات المالیة والنقدیة أو ما سماإلصالح االقتصاديوقد ارتبط مفهوم
الدولي.النقدي الدولي والبنك بهما الصندوقأوصيقتصادي والتكییف الهیكلي التي اال

اإلطار النظري لسیاسة اإلصالح الهیكلي.ثانیا: 
یستند خبراء صندوق النقد الدولي في تشخیص وضعیة البلدان المتخلفة واقتراح وصفة العالج 

. إذ االمتصاصوتعرف بمقاربة أو أسلوب،لنظریة الكینزیةمستمدة من اتین أساسیتین: األولى بعلى مقار 
,ین الدخل القومي والنفقات الكلیةهو إال الفرق بفي میزان التجاري  ماضتؤكد أن العجز أو الفائ

هو إال نتیجة لزیادة وبالتالي فإن العجز الذي تعاني منه موازین مدفوعات البلدان المتخلفة ما
مكانیات العرضبطلب الكلي بما ال یتناسأي زیادة ال، االمتصاص ٕ ومحصلة ذلك أن أزمة البلدان ،وا

هي في الحقیقة إال أزمة إفراط في الطلب الكلي .ماةالمتخلف

ترجع كل عجز في المبادالت أما المقاربة الثانیة فتستمد باألساس على النظریة النقدیة التي
عتبر أن األولى وت،أساسیتیننوترتكز هذه المقاربة على فرضیتی،في اإلصدار النقديالخارجیة إلى إفراط

تعتبر أن في حین أن الفرضیة الثانیة )،أي مرتبط بالسلطات  النقدیة(العرض النقدي معطى خارجي 
وبالتالي یتناسب الطلب وجزء من )،مالتافالنقود ال ترتبط سوى بحجم المع(الطلب على النقود ثابتا

یرغبون في الذیناقتصادیین ألعوان من طرف ابه في شكل أرصدة نقدیةالحتفاظلاالسميالدخل 
.ذلك

بها في شكل أصول االحتفاظالنقدیة التي یرغب المتعاملون ةوبناءا علیه فإن كل توسع في السیول
حكومات بسبب السیاسات التوسعیة التي تبنتها ,سلع أجنبیة أو تستثمر في الخارجسائلة ستوجه لشراء

.البلدان المتخلفة

التحدیـــد الــدقیق لمفهـــوم عملیــة التصـــحیح االقتصــادیة فـــي البلــدان النامیـــة والداخلــة فـــي فوبالتــالي
إطــار االتفاقیــات مــع صــندوق النقــد الــدولي والبنــك العــالمي، یتطلــب التفرقــة بــین سیاســات جانــب الطلــب، 

بـین سیاسـات االسـتقرار االقتصـادي وسیاسـات التعـدیل وسیاسات جانـب العـرض مـن جهـة، وكـذلك التفرقـة
الهیكلي من جهة أخرى. 
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:العرضسیاسات جانب الطلب وسیاسات جانب -1

والتدابیر التي تتبناها الدولة المعنیة، بغرض سیاسات جانب الطلب الكلي، على كافة اإلجراءاتتنطوي 
تیعاب المحلي، وتحتوي تلك السیاسات على التأثیر في مستوى الطلب االسمي ومعدل نموه ومستوى االس

كافة اإلجراءات والتدابیر النقدیة والمالیة، التي تتدرج في اإلطار التقلیدي للسیاسة االقتصادیة الكلیة. 
ــــي مــــن الســــلع  ــــاتج المحل ــــي زیــــادة حجــــم الن وتســــتهدف السیاســــات الخاصــــة بجانــــب العــــرض الكل

ــــى والخــــدمات بمــــا یتوافــــق مــــع المســــتوى المحــــدد  ــــك السیاســــات إل ــــي اإلجمــــالي. وتنقســــم تل ــــب المحل للطل
مجموعتین : تضم األولى اإلجراءات الموجهة لزیادة تیـار النـاتج المحلـي مـن خـالل رفـع كفـاءة تخصـیص 
الموارد االقتصادیة، ویتطلب ذلك التخلص مـن مظـاهر االنحـراف فـي هیكـل األسـعار الخاصـة بالمنتجـات 

ب تعدیل الهیكل الضریبي وأیضا تخفیف القیود التجاریة.المختلفة وأسعار الصرف، إلى جان
أما المجموعة الثانیة من سیاسات جانب العرض، فتتمثل في تلك السیاسات التي تسـتهدف تحفیـز 
الطاقــــة اإلنتاجیــــة، بغــــرض رفــــع معــــدالت االدخــــار والتكــــوین الرأســــمالي الثابــــت، وكــــذلك تعظــــیم عملیــــة 

ـــدریب والتطـــور االســـتثمار فـــي رأس المـــال البشـــري ـــیم والت ـــرامج التعل مـــن خـــالل توســـیع وتطـــویر نطـــاق ب
.)1(التكنولوجي

أو االستقرار بصورة عامة، إلى سیاسات التثبیترميتالهیكلي:سیاسات التثبیت وسیاسات التعدیل 
التضـخم الـداخلي أو عجـز القطـاع الخـارجي أو ا كانت ناتجة عـنضرورة تصحیح االختالالت المالیة، إذ

أو بمعنـى آخـر تسـعى إلـى تحقیـق االسـتقرار االقتصـادي عـن طریـق تخفـیض العجـز الـذي .)2(كلیهمـافـي
منـه و .)3(أیضـا عـن طریـق تقلیـل معـدل التضـخمو ،المیزانیـة العامـةطرأ علـى كـل مـن میـزان المـدفوعات و ی

كن الرجوع فیها إلى معالجة مشاكل عاجلة، أین یتعلق األمر بأوضاع یمتهدفسیاسات التثبیتنفهم بأن
إلــى حالــة التــوازن فــي المــدى القصــیر، أي اســتعادة التــوازن فــي االقتصــادیات الكلیــة مــن خــالل السیاســات 

وبالتالي فسیاسات التثبیت كـي .النقدیة والمالیة المتعلقة بأسعار الصرف، الدخل، التشغیل، الكتلة النقدیة
لب الكلي.تواجه تلك المشاكل ترتكز عادة على سیاسات جانب الط

وتتمثل .سیاسات مالیة ونقدیة ذات آثار انكماشیةإتباععن طریق ,من خالل ضغط مستوى الطلب الكلي
ترشــید االقتــراض الخــارجي , -خفــض اإلنفــاق العــام-هــذه السیاســات فــي تخفــیض قیمــة العملــة الوطنیــة 

ب وترشـید االسـتثمار مـن جانـب االرتفاع في أسـعار الفائـدة الـذي یـؤدي بـدوره إلـى تحفیـز االدخـار مـن جانـ
هذا فضًال عن تأكید سیاسات الصندوق على ضرورة وضع حدود علیا لالئتمان المصرفي .,آخر

.23ص،2000مركز االسكندریة للكتاب،, الماليو : صندوق النقد الدولي وقضیة اإلصالح االقتصاديأیوب إبراهیمسمیرة )1(
لعبد )2( فى ا 2001ادیة و سیاسات الخوصصة : التصحیحات الهیكلیة و التحول إلى اقتصاد السوق  اإلصالحات االقتصمصط

.31ص 
.35ص 1989زكي رمزي : "االقتصاد العربي تحت الحصار". مركز دراسات الوحدة العربیة )3(
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تنصرف إلى مواجهة االختالالت التي تعترض فهي ترتكز على سیاساتعملیة التعدیل الهیكليأما
ج (أسعار الصرف المبالغ في تقویمها) مواصلة النمو في األجل الطویل، مثل : االنحراف في حوافز اإلنتا

الرقابة والقیود السعریة، الرسوم الجمركیة الباهظة، وكذلك القیود المفروضة على التجارة الخارجیة، وتتـولى 
سیاسات جانب العرض القضاء على هذه االختالالت. وبصفة عامة تستهدف عملیة التعـدیل الهیكلـي إلـى 

فوعات، بالعمــل علــى تحقیــق نمــو حقیقــي فــي النــاتج المحلــي وتحفیــز تحقیــق تــوازن مســتمر فــي میــزان المــد
الصــادرات، باالعتمــاد علــى تكیــف الهیاكــل االقتصــادیة، خاصــة هیكــل اإلنتــاج، وذلــك حتــى ال یــتم تحقیــق 
االســتقرار االقتصــادي علــى حســاب ضــغط معــدالت النمــو، أو اإلفــراط فــي االعتمــاد علــى مصــادر التمویــل 

إلشارة إلـى أن التكیـف الهیكلـي بمفهومـه الواسـع، ینطـوي علـى إحـداث تغیـرات جذریـة . وتجدر ا)1(األجنبي
، المــوارد بشــكل أفضــل و تحســین فاعلیــة اســتخدامها صاالقتصــادیة الكلیــة الهادفــة لتخصــیفــي السیاســات

ولیس مجرد تغیرات حدیة سطحیة، وهو ما یؤدي إلى اختالف البعد الزمني لعملیة التصحیح وفقا لظروف 
ل دولة على حدة. وتتـراوح الفتـرة الزمنیـة التـي یسـتغرقها تنفیـذ تلـك السیاسـات فـي غالبیـة األحیـان مـا بـین ك
سنوات.4-5

اقتصاد السوقماهیةالمطلب الثاني: 
اقتصاد السوق تتم تدریجیا عبر مراحل. إلىمن االقتصاد المخطط الدولعملیة تحول اقتصادیات

التحول إلى اقتصاد السوقالفرع األول:
والهدف األساسي لهذه المرحلة في وجود مرحلة انتقالیة،تتطلب عملیة التحول إلى اقتصاد السوق 

الموجهة یتمثل في تحسین النظام القائم والخروج منه بالتدریج، أي االنتقال من نظام تاالقتصادیا
.عبر اإلصالحات االقتصادیة الجذریةيتصاد الرأسمالاشتراكي موجه إلى نظام أكثر استعماال لقوانین االق

عملیة المرور من اقتصاد مخطط( االقتصاد االشتراكي) إلى اقتصاد یعتمد على میكانزمات ف
السوق( اقتصاد السوق) یطلق على هذه العملیة مرحلة االنتقال. 

عهد من خاللها دولة ما أن تتبنى أما االنتقال إلى اقتصاد السوق یمثل عملیة اقتصادیة اجتماعیة تت
في اقتصاد السوق كنظام لها. أما الجزائر إن نیة الدخول إلى اقتصاد السوق كانت ظاهرة بوضوح كبیر 

أمام المجلس الشعبي الوطني، وفي رسالة النیة والمذكرة 1990بیان السیاسة العامة للحكومة في دیسمبر 
1990أوت 21د والمالیة) في الّلتین وجهتهما الحكومة( وزارة االقتصا

ه فعالیته في أثبت فشله وعدم ویمكن تحدید ثالثة مراحل لمرحلة االنتقال من نظام اقتصادي موّج
وهي: )اقتصاد السوق(الجزائر إلى نظام اقتصادي یستند إلى مكانیزمات العرض والطلب

.مرحلة نظرا لما تحدثه من أخطاروتعتبر أصعب،فتح األسواقو المرحلة األولى: تحریر األسعار 

سهیر محمود معتوق : "سیاسات التصحیح الهیكلي في البلدان النامیة" المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة، كلیة التجارة )1(
دارة األعمال، ج ٕ .16، ص 1990امعة حلوان، المجلد الخامس، السنة الخامسة، العدد الثاني، وا
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جراءات اقتصادیة وهنا تكمن قوة الدولة  ٕ المرحلة الثانیة: وهي مرحلة االستقرار وذلك عن طریق قواعد وا
.في التحكم وتحقیق التحوّالت االجتماعیة واالقتصادیة

تصادي جدید للبالد كما : تتمثل في تحدید النموذج االقتصادي اللبرالي الذي یتخذ كنظام اقالمرحلة الثالثة
د في هذه المرحلة مستوى التنمیة المراد الوصول إلیه بعد هذه المرحلة األخیرة. یمكن أن یحّد

یتطلب)اقتصاد السوق(إلى نظام حر)اشتراكي(ولهذا لنقل تسییر االقتصاد من نظام موجه
وقت للتكّیف مع العالقات اإلنتاجیة إحداث تغییرات كبیرة في العالقات اإلنتاجیة القائمة مع تطلب

الجدیدة بهدف إنجاز عملیة االنتقال بأقل التكالیف الممكنة. 
نصوصعدةالجزائریةالسلطات عدلتوالجزائر أصدرتفيالسوقالقتصادالتنظیمیةالقواعدوإلرساء
:أهمهاوالمبادرة،السوقحریةعلىترتكزقانونیة

والقرضالنقدقانون.

 االستثمارنقانو.

العمومیةالمؤسساتبخوصصةالمتعلقاألمر.

البورصةسوقإنشاءالمتضمنالمرسوم.

:مفهوم اقتصاد السوقالفرع الثاني
لتحقیق ,التي تعتمد على میكانیكیة قوى العرض والطلبیقصد باقتصادیات السوق تلك االقتصادیات

ق المتمثلة في قوى العرض والطلب؛ لتحدید وجهة المتغیرات توازن السوق. وهذا یعني اللجوء لقوى السو 
االقتصادیة الرئیسة كمستوى اإلنتاج واألسعار والطلب، من دون أن یكون هنالك أي تدخل یعیق حركة 

قوى السوق أو یؤثر فیها.
حوله و التي نذكر منها:التعاریفو قد تعددت

النشاطمعظمورقابةتنظیمخاللهمنیتمالذياالجتماعيالنظامذلكالسوقباقتصادیقصد-
.)1(األثمانتحدیدعندبالمنافسةتتمیزالتياألسواقانطالقا من ،االقتصادي

على أنه "مصطلح عالمي، أي هو ذلك النظام الذي یعمل على تكییف اإلنتاج مع-
الذي االقتصاديالنظام وبمعنى آخر هو ذلك ،میكانیزمات األسعارباستعمالمتطلبات األفراد، 

)2(مع المجتمع"االقتصاديیعتمد.على السوق كأسلوب لتنسیق النشاط 

35،ص1992حمدي أحمد، اقتصادیات المالیة العامة واقتصاد السوق، دار المصرفیة اللبنانیة، بیروت، لبنان،)1(

116، ص1991، األردن،نادر إدریس التل،آفاق اقتصاد السوق، مدیریة المكتبات والوثائق الوطنیة، الطبعة األولى)2(
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یقصد باقتصاد السوق أن غالبیة فعالیاته اإلنتاجیة والمادیة وغیر المادیة یقودها منطلق السوق القائم - 
لي یعني اقتصاد السوق وبالتا،)1(الخعلى العرض والطلب، التبادل ،الربح والخسارة، والمنافسة...

بین الحاجات غیر بأنه اقتصاد تقوم فیه آلیة السوق بتفرعاتها المختلفة والتي تهدف إلى التوفیق
المحدودة لإلنسان  وموارده المحدودة.

السوق هو النظام الذي یشكل فیه السوق حجر الزاویة، و یعتبر هذااقتصادیرى بأن " - 
,ونه یترك آللیات الموافقة الطبیعیة مهمة ضمان تحدید سعر التوازنغیر مراقب كاالقتصادالنوع من 

. فالمستهلك حر في االقتصادیةمختلف القرارات اتخاذیتمیز بقدر كبیر من حریة األفراد في و 
المشروعات القائمة ، و االختیارفي توزیع دخله على أساس هذا د من المنتجات المعروضة و العدیاختیار 
الدخول في صناعة أوالخروج منهااختیارواء منفردة أو مجتمعة، حرة كذلك في ساالحتمالیةوكذا 

كذلك في زیادة إنتاجها أو التقلیل منه" 
:ویمتاز اقتصاد السوق بمجموعة من الخصائص هي

مثلإلىالوصولاجلومنالسوق،تقويتفاعالتمختلفتعكسحقیقیةأسعاربتبادلیمیزاقتصاد
:رئیسیةتدابیرثالثةاتخاذالضروريمنالوضعیةهذه

وانوالطلبالعرضبینتامبشكلدورهابأداءلهاسمحیحتىاألسعارجمیعتحریریجب
.السوقمستوىعلىاالقتصادییناألعوانمختلفإلىالمعلوماتمنلجملةناقلهیكون
یزماتمیكانتطویرعلىالسهرالوقتنفسوفيناشئاحتكارلكلهدیوضعأنیجب

توزیعإلىیؤديماهذاواالحتكارلصحابفائدةفياألسعارتحیریصبحالنتجنباالمنافسة
.للمواردیسئ
لندرةالمنظمهوالعالمياألسعارنظامیصبححتىالخارجعلىاالقتصادیفتحأنیجب

التقییميفالعالمياالقتصادمشاركةتشجیعالوقتنفسوفيالوطني،المستوىعلىالموارد
.للعملالدولي

األطرافمتنامیةبنكیةشبكةوجودیسمححیثمتطورةمالیةوساطةبوجودیتمیزاقتصاد
وبشكلالتحكممنوالخارجیةالداخلیةوالمالیةالنقدیةالتوازناتبمراقبةمكلفمركزبنظمها
.والعائالتالمؤسساتادخاروتوزیعتعبئةلصبح

اإلنتاجلوسائلالخاصةلملكیةابهیمنةیتمیزاقتصاد.
السوقبقواعدالتزامهاظلفيیتموذلك،مهمةوظیفةفيالدولةبقبولیتمیزاقتصاد.

)1( Alain BIROU , Vocabulaire Pratique des Sciences Sociales , 2 édition revue et augmentée, les éditions
ouvrières, Paris,1968,p201
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السوقاقتصادقواعدالثالث:الفرع
یمكن القول أنّ عملیة االنتقال تتمثل في التحوّل من نظام اقتصادي موجه إلى نظام یستند إلى 

أي االعتماد على سیاسة ،تسییر السوق، وتسهیل الملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاجمن خالل قواعدالسوق
اقتصادیة كلیة من النوع اللبرالي.

اقتصادتأسیساجلمنأساسیاشرطااالقتصاديالمجالتحكمالتيالقواعدبعضوجودیمثلو 
تدخلضمنتندرجالتيوتلكلسوقالقوانینترتبطالتيالقواعدبینسنمیزاإلطاروفي.بالعالمیةیتمیز

.العمومیةالسلطات

:التالیةالنقاطهذهفيالسوقاقتصادظلفيالسوقیؤطرهاالتيالقوانینمعظمإجمالیمكنو 

مبدأ المنافسة الكاملة:.1
الدولي و بالتالي مفتوح على التبادلاقتصادلیبرالي، حریة المبادرة، اقتصادالسوق هو اقتصاد

اقتصادبدون حكومة، و بالتالي اقتصادعرض للمنافسة الدولیة بدون حمایة جمركیة، مما یستنج منه م
.)1(موجه من قبل مصالح األقویاء

أداءفيالرغبةكذلكوتنعدمحقیقةسوقوجودوبالتالياالختیارإمكانیةتنعدمالكاملة منافسةالبدونف
منتجاتابتكارفيالرغبةغیابوبالتاليالمنافسیوفرهالتياتلكمنأفضلخدماتوتقدیمأحسنمهام
.جدیدةوبیعإنتاجطرق

إذا توافرت الشروط التالیة یناالقتصادیاألعوانبینكاملةالمنافسةالوجودعلىیقوم قتصادالالكن 
:)2(في السوق

بحیث ال تستطیع الوحدة وجود عدد كبیر من الوحدات االقتصادیة االستهالكیة أو اإلنتاجیة،- 
االقتصادیة الواحدة التأثیر في مستوى األسعار السائدة في السوق. 

لى السوق والخروج منه من دون أي قیود أو تدخالت طبیعیة، أو إجرائیة. -  ٕ حریة الدخول وا
فرة حریة انتقال عناصر اإلنتاج بین صناعات وقطاعات االقتصاد المختلفة، وفقًا للمعطیات المتوا- 

في سوق عناصر اإلنتاج وحدها. 
تجانس السلع والخدمات المعروضة في السوق. - 

)1( Hamid, M, TEMEA, les fondements théoriques du libéralisme, OPU, 2005, p19.
.23ص،1995العربي،الفكرداراألولى،الطبعةالطلب،والعرضبولرنج،.ي.ك)2(
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قدرة الوحدات االقتصادیة على الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالسوق في الوقت نفسه، - 
وبالدرجة نفسها. 

ع تدخل أي جهة أو یتطلب حریة التملك ومن,ویتضح مما سبق أن سیادة مبدأ المنافسة الكاملة في السوق
من شأنها أن تؤثر في قوى العرض والطلب وعلى مستوى األسعار السائدة في السوق. ,فرض أي قیود 

:الملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاجمبدأ .2

ویقصد بها حریة تملك األفراد لكل أدوات اإلنتاج المختلفة وعناصره من دون قیود كمیة أو نوعیة، 
التي بدورها تحقق ،دة الرئیسة للنشاط االقتصادي، الذي یسعى إلى تحقیق مصالحهحیث یعتبر الفرد الوح
المصلحة الجماعیة.

إشباع ممكن، المستهلك كذلك یبحث عن تحقیق أقصىیسعى إلى تحقیق أكبر ربح ممكن و فالمنتج
.الحراالقتصاديلهذا النظام ألساسيالفرد هو المحرك اوبالتالي ف

فهومع المصلحة العامة، ى إلى تحقیق إشباع مصلحته الخاصة، دون أن یحدث أي تناقضفالفرد یسع.
بفعل الید الخفیةما یسمىأو،بقدرة قوى السوق هادون أن یهدف لالمصلحة العامةیعمل لتحقیق 

على هذا األساس یقوم )1(مثل واحدًا من أهم منطلقات الفكر الرأسمالي نادى به "آدم سمیث" تي تال
بتنظیم الملكیة الخاصة وحمایتها.اقتصاد السوق

تطبیق احترامالمتمثل في السهر علىالسوق و اقتصادتقوم السلطات العمومیة بدور أساسي في 
بدون تحیز أو قواعد السوق من خالل هیئات مراقبة یخول لها العمل على فرض العقوبات الضروریة

تساهل للخارجین عن القانون.

أ الحریة االقتصادیة:مبد. 3

ال وفقًا .ویقصد به حریة الوحدات االقتصادیة في اتخاذ القرار المناسب وفقًا لمعطیات السوق
صور التدخل التي من شأنها أن تؤثر في عبذلك منیقصد ،و لقرارات وقوانین إجرائیة خارج نطاق السوق

ات المناسبة للوحدات االقتصادیة االستهالكیة أو قدرة قوى العرض والطلب أو تعیقها عن توجیه اإلشار 
ال یحقق مصالحها يالقرار الذمما قد یتسبب في تضلیل تلك الوحدات، أو في إلزامها باتخاذ ،اإلنتاجیة

53، ص 1985، الدار الجامعیة، بیروت ، االقتصادمحمود یونس ، عبد المنعم مبارك، أساسیات علم )1(
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ومن ثم فإن تحقق التوازن الجزئي والعام یتطلب إعطاء الوحدات االقتصادیة الحریة في قراراتها ،الخاصة
)1(.هالكیة، من دون تدخل مباشر أو غیر مباشر من الدولة في النشاط االقتصادياالستثماریة أو االست

:)2(في المجاالت التالیةاالقتصادیةتتجلى مظاهر الحریة 
حریة الملكیة الفردیة و یشمل ذلك كل أنواع الثروة المادیة كاألرض، المباني، و یتبع هذه الملكیة - 

كیفما شاء.استغاللهاحریة الفرد في التصرف في ممتلكاته و
ما یروقه من سلع و خدمات، تمثل العامل األساسي في تحدید نوع و اختیارسیادة المستهلك في - 

تحدد في النهایة شكل التوزیع كمیة ما ینتجه المجتمع من السلع و الخدمات المختلفة، و هي التي
المختلفة.االستخداماتالنهائي لعوامل اإلنتاج بین 

)3(.االقتصادیةفي أي مجال من األنشطة الستثمارااختیار- 

به حریة األسعار وتطبق على المنتوجات التي لها أولویة ویقصدنظام األسعار الحرة:مبدأ .3
میكانزمات السوق من تنظیم أسعار نإلى تمكیاقتصادیة أو اجتماعیة ویهدف هذا التنظیم من األسعار 

والوصول إلى لطلب، باإلضافة إلى تنظیم السوق الوطنیة السلع والخدمات عن طریق نظام العرض وا
.تكامل حقیقي بین المخطط والسوق

نظرًا لالعتقاد السائد أن تدخل الدولة في تحدید األسعار یؤدي إلى خلق تشوهات في العالقات 
اءة اإلنتاجیة عنه بالضرورة تدني الكفجالنسبیة السعریة ویحرفها عن نظریتها العالمیة وهذا ما ینت

عمل تحریر األسعار سواء إلى المواد األولیة أو للسلع النهائیة و فإن توتخفیض مرونة الجهاز اإلنتاجي لذا 
على إلغاء قیود الدعم وتحریر األجور من الجمود وفقًا آللیات  السوق .

ام السوق یعمل الخدمات، فنظفي تقریر وتحدید نوعیة السلع و رصاحب القرامنه فإن المستهلك هو و 
الطلب.بین العرض و طلتكون وسیعلى تحریر األسعار 

بالعرض والطلب یعتبر السعر كإحدى المحددات األساسیة لقیمة السلعة، ففي نظام المنافسة یتحدد الثمن
على السلعة

لتدابیر امختلف غیر أنّ المنافع المحتملة لعملیة التحریر واإلصالح هذه لم تتحقق في مجموعها لعدم دمج
في إطار شامل، ولغیاب بعض الخطوات الرئیسیة التي غنى عنها إلنشاء اقتصاد سوق یتسم بالفعالیة، 

)1( Braconnier.J.J et Lnniaux.M,L’entreprise Comptemporaine : Environnement et Organisation, Masson
Paris,1986 ,p72

32، ص : 1975، دار الفكر العربي، القاهرة، االقتصادالسید عبد المولى، أصول )2(
السوق، ماجستیر في اقتصاداتجاهفي االقتصاديناصر دادي عدون ، دینامیكیة تنظیم المؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الطابع )3(

.18، ص 1992للتجارة، یاالعلوم المالیة ( إدارة األعمال )، المدرسة العل
 العكس صحیح.السعر و انخفاضمنخفض و بالتالي االطلب علیهما كان عرض السلعة أكبر نتیجة و جود منافسین كلما أصبح
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فعلى سبیل المثال لم یتضمن إصالح القطاع الزراعي منح عقود الملكیة، مما أعاق قدرة المزارعین من 
القطاع الخاص على تدابیر اإلئتمانات التجاریة.

فقد ظل وضعها المالي صعبا بسبب ارتفاع تكلفة تسریح العاملین، فقد كذلك المؤسسات العامة
أدى ذلك إلى تراكم الخسائر التي أمكن مع ذلك تمویلها بقروض من البنوك التجاریة. 

إنّ هذا الوضع الصعب القتصادنا انطلقت الدولة في اتخاذ تدابیر وسیاسات حازمة وأكثر واقعیة 
ولهذا شرعت الحكومة في تصمیم برنامجین اقتصادیین، اقتصاد السوق، مع مراعاة هدف االنتقال إلى

مع االقتصادي األولوكالهما یندرجان في اإلصالح االقتصادي: یتمثل األول في برنامج االستقرار 
، أما الثاني یتمثل في برنامج التصحیح 1995- 1994صندوق النقد الدولي وهو برنامج قصیر األجل 

وهذا ما نحاول التطرق له في النقطة الموالیة. ),1998- 1995(الهیكلي
.1994بعد سنة في الجزائر: اإلصالحات االقتصادیةلثالمطلب الثا
برنامج شامل للتصحیح الهیكلي بمساندة صندوق النقد الدولي. وذلك من بالجزائرالسلطات تانتهج

، 1995مارس إلى1994یسري من أفریل مدته سنة(stand-by)خالل اتفاقین أوالهما اتفاق االستعداد 
.1998إلى 1995مدته ثالث سنوات یسري من 1995وثانیهما اتفاق التمویل الموسع في ماي 

.)1995-1994(الفرع األول: برنامج التثبیت االقتصادي 
تغیـــر فــي السیاســـة االقتصـــادیة، حیــث وقـــع رئـــیس الحكومــة "رضـــا مالـــك"  مـــع 1994شــهدت ســـنة 

و الـذي دخـل حیـز التطبیـق فـي مـاي مـن )1(اتفـاق التثبیـت االقتصـادي1994د الدولي مارس صندوق النق
وحدة سحب خاصة 457.20نفس السنة، و بموجب هذا االتفاق  تم وضع تحت تصرف الجزائر قرض بـ:

ملیـون دوالر فـي إطـار قـروض تمویـل 474.32صاحبه اتفاق مع البنك العلمي للحصول على قروض بـ: 
.الطوارئ

یعتبـر االسـتقرار آلیـة إلنشـاء الظـروف المواتیـة لتحقیـق نمـو قـوي و دائـم بالنسـبة للسـلطات النقدیــة و 
المالیـــة فـــي الجزائـــر حیـــث تهـــدف إجـــراءات االســـتقرار إلـــى تثبیـــت االقتصـــاد قبـــل الـــدخول فـــي إصـــالحات 

أهمها:من اقتصادیة هیكلیة فهو یهدف إلى تحقیق جملة من األهداف 
طبیق السیاسة النقدیة و تصحیح سعر الصرف.الصرامة في ت- 
مع تقلص معدالت التضخم وكبح نمو الكتلة النقدیة.استعادة وتیرة النمو االقتصادي- 
مواصلة تحریر األسعار و إلغاء دعمها.- 
تعدیل قیمة الدینار و تقلیص عجز الموازنة.- 
دعم التسییر العقالني للطلب الداخلي.- 
م عـــن اإلعفـــاءات مـــن الرســـم علـــى القیمـــة المضـــافة الحقـــوق فـــي مجـــال الجبایـــة تقلـــیص الرســـ- 

جراء تعدیل تصاعدي لمعدل الضریبة على الضریبة األرباح غیر الموزع ٕ .ةالجمركیة، وا
)1( CHERIF Chakib, l'inévitable rééchelonnement de la dette en Algérie, Annale marocaines, 1995



الفصل الثاني : مكانة سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر في االستراتیجیات اإلنمائیة في الجزائر

108

االهتمام بالقطاع الزراعي وترقیة قطاع البناء واألشغال العمومیة.- 
لــدولي شــكل أول مؤشــرات الــذي دعمــه صــندوق النقــد ا1994و بالتــالي فاتفــاق التثبــت الثالــث لســنة 

صالحه في األجل المتوسـط الهـادف إلـى وضـع أسـس اقتصـاد  ٕ ذات مصداقیة في مجال تحریر االقتصاد وا
كلي و أسس هیكلیة متینة من اجل بعث النمو تقلیص البطالة .

)1998-1995(التمویل الموسع –pasالفرع الثاني: برنامج التعدیل الهیكلي

ندوق النقد الدولي فیما یخص التوازنات والنهوض بمعدل النمو وبتخفیض بعد أن تم التقارب مع ص
معــدل التضــخم ومواصــلة دفــع االلتزامــات قامــت الســلطات الجزائریــة بــإبرام اتفــاق تمهیــدي فــي إطــار موســع 
یخــص التعــدیل الهیكلــي مــع خبــراء الصــندوق أثنــاء زیــارتهم االســتطالعیة لمتابعــة مــا تــم تنفیــذه فــي إطــار 

، فالتصـــــحیح الهیكلـــــي مـــــن خـــــالل تـــــدابیره یعمـــــل علـــــى تكییـــــف البنیـــــة 1995-1994الســـــتقرار برنـــــامج ا
الموجـه نحـو اقتصـاد السـوق كمـا داالقتصادیة وفق توجه جدید وهذا في إطار برنامج االنتقال من االقتصا

جعـل أن البرنامج جاء في فترة صعبة تمیزت باضطرابات حادة على المستویین السیاسي واالقتصادي مما 
هذه المراحل التي تمر بها األزمة الجزائریة .

وجهت السلطات الجزائریة إلى مدیر صندوق النقد الدولي رسـالة نیـة أهـم 1995مارس 30فبتاریخ 
ما تضمنته هو التذكیر بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائریة بتطبیقها لبرنامج إصـالح وتثبیـت اقتصـادي 

لكبرى لبرنامج التصحیح الهیكلي والسیاسة االقتصـادیة المتوسـطة المـدى التـي والمحاور ا1994واسع منذ 
تنوي الجزائر تطبیقها والمتعلقة باإلصالحات االقتصـادیة الهیكلیـة التـي تمـس جمیـع المجـاالت االقتصـادیة 
والعمـــل علـــى تـــوفیر شـــروط العمـــل وفـــق آلیـــات اقتصـــاد الســـوق وبالتـــالي فهـــي تطلـــب مســـاعدة مالیـــة مـــن 

التمویـل (وق في إطـار اتفـاق علـى مـدى ثـالث سـنوات فـي نطـاق المیكـانیزم الموسـع للقـروضالصند
(MEDC) .)الموسع

بموجبهحین تحصلت الجزائر 1998ماي 21یمتد إلى غایة 1995ماي سنة 22شرع في تنفیذه في 
.أمریكيملیار دوالر1.8ملیون وحدة سحب خاصة وهو ما یعادل 1169.28على قرض قدره 
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أو اطــر ،و یهــدف مــن وراء تطبیــق هــذا البرنــامج بحســب األســتاذ "احمــد بــن بیتــور"إلى وضــع نظــم
تمكــن مـن تحقیــق األهــداف (Les styles de gestion de l'économie)جدیـدة لتســییر االقتصـاد

التالیة:
یات مالئمــــة مــــن تحقیــــق االســــتقرار المــــالي و اســــتعادة قــــوة میــــزان المــــدفوعات مــــع تحقیــــق مســــتو - 

1995-1994سـنة %6.9احتیاجات النقد األجنبـي و تخفـیض العجـز فـي المیـزان التجـاري مـن 

.)النسب بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي()1998-1997(سنة%2.2إلى 
مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي %5تحقیــق نمــو اقتصــادي مــدعم بمســتوى تشــغیل عــال یصــل إلــى - 

الزیادة في القوة العاملة.بة استیعاخارج المحروقات بغی
تقلـــیص الضـــغوط التضـــخمیة و اإلســـراع فـــي تحقیـــق التقـــارب بـــین معـــدالت التضـــخم الســـائدة فـــي - 

الجزائر مع المعدالت السائدة في البلدان الصناعیة.
فقــد شــرعت الســلطات بــالموازاة مــع ذلــك فــي تنفیــذ جملــة مــن ,الــذكرةالســالفاألهــداف إلــىباإلضــافة

حیــث .هیكلــة القطــاع العــامإعــادةسیاســة اســتمرارو التــي مــن أهمهــا .و التــدابیر االقتصــادیةحاتاإلصــال
ـــة القطـــاع االقتصـــادي العمـــومي مـــن خـــالل الشـــركات القابضـــة التـــي عوضـــت  تمـــت إعـــادة تنظـــیم و هیكل

حیــث أصــبح القطــاع العــام یتكــون مــن ثــالث أطــراف رئیســیة هــي المجلــس الــوطني .*صــنادیق المســاهمة
دولــة وتوجیــه و الــذي یتــولى تســییر مســاهمات ال,ســاهمات الدولــة الــذي یتــولى توجیــه الشــركات القابضــةلم

تتكــون أصــولها مــن رأس مــال ,الشــركات القابضــة المنشــئة علــى شــكل رؤوس أمــوالالنشــاط االقتصــادي، و 
المؤسسـات مـن هـذهو التـي مـن مهامهـا إعـداد اسـتراتیجیات .المؤسسات االقتصـادیة العمومیـة المكونـة لهـا

عـادة الهیكلـة فـي ولة في مجـال التنظـیم و التوجیـه و الموارد البشریة وكذا تنفذ سیاسات الدحیث االستثمار و  ٕ ا
القطاعات الصناعیة و التجاریة ضمن االتفاقیات التي تبرم مع المجلس الوطني لمساهمات الدولة ثم تأتي 

شركات القابضة.المكونة لل)المؤسسات الفرعیة(االقتصادیة تالمؤسسا
مــن (Filiales)مؤسســة فرعیــة1117و هكــذا أصــبحت التركیبــة الجدیــدة للقطــاع العــام مكونــة مــن 

مؤسسة التي كانت تشكل 400هیكلة إعادةو التي أنشئت من ,مؤسسة تابعة للقطاع الصناعي250بینها 
شــركات 5ضــة وطنیــة و شــركة قاب11مــع التــذكیر بــأن عــدد الشــركات القابضــة بلــغ .نســیج القطــاع العــام

شركة فرعیة.170إلى60، حیث تضم كل واحدة مابین )1(قابضة جهویة
حیث أنفقت الدولة .كما إن السلطات استمرت في تنفیذ سیاسة التطهیر المالي للمؤسسات العمومیة

الل قبـل ذلـك خـملیـار دج، بعـدما أنفقـت 616.9مقداره ما)1995-1998(في إطار العملیة خالل الفترة 
ملیار دج.173.4ما مقداره: (1991-1994)الفترة

de  poste1998),-bilan  de stabilisation économique en Algérie, (1994nférence à :(1): CHERIF Chakib, Co
graduation, spécialité Analyse économique, 2005-2006, p: 03.

ة 95-25* 



الفصل الثاني : مكانة سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر في االستراتیجیات اإلنمائیة في الجزائر

110

الفرع الثالث: آثار تنفیذ برنامج التعدیل الهیكلي.
في سیاق تنفیذ برنامج التعدیل الهیكلي من أغلبیة البلدان األكثر تخلفا فان تحقیق النمو االقتصادي 

فقــر و البطالــة   وتوزیــع الــدخل و ال یكــون إال علــى حســاب التنمیــة الشــاملة بســبب قلــة االهتمــام بقضــایا ال
بالتالي التأثیر السلبي على المستوى االجتماعي.

ویمكن تقسیم آثار برنامج التعدیل الهیكلي إلى قسمین كما یلي:
.اآلثار القتصادیةأوال:

مـن خـالل سیاســات التصـحیح الهیكلـي المطبقــة فـي الجزائـر، حققــت هـذه األخیـرة نتــائج حسـنة علــى 
مؤشرات الكلیة و التوازنات المالیة الكلیة و حسب السید"عبد المجید بوزیدي" الذي یرى أنه مستوى معظم ال

:)1(تم تحقیق األهداف التالیة
تحقیق نمو اقتصادي موجب.- 
تحسین شروط تمویل االقتصاد.- 
استعادة التوازنات الخارجة.- 
تخفیض معدالت التضخم إلى معدالت مقبولة.- 
عامة.تطهیر تدریجي للمیزانیة ال- 

و یمكن استخالص اآلثار االقتصادیة لبرنامج التعـدیل الهیكلـي مـن خـالل المؤشـرات االقتصـادیة و 
).2001-1995(المالیة الكلیة لالقتصاد الجزائري في الفترة الممتدة ما بین

ســنة %29.8مسـتویات مقبولـة بصـورة مسـتمرة حیـث انتقلـت مـن إلـىنالحـظ تراجـع نسـب التضـخم 
اإلنتـاج هذا التحسن و االنخفاض في معدل التضخم ال یرجع إلى ارتفاعو 2001سنة %4.2إلى 1995
الخــدمات فــي الســوق المتــرجم بانخفــاض فــي األســعار، بــل نتیجــة تــالي إلــى ارتفــاع ف العــرض للســلع و و بال

لـى ثبـات العملـة الوطنیـة نتیجـة تواجـد احتیاطـات صـرف متأتیـلثبات النسـبي لألسـعار الداخلیـة و ل ٕ صـة ة خاا
كـذاك نتیجـة انكمـاش قـوى للطلـب الراجـع تطور االیجابي للمیزان التجاري و من المن عملیة إعادة الجدولة و 

لى تفاقم البطالةصحاب المداخیل الثابتة الدائمة و إلى تدهور القدرة الشرائیة لألجراء، خاصة أ ٕ .)2(ا

1999و1998سـنتي اسـتثناء أما صید الموازنة العامة كان موجبا خالل تنفیـذ البرنـامج و بعـده ب

ملیار 171ملیار دج على التوالي لیصبح موجبا بعد ذلك حتى وصل إلى 16.5ملیار دج و 108.3كان 
مـن الجبایـة ة، ویعود مرد هذا الفائض بالدرجة األولـى إلـى زیـادة التحصـیل الضـریبي اآلتیـ2001دج سنة 

نخفـــاض النســـبي للنفقـــات العامـــة بســـبب السیاســـة البترولیـــة بعـــد ارتفـــاع أســـعار المحروقـــات مـــن جهـــة و اال
التقشــفیة المنتهجــة مــن جهــة أخــرى، و بالجملــة یمكــن القــول أن الــتحكم فــي التوازنــات الكلیــة علــة مســتوى 

)1( Bouzidi Abdelmadjid, OP. cit, p: 49-56
)2( E. Cherif Chakib, Programme D'ajustement structural et résultats, sciences économique en Algérie, op.cit,

p:47
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المؤشرات االقتصادیة هي في حقیقة األمر توازنات هشة، حیث ارتبطت  بمسـتوى أسـعار الـنفط التـي أدت 
تقرار.عودة ارتفاعها إلى تدعیم هذا االس

.اآلثار االجتماعیةثانیا:
، إال أن تكلفـة 2001-1995رغم التحسن المحقق في التوازنات المالیة الكبرى خـالل الفتـرة مـابین: 

برنـــامج التعـــدیل الهیكلـــي كانـــت عالیـــة علـــى المســـتوى االجتمـــاعي وهـــذا مـــا نالحظـــه مـــن خـــالل االرتفـــاع 
د إلى جانب تفشي ظاهرة البطالةغرافي المتزایالناتج عن النمو الدیمياالجتماعالمستمر للطلب 

الجزائریــــة حیــــث فــــنالحظ  تطــــور معــــدالت البطالــــة نحــــو االرتفــــاع و هــــذا مــــا تســــبب فــــي معانــــات األســــر
، و خمـــس مـــرات و أكثـــر فـــي نهایـــة ســـنة 1995تضـــاعفت أســـعار المـــواد ثـــالث مـــرات و أكثـــر فـــي نهایـــة 

)1(بینما لم تعرف األجور تطورا بهذه الوتیرةو ذلك في جمیع القطاعات 1988مقارنة بسنة 1998

الكبیر للعمال نتیجة عملـة الحـل حعن التسریيكما صرح المجلس الوطني االقتصادي و االجتماع
مؤسسة عمومیة حیث قدر العمال المسرحین خالل الفترة الممتدة ما 800و التصفیة التي مست أكثر من 

شــخص یضــافون إلــى 212960نتیجــة هــذه العملیـات بحــوالي 1998و السداســي األول لســنة 1994بـین 
.)2(شخص أحلوا على البطالة التقنیة100840حالة ذهاب طوعي، و 50700

باإلضافة إلى أن األثر الذي تمارسه سیاسات التعـدیل الهیكلـي خاصـة تلـك المتعلقـة بقیمـة تخفـیض 
ظـواهر اجتماعیـة سـلبیة ذات عالقـة مباشـرة قیمة العملة و تحریر األسعار و كذا تسریح العمال تـؤدي إلـى

بالتغذیة، السكن، الصحة، التربیة، الفقر و حسب اإلحصائیات الرسمیة المقدمة من وزیر العمل و الحمایة 
ملیـون عائلـة جزائریـة تعـیش 1.9تشیر التقاریر إلى وجود أكثر من 2000االجتماعیة فانه مع نهایة سنة 

.)3(تحت عتبة الفقر
عن برنامج االستقرار و التعدیل الهیكلي ال یمكنها أن تحل إلـى األبـد جد أن التكلفة الناجمة وعلیه ن

محل سیاسة مستدیمة للتشغیل كفیلة بإقامة حركیـة جدیـدة فـي سـوق العمـل، و ذلـك بـإدراج هـذه اإلجـراءات 
ل، فیجـــب ضـــمن إســـتراتجیة اإلنعـــاش االقتصـــادي التـــي تتطلـــب رؤیـــة موحـــدة و شـــاملة علـــى المـــدى الطویـــ

الجمــع بــین مســألة حــل مشــكلة البطالــة و ضــرورة إنعــاش االســتثمار، فبــدون هــذه األخیــرة ال یمكــن إیجــاد 
مناصب للشغل و هذه األخیرة لن تأتي في المدى القصیر مادام االستثمار ضعیفا.

)1( --
02-2003204.

)2( CNES, Rapport prés liminaire sur Les Effets Economiques et Socio des Programmes d 'Agistemnt Structural,
conseil national économique et sociale, Alger, 1998, P: 52.

)3(

022003186
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و مكانة سیاسة استهداف)2014-2001االقتصادي (المبحث الثالث:  إستراتیجیة اإلنعاش 
بالجزائراالستثمار األجنبي المباشر في تحقیق األهداف اإلنمائیة

تستخدمها الدولة للتأثیر تعتبر سیاسة اإلنعاش االقتصادي إحدى أهم وسائل سیاسة المیزانیة التي
إلى دعمف تهدعلى الوضع االقتصادي في المدى القریب. ومن ثم، فهي سیاسة ظرفیة بالدرجة األولى، و 

إضافة إلى بعض الوسائل النقدیة. المیزانیة،النشاط االقتصادي بوسائل مختلفة، تتمثل أساسا في وسائل 
ذات توجه كیتري، حیث تتبنى برنامجا لتنشیط الطلب الكلي عن طریق وغالبا ما تكون هذه السیاسة

الزیادة في اإلنفاق  قصد تحفیز اإلنتاج ، وبالتالي دعم النمو.
مكن أیضا اعتبار سیاسة العرض  بمثابة سیاسة إنعاش، مادام الغرض منها هو كذلك دعم النشاط كما ی

ذات طابع هیكلي أكثر منه انهالطلب)، على الرغم من كو االقتصادي لكن بتنشیط العرض (بدال من
)1(ظرفي.

دف فيوضعت الجزائر بالخصوص منذ مباشرة اإلصالحات االقتصادیة مخططات تنمویة ته
ٕعادة وتیرة التنمیة والنمو االقتصادي إلى المعدالت المقبولة وذلك  مجملها إلى إنعاش االقتصاد الوطني، وا

حلول مرضیة للمشكالت االقتصادیة و االجتماعیة الحادة التي عرفتها الجزائر منذ انهیار أسعار إلیجاد
النفط و اختالل التوازنات االقتصادیة العامة للبالد.

الدولة كان قطاع المحروقات یشكل الهدف األول و األساسي للمستثمرین خاصة األجانب، إالو إذا
تهــدف مــن خــالل سیاســة اإلنعــاش االقتصــادي إلــى إشــراك القطاعــات األخـــرى مــن غـــــیر قطــاع الطاقــة، و 

عامــل تعتبــرالــذي یعتبــر اســتراتیجي لتطــویر و تنمیــة االقتصــاد الــوطني، حیــث أن تنویــع مصــادر الــدخل 
)2(أساسي لرفع تنافسیة االقتصاد الوطني على المستوى العالمي

)PSRE-)2001-2004-االقتصادياإلنعاشدعمبرنامج:األولالمطلب
Programme de soutien àاالقتصادياإلنعاشدعمببرنامجعرفماإطارفيتدابیراعتمدت

la relance économique – PSRE) السلطاتأقرتهالذي)2004- 2001ثيالمخطط الثالأو
مالییر7(حواليدینارملیار525بمبلغأوليماليغالفلهوخصص2004–2001للفترةالجزائریة

بدایةالدولیةالسوقفيالمحروقاتأسعارعرفتهالذيالكبیراالرتفاعمعتزامناوههذا،)أمریكيدوالر
.2000سنةمن

حالةتجاوزعلىبفردهاالسوقآلیاتقدرةلعدمإدراكهامنمتولداكانجزائرللاالقتصاديالتدخل
وهو،التحولیةاالقتصادیةاإلصالحبرامجتنفیذمناالنتهاءعقبالوطنياالقتصادمیزتالتيالسكون

.148، جامعة ورقلة، ص:2012\10عدد-الباحثالنمو، مجلةعلىوأثرهاالجزائرفياالقتصادياإلنعاشمسعي، سیاسةمحمد)1(
)2( Examen de la Politique de L'Investissement, Algérie, Nations Unies Genève, Décembre, 2003, P59
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لسلةسبعدالمقبولبالمستوىاالقتصاديالنموبعثأنباعتبارومطلوبا،ضروریایعتبراقتصادیاتدخال
. دلكیقتضيكانالشاملةاالقتصادیةاإلصالحاتمن

ألسعارالكبیراالرتفاعأتاحهاالتيةالمالیالوفرةتستغلبانالجزائریةالسلطاتقدرتحیث
األعمالبیئةتهیئةخاللمنودعمه،االقتصاديالنموبعثضمانفي,الدولیةالسوقفيالمحروقات

وقادرجهة،منواإلنتاجاالستثمارتحفیزعلىقادرداخليطلبتولیدأساسهاةاقتصادیدینامیكیةوخلق
ركزتالجزائریةاالقتصادیةالسلطاتأنیعنيما، ثانیةجهةمناألخیرةهذهنواتجباستیعاعلى

قویةاستثماریةدفعهخاللمناقتصادیةدینامیكیةخلقفيالمرحلةهذهخاللاإلنمائیةجهودها
، والبحث العلمي وغیرها، هادفة من وراء ذلك والتكوینوالسكنالعمومیةاألشغالقطاعاتتاستهدف

تولید طلب داخلي قادر على دعم النمو واستدامته.
(مكونات) برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي: مخطط:األولالفرع 

موجها لدعة المؤسسات ، 2004و2001الفترة ما بین سنتي یغطي برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي
الزراعیة، وقطاع الموارد المائیة، والنقل، والهیاكل القاعدیة وتحسیة ظروف اإلنتاجیةواألنشطةاالقتصادیة 

السلطاتطرفمناعتمدتالتيالمعاییروتتمثل. البشریةالحیاة، والتنمیة المحلیة وتنمیة وتأهیل الموارد 
:)1(يیلفیماالبرنامجخاللمندعمهاتقررالتيالمشاریعواختیارتحدیدفيالجزائریة
االنجازطورفيهيالتيواألنشطةالمشاریعمإتما.
ةالقاعدیالهیاكلوصیانةتأهیلإعادة.
المشاریعانجازتقدممستوى.
منهاالوطنیةالسیمااالنجازوطاقاتوسائلتوفرمدى.
الفوريللبعثوالقابلةمجالبرناألهدافتستجیبالجدیدةواألنشطةلعملیاتا.

:فيالنشاطقطاعاتبحسبالمشروعمكوناتوتمثل
ملیار74.5بـقدرمالیاغالفااألنشطةهذهلدعمالبرنامجخصص:اإلنتاجیةاتطانشلادعمأوال:
. البحريوالصیدالفالحةهما،اثنینلقطاعینوجهتجزائري،دینار
إطارفيالمدرجةاألنشطةدعمإلىالفالحةیخصفیماادياالقتصاإلنعاشدعمبرنامجهدفیحیث

:حولالبرامجحولویتمحور(PNDA)الفالحیةللتنمیةالوطنيالمخطط
الفالحیةالمنتجاتمنالصادراتوترقیةاالستهالكواسعةالموادخاصةالفالحياإلنتاجتكثیف
خاصإجراءإطارفيالجفافبظاهرةأحسنللتكفلاإلنتاجأنظمةتحویلإعادة

)1( . République Algérienne Démocratique et Populaire, programme de soutien a la relance économique a court
et moyen terme, 2001-2004 ,avril 2001, p : 13



الفصل الثاني : مكانة سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر في االستراتیجیات اإلنمائیة في الجزائر

114

الریفيشغلمناصبوتوسیعوالمصباتالمنحدرةاألحواضحمایة.
أهمیةمنبالرغمسابقالكافیةالعنایةیولىلمالذيالبحريالصیدقطاعیخصفیماأما
فقدكم،1200طولعلىیمتدجزائريساحلمعخاصةللثروة،مهمامصدراباعتبارهاإلستراتیجیة

صیانةبناء،دعمیخصاألول: مستویینعلىالبرنامجهذهخاللمنلهدعمهاالسلطاتركزت
صالح ٕ .والتبریدوظروفشروطیخصوالثاني. السفنوا

أهممنكواحدوالبشریةالمحلیةبالتنمیةخاصةعنایةالبرنامجأولى:والبشریةالمحلیةالتنمیةثانیا:
لذلكخصصالذيالماليالغالفعنهیعبرماوهو،دياالقتصاالنموودعمبعثوشروطجوانب
.جزائريملیار113بـقدروالذي

:1ما یليوالبشریةالمحلیةالتنمیةویشمل برنامج 
:المحلیةالتنمیة-1

فیماالتدخلمستویات،عدةعلىالمحلیةباالنشغاالتالتكفلفيالدولةنشاطیحددالمقترحالبرنامجإن
.للمواطنینالمعیشيلإلطاروالمستدامالنوعيالتحسینیخص

التوازنيوالتوزیعالتنمیةلتشجیعأغلبیتهاموجهة(PCD)بلدیةمخططاتانجازیتضمنالبرنامجإن-
.الوطنيالترابكلعلىواألنشطةللتجهیزات

والمحیط،الماءتطهیر-وبلدیةوالئیةطرق-بالطرقالمرتبطةالمشاریعإن-
منهاوالسیماالسكان،ورجوعاستقرارعلىكلهاتشجعلالتصالالتحتیةالبنىبإنجازالخاصةوكذلك

.اإلرهابمسهاالتيالمناطق

صعیدعلىمستدامةتنمیةإلىرامیةبمشاریععنهامعبرملموسة،لحاجاتالبرنامجهذایستجیب-
اإلقلیمیةالمجموعات

:االجتماعیةوالحمایةالتشغیل-2

یقدرماليغالفیتطلباالجتماعیةوالحمایةالشغلمیدانفيالفترةلهذهبالنسبةالمقترحالبرنامجنإ
TUP)العاملةللیدالعالیةالكثافةذاتاألشغالبرامجیخصفهو.دجملیار16ب - HUMO)والمتعلقة

.المحرومةبالوالیات

داریةمجلة)-20012009(ادياالقتصاإلنعاشخالل برنامجمن التنمیة المستدامة في الجزائر،زرمان كریم1 ٕ أبحاث اقتصادیة وا
201،202ص 2010جوانجامعة محمد خیضر بسكر ة العدد السابع 
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أماالفترة،لتلكدائمینشغلمنصب70.000لإضافيبعرضتسمحأنشأنهامنالبرامجهذهإن
عادةضعفااألكثرالسكاناتجاهالتضامنبنشاطاتاألمریتعلقاالجتماعي،النشاطعن ٕ االعتباروا

دجمالییر3وأخیرا0,7المحرومةللبلدیاتمدرسينقلحافلة500واكتسابالمتخصصةللمؤسسات
.العملسوقتأطیرإلىترمي
االقتصادياإلنعاشدعمبرنامجخصص:المعیشیةالظرفوتحسینالعمومیةالخدماتدعم: ثالثا
.جزائريدینارملیار210.5بقیمةمالیابقیةمالیاغالفاالجانبلهذا

:جوانبثالثةمنیشكلالبرنامجهذا

.الجبالفيالریفیةالفضاءاتإحیاءإعادة-
.رانوالعموالسكنوالواحاتالعلیاالهضاب-

.للعمرانالهیكلیةالتجهیزات-
حیثالكبرىالحضریةالمراكزسكانحیاةمعیشةإطارتحسینإلىللعمرانالهیكلیةالتجهیزاتتهدفو 

:)1(التاليالشكلعلىیتوزع.دجملیار142,9بالبرنامجهذاتقدیرتم.والعزلةالفقریتمركز

.دجملیار..................... 31,3المائیةللمواردالتحتیةالبنى- 
.دجملیار..................... 54,6الحدیدیةللسككالتحتیةالبنى- 
.دجملیار................................ 45,3العمومیةاألشغال- 

المواردبتنمیةخاصااهتمامااالقتصادياإلنعاشدعمبرنامجأولى:البشریةالمواردتنمیةرابعا: 
المشاریعاختیارتموقدجزائري،دینارملیار90.3بـقدرمالیاغالفالهاخصصحیثیة،البشر 

علىوقدرتهاالسكان،االحتیاجاتالفوریةاالستجابةعلىقدرتهاعلىبناءااإلطارهذافيالمعنیة
القدرةذاتشاریعالمكدا. والتعلیمیةالصحیةكالهیاكلالقائمةأوالموجودةوالطاقاتاإلمكانیاتتثمین
تسجیلتمكما. الجامعيالدخولفترةالطالبيضغطالوتقلیلوالتقنیةالعلمیةاإلمكانیاتتثمینعلى

النازحینالسكانعودةوتشجیعالجهوي،التفاوتمستویاتمنالتقلیلعلىالقادرةالمشاریع
.والترفیهیةوالثقافیةالریاضیةالموافقفیماالشبابالحتیاجاتاإلمكانقدرواالستجابة

:التاليالشكلعلىالبرنامجهذایتوزع

.202نفس المرجع، صمرجع سابق، ،زرمان كریم):1(
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البحثدج؛ملیار18,9العاليالتعلیمدج؛ملیار9,5المهنيالتكویندج؛ملیار27الوطنیةالتربیة
الثقافةدج؛مالییر04وریاضةشبابدج؛ملیار14,7والسكانالصحةدج؛ملیار12,38العلمي

.دجملیار1,5الدینیةالشؤوندج؛رملیا2,3واالتصال

:االقتصادياإلنعاشدعملبرنامجالمرافقةالسیاسات: الفرع الثاني
تحسینإلىاالقتصادياإلنعاشدعملبرنامجالمرافقةالسیاساتوراءمنالجزائریةالسلطاتهدفت

. البرنامجالستثماراتالفعالللتنفیذالمناسبةالشروطوتوفیرالوطنیةاالقتصادیةالمؤسساتبیئةوتهیئة
تنافسیةسوقظلفيالمقبولالمستوىإلىالوطنیةاالقتصادیةالمؤسساتبأداءاالرتقاءأنفباعتبار
محیطاتخلقأنشانهامنوهیكلیةتنظیمیةإصالحسیاسةتوفریتطلبالعالمي،االقتصادعلىمنفتحة
دورهاتمارسبانثانیةجهةمنوللدولةفعالة،بكیفیةتعملبانالسوقاآللیاتجهةمنیسمحجدیدا

هذهجاءتفقدطویال،نسبیایكونقدوقنایتطلبهذاكلأنوباعتباراكبر،بفاعلیةوالتنظیميالرقابي
:یليفیماالمتمثلةالمرافقةالسیاسات

بتبعیتهاأساساترتبطكبیرةكلةمشتعانيالدولةمیزانیةأنمناعتبارا:المالیةالمواردتعبئة:أوال
دعمبمشروعالجادالتكفللضمانالسلطاتطرفمنمحالةناياوبما. البترولیةالجبایةإلرادات
المالیةللمصادرمعتبراتوسیعاتستوجبوالطویل،المتوسطالمدیینعلىالحقةمحاوالتوأي،اإلنعاش
النظاممستوىعلىاإلصالحاتمنجملةإجراءمراألاستوجبفقد. العادیةالضریبةمنالمتأتیة

التمویلمصادرتعبئةعلىوالعملالجمركیة،التعریفةوهیكلبنیةفيالنظرإعادةمعالضریبي
.األجنبیةللمساهمةالوطنيالمالرأسبفتحاألجنبیةللشراكةالمجالوفتحالخارجیة،

وسیطاالبنكمنیجعلالذيبالشكلالوطنیةالبنكیةالمنظومةإصالحضرورة: البنكياإلصالحثانیا:
االقتصادحتیاجاتالاالستجابةعلىقدرتهوبالتاليعالیة،بكفاءةالتمویليدورهیؤديوفعاالحقیقیامالیا

إجراءاتأو/وبآجالاألمرتعلقسواءدولیا،علیهاوالمتعارفالمعتمدةللمعاییروفقاالتمویلیةالوطني
أموراوهيوغیرهاالقروضومنحاالقتراضطلباتملفاتدراسةوأجالبإجراءاتأومدفوعات،التسویة
:یليمامنها،اإلجراءاتمنجملةاتخاذمجلهافيتتطلب

الخاصالمالرأسطرفمنالمخاطرةرأسمالشركاتإنشاء
خاصةعمومیةجهویةاستثمارصنادیقأومصارفإنشاء.
لقرضالضمانقصندو إنشاء.
المصغرةالقروضفيمختصةهیئةإنشاء.
البنوكرأسمالوفتحالشراكةعملیاتتسریع.
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لم1993لسنةاالستثمارقانونأنالقائم،االستثماريالوضعتحلیلاظهر:االستثمارمناخثالثا:
واللوطنیةااالستثماراتالتحفیزمنیتمكنلمأي،)1(ألجلهاوضعالتياألهدافكلبلوغمنیتمكن

منوالرفعالجزائرياالستثماريالمناختحسینعلىوعمالوعلیه،. منتظراكانالذيبالمستوىاألجنبیة
لهذاخصصالذياالقتصادياإلنعاشدعملبرنامجوفقااألمراستوجبفقداستقطابیته،مستوى
:یليبماالمبادرةجزائري،دینارملیار2بقیمةمالیاغالفاالغرض
لسنةاالستثمارقانون( القائماالستثمارلقانونبدیالیكونجدیداستثمارقانونضیرتح

وذلك تماشیا مع طبیعة كل تطورات، عرف قانون االستثمار في الجزائر عدة ف).1993
الجزائر بصدور األمر الرئاسي يلقد تدعم اإلطار القانوني لترقیة وتطویر االستثمار فو ،مرحلة

)، التي تنص على "اإلعفاء من 11خصوصا (المادة ،)2(لمتعلق بتطویر االستثماروا01-03
لكل االكتسابات العقاریة المستخدمة في إطار )Mutation a tire onéreux(قانون التعویض
تنفذ االستثمار".

خاللمنخاصة،االستثمارطلباتملفاتدراسةإجراءاتلتسریعالالزمةاإلجراءاتاتخاذ
.الصناعيالعقارملفاتدراساتسریعت
الصناعیةالمناطقتهیئة.

القطاعیةاإلصالحاتبمواصلةأساساتتعلق،أخرىمرافقةسیاساتوجودإلىهنااإلشارةمع
التحتیةاكلیالهرتسییوتحسینالعمومياإلنفاقوترشیداالقتصادیة،المؤسساتتأهیل،والهیكلیة
.وغیرهاوالمطارات،ئوالموانالطرقكشبكات

القطاعات،بحسباالقتصاديشاإلنعادعملبرنامجخصصالذيالماليالغالفتوزیعیخصفیماأما
:التاليالجدولخاللمنتوضیحهفیمكن

)1( République Algérienne Démocratique et Populaire, programme de soutien a la relance économique a court et
moyen terme, 2001-2004 ,avril 2001, p : 38.

.2001، 47، اجلريدة الرمسية، العدد املتعلق بتطوير االستثمار2001أوت 20، املؤرخ يف 03- 01: األمر )2(
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القطاعبحسباالقتصادياإلنعاشدعمبرنامج): 4-2( رقمالجدول
جزائريردیناملیار: الوحدة

جالبرنامتراخیص

20012002200320042001 -2004

الزراعة
اإلنتاجدعم

FNRDA
FPZP

FGCA

7.6
7.6
7.5
0.1

16.3
16.3
15.1
0.1
1.1

20.0
20.0
18.8
0.1
1.1

12.0
12.0
12.0

55.9
55.9
53.4
0.3
2.2

3.03.92.512.09.5البحريالصید

الري- 
الكبرىاألشغال

المحلیةالتنمیة

10.1
5.4
4.7

23.2
45.8
7.4

11.6
10.1
1.5

44.9
31.3
13.6

المناطقإحیاءإعادة: ةالزراع- 
 -spécifique

1.7

-
3.24.29.1

9.728.916.054.6الحدیدیةالسك- 

العمومیةاألشغال- 
الطرقات

وCWةئیوالوالالبلدیةللمجالساالعتبارإعادة
C.COM

الموانئ
المطارات

46.7
24.5
13.0

7.0
2.2

8.3
5.8
1.5
1.0

3.3
0.6
2.7

58.3
30.9
13.0
8.5
5.9

5.811.016.8الطاقة- 

البیئة- 
الكبرىاألشغال

المحلیةالتنمیة

5.1
3.6
1.5

3.0
1.0
2.0

3.5
1.5
2.0

11.6
6.1
5.5

5.76.05.216.9اإلداریةالقاعدیةالھیاكل- 

SCNNER0.50.51.0السكانار- 

1.00.71.7)بوقزول( إلقلیماتھیئة- 

27.14.02.52.035.6الكبرىاألشغالاطارفيالسكن- 

والموصالتالبرید- 
cyber parcكسیبار
المحلیةالتنمیة

5.0
5.0

13.5
5.0
8.5

6.0
6.0

24.5
10.0
14.5

 -PCD4.013.016.533.5

122.4115.368.82.0308.5المحلیةوالتنمیةالكبرىاألشغالمجموع

10.09.57.527.0الوطنیةالتربیة- 

4.43.12.09.5المھنيالتكوین- 
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والبحثالعاليالتعلیم- 
العليالتعلیم
العلميالبحث

18.0
15.0
3.0

9.4
2.9
6.5

3.9

2.9

31.3
18.9
12.4

2.84.73.73.514.7والسكانالصحة- 

1.42.30.44.0والریاضةالشباب- 

0.51.01.5الدینیةالشؤون- 

والثقافةاالتصال- 
لاالتصا
الثقافة

2.3
1.4
0.9

2.3
1.4
0.9

البشریةالمواردمجموع
االجتماعیةوالحمایةالعمل- 

TUPHIMO

39.4
3.0
1.0

29.9
5.5
2.5

17.4
4.5
3.5

3.5
3.0
2.0

90.2
16.0
9.0

العملسوقتاطیر
المدرسيالنقل

الوطنيالتضامنطةوأنشمشاریع
االعتباررد

Etab.spécialisés

0.2

0.4
1.0
0.5

0.2

-
0.4
2.0
0.5

-
1.0

-
1.0

0.4

-
0.8
3.0
3.0

30.015.045.0اإلصالحاتدعم- 

205.4186.0113.120.5525.0الكليالمجموع

République Algérienne démocraique et populairewww.premier-ministre.gov.dzالمصدر:

.النشاطقطاعاتجمیعفيتكثیفهوالنموإنعاشمجهودمواصلةالحكومةعزمت2004)1(أفریل8فيو

علىلالنفتاحمستعدةلتكونالحتميتحولهافيالموجودةالوطنیةاإلنتاجأداةمرافقةعلىستعمل كذلكو
.العالمياالقتصاد

الوطني االقتصادبناءفي إعادةمثلالمتالمسارتكثیفوبمواصلةالرئاسیةبوتفلیقة بعد االنتخاباتالعزیزعبد"الجمهوریةرئیسالسیدالتزامسجل)1(
.النمولدعمتكمیليبرنامجتحضیراجلمنفور تنصیبهاللحكومةوجههاالتيالرئاسیةبالتعلیمةااللتزامهذاتأكیدتمفقدذلك،علىزیادةو.بعد

www.premier-ministre.gov.dz
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–لنمولدعمالتكمیليلبرنامجا:الثانيالمطلب PCSC –)2005 -2009(
Programmeالنمولدعمالتكمیليبرنامجلالمخصصة األولیةالمالیةاالعتماداتقدرت

complémentaire de soutien à la croissance– PCSC –
ذلكفيبمادوالر،رملیا114أيدینارمالییر8.705بمبلغ20052009-األولالخماسيأو المخطط
الجنوببرنامجيالسیمااإلضافیة،البرامجومختلفدینارملیار1.216السابقالبرنامجمخصصات

.المحلیةالتكمیلیةوالبرامجالهش،السكنالمتصاصالموجهالتكمیليوالبرنامجالعلیا،والهضاب

بقدرفقد2009ایةنهفيتامهاختعندالبرنامجذابهالمرتبطاإلجماليالماليالغالفأما ملیار9.680ِ◌
التمویالتومختلفالجاریةللمشاریعالتقییمإعادةعملیاتإضافةبعددوالر،ملیار130حواليأي دینار

.)1(األخرىاإلضافیة

قصد:مقاربتهاتكییفالحكومةمتعتز ،)2009- 2005(االقتصادياإلنعاشمسارظلفيو
قانونتتممأننھاشأمنتنظیمیةنصوصإصدارطریقعنلالستثمارالتحفیزيطاراإلاستكمال- 

.األجنبيأوالوطنيالخاصاالستثماربتسهیلالكفیلةالتدابیرتطویرو،االستثمار
أداةبتأهیلاألمرتعلقسواءالعالمياالنتفاخمعالوطنیةالمالیةواالقتصادیةاألداةتكییفمواصلة- 

.المصرفيوالماليباإلصالحأوجاإلنتا
خلقمجالفيالوطنیةالقدراتتعزیزعلىالشدیدوالحرصوالخوصصة،الشراكةترقیةسیاسةانتهاج- 

.التنافسیةترقیةوالشغلومناصبالثروات
دبقواعتخلالتيالمشروعةغیروالمنافسةوالمضاربةالغشمحاربةقصدالدولةومراقبةضبطمهمةتعزیز- 

.المنتجةالوطنیةالمؤسساتحسابعلىالسوقوالمنافسة

وعملیا كان الهدف من البرنامج، الذي یرتكز على االستثمار العمومي، عصرنة الهیاكل القاعدیة 
عدد كبیر من المشاریع التي یحتویها برنامج . لكن2009للجزائر. و كان من المنتظر أن ینتهي في

عد و الكثیر الزال ورشات. اإلنعاش لم تنته ب
،2009. 2005للفترةتكمیليالبرنامجللخصصالذيالقطاعات بحسبالماليالغالفتوزیعوعن 
:التاليالجدولفيهنعرض

.147مسعي، مرجع سابق ، ص محمد): 1(
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).2009-2004(الفترةالنمو،لدعمالتكمیليللبرنامجالقطاعيالتوزیع): 5- 2(رقمالجدول
.جزائريدینارملیار: الوحدة

الماليالغالفقطاعاتال
1908.5السكانمعیشةظروفتحسینبرنامج-1
555.0السكن-
141.0الجامعات-
200.0الوطنیةالتربیة-
58.5المھنيالتكوین-
85.0العمومیةالصحة-
127.0الكبرىالمشاریعإطارخارجالشرببالماءالسكانإمدادات-
60.0والریاضةالشباب-
16.0الثقافة-
65.5والغازبالكھرباءالبیوتلإیصا-
95.0الوطنيالتضامنأنشطة-
19.1والتلفیزیوناعةداالتطویر-
10.0الثقافیةلالھیاكانجازات-
26.4اإلقلیمتھیئةعملیات-
200.0البلديالتنمويالبرنامج-
100.0الجنوبمناطقتنمیة-
150.0العلیاالھضابمناطقتنمیة-
1703.1القاعدیةاكلالھیتطویربرنامج-2
700.0النقلقطاع-
600.0العمومیةاألشغالقطاع-
393.0المیاهقطع-
10.15اإلقلیمتھیئةقطاع-
337.2االقتصادیةالتنمیةدعمبرنامج-3
300.0الریفیةوالتنمیةالفالحة-
13.5الصناعة-
12.0البحريالصید-
4.5االستثمارترقیة-
3.2السیاحة-
4.0والحرفوالمتوسطةالصغیرةالمؤسسات-
203.9العمومیةالخدماتوتطورتنمیة-4
34.0العدالة-
65.0الداخلیة-
64.0المالیة-
2.0التجارة-
16.3واالتصالاإلعالموتكنولوجیاتالبرید-
22.6أخرىحكومیةقطاعات-
50.0الحدیثةاالتصالوجیاتررؤ تكنولتطویربرنامج-5

20094202.7-2005خماسيالالبرامجمجموع

Nouveauté /  programme.WWW.cg.gov .dz.2005.p.2,16/12/2008 :المصدر

WWW.cg.gov
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لالقتصادالحساسةالقطاعاتحسبالتكمیلي لدعم لنموالبرنامجهذامنتحقیقهاالمراداألهدافوعن
:)1(یليفیماإیجازهایمكنوالتيالوطني،

:كانتاألهدافأهم: المالياالقتصاديالمجالفياإلصالح-
الشراكة؛إطارفياألجانبالمستثمرینجلبعلىالحكومةوسهراالستثمارمناختحسین
أصبححیثمكافحته،دعمعلىالحكومةسهرخاللمنالرسمي،غیراالقتصادمكافحة

ظلفيتعملالتيوالخاصةالعمومیةالمؤسساتویعرضاالستثمار،تطویریعرقلریعمصدر
.أكیدخطرإلىالقوانیناحترام

منالسیماالمالي،للقطاعالمؤسساتيالتطویرعلىالتركیزخاللمن: المالیةالمنظومةعصرنة- 
صنادیقتشكیلعلىوالعملوالمتوسطة،الصغیرةالمؤسساتلفائدةالقروضضمانصندوقإقامةخالل

باإلضافةاألخرى،االستثمارات
.وتطویرهاةالبورصإنعاشإلى

)، وتقییم برامج )PCCE-)2010–2014-برنامج توطید النمو االقتصاديالمطلب الثالث
اإلنعاش االقتصادي بالجزائر

Programme de consolidation de laبرنامج توطید النمو االقتصادية لمالیالةقوامالإجمالي

croissance économique – PCCEملیار 21.214اقدره2014–2010المخطط الخماسي أو
9.680ملیار دوالر)، بما في ذلك الغالف اإلجمالي للبرنامج السابق ( 286(ما یعادل حوالي دینار

ملیار 155ملیار دینار ( 11.534ملیار دینار)، أي أن البرنامج الجدید مخصص له مبلغ أولي بمقدار 
)دوالر

توطید النمو االقتصادينامجالفرع األول: المحاور األساسیة لبر 
منذ عشر سنوات بدء ببرنامج دعم انطلقتیندرج هذا البرنامج في إطار حركیة إعادة البناء الوطني التي 

وفقا للموارد التي كانت متوفرة آنذاك. و عقب هذه 2001سنةته شر ابم متاالقتصادي الذي اإلنعاش 
عزز بدوره ببرامج خاصة لفائدة والیات الهضاب العلیا الذي 2009- 2004الحركیة، تمت مباشرة برنامج 

الماضیة التي ال و الجنوب. و قد بلغت كلفة كافة العملیات التنمویة التي أدرجت خالل السنوات الخمسة 
ملیار دج17.500تزال بعض مشاریعها المهیكلة طور االنجاز قیمة 

.1صسابق،مرجعمسعي،محمد)1(

و الموافقة علیه خالل مجلس الوزراء الذي عقد بتاریخ 2014إلى 2010ج االستثمارات العمومیة للفترة الممتدة من تمت دراسة برنام
.2010ماي 14
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التزامات مالیة قدرها 2014إلى 2010الممتدة من یستدعي برنامج االستثمارات العمومیة الذي أعد للفترة 
:بجانبین اثنینملیار دوالر) و یتعلق 286ملیار دج (و هو ما یعادل 21.214

ا في قطاعات السكك الحدیدیة و الطرقات و المیاه السیمالجاري انجازهااستكمال المشاریع الكبرى 
)1(ملیار دوالر156ملیار دج (ما یعادل حوالي 11.534مشاریع جدیدة بمبلغ إطالق 

-2014االجتماعيواالقتصاديمجللبرناأساسیةیزةكر :البشریةالتنمیة.1 2010

الجمهوریةرئیسبهبادرالذي20102014بینماالممتدةللفترةالعمومیةاالستثماراتبرنامجیولي
أساسیةیزةكر الخبراءیعتبرهاالتيالبشریةالتنمیةفياالهمیةمتزایدةمكانةبوتفلیقةالعزیزعبدالسید

.الوطنياالعمارإعادةمسارلمواصلة

بالخصوص من وذلك،من موارده لتحسین التنمیة البشریةبالمائة 40أكثر من برنامجالیخصصحیث 
:اللخ

مقعد 600.000) و ثانویة850متوسطة و 1000مؤسسة تربویة وطنیة (منها 5000حوالي 
.مهنیینالتعلیم التكوین و للمؤسسة 300سریر للطلبة و أكثر من 400.000بیداغوجي جامعي و 

عیادة 377ص و مركب صحي متخص45مستشفى و 172منشأة صحیة منها 1500أكثر من 
.مؤسسة متخصصة لفائدة المعاقین70متعددة التخصصات فضال عن 

في حین سیتم الشروع في ةالخماسیالفترةملیون سیتم تسلیمها خالل2,1) سكن منها 02ملیوني (
.2014جاز الباقي قبل نهایة سنة ان

.منزل ریفي بالكهرباء220.000) منزل بشبكة الغاز الطبیعي و تموین 01ربط ملیون (

نظاما لتحویل المیاه و إنهاء 25سدا و 35تحسین التزوید بالمیاه الصالحة للشرب من خالل انجاز 
.كافة محطات تحلیة میاه البحر الموجودة طور االنجاز

400قاعة متعددة الریاضات و 160ملعب و 80منشأة للشباب و الریاضة منها 5.000أكثر من 

.ر شبابادنزل و 200مسبح و أكثر من 

طاعات المجاهدین و الشؤون الدینیة و الثقافة و االتصالو كذا برامج هامة لق
تطویر المنشآت القاعدیة و تحسین القطاع العمومي-2

بالمائة من موارده لمواصلة تطویر 40یخصص برنامج االستثمارات العمومیة هذا حوالي 
:ـالمنشآت القاعدیة و تحسین القطاع العمومي ال سیما ب

الطرقات و شبكةعصرنهو ألشغال العمومیة لمواصلة توسیع ملیار دج موجهة لقطاع ا3.100أكثر من 
.رفع القدرات

.03/04/2012، تاریخ االطالع www.djazair50.dz،المستقبل: ورشات 2014- 2010المخطط الخماسي )1(
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توسیع شبكة السكك الحدیدیة قصد عصرنة و ،لنقلملیار دج مخصصة لقطاع ا2.800أكثر من 
.عصرنة منشآت المطاراتمدینة) و 14الترامواي على مستوى وتحسین النقل الحضري (مع انجاز 

ملیار دج لتحسین وسائل وخدمات 1.800ي و حوال،البیئةو ماإلقلیملیار دج لتهیئة 500حوالي 
دارات ضبط الجماعات المحلیة والقطاع القضائي و  ٕ العمل.والتجاري و بلضرائاا

دعم تطویر االقتصاد الوطنيت-3
البرنامج الخماسي هذااالنجاز الوطنیة، یخصصأداة تستفید بهافضال عن حجم النشاطات التي 

:الخصوص من خاللعلىلدعم تطویر االقتصاد الوطني ملیار دج 1.500أكثر من 

من خالل انجاز المناطق الصناعیة و ،المتوسطةملیار دج لترقیة المؤسسة الصغیرة و150و حوالي 
.ملیار دج300تیسیر القروض البنكیة التي یمكن أن تبلغ لعمومي للتأهیل و الدعم ا

ملیار دج من القروض البنكیة المیسرة من قبل 2000ستجند التنمیة الصناعیة هي األخرى أكثر من 
.اعة البتروكیمائیة و عصرنة المؤسسات العمومیةو تطویر الصن،الدولة النجاز محطات كهربائیة جدیدة

لمرافقة ،ملیار دج في إطار البرنامج الخماسي350سیستفید تشجیع استحداث مناصب شغل من و 
تمویل أجهزة دعم استحداث مؤسسات مصغرة و ي للمتحصلین على شهادات جامعیة و االندماج المهن

یل للحجم الكبیر للتوظیفات التي ستنجم عن تحقیق التشغیل. ستضاف نتائج التشجیعات العمومیة للتشغ
مالیین منصب 3آثار النمو االقتصادي. سیسمح كل هذا بتحقیق هدف استحداث رنامج الخماسي و الب

.شغل خالل السنوات الخمسة المقبلة

ملیار دج لتطویر اقتصاد المعرفة من 250كذلك مبلغ 2014- 2010من جهة أخرى، خصص برنامج و 
البحث العلمي و تعمیم التعلیم و استعمال اإلعالم اآللي في كامل النظام الوطني للتعلیم وفي خالل دعم

.الخدمة العمومیة

:تحقیقإلىرئیسةبصفة)2014-2010(االقتصاديالنموتوطیدبرنامجیهدفوبالتالي 
.یةالحدیدالسكةقطاعاتفيالخصوصعلىانجازهاالجاريالكبرىالمشاریعاستكمال- 
.السابقالبرنامجفيانجازهایتمالتيغیرجدیدةمشاریعإطالق- 
التكوینومراكزالجامعاتلخریجيالمهنياإلدماجخاللمنالشغلمناصبإنشاءتشجیع- 

.المهني
.للبرنامجالخمسالسنواتخاللشغلمنصبمالیینثالثإنشاء- 
اآللياإلعالماستعمالوتعمیمالتعلیم،وتعمیملعلمياالبحثدعمخاللمنالمعرفةاقتصادتطویر- 

.العمومیةالمرافقوفيللتعلیم،الوطنیةالمنظومةداخل
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و بعد الموافقة على هذا البرنامج، ذكر الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بأن "هذا البرنامج یعد تحقیقا اللتزام 
حركیة إعادة البناء الوطني التي بوشرت منذ عشر إلبقاء 2009اتخذ أمام األمة في فیفري من سنة 

.)1(الحكومة تحقیقهعلى و عاد سنوات. 
اإلنعاش االقتصادي في الجزائراستراتیجیةیم الفرع الثاني: تقی

:یليماالسیماواألساسیة،العامةبعض الشروطتوفرمنالبد،فعالةاإلنعاشسیاسةتكونولكي

باستثماراتالقیامعلىالقدرةخاصةإنتاجها،لزیادةالالزمةالوسائلللمؤسساتتتوفرأنیجب-
.للطلببالنسبةلإلنتاجقویةهناك مرونةتكونأنجدیدة،أي

أثرأنحیثاألجنبیة،المنتجاتبواسطة(خاصةاإلضافي)الطلبلتلبیةقوياتجاههناكیكونالأن-
رصیدإضعافإلىیؤديأنیمكنكما،ضعیفاالحالةهذهفيیكون(خاصةعلى التشغیل)اإلنعاشسیاسة
.ضعیفالالستیرادالحديیكون المیلأنیجبأيالمعني،للبلدالتجاريالمیزان

المیزانرصیدتدهورإلىأیضایؤديماوهواالستیراد،فيقویةزیادةإلىاإلنتاجفيالزیادةتؤديالأن-
.التجاري

اإلنعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر، نبحث عن توفر شروط نجاحها فیما یلي:  ولتقییم سیاسة
20012004السنواتتمیزت و .بالدناربوععبراألمناستعادةرافقاالقتصادیةللتنمیةمكثفبإنعاش-
:)2(یأتيماالخصوصعلىمنهانذكرهامةعدیدةنتائجخاللمناإلنعاشهذاتجسد

أي)دوالرملیار30حواليمنها،(دینارملیار3.700أي)دوالرملیار46بحواليإجمالياراستثم- 
.العمومياإلنفاقمن(دینارملیار2.350

2003سنةفي% 6,8بنسبة)الخمسالسنواتطوال% 3,8المتوسطفيیساويمستمرنمو- 

.مسكن700.000تسلیموبناءكذلكوالقاعدیةالمنشاتمناآلالفإنجاز- 

التوازناتأنومسددة،كانتالمال،مقرضيإزاءالصعبةالتجربةهذهمنبسالمالجزائرخرجتلقد
% 6,8قدرهااقتصادينمونسبة2003سنةفيالجزائرحققتحیث.استرجعتقدالكلیةاالقتصادیة

قدالخارجیةالجزائردیونفانلمقابل،وبا.مستمرةزیادةفيدوالرملیار32,9قدرهاصرفواحتیاطات
.دوالرملیار22إلىدوالرملیار28,3انخفضت من

–لدعم لنموالتكمیليالبرنامجنتائجوعن PCSC )، نذكرها في ما یلي:2009- 2005( –

.03/04/2012، تاریخ االطالع www.djazair50.dz،: ورشات المستقبل2014-2010لمخطط الخماسي ا)1(
وهذا حسب االقتصادیین الكتریین

شكالیة التنمیة في عبو عمر، عبو)2( ٕ هدى،جهود الجزائر في األلفیة الثالثة لتحقیق التنمیة المستدامة،ملتقى وطني حول التحوالت السیاسیة وا
.8-7،ص2008دیسمبر 17-16خالل یومي ر: واقع وتحدیات،كلیة العلوم القانونیة والعلوم اإلداریة، جامعة شلف،الجزائ

www.djazair50.dz
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ردوالملیار0.48إلىاالقتصادياإلنعاشبرنامجبنهایةدوالرملیار22منالخارجیةالدیونانخفاض
انخفضتفقدالداخلیةالدیونیخصفیماالنمو،لدعمالتكمیليالبرنامجمشروعبنهایةأي،2009سنة
إلىوصلاإلجماليالمحليالناتج،2009سنةدجملیار705.9إلى2003سنةدجملیار911من

،2005نةسدجملیار6000مقابل2009سنةدوالرملیار137.9یعادلماأيدجملیار10017.5
.)1(%5.7إلىبالمتوسطوصلتضخممعدلمع

الخامالدخلحول2009-2001للفترةفيالعمومياإلنفاقمضاعفأما
قیمةىأعطألسعار االستهالكاالستداللیةواألرقامواالدخار،للعائالت،النهائیةاالستهالكونفقاتالمتاح،
اإلنفاقضمناالقتصادفيضخهتمدیناركلأنناهمعوهذا0.90  ( k = 0.902).تساويمتوسطة
من سنتیمات10بحوليالعامالحقیقيالدخلتآكلإلىالمتوسطفيأدىالمعنیةالفترةخاللالعمومي
.)2(دج0.098 )الدینار (

دةزیاالمتوسطفيتقابلهاالمتاحالدخلفيللزیادةبالنسبةاالستهالكفيزیادةكلأنذلكوتفسیر
إضافيدیناركلمنأنهأيm = (0.807( لالستیرادالحديالمیلمتوسط80℅تفوقاالستیرادفي

سنتیما 20حواليأيوالباقي،.والخدماتالسلعالستیرادللخارجمنه.سنتیما ،80حواليیتسربلالستهالك
.المحلیةوالخدماتالسلعلشراءیوظففقط،

اإلنعاش ن احترام آجال استالم المشاریع المبرمجة في إطار برامج و مع ذلك وبغض النظر ع
فإن المؤسسات االقتصادیة الجزائریة لم تستفد كثیرا من برنامج اإلنعاش االقتصادي و االقتصادي ،

للجزائر.استفادت منها المجمعات االقتصادیة األجنبیة و المؤسسات األجنبیة الممونة
ؤساء المؤسسات السیاسة االقتصادیة للحكومة و قال على لسان رئیسه أن منتدى ر و قد انتقد 

.)3(الجزائر یمنح صفقات عمومیة لألجانب دون اشتراط مزایا یقدمها هؤالء لفائدة االقتصاد الوطني
وفعال طالب منتدى رؤساء المؤسسات أن تعمل الحكومة على إشراك المؤسسات المحلیة في 

عبر النفقات العمومیة، وعدم ترك الباب مفتوحا فقط للشركات األجنبیة.النمو االقتصادي المحقق
تحصلت الشركات الصینیة على عادت حصة األسد للشركات الصینیة و الشركات الفرنسیة. فقدحیث 

اغلب مشاریع األشغال الكبرى في قطاع األشغال العمومیة و السكن و توزیع المیاه. أما المؤسسات 
ویفسر هذا بندرة ملیار اورو في السنة.5إلى 4احتلت المرتبة األولى كممون للجزائر بالفرنسیة فقد

)1( source: Office Nationale des Statistiques (ONS), Principaux indicateurs économiques de l’Algérie 2009-
2010, Ministère des finances

.156رجع سبق ذكره، صمسعي، ممحمد)2(
)3( http://www.tsa-algerie.com/ar/economics/article_94.html رنامج اإلنعاش االقتصادي في اب،10/04/2010تاریخ االطالع

، لجزائر

http://www.tsa-algerie.com/ar/economics/article_94.html
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هذا الضعف كان بدوره ،الدولیةالقیام بالمشاریع الكبرى وبالمعاییر المؤسسات الجزائریة* التي لدیها كفاءة
نتیجة لضعف الموارد البشریة ذات الكفاءة والخبرة، وطبیعة تأهیل المؤسسات .

ندرج 2011- 2001خالل الفترة وعن تأثیر سیاسة اإلنعاش االقتصادي على النمو االقتصادي
:التمثیل البیاني التالي

)1-2(الشكل رقم
2011-2001تطور معدل النمو االقتصادي خالل الفرتة علىاالستثمار العمومي تأثري 

Source: Fonds monétaire international, Rapport du FMI n° 12/20 Algérie, ( Consultation de 2011 au titre de
l’article IV — Rapport des services du FMI) , note d’information au public sur l’examen par le Conseil
d’administration, Janvier 2012 , p31.

الدول األخرى، یتبین أن مقدار اإلنفاق أعاله وبمقارنة وضع الجزائر مع باقييانطالقا من الشكل البیان
اقتصادي  واالستثماري  الذي یعبر عن سیاسة اإلنعاش االقتصادي هو مرتفع لكن في المقابل هناك نم

القطاعات غیر علىالتخلي التدریجيفيالنفطنمو قطاع یتركهيضعیف .ویرجع ذلك األثر الذ
له األثر السلبي على قطاع الصناعة النفط في الجزائرقطاع ، فالنمو السریع ل)الصناعة والزراعةالنفطیة(

ن كانت قابلة للمبادلة التجاریة، لكن  ٕ والزراعة، بسبب أن منتجات القطاع الصناعي والزراعي المحلیة وا
الطلب علیها ضعیف بالمقارنة مع سلعة البترول القابلة للمبادلة التجاریة بشكل سریع، وبالتالي فهو 

ة لما یمنحه من أجور مرتفعة، تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات غیر القابلة مستقطب للعمال
للمبادلة التجاریة كالنقل واألراضي الرتفاع الطلب علیها.
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-2005خالل الفترة وعن مساهمة سیاسة اإلنعاش االقتصادي في تنمیة الصادرات غیر النفطیة، 

ندرج الجدول التالي:2011

2011-2005أهم المنتجات غیر النفطیة المصدرة خالل الفترة ): 6- 2لجدول (ا

الوحدة: مليون دوالر

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات
البیان

836 558 300 551 352 82 167 النافتازیوت

369 196 147 287 165 160 162 یاكاألمون

215 231 7 0.1 - - - السكر

128 44 76 135 57 38 20 الفوسفات

43 34 16 93 155 120 11
الحدیدمنمدرفلةمنتجات
والفوالذ

42 28 17 23 34 31 25 میثانول

39 43 45 45 30 24 34 الھیلیوم

36 61 37 53 62 81 38 الزنك

27 20 16 17 - - - الزجاج

26 27 22 29 17 7 2 وغازیةمعدنیةمیاه

24 23 14 20 23 20 18 التمور

15 5 2 2 - - - األوراقنفایات

20 11 11 13 9 8 6 المدبوغةالجلود

15 11 12 23 23 19 4 مطاطیةدوالیب

10 3 0.1 4 3 8 54 أسمدة

لمتوفرة على الموقعةاعتمادا على معطیات الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیباحثمن إعداد الالمصدر: 
http://www.algex.dz/content.php?artID=1603&op=544 2012دیسمبر19تاریخ االطالع

http://www.algex.dz/content.php
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، 2011وهذا عام %40سوناطراك بنسبة تقارب أن أول مصدر خارج المحروقات هي شركة
، في حین  التمور  ةیغیر النفطتالقطاعافيعاملةلنسبة المتبقیة تتقاسمها باقي المؤسسات الوبالتالي 

تراوحت نسبة نمو تصدیره ما بین 2011-2000فالحي یتم تصدیره إلى الخارج، فخالل فترة منتجأول 
،%1.1إلى 0.8%
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الخاتمة
یةوطنمؤسساتإقامةفيوالمتمثل(الجزائربالضخمةاالستثماراتمنالمحققةالنتائجإن

هذهوتمت،ضخمةمالیةإمكانیاتلهاسخرتالمستهدفة، حیثوحاتمالطمستوىفيتكنلم)عمالقة
شرعتالثمانیناتبدایةوفي،)1980–1967( المدىطویلةتنمویةخطةخاللمنالمجهودات

مخططینبیقبتطاإلصالحاتمنبسلسلةوالقیامالمنتهجةالتنمیةإستراتیجیةبتغییرالعمومیةالسلطات
) 1989- 1985(الثـانيالخماسي،المخطط) 1984-1980(األولالخماسيالمخططخماسیین،

ارتبطتالخماسیانالمخططانفيالمقررةالمشاریعتمویلأنإال،الالمركزیةتحقیقمنهمامتوخیة
الخماسيالمخططاتضمنهالتيالمشاریعمجملتنفیذمنالجزائرتتمكنلملذلكو،المحروقاتبأسعار
اعتمادإلىبالسلطات آنذاكأدىماهذاو،البترولأسعارانخفاضبسبب) 1989-1985(الثـاني
.اإلصالحات الذاتیة، وتنفیذ اإلصالحات المدعومة من قبل المؤسسات المالیة الدولیة منموسعبرنامج
دراكا منهاو  ٕ الوطنياالقتصادمیزتالتيالركودحالةزتجاو علىفردهامبالسوقآلیاتقدرةلعدما

- 2001وضعت الجزائر برنامج اإلنعاش االقتصادي(، التحولیةاالقتصادیةاإلصالحبرامجتنفیذعقب
النمولدعمالتكمیليالبرنامج) 2004- 2001(االقتصادياإلنعاشدعمبرنامجفيمثلةتموال)،2014

بانقدرتحیث،) 2014-2010(االقتصاديالنمودعممواصلةوبرنامج) 2009-2005(االقتصادي
في بدایة األلفیة الدولیةالسوقفيالمحروقاتألسعارالكبیراالرتفاعأتاحهاالتيةالمالیالوفرةتستغل

اقتصادیةدینامیكیةخلقخاللمنودعمه،االقتصاديالنموبعثالثالثة، هادفة من وراء ذلك إلى 
تنمیة من غـــیر قطاع النفط، لتطویر و إشراك القطاعات االقتصادیةقادرليداخطلبتولیدأساسها

.االقتصاد الوطني

، تبین أنه)2014- 2001(اإلنعاش االقتصاديبعد تحلیل النتائج المحققة في إطار تنفیذ برامج 
قتصادي ، فإن وبغض النظر عن احترام آجال استالم المشاریع المبرمجة في إطار برامج اإلنعاش اال

المجمعات المؤسسات االقتصادیة الجزائریة لم تستفد كثیرا من برنامج اإلنعاش االقتصادي واستفادت منها
المؤسسات األجنبیة الممونة للجزائر.االقتصادیة األجنبیة و 

) 2011- 2001(المنفذة خالل الفترة اإلنعاش االقتصاديفعالیة برامج في نقصأن هناكوتبین أیضا،
في الرفع من نسبة الصادرات خارج المحروقات، إذ تبین أن قطاع المحروقات في تحقیق النمو اقتصادي و 

.ال یزال یمثل أحد المكونات الرئیسة للناتج الداخلي الخام
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بالجزائرتطبیق سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشرآلیات الفصل الثالث:
االقتصادیات نحو اقتصاد المعرفةفي ظل توجه

وهنا اقتصاد المعرفة هو االقتصاد الذي تحقق فیه المعرفة الجزء األعظم من القیمة المضافة،
وهذا یعني أن المعرفة في هذا االقتصاد تشكل مكونا .ومة) كعامل اقتصاديالمعل(أوةتبرز المعرف

تكنولوجیا ياالستثمار فأساسیا في العملیة اإلنتاجیة، وأن النمو یزداد بزیادة هذا المكون القائم على
.األساسي لهذا االقتصادالعنصرالمعلومات واالتصال باعتبارها 

في المسار التنموي فـي ظـل اقتصـاد االستثمار األجنبي المباشرةإال أن استفادة الجزائر من مساهم
مكتنـــف بتحـــدیات وفــرص، فمـــن جهـــة هنــاك تهدیـــد توســـیع الهــوة المعرفیـــة الراهنـــة مــن قبـــل الـــدول ةالمعرفــ

التصنیعیة، وبالتالي رفع التحدي ومواكبة التطور الحاصل في هده الدول.

إلمكانـــات البحـــوث واالبتكـــار، االنامیـــة فامتالكهـــومـــن جهـــة أخـــرى فـــان الجزائـــر كغیرهـــا مـــن الـــدول
نسبیا.لبلوغ األهداف التنمویة بتكلفة اقيباإلضافة إلى التكنولوجیات الحدیثة لهما أهمیة بالغة ف

الجزائر؟وضععن نتساءل وأمام هذه التحدیات في عالم اإلنتاج نحو اقتصاد المعرفة،

نتناول في هذا الفصل المباحث التالیة:

.مساهمة اقتصاد المعرفة في نجاح سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشرالمبحث األول:
سیاسة استهداف االستثمار مدى مالءمتها النجازبنیة اقتصاد المعرفة بالجزائر و المبحث الثاني:

األجنبي المباشر.
في ظل اقتصاد بالجزائرالمباشراستهداف االستثمار األجنبي إجراءات مكملة لتفعیل المبحث الثالث:

.المعرفة
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المبحث األول: مساهمة اقتصاد المعرفة في نجاح سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر

على مبدأ إنتاج ونشر واستخدام المعرفة، باعتبارها القوة الرئیسة الدافعة للنمو اقتصاد المعرفة تمحور ی
لثروة. االقتصادي وزیادة ا

بل أن المعرفة تعتبر سلعة قائمة ،وتعتبر المعرفة أهم عوامل النمو في االقتصادیات المبنیة على المعرفة
بذاتها.
المحددات و األول: اقتصاد المعرفة: النشأة، المطلب

ود تعد الثورة المعرفیة بمثابة تیار عالمي یؤثر على جمیع الدول وال یخضع لحدود، فال یهتم بالحد
والسیاسیة.ةاالقتصادیة واالجتماعی

ومفهومهاقتصاد المعرفةالفرع األول:نشأة
ففـــي القـــرن التاســـع عشـــر ظهـــر النظـــام الرأســـمالي فـــي ،تلعـــب المعرفـــة دورا محوریـــا فـــي خلـــق الثـــروة

ارسـاتها ثـم مم،كمرحلـة أولـىالمنتجـاتعلى تطبیق المعرفـة فـي األدوات والعملیـات و االقتصاد الذي اعتمد
المكننة في العمل اآلدمي في خطوات اإلنتاج و ثم جاءت المرحلة الثانیة لتطبیق المعرفة في .في المصانع

هـــذا التطــور فـــي تطبیـــق المعرفــة كـــان مــدفوعا لدرجـــة كبیـــرة بالرغبــة فـــي زیــادة القـــدرة اإلنتاجیـــة ،المؤسســة
االقتصادیة. 

:)1(وأمام هذه التحدیات هناك اتجاهین
المدرسة المناوئة لفلسفة االقتصاد المعرفي :أوال:

یعتبـرون رواد هـذه المدرسـة  اقتصـاد المعرفـة هـو الظــاهرة العـابرة الصـاعد بسـرعة والتـي ال بـد مــن أن 
اســتخدام لتفســیر بعــض موجــات )2(وأن فكــرة اقتصــاد الفقاعــة،تتــدهور بســرعة لتعــود إلــى القواعــد واألســس

دة التــي تظهــر ظهــورا ســریعا  وتنمــو نمــوا بتعجیــل عــال تحــت تــأثیر عوامــل غیــر حقیقیــة التكنولوجیــا الجدیــ
ولكــن ســرعان مــا تعــود إلــى الحالــة الطبیعیــة ولقــد اســتعان بعــض هــؤالء االقتصــادیین فــي تفســیر االقتصــاد 

ات ركاحــد الكتــب الحدیثــة فــي االقتصــاد قــدم هــذا المفهــوم لتفســیر شــأنو ،الرقمــي بمفهــوم اقتصــاد الفقاعــة
مسـتویات ال یمكـن مجاراتهـا مـن قبـل اكبـر و إلـىأسـهمهاتصـاعدت فـي قیمـة االنترنیت التي بزغت بقـوة و 

فلقد كان هذا الصعود لهذه الشركات والتي تمثل استمرار الفقاعة وبالتـالي ،اعرق الشركات المادیة التقلیدیة
بفعـــل ا  بمعـــدل متزایـــد أیضـــا صــعودها تعجیـــل متزایـــد فـــي حـــین أن هـــذه الشـــركات بعـــد فتـــرة شـــهدت تراجعـــ

ضحاها. لیلة و بینتختفي رابات التي سادت في شركات تظهر و هذا ما یفسر كل االضطانفجار الفقاعة، و 

ات، قسم المكتبات غزالة مصطفى سلیمان، اقتصاد المعرفة ودوره في عملیة التنمیة، مشروع لنیل شهادة االجازة في علم المكتبات والمعلوم)1(
35، ص 2009-2008والمعلومات، جامعة دمشق، العام الدراسي 

ته اقتصاد الفقاعة  باختصار بیع األصول والسلع والمنتجات بسعر أكبر من قیمتها األصلیة وظهور االقتصاد بحجم اكبر بكثیر من قدراته وقیم)2(
الجوهریة.
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المدرسة المؤید لفلسفة االقتصاد المعرفي :ثانیا:
الء  هــم فــي المقابــل مــن دعــاة اقتصــاد الفقاعــة یقــف مــن یمكــن تســمیتهم بــدعاة االقتصــاد الجدیــد، وهــؤ 

وفـي مقدمـة هـذه المقومـات هـي : التكنولوجیـا ,الذین یرون أن االقتصاد الجدید یملك جمیع مقومـات البقـاء
الرقمیــة حــافز عظــیم للنمــو االقتصــادي، وان مــا یــرتبط بقــوة وجیاتــه حیــث أن االنترنیــت بكــل تكنول.الجدیــدة 

صـاد تقلیـدي یفـرض عمـل محـدود فـي ظـل هو التحول المتزاید في ظـل االنترنیـت مـن اقت،االقتصاد الجدید
محدودیــة المــوارد و رأس المــال فــرص األعمــال بمــوارد محــدودة، ممــا یجعــل االقتصــاد الجدیــد هــو اقتصــاد 

ً فــر وحتــى فــي ،ار والمواهــب والمــواردالــوفرة واإلفاضــة فــي األفكــ العمــل مــن زوایــا معینــة أو فــي منــاطق ص
.)1(معینة

تعریف اقتصاد المعرفة :-
فــي هــذه الدراســة ینطــوي اقتصــاد المعرفــة علــى ذلــك االقتصــاد الــذي تلعــب فیــه المعرفــة واإلبــداع دورا 

وتعتبر المعرفة أهم عوامل النمو في االقتصادیات المبنیة على ،رئیسا ومتنامیا في إحداث النمو واستدامته
.بل أن المعرفة تعتبر سلعة قائمة بذاتها،المعرفة

صـــاد المعرفـــة :" باالقتصـــاد الـــذي یـــدور حـــول الحصـــول علـــى المعرفـــة، واســـتخدامها، كمـــا یعـــرف اقت
بـــداعها وابتكاراهـــا ، بهـــدف تحســـین نوعیـــة الحیـــاة بمجاالتهـــا كافـــة  مـــن اجـــل االســـتفادة مـــن ٕ وتوظیفهـــا، وا

، إلحـــداث مجموعـــة مـــن العقـــل البشـــري كـــرأس للمـــال المعرفـــياســـتخدام التطبیقــات التكنولوجیـــة المتطـــورة، و 
..)2(تغییرات اإلستراتیجیة في طبیعة المحیط االقتصادي"ال

علــى "انــه االقتصــاد ومــن جهــة أخــرى نجــد أن المجموعــة االقتصــادیة آلســیا والمحــیط الهــادي عرفتــه
المبني أساسا علـى إنتـاج المعرفـة ونشـرها واسـتخدامها كمحـرك أساسـي للتطـور وتحصـیل الثـروات والعمالـة 

)3("قتصادیة كافةعبر القطاعات اال

:من خالل تعریف اقتصاد المعرفة نستنتج أن
العامل الرئیسي في اإلنتاج هو المعرفة.- 
االهتمام بالالملموس كاألفكار والعالمات التجاریة بدال من األصول المادیة.- 
ارها.انتشار األسواق اإللكترونیة التي تتمیز بسرعة تدفق المعلومات عن المنتجات وأسع- 

.36، صسابق غزالة مصطفى سلیمان، مرجع )1(
عبد الرحمان الھاشمي، فائز دمحم العزاوي ، المنھج واالقتصاد المعرفي ، الطبعة األولى ، دار المسیرة للنشر والتوزیع ، )2(

.26.ص2007
سالي دمحم فرید محمود،تطور االقتصاد المعرفي وانعكاساتھ على اقتصادیات الدول اإلفریقیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة،معھد )3(

.5، ص 2011راسات اإلفریقیة،جامعة القاھرة،مصر، البحوث والد
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محدداتهو المعرفةدالخصائص االقتصادیة القتصاالفرع الثاني:
هذا االقتصاد تحركه دوافع خلق قیمة اقتصادیة من خالل إنتاج وتجمیع وتحویل واستخدام المعرفة 

هذه المنتجات وتوزیعها.قوالمنتجات المعرفیة والتكنولوجیا المصاحبة لخل
المعرفة دصاالخصائص االقتصادیة القت-1

تتمثل األولى في وصف زاویتین،الخطوة األولى في محاولة  تحدید االقتصاد المعرفي من إن 
ترتب علیه من التحوالت االجتماعیة واالقتصادیة التي تترتب على التقدم التكنولوجي المعرفي، وما ی

بداعات  ٕ اع االقتصادي الذي یشمل مكونات في جمیع قطاعات االقتصاد. أما الثانیة هي القطابتكارات وا
القیمة المضافة والهیكل االقتصادي المتكامل، وكلتا الزاویتین تشتركان معا في تكوین اإلطار العام 

.)1(لالقتصاد المعرفي
:)2(هيتتمیز المعرفة بعدید من الصفات التي تحددها طبیعتها االقتصادیة 

ا كانت مرقمنةقدرتها على تخطي المسافات والحدود خاصة إذ.
ممـا یعنـي إمكـان وجودهـا عـددا ال نهائیـا مـن ء ال تفنى باالنتقال من شخص آلخـر, متواصلة البقا

مــع ذلــك قــد یتوجــه الطلــب إلــى حفــز محاولــة  دیــد، و المــرات دون الحاجــة إلــى إعــادة إنتاجهــا مــن ج
اقتصــادیة معینــة إضــافیة ربمــا فــي صــورة أخــرى لتحقیــق أهــدافةإعــادة إنتــاج المعرفــة نفســها بتكلفــ

هیكـل المـوارد المتاحـة مثل خفض التكلفة أو تقلیص الزمن الالزم لإلنتـاج أو التعامـل األفضـل مـع
مع صفاته البیئیة. للمجتمع و 

ولهذا البعد األخیر أهمیته القصوى بالنسبة للموقف من قضیة نقل التقنیة مـن مجتمعـات تختلـف فـي 
البیئیـة، فقـد عانـت الـدول النامیـة بسـبب محاولـة نقـل معـارف لهـا تمعیـة و في قضایاها المجواردها و هیاكل م

بالصور التي توصلت إلیها دول متقدمة دون تكییف أو تطویع مما قـد یتسـبب فـي إنقـاص جـدوى اسـتخدام 
أو في إهدار موارد ناذرة نسبیا لدى الدول النامیة بالقیاس إلى ما هو متاح للدول المتقدمة. ,هذه المعارف

:من أهم الممیزات األساسیة القتصاد المعرفة نذكر ما یليو 
 البحث والتطویر رفة ال سیما في مجاالت التعلیم و زیادة ما یخصص للمعترشید األنفاق العام و

.یحقق االستدامة الالزمةالذي یزید من القدرة التنافسیة و واإلبداع، بالشكل 
 یجب أن س مال إنساني مفید للمجتمع، و رأالعائالت في خلقمساهمة المؤسسات والشركات و

.تنصب الجهود األساسیة على األعداد أي على التعلیم بدءا من االبتدائي إلى األعلى

میة، أمیر الفونس عریان، حسام الدین محمد، اقتصاد المعرفة وعالقته باالقتصاد الجدید،مجلة اقتصاد المعرفة، مركز دراسات وبحوث الدول النا)1(
21، ص2006القاهرة، –كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة ، جامعة القاهرة، الجیزة 

، جامعة الدول العربیة، اإلداریةرسول هاني،كریم سالم حسین الغالبي، اقتصاد المعرفة ونظریة النمو الحدیثة،مجلة المنظمة العربیة للتنمیة إبراهیم)2(
39سنة؟، ص
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ت بما یضمن مواكبة التغیرا,إعادة النظر في مناهج التعلیم والتدریب والتربیة وعلى كل المستویات
.التأقلم معهاالكبیرة والمستجدات العالمیة و 

تإنشاء جسور فكریة بین ركائز المعرفة، أي المدارس والجامعات والشركات والمؤسساال بد من
العامة والخاصة المعنیة، بحیث تتفاعل لخدمة المجتمع واالقتصاد فالمعرفة الكاملة المستمرة هي 

مشروع اجتماعي متكامل یبني تدریجیا بمشاركة الجمیع. 
هي كاآلتي : االقتصاد التقلیدي و المعرفة عن هناك عدة خصائص تمیز اقتصادو

اقتصاد ال یعاني من مشكل الندرة بالمعنى التحلیلي القدیم بل هو اقتصاد موارد التي یمكن - 
.المعرفةاالستخدام المتزاید للمعلومات و باستمرار زیادتها عبر

تشغیل ونضم في حیز الالمعرفة یعني أن قمة المعرفة ذاتها تكون أكبر حینما تخلجوهر اقتصاد
.بالمقابل فان قیمتها تصبح صفرا حینما تضل حبیسة في عقول أصحابهااإلنتاج و 

وقد ینعكس ذلك على إنشاء حاجة غیر مبررة لتوفیر متطلبات تطبیق المعرفة المنقولة منها الحاجة 
لى خبرات أو معدات رأسمالیة ال تتوافر محلیا فتأ ٕ تي حصیلة نقل إلى الحصول على تصریح بالتطبیق، وا

التقنیة متواضعة بسبب ارتفاع تكلفة المعامالت وغیاب النظم الكفیلة بتعظیم االستفادة من الخبرات 
نما على ة ال تتوقف على مضمونها المجرد و نجد أن المنفعة من المعرفوردة، و المحلیة المتطورة أو المست ٕ ا

في وقت معین.ع معین و لول لقضایا هامة في مجتممدى إسهام هذا المضمون في إیجاد ح

یبین ذلك:)1-3رقم( والجدول الموالي
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القدیماالقتصادمعبالمقارنةالمعرفةاقتصادخصائص: )1- 3(رقمالجدول

االقتصاد القدیم
P-economy

اقتصاد المعرفة
K-economy

ص
صائ

الخ
میة

نظی
الت

عالمیةوطنیة:المنافسةمجال
متقلبةتقرةمس:األسواق

مرتفعمتوسط/منخفض:األعمالحركة
التحتیــة، السیاســات البنیــة:تجهیــزي:العامالقطاعدور

المفیدةالصناعاتالتجاریة،
االنضــمامالخصخصــة،:تــوجیهي

التكـتالتالعالمیـة،لمنظمـة التجـارة
الخاصالقطاعمعالشراكةاإلقلیمیة،

ص
صائ

خ
الة

لعم
ا

یف
وظ

والت

مشتركة/تضامنیةتنافسیة:العملقسوعالقات
شاملتعلمالوظائفحسبمحددةمهارات:المطلوبةالمهارات
الحیاةمدىمستمرتعلمالمهامحسبمحدد:الالزمالتنظیم

بالممارسةتعلم
المرتفعةالدخول/األجورالتوظیففرصإحداث:السیاساتأهداف

ص
صائ

خ
تاج

اإلن

المنشــآتمــعالعالقــة
:األخرى

والتعاوناالتحادمستقلةمخاطر/مغامرات

النوعیةالجودة،التجدید،االقتصادیةالكتل:التنافسیةالمیزةمصادر
الرقمیةالمكنة:لإلنتاجیةالرئیسيالمصدر
رأسالعمــل،(العوامــلمـدخالت:النموموجهات

المال)
والمعرفةاالختراع،التجدید،االبتكار،

، ورقــه مقدمــة إلــى: المــؤتمر الســنوي األول موجهــات التنمیــة الصــناعیة فــي االقتصــاد الجدیــدمحمــد عبــد العــال صــالح، :رالمصــد
.2005أكتوبر 03–02للجمعیة االقتصادیة العمانیة, مسقط,
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محددات اقتصاد المعرفة -2
:)1(هناك عدة محددات من المنظور االقتصادي للطلب على المعرفة منها

 ،محـــددات القـــدرة الشـــرائیة : تلعـــب دورا هامـــا فـــي الطلـــب علـــى المعرفـــة الخاضـــعة آللیـــات الســـوق
على المعرفـة، كمـا بفانخفاض الدخل مع ارتفاع سعر المعرفة تعتبر من المعوقات المنطقیة للطل

أن تكلفــة التوصــل لســبیل اكتســاب المعرفــة خاصــة تلــك المســتوردة مــن الخــارج مباشــرة، أو یعتمــد 
إنتاجهــا محلیــا علــى مكونــات مســتوردة مــن الخــارج ســلعا أو خــدمات یرتفــع ســعرها بســبب تحصــیل 

.خدمات أو بسبب االحتكار المحلي لهاتاج المعرفة ثم تجسیدها في سلع و على إن
لمعرفة (صناع القرار في األسـر والمشـروعات اإلنتاجیـة محددات خصائص المستهلكین المحتملین ل

.تفضیالتهم، و أثر ذلك على حجم الطلب على المعرفةمجتمع العرفي) و ومؤسسات الدولة وال
 محــددات أهمیــة مؤسســات منظومــة المعرفــة فــي إنشــاء الطلــب علــى المعرفــة بمجــرد قیامهــا بــدورها

.الطبیعي
 محـــددات ســــیادة انطباعـــات غیــــر صـــحیحة عــــن عـــدم جــــدوى المعرفـــة فــــي حـــل مشــــكالت النشــــاط

.سي أو صعوبة التوصل لمثل هذه المعرفةاالجتماعي واالقتصادي والسیا
ضـییق علـى الحریـة و تفـرض محددات اإلكراه قد یفلح فـي كبـت الطلـب علـى المعرفـة، فحـین یـتم الت

أحیانـــا العقوبـــات علـــى اكتســـاب المعرفـــة، یجعـــل هـــذا طـــالبي المعرفـــة یـــؤثرون الســـالمة أو القیـــود و 
)2(.االستكانة لغیاب المعرفة في حیاتهم

عرفةالرئیسیة في ظل اقتصاد المالدافعةالقوىني: المطلب الثا
یــر مســبوقة فــي غإلــى إحــداث طفــرة ,أدت المعـدالت المرتفعــة للنمــو التــي اتســم بهــا اقتصــاد المعرفــة
اإلشــكالیة االقتصــادیة الیــوم تصــبح ف.الفكــر االقتصــادي بشــكل عــام وفــي الفكــر التنمــوي بشــكل خــاص

وفـرة المـوارد النـادرة ذلـك أن تـأثیر المعرفـة یغـدو حاسـما علـى كامـل مبنیة على وفـرة المعلومـات ولیسـت 
تحول العالم وأصبحت المعرفة من أهم األصول الرئیسیة ألي نمو اقتصادي، ومنهالنشاط االقتصادي،

التصادم من أجل السیطرة علـى اكبـر ادر الموارد النادرة إلى البحث و التصادم من أجل مصمن البحث و 
.ادر المعرفةممكن من مصقدر 

21صمرجع سابق,أمیر الفونس عریان، حسام الدین محمد، )1(
.22نفس المرجع، ص)2(
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:القوة الدافعة للنشاط االقتصاديالمعرفةالفرع األول:
لیس باألمر الجدید بالطبع، فالمعرفة رافقت اإلنسان منذ أن تفتح وعیه، وارتقت إن مفهوم "المعرفة"

أن الجدید إال،ذراها الحالیة إلىوصلت معه من مستویاتها البدائیة مرافقة التساع مداركه وتعمقها حتى
الیوم هو حجم تأثیرها على الحیاة االقتصادیة . 

.)1(عدة أشكالتأخذ المعرفة 

المعرفة الصریحة الظاهرة:-1
بالمعرفة التي تكون مختزنة في )Expliciteیقصد بالمعرفة الصریحة أو یسمیها البعض المعلنة (

ومن السهل الوصول إلیها في أي وقت المؤسسة في وسائلها المادیة مثل: األرشیف، المخططات، الكتب،
عن طریق ما توفره وسائل االتصال والمعلومات.

بأنها "البیانات الرسمیة والنظامیة والصلبة التي تقرأ كمیا "IKU. Nonaka""نوناكا"یعرفها 
والطرق المرمزة والمبادئ العامة التي تكون قابلة للنقل والتعلیم".

الغیر معلنة):المعرفة الضمنیة (الباطنیة-2
تشیر المعرفة الكامنة المخزنة في عقول األفراد ولم یتم التعبیر واإلفصاح عنها، وتتجسد في 

.)Compétences) والقدرات والكفاءات (Le Savoir Faireالمهارات (
الداخلیة التي یتم الوصول إلیها من خالل الحدسیة"Tom-Backman,توم باكمان"عرفها 
اقشة.االستعالم والمن

إن المعرفة الضمنیة تعزى إلى التراكمات (الرأس المال البشري) وتنتهي بفقدان أصحابها تحویلها 
على مؤسسات أخرى (هجرة الدمغة مثال)، في حین المعرفة الصریحة تشكل نواة أساسیة في أي مؤسسة.

ـــد أصـــبحت نظـــم المعلومـــات و  طنا فالمعلومـــات جـــزءا مـــن نشـــااقتصـــاد المعرفـــة جـــزءا مـــن حیاتنـــا و لق
االجتماعیـة هي القوة الدافعـة فـي الحیـاة االقتصـادیة و في شرایین المشروعات و المتدفقةوالمعرفة هي الحیاة

:)2(قد ثبت انهو 
ال تقدم بدون نظم معلومات فعالة و عالیة الكفاءة.
ال نمو بدون نظام معلوما قادر على تولید المعرفة.

المعرفة كأداة لدعم االبتكار وخلق المیزة التنافسیة في المؤسسة االقتصادیة المقاربة القائمة ،ــون عادل أ. بخاخشة موسى & أ. عق)1(
المؤسسة االقتصادیة الجزائریة و االبتكـار في ظل األلفیة الثالثة :الملتقى العلمي الدولي حولعلى االستثمار البشري والكفاءات.

.184ص ،قالمـة2008نوفمبر 17و 16یومي: 
.379-378، ص ، 2008، األردن–،عمان األولىربحي مصطفى علیان، إدارة المعرفة، دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة )2(
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الخارجیةألسواقام معلومات قوي یحقق االجتیاح ال نجاح في التصدیر بدون نظ.
 تصــدیر فــي إلــىال نجــاح فــي االســتیراد بــدون نظــام معلومــات قــادر علــى تمویــل االســتیراد الحــالي

.المستقبل
ال تنمیة فعالة بدون نظام معلومات.
 .ال ارتقاء متواصل بدون نظام معلومات

كثیـر مـن الحـاالت ع والخدمات بصفة مستمرة، وفيوكنتیجة لذلك ازدادت الحاجة إلى تطویر السل
یعظم ضرورة اإللمام بتطبیقـات التكنولوجیـا وهو ما،أصبحت تباع وتشترى من خالل الشبكات اإللكترونیة

وقــد سـاهمت هــذه القـوى فــي توسـع اإلنتــاج الــدولي .الطلــب االقتصـاديحیــث یتوقـف علیهــا تلبیـة, الجدیـدة
وتالشـى الحـدود بـین البلـدان، األمـر الـذي ،تحریر السیاسـاتأهمها لة األمدالعوامل  طویمنجملةبتحفیز

.االستثمار األجنبي المباشرة و الترتیبات الرأسمالیة المختلفأمام كل أنواع أفسح المجال

فالحقیقــة الجوهریــة الســائدة حالیــا، والتــي تخــص االســتثمار األجنبــي المباشــر تكمــن فــي أن هــذا األخیــر 
)1(:أصبح

یتمتــع بقــدرة كبیــرة علـــى تعزیــز التكامــل العـــالمي مــن خــالل المســاهمة فـــي ربــط أســواق رأس المـــال
نتاجیة المال في الدول المضیفةوأسواق العمل و زیادة األجور و  ٕ ا

 میكــانیزم حقیقــي الختــراق األســواق الدولــة مــن طــرف الشــركات األجنبیــة وخاصــة الشــركات متعــددة
الجنسیات.

عامــل مــن عوامــل تكــریس ضــیفة لــه و خاصــة الــدول النامیــة، و ت تنمیــة الــدول المدعامــة مــن دعامــا
االنفتــاح الحقیقــي لالقتصــادیات علــى التحــوالت العالمیــة ومــن تــم االنــدماج الحقیقــي فــي االقتصــاد 

العالمي.

،أحـد مؤشـراتهاعولمـة االقتصـادیة و وبالتالي أضحى االستثمار األجنبي المباشر مظهرا من مظاهر ال
ك أن العولمة االقتصادیة مرتبطة باندماج أسواق العـالم فـي حقـول التجـارة واالسـتثمارات المباشـرة ضـمن ذل

باإلضافة إلى التوسع في تدویل اإلنتاج من قبل الشركات متعددة الجنسیات .. إطار حریة األسواق
ثورة المعلوماتو العولمةقوىالفرع الثاني:

الوطنیـة التنافسـیةوالقـدرة ة لتي تؤدى إلى تغییر قواعد التجـار سیة االرئیالدافعةتوجد عدد من القوى 
:يفي ظل اقتصاد المعرفة وه

،مجلة االقتصاد ؟والى أي مدى تبرز أهمیته لالقتصادات النامیة؟فضیل فارس،هل یشكل االستثمار األجنبي المباشر مظهرا للعولمة االقتصادیة)1(
2004.- 10والتجارة،جامعة الجزائر،العدد ریوالتسی
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العولمة)Globalization(:
یركـــز االقتصـــادیون، علـــى تقـــدیم ثـــورة تكنولوجیـــا ، و والمنتجـــات أكثـــر عالمیـــةاألســـواقأصـــبحت حیـــث

قاعـدة راسـخة لالزدهـار االقتصـادي االقتصـادي والمعرفـي الـذي یتـیح تشـكیلالمعلومات كفرصـة للتطـور
والتنمیـــة المســـتدامة، ویـــرى كثیـــرون أن العـــالم صـــار یتعامـــل فعـــًال مـــع صـــناعات معرفیـــة تكـــون األفكـــار 
منتجاتهـا والبیانـات موادهـا األولیـة والعقـل البشـري أداتهـا، إلـى حـد باتـت المعرفـة المكـون الرئیسـي للنظــام 

تلعب فیه إجراءات أصبحت البشریة على عتبة عصر جدید االقتصادي واالجتماعي المعاصر، ومن ثم 
حقن االختراعات في االقتصاد، واإلبداع في المجـاالت التكنولوجیـة دورًا ریادیـا ومفتاحـًا فـي تسـریع حركـة 
المعرفة وضخها من قناة العولمة الجاریة حالیًا، وفي هذا السیاق بزغت مفاهیم االقتصاد الرقمي والتجارة 

.)1(فیهاالتي تشكل المعرفة جوهرها والقوة المحركة الرئیسیةاإللكترونیة 
ثورة المعلومات)Information Knowledge(:

أكدت حقائق تقدم الدول أن االعتماد على  المعلومات یشكل عنصرا حیویا  للنمو واالزدهار وأداة 
.مع مفردات العالم الجدیدالمستقبل والتعاملصورةفعالة للتفوق والتمییز، ووسیلة هامة لتحدید

تدفع أهداف الدول ،ن تحدیات المستقبل وقضایا العولمة والثورة التقنیة وعدم استقرار األسواق العالمیةإ
وتجعلها تتمسك ،إلى اتجاهات محددة نتیجة لالنعكاسات المتوقعة للقرن الحالي على عملیة التنمیة

معیشة ىترفع من مستو لمعلومات لتطویر أداء منظماتها و لوجیا اباستغالل اإلمكانیات التي تقدمها تكنو 
.  )2(شعوبها

بصورة واضحة على المعلوماتهاعتمادعالیة في اإلنتاج بحیث زاد كثافةأصبحت تشكل

عمـــــال هـــــمالمتقدمـــــةتاالقتصـــــادیافـــــي المائـــــة مـــــن العمـــــال فـــــي 70فنحـــــو أكثـــــر مـــــن ،والمعـــــارف
یســتخدمون رؤوســهم أكثــر مــن فالعدیــد مــن عمــال المصــانع صــاروا،)information workers(معلومــات

.أیدیهم

الملتقى العلمي الدولي حول: المؤسسة االقتصادیة ،بناء اقتصاد المعرفة التجدید واالبتكار وتحقیق المیزة التنافسیة،راجـع محمد)1(
211-210، صقالمـة,2008نوفمبر 17و 16الجزائریة و االبتكـار في ظل األلفیة الثالثة  یومي: 

محمد صالح سالم، العصر الرقمي...وثورة المعلومات: دراسة في نم المعلومات وتحدیث المجتمع، عین للدراسات والبحوث )2(
.147، ص 2002مصر،-اإلنسانیة واالجتماعیة، الطبعة األولى، الهرم

 وع، وتساعد المهتمین بالتعرف علیه والعلم بالشيء أو الموضجملة البیانات والدالالت والمعارف والمضامین التي تتصلالمعلومات
.مفهوم الشيء وتعطیه قدره ، وتوضح سماته وخصائصه وتبین استخداماته ووظائفهبه. فالمعلومات إذن توضح
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انتشار الشبكات)Computer networking( :
هــو نمــط اقتصــادي متطــور قــائم علــى اســتخدام واســع النطــاق للمعلوماتیــة وشــبكات اقتصـاد المعرفــة 

جعــل ممــا التجــارة االلكترونیــةوخاصــة فــي ,فــي مختلــف أوجــه النشــاط االقتصــادي الحاســوبو االنترنــت
، مرتكـــزا بقـــوة علـــى المعرفـــة واإلبـــداع والتطـــور التكنولـــوجي خاصـــة مـــا یتعلـــق العلـــم بمثابـــة قریـــة واحـــدة 

اإلعالم واالتصال.بتكنولوجیا 
یتطلــب اقتصــاد المعرفــة مــوارد بشــریة مؤهلــة تتصــف بمزایــا رئیســیة وللقیــام بكــل األدوار ســالفة الــذكر،

:)1(أهمها
.مستوى عال من التعلیم و التدریب-
.درجة عالیة من التمكین-
.التعلم الذاتي المستمرالحرص على النمو المهني و -
.القدرة على التواصل واإلبداع وحل المشكالت واتخاذ القرارات-
.المرونة والقدرة على التحول من مهنة إلى أخرى-
ف التقنیة بنجاح. توظیو بالقدرة على التعامل مع الحاسو -

االستثمار األجنبي المباشرالمطلب الثالث : آلیات اقتصاد المعرفة لتفعیل تطبیق سیاسة استهداف
االستثمار تعني تحدید األولویات التي یتم استنادا إلیها اختیار المشروعات استهدافإن سیاسة

الستثمار وتوزیع هذا ا،حدید لحجم االستثماراالستثماریة في إطار عملیة التنمیة بما یتضمنه ذلك من ت
قدرة المشروعات على تحقیق أساساال شك أن وضع سلم لألولویات تحكمه على مجاالته المختلفة و 

ن المباشر في ذلك و إسهامهاالتنمیة من خالل  ٕ من وقت آخر و إلىالتنمیة تختلف من اقتصاد أهدافا
األوضاع واإلمكانیات التي قتصاد ودرجة تطوره والظروف  و وحسب طبیعة اال,آلخر في االقتصاد الواحد

.تحكم عمل نشاطاته االقتصادیة

380، صمرجع سابقربحي مصطفى علیان، )1(
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استهداف االستثمار األجنبي المباشر في ظل اقتصاد المعرفةأهمیةالفرع األول:
ا ذهو االقتصادیة،ةوترجع أهمیة استهداف االستثمار األجنبي المباشر لما یقدمه من خدمات للتنمی

أن االستثمار األجنبي  المباشر یزید النمو االقتصادي عندما ˝":بورشتاین ودي جورجیو"ما أشار إلیه
التكنولوجیا وتحدیث الصناعات لإذ بواسطته یمكن نق،)1(یكون مستوى التعلیم في البلد المضیف مرتفعا

كما یساهم االستثمار األجنبي المباشر النامیة،تلالقتصادیاةالمحلیة وتطویر القدرات التنافسیة التصدیری
في تدریب العمالة، إذ ال یمكن للشركات المحلیة في الدول النامیة تحقیق ذلك بكفاءة عالیة بسبب فجوتها 
التكنولوجیة، لهذا تزایدت أهمیة نقل التكنولوجیا للدول النامیة، ویقصد هنا بالتكنولوجیا جمة المواد 

إضافة إلى ،ذمن اآلالت والتجهیزات، مع ما یلزمها من أعمال التصمیم والتنفیالمصنعة والسلع الرأسمالیة 
وأعمال التدریب والتعلم. ،لوالبراءات وبرامج التشغیالخبرات والمهارات المتعلقة بالفنون اإلنتاجیة،

تكنولوجیا، ویمكن اعتبار أن استهداف االستثمار األجنبي المباشر من بین القنوات األساسیة لنقل ال
نظرا الن التكنولوجیات الجدیدة قد ال تكون متاحة تجاریا، إذ تفرض الشركات صاحبة االختراع احتكارا 
على منتجاتها، وقد ال تسمح باستخدامها عن طریق اتفاقیات التراخیص، كما أن التكنولوجیا المنقولة 

قیات.بواسطة الفروع تكون أكثر حداثة من تلك المباعة عن طریق االتفا
:فیما یلي)2(تایالند ياالستهداف فتجربةىوتجدر اإلشارة هنا، إل

المباشر من األجنبيعمل مجلس تشجیع االستثمار في تایالند على استهداف وتحسین االستثمار 
خمسة م بتحدیدحیث قا،حیث الكم والجودة وذلك لدعم عملیة التنمیة المستدامة لالقتصاد التایالندي

والموضة خاصة في األزیاء: صناعة المواد الغذائیة, صناعة السیارات, صناعة صناعات مستهدفة هي
االتصاالت, الخدمات ذات القیمة تكنولوجیا المعلومات و الجلود والمجوهرات, صناعة االلكترونیات و 

.المضافة العالیة
سویقیة الخاصة بكل صناعة مستهدفة وذلك قد تم وضع السیاسات والمقاییس واالستراتیجیات التو 
وقد اتبع .ومستوى التكنولوجیا في كل صناعة،الطاقة االستیعابیة للسوقتنافسیةعناصر أساسعلى 

في استهداف االستثمار األسواقكمعیار لتقسیم ،مجلس تشجیع االستثمار في تایالند المعیار الجغرافي
المباشر األجنبيلالستثمار األمرئیسیة وعدد من الدول أقالیمة حیث قام بتحدید ثالث.المباشراألجنبي

ویشمل كل من الیابان , الصین ,لیم آسیاإق.ویشمل كل من جمیع الدول األوربیة ،إقلیم أوروبا:تيكاآل
ویشمل كل من الو.م.إ وكندا .،إقلیم أمریكا الشمالیة.و كوریا ،تایوان ،اسنغافور ،

قامت تایالند بفتح مكاتب لتشجیع االستثمار في بعض من دول العالم ،لى ذلكباإلضافة إ
كما قام المجلس بتحویل مكاتب االستثمار . وأوساكا)وسان فرانسیسك، الصین،جهونج كون،ي(شنغها

22االطالع، تاریخhttp://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1933،اقتصاد المعرفة والتنمیة في الدول العربیة)1(
/03/2011
.8نفس المرجع، ص)2(

http://www.swmsa.net/articles.php
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المتوسطة، وذلك یات المشروعات المحلیة الصغیرة و اإلقلیمیة في تایالند إلى منظمات تسویقیة لدعم إمكان
.التعاون مع األجهزة الحكومیة األخرىب

فالثروة المعرفیة والتغیرات التكنولوجیة واالقتصادیة الكامنة في اقتصاد المعرفة تستلزم ومن تم،
، ومن تم استفادة السیاسة االستثماریة من المزایا التي )1(النظر في االستراتیجیات التنمویة الكلیة للدول

كمحرك أساسي للنمو االقتصادي والمتمثلة في:یوفرها اقتصاد المعرفة
وبین تسارع نمو إنتاجیة تلقد أثبت علمیا أن هناك رابطة قویة بین تكنولوجیا المعلومات واالتصاال- 

تكارات التكنولوجیة أن تزید نمو األیدي العاملة خالل النصف الثاني من السبعینات، حیث یمكن االب
)2(.الناتجزیادةيإنتاجیة العمل وبالتال

لجذب االستثمار األجنبي المباشر،ممجتمع المعرفة توفر المناخ المالئالبنیة التحتیة المبنیة على -
المعلومات واالتصاالت أكثر إتاحة ویسر، وتخفیض التعریفات الجمركیة تهدف إلى جعل تكنولوجیاالتي

.الوطنیةؤسسات زیادة القدرة التنافسیة للمتكنولوجیا و المنتجاتالعلى 
تفعیل عملیات البحث ، بغیة االستثمار في الموارد البشریة باعتبارها رأس المال الفكري والمعرفي- 

والتطویر كمحرك للتغییر والتنمیة.
االعتماد بانتقال النشاط االقتصادي من إنتاج وصناعة السلع إلى إنتاج وصناعة الخدمات المعرفیة- 

، والتي بدورها تساهم في مناخ مالئم لالستثمار.ؤهلة والمتخصصةالمةالقوى العاملعلى 

یعرف انتقال المعرفة من شركات االستثمار األجنبي المباشر إلى الشركات المحلیة بانتشار المعرفة- 
، وبالتالي المساهمة في تحقیق النمو ؤدي إلى تحسین اإلنتاجیة والكفاءة في الشركات المحلیةتالتي

المستهدف، وتنشر المعرفة بالطرق التالیة:االقتصادي 
من خالل نسخ ،ببساطةزز الشركات المحلیة من إنتاجیتهایحدث نشر المعرفة هذا عندما تع

التي تعمل معها في السوق المحلي.إلىالتكنولوجیا التي تستخدمها شركات االستثمار األجنبي
 السوق المحلیة التي تشكلها الشركات یحدث نشر المعرفة عندما تجبر المنافسة الحادة في

ال تواجه خطر ,األجنبیة للشركات المحلیة ٕ ألن تكون أكثر كفاءة في استخدام مواردها، وا
الخروج من السوق.

 تنتشر المعرفة عندما ینتقل الموظفون المحلیون الذین تلقوا تدریبا جیدا خالل عملهم مع
یقوموا بتأسیس شركاتهم الخاصة. أو،یةشركات االستثمار األجنبي للعمل في شركات محل

.59، ص2009بناء اقتصادیات المعرفة استراتیجیات تنمویة متقدمة، دار الكتاب الجامعي، العین ،،وآخروندمحم امین،)1(
221ص2009،األردنعمان ، دار الیازوري،مال داود سلمان، اقتصاد المعرفة،ج)2(
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في سیاسة استهدافآلیات اقتصاد المعرفة ومساهمتهاالفرع الثاني:
هناك بعض اآللیات ,لتطبیق و تفعیل سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر في قطاعات معینة

على النحو التالي:   نقترحها 
االستثماریةأوًال: اآللیات 

نتاجها ونشرها عبر كافة القطاعات االقتصادیة. ومن ستیعاباني وهذا یع ٕ المعرفة وتولیدها وا
، لتیسیر إنتاج التحتیةيوالبنأمثلة هذه االستثمارات: االستثمار في البرمجیات واألجهزة والمكونات 

المعرفة ونشرها وتوظیفها.
ثانیًا: آلیات ترتبط بالموارد البشریة

.رأس المال البشري یهدف للحصول على مداخیل أكثر من التكالیف التي یتطلبهاإن االستثمار في
فالفرد الذي یحصل على قدر معقول من التعلیم .أو المجتمعأي الحصول على منافع سواء للفرد

یمكن من الحصول على وظیفة أفضل فیزداد العائد النقدي.,والتدریب
لبشریة العاملة في مختلف منظمات األعمال، وظهور أهمیة كبرى التحول النوعي في طبیعة الموارد ا

للقدرات الفكریة، فقد أدى إرتفاع أهمیة ودور المعرفة في إنجاز األنشطة اإلقتصادیة إلى زیادة اإلهتمام 
.بالقدرات والفكریة

إلجمالي تشیر بعض الدراسات إلى أنه عندما تكون نسبة رأس المال البشري إلى الناتج المحلي ا
أن رأس المال البشري عالیة في مجتمع معین، ینحو اقتصاده إلى النمو السریع وذلك لسببین: األول هو

، وذلك یأتي عن طریق عمال تلقوا التعلیم الثانوي أو یسهل امتالك التكنولوجیات العالیة من الدول الرائدة
.)1(برأس المال الماديأكثر، والثاني هو أن رأس المال البشري یصعب تعویضه مقارنة 

التقادم السریع المعرفة إلى اقتصادا هبومن جهة أخرى أدت التطورات والتغیرات المستمرة التي یتمیز 
مورد بشري له القدرة على امتالك، األمر الذي أصبح یفرض على منظمات األعمال للمعارف واألفكار

.باستمرارتاج المعرفة مواكبة تلك التغیرات ومسایرتها وله القدرة على إن
ترجع أهمیة االستثمار في الموارد البشریة بشكل عام إلى التغیرات المتوقعة في نوعیة المهارات 

.)2(المطلوبة في المستقبل، حیث ستتحول من المهارات الیدویة إلى المهارات الفكریة

216صمرجع سابق ، راجع، دمحم )1(
)2( kalfaoui hocine : la science en algerie , la science en afrique a l’oube de  siecle paris 2001, p : 21



تطبیق سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر بالجزائر في ظل توجه االقتصادیات نحو اقتصاد المعرفةآلیات فصل الثالث:ال

146

.ثالثًا: آلیات ترتبط بنشر ودعم وتنمیة ثقافة المعرفة
من إنتاج وتوزیع وتسییر وغیرها، حیث یوجد االقتصادیةلمعرفة أساس قیام العملیات أي تكون ا

مجاالت المعلومات في تكوین السلع والخدمات، وسیطرة المعلومات على مختلف استخدام فيتزاید 
.االقتصادالركیزة األساسیة في بناء باعتبارهاالمعلومات الحیاة وبروز صناعة

اإلبداعات ویتأصل وجوده في ظل ثقافة المعرفة التي تحتضن االقتصادهذا حیث ینمو
، ودور المعلومات وأهمیته، وتعظیم قیمة العلم والعلماء والبحث العلمي ونواتج التكنولوجیاختراعاتالوا

ونتائجه وتطبیقاته عبر مختلف مجاالت الحیاة.
بكة جیدة محكمة إلدارة المعرفة والتحكم المعرفة وتنامیه على شاقتصادمن ناحیة أخرى یعتمد 

.تصاالتالابالمعلومات والحاسبات وتكنولوجیا ى، تعنفیها

یشكل أهم األسس ، لیمي والدوليومن المسلم به أن إنشاء هذه الشبكة على المستوى المحلي واإلق
، شاء هذه الشبكة المعرفة. ویمكن القول أن قدرات الدول على إناقتصادوالدعامات التي یقوم علیها 

جرائیة، یمثل حجر الزاویة في األداء إ ومدى ما توفره لها من  ٕ االقتصاديعتمادات مالیة، وآلیات تنفیذیة وا
المستقبلي القائم على المعرفة لهذه الدول.

.ثقافة اإلبداع: آلیات ترتبط بدعم وتنمیة ونشر رابعاً 
وآلیاتها، إحدى األسس الهامة التي االبتكارو حیث تمثل عملیات دعم وتنمیة ونشر ثقافة اإلبداع 

المعرفة، وتدعم نموه وتجدد نواتجه وعوائده، ومن ثم فإن تفعیل هذه اآللیات یمثل ضرورة اقتصادتقود 
معرفیة.

آلیة بالغة األثر بحیث یتقلد رواد اإلبداع عظیم قیمة اإلبداع الفردي ودعمهاكما تشكل عملیات ت
یر د، بحیث یتناسب التقستوى مادیًا ومعنویًا، وعلى المستویین الرسمي والشعبيوصناعة مواقع رفیعة الم

المادي والمعنوي مع الجهود المخلصة المبذولة من العلماء والباحثین في مختلف المجاالت.
رزت هذه التغیرات والتحوالت في منظور الثروة وقیمتها وعائدها، أن تنامت القیم المضافة أفوقد 

لتكنولوجیا وتطبیقاتها، وتداعیات تأثیراتها في حیاة الناس والمجتمعات وما یتطلبه ذلك من للمعرفة وا
اكتساباو اً قتناءإتحدیث. وبات تقدم الدول والمجتمعات وتحدیث واقعها، رهن بتفعیل آلیات المعرفة 

نتاجًا وتوظیفًا في مختلف مجاالت الحیاة.ستیعابااو  ٕ )1(وتولیدًا وا

لدعم البحث العلمي: تطبیق على مجاالت البحث المحاسبي واإلفصاح )اإلنترنت(یة للمعلومات، "توظیف الشبكة الدولد. دمحم شریف توفیق)1(
،جامعة الزقازیق،كلیة التجارة ، المصري لالقتصادتنمیة القدرات الذاتیة والتنافسیة ستراتیجیات، إاإللكتروني" ، المؤتمر العلمي السنوي الثاني 

.1998نوفمبر 3–2
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سیاسة استهداف االستثمار بنیة اقتصاد المعرفة بالجزائر و مدى مالءمتها النجاز:المبحث الثاني
.األجنبي المباشر

أدت المعــدالت المرتفعــة للنمــو التــي اتســم بهــا اقتصــاد المعرفــة إلــى إحــداث طفــرة عیــر مســبوقة فــي 
ة االقتصــادیة الیــوم تصــبح اإلشــكالیف،الفكــر االقتصــادي بشــكل عــام، وفــي الفكــر التنمــوي بشــكل خــاص

مبنیــة علــى وفــرة المعلومــات ولیســت وفــرة المــوارد النــادرة ذلــك أن تــأثیر المعرفــة یغــدو حاســما علــى كامــل 
وأصبحت المعرفة من أهم األصول الرئیسـیة ألي نمـو اقتصـادي، ومنـه تحـول العـالم النشاط االقتصادي،

لــى البحــث و التصــادم مــن أجــل الســیطرة علــى مــن البحــث و التصــادم مــن أجــل مصــادر المــوارد النــادرة إ
.اكبر قدر ممكن من مصادر المعرفة

.الصعوباتو مراحلالالمطلب األول: االنتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة:
یتجه االقتصاد العـالمي أكثـر مـن أي  وقـت مضـى فـي تـاریخ البشـریة إلـى اقتصـاد قـائم علـى المعرفـة، 

رأس المـال، واآلن ا عوامـل اإلنتـاج بأنهـا العمالـة و كالسیكیون قبـل قـرنین مـن الزمـان عرفـو فاالقتصادیون ال
تقنیــة المعلومــات تحــل محــل رأس المــال والبطاقــة كمــوارد قــادرة علــى زیــادة الثــروة، كمــا أن المعرفــة و بــدأت

ـــى ال ـــروة مـــن الجهـــد الجســـماني إل ـــادة الث ـــالزم لزی ـــر مـــن الجهـــد ال جهـــد العلمـــي  التطـــور التقنـــي حـــول الكثی
والمعرفــي وهنــاك الكثیــر مــن أهمیــة وكیفیــة التحــول مــن االقتصــاد المعتمــد علــى المــوارد االقتصــادیة غیــر 

المتجدد إلى االقتصاد المعتمد على تنمیة المعارف بأنواعها والمراحل باختصار هي:

الفرع األول:من مرحلة اقتصاد الطلب إلى مرحلة اقتصاد المعرفة
شــبه اآللیــة فــي و فیهــا اســتخدام الوســائل الیدویــةالتــي ســاد: ( مرحلــة اقتصــاد الطلــب ):المرحلــة األولــى 

.الطلبباقتصادلذلك سمي كمیة اإلنتاجنتاج, وكانت الحاجة تحدد نوعیة و اإل
مالمـح تجلـتحیـث.إنتـاج سـلع و الخـدمات علـى قـدر مـا تتطلبـه الحاجـة الضـروریة للبشـرألنه قام على

كأســـاس لتـــوفیر مـــا تحتـــاج إلیـــه لســـد ضـــروریاتها مـــن ة تعتمـــد علـــى نشـــاط الزراعـــةتكـــتالت بشـــریة منظمـــ
باعتبــار تلــك المرحلــة الثــورة الزراعیــة ، نشــاط اقتصــادي زراعــي منظمــةالحاجیــات الیومیــة مــن خــالل دورة

تهیأت لإلنسان ثم بعد ذلك.األول في ظل اقتصاد الطبیعةالتي أنجبت مجتمعها الزراعي بوصفه التحول
مــن خاماتهــا الطبیعیــة ثــم تشــكیلها علــى هیئــة أدوات نیــات صــناعة األدوات المعدنیــة واســتخراج المعــادنتق

وهكــذا أصــبحت المجتمعــات البشــریة فــي وضــع یمهــد لحــدوث تحــول وغیــر ذلــك مــن مصــنوعات یریــدها،
)1(.اعیةعمیق آخر ینتقل بها إلى بدایة المجتمعات الحضاریة عبر اقتصاد اآللة من خالل الثورة الصن

التــي  بــدأت مــع قیــام الثــورة الصــناعیة خــالل النصــف المرحلــة الثانیــة : ( مرحلــة اقتصــاد العــرض ):
ممـا أدى ,وشاع فیها استخدام الوسائل اآللیة واألوتوماتیكیة فـي اإلنتـاج,الثاني من القرن الثامن عشر

، 259حتى الوقت الحاضر ،.عالم الفكر، العدد 18وكانان، تعریب: شوقي جالل، اآللة قوة وسلطة : التكنولوجیا واإلنسان منذ القرن آر إیه ب)1(
21المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، ص:
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مـنالعدیدظهوربسبب .لصناعةإلى التحول من االقتصاد الزراعي إلى مرحلة االقتصاد القائم على ا
نتـاج سـلع وخـدمات كانـت الجدیـدةالطاقـةمصادر ٕ ، ممـا أدى إلـى زیـادة اإلنتـاج علـى الطلـب وتراكمـه وا

م علـى التفـنن فـي تـرویج تعتبر في حینه كمالیة، بحیث أصبح االقتصاد هو اقتصاد العـرض الـذي یقـو 
یصل إلى مرحلة حاجة الضروریة و الكمالیة و وق الالسلع لزیادة حجم ونوع االستهالك بما یفالبضائع و 

اإلفراط في االستهالك.

التــي بــدأت منــذ بــدایات الثــورة المعرفیــة والرقمیــة تغیــر و المرحلــة الثالثــة : (مرحلــة اقتصــاد المعرفــة ):
حســب مــدى تقــدمها ،شــكل ومضــمون االقتصــاد المعاصــر، حیــث أصــبحت البشــریة تتحــول أوال بــأول

المتقدمــــة منهــــا تاالقتصــــادیاإلــــى االقتصــــاد المعرفــــي الــــذي أخــــذ بــــالنمو لجمیــــع المعلومــــاتي التقنــــي و 
حیـــث أن هـــذا االقتصـــاد ال یعتمـــد بشـــكل كبیـــر علـــى أي عناصـــر مادیـــة بـــل .والمتخلفـــة علـــى الســـواء

تكنولوجیــا المعلومــات، وجــودات غیــر الملموســة (المعرفــة) و المت الغلبــة فیــه للعناصــر المعنویــة و أصــبح
فــــي اقتصــــاد المعرفــــة یقتضــــي رفــــع نســــبة اإلنفــــاق علــــى مشــــاریع البحــــث والتطــــویر نّ الــــدخولأكمــــا
جـد فـي الـدول ، نن مجموعـة مؤشـرات القتصـاد المعرفـةإذ تعتبر هذه النسـبة كمؤشـر ضـم.)PIB(من

ــا ) PIB(مــن2,5 %تتقــارب فیمــا بینهــا ، فالوالیــات المتحــدة تخصــص نســبة المتقدمــة نســب معتبــرة أّم
.2,8 %)1(، والیابان2,3 %خصصون فرنسا وألمانیا فی

لتحـول هـو ایرات هائلة في الفكـر االقتصـادي و وبالتالي شهد الربع األخیر من القرن العشرین تغ
الصـــناعة، وتمثـــل بثـــورة العلـــوم فـــائق التطـــور فـــي المجـــاالت االلكترونیـــة الثالـــث بعـــد ظهـــور الزراعـــة و 

لریـــادة فـــي هـــذا االتصـــاالت دور ایة وكـــان لثـــورة المعلومـــات و والبیولوجیـــة والفضـــائةوالنوویـــة والفیزیائیـــ
أهم خصائص هذا التحول:التحول، وفیما یلي

في االندماجقى الدولي حـول التنمـیة البشـریـة وفرص الملـتبوطالب قویدر، بوطیبة فیصل، االندماج في اقتصاد المعرفة : الفرص والتحدیات،)1(
57صاالقتصادیة، جامعة ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم 2004مارس 10-09المعـرفة والكفاءات الـبشریة  اقتصاد
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سبقتهالتيوالعصورالمعلوماتعصرخصائص:)2- 3(الجدول رقم
المعلوماتالصناعةالزراعةالعصر

إلـــــــــــــــــــــــى 19571957-18001800ما قبل الفترة الزمنیة
الیوم

العـــــــــاملون فـــــــــي عمال مصانعفالحین لطبیعة العما
المعرفة

أفراد/ أفرادأفراد / آلة  أفراد / أرضالشراكة

40، ص1998، عماد عبد الوهاب صباغ، علم المعلومات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردنالمصدر:

المــوارد الخــام التــي تهبهـــا ال یعنــي التحــول الكامــل مــن اســتغالل ،إن التحــول نحــو اقتصــاد المعرفــة
إذ تبقــى الموجــودات المادیــة هامــة ولكــن األهــم فیهــا األفكــار المبتكــرة فــي كیفیــة اســتغاللها لزیــادة .الطبیعــة

فالنشــاطات االقتصــادیة فــي العــالم أصــبحت تعتمــد وبصــورة تصــاعدیة علــى المهــام ،المنــافع االقتصــادیة
رد االقتصـادیة غیـر البشـریة كمـا أن هـذه المـوارد أصـبحت علـى حسـاب المـوا،المتوفرة في المـوارد البشـریة

أهم العوامل الجاذبة لالستثمارات األجنبیة. 
التنافس العالمي في مثل االستثمار أصبح یعتمد أكثر على المهارة إلنتاج أكبر ما یمكن من رأس المال ف

یث كشفت دراسة في عام المتاح، فالمعرفة أصبحت تمثل آلیات االقتصاد في النمو، وخلق الوظائف ح
على االقتصاد المحلي ) إن كل وظیفة في تمایكروسوفحول (تأثیر منتج برمجیات  1995

في شركة بوینغ فرصة عمل جدیدة في والیة واشنطن، بینما خلقت كل وظیفة6.7مایكروسوفت قد خلقت 
خدام منتجات وخدمات قد أصبح جیل الثروة مرتبطا بالقدرة على إضافة قیمة الستهذا و فرصة، 3.8

.)1(تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
مجتمع المعرفة بأنه " ذلك المجتمع الذي یقوم 2003یعرف تقریر التنمیة البشریة العربیة لعامو 

نتاجها وتوظیفها بكفاءة في جمیع مجاالت نشاطات المجتمع:االقتصاد  ٕ أساسا على نشر المعرفة وا
إقامة التنمیة يالحیاة الخاصة وصوال لالرتقاء بالحالة اإلنسانیة باطراد، أوالمجتمع المدني والسیاسة و 

العالم یعیش اآلن مرحلة مختلفة ومتمیزة عما سبقها من مراحل، وقد شاع استخدام تعبیر ، ف)2(اإلنسانیة" 
:3التي تتمیز بما یلي"عصر المعلومات" لوصف هذه الحالة 

.40رسول هاني،كریم سالم حسین الغالبي، مرجع سبق ذكره، صإبراهیم)1(
لألمم المتحدة،نیویورك،الوالیات اإلنمائي،المكتب اإلقلیمي للدول العربیة،البرنامج 2003تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة)2(

.3،ص.2003المتحدة األمریكیة،
.211-210مرجع سابق ، ص،محمد راجـع 3
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لحیاة وبروز صناعة المعلومات باعتبارها الركیزة سیطرة المعلومات على مختلف مجاالت ا- 
األساسیة في بناء االقتصادي الوطني.

بروز األنشطة الفكریة في تأثیرها الواضح على المنظمات واألنشطة في مختلف المجاالت.- 
االستثمار المكثف لنتاج الفكر اإلنساني المتمثل في البحوث والدراسات والتحلیالت الفكریة - 

المستحدثة في مختلف آلیات معالجة متطلبات الحیاة.والمبتكرات
االستثمار المكثف لتقنیات الحاسب اآللي واالتصاالت واإللكترونیات والمزج بینهما لتحقیق على - 

درجة من التواصل والعمل في الوقت الحقیقي.
قلیمیة لیة اإلنتاج الكبیر المتسارع للمعلومات، وارتباط إنتاجها بالمستخدمین لها في شبكات مح-  ٕ وا

وعالمیة هي في ذاتها متشابكة.
والشكل الموالي یعطینا صورة أوضح لتطور المجتمعات حسب العصور التي احتضنتها.

عالثورات الخمسة في تطور المجتم: )1-3رقم (الشكل 

.12, ص:2009نعیم إبراهیم الظاهر، إدارة المعرفة، عالم الكتب الحدیث, األردن, المصدر:

إال ،مطردلم تكون لتحقق نمو اقتصادي ةمالیزیالتجربة وتجدر اإلشارة عل سبیل المثال، أن ال
تلبیة فقد نجحت في تأسیس نظام تعلیمي قوي ساعدها على .یةلبشر اللمواردانعكاسا واضحا الستثمارها

التحول االقتصادي من قطاع كما ساهم هذا النظام بفعالیة في عملیة,الحاجة من قوة العمل الماهرة
صناعي حدیث، وُیوظف التعلیم الیوم كأداة حاسمة لبلوغ مرحلة االقتصاد تقلیدي زراعي إلى قطاع 

نجاح السیاسات التعلیمیة في مالیزیا أدى إلى أن ، فالمعرفي القائم على تقنیة المعلومات واالتصاالت
ا كبیرًا من رأس المال البشريیحقق الذي هو عمود التنمیة وجوهرها.االقتصاد تراكًم
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للدفع بالنمو اقتصادي والتنافسیة، وهو اقتصاد المعرفةإلىوقد وضعت  الحكومة المالیزیة هدف التحول
سنة قد وضعت)Master plan(، وكانت الخطة األم)2010- 2001(جسدته خطةالهدف الذي

2002.)1(

المعرفةلیة التحول إلى اقتصادالصعوبات الرئیسة التي تواجه عم:الفرع الثاني
المعرفة في اإلشارة إلى الصعوبات الرئیسة التي تواجه عملیة التحول إلى اقتصادمن المفید

:)2(الدول العربیة والجزائر واحدة من هذه الدول

التفكیر النقدي ضعف مناهج التدریس القائمة على أسالیب الحفظ والتي تفتقر إلى أسالیب- 1
.اقتصاد المعرفةبداعي.. وعدم انسجام طرق التدریس مع متطلبات التحول إلىواإل

الحیة حقها.. حیث تعطى اللغات األجنبیة،عدم وجود نظام تخطیط لغوي في العالم العربي- 2
االختصاصات العلمیة باللغة العربیة أو لتفعیل إنتاج المعرفة واستیعاب مضامینها مع أهمیة تدریس

.اللغة األخیرة بشكل جیدلیزیة لطالب یتقنون هذهجاالنباللغة 

ومعظم . ضعف مرجعیات البحث العلمي على المستویات الوطنیة في الدول العربیة- 3
أو تساهم بدور مهم , العربیةحاجة االقتصاداتلتالءمالنشاطات البحثیة العلمیة لم یخطط لها 

.للوصول إلى اقتصاد المعرفة

الخاص الذي تبذل جهود عربیة كافیة في مجال توطین التكنولوجیا, خاصة إن القطاعلم -4
.في مجال البحث العلميیستأثر بمعظم النشاطات االقتصادیة العربیة تقاعس عن االستثمار

ي لذا نرى األخذ باالقتراحات اآلتیة في إطار اعتماد اقتصاد المعرفة لربط نتاج المعرفة العلمي والتقن
(بما في ذلك الجزائر):بالمجتمع في الدول العربیة

ملیون شخص من اعتماد مؤشر إنتاج المعرفة المتمثل بنسبة عدد الباحثین والتقنیین إلى كل•
الناتج المحلي اإلجمالي لبیان مدى إضافة إلى مؤشر نسبة اإلنفاق على البحث العلمي إلى، السكان

.ومتطلبات التنمیة في االقتصادات الوطنیة العربیةوالمجتمعارتباط البحث العلمي بالحیاة 

المعرفة حیث یتم إیجاد معاییر واضحة وملزمة للمناهج التعلیمیة تعتمد أركان ومقومات اقتصاد•
.یخدم قطاعات االقتصاد الحقیقي واإلنتاجيالتركیز على التحدیث العلمي والتقني والمعلوماتیة، وبما

بما یساعد على ،العربیةوالتقنیة من اللغات األجنبیة إلى اللغة، میة خاصة للترجمة العلمیةإعطاء أه•
.االقتصادات العربیة باتجاه المعرفةوبما یخدم تحول،وابتكاراً إبداعاالبحث، 

اقتصاد والعلوم مدحت أیوب، اقتصاد المعرفة طریق مالیزیا إل العولمة، مجلة مالیزیا والعولمة،برنامج الدراسات المالیزیة، كلیة )1(
.136ص،2010، جامعة القاهرة،السیاسیة 

یات، قحطان السیوفي)2( 23/12/2012االطالع، العالم العربي وأولویة اقتصاد المعرفة.. الواقع والتحّد
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/print/199822

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/print/199822


تطبیق سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر بالجزائر في ظل توجه االقتصادیات نحو اقتصاد المعرفةآلیات فصل الثالث:ال

152

العلمیة والتقنیة بین تقلل الفجوة،التحتیة الضروریة لبناء قاعدة علمیة راسخةیةإیجاد البن•
.االقتصادات العربیة واقتصادات الدول المتقدمة

المتوفرة، وتوفیر التحتیةیةتستفید من البن،إیجاد أنظمة للبحث العلمي على المستویات الوطنیة•
التنموي للتوجه نحو اقتصاد المعرفةومتطلبات النهوض والتحدیث،مصادر التمویل الالزمة لها

التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالتالمطلب الثاني: تهیئة البنیة

تعذ البنیة التحتیة للمعلومات واالتصاالت األرضیة الصلبة التي تنمو علیها أنشطة االقتصاد المرتكزة 
یكون ، اقتصاد المعرفةإطارتكنولوجیة في ) infrastructure(تحتیةالیةبنالتشیید فعملیة،إلى المعرفة

كصناعة البرمجیات وصناعة معدات اإلعالم ،TICفي تكنولوجیا اإلعالم واالتصال أساسًا باالستثمار 
تخلیقیة إبتكاریة تقوم على إعداد ورسم وتصمیم صناعة:اآللي، وتعرّف صناعة البرمجیات على أّنها

وتنفیذ واختبار برنامج تشغیل للحاسب اآللي والذي یتضمن مجموعة أوامر وتعلیمات للحاسب لیقوم 
.)1(وعة أعمال متكاملة بهدف الوصول إلى نتیجة معینةبمجم

) على الدول النامیة UNCSTDحسب جمعیة األمم المتحدة للعلوم والتكنولوجیا من أجل التنمیة (و 
، بحیث إذا كان )TIC(كي تندمج في اقتصاد المعرفة أن تركز على جانب تكنولوجیا اإلعالم واالتصال 

.)2(، فإنّ عدم استعمالها یكون أكثر تكلفةإقامة بنى تحتیة معلوماتیة مكلفارة بغرض استعمال هذا األخی

كما تشكل تكنولوجیا المعلومات في عصرنا الراهن العنصر األساس في النمو االقتصادي، فالتقدم 
النمو وسرعته الحاصل في التكنولوجیا، والتغیر السریع الذي تحدثه في االقتصاد، یؤثران لیس في درجة 

نما أیضًا في نوعیة حیاة اإلنسان، ومع التطور الهائل ألنظمة المعلوماتیة, تحولت تكنولوجیا  ٕ فحسب, وا
.المعلومات إلى أحد أهم جوانب تطور االقتصاد العالمي

2002، الكویت ، یولیو ، 524یا والمعلوماتیة ، مجلة العربي ، العدد إبراهیم الملیفي ، دبي ، اقتصاد المعرفة وثورة المید)1(
56صمرجع سابق,بوطالب قویدر، بوطیبة فیصل،)2(
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وشكلهامفهوم تكنولوجیا المعلومات و االتصاالتالفرع األول:
على تكنولوجیا المعلوماتتعریف قطاع االتصاالت و عاون االقتصادي تم وفقا لمنظمة التنمیة و الت

أنه قطاع یجمع بین منتجات قطاعي الصناعة و الخدمات و التي أنتجت بغرض نقل و تخزین و عرض 
.البیانات الكترونیا

یشتمل مفهوم تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت على جزأین األول منهما ینصرف إلى
ت واإلشارات بین نظم المعلومات لوجیا االتصاالت، فهي عبارة عن وسائط وأوعیة تیسیر إرسال البیاناتكنو 

الذي تركز على هدفها األساسي و الذي هو توفیر االتصاالت لبالشكو 
اللغة والهاتف األرضي النشر و ا االتصاالت في إرسال اإلشارات واألفالم والطباعة و تتمثل تكنولوجیو 

األقمار الصناعیة واألوعیة ة االتصال األخرى السلكیة منها والالسلكیة و كافة أجهز هاتف النقال و وال
.الممغنطة 

تكنولوجیا المعلومات فهو یشتمل على قسمین رئیسیین  هما صناعة بینما ینصرف الجزء  الثاني إلى 
واحدة لتغطي ما یعرف البرامج و أجهزة المعلومات و الخدمات و تنصهر هذه المكونات في بوتقة 

.بتكنولوجیا المعلومات
حتى یمكن رصد النتائج ,المعلوماتة بتعیین حدود أنشطة االتصاالت و اهتمت نظم الحسابات القومی

االستثمار وما إلیها. یتعلق باإلنتاج والتشغیل والتبادل و نشطة سواء فیمااألاالقتصادیة لهذه 
عدة أشكال منها:مكونات تكنولوجیا المعلوماتوتأخذ 
: فجوى بین إمكانات أجهزة تطورت الحاسبات تطورا مذهال و قد كانت هناك تكنولوجیا الحاسبات

بفكر جدید حیثي رأت أن یكون 1981م اإلى أن فاجأت الیابان العالم ع،قدرة البرمجیاتالحاسب و 
البرمجیات إمكانیاته یفرض على الجهاز هو األداة التي تحقق البرمجیات بعد أن كان هو الذي

قیوده و 
: في بدایة استخدام الحاسبات كانت البرمجیات منفصلة عن أجهزة تكنولوجیا االتصاالت

استخدامه ت مصاحبة لمراحل ابتكار الجهاز وتصنیعه و الحاسب وأصبحت في تكنولوجیا المعلوما
كما تنصرف،المرئیةواع السمعیة و نالتي تشتمل على جمیع التكنولوجیا التي تقوم بنقل البیانات بجمیع أو 

واالتصاالت السلكیة والالسلكیة أجهزة التلفون والتلفزیونألدوات من أمثلة اإلى العدید مناهذه التكنولوجی
.غیرها من األدوات األخرىو 

: حاسب اآللي رامج المستخدمة لتشغیل أجهزة البهي مصطلح عام یشیر إلى جمیع الالبرمجیات
یشتمل المستوى األول على البرمجیات .تقسم البرمجیات إلى ثالث مستویاتالعالقة. و واألجهزة ذات

إنجاز العدید من المهام لمن أجالتي تستعمل بواسطة المستخدم المباشر للحاسب اآللي , و التطبیقیة
بتناول المعادالت الریاضیة المختلفة الحسابات المرتبطةحساب األجور للموظفین بالشركات و ك

هي تلكو ،في حین ینصرف المستوى الثاني إلى برمجیات األنظمة.یرها من األمور األخرىوغ
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غیرها من البرمجیات التي تدعم عمل برمجیات مة التشغیل المختلفة و ظالبرمجیات التي تشمل أن
هي عبارة عن أدوات برمجیة و النوع الثالث من البرمجیات یطلق علیه برمجیات أداتیه. و التطبیقات

.مخطط البرامج و مصمم النظمف منها زیادة إنتاجیة المستخدم و هدال
: یة في مجال هندسة التحكم اآلليیمثل اإلنسان اآللي أحد االنجازات الرئیسهندسة التحكم اآللي،

.البرمجیات وهو نتاج دمج تقنیات الحاسب وااللكترونیات وهندسة التحكم و 
: منضبطة مهما زادت درجة ن صیاغته في صورة یقصد بها أن كل شيء یمكهندسة المعرفة

تولیدها یمكن تفتیتها في صورة عدد من العناصر تبنى منها كل تعقیده, وأن المعرفة واكتسابها و 
.الصیغ المعرفیة 

:دور التكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في اقتصاد المعرفةالفرع الثاني:
علـى قـدر كبیـر مـن األهمیـة لمـا تنطـوي علـى ،تصاالتتكنولوجیا المعلومات و االمؤشراتتعد 

.في الوقت نفسهاالقتصاديعدد من التفاصیل التي ترتبط بالتكنولوجیا و الجانب 
االتصاالت الجدیدة التقى االقتصاد المرتكز على المعرفة بقاعة مع ظهور تكنولوجیا المعلومات و و 

و اإلنتـاجین ازدهار النشـاطات المكثفـة فـي المعرفـة و مشترك بتكنولوجیة مالئمة مما أدى إلى تعزیز 
)1(:االقتصادولهذه األخیر ثالثة تأثیرات في التجدیدنشر التكنولوجیا 

أنهـــا تســـمح بـــدر أربـــاح إنتاجیـــة خاصـــة فـــي مجـــال المعالجـــة و التخـــزین و تبـــادل المعلومـــات فقـــد  -1
ویات عالیـة مـن األربـاح وأصـبحت تحقـق مسـتاستطاعت  الشـركات التـي تعمـل ضـمن هـذا النشـاط أن 

علیهـا بشـكل لیـزداد اإلقبـااخترقت األسـواق الدولیـة بالمنتجـات العالیـة التقنیـة التـي لها أسواق خاصة و 
.كبیر یوما بعد آخر

تعـزز التكنولوجیـا المعلومـات و االتصــاالت الجدیـدة ظهـور و ازدهـار صــناعات جدیـدة وقـد ولــدت -2
ه هذه الصناعات من مات المرافقة لهذه الصناعات نظرا لما تشتمل علیهذه الصناعات طلبا على الخد

.معالجة بیاناتخدمات برمجة و 
لهـا فمـثال خدمـة ةمسـاعدظهور وظائف جدیدة و االستعاضـة بهـا عـن سـابقاتها القدیمـة أو جعلهـا -3

المستحدثة لوظائفاالصحة كل تلك والتجارة االلكترونیة و اإللكترونیةالتعلم عن بعد و كذلك الحكومة 
ـــات عـــن الوظـــائف  ـــد مـــن الفئ ـــر أغنـــت العدی ـــوجي والمعلومـــاتي الكبی التـــي نجمـــت عـــن التطـــور التكنول

.الروتینیة والوظائف التي تقدم من خاللها

وانعكاساته على التنمیة البشریة{نظریة وتحلیل في دول عربیة يالمعرفهدى زویر مخلف الدعمي،عدنان داود محمد العذاري،االقتصاد )1(
,27، صاألردن، عمان 2010األولىشر والتوزیع، الطبعة مختارة}،دار جریر للن
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الجدول المبینة فيو االتصاالت  مجموعة مؤشرات كتاد لتكنولوجیا المعلومات و وقد وضعت األون
ت واالتصـــاالت بـــین شـــرات مقارنـــة بنـــاء القـــدرات فـــي تكنولوجیـــا المعلومـــاتتـــیح هـــذه المؤ و .)3-3رقـــم(

تتیح لصانعي استنادا إلى مجموعة من المعاییر المحددة التي بموجبها,البلدان
.مالئمة لوضع خطط عمل مستقبلیةاسة استنباط سیاسات مناسبة و السیو القرار

و االتصاالت بحسب تصنیف االونتكاد مؤشرات تكنولوجیا المعلومات ): 3-3الجدول رقم(
الدلیل/ 
البعد 

المصادر المؤشرات 

عدد مضیفي االنترنیت لكل فرد -1التوصیل -1

عدد الحواسیب الشخصیة لكل فرد -2

عدد المشتركین في الهاتف النقال لكل فرد-3

ــــــــدولي لإلتصــــــــاالت الســــــــلكیة و  االتحــــــــاد ال
الالسلكیة

ي االنترنیت لكل فردعدد مستعمل-1النفاذ -2

من السكان )ةالمؤویاألمیة ( النسبة -2

اتج المحلي اإلجمالي ننصیب الفرد من ال-3

كلفة المخابرة المحلیة -4

االتحاد الدولي لإلتصاالت السلكیة والالسلكیة

الشعبة اإلحصائیة في األمم المتحدة

البنك الدولي 

لكیةالسلكیة والالسلالتصاالتاالتحاد الدولي 

إنترنیتوجود بدالة -1السیاسة -3

التنافس في االتصاالت المحلیة -2

التنافس في الخطوط المحلیة -3

التنافس في سوق مزودي خدمة االنترنیت -4

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمیة 

السلكیة والالسلكیةلالتصاالتاالتحاد الدولي 

یة والالسلكیةالسلكلالتصاالتاالتحاد الدولي 

السلكیة والالسلكیةلالتصاالتاالتحاد الدولي 

االستخدام-4

حركـــــــــــــــــــة -
االتصاالت 

الحركة الدولیة الداخلیة -1

حركة االتصاالت الدولیة الخارجیة -2

السلكیة والالسلكیةلالتصاالتاالتحاد الدولي 

السلكیة والالسلكیةلالتصاالتاالتحاد الدولي 

المتحدة , نیویورك , األممالتكنولوجیا و االبتكار في المجتمع المبني على المعرفة , كوا , مؤشرات العالم و االسمصدر: ال
49, ص 2003
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تسرع إیقاع التجدید، يتؤدي تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت دورا أساسیا في اقتصاد المعرفة، فه
عل الجماعي الخاص بالمعرفة، وهي عامل هام في وهي أساس له في دورة العمل واإلنتاج، وهي أداة للتفا

:)1(التاليعلى النحو زیادة تبادل المعرفة
ن األثر االقتصادي لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یمكن أن یكون من حیث المؤثرات الخارجیة إ.1

ها المباشرة واآلثار غیر المباشرة بفعل استخدامها وتطبیقها في مختلف قطاعات االقتصاد أكبر من مساهت
كقطاع من قطاعات اإلنتاج.اإلجماليفي الناتج المحلي 

ن أحد أهم المؤثرات الخارجیة هو النمط الجدید لتنظیم اإلنتاج واالستهالك الذي یفضي إلى خفض إ.2
التكالیف وتسریع االتصاالت بین الوكالء االقتصادیین وتحسینها. وفیما یتعلق بالدول النامیة فإن هذه 

ت تكون قد أتاحت فرصا جدیدة لالندماج في سالسل القیمة العالمیة ولتنویع أنشطة اإلنتاج االبتكارا
والصادرات. وفي الوقت ذاته تسهل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت استحداث شبكات وزیادة تبادل 

المعلومات محلیا وعالمیا.

االتصاالت ذاته قد قلصت بشكل ن وتیرة االختراعات المتسارعة في قطاع تكنولوجیا المعلومات و إ.3
كبیر تكالیف الحصول على هذه التكنولوجیات.وقد سمح ذلك بإضفاء طابع دیمقراطي على استخدام 

لتحسین سبل عیشهم ,تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بما في ذلك من قبل الفقراء الذین یستخدمونها
فقر.كما سهل األخذ بهذه التكنولوجیات في برامج الحد من ال

ن تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أوجدت خدمات جدیدة في شكل التجارة اإللكترونیة والتمویل إ
اإللكتروني واإلدارة اإللكترونیة. وهذه الخدمات الجدیدة یمكن أن تساهم في زیادة الفعالیة االقتصادیة. بید 

تولد هذه الخدمات ى لإي المعامالت أن تحدیات أخرى قد تنشأ فیما یخص مسألتي الثقة واألمان ف
اإللكترونیة الجدیدة.

ن استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یتطلب مهارات وأن التعلیم والتدریب یكتسیان مزیدا من إ.4
األهمیة في بناء اقتصاد المعرفة الذي تمثل فیه تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أداة ال غنى عنها.

معلومات واالتصاالت أدت إلى ظهور أنماط جدیدة لتقاسم المعارف واإلنتاج الجماعي ن تكنولوجیا الإ.5
لألفكار واالبتكارات،عادة ما تتخطى نظام تسجیل الملكیة الذي تتیحه حقوق الملكیة الفكریة. ونماذج 

االبتكارات أوسواء في أنشطة من قبیل المصادر المفتوحة للبرمحیات،هذه،” الوصول المفتوح“

النموذجالتنمیة،ألغراضوالتكنولوجیاالعلم:تسخیر2008-2007المعلوماتاقتصادوالتنمیة،تقریرللتجارةالمتحدةاألمممؤتمر)1(
5-4ص،ص2007،وجنیفالمتحدة،نیویوركاألممعام)،واالتصاالت(استعراضالمعلوماتلتكنولوجیاالجدید
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ىلمفتوحة، أو اقتران المعارف المشتركة،أصبحت منتشرة جدا وواعدة من حیث نشر المعارف بسرعة إلا
ان األقل تقدما.دالبل

وسبل االندماج فیه: الوضعیة، المعوقاتالجزائرفي اقتصاد المعرفةتمؤشراالمطلب الثالث:
.تصاد المعرفةاقدورا كبیر في تحدید وضع الدول في مؤشرات اقتصاد المعرفةتلعب

اقتصاد المعرفةتمؤشراوضع الجزائر في الفرع األول:
عتمــد توالتــي ،)1(الــدوليفحســب الدراســة المتعلقــة بقیــاس المعرفــة فــي الــدول المختلفــة، والتــي أعــدها البنــك 

منهجیة تقیم المعرفة بهدف قیـاس وتحلیـل اقتصـاد المعرفـة، وتقـوم هـذه المنهجیـة علـى افتـراض أن اقتصـاد 
عرفة یتضمن أربع ركائز أساسیة هي:التعلیم واالبتكار، والبنیة المعلوماتیة، والحافز االقتصـادي والنظـام الم

فیما یلي:إلیهمالمؤسسي، ونتطرق 
:)Innovation(االبتكار .1

وغیرها من المنظمات التي تستطیع مواكبـة األكادیمیة،نظام فعال من الروابط االقتصادیة مع المؤسسات 
.المتنامیة واستیعابها وتكییفها مع االحتیاجات الوطنیة في ضوء المتغیرات البیئیة العالمیةرفة ثورة المع
:)Education(التعلیم.2
تــوفر الیــد العاملــة أنعلــى الحكومــات یتعــین، وبالتــالياالقتصــادیةوالتنافســیةلإلنتاجیــةأساســي التعلــیم
التكنولوجیـات الحدیثـة فـي العمـل، عـالوة علـى اسـتقطاب إدمـاجلقادر على اأو رأس المال البشريالماهرة
)2(.الالزمین لتحقیق التنمیة االقتصادیةواإلبداعمن العاملین ذوي المعرفة،تالكفاءا

ــــزة تكنولوجیــــا المعلومــــات واالتصــــاالت .3 )Information and Communicationركی
)Technology

وهـي التـي تسـهل نشـر وتجهیـز المعلومـات والمعـارف وتكییفـه مـع االحتیاجـات المحلیـة لـدعم النشــاط 
، وتعــد هـذه البنیــة عنصـرا هامــا فـي إحــداث قـیم مضــافة عالیـةاالقتصـادي وتحفیـز المشــاریع علـى إنتــاج 

التغییر الالزم لالنتقال إلى اقتصاد المعرفة، لكونها األداة األساسیة التي من خاللهـا یسـتطیع األفـراد فـي 
مجتمع المعرفة أن یتصلوا  بكل ما هو جدید من المعارف ، وأن یتبادلوا الخبرات والمعارف حول جمیع 

دول العالم.

)1( World bank,  Meauring The Knowledge in The World Economy, Knowledge Assessment and
Knowledge Economy Index, 200,available at: www.worldbank.

التطبیق، األمم ة:االستراتیجیات وطرائقمتكامل قائم على المعرفة في الدول العربیاللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا ، نحو مجتمع)2(
.14المتحدة، بیروت ، لبنان، ص

www.worldbank
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)Economic Incentive and Institutionalحـــافز االقتصـــادي والنظـــام المؤسســـي:ال.4
)Regime

تهدف إلى التيالالزمة للعمل باقتصاد المعرفةالسیاساتوالذي تتجسد أهمیته في وضع القوانین و 
ختـراع، دعـم بـراءات االوتشـمل هـذه السیاسـاتویسـر،إتاحـةجعل تكنولوجیا المعلومـات واالتصـاالت أكثـر 

.تكنولوجیاالمنتجاتالعلى الجمركیةالتعریفات تخفیضوحمایة الملكیة الفكریة و
والشكل الموالي یبین الركائز األساسیة القتصاد المعرفة:

: الركائز األساسیة القتصاد المعرفة)2-3(الشكل رقم 

c

من إعداد الباحث: المصدر 

وبــاقي الــدول العربیــة فــي مؤشــر مرتكــزات اقتصــاد المعرفــة، نــدرج الجــدول ولمعرفـة وضــع الجزائــر
التالي:

التعليم

احلافز االقتصادي والنظام بنية املعلومات واالتصاالت
املؤسسايت

املؤسسايت

االبتكار

.اقتصاد املعرفة
.



تطبیق سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر بالجزائر في ظل توجه االقتصادیات نحو اقتصاد المعرفةآلیات فصل الثالث:ال

159

العالمدولمعبالمقارنةفي الجزائرالمعرفةاقتصاددلیل:)4- 3(اجلدول رقم 
بینلفجوة

مرتكزأندى
مرتكزوأعلى

اقتصاددلیل
المعرفة

تنقیة
المعلومات
واالتصاالت

التعلیم
دالموارو

البشریة

نظام
اإلبداع

الحوافز
االقتصادیة
والنظام

المؤسساتي

الدولة
الدلیلقیمة

ضمن
دولة135
العالمفي

1.1 3.3 3.2 3.7 3.5 2.6 الجزائر
2.9 6.1 7.2 5.8 4.3 6.9 البحرین

لبحرین
لبحرین

1.2 1.2 1.7 0.5 1.4 1.2 جیبوتي
1.0 4.0 3.5 4.4 4.5 3.6 مصر
3.9 2.6 3.6 2.4 4.2 0.3 العراق
1.2 5.4 4.6 5.5 5.7 5.8 االردن
2.3 6.1 7.3 5.1 5.0 7.0 كویت
1.1 5.0 5.8 5.0 4.7 4.8 لبنان
4.1 3.4 2.5 5.6 3.9 1.5 لیبیا
3.2 2.1 1.9 0.7 1.8 4.0 موریتانیا
2.2 3.4 4.2 2.0 3.7 3.9 المغرب
3.1 5.4 4.9 4.2 5.1 7.4 عمان
1.8 6.0 7.1 5.3 5.8 6.0 قطر
1.9 5.1 5.9 5.0 4.0 5.4 السعودیة
2.8 1.9 3.5 1.3 2.0 0.7 السودان
1.9 2.9 3.5 3.0 3.5 1.6 سوریة
1.2 7..4 5.0 4.1 4.6 5.3 تونس
2.5 6.4 7.1 4.6 6.8 7.0 االمارات
0.1 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 الیمن

:العالمفيدولة135ضمنالترتیب
18 96 99 94 91 109 الجزائر
38 48 38 53 76 48 البحرین
16 132 118 132 134 123 جیبوتي
22 83 93 80 71 91 مصر
57 108 89 106 78 135 العراق
18 62 73 57 55 55 االردن
30 47 36 66 66 43 الكویت
10 68 62 72 68 69 لبنان
64 93 106 56 83 120 لیبیا
46 116 115 129 125 83 انیاموریت
31 92 78 109 88 87 المغرب
50 63 66 87 65 37 عمان
18 49 43 61 54 52 قطر
23 67 57 71 80 61 السعودیة
35 120 96 120 122 131 السودان
24 104 95 100 94 118 سوریة
23 72 65 88 69 65 تونس
35 43 42 77 43 45 االمارات
12 122 116 114 126 116 الیمن

للطباعة.الغریرداراإلنمائي،المتحدةاألممبرنامج،منتجمعرفيتواصلنحو،2009لسنةالعربيالمعرفةتقریر:المصدر
23.ص،2009المتحدة،العربیةاإلماراتدبي،والنشر،



تطبیق سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر بالجزائر في ظل توجه االقتصادیات نحو اقتصاد المعرفةآلیات فصل الثالث:ال

160

یظهر التفاوت في اقتصاد المعرفة بالنسبة لكل دولة عربیة على التفاوت بین أدلة المرتكزات األربعة
قیم أدلة هذه المرتكزات متقاربة ال یتجاوز أن)4- 3الجدول رقم (من یالحظ من العمود األخیر و .ضمنها

،مصر،تونس،لبنان، : األردنبالنسبة لسبع دول عربیة هي1,2ة الفرق بین أدناها وأعالها قیم
أدلة نسبیا بین قیم بالمقابل أظهرت سبع دول عربیة أخرى تفاوتا كبیراو ،جیبوتي و الیمن، الجزائر

اإلمارات العربیة ،السودان،عمان،موریتانیا،لیبیا،العراق،: البحرین هي2,5مرتكزاتها ال یقل عن 
إذ یتمیز دلیل .النظام المؤسساتيإلى مرتكز الحوافز االقتصادیة و ویعود سبب ارتفاع التفاوت. المتحدة

ة األخرى بالنسبة لموریتانیا وعمان، بینما ینخفض هذا هذا المرتكز بارتفاعه عن أدلة المرتكزات الثالث
الدلیل األخیر عن أدلة المرتكزات الثالثة األخرى بالنسبة للعراق ولیبیا والسودان. 

مؤشر جاهزیة البنیة الرقمیة في رتأخالوبالتالي فوضع الجزائر في اقتصاد المعرفة ضعیف، ویؤكد
117ى) إل2010-2009عالمیا في الفترة (113من المرتبةائرذلك، حیث تدهور ترتیب الجز بالجزائر

یوضح ذلك.ي، والجدول الموال)2011-2010عالمیا في الفترة(

بالجزائرمؤشر جاهزیة البنیة الرقمیةمقارنة ) : 5- 3الجدول رقم (
التغیر 2009-2010 2010-2011 الدولة الترتیب 

في الرصیدعربیا في الترتیب الرصید یب الترت
عالمیا

الرصید الترتیب 
عالمیا

0,12 )4( 3,05 113 3,17 117 الجزائر 12

، 2010ة، تقریر من االستثمار في الدول العربیالمصدر:المؤسسة العربیة لضمان استثمار وائتمان الصادرات
.152، صالكویت

هذا التحلیل أن كل مرتكز من مرتكزات اقتصاد المعرفة یعتبر عنصرا ضروریا لتحقیق ونستنتج من 
تشخیص المرتكز األضعف فیها في الجزائراقتصاد المعرفة، وبالتالي من أولویات تطویر اقتصاد المعرفة 

ثم العمل على تطویره مما یؤدي إلى تضییق الفجوة بین مستویات المرتكزات األربعة.
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معوقات اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة وسبل االندماج فیهفرع الثاني:ال
)1(معوقات اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة: نذكر منهامن بین 

إنتاجالتخلف الهیكلي لالقتصاد الجزائري نتیجة استمرار اعتماد على الریع البترولي وعدم بناء اقتصاد - 
علیها دولیا.حقیقي خاضع للمعاییر المتعارف 

غیاب المستوى المطلوب من البنى التحتیة الالزمة للقیام بعملیات االتصال باالنترنت خاصة فیما - 
یتعلق بالتكنولوجیا الالسلكیة واألقمار الصناعیة.

انعدام أو ضعف الوعي بأهمیة التكنولوجیا خاصة، بل وتبني مواقف سلبیة منها أحیانا.- 
.ثورة المعلومات واالتصاالت بین الدول المتقدمة والدول المتخلفةالفجوة الرقمیة التي خلقتها - 
وانتشار الشبكة األسواقالتشریعي الذي ینظم المعمالت االلكترونیة في ظل انفتاح طارغیاب اإل- 

العنكبوتیة.
لوماتیة االفتقار للمواد البشریة والمادیة والخبرات التكنولوجیة التي تمكنها من االنتفاع اقتصادیا من المع- 

والمعرفة وتكنولوجیا االتصاالت.

،من تكنولوجیات المعلوماتتهاسبل اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة واستفادأما عن 
:)2(یتوجب علیها  اتخاذ العدید التدابیر نذكر منها

تیة، واستعمالها لتطویر أو خلق صناعة االمعلومجاإنتتطویر قاعدة مهارات محلیة في مجال - 
مما یسمح بزیادة صادرات بلدنا وكذا عدم االعتماد الكبیر على البترول.,ةمحلی

إعطاء أهمیة أكبر لرأس المال الفكري من أجل بناء مجتمع قائم على المعرفة، فكلما زادت قدرات - 
.اإلبداعیةالعاملین المعرفیة زادت قدراتهم المعرفیة وزادت قدراتهم 

.في البنى التحتیة القتصاد المعرفة جذب وتشجیع االستثمارات األجنبیة - 
نترنت من خالل توسیع شبكاتها، وتخفیض أسعارها لتكون في متناول الجمیع، تعمیم استخدام اال- 

لالنترنت وتوسیع دائرة ةیمكن للجزائر االندماج في اقتصاد المعرفة دون إیالء األهمیة الالزمفال
المتعاملین بالشبكة العالمیة.

لحكومي العام المخصص للبحث والتطویر، واالهتمام بمراكز البحوث والدراسات.زیادة اإلنفاق ا- 
وفر علیه هذه ، نظرًا لما تتالمعرفةلقد خطت الدول المتقدمة خطوات كبیرة في  مجال اقتصاد

بالشكل الذي یزید من القدرة التنافسیة واإلبداععالیة ومستویات عالیة من التطویر الدول من تكنولوجیا
یحقق االستدامة الالزمة.و 

112--111، ص ص 2005، سبتمبر، 08سالمي جمال، سبل اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة، مجلة العلوم االنسانیة، بسكرة،العدد)1(
115-113نفس المرجع ,ص )2(
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ا بالنسبة لل ، فاندماجها في هذا االقتصاد الجدید یطرح أمامها فرصًا وتحدیات كبیرة، جزائرأّم
فالفجوة المعرفیة كبیرة, لكن مواعید االندماج وفرصة التأهیل تفرض حتمیة التفكیر في الرفع من مرتكزات 

اقتصاد المعرفة

اقتصاد في ظلبالجزائرالمباشراستهداف االستثمار األجنبي لتفعیل المبحث الثالث :إجراءات مكملة 
المعرفة

سیاسة استهداف االستثمار التي من شأنها المساهمة في تفعیل من بین اإلجراءات والمیكانیزمات
.یلي، نذكر مااألجنبي المباشر

داف االستثمار األجنبيلالستثمار في نجاح سیاسة استهةأهمیة الطاقة االستیعابیاألول:المطلب 
على قدرة االقتصاد على توظیف االستثمارات بكفاءة لالستثمار ةتعبر الطاقة االستیعابی

لالستثمارةالفرع األول:مفهوم الطاقة االستیعابی
دراسة الطاقة االستیعابیة یجب أن تتركز في التعرف على حجم رأس المال أن"ستفنس"یرى

المكملة له و األخرىاإلنتاجي) الممكن مزجه  بكفاءة وبصورة منتجة مع عناصر (المحلي و األجنب
األجنبي) الذي یمكن أن من رأس المال (المحلي و األمثلالمتوافرة محلیا و بتعبیر آخر تحدید الحجم 

خالل التي تستطیع الدولة استیعابها (استثمارها) بكفاءة امل اإلنتاج األخرى المكملة له و یتضافر مع عو 
فترة زمنیة محددة. 

) التي من االستثمارات (العامة و الخاصةاألمثلبذلك یعرف الطاقة االستیعابیة بأنها " الحجم و 
(محلیة بافتراض توافر الموارد المالیة –سنوات مثال خمس–یمكن تنفیذها بنجاح خالل فترة زمنیة معینة 

." )1(المتاحة اإلنتاجیةأفضل الفنون باستخدام) و و أجنبیة
مجموعة الفرص االستثماریة التي یمكن استغاللها تناول الطاقة االستیعابیة على  أنها تمثلویمكن 

، ونفرق هنا بین ألخر، وهذه الفترة تختلف من اقتصاد بنجاح في اقتصاد ما خالل فترة زمنیة محددة 
الطاقة و ،اإلنمائیةاألهدافل تحقیق المحدودة والتي تقف حجرة عثرة في سبیالطاقة االستیعابیة

النامیة.الكبیرة التي ستترجم إلى المزید من التراكم الرأسمالي مبعث االنطالقة اإلنمائیة للدول االستیعابیة
بینما یعرف البعض اآلخر الطاقة االستیعابیة بأنها " قدرة االقتصاد على توظیف رأس المال  في 

الدخل القومي ال تقل عن معامل إلىإضافاتحقق عائدا مادیا ممثال في بحیث ی,فترة زمنیة معینة

ستثمار بین التقویم واستراتیجیات التصنع، الدار الجامعیة، االسكندریة، مصر، لالةاالستیعابیةقاسم، الطاقىخالد مصطف)1(
.53،ص2006
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التي یتم فیها االستثمار بجانب تحقیق عائد اجتماعي ,المال في بدء هذه الفترة الزمنیةرأس إلىاإلنتاج
")1(مقبول

ةاالستیعابیة یوجد هناك اتفاق تام على مفهوم عام ومحدد للطاقوانطالقا مما سبق، یمكن القول بأنه ال
األهداف التي یسعى المجتمع لالستثمار، حیث أن ذلك یعد مسألة نسبیة تعتمد في تحدیدها على مجموعة 

ومدى وفرة كل من األهدافاإلنمائیة، وأولویة ترتیب تلك جإلى تحقیقها من خالل مختلف البرام
على عملیة التنمیةاالستثمارات وعناصر اإلنتاج األخرى المساعدة وما یمثل ذلك من قیود

ن یؤثر في إعادة ترتیب من شأنه أهو مبدأ أساسي في التخطیط للتنمیةل بمبدأ األولویات و إن العم
لتنفیذ بمفهومه المالي )التكلفة /العائد(معیار كما قد ال تتفق و ،نوات االستثمارقمشروعات و 

ة ما تعكس المتغیرات التالیة : أهداف المجتمع و هذه األولویات عادتأولویاو ،االستثمار
.أهداف التنمیة و التي تنعكس على الخطة ذاتها-1
.قیود التمویل ذاتهااإلنتاج بل و قیود تنمیة ذاتها منها قیود الموارد و القیود الواردة على عملیة ال-2
.هو ما یحدد األولویات الزمنیة للمشروعات االستثماریةاألفق الزمني للبرنامج التنموي و -3
اآلثار المتوقعة للمشروعات االستثماریة فقد تعطي مشروعات مواد البناء أولویة على غیرها إذا ما -4

و التي بدونها تمثل مناطق اختناقات للتوسعات اإلنتاجیةأدى ذلك إلى توسیع طاقاتها 
أو في الدفعة االستثماریة ككل األخرىاالستثماریة في المشروعات 

خاصة بمفهومه المالي كمعیار ،)التكلفة / العائد(ال یمكن االستناد لمعاییر بناءا على ذلك یرى و 
اآلثار اعتبارهابل یجب أن نقرن معه معاییر أخرى تأخذ في ،محدد لقدرة المجتمع على االستیعاب

توزیع االستثمار على تنمیة أثر حجم و لتشابك القطاعي و اأولویات األهداف و و ،لالستثماراالجتماعیة
من منظور تنموي االستیعابیةالطاقة أننخلص،من هذا المفهومانطالقاو .ذاتها االستیعابیةطاقة ال

في التوسعات االستثماریة بشكل كفء وفي المجاالت المرغوبة و االقتصاد على القیام بقدرة هذاهي
.في نطاق زمني محدد ینامیكیة متكاملة ألهداف وقیود عملیة التنمیة و نظرة دإطار

الفرع الثاني: العالقة بین الطاقة االستیعابیة واألهداف اإلنمائیة
فكلما ، بین تقدم عملیة التنمیة من جهة أخرىبین الطاقة االستیعابیة من جهة و العالقة تكون 

مما یترتب ،االستثمارإنفاقاتتقدمت عملیة التنمیة كلما اتسعت عملیة االقتصاد على امتصاص 
.اقة االستیعابیة تبعا لتغیر مرحلة التنمیة التي یمر بها االقتصادعلیه تغیر الط

ضروريكشرط أي رفع معدل التراكم الرأسمالي،التنمیة تهدف إلى االرتفاع بمعدل االستثمارإن
إنفاقاتبینما تمثل الطاقة االستیعابیة قدرة االقتصاد على امتصاص .للدخول في مرحلة النمو الذاتي

. بمعنى أنها تمثل القیود الواردة على قدرة االقتصاد على استیعاب االستثمار المستهدف .راالستثما

. 55قاسم، مرجع سابق، صىخالد مصطف)1(
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على هذا النحو فإن الطاقة االستیعابیة قد تصبح قیدا على عملیة التنمیة بل على العكس فإن أهداف و 
.التنمیة هي التي تتحدد في ضوء الطاقة االستیعابیة

حجم الطاقة ي تربط بین تقدم عملیة التنمیة و التعریفات التترتیبا على ذلك ظهرت بعضو 
" إذا كانت عملیة التنمیة االقتصادیة تتقدم مع مرور الزمن فإن :یقول"ماییر"فنجد أن .االستیعابیة

الطاقة االستیعابیة لهذا االقتصاد سترتفع و حینئذ یتمكن االقتصاد من استخدام رؤوس األموال 
" .براألجنبیة بكفاءة أك

فإذا تفاقمت ،تقدمهبین تعاظم الطاقة االستیعابیة وبین تطور االقتصاد و وهذا یعني الربط
.تقدم االقتصاد رور الزمن دل ذلك على مدى تطور و الطاقة االستیعابیة مع م

التنمیة االقتصادیة المساعدات األجنبیة و عن"وارتست"و"تشنزي"منوفي دراسة أجراها كل 
فإن ذلك یعتبر مقیاسا لتطور ،االستیعابیة تتسع مع مرور الزمن" إذا كانت الطاقة:وصال إلى أنهت

" )1(.قدرته على استخدام رأس المال األجنبي بكفاءةو صاداالقت
الزمن فإنه أیضا أنه : " إذا اتسعت الطاقة االستیعابیة مع مرور"هوكین "في هذا المعنى یقول و 
زیادة قدرتها على استخدام رأس المال  االقتصادي للدولة و األداءبار ذلك دلیال على تحسن یمكن اعت

".األجنبي بشكل أفضل
تلك المجموعة من التعریفات تربط تعاظم الطاقة أو القدرة االستیعابیة بزیادة قدرة أنهذا یعني و 

أنه كلما اتسعت الطاقة , و ءة أكبربكفاس المال األجنبي بشكل أفضل و االقتصاد على استثمار رأ
.زیادة قدرته على استثمار رأس المال بكفاءة كلما دل ذلك على تطور االقتصاد و االستیعابیة لدولة 

والتطویراالبتكار: تفعیل عملیة نيالمطلب الثا
وى مستعلىتحدثالتياالبتكاراتأنإالاالقتصاد،منقطاعأيفيیحدثأنیمكناالبتكار

ةمباشرةفوائدجلبفيالفضللهاكانالشركات االهتمام یركزولذلكالوطني،االقتصادنموعلىجّم
االشركاتقطاعفياالبتكارتقییمعلىیليفیما .الشركاتفرادىصعیدوعلىعموًم

مفهوم وخصائص االبتكاراألول:الفرع
هناك تعریفاتكانتومتنوعة،كثیرةاالبتكارتتناولالتيوالكتاباتقدیم،یللتحاالبتكارتحلیلإن

.لالبتكاركثیرة

صلتهحیثمناالبتكار،علىركزمعظمهالكنواهتماماتهم،المحللینهدفعلىتتوقفكانتلكنها
التكنولوجیة.والعملیاتبالمنتجات

مفهوم االبتكار:- 1

.56قاسم، مرجع سابق، صىخالد مصطف- للمزید انظر: )1(
104-102، ص 1978ر، الكویت،حكمت شریف النشاشیبي، استثمار األرصدة العربیة، دار الشایع للنش-
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Penguin Dictionary of“االقتصاديحسب المعجم Economics”طرح"انهیعرف االبتكار على
إلىتؤديقدأبحاثاالبتكاروتسبقإلنتاجها،جدیدةوسائلأوالسوقفيجدیدةخدماتومنتجات
.")1(السوقلخدمةبعدفیمایطورمااختراع

المالیةویةالتجار والفنیةوالعلمیةالخطواتمجموعهواالبتكارالتنمیةوالتعاونمنظمةوتعریف
ألسالیبالتجارياالستخدامو،محسنةأوجدیدةصناعیةمنتجاتتسویقوتطویرلنجاحالالزمة

البحثلیسو ،االجتماعیةالخدمةفيجدیدةطریقةإدخالأومحسنةأوجدیدةمعداتأووعملیات
.)2(الخطواتهذهمنواحدةخطوةإالوالتطویر

:یشملانهفيراالبتكایختصرالتعریفوهذا

لإلنتاججدیدةطرائقاعتمادولهاالالزمةواألسواقوالخدماتالمنتجاتمجالوتوسیعتجدید-
وتوزیعهوعرضه

.العاملةالقوةومهاراتالعملوظروفالعملوتنظیماإلدارةعلىتغییراتإدخال- 

اه الكالسیكي(ابتكار المنتجات أو االبتكار یجب أن یكون مرنا، لیس في معن″وحسب أحمد بونفور 
الطرق) ولكن في معناه الشامل والعام حسب الوضعیات، التطبیقات، المراحل والمدخالت الموجودة من

."ما یعطي مقترب أوسع لالبتكار الذي ال یقتصر على منتوج أو خدمة جدیدةوهذاقبل.
لى األجیر أن یطور معارفه من خالل ما ومن هذا المنظور أصبح لالبتكار معنى أوسع، أي أنه ع

یتوفر حوله من معلومات معرفیة ثم علیه اختیار ومعالجة هذه المعلومات.
خصائص االبتكار- 2

على تحقیق المؤسساتبرغبةبدأ یفهوعملیة طویلة وتحتاج خبرات طویلة وموارد مالیة.االبتكار
الخطوات التنفیذیة السلیمة حتى تصل إلى حقق عائد مجزي إذا جرت من خالل یمنتج حقیقي 

، وأهم خصائص االبتكار ما یلي:األسواق
ألنه في معظم األحیان ال یكون لدى أو االبتكارأساسي في اإلبداع يءش)Riskالمخاطرة (.1

المخترع علم أو معرفة بما سیتوصل إلیه في المستقبل. ولكن في معظم األحیان إذا توصل المخترع إلى 
في الوصول إلى یكون الفشل األحیانوفي كثیر من ,د ومفید قابل للتسویق یكون العائد مجزيشئ جدی

وبین دراسة المخاطرة للتوصل لالختراعولذلك یجب الموازنة بین البحوث للتوصل ،شئ جدید هو الواقع
إلى أفضل وانسب الحلول لإلبداع.

)1(. R.E. Baxter and Evan Davis, The Penguin Dictionary of Economics, fifth edition London, 1992). p. 215
امیة بالل بوجمعة، " أقطاب النظام الوطني لالبداع: دراسة األولویات للرفع من األداء اإلبداعي في المؤسسات اإلقتصادیة بالدول الن)2(

L’innovation ou l’imitation:levier de croissance des entreprise dans«  " مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول  
les pays en voie  de développement» UNIVERSITE DE SIDI BEL ABBES ;23 et24 Juin 2009.P6
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ا، هو الذي تتم فیه، وأهم مااقبالسیمعقدة وترتبطاالبتكار ظاهرة متعددة األبعاد.2 یمیزها، أساسً
أو التجدید االبتكاریؤدي بالضرورة إلى المن تمییزه عن االختراع، فاالختراعدمن ثم ال بالتغییر،  و 

أو نموذج لتجدید أو تحسین جهاز، أو رسم،لكننا غالًبا ما نخلط بین المفاهیم، فاالختراع".... فكرة، أو 
ال ل اختراع أو فكرة جدیدة استغالالتجدید ال یحدث إال عند استغالبینماو نظام "،منتج، أو عملیة، أ

الجهازأوالجدید،ة، أو النظام أو العملیة الجدیدالجدیدعند أول تداول تجاري للمنتج یحدثتجارًیا، وهو
لتغییر ما، أو خضعویحدث االبتكار أو التجدید عندما ُیطرح في السوق منتج جدید، أو منتج,الجدید

فعملیة االبتكار أو التجدید لتغییر،عندما تستخدم في اإلنتاج التجاري عملیة جدیدة، أو عملیة خضعت
وتغییر اإلنتاج،وتطویر أسالیب السوق،ودراسةهي الجمع بین أنشطة مختلفة (كالتصمیم، والبحث،

لتطویر المنتج الجدید أو عملیة ) وهي أنشطة ضروریة وغیرهاالعاملین، ي، وتطویر الهیكل التنظیم
اإلنتاج ودعمهما.

من أهم)Complex Ability(أو قدرة عقلیة مركبة )Aptitude(االبتكار بمثابة استعداد .3
:)1(مكوناتها

.وتتمثل في غزارة األفكار) Fluency(الطالقة- 
.وتتمثل في تنوع األفكار)Flexibility(المرونة- 
وتتمثل في ندرة األفكار.)Originality(األصالة- 

ویتمثل الذكاء في القدرة على إدراك العالقات المجردة بین .وهناك عالقة وثیقة بین الذكاء واالبتكار
األشیاء أو الموضوعات، وفي القدرة على التعلم وحدة الفهم وسرعته ودقته وصوابه، ویوجد شبه اتفاق بین 

.ج إبداعیة عالیة البد من حد أدنى من الذكاءالباحثین على انه من اجل تحقیق نتائ

إدخال علىفیقومالتراكمياالبتكارأما؛التراكمياالبتكاروالجذرياالبتكاربینالباحثونیفرق.4
سبق قدالتكنولوجیةخصائصهاتكونالتيواإلجراءاتالعملیاتوالمنتجاتفينسبیاصغیرةتتحسینا

.االلكترونیاتمنمتطورةقائقر كإضافةتحدیثهاأوتحسینها
الكثیفةاإلنتاجطرقأوالمنتوجاتفي)االبتكارعملیةمنالمعرفةعلىمؤسساقتصادفيالنموینجم

الداخليالنمولنظریةالمؤسسةالفكریةالمساهماتإلدماجعدیدةألسبابیقودناوالذيبالمعرفة
croissance endogène،نموذجفيخارجیاعامالكنولوجيالتالتقدماعتبرفإذاSolowیتحددأي

التقدم التكنولوجيیعدالجدیدالنموذجحسبفإنهاالقتصادیة،والمتغیراتاآللیاتعنومستقلالنموذجخارج
.داخلیامتغیرا

(PTFالمعرّف الكلیةاإلنتاجیةبنمو للعوامل) Le residue de Solow متبقي سولوویمثل

136، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، الطبعة األولى ،ص قیاس وتطویر اداء المؤسسات العربیة)2007(رضا السید،)1(

درجات من العشر درجات فوق المتوسط 7-6بین مستوى الذكاء فوق المتوسط إلى المستوى الجید( الحد األدنى من الذكاء یتراوح
على األقل)
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:تفسیرهیمكنوالذيالفترةطولعلىاالقتصاديالنمومن70 %إلى50مابین
البشريالمالرأسفياالستثمار-
الجیداألداءذاتوالخاصةالعامةالتحتیةالبني-
االبتكارأوالتكنولوجيالتقدم-

لمؤسسات االقتصادیة : االستراتیجیات المقترحة لدعم عملیة االبتكار والتطویر في لالفرع الثاني
الجزائریة

تطویر ذلكیعنيأنویمكن,باألعمالللقیامجدیدةطرائقإیجادوالتطویراالبتكارتعني إستراتیجیة
كما یمكنالسوق،منمعینةمنافذأوممیزةمتخصصةأسواقدخولأونوعها،منفریدةخدماتو منتجات

كإنتاج السلعالشركةعملیاتمنأكثرأوعملیةفيجذریةتتغییراإجراءاإلستراتیجیةهذهتشملأن
.أساسیةهیكلیةتعدیالتإدخالحدذلكیدخلقدوجیدةبطریقةتوزیعهاأوالخدماتو 

ملزمة االقتصادیةالمؤسسةأصبحتوالتنافسیةالمعرفةعلىالقائمالجدیداالقتصادظلوفيحیث
والتنظیمواإلدارةوالعملیاتاإلنتاجومجاالتوظائفومختلففي...لتجدیدواواإلبداعوالتطویربالبحث
وتكلفة،ونوعاكمااإلنتاجفياألمثلالتحكمفيیساعدبماوالصنعوطرقوالبشریةالموارد المادیةوتسییر

أوالرقميصاداالقتیفرزهمااألقلعلىمواكبةأوبالتغلبلهاوبالتالي تحسین أداء المؤسسة، مما تسمح
بالتعملوالتطویرالبحثفوظیفةمتطورة،جدبمواصفاتإنتاج جدیدةوأسالیبسلعمنالمعرفياالقتصاد

الحقیقيالنقلغیابظلفيخاصةالرقمي،یسببها االقتصادالتيالتكنولوجیةالفجوةتداركعلىشك
المتخلفة.الدولإلىالمتطورةالدولمنللتكنولوجیا

االقتصاد على على سلبا التي أثرتو ،االبتكار والتطویرمشرفة في مجال الالوضعیة غیر ولكن
في العملیات الهادفة و االبتكار والتطویرمجال تبرز حاجة الجزائر إلى االستثمار فيالوطني، ومن هنا 

لیة البارزة بین وهذا بالنظر إلى العالقة الهیكالبلد،إلى تكوین رأس مال بشري حقیقي مستقر داخل 
حراز النمو االقتصادي لدى المؤسساتو االبتكار ٕ ولن یتأتى هذا إال إذا توفرت مستلزمات أساسیة ,ا

:)1(نجمعها في

والتطویر في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة: أمام التحدیات تفعیل عملیة االبتكار،أ.د. شریف شكیب أنور& أ. بالل بوجمعة )1(
نوفمبر 17و 16الملتقى العلمي الدولي حول: المؤسسة االقتصادیة الجزائریة و االبتكـار في ظل األلفیة الثالثة یومي: الراهنة
107-106، صقالمـة، جامعة 2008
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لوتأهیال لرأسماتكوینمستوىیشكلحیثالسوق،احتیاجاتحسبالبشریةالمواردتنمیةوتطویر-1
:اإلطار یجبهذاوفيعامة،بصفةساتالمؤسلتطویراإلستراتیجیةالمحدداتأحدالبشري

االستراتیجیاترسموظیفتهاو ،واالبتكارالتكنولوجیاوللعلومومؤسساتوطنیةمراصدإنشاء
:یليمااختصاصهامنیكونو وقطریا، قومیاالبشريالمالرأستطویرولتثمینالوطنیة

.ثمراكز البحو و للجامعاتوالموجهةتطویروالللبحثالمخصصةاألموالزیادةورفع-
للمؤسساتالجبائیةوالحوافزاإلجراءاتخاللمنالخاص،القطاعلدىالعلمیةالبحوثتدعیم-

.وتتطورتبحثالتي

االبتكارات في عملیة التنمیة االقتصادیة من خالل:مساهمةتوعیة المستثمرین بأهمیة-2
.افة من عناصر الملكیة الفكریة على المنتجتقییم القیمة المض-
یجب على المؤسسات أن یكون لدیهم إمكانیة تحدید ما إذا كانوا یمتلكوا أحد عناصر الملكیة -

.الفكریة وكیفیة تقییمه كأحد عناصر رأس المال
ات التمویلیة وقاعدة معلومات عن التقنیات الحدیثة لتقدیمها للمؤسسلالبتكاراتإنشاء سوق -

.الباحثة عن فرص استثمار جدیدة

ألنه علیه أن تدرك كما أشار عالم اإلدارة ,العمل على تطویر رأس المال البشري بنوعیة عالیة-3
.)1("البشري أداتهااألمریكي أن " الصناعات المعرفیة، األفكار منتجاتها والبیانات مواردها والعقل 

سوقاحتیاجاتلتلبیةذلكو وبین المؤسسات الصناعیةاألبحاثراكز التعاون بین الجامعات وم-4
العمل، والعمل على:

المعلومات الفنیة المتوفرة في براءات استخدامحث الشركات ومراكز األبحاث والجامعات على -
.وتدریبهم على كیفیة حمایة عناصر الملكیة الفكریة التي في حوزتهماالختراع

ومن األبحاثا تأتي وتنتج من الشركات التي لدیها فكر تقدمي ومن مراكز معظم التكنولوجی- 
الجامعات ولذلك یجب الربط والتعاون بینهم.

بین الجامعات ومعاهد اتصالهو خلق قنوات هاالهدف منللتعاونإطارلوضع اتفاقاتعقد - 
. االقتصادیةالبحث العلمي وبین المؤسسات 

/date de consultation ،www.balagh.com)2107/2008//(،.موجودة يف املوقع.ملعرفة....)1(

www.balagh.com/
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المعلومات واستخدامعن طریق الممارسة وتنمیة قدرتهم اإلبتكاریة ختراعاالتعلیم التالمیذ كیفیة -
المتوفرة من البراءات والتعریف بحقوق الملكیة الفكریة

تخصیص جزء من استثمارات المؤسسات االقتصادیة للبحث واالبتكار في مختلف نشاطات المؤسسة، -5
األفكار واالقتراحات خاصة من العاملین.وتوفیر مستلزمات المناخ التعاوني الذي یسمح بتلقي

المتعاملینلدىواإلبداعیةللحمایة الفكریةوآلیةثقافةخاللمنالعلمیةالبحوثنتائجتسویقوحمایة-6
.االقتصادیین

.. وأن ال تترك هكذا كعمل فردي؛ بل یثمن والتحسینات.تشجیع اإلبداع والتطویر والتجدید واإلضافات -7
وفق إطار رسمي داخل المؤسسة ویعتبر وظیفة مركزیة یجب أن یحفز.كل مجهود 

منها:الغرضInnovation Support Servicesاالبتكارخدمات لتشجیع إنشاء-8
.تسلم وتقییم المشروعات اإلبتكاریة- 
.نجاح المشروعاتاحتمالتقییم مدي - 
.مساعدة المشروعات الواعدة- 
تاحة الم-  ٕ والتوجیه الصحیحاالستشارةتوفیر ، و علومات المتخصصةتوفیر مساعدات وا

. للمبتكرین
.توفیر كافة اإلرشادات الالزمة للمبتكرین- 
بیانات قواعد 31صربط المستثمرین بالمبتكرین لتمویل المشروعات اإلبتكاریة وذلك بإعداد- 

.للمخترعین وللمستثمرین والتوفیق بینهم
ا أن تكون قائدة أو تابعة أو نسخة مكررة، والقیادة مهمة فالمنظمات وفق اإلسترات-9 یجیة االبتكاریة إّم

.من أجل الوصول إلیهاالجهودصعبة وعسیرة ینبغي بذل 
تخصیص أموال كافیة لتجسید اإلنجازات البحثیة والتطویریة واإلبداعیة التي تمت في مخابر-10

مار.البحث والتطویر وغیر مجسدة في حیز الستثتومؤسسا
االبتكارات منها:یجب على الحكومات إعداد وتبني سیاسة لتنشیط -11

االبتكاراتمن خالل مؤسسات متخصصة لتقدیم الخدمات، وتمویل بعض هذه االبتكاراتدعم -
لغاء الضرائب من علیها. ٕ وا

.االبتكاراتیجب على الحكومات إعداد وتبني سیاسة لتنشیط - 
.والبرامج البحثیة ونقل التكنولوجیااالبتكاراتالفعالة لدعم التركیز على اإلجراءات - 
.االبتكارتبسیط القوانین والتنسیق بین الوزارات لخلق مناخ لتشجیع - 
وتسجیل االختراعمیزانیة لتقدیم المساعدات الفنیة والمالیة لحث المؤسسات على رصد- 

.االختراعات
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ت صبغة ابتكاریه: وذلك من خالل تثمین البحث واالبتكار، العمل على تشجیع وتطویر مقاوالت ذا-12
وكذا االستفادة من الخدمات االستشاریة وتمثل ,وهذا عن طریق توفیر الموارد البشریة والتجهیزات الالزمة

حاضنات المشاریع االبتكاریة ومشاتل المقاوالت االبتكاریة أمثلة لبیانات توفر فرص النجاح لعملیة 
:1(یليینبغي العمل على ما للتطبیقالصالحةواالبتكاراتولتفعیل األفكار.ة عند بدایاتهااالبتكار وخاص

مستحدثةوالعملیاتجدیدةمنتجاتتصمیمفيابتكاراالعمالءأكثرمعالتعاون-
سسة،المؤ منتجاتاستخدامفيمنهمكلتواجهالتيالمشكالتحلفيالتعاونمنالعمالءتمكین-

باحتیاجاتهمللوفاءفي منتجاتهاوالتوسعالمشكالتلهذهالمؤسسةتقدمهاالتيالحلولوتطویر
منتجاتیتعلق باستخدامفیمالمشكالتهممفصلةحلوللتصمیمالالزمةباألدواتالعمالءتزوید-

المؤسسة

المعرفةاقتصادظلفيالوطنيلالقتصادالتنافسیةالقدرةدعمالثالث:المطلب
لالستفادة من تنبع أهمیة القدرة التنافسیة من كونها تعمل على توفیر البیئة التنافسیة المالئمة 

،بما یؤدي إلى تحسین اإلنتاجیة واالرتقاء بمستوى نوعیة اإلنتاج ورفع مستوى األداءلمعرفة اتاستخداما
إلى التطورات الهائلة في تكنولوجیا ، إضافةمعرفةمواكبة متطلبات االندماج في اقتصاد اللذلك و 

المعلومات واالتصاالت.
نما تنافسو ،في األسواق الدولیةلكي ینافسلمیزة نسبیةالمیزة التنافسیة تعني عدم حاجة البلد  ٕ من ا

.ذلكأهمیة المعرفة فيالتكنولوجیا والعنصر الفكري في اإلنتاج ونوعیة اإلنتاج وفهم خالل االعتماد على
المعرفةاقتصادفيالتنافسیةللقدرةالمتغیرةالطبیعةول:األ فرعال

ا عن  تتجسد إحدى السمات األساسیة في اقتصاد المعرفة في تزاید تركیز القیمة المضافة بعیًد
الحلقات أو المراحل المعتمدة على ،لصالح)السیما اإلنتاج المعتمد على كثافة العمالة(حلقات اإلنتاج

افة التكنولوجیة والمعرفیة في سلسلة القیمة. وبناء على ذلك أصبحت هذه العوامل تشكل الطریق الكث
القیمة.للمنافسة، المصحوبة بزیادة roadhighالحدیث

)1( Patricia B. Seybold, Outside Innovation: How Your Customers Will Co-Design Your Company's Future,
Publisher: Collins,ISB0061135909 ,October 2006,P: 432

بدأت تفقد هذه العوامل.تسمح لها بإنتاج رخیص تنافسيوموقع جغرافيلتي تتمثل تقلیدیا في ما تمتلكه الدولة من موارد طبیعیة ا
من خاللها فقدان المیزة التنافسیة للمنافسة بسهولة،أهمیتها بشكل سریع ومتزاید
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منSelznickویعتبر، 1939سنة "Chmberlin"المفهوم األساسي للمیزة التنافسیة یرجع إلى
"Schendelوبعد ذلك جاء التطور التالي للمیزة حینما وصف،1959سنة التنافسیةربط المیزة بالمقدرة

المیزة التنافسیة بأنها الموضع الفرید الذي تطوره المؤسسة مقابل منافسیها عن طریق نمط "Hofer"و
ووضعوا الجیل التالي 1985سنة "M.PORTER"و1984سنة "Day"نشر الموارد،وبعد ذلك جاء 

حیث اعتبروا المیزة التنافسیة هدف اإلستراتیجیة المتغیر التابع، یة للمیزة التنافسیة،من الصیاغة المفاهیم
"ولیس شيء یستخدم ضمن اإلستراتجیة، وتبریرهم لذلك هو أن األداء المتفوق یرتبط بالمیزة التنافسیة

Reed" و"Defillipi" 1990سنة.

صاحب )MICHAEL PORTER")1""ل بورترولقد وضع أستاذ إدارة األعمال األمریكي "مایك
نظریة المیزة التنافسیة نموذجا لقیاس التنافسیة باالستناد إلى األسس الجزئیة، وذلك على اعتبار أن 

التنافس یتم بین الشركات ولیس بین الدول، في حین یستند نموذج القدرة التنافسیة المعتمد من قبل تقریر 
.یتم بین الدولسوذلك على اعتبار أن التنافلكلیة،إلى األسس االتنافسیة العالمیة

، قام بورتر بتطویر منهجه وتطبیقه على لدفع القدرة التصدیریة للدو ىإلوفي ظل تصاعد الدعوة 
لبیان لعوامل التي تكسب  منشأت اقتصادیة بعینة مزایا تنافسیة في التعامل  في الكلياالقتصادمستوى 

)2(أسواق عالمیة

قا من ذلك صنف "بورتو" العوامل المحددة للمیزة التنافسیة في نشاط معین بأربع مجموعات تتمثل وانطال
:)1(في ما یلي

ظروف عوامل اإلنتاج ومدى توفرها.
ظروف الطلب من حیث حجمه وأهمیة تأثیراته وأنماطه.
وضع الصناعات المرتبطة والمساندة لذلك النشاط ومدى وجودها.
ي والتنافسي للمؤسسة من حیث وجود البیئة المعززة للقدرة الوضع االستراتیج

التنافسیة.
وبناء على أن مفهوم القدرة التنافسیة واسع ویتجه نحو ثالثة مستویات(المؤسسة، القطاع، الدولة)

- 72/08/2007-"،أعمال ندوة المزایا التنافسیة للمنتجات العربیة، دمشقاالبعاد الدولیة والنظریة للمزایا التنافسیةمنیر الحمش،)1(
.43الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة، ص

ا)2(

26-08-200743
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تسعى إلى كسب حصة في السوق الدولي، تختلف عن التنافسیة المؤسسةفالتنافسیة على صعید 
تمثل بمجموعة من الشركات العاملة في صناعة معینة، وهاتان األخیرتان تختلفان عن تنافسیة لقطاع م

سنكتفي بتناوله من جانب الدولة ، وعلیهدولة تسعى إلى تحقیق معدل مرتفع ومستدام لمداخیل األفراد
الذي یهمنا في هذه الدراسة.

وأن تنافسیة الدولة تتسع لكي ،رفاهیة الدولةمفهوم التنافسیة على مستوى الدولة یتعادل مع مصطلح
الصادرات تشتمل على العدید من العوامل مثل اإلنتاجیة واالبتكار التكنولوجي واالستثمارات وأسعار 

.)2(وغیرها من العوامل، والواردات ومیزان رأس المال وظروف العمل والضرائب و االستقرار السیاسي

هيقدرة التنافسیة ال، أنالصادر عن المنتدى االقتصادي العالميلعالمیةتقریر التنافسیة اعرف وی
قدرة االقتصاد الوطني على تحقیق مكاسب سریعة ومستدامة في مستویات المعیشة ، حیث تعكس القدرة 

التنافسیة الصفات الهیكلیة األساسیة لكل اقتصاد وطني.

وأن رفع ،لتنافسیة على مستوى الدولة هو إنتاجیة الدولةإلى أن المفهوم الوحید الشامل لبورترویشیر 
ة داخل الدولة یتوقف على قدرة شركات الدولة على تحقیق مستوى مرتفع من اإلنتاجیة مستوى المعیش

وزیادتها عبر الزمن، األمر الذي یضمن تحقیق معدل نمو مرتفع ومستمر لدخل الفرد.
و احتوائه خدم على مجال واسع معاییر متفاوتة وغیر محددة، وانطالقا من أن مفهوم التنافسیة یست

فإنه یمكن تعریف القدرة التنافسیة بأنها تتمثل في الكیفیة ،على الكثیر من المتغیرات االقتصادیة وغیرها
جراءات معینة تؤدي إلى تمیزها عن منافسیها وتحقق لنفسها  ٕ التي تستطیع بها الدولة أن تستخدم تدابیر وا

والتمیز علیهم. وبالتالي فإن القدرة التنافسیة للمنتجات السلعیة والخدمیة محصلة لعوامل عدیدة التفوق
متداخلة ومتباینة في أنماطها وتأثیراتها.

المعرفةاقتصادظلفيالوطنيلالقتصادالتنافسیةالقدرةاستدامةمحددات:الثانيالفرع
اس بقدرته على تحقیق معدل مرتفع ومستمر لمستوى المعیشة وبما أن المیزة التنافسیة لبلد ما تق

ومستوى تدفق االستثمار ألفراده ، فإن أهم المحددات التي تؤثر في هذه القدرة هي معدل الصادرات

حالة –التحالفات اإلستراتیجیة ودورها في تدعیم القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةودي،أ. بوجمعة بالل & أ. محمد مسع)1(
. 2008جامعة عنابة،ى، منتد10ص-الجزائر

إن العالقة ما بین التنافسیة على األصعدة الثالثة المذكورة، المنشأة، القطاع والدولة هي عالقة تكاملیة، بحیث أن أحدها یؤدي إلى
األخر، فال یمكن الوصول إلى قطاع أو صناعة تنافسیة دون وجود شركات ذات قدرة تنافسیة قادرة على قیادة القطاع الكتساب مقدرة 

تنافسیة على الصعید الدولي، وبتالي الوصول إلى مستوى معیشة أفضل على صعید الدولة.

)2( UNCATAD,Environment ,International  competitiveness and development lessons from Epirical studies
TD/B/WG,6/10, 12 sep,No (7964C1),1995,p4
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األجنبي لما لهما من أثر كبیر في رفع معدل الدخل الفردي إذا ما تم توجیههما إلى قطاعات ذات قیمة 
مضافة عالیة.

لخلقمواتیةمحلیةبیئةتوافرالمحددات األساسیة التي تضمنتسأل عنPorterلیل في تحو 
؟التنافسیةالقدرة

)1(:هيالمستدامةالتنافسیةالقدرةمصادرأنPorterبین ومن خالل اإلجابة 

میزتهالتحقیقمحددةإستراتیجیةتتبنىأينشاطها،مجالنطاقفيألهدافهاالمؤسسةتحدیدضرورة•
)...التركیز،المنتج،تنویعالتكلفة،خفضاستمراریتها (إستراتیجیةضمانوالتنافسیة

علىالبیع )،بعدماخدماتتوزیع،تسویق،( إنتاج،بهاتقومالتيالنشطةكافةمعالمؤسسةتتعاملأن•
القیمة).سلسلة واحدة (سلسلةفيحلقاتأنها

:كاآلتيفهيلمؤسسةالتنافسیةللقدرةةالرئیسیالمحدداتأما
التنافسیة،القدرةمحدداتكأحداإلنتاجعوامل•
لعواملالنسبیةالندرةتقودفقدفقط،اإلنتاجعواملعلىللمؤسسةالتنافسیةالقدرةخلقفياالعتمادیمكنال

یمكنالتيوالتنافسیةالمیزةمحدداتأحدتشكلأنهابلاالبتكار،والخلقالمؤسسة إلىتدفعواإلنتاج
.الضرورةعندالخارجاالستیراد منأوالتجدیدوالخلقخاللمنعلیهاالحصول

.التنافسیةالقدرةمحدداتكأحدالمحليالطلب•
یعكسأنعلىوقدرتهتشبعهوسرعةتقدمهونوعیته ومدىالمحليالطلبخصائصدراسةضرورة

ماكثیراالعالميالسوقمع متطلباتیتفقوالتشبعوسریعوتعقداتطوراأكثرطلبفوجودالعالمیة،الذواق
التنافسیة.جوهرهوالذيالتطویرو التجدیدعلىیدفع

المحلیة.المنافسةسیادةوأهدافهاوالمؤسسةإستراتیجیة•
التنافسیةالقدرةصناعةفيالمحليالسوقفيالمنافسةتلعبهالذيالهامالدورالمحددهذایتضمن

خاللمنالسعریة،غیرلمنافسةصورعنالبحثعلىالمؤسساتالمنافسة المحلیةتدفعإذللمؤسسة،
یؤهلهامحلیاالتنافسفيالمؤسسةفنجاحثمومنالمنتج،جودةو الكفاءةمستوىرفعوالتطویروالتجدید
.الدولیةاألسواقإلىللولوج

في تحقیق المیزة التنافسیة في ظل اقتصاد مبني على دورا هاما ات تطویر الكفاءعملیة وتلعب 
الكفاءة أو الكفاءات مجموعة من المعارف النظریة والعملیة والسلوكیة التي تتجمع في ،وتعنيالمعرفة

تنسیق دینامیكي یفرض على المؤسسات الیوم صقلها وتطویرها من خالل العدید من أسالیب التكوین 
والتي تمس مختلف الجوانب العملیة والسلوكیة والعلمیة للكفاءة، حیث تساهم ،لم والتدریبوالتطویر والتع

اقتصادیةأوراقسلسلةالمالیة،واالقتصادیةالدراساتوالبحوثمركزمحدداتها،والتنافسیةالقدرةمفهوم،الجرفطعیمةمنى)1(
9ص:2002القاهرةجامعة،19عدد
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متجذرة في ثقافة المؤسسة مشكلة بذلك واحدة من موارد إستراتیجیةهذه األسالیب في خلق كفاءات 
توضیح دور تطویر الكفاءات فيیمكن و ,المؤسسة المعرفیة في ظل سیاق اقتصادي عالي التنافسیة

الشكل التالي:تحقیق المیزة التنافسیة من خالل 

:)1(ولبناء قطاع عربى تنافسي ، ال بد من االلتزام بعدة أركان أساسیة
.مستقرةكلیةاقتصادیةبیئةعلىالمحافظة-1

ة تشیر البحوث واألدبیات الحدیثة حول الدول النامیة أنه توجد حاجة ماسة لخلق بیئة عامة داعم
لالستثمار الخاص، وكذلك لتأسیس الشركات، ونموها ویجب على الحكومة أن تسرع جهودها الرامیة إلى 

) فى االقتصاد بوجه Market failuresإزالة أوجه الخلل التي تشوب السوق وتعالج اخفاقات السوق (
.عام 

.یمیةوالتكنولوجیة،والتعلوالعلمیةالتصنیعیةالسیاساتبینالوثیقالتكامل-2
إلقامة تلك األواصر من التعاون، یجب أن یتم التغلب على العوائق المتصلة بتداخل الصالحیات 
والبیروقراطیة، وانعدام التنسیق بین األطراف المختلفة . فبدون وجود أواصر فعالة للتنسیق بین السیاسات 

مشتتة، ومفككة، ظل جهود التنمیة، وكذلك بین المؤسسات واألطراف الفاعلة التي تدیر عملیة التنفیذ، ست
على القدرة التنافسیة للقطاع .–إن وجد –وغیر مترابطة، ولن یكون لها سوى تأثیر ضئیل 

.االقتصاديدورهاوتعزیزوالتعلیمیةالعلمیةاألساسیةتطویر وتنمیة البنیة- 3

،العدد5إنسانیة،السنةعلوم،مجلةالمعرفةاقتصادظلفىالعربیةالصناعةتنافسیةتعزیز،األسرجالمطلبعبدحسینراجع)1(
WWW.ULUM.NL.متاح فى موقع المجلة، ھولندا2007خریف،35

االقتصادیةدور تطویر الكفاءات في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة )3- 3(الشكل رقم 

الملتقى العلمي الدولي ،دور تطویر الكفاءات في بناء المیزة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة،صولح سماح & أ. ربیع مسعود املصدر: 
.130، صقالمـة2008نوفمبر 17و 16حول: المؤسسة االقتصادیة الجزائریة و االبتكـار في ظل األلفیة الثالثة   یومي: 

يزة ـبناء امل
التنافسية 
للمؤسسة

اإلقتصادية

التكوين

التدريب باملرافقة املرتكز التعلم
على الكفاءات

اءاتــالكف

املعارف 
العملية

املعارف 
النظرية

املعارف 
السلوكية

التكوين املرتكز 
على الكفاءات

اءاتـر الكفـتطوي
اءات ـكف

إسرتاتيجية

WWW.ULUM.NL
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ج عن ذلك في طبیعة القدرة مع تزاید دور المدخل المعرفي والمهاري في اإلنتاج والتحول النات
التنافسیة، أصبحت البنیة األساسیة العلمیة والتعلیمیة أهم عامل اقتصادي في عالم الیوم . فبدون قوة 
عاملة على درجة عالیة من التعلیم والمهارة، وأساس قوي من البحث والتطویر و االبتكار، والتعلیم 

ن جهة وبین العمل االقتصادى من جهة أخرى، ستظل القدرة المستمر، والروابط القویة بین العلم والتعلیم م
التنافسیة تتآكل على المدى الطویل وینبغي أن یتخطى الدور الحاسم للنظام التعلیمي على وجه 

.الخصوص هذه الوظیفة االقتصادیة المباشرة

الفرع الثالث :العالقة بین التنافسیة واألهداف اإلنمائیة
عیة المتقدمة یمكن للمنشأة المنتجة زیادة قدرتها التنافسیة دون اللجؤ الى اعادة في البلدان الصنا

هیكلة االقتصاد الوطني, كما یمكن للمنتجات الوطنیة على المستوى الوطني تحسین قدرتها التنافسیة دون 
یة للمنتجات لكن الحدیث عن القدرة التنافس،يالحاجة إلى إجراء تغییرات هیكلیة أساسیة لالقتصاد الوطن

الوطنیة في بلد نام (كما هو حال البلدان العربیة) غیر ممكن بمعزل عن إجراء تغییرات هیكلیة أساسیة 
.)1(التنمیة عملیة و هذه التغییرات تقع في صلب ،في االقتصاد الوطني و في المنشآت المنتجة ذاتها

الرامیة إلى إعادة تأهیل وهیكلة اقتصادیاتها لذلك أخذت الدول النامیة في تبني السیاسات اإلصالحیة 
وتهیئة البیئة االقتصادیة المواتیة والداعمة لقدرتها التنافسیة في اقتصاد عالمي مفتوح أمام التجارة وتدفقات 

رؤوس األموال .

أو ویفترض العمل على زیادة القدرة اإلنتاجیة للمنتجات الوطنیة توفیر ما یحتاجه اإلنتاج المحلي 
لتأمین مصادر ،جزء هام من هذه الحاجة. فضال عن توفیر قسما منها للتصدیر إلى األسواق الخارجیة

من القطع األجنبي الالزم لعملیة التنمیة. وهذا ما یقود إلى أحد القضایا الرئیسیة للتنمیة أ ال وهي قضیة 
كفایة أو وفرة اإلنتاج الوطني.

ي ودرجة عالیة من النمو االقتصادي ورفع معدالت التنمیة وتعتبر قضیة تحقیق فائض اقتصاد
ثم تخفیض كلفة المنتج الوطني, تعتبر هذه القضایا جمیعها من نالبشریة وزیادة إنتاجیة العمل وم
وهي بذات الوقت من قضایا تطویر المنتج الوطني وزیادة القدرة ،القضایا الرئیسیة للتنمیة الشاملة

یرتبط على نحو وثیق بإعادة هیكلة الجهاز اإلنتاجي الوطني وتحریك وتفعیل التنافسیة. وهذا األمر
المحددات الهیكلیة لتوسیع وتعمیق القاعدة اإلنتاجیة للمجتمع ولزیادة كفاءة اإلنتاج الوطني. 

ق ذلك أنه من الصعب تحقی،ومن هنا تأتي العالقة الوثیقة بین تحقیق التنمیة, وتحقیق القدرة التنافسیة
وبالتالي تحقیق القدرة التنافسیة للمنتج الوطني, ،االرتقاء بمستوى اإلنتاج الوطني من حیث الكمیة والنوعیة

ما لم تتحقق خطوات جدیة لتنشیط عملیة التنمیة الشاملة. ویظل من المهم توجیه الجهود في إطار جهود 

)1(48
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یل المحددات الهیكلیة لتوسیع وتعمیق وتحریك وتفع،التنمیة نحو إعادة هیكلة الجهاز اإلنتاجي الوطني
و بالتالي تطویر المنتج الوطني وزیادة قدرته ،القاعدة اإلنتاجیة للمجتمع ولزیادة كفاءة اإلنتاج الوطني

الخارج.التنافسیة في الداخل و 
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الخاتمة
آخذة في التوسع واالنتشار في قتصاد المعرفةفي طل اإن ثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

ثمارولجني،الدولهذهستساهم في تحدیث اقتصادات،تحقیق طفرة تكنولوجیة كبرى لالدول النامیة
.اقتصاد المعرفةتیحها یإليالفرص

ا بالنسبة لل في ما خلصنا إلیهبحسالجدیدفي هذا االقتصاد فوضعیتها السیئة في مؤشرات،جزائرأّم
لكن مواعد االندماج وفرصة التأهیل تفرض ،یطرح تحدیات كبیرة، فالفجوة المعرفیة كبیرةهذا الفصل، 

والتي تشمل التعلیم واالبتكار، والبنیة المعلوماتیة، (–حتمیة التفكیر في الرفع من مرتكزات اقتصاد المعرفة 
ما تحمله افس مع بدایة األلفیة الثالثة، و نالتإلىإذا كانت تطمح -)والحافز االقتصادي والنظام المؤسسي

استهداف االستثمار األجنبي المباشر في ظل توجه لعل من أهمها سیاسة،من مالمح جدیدةاأللفیةهذه 
وذلك حتى نقلص من التأخر المسجل في مؤشرات اقتصاد المعرفة ،نحو اقتصاد المعرفةاالقتصادیات 

.سیاسة استهداف االستثمارلبالنسبةمن التجربة التایلندیةبالنسبة للجزائر، ونوصي باالستفادة 

تحقیق نوع من التكامل العمل علىاالندماج في اقتصاد المعرفة علیهاالجزائرومن تم لتحقیق
العلمي من خالل التركیز على البحث،المادیة (النفط)االقتصادي خاصة بین مواردها البشریة وثرواتها

تباعوجیا وتوطین التكنول ٕ وتجاوز المعوقات التي تعترض ،المعرفةسیاسات اقتصادیة رشیدة لتوظیفوا
.القتصاد المعرفةيالمعرفة العلمیة والتقنیة كمدخل أساسإنتاج
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الباب األول:خاتمة 
فالمباشر واألهدااستهداف االستثمار األجنبي لسیاسةتناولنا في هذا الباب اإلطار النظري

محل الدراسة.بدایة ذلك بالفصل األول الذي عالجنا فیه سیاسة استهداف االستثمار األجنبي اإلنمائیة
المباشر وعالقتها باألهداف اإلنمائیة في الفكر االقتصادي، وذاك على ثالثة مستویات. درسنا في 

حیث ،تصادي التنمويمفهوم سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر في الفكر االقالمستوى األول
ینطوي مفهوم سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر على استخدام المواد الترویجیة المختلفة لجذب 

وذلك . بدال من جذب االستثمار األجنبي المباشر بشكل عام،أنواع معینة من االستثمار األجنبي المباشر
زیادة معدالت النمو و ، تنمیة الصادراتلتكنولوجي و لتحقیق أهداف اقتصادیة محددة مثل تحسین المستوى ا

االقتصادي، وذلك لالستفادة من مزایا الموقع وخفض مخاطر االستثمار مقارنة بالدول األخرى.

تحلیل مفاهیم األهداف اإلنمائیة محل الدراسة،أوال، النمو االقتصادي. أما المستوى الثاني فتناولنا فیه
اتج المحلي أو إجمالي الدخل الوطني بما یحقق زیادة في متوسط نصیب الفرد حدوث زیادة في إجمالي الن

السلع هو عملیة إخراج وثانیا، الصادرات غیر النفطیةخالل فترة زمنیة  معینة.الحقیقيمن الدخل 
وبیعها بصفة رسمیة مقابل قیمة مالیة مقدرة عادة ما تكون بالعملة الصعبة،والخدمات خارج حدود الدولة

التحلیل النظري ألهمیة سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر المستوى الثالثفي حین تناولنا في 
حسبكما أبرزت نماذج النمو االقتصادي المختلفة العوامل التي تحدد االستثمار، فنجد أن االستثمار 

قة االدخار بالدخل وبالتالي "هارود ودومار" دالة في التغیرات في مستوى الدخل، وذلك نتیجة ثبات عال
یتحدد االستثمار بمستوى الدخل ومستوى االدخار، وأن زیادة االستثمار والعمالة والتقدم التكنولوجي في 

.ظل العمالة الكاملة یؤدي إلى زیادة معدل النمو االقتصادي

ذلك ألنات، واتضح أیضا أن سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر تعمل على تنمیة الصادر 
.االنفتاح و تحریر التجارة یحفز بشكل قوي االستثمار األجنبي المباشر المتجه للتصدیر

مكانة سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر فتناولنا فیهأما الفصل الثاني من هذا الباب
رسنا في المستوى األولوذاك على ثالثة مستویات. دالجزائرفي االستراتیجیات اإلنمائیة في

مالیةإمكانیاتلهاسخرت، حیث)1989- 1967التنمویة خالل المخططات اإلنمائیة (االستراتیجیات
منالمحققةالنتائجإن، لكنالمدىطویلةتنمویةخطةخاللمنالمجهوداتهذهوتمت،ضخمة

.المستهدفةتالطموحامستوىفيتكنلماألهداف اإلنمائیة
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االستراتیجیات التنمویة بالجزائر في ظل اقتصاد السوق واالنفتاح على توى الثاني فتناولنا فیهأما المس
في الجزائر والتحول حتمیة تغیر النمط االقتصادي، حیث أن)2000-1990االستثمار األجنبي المباشر(

من بینها فشل اإلصالحات الذاتیةمبررات الإلى اقتصاد السوق ، كان سببه جملة من
(إعادة هیكلة المؤسسات، استقاللیة المؤسسات) و استمرار االختالل الهیكلي زادت حاجة الجزائر 

1989للمساعدات االئتمانیة من المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیة وتطور عالقتها معها اعتبار من سنة 

كثر انفتاحا وتجلى بتطبیق بعض اإلصالحات صدر العدید من القوانین تعد لهذا التوجه نحو اقتصاد أ
ذلك في العدید من القوانین التي تهیئ اإلطار العام لخوصصة المؤسسات العامة وتحفیز القطاع الخاص 

والتقلیص من التسییر اإلداري لالقتصاد الوطني.

) و مكانة سیاسة 2014-2001إستراتیجیة اإلنعاش االقتصادي (المستوى الثالثفي حین تناولنا في 
وضعت الجزائر برنامج حیث اإلنمائیة، ستثمار األجنبي المباشر في تحقیق األهدافاالاستهداف

،)2004- 2001(االقتصادياإلنعاشدعمبرنامجفيمثلةتموال)،2014- 2001اإلنعاش االقتصادي(
االقتصاديالنمودعممواصلةوبرنامج،) 2009-2005(االقتصاديالنمولدعمالتكمیليالبرنامجو 
تبین أن هناك نقص في فعالیة برامج اإلنعاش االقتصادي ك البرامج لبعد تحلیل تو ،) 2014- 2010(

) في تحقیق النمو اقتصادي وفي الرفع من نسبة الصادرات خارج 2011- 2001المنفذة خالل الفترة (
لخام.المحروقات، إذ تبین أن قطاع المحروقات ال یزال یمثل أحد المكونات الرئیسة للناتج الداخلي ا

آلیات تطبیق سیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر فتناولنا فیةمن هذا البابلثأما الفصل الثا
وذاك على ثالثة مستویات. درسنا في المستوى ،بالجزائر في ظل توجه االقتصادیات نحو اقتصاد المعرفة

، حیث تبین  أن ار األجنبي المباشرمساهمة اقتصاد المعرفة في نجاح سیاسة استهداف االستثماألول
بداعها وابتكاراها ، المعرفة هواقتصاد ٕ الذي یدور حول الحصول على المعرفة، واستخدامها، وتوظیفها، وا

التطبیقات التكنولوجیة المتطورة، بهدف تحسین نوعیة الحیاة بمجاالتها كافة  من اجل االستفادة من
، إلحداث مجموعة من التغییرات اإلستراتیجیة في طبیعة معرفيالعقل البشري كرأس للمال الاستخدام و 

.المحیط االقتصادي

بنیة اقتصاد المعرفة بالجزائر و مدى مالءمتها النجاز سیاسة استهداف أما المستوى الثاني فتناولنا فیه
، لجدیدافي هذا االقتصاد جزائر سیئة في مؤشراتلاوتبین أن وضعیةاألجنبي المباشر.االستثمار

إجراءات مكملة لتفعیل سیاسة االستهداف في المستوى الثالثفي حین تناولنا في ،فالفجوة المعرفیة كبیرة
مواعد االندماج وفرصة التأهیل تفرض حتمیة التفكیر في ، حیث تبینفي الجزائرظل اقتصاد المعرفة

، والبنیة المعلوماتیة، والحافز والتي تشمل التعلیم واالبتكار(–الرفع من مرتكزات اقتصاد المعرفة 
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وذلك حتى نقلص من التأخر المسجل في مؤشرات اقتصاد المعرفة بالنسبة )االقتصادي والنظام المؤسسي
على سلبا على والتي أثرتاالبتكار والتطویر,مشرفة في مجال الالوضعیة غیر بالتالي و ،للجزائر

وفي العملیات االبتكار والتطویرمجال لى االستثمار فيتبرز حاجة الجزائر إاالقتصاد الوطني، ومن هنا 
وهذا بالنظر إلى العالقة الهیكلیة البارزة بین البلد،الهادفة إلى تكوین رأس مال بشري حقیقي مستقر داخل 

حراز النمو االقتصادي لدى المؤسساتاالبتكار ٕ ،, ولن یتأتى هذا إال إذا توفرت مستلزمات أساسیة وا
للرأسمااوتأهیل تكوینمستوىیشكلحیثالسوق،احتیاجاتحسبالبشریةالمواردتنمیةوتطویرتشمل 
لالندماج في اقتصاد المعرفة.اإلستراتیجیةالمحدداتأحدالبشري
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الباب الثاني:مقدمة

إن تنمیة الصادرات الوطنیة وتطویرها في أي اقتصاد یجب بدایة أن یرتكز على إستراتیجیة واضحة 
ومتكاملة المعالم, بحیث تكون هذه البرامج أداة هامة وفعالة. كما یجب أن تحدد األهداف الرئیسیة لتلك 

د اإلجراءات التنفیذیة لتحقیق األهداف المنشودة. إضافة إلى تحدید البرامج بصورة واضحة, وتحد
ومؤسساتها وأجهزتها من جانب, والقطاع الخاص ،المسؤولیات الكاملة لكل من القطاع العام ممثال بالدولة

ممثال بالشركات الصناعیة واالتحادات المهنیة. 
ن المسائل الهامة، المتبناة من قبل السیاسة مغیر النفطیةتعتبر عملیة تنمیة الصادرات وفي الجزائر 

االقتصادیة المنتهجة في إطار اإلصالحات. وهذا نظرا لمساهمتها الضئیلة في إجمالي الصادرات. 
الجزائر عدة إجراءات وسیاسات لتنمیة صادراتها، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو مالي، اتخذتف

وفیما یخص التشجیعات المتعلقة وخدمات التصدیر،ؤسسيالماإلطارإصالحوتدعم هذه اإلجراءات ب
بالضرائب فتتمثل في جملة من اإلعفاءات سواء یتعلق األمر بالنسبة للمؤسسات العمومیة أو الخاصة 

والتي تقوم بالتصدیر و هده اإلعفاءات تمس الضرائب المباشرة و كذلك غیر المباشرة.
استهداف سیاسةفي ظل الجزائرباالقتصاديالنمو و ،فطیةتطور الصادرات غیر النتحقیقوبالتالي، ف

ة عامة تحدیث القطاعات غیر النفطیة وتنمیتها في الجزائر ر یستوجب بصو ، االستثمار األجنبي المباشر
بغیة تخفیض اإلسهام النسبي للنفط في الناتج المحلي اإلجمالي و تأثیر تقلبات إیرادات النفط في مجموع 

رات، و هذا یعني أن تشمل تلك السیاسة على: اإلیرادات والصاد
تطویر البنیة التحتیة , كقاعدة أساسیة لنمو االقتصاد غیر النفطي . - 
ة، من خالل تطویر صناعات تحویلیة كثیفة االستخدام النفطیاالستفادة من المزایا النسبیة في الموارد- 

لرأس المال.
والتجارة.نتاجیة, بما في ذلك الزراعة العمل على تطویر القطاعات والخدمات اإل- 

سیاسةتطبیقاألجل الذي تدومه الموارد النفطیة هو الذي دفع إلى اإلسراع في ولربما كان القلق إزاء
سیاسةل, كان بالنسبة النفط, ولكن الزیادة المتكررة الحتیاطیات استهداف االستثمار األجنبي المباشر

خیرا وشرا معا.في الجزائرمباشراستهداف االستثمار األجنبي ال
ومختلف قطاعات االقتصاد لتحتیةایةفصادرات النفط وفرت أموال االستثمار الالزمة لتطویر البن

أن هبوط إیرادات النفطفي حین . عرقل فعالیة تلك السیاسةاإلنتاجیة, لكن عدم استقرار إیرادات النفط  
وما شكله من الإلستقرار في صادرات الجزائر ومن تم وانخفاض أسعار النفط1986خاصة بعد أزمة 

تلك األهداف حال لتحقیقالمباشراستهداف االستثمار األجنبي سیاسةجعل من حجم النمو االقتصادي،
. اإلنمائیة
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اختبار تأثیر االستثمار األجنبي المباشر على النمو القیاسیةمن هذا المنطلق تحاول الدراسة
لسیاسة استهداف من خالل التحلیل الوصفي,الجزائرفي والصادرات غیر النفطیة ،االقتصادي

المتغیر التابع للتأكد من شكل العالقة بین االستثمار األجنبي المباشر واألهداف اإلنمائیة محل الدراسة
جراء التصحیح الالزم لذلك، ثم ننتقلوجمیع المتغیرات المستقلة ، و  ٕ التأثیر لتعرف على نوعیة هذالا

من توجیه سلة الحوافز والضمانات الممنوحة الجزائر(باإلیجاب أو بالسلب), بما یمكن صانع القرار في 
لالستثمار األجنبي المباشر نحو القطاعات ذات التأثیر الكبیر على النمو في المستقبل, وبالشكل الذي 

طویل.یساهم في إحداث دور ریادي له على النمو االقتصادي في األجل ال

، یتم التعرض في هذا الباب إلى الفصول التالیة:وفي هذا السیاق

جراءات تنمیتها.الفصل الرابع: ٕ تحلیل الصادرات غیر النفطیة بالجزائر: واقعها، الموقف التنافسي وا
استهداف االستثمار األجنبي المباشر االقتصادي وسیاسةدراسة تحلیلیة لتطور النمو الفصل الخامس:

.الجزائرفي
الدراسة القیاسیة لسیاسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر واألهداف اإلنمائیة محل الفصل السادس:

.الدراسة
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جراءات تنمیتها.الفصل الرابع:  ٕ تحلیل الصادرات غیر النفطیة بالجزائر: واقعها، الموقف التنافسي وا

المقدمة:
وجد دولة تا الأنهخاصةالتصدیر في أیة دولة كانت من القطاعات االقتصادیة الهامة،  یعد قطاع 

خاصة التي ال تستطیع أن تنتج ما تحتاج ،تستغني عن بقیة الدول األخرىأنمن دول العالم تستطیع 
یع أي وعلى هذا األساس حتى تستط.لیست لدیها میزة نسبیة في إنتاجهاأومن سلع وخدمات محلیا إلیه

المحلیة لتغطیة حاجاتها للمنتجاتقطاع تصدیري لدیهایتوفر أنفالبد ،إلیهدولة من استیراد ما تحتاج 
االستیراد.المختلفة من 

نفطي في الجزائر یلعب دورا بارزا في تقلیل التبعیة الالقطاع التصدیري غیر أن،هم من ذلكألوا
ستقرار في صادرات إلشكله من الوانخفاض أسعار النفط وما1986االقتصادیة للخارج خاصة بعد أزمة 

نفطیة الجزائریة تتمثل في مساهمتها في النمو االقتصادي من خالل الفأهمیة الصادرات غیر ،الجزائر
ومن خالل قدرتها على تنمیة الحصیلة الذاتیة من ،تجنب التقلبات المتكررة في قیمة الصادرات اإلجمالیة

الالزمة لدفع عجلة التنمیة المحلیة من ناحیة اإلنتاجیةة لسداد فاتورة االستیراد من السلع العمالت األجنبی
قامة ٕ جدیدة من ناحیة أخرى . إنتاجیةمشاریع وا

األساسیةللصادرات الوطنیة یصبح مطلبا من المطالب ومن هنا فان متطلبات تنمیة القدرات التنافسیة
إلیه في هذا الفصل من خالل المباحث نتطرق سدي المستهدفة وهذا ما لتحقیق معدالت النمو االقتصا

التالیة : 

.)2011-1986(في الفترةالجزائربواقع الصادرات المبحث األول:
.تحلیل الموقف التنافسي للصادرات غیر النفطیة الجزائریة و متطلبات تنمیتهاالمبحث الثاني:
.بالجزائرغیر النفطیةالصادراتإجراءات تنویع وتنمیةالمبحث الثالث:
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.)2011-1986واقع الصادرات بالجزائر في الفترة (:المبحث األول
إن أهمیة الصادرات في دفع عملیة التنمیة والنمو االقتصادي حفل أراء المفكرین في التاریخ القدیم 

ٕعطاء نشاط التصدیر الدور البارز و الفعال باعتباره من .مقومات النمو ومحدداته الرئیسیةوالحدیث وا

عدة تطورات، نبرزها فیما یلي.)2011- 1986في الفترة (الصادرات الجزائریةولقد عرفت

.)2011-1986(تطور التجارة الخارجیة الجزائریةالمطلب األول:
رت مختلفة،  شهدت تطو )2011-1986(وبقیة دول العالم في الفترة لجزائرابینالمبادالت التجاریة

وسنتطرق إلى تلك التطورات فیما یلي.
.)2011-1986(تطور المبادالت التجاریة للجزائر خالل الفترةالفرع األول:

ملیون دوالر  سنة 73489الى1986ملیون دوالر سنة8188لقد انتقلت حصیلة الصادرات من
مستقرة بل عرفت تذبذبا في حصیلتها كما أن حصیلة الصادرات خالل الفترة المدروسة لم تكن , 2011

,من فترة إلى أخرى والسبب في ذلك راجع إلى اعتماد الجزائر بنسبة كبیرة في صادراتها على المحروقات
وبالتالي فإن تذبذب هذه األخیرة یؤدي إلى تذبذب الصادرات . 

,ترتفع وتارة تنخفضتذبذبات مستمرة في حصیلة الصادرات تارة )1996-1986(لقد عرفت الفترة 
ملیون دوالر. وبالمقابل سجل 14545,66ب1990سنة حیث سجلت أكبر حصیلة صادرات هذه الفترة

ویرجع السبب في ،ملیون دوالر9585,15حیث بلغت الصادرات ما قیمته 1994انخفاض كبیر سنة 
تعاود و ، على التوالي1996و1995فاع سنة لتعرف االرت،ذلك إلى االنخفاض الحاد في أسعار البترول

بسبب انخفاض سعر البرمیل من البترول الذي وصل إلى أدنى مستویاته (أقل من 1998االنخفاض سنة 
.دوالر) 12

الموالي: )1-4الجدول رقم(التجاریة الجزائریة، ندرج تهذه التطورات الخاصة بالمبادالولتوضح
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)2011- 1986(جاریة للجزائر خالل الفترة): تطور المبادالت الت1- 4(الجدول رقم
ملیون دوالرالوحدة:

)3(المیزان التجاري)2(المستوردات)1(الصادراتالسنوات /  البیان
1986818814759,68-6571,68
19879525,7712288,66-2762,89
19889163,4513356,33-4192,88
198910369,315862,79-5493,49
199014545,665472,209073,46
199113311,32107887,19-94575,87
199212154,2411458,14696,1
199310880,2711557,08-676,81
19949585,1511083,92-1498,77
199510940,0012110-1170

199613970112402730
199714890102804610
1998108801085030
199913040115201520
2000225601170010860
200120002119208082
200220012,0114491,455520,56
200326028,3216238,959789,37
200434066,6921807,8812258,81
200548760,8524837,6023923,25
200656953,4825210,9531742,53
200763297,3531632,8031664,55
200879122,9939171,3039951,69
200940454,3734282,416171,96
201049938,9234820,2015118,72
20117348930,3455138937,7

موجودة على الرابط)، FMI(البنك الدوليقاعدة بیانات ): 2) و (1العمود(-المصدر:
http://data.albankaldawli.org/indicator/NE.11/11/2012إلطالع(تاریخ ا(

)2) و (1): تم احتسابه انطالقا من معطیات العمود(3العمود(-

الصادرات أن ) 2011- 1999(الفترة الممتدة ما بین في)1-4الجدول رقم(ونالحظ أیضا من خالل
طلب ارتفاعا ملحوظا. ویعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول والناجم عن الزیادة في الشهدت 

إلى تأثیرات األزمة المالیة سنة السبب یعود في ذلكو 2010و2009ال أن سنتي ، إالعالمي على الطاقة
والركود االقتصادي العالمي . 2008

الذي هو ) و 2011- 1990تجاري خالل الفترة (ومن خالل الجدول نالحظ تذبذب رصید المیزان ال
) 1989- 1988(. ولقد سجل في فترة الثمانیناتترة سالفة الذكرلواردات خالل الفنتاج تذبذب الصادرات وا

عجزا یرجع السبب فیه إلى اختالل الهیكلة وارتفاع حصیلة المستوردات لتلبیة حاجیات فترة  اإلصالحات 

http://data.albankaldawli.org/indicator/NE
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انخفاض أسعار إلىوالسبب راجع 1995وحتى 1993االقتصادیة في ثالث سنوات متتالیة ابتدءا من 
سجل 2011غایة إلى1996. وابتدءا من سنة تجارة الخارجیة كما أسلفنا الذكرر الالبترول والى تدابی

وبالرغم من هذا ، السیاسات المنتجة في تلك الفترةالمیزان التجاري رصید موجب والذي سببه یعود إلى
درها الحقیقیة لالقتصاد الوطني حیث أن كل الفوائض مصالمیزان التجاري إال أنه ال یعكس الفائض في 
.المحروقات

نسبة الصادرات إلى المستوردات من الخارج: لثانيالفرع ا
المستورداتویمكن أن تشهد ،ینظر عادة إلى الصادرات بأنها أداة الدفع لقیمة المستوردات من الخارج

وهناك فرض نظري هو وجود عالقة ،تقلبا تكون بسبب تقلب حصیلة الصادرات من العمالت األجنبیة
یة بین عدم استقرار حصیلة الصادرات (كمتغیر مستقل) وعدم استقرار المستوردات السلعیة (كمتغیر طرد

تابع) في الدول النامیة. 
الصادرات في عملیة التنمیة االقتصادیة كلما ارتفعت نسبة تغطیة حصیلتها من أهمیة وتزداد 

وذلك ألن الصادرات یكون لها ،ع اإلنتاجیةوخاصة المستوردات من السلالعمالت األجنبیة للمستوردات, 
والصادرات تمكن الدولة من استیراد ،دور في تمویل االستثمار وبالتالي في دفع عملیة التنمیة االقتصادیة

سلع اإلنتاج الالزمة دون إحداث اختالل كبیر في میزان المدفوعات بحیث تصبح هذه الدولة قادرة على 
ة لالستثمار القومي. وضع خطط طویلة األجل ومستمر 

إلىویالحظ  أنه كلما كانت الصادرات عاجزة عن تغطیة المستوردات كلما كانت الدولة مدفوعة 
المصادر التمویلیة إلىومن أجل استكمال حاجتها من المستوردات البد من اللجوء ،التبعیة المالیة للخارج

ومع مرور الوقت في االقتراض ،عالم الخارجياألخرى وخاصة الخارجیة ومنها عملیة االقتراض من ال
وتراكم الدیون الخارجیة سوف تقع الدولة فریسة أزمة اقتصادیة خانقة متمثلة في آثار سلبیة على 

اقتصادها .  
وعلى العموم فإنه كلما انخفضت قدرة الصادرات الوطنیة في أیة دولة على تغطیة مستورداتها كلما 

والعكس كلما زادت قدرة اقتصاد الدولة على مواجهة أزمة التبعیة للخارج ،للتبعیةكان اقتصادها مدفوعا 
وخاصة المالیة منها. 

المستوردات أحد المؤشرات الهامة لقیاس قدرة االقتصاد الوطني إلىویعتبر قیاس نسبة الصادرات 
دولة التي یتم تلبیتها عن على إنتاج سلع ومواد تصدر للخارج قادرة على تغطیة نسبة من احتیاجات ال

طریق استیرادها من الخارج. 
ویمكن النظر هنا إلى أن العبرة لیس بارتفاع الصادرات وحدها أو بارتفاع نسبة المستوردات وحدها, 
نما یجب أن یضاف إلى هذا وذاك عامل آخر هو مدى التناسب بین الصادرات والمستوردات أو مدى  ٕ وا

اء بقیمة حاجات الدولة من المستوردات.   قدرة الصادرات على الوف
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ولمعرفة مدى  قدرة الصادرات الوطنیة على تغطیة مستورداتها، وبالتالي مقدار تبعیة االقتصاد الوطني 
).2-4الجدول رقم (للخارج ، ندرج

)2011-1986خالل الفترة(نسبة الصادرات إلى المستوردات من الخارج): 2- 4الجدول رقم (
ملیون دوالرالوحدة: 

%)(نسبة الصادرات إلى المستوردات من الخارجالسنوات /  البیان
198655,47
198777,52
198868,61
198965,37
1990265,81
199112,34
1992106,08
199394,14
199486,48
199590,34
1996124,29
1997144,84
1998100,28
1999113,19
2000192,82
2001167,80
2002138,09
2003160,28
2004156,21
2005196,32
2006225,90
2007200,10
2008201,99
2009118,00
2010143,41
2011212,69

.)1-4جدول رقم(التم احتساب  معطیات الجدول بناء على بیانات المصدر:

حیث تعتبر أفضل نسبة في ،الواردات بالصادراتفیما یتعلق بمعدل التغطیة والذي یفسر مدى تغطیة 
بمالحظة المعدالت الواردة في الجدول و ،%120و%80المعامالت التجاریة الدولیة التي تتراوح بین 

اع الصادرات تارة وتراجعها تارة أخرى وهو ما یفسر ارتف%265و%55,47بینفإن نسبة التغطیة تتراوح 

لم 1989- 1986حیث أن تغطیة الصادرات الجزائریة إلى إجمالي المستوردات في بدایة فترة الدراسة 
العجز المسجل إلىویعود السبب %12,34أدنى نسبة تغطیة 1991كما شهدت سنة ،%80تتجاوز 



جراءات تنمیتها.تحلیل الصادرات غیر النفطیة بالجزائر: واقعها، الموقالفصل الرابع:  ٕ ف التنافسي وا

190

إلىفي تلك الفترة وهذا الوضع دفع بالجزائر ون دوالرملی94575,87بفي المیزان التجاري الذي قدر 
. في ما عدا ذلك , نمت نسبة تغطیة الصادرات في باقي سنوات ماد على المصادر المالیة األجنبياالعت

معدالت مرتفعة بلغت 2011و2006, 1990الدراسة حیث بلغت نسبة التغطیة خالل السنوات 
إلى أن الصادرات الجزائریة والي وهذا یشیر بوضوحعلى الت%212,69و225,90%،265,81%

.تغطي حاجة االقتصاد الوطني من المستوردات وأكثر
ورغم ذلك فالتغطیة غیر مستقرة طوال فترة الدراسة یرجع إلى تأثر معدل التغطیة بتقلبات أسعار 

البترول التي تؤثر في حصیلة الصادرات .  
الصادرات في الجزائرالثاني: تحلیل أهمیة المطلب 

ىنسبة الصادرات إلقیاس، باإلضافة إلى یعتبر قیاس التجارة الخارجیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي
العالم تمع اقتصادیامن المؤشرات الهامة التي تبین درجة ارتباط أي اقتصادإجمالي التجارة الخارجیة

الخارجي.
تج المحلي اإلجماليالناىالصادرات إلالفرع األول: نسبة

اإلجمالي تمثل ذلك الجزء من الناتج المحلي اإلجمالي الذي ال إن نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي
إما ألنه فائض عن حاجة السوق المحلي أو ألنه في شكل مواد وسیطة ،یتم استهالكه أو استخدامه محلیا

.تكنولوجیا متقدمة والتي غالبا تتوافر في الدول النامیةىمحلیا لحاجتها إلخامة (أولیة) ال یمكن تصنیع

وترتفع نسبة التجارة الخارجیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الدول النامیة مقارنة مع الدول 
وذلك بسبب أن تلك الدول تعتمد كثیرا في تجارتها الخارجیة على تصدیر منتجاتها األولیة ،المتقدمة

وان ،حتیاجاتها من السلع االستهالكیة والرأسمالیة والمواد الوسیطة لتنفیذ برامج التنمیة فیهاواستیراد ا
دورها في التبادل الدولي ضئیل األهمیة, أنانخفاض نسبة التجارة الخارجیة في الدول المتقدمة ال یعني 

ولكن تلك النسبة ضئیلة نظرا لضخامة الدخول القومیة في هذه الدول. 
تعكس نسبة الصادرات التي تمثل أحد جانبي التجارة الخارجیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي الدور و 

وما ینتج عن ،الهام والكبیر الذي تلعبه الصادرات في دفع معدالت النمو االقتصادي نحو التزاید واالرتفاع
ذلك من فوائد كبیرة یمكن  أن تعود على االقتصاد الوطني. 

نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر نطلع على معطیات الجدولطوروعن ت
التالي:
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)2011- 1986خالل الفترة(نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي:)3-4(جدول رقم 
ملیون دوالرالوحدة:

الصادرات الوطنیةالسنوات /  البیان
)1(

الناتج المحلي اإلجمالي
)2(

ىنسبة الصادرات إل
الناتج المحلي 

)3(%اإلجمالي
1986818844819,0518,27
19879525,7744505,3221,40
19889163,4544060,2620,80
198910369,345998,9222,54
199014545,6646366,9131,37
199113311,3245810,5029,06
199212154,2446635,0926,06
199310880,2745655,7623,83
19949585,1545244,8621,19
199510940,0046964,1623,29

19961397048889,6928,57
19971489049427,4830,12
19981088051948,2820,94
199913040,0053610,6224,32

20002256054790,0641,18
20012000256214,6035,58
200220012,0158856,6934,00
200326028,3262917,8041,37
200434066,6966189,5251,47
200548760,8569565,1970,09
200656953,4870956,4980,27
200763297,3573085,1986,61
200879122,9974839,23105,72
200940454,3776635,3752,79
201049938,9279164,3463,08

20117348981143,4590,57

موجودة على الرابط)، FMI(البنك الدوليقاعدة بیانات ): 2) و (1العمود(- المصدر:
http://data.albankaldawli.org/indicator/)11/11/2012تاریخ اإلطالع(

)2) و (1): تم احتسابه انطالقا من معطیات العمود(3العمود(-

بصورة عامة أن االقتصاد الجزائري منفتح على االقتصاد الخارجي )3- 4رقم (ول الجدیبین لنا 
كون الصادرات تشكل نسبة متزایدة من الناتج المحلي اإلجمالي .إلىوهذا راجع بصورة أساسیة 

% إلى 18,27ب 2011إلى 1986إذ ارتفعت مساهمة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي من سنة 
% من اإلنتاج الداخلي الخام مصدره اإلنفاق األجنبي على 90,57مما یعني أن حوالي % .90,57

http://data.albankaldawli.org/indicator/
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السلع والخدمات المحلیة وعلیه فان اضطرابات الطلب األجنبي على المنتجات المحلیة (خاصة الطاقویة) 
تنعكس على مستوى النشاط االقتصادي الوطني.

،اإلجمالي ظاهرة ایجابیة لالقتصاد الوطني الجزائريومن تم فزیادة نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي
ن الصادرات أصبحت تلعب دورا هاما في االقتصاد من خالل زیادة العائدات من العمالت إلذلك 

(وهذا ما نتعرف علیه الجزائريفي االقتصاد تنوع اإلنتاج ، وذلك باالعتماد على النفط، وانعدام األجنبیة
من هذا الفصل).أكثر في المبحث الموالي

.إجمالي التجارة الخارجیةىإلالصادرات: نسبةلثانيالفرع ا
) نطلع 2011-1986(إجمالي التجارة الخارجیة في الجزائر خالل الفترةىلمعرفة نسبة الصادرات إل

معطیات الجدول الموالي:على

.)2011- 1986ل الفترة(خال إجمالي التجارة الخارجیةىإلالصادراتنسبة):4- 4رقم (الجدول
ملیون دوالرالوحدة:

الصادرات الوطنیةالسنوات /  البیان
)1(

إجمالي التجارة 
الخارجیة

)2(

إجمالي ىالصادرات إل
)3(%التجارة الخارجیة

1986818822947,6835,68
19879525,7721814,4343,67
19889163,4522519,7840,69
198910369,326232,0939,53
199014545,6620017,8672,66
199113311,32121198,510,98
199212154,2423612,3851,47
199310880,2722437,3548,49

199342,90-1986متوسط 
19949585,1520669,0746,37
199510940,0023050,0047,46

19961397025210,0055,41
19971489025170,0059,16
19981088021730,0050,07
199913040,0024560,0053,09

20002256034260,0065,85
20012000231922,0062,66
200220012,0134503,4658,00

200255,34-1994متوسط 
200326028,3242267,2761,58
200434066,6955874,5760,97
200548760,8573598,4566,25
200656953,4882164,4369,32
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200763297,3594930,1566,68
200879122,99118294,366,89
200940454,3774736,7854,13
201049938,9284759,1258,92
201173489108040,368,02

201163,64-2003متوسط 

المتوسط العام
1986-2011

54,38

)1- 4الجدول رقم(بیانات): تم احتسابه انطالقا2العمود (- المصدر:
)2) و (1): تم احتسابه انطالقا من معطیات العمود(3العمود(-

ثم 1986الجزائریة في ة% من حجم التجارة الخارجی35,68شكلت التجارة الخارجیة ما نسبتھ 
. وبلغ متوسط نسبة الصادرات إلى 2011% سنة 68,02ارتفعت هذه النسبة إلى حوالي الضعف 

) التي تمیزت في 1993- 1986% خالل الفترة األولى من الدراسة (42,90إجمالي التجارة الخارجیة 
التي أفرزت اختالالت في االقتصاد الوطني من بینها االنخفاض في ، 1986بدایتها بأزمة النفط سنة 

ساهمة الصادرات إلى إجمالي التجارة الخارجیة  منسبة قیمة الصادرات كما أدى ذلك إلى انخفاض في 
% في تلك الفترة مما دفع الجزائر في الشروع بإصالحات بقطاع التجارة الخارجیة والحد من 35,68

وتشجیع الصادرات خارج قطاع المحروقات ونتیجة لذلك حققت اإلجراءات المتخذة في ظل االحتكار
أعلى نسبها في الفترة األولى مسجلة 1990رجیة سنة نسبة الصادرات إلى إجمالي التجارة الخا

72,66%.
%55,34 ارتفاعا في متوسط تلك النسبة حیث بلغت )2002- 1994وشهدت الفترة الثانیة (

وذلك نتیجة استمرار السیاسات %65,85أعلى نسبة في هذه الفترة مسجلة 2002وبلغت سنة 
سابقا.واإلجراءات المتبعة والمشار إلیها 

) تواصل فیها االرتفاع في متوسط نسبة الصادرات إلى إجمالي 2011- 2003أما الفترة الثالثة (
%62,02أعلى نسبة في هذه الفترة إذ بلغت 2011وسجلت سنة %63,64التجارة الخارجیة, حیث بلغ 

%54,38) فقد بلغ 2011- 1986وفیما یتعلق بالمتوسط العام لتلك النسبة لكافة سنوات الدراسة (
إال أن توقعات االستمرار في ذلك النمو خالل السنوات القادمة راجع إلى مقدار ،وهو معدل نمو مقبول

الدعم و التشجیع التي تقوم به الجهات الرسمیة والخاص بقطاع الصادرات في الجزائر.

 1990أفریل 14من خالل ذلك إلى التحریر الجزئي للتجارة الخارجیة, وهذا ما أقره قانون النقد والقرض الصادر في وكانت تهدف

.1990أوت 07باإلضافة إلى قانون المالیة التكمیلي الصادر في 
)في التحریر التام للتجارة الخارجیة1994) وبالضبط سنة 2002-1994شرع في هذه الفترة
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أسباب عدم استقرار الصادرات في الدول النامیة :الثالثالمطلب 
، أو األجل األجل القصیرسواء في عدم استقرار الصادراتفي عدة أسباب تؤثر سلبا هناك

فیما یلي:االطویل نورده
.القصیرعدم استقرار الصادرات في األجل الفرع األول: 
الصادرات بأنها تقلبات قصیرة األجل في المكاسب عدم االستقرار في "MacBean- مك بین"عرف 
)2(.العرضما بالنسبة لتدهور هده المكاسب في المدى القصیر فترجع إلى تقلبات الطلب و .)1(من التصدیر

.أوال: من ناحیة الطلب 
یرتبط حجم الطلب على الكمیات المصدرة من المواد األولیة في الدول النامیة على التغیرات 

ي ي األقطار المستوردة (الدول النامیة) والتالتي تحدث ف,والتقلبات الدوریة في مستوى النشاط االقتصادي
طالما أن صادرات الدول النامیة . و تصریف منتجات الدول النامیة األولیةتعد األسواق الرئیسیة لتسویق و 

, فإن مثل هده التقلبات تنعكس آثارها المباشرة على حجم الطلب،تشكل الجزء األعظم من دخلها القومي
خلق االضطرابات و األزمات في إلىلدول المتخلفة مما یؤدي بالنهایة من ثم على عوائد صادرات او 

اقتصادیات تلك الدول. 
المتقدمة تتعرض إلى تقلبات دوریة في حجم نشاطاتها تاالقتصادیاومن المعلوم أن الكثیر من 

ولیة التي تستوردها في حالة الكساد إلى تقلیل الطلب على المواد األاألمر الذي یؤدي معه ,االقتصادیة
ه الدول إلى األقطار المتقدمة وكذلك تقل ذهلك تقل الكمیات التي تصدرهاذب. و من الدول المتخلفة

.)3(التأثیر من ثم على اقتصادیاتهاي إلى خفض حصیلة الصادرات منها و مما یؤد,أسعارها
مما یؤثر بدوره على مشروعات مستوى االستیراد في الدول النامیة علىهده التقلباتوكذلك تؤثر 

حصیلة يحیث أن االنخفاض ف.التنمیة من ناحیة، وتوفیر السلع المستوردة الضروریة من ناحیة أخرى
نقص احتیاطي تلك الدول من العمالت األجنبیة، مما ینعكس سلبا على استیراد ما إلىالصادرات سیؤدي 

لتنمویة قد یتم إیقافها أو إلغاؤها نهائیا، باإلضافة تحتاج إلیه من سلع ضروریة، كما أن بعض المشاریع ا
ا االنخفاض في حصیلة ذإلى إعاقة سیر خطط التنمیة االقتصادیة في تلك الدول، فضال عن أثر ه

یرادات الدولةاالستثمار و ى مستویات التوظیف و الصادرات عل ٕ .ا
قلبات في أثمان السلع الصناعیة من التوتجدر اإلشارة إلى أن التقلبات في أثمان السلع األولیة اكبر

نتیجة لعوامل غیر اقتصادیة كالطقس لك نتیجة لضآلة مرونة العرض والطلب للسلع األولیة و ذو 

)1( A.I.MacBean , Export Instability and Economic Development , Allen and Unwin ,  1966. P:58
)2( Charle P.Kindleberger , and Peter H.Lindert , International Economics , Richard D.Irwin INC. , USA , 1978,

P:203.
.51، ص1986الموصل، مدیریة دار الكتب، بغداد ، العراق،فلیح حسن خلف، التنمیة االقتصادیة، مطبعة جامعة )3(
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باإلضافة إلى وجود عنصر االحتكار بشكل أكبر بالنسبة للسلع الصناعیة مما ساعد على تثبیت أثمانها  
أن كانت بعض المنتجات األولیة لكاملة و األولیة حیث تسود المنافسة ابعكس الوضع بالنسبة للموارد 

بالنسبة تعرف نوعا من االحتكار فإن تقلبات أثمانها تكون أقل من غیرها من المواد األولیة كما هو الحال 
)1(.لسلعة القمح التي تخضع لسیطرة تامة من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة

.ضثانیا : من ناحیة العر 
أما بالنسبة للعوامل التي تتصل بالعرض فتتمثل في أن معظم ما تصدره الدول المتخلفة من المواد 

ا النوع من السلع بأنه غیر مرن ذیتمیز عرض ه.األولیة إلى الدول المتقدمة تكون من السلع الزراعیة
تعوامل الطبیعیة (كاالضطراباالو ،(كالجفاف والرطوبة)ةباإلضافة إلى شدة تأثره بالعوامل المناخی

من األسباب األخرى التي تؤدي إلى حدوث تقلبات في حصیلة صادرات لعمالیة والتقلبات السیاسیة). و ا
ففي السنة .الدول النامیة  هو أن بعض المنتجین یعتمدون في إنتاجهم على األسعار السائدة في السوق

مما ,القادمةا المحصول في السنة ذادة إنتاجهم من هالتي یكون فیها سعر المحصول مرتفعا یقومون بزی
)2(.ا المحصول ومن ثم انخفاض سعره ذیؤدي إلى زیادة عرض ه

.عدم استقرار الصادرات في األجل الطویل الفرع الثاني :
أما في األجل الطویل فإن معدل الزیادة في طلب الدول المتقدمة على المنتجات األولیة بانخفاض 

لك إلى عوامل عدة أهمها :ذیعود السبب في مستمر و 
ه ذاتجاه معدالت التبادل التجاري الدولي لصالح الدول المتقدمة ألن الزیادة في أسعار صادرات ه- 

.الدول أكبر من الزیادة في أسعار استراداتها
انخفاض حصة صادرات الدول النامیة من المواد األولیة إلى إجمالي صادرات العالم نتیجة - 

صنعة إلى زیادة حصة الدول المتقدمة من المواد المدة اإلنتاجیة في الدول النامیة و ف القاعلضع
.قد أثبت دلك التقریر الذي نشرته منظمة الجاتإجمالي صادرات العالم و 

فإنه البد ،بناءا على ما تقدم ذكره من أسباب لعدم استقرار صادرات الدول النامیة من المواد األولیةو 
من خالل تثبیت أو زیادة ،ول من العمل على تحقیق االستقرار في صادراتها من المواد األولیةه الدذوله

لك فإن الشعار ذل.حصیلة صادراتها من العمالت األجنبیة لتغطیة استیراداتها من السلع الضروریة
یس التجارة ) ولTrade And Aidالحقیقي الذي ینطبق على حالة الدول النامیة هو التجارة و المعونة (

الدول النامیة یجب إلىبمعنى أن المعونات التي تقدمها الدول المتقدمة . )Trade Not Aidال المعونة (

276،مرجع سابق، صعادل أحمد حشیش)1(
51فلیح حسن خلف،مرجع سابق، ص)2(
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لك فإنه حتى تستطیع الدول النامیة تحقیق ذل.لیس بدیال عنهاون مكملة لتجارة الدول النامیة و أن تك
: نذكراإلجراءاته ذمن هو ،لكذمة لعمل االستقرار في عوائد صادراتها البد من اتخاذ اإلجراءات الالز 

ا من شأنه أن یحرر موارد أخرى یمكن ذوه.بتقلیل عرضها من المواد األولیةقیام الدول النامیة-1
.من ثم العمل على رفع أسعار صادراتها بدال من تدهورها على األقل, و استغاللها في قطاع التصدیر

بدال من التركیز على تصدیر , إحداث تنویع فیما تصدره من سلعقیام الدول النامیة بالعمل على-2
ع المنتجات فمثال قد تبدأ بتصنی.ا التنویع یمكن أن یكون على مراحل عدةذمثل هو ،سلعة أو سلعتین

التي لیس المعقدة كتصنیع قطع الغیار البسیطة من خالل توفیر االستثمارات الضمة و الرأسمالیة البسیطة و 
.قا في بعض األقطار النامیةقد تكون عائ

تحلیل الموقف التنافسي للصادرات غیر النفطیة الجزائریة و متطلبات تنمیتهاالمبحث الثاني: 
وأدى إلى االقتصاد الوطني،وهو ما انعكس سلبا على مدا خیل نفطتأثرت الجزائر تقلبات أسعار ال

تعطل حركیة االقتصاد الوطني، ولتصحیح هذه انفجار مشكلة المدیونیة مع بدایة التسعینات وبالتالي 
في االقتصادیةعلى السیاسةةالمسؤولالجهات قامت ،اإلختالالت التي یعاني منها االقتصاد الوطني

وتنویعها.غیر النفطیةالجزائر مع منتصف الثمانینات برسم إستراتیجیة شاملة لتنمیة الصادرات 
الجزائریةر النفطیةلصادرات غیاتطورالمطلب األول: تحلیل 

تنوع في أصناف السلع المصدرة من اللمعرفة مدى الجزائریةتحلیل تطور الصادرات غیر النفطیة
إلیها من ناحیة أخرى.رناحیة وتنوع األسواق المصد

إجمالي الصادرات ىإلغیر النفطیةنسبة الصادراتالفرع األول:
.د وأن ترتكز منذ البدایة على إستراتیجیة واضحة ومتكاملةال بغیر النفطیةإن تنمیة الصادرات

عداد برامج لتنمیة الصادرات تكون أداة هامة لتنمیة الصادرات بحیث یحدد البرنامج األهداف الرئیسیة  ٕ وا
دید باإلضافة إلى تح.كما یحدد اإلجراءات التنفیذیة لتحقیق هذه األهداف،لجهود تنمیة الصادرات

)1(.القطاعات األخرى لتنفیذ هذه المسؤولیاتو اع الحكومي والقطاع العام المسؤولیات للقط

ن نجاح عملیة التصدیر في األسواق الدولیة یتوقف على عدة عوامل یطلق علیها البیئة أكما 
عن ما هو موجود في السوق المحلیة وهذا نتیجة االتجاه المتزاید نحو ةوهي مختلف،الخارجیة المحیطة به

نورد هذا الجدول من إجمالي الصادراتالجزائریةالصادرات غیر النفطیةنسبةوعن، لمة األسواقعو 
التالي:

األجنبي المباشر لتنمیة الصادرات غیر النفطیة بالجزائر في بدایة األلفیة الثالثة، ربالل بوجمعة، استهداف االستثما)1(
.395، ص2012، جوان 2،عددتمنراستالقانونیة واالقتصادیة، المركز الجامعيتاسامجلة االجتهاد للدر 
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الصادراتإجمالينفطیة في ال: نسبة مساهمة الصادرات غیر )5-4(الجدول رقم
)2011-1986خالل الفترة(

ملیون دوالرالوحدة:
إجمالي الصادراتالسنوات /  البیان

الوطنیة
)1(

الصادرات
غیر النفطیة

)2(

الصادرات النفطیة
)3(

غیر نسبة الصادرات
إجمالي ىإلالنفطیة

)4(الصادرات %
19868188199,0079892,43
19879525,77214,009311,772,25
19889163,45420,008743,454,58
198910369,3396,009973,33,82
199014545,66439,0014106,663,02
199113311,32375,0012936,322,82
199212154,24449,0011705,243,69
199310880,27479,0010401,274,40

19933,38- 1986متوسط 
19949585,15287,009298,152,99
199510940,00520,00104204,75

199613970880,00130906,30
199714890643,00142474,32
199810880370,00105103,40
199913040414,00126263,17
200022560590,00219702,62
200120002560,00194422,80
200220012,01610,0019402,013,05

20023,6- 1994متوسط 
200326028,32470,0025558,321,81
200434066,69670,0033396,691,97
200548760,85790,0047970,851,62
200656953,481130,0055823,481,98
200763297,35980,0062317,351,55
200879122,991400,0077722,991,77
200940454,37770,0039684,371,90
201049938,92970,0048968,921,94
2011734891220,00722692,43

20111,88- 2003متوسط 

20112,94-1986المتوسط العام

):2العمود(المصدر:
2002- ONS, Les comptes Economiques De 1963 – 2001, N° 362, ALGER,

- ONS,  statistiques du commerces extérieur de l'Algérie période 2001-2011,consulter
le11/15/2012 sur: www.ons.dz
- centre national de l informatique et des statistiques , statistiques du commerces extérieur de l'Algérie
période :Les années 2006 - 2007 – 2008

).2() و1(): تم احتسابهما باالعتماد على معطیات العمود4() و3(العمود

www.ons.dz
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الصادرات إجمالينفطیة في النسبة مساهمة الصادرات غیر الجدول أعاله أن خاللنالحظ من
وهو ما یطرح  استفهامات حول نجاح تنمیة2011وهي نفس النسبة سنة ،1986سنة %2,43بلغت 

. بالجزائرالصادرات الغیر نفطیة
من الدراسةىخالل الفترة األول%3,38الصادرات إلىنفطیة البلغ متوسط نسبة الصادرات غیر 

التي مثلت في نفس الفترة و ،الصادرات النفطیةوهي نسبة ضعیفة جدا مقارنة بمساهمة ،)1993- 1986(
.وهذا ما یعني أن هیكل الصادرات الوطنیة یرتكز على سلعة واحدة هي النفط،96,62%

فتراضیة سة حالة اادر 1981أن ورقة العمل التي صدرت عن البنك الدولي في عام إلىاإلشارةوتجدر 
التنویع االقتصادي سیكون في هذه الحالة بال جدوى أنماال نهایة فاعتبر إلىتدوم فیها احتیاطات النفط 

النفط شیئا فشیئا وبفعالیة إیراداتآلیات لتسریب إنشاءوأن هدف الحكومات سیكون عندئذ ببساطة 
الموارد النفطیة غیر قابلة للدوام لتصب في جیوب جمیع سكانها ولكن بدال من ذلك  لما كانت ،واستمرار

البقاء خارج نطاق النفط, ویحافظ أسبابعرف التنویع االقتصادي بأنه تهیئة اقتصاد حدیث تتوافر له 
)1(عصر النفط.على مستوى دخل تعال نسبیا بعد نهایة 

تمرة نسبیا دة تحدث بصورة مس, عندما أصبحت تقلبات النفط الحا1986لكن في بدایة فترة الدراسة سنة 
هذا ما یوضحه الجدول الموالي:  و 

األعضاءتطور سعر السلة المتوسط الخام في البلدان :)6-4(جدول رقم
.)1999- 1986في منظمة األوبك (

األمریكيالسعر بالدوالر السنة
198613,53
198717,73
198814,24
198917,31
199022,26
199118,62
199218,44
199316,33
199415,53
199516,86
199620,29
199718,68
199812,28
199917,47

2000E/ ESCWA/ED/1998/5-1999و 1998-1997االسكوا, مسح للتطورات  االقتصادیة واالجتماعیة في منطقة االسكوا, المصدر :

على الترتیب /2000/2E/ ESCWA/EDو

)1( Rudolf Hablutzel, Development Prospects of the Capita-Surplus Oil-exporting Countries, World Bank Staff
Working Paper, No. 483 (August 1981)  .
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أدى إلى البلد و لهو ما انعكس سلبا على مدا خیلتقلبات ألسعار المحروقات و هذه اتأثرت الجزائر ب
ولتصحیح هذه ،تالي تعطل حركیة االقتصاد الوطنيبالو ,المدیونیة مع بدایة التسعیناتانفجار مشكلة

قامت السلطات العمومیة في الجزائر مع منتصف الوطنياإلختالالت التي یعاني منها االقتصاد 
.تنویعها تنمیة الصادرات خارج المحروقات و ینات برسم إستراتیجیة شاملة لالثمان

إلىنفطیةالالصادرات غیر ) استقر متوسط نسبة2002-1994وفي الفترة الثانیة من الدراسة (
2002هذه النسبة سنة تولقد انخفض%3,6الصادرات على حاله مقارنة مع الفترة األولى لتبلغ إجمالي

من ثمة فإن ملیون دوالر و 600ملها ال تتعدى نفطیة في مجالالصادرات غیر و %2,62لت حیث شك
لذي رسمته مع منتصف التسعینیات المنتهجة في الجزائر فشلت في بلوغ الهدف ااإلنمائیةالسیاسة 

.2000ملیار دوالر أمریكي من المنتجات غیر النفطیة سنة 2التصدیر إلىالمتمثل في الوصول و 
نفطیة وذلك الفي الجزائر تطویر وتحفیز الصادرات غیر اإلنمائیةوعلیه یتعین على صانعي السیاسة 

من خالل تفعیل الدور التصدیري للقطاع الخاص والعمل على : 
.الخارجیة المحتملةاألسواقمساعدته في الحصول على المعلومات الالزمة عن - 
ین والجهات الحكومیة العلیا لحل معظم المشاكل تكوین لجان تصدیریة مشتركة من المصدر - 

.المختلفة الجهاتالناشئة عن التعامل مع 
.النهوض بمستوى جودة المنتجات الوطنیة وزیادة قدرتها التنافسیة - 

إجماليالصادرات الغیر نفطیة الى ) انخفض متوسط  2011- 2003وفي الفترة الثالثة من الدراسة (
لفترة الدراسة الكلیة %2,94انجر عنه ضعف المتوسط العام والذي بلغ مما1,88الصادرات وبلغ 

و من أهم الصعوبات و العوائق التي تعیق الصادرات الوطنیة الغیر نفطیة ما یلي : ،)2011- 1986(
ویقي.التساإلرشادضعف خدمات مشاریع الموجه انتاجها للتصدیر و محدودیة ال- 
الفنیة للفرز والتجمیع  والتعبئة والتغلیف المناسب لإلمكانیاتالشركات المصدرةافتقار بعض - 

األمر الذي یؤثر سلبا على جودة المنتج المصدر وبالتالي یترتب على ذلك ضعف القدرة على المنافسة 
الخارجیة المستهدفة للتصدیر خاصة األسواق األوربیة . األسواقفي 

المتصلة بعملیة التمویل كالتأمین. وهذه المشكلة صعوبة الحصول على تمویل الصادرات والخدمات- 
وبالتالي یتعین علیها االعتماد على التمویل الذاتي أو االئتمان ،تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

.التجاري بأسعار فائدة مرتفعة وبالتالي ترفع تكلفة المنتج المصدر وتقل قدرته التنافسیة في األسواق

لصادرات غیر النفطیة راجع الفصل الثاني .للمزید من التفصیل عن تنمیة ا
. خاصة المصدرة للمنتجات الفالحیة كالتمور بالجنوب الجزائري
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الصادرات السلعیة وأهمیتها في األسواق العالمیة تنوعىدمالفرع الثاني:
مؤشر ، نحلل وأهمیتها في األسواق العالمیةفي الجزائرتنوع الصادرات السلعیةللتعرف على مدى

للجزائر، نقارنه مع الدول المختارة للمقارنة.مؤشر تركز الصادرات السلعیةو المیزة النسبیة
مؤشر المیزة النسبیة.1

یؤخذبینماالسلعیة،الخارجیةالتجارةمستوىعلىنسبیةبمیزةتتمتعالتيالسلععددالمؤشرهذایقیس
المیزةذاتالسلعلدیهاتتدنىمحددةسلععلىوتعتمدالسلعیةبصادراتهاتركُّزلدیهاالتيالدولعلى

.النسبیة
تراجعت في الدول العربیة المصدرة زة نسبیة بحیثتباینت الدول العربیة في عدد السلع التي تتمتع بمی

صادراتها المائة من إجمالي ب90.0نسبة فاقت للنفط نتیجة استحواذ الصادرات النفطیة في بعضها على
عدد السلع ذات المیزة النسبیة ارتفعكما والسعودیة ،الكویت، مثل الجزائر، قطر2009السلعیة في عام 

ویتضح من على التوالي  2002لعام 26, 29مقارنة ب2009لعام 28, 32المغرب وتونس ب في 
. الدول المصدرة للنفطالعرض السابق أن الدول العربیة غیر المصدرة للنفط تتمتع بعدد سلع أكبر من

في الجزائر مقارنة مع دول مختارةعدد السلع ذات میزة نسبیة:)7- 4(الجدول رقم 
.2009و2002بین سنتي 

2009 2002 الدول
2 4 الجزائر 
32 29 المغرب
1 4 قطر
2 3 الكویت
3 5 السعودیة
28 26 تونس
45 44 اسبانیا
27 11 مالیزیا
28 12 سنغافورة

جمال قاسم حسن، محمد إسماعیل، تنافسیة الصادرات السلعیة في الدول العربیة، صندوق النقد العربي، المصدر :
رف).،(بتص37ص،2012أبریل 

النسبیة ومؤشر تركز الصادراتمؤشر المیزةبینعكسیةعالقةوهذا یعني أن هناك
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مؤشر تركز الصادرات السلعیة.2
یر مؤشر تركُّز الصادرات  في عدد محدد من السلعالسلعیة ان الدول العربیة التي تعتمد علىیُش

وسجلت بعض الصادرات یكون لدیها تركُّز في قیمة المؤشر. وقد تباینت في الدول العربیة قیمة المؤشر،
فقدالكبیر على صادرات النفط.زا في صادراتها السلعیة نتیجة اعتمادهاالدول العربیة المصدرة للنفط تركُّ 

إجمالي من%98.3إلى 2009ارتفعت صادرات الوقود المعدني عامإذالجزائر في المؤشرتحسن
التركز فارتفع عام ، مما اثر على قیمة مؤشر2002عام %96.9صادراتها السلعیة مقارنة بنسبة 

.2003عام0.965رنة ب مقا0.982إلى 2009
عام 0.916مقابل 2009عام 0.943قیمة مؤشر تركُّز الصادرات السلعیة إلى وفي الكویت ارتفعت

ن المؤشر بدرجة طفیفة وانخفض من .2002 عام 0.869إلى 2002عام0.870وفي السعودیة تحسَّ
.2002عام 88.0نة ب مقار 2009عام 84.6، نتیجة انخفاض نسبة الصادرات النفطیة إلى 2009

92.3إلى 2002عام 87.1كما ارتفع المؤشر في قطر نتیجة ارتفاع حصة صادرات الوقود المعدني من 

زیادة تركُّز الصادرات السلعیة مسجال قیمة من إجمالي الصادرات السلعیة، والتي أدت إلى2009عام 
.2002في عام0.858مقابل 2009عام 0.915بلغت 

في الجرائر مقارنة مع دول مختارةتركز الصادرات السلعیة: مؤشر)8- 4(مالجدول رق
.2009و2002بین سنتي 

2009 2002 الدول
0,982 0,965 الجزائر
0,188 0,220 المغرب
0,915 0,858 قطر
0,943 0,916 الكویت
0,869 0,870 السعودیة
0,226 0,291 تونس
0,153 0,188 اسبانیا
0,308 0,391 مالیزیا
0,344 0,406 سنغافورة

.)، (بتصرف40مرجع سابق، صجمال قاسم حسن، محمد إسماعیل،المصدر:
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الجزائر ال تصدر سلعا مصنعة أو سلع زراعیة بنسبة كبیرة، ویغلب علیها منتوج واحد في وبالتالي ف
مد على عائدات النفط دون التصدیر وهو النفط، وهو ما یدل على أن الجزائر مازال اقتصادها یعت

مساهمة غیره من القطاعات اإلنتاجیة لمختلف السلع في تمویل االقتصاد، وهو ما من شأنه أن یعرض 
.االقتصاد الوطني لمخاطر عدیدة في حالة تدهور أسعار النفط في السوق الدولي

.جیةمطابقتها مع األسواق الخار ىومدالجزائریةالصادراتجاندماالمطلب الثاني:
تلكتوافقو من خالل مجموعة من السلع المختارة،اندماج الصادرات الجزائریة في األسواق العالمیة

، نتطرق إلیه فیما یلي.سواق العالمیةألالصادرات في ا

.الصادرات الجزائریة في األسواق العالمیةاندماجالفرع األول: 
(IIT)والتكاملاالندماجمؤشریقیس والتكتالتالتجمعاتمعالدولةصادراتاندماجمدى

.1القیمةعندالسلعیةللصادراتالكاملاالندماجویكون،1إلى0بینالقیمةاالقتصادیة،وتنحصر
مؤشر اندماج مجموعة السلع الغذائیة.1

یر نتائج مجموعة السلع الغذائیة إلى تحُّسن المؤشر في بعض الدول العربیة، فقد ارتفع في تُش
العالمي الذي یبلغ یبقى دون المتوسطأنه إال، 2009عام 0,08إلى2002عام0,06جزائر منال
0,05و0,71الكویت من  ر و قط، في كل من تونسبشكل ملحوظكما تحسن المؤشر أیضا،) 0,5(

. في حین تراجع المؤشرعلى التوالي2009عام 0,17و0,12و0,82مقارنة ب 2002عام 0,11و
عام 0,18, 0,95مقارنة ب 2002عام 0,21و0,99السعودیة منعض الدول العربیة كالمغرب و في ب

على التوالي. 2009
یر الصناعةلنفسوالتابعةالمماثلةالمنتجاتتبادلإلى(IIT)الصناعاتنفسداخلالتجارةمؤشریُش

المؤشرهذاویقیس.أنواع السلعنفسنموالصادراتالوارداتمستوىعلىیتمحیثالدولیة،التجارةفي
معینة.سنةخاللالمستهدفةاألسواقفيالسلعیةالصادراتاندماجمدى

ن المؤشر بدول المقارنة، ففي اسبانیا ارتفع إلى  2002عام 0.97مقابل 2009عام 0.99بالمقابل تحسَّ

في 0.85سنغافورة من ع في، بینما تراج2009عام 0.92إلى 2002عام 0.82، وفي مالیزیا من 
المتوسط العالمي.قتفو تمازال، إالّ أن قیمة المؤشر 2009في عام 0.81إلى 2002عام 

 األلمانيHerber G. GrubelوالتكاملاالندماجمؤشرفيالفضللهIntra-Industry Trade (IIT)منوأكثركتاب27،وله
االقتصاد.مجالفيمقالة37
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في الجرائر مقارنة مع دول مختارة: مؤشر اندماج مجموعة السلع الغذائیة)9- 4(الجدول رقم 
.2009و2002بین سنتي 

2009 2002 الدول
0,08 0,06 الجزائر
0,95 0,99 المغرب
0,12 0,05 قطر
0,17 0,11 الكویت
0,18 0,21 السعودیة
0,82 0,71 تونس
0,99 0,97 اسبانیا
0,92 0,82 مالیزیا
0,81 0,85 سنغافورة

.)، (بتصرف29مرجع سابق، صجمال قاسم حسن، محمد إسماعیل،المصدر:

مؤشر اندماج مجموعة صناعة الوقود المعدني..2
رة للنفط أقل اندماجا في األسواق العالمیة، حیث استمرت قیمة تُعتبر ال صدِّ دول العربیة وخاصة الدول الُم
ن 2009عامأي أقل من المتوسط العالمي خالل فترة المقارنة0.1أقل من إلىالمؤشر  في حین تحسَّ

رها للصناعات نتیجة استیرادها وتصدی0,06مقارنة ب2009عام 0,12لیصل إلى الجزائرالمؤشر في 
ن المؤشر في تونس خالل عام 0,02و%0,41والسعودیة من النفطیة إلى األسواق العالمیة. كما تحسَّ

على التوالي. بالمقابل تراجع المؤشر في كل من قطر, المغرب 2009خالل 0,03, 0,52مقابل 2002
2009عام 0,01و0,35و0,01إلى2002خالل %0,02و%0,87و%0,09والكویت من 

على التوالي . 
باعتبارها دولة مستوردة أما بالنسبة لدول المقارنة فقد احتفظت اسبانیا بقیمة أقل من المتوسط العالمي 

2002للوقود المعدني ، بینما احتفظت مالیزیا وسنغافورة بقیمة فوق المتوسط العالمي خالل فترة المقارنة 

.2009و 
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في الجرائر مقارنة مؤشر اندماج مجموعة صناعة الوقود المعدني: )10- 4(الجدول رقم
.2009و2002مع دول مختارة بین سنتي 

2009 2002 الدول
0,12 0,06 الجزائر
0,35 0,87 المغرب
0,01 0,09 قطر
0,01 0,02 الكویت
0,03 0,02 السعودیة
0,52 0,41 تونس
0,34 0,31 اسبانیا
0,52 0,54 مالیزیا
0,70 0,61 سنغافورة

.)، (بتصرف30مرجع سابق، صجمال قاسم حسن، محمد إسماعیل،المصدر:

مؤشر اندماج مجموعة السلع المصنعة..3
یر النتائج إلى ت التي قیمة مؤشر اندماج مجموعة السلع المصنعة في بعض الدول العربیة،راجعتُش

قطر،تونس،كذلك بالنسبة للمغرب2009سنة 0,03مقابل 2002سنة 0,10من بینها الجزائر ب
2009لعام 0,73،0,98،0,10،0,16مقابل 2002لعام 0,97،0,99،0,48،0,18ب والكویت

إال أن قیمة المتوسط في تلك الدول مازال فوق المتوسط العالمي . أما بالنسبة للسعودیة فقد ، على التوالي
. 2009عام 0,45ل من المتوسط العالمي مسجال إلى أق2002عام 0,28تحسن المؤشر من 

بینما سجلت دول المقارنة تراجع ا ًفي قیمة المؤشر كإسبانیا ومالیزیا إلى فوق المتوسط العالمي مسجال
ن ، على التوالي2002في عام 0,93،0,92مقارنة ب2009في عام 0,91،0,87 بالمقابل تحسَّ

.2009في عام 0,93إلى2002عام 0.90المؤشر في سنغافورة من 
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في الجرائر مقارنة مؤشر اندماج مجموعة السلع المصنعة: )11-4(الجدول رقم
.2009و2002مع دول مختارة بین سنتي 

2009 2002 الدول
0,03 0,10 الجزائر
0,73 0,97 المغرب
0,10 0,48 قطر
0,16 0,18 الكویت
0,45 0,28 السعودیة
0,98 0,99 تونس
0,91 0,93 اسبانیا
0,87 0,92 مالیزیا
0,93 0,90 سنغافورة

.)، (بتصرف30مرجع سابق، صجمال قاسم حسن، محمد إسماعیل،المصدر:

ةمؤشر اندماج مجموعة سلع المواد الكیمیائی.4
یر بعض المتوسط العالمي فيإلى أقل منالمؤشرانخفاضإلى الكیمیائیةالسلعمجموعةنتائجتُش

كذلك هو الحال بالنسبة لكل ، 2009عام 0,12الى2002عام 0,29منالجزائر:الدول العربیة مثل 
عام 0,78،0,49،0,85مقابل 2002عام 0,91،0,74،0,88تونس ب،المغرب السعودیةمن 

خرى على التوالي . إال أن النتائج تشیر كذلك إلى تحسن المؤشر في بعض الدول العربیة األ2009
على التوالي . بینما 2002عام 0,72،0,54مقارنة ب2009عام 0,85،0,85كقطر و الكویت ب 

.2009-2002احتفظت دول المقارنة على قیمة فوق المتوسط العالمي خالل الفترة 
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في الجرائر مقارنة ةمؤشر اندماج مجموعة سلع المواد الكیمیائی: )12- 4(الجدول رقم
.2009و2002رة بین سنتي مع دول مختا

2009 2002 الدول
0,85 0,72 قطر
0,78 0,91 المغرب
0,12 0,29 الجزائر
0,85 0,54 الكویت
0,49 0,74 السعودیة
0,85 0,88 تونس
0,83 0,79 اسبانیا
0,92 0,82 مالیزیا
0,65 0,81 سنغافورة

.)، (بتصرف31مرجع سابق، صجمال قاسم حسن، محمد إسماعیل،المصدر:

العالمیةأسواقالفرع الثاني:توافق الصادرات في 
الطلبمعمعینةلدولةالسلعیةالصادراتوتطابقتوافقمدىیقیسCosine”“اتالصادر توافقمؤشر

للصادراتالتامالتطابقویكون،1إلى0بینالمؤشرهذاقیمةوتنحصرالعالمیةاألسواقفيالعالمي
.1القیمةعندالسلعیة

.العالمیةاألسواقتوافق التجارة الخارجیة مع 
رة للنفط وبسبب ازدیاد الطلب العالمي على الوقود المعدني أننالحظ  صدِّ الدول العربیة وخاصة الُم
2009السلعیة لدیها في عام أدى إلى تحسن قیمة مؤشر توافق الصادرات, 2009- 2002خالل الفترة 

2002في عام 0,384فسجلت الجزائر 0.735العالمي وتباینت جمیعها ما بین إلى ما فوق المتوسط

وكذلك سجلت قطر, الكویت, السعودیة وتونس تحسنا في المؤشر ب  2009في عام 0,586مقابل 
في عام 0,389،0,392،0,428،0,433مقارنة ب 2009عام 0,596،0,591،0,560،0,735
أقل توافقا مع متطلبات األسواق العالمیة و احتفظ بقیم دون المتوسط . أما المغرب فقد كان2002

المعدني.العالمي باعتباره دولة مستوردة للوقود 

الصادراتتوافقمؤشر“Cosine” Correspondence index،إعدادمنوهومن المؤشرات الهامة في قیاس التنافسیة)(Beers

and Linnemann   1988
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سنغافورة)، باإلضافة إلى فقد تبینَّ عند قیاس مؤشر التوافق أن دول األسواق الناشئة (مالیزیا،
ففي اسبانیا السلعیة مع متطلبات األسواق.صادراتهااسبانیا تُعد أفضل من الدول العربیة من حیث توافق 

ر من  ، إال أن قیمته مازالت فوق المتوسط 2009عام 0,727إلى2002عام 0.754تراجع المؤشَّ
ن المؤشر فيالعالمي. و0.879إلى2002عام0.857و0.838منمالیزیا وسنغافورةبالمقابل تحسَّ
.2009في عام التواليعلى0.888

في الجرائر مقارنة العالمیةاألسواقتوافق التجارة الخارجیة مع :)13-4(الجدول رقم
.2009و2002مع دول مختارة بین سنتي 

2009 2002 الدول
0,596 0,389 قطر
0,482 0,382 المغرب
0,586 0,384 الجزائر
0,591 0,392 الكویت
0,560 0,428 السعودیة
0,735 0,433 تونس
0,727 0,754 اسبانیا
0,879 0,838 مالیزیا
0,888 0,857 سنغافورة

..)،(بتصرف35مرجع سابق، صجمال قاسم حسن، محمد إسماعیل،المصدر:

تبعةاالنحراف المعیاريعند احتساب منهجیة  تلجمیع المؤشرافي قیاس الوضعیة التنافسیة الُم
والتركُّز) ا، تبینَّ أن خدمة (االندماج، التوافق، المیزة النسبیة،الفرعیة لتنافسیة الصادرات السلعیة المست

مقارنة بدول المقارنة. واستحوذت قیمة مؤشرات الدول العربیة في الترتیب العام قد احتلت مراكز متأخرة
حیث احتلت المركز الرابع بعد اسبانیا ومالیزیاتونس على أفضل تصنیف للمؤشر العام بین الدول العربیة

التركُّز في الصادرات السلعیة كانت أقل تنافسیة عن بقیة الدول أما الدول العربیة وخاصة ذاتوسنغافورة. 
رى،  .)14- 4(الجدول رقمالعربیة األُخ
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في الجرائر مقارنة :المؤشر العام لتنافسیة الصادرات السلعیة )14- 4(الجدول رقم
.2009لعام مع دول مختارة 

المعیاري االنحرافالدول
لمؤشر االندماج

االنحراف المعیاري 
لمؤشر التوافق

االنحراف المعیاري 
للمیزة النسبیة

االنحراف المعیاري 
لمؤشر التركز

المؤشر العام

قیمة ترتیبالقیمةترتیبالقیمةترتیبالقیمةترتیبالقیمة
)1المؤشر(

الترتیب 
العام

17-160,54-180,16-81,18-150,05-0,79قطر 

151,0632,1930,697-0,3270,81المغرب 

18-180,75-160,37-131,11-180,12-1,38الجزائر

16-170,51-160,25-111,11-120,09-0,59الكویت 

السعود
یة 

0,65-130,29-141,03-150,01-140,5-15

1,0650,8730,7752,0741,194تونس 

0,9640,824212,311,521اسبانیا 

1,0711,8220,771,861,352مالیزیا 

0,9731,8810,7751,6971,333سنغافورة

.)، (بتصرف42مرجع سابق، صجمال قاسم حسن، محمد إسماعیل،المصدر:

في للجزائرلتنافسیة الصادرات السلعیة المؤشر العامقیمةأنبینت) ی14- 4رقم(ومن خالل الجدول 
بلغت قیمة إذبدول المقارنةفاحتلت الجزائر المرتبة األخیرة مقارنةمقارنة بدول المقارنة.متأخرةالترتیب

ومن تم فان تنمیة الصادرات غیر النفطیة یصبح ضرورة أساسیة لتجاوز هذه الوضعیة.)- 0,75(المؤشر 
غیر متطلبات تنمیة القدرات التنافسیة للصادرات الجزائریةولتحقیق ذلك نتساءل عن غیر التنافسیة،

؟النفطیة
غیر النفطیةمتطلبات تنمیة القدرات التنافسیة للصادرات الجزائریةالمطلب الثالث:

ى اسبانیا فقد تبینَّ عند قیاس مؤشر التوافق أن دول األسواق الناشئة (مالیزیا،سنغافورة)، باإلضافة إل
، ومن تم فإن تنمیة القدرة السلعیة مع متطلبات األسواقمن حیث توافق صادراتهاالجزائرتُعد أفضل من 

تستدعي جملة من المتطلبات نوردها في ما یلي: غیر النفطیةالتنافسیة للصادرات الجزائریة
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.نفطیةغیر الللصادرات الجزائریة: بناء القدرة التكنولوجیة الفرع األول
لما تحققه من مزایا اقتصادیة متمثلة ،التكنولوجیة دورا متمیزا في تدعیم القدرة التنافسیةتلعب القدرات
دخال منتجات مبتكرة وجدیدة في خفض تكلفة  ٕ اإلنتاج وتحسین زیادة اإلنتاجیة وتحسین جودة المنتجات وا

.الدولیة في األسواق المحلیة و 
تكنولوجیة أثمرت عن تدعیم الدول التي اتبعت سیاسات علمیة و آسیا من وتعتبر دول جنوب شرق 

التطویر إلى إجمالي الناتج المحلي لیكاد وث و من خالل رفع نسبة اإلنفاق على البح،قدراتها التكنولوجیة
وضع سیاسة تعلیمیة و ،الصناعیة ذات الریادة التكنولوجیةالت اإلنفاق في الدول المتقدمة و یوازي معد

تحسین التكنولوجیا یة الفنیة القادرة على استیعاب و مل على بناء قاعدة واسعة من القوى البشر تع
قامة معاهد ومراكز البحوث الصناعیة و رات التكنولوجیة الذاتیة و من ثم تنمیة القدو ،المستوردة ٕ توفیر ا

قامة مشروعات تكنلتطویر المنتجات و ةالتمویل الالزم لها تشجیع المنشآت الخاص ٕ خالل من،ولوجیةا
.تسهیالت أخرى تقدیم قروض من دون فوائد و 

خلق القدرات من وسائلویتضح مما سبق أهمیة تنمیة القدرات التكنولوجیة في الجزائر كوسیلة 
سیاسات تهدف إلى خلق تبني برامج و الجزائر على ا ینبغيذالتنافسیة لصادرات الصناعة التحویلیة ل

خالل:لك من ذیة تدعم من قدراتها التنافسیة و تقدرات تكنولوجیة ذا
 محلیا:استیراد التكنولوجیا األجنبیة والقدرة على استیعابها

تعتبر التكنولوجیا المستوردة من الدول األكثر تقدما ضروریة لبناء القدرة التكنولوجیة الذاتیة حیث 
المحلیة.توردة وفقا للظروف ترتفع أهمیة الجهود الذاتیة في تطویع التكنولوجیة المس

بمدى قدرة الصناعة الوطنیة على استیعاب تلك التكنولوجیا، واالستفادة منها. یجب االهتمام و
:تشجیع أنشطة البحوث والتطویر

أو ،ةجدیدمنتجاتجهة إلى اكتشاف وابتكارلك األنشطة المو التطویر تیقصد بأنشطة البحوث و 
إضفاء صفات تطویرها معو ,أنتجتها الدول األخرىالتكنولوجیا التياستیعاب و عملیات إنتاجیة جدیدة،

.الجزائرلصادرات بما یدعم من القدرة التنافسیة ،محلیة جدیدة علیها
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:)1(للمنتج التصدیريتطویر السیاسات المتعلقة بالترویجثاني : الفرع ال
مع زیادة حجم ، خدمة أو الفكرة رائجة في السوقیقصد بالترویج كافة األنشطة لجعل السلعة أو ال

تنمیة نصیب الدول إلىیهدف ترویج السلع الصناعیة التحویلیة في األسواق الخارجیة المبیعات منها و 
ا یتطلب ذهو ، تنمیة قبولها في السوق العالميلك بالتعریف بكل السلع و ذالعربیة من السوق العالمي و 

هي مجموعة من األدوات الترویجیة لألسواق الخارجیة و ،ع الصناعیةإعداد خطط لترویج صادرات السل
لك المزیج من اإلعالن والبیع الشخصي ذیتكون ناصر المزیج الترویجي للصادرات و عایطلق علیه

ترویج المبیعات. واإلذاعة والنشر و 
والغرض ,العربیةویعتبر اإلعالن أحد الوسائل الهامة لترویج الصادرات الصناعة التحویلیة في الدول

خالل الصحف واإلذاعة لك من ذویتم ،الرئیسي لإلعالن هو السماح للمنشآت أن تعلن عن وجودها
ي هیأ وسیلة إعالنیة سریعة وشاملة لجمیع لذالك اإلعالن عبر شبكة اإلنترنیت ذإضافة إلى ،التلفزیونو 

رخیصة التكلفة. األسواق في العالم و 
الشتراك في المعارض الدولیة دورا كبیرا في ترویج الصادرات الصناعیة المعارض أو وتلعب إقامة ا
األمر الذي یتطلب االهتمام بترویج الصادرات الصناعیة العربیة في المعارض ،في الدول العربیة

حیث تعتبر المعارض الدولیة أكثر الطرق العملیة لتعریف المستهلكین بالسلع باإلضافة إلى .الدولیة
تمكن و ،جمع المعلومات المرتبطة بالسوقإضافة إلى ،المستورد بالمزایا المرتبطة بالسلعةمهمة إقناع 

أیضا المعارض الدولیة من خلق تعاقدات فردیة مع كبار المشترین المتخصصین ومالحظة عن قرب 
یجاد الموزعین و ،منافسة للسلع الصناعیة العربیةالسلع الصناعیة ال ٕ ر األسواق اختیابین و الوكالء المناسوا
بإقامة المعارض المحلیة واالشتراك في ما یتطلب من الدول العربیة االهتماذوه،الخارجیة المناسبة

قامة المعارض لترویج وث التسویقیة في جدوى االشتراك و لك یعتمد على نتائج البحالمعارض الدولیة وذ ٕ ا
.المنتجات الصناعیة العربیة
: تشمل أساسابمجموعة من العناصرترتبطالتي،التصدیريتنمیة عناصر المنتج 

مدى و ,اسبته لتوقعات العمیل المستهدفتتمثل درجة جودة أي منتج في مدى منالجودة:-1
.ا العمیلذصالحیته لالستخدام الذي ینشده ه

ثم وضعها في ,لك من تمییز السلعة بعالمة تجاریة معینةذویتم التصدیریة:تمییز المنتجات -2
لتبین خصائصها على غیرها وإلرشاد ،یها تثبت علیه البیانات الالزمةغالف مناسب یحم

تعد العالمة التجاریة وسیلة هامة لتمیز السلعة المستهلك ألسلوب االستخدام والحفظ والصیانة. و 
.حیث تعد وسیلة ترویجیة مساعدة فهي تشترك في خلق التأثیر النفسي على العمیل

- 66، ص2001، كلیة التجارة (بنها)، جامعة الزقازیق، مصر،1تصدیر، طمصطفى، التسویق العالمي بناء القدرة التنافسیة للدأحمد سی)1(
.بتصرف.69
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في تنمیة الصادرات غیر النفطیة الجزائریةالفرع الثالث: دور االستثمارات 
التصدیر أهمیة دور االستثمار كمحرك أساسي لنجاحفيیتضح من تجارب الدول الناجحة 

.)1(التصدیرالتصدیر، حیث ترجع أهمیة االستثمارات األجنبیة إلي أن هناك عالقة تبادلیة بینها وبین 
باإلضافة إلي االرتباط باألسواق ،بالتكنولوجیا الحدیثة والخبرة في اإلدارةیأتيياألجنبفاالستثمار 

حیث یسمح تواجد رأس المال وتوافره ، للنهوض بالصناعة المحلیةالجزائرالعالمیة وهو ما تحتاجه 
نتج كما تساهم التكنولوجیا الحدیثة في تطویر الم،بالتوسع في اإلنتاج وتنوع المنتج وتحسین جودته

وخفض تكلفة اإلنتاج. 
ومن ثم یمكن القول أن االستثمار یسهم في زیادة اإلنتاجیة وفي إنشاء صناعات جدیدة وتحسین 

وربط المنتجین المحلیین باألسواق الدولیة. كما أن وجود قطاع ،القدرة التنافسیة للصناعات القائمة
التي تترجم في شكل زیادة في الصادرات ,ماریةجذب مزید من التدفقات االستثىتصدیري قوي یعمل عل

الدراسة التي وتحقیق التنمیة، حیث توصلت وتقوم بدورها في جذب استثمارات جدیدة،الخدمیة والسلعیة
Emery"قام بها  R"دور ایجابي في زیادة نصیب الفرد من اإلى أن تنمیة الصادرات یمكن أن تكون له

في بعض الدول النامیة، كما أن إحداث التنمیة ياث النمو االقتصادالدخل القومي، وبالتالي في إحد
.االقتصادیة ینعكس ایجابیا على زیادة الصادرات

من المسائل الهامة، المتبناة من قبل السیاسة غیر النفطیةتعتبر عملیة تنمیة الصادرات 
في إجمالي الصادرات. االقتصادیة المنتهجة في إطار اإلصالحات. وهذا نظرا لمساهمتها الضئیلة 

وكذا ،93/12وترمي التدابیر الضریبیة المحفزة على التصدیر، الواردة في قوانین االستثمار خاصة قانون 
القانون الضریبي إلى جلب العملة الصعبة وتنویع الصادرات، باإلضافة إلى إحداث القدرة التنافسیة للسلع 

الضریبیة، المحفزة على لى الرغم من كل هذه اإلجراءات الجزائریة في األسواق وضمان رواجها.  ولكن ع
نحو الجزائر المباشرةیبقى حجم تدفق االستثمارات األجنبیة تشجیع االستثمار والتصدیر وتنمیته،

الصادرات غیر النفطیة تسجل نتائج ضئیلة وغیر أیضاتبقىو المقارنة باإلمكانیات المتوفرة، ضعیف ب
وجود عراقیل تحول دون ذلك، وبالتالي ضعف تدفق االستثمارات األجنبیة هذا ما یفسر بو ،مشجعة

الوطنیةنتیجة لنقص المنتجاتالمباشرة للجزائر ساهم في انخفاض الحجم اإلجمالي للصادرات الجزائریة 
وضعف وسائل التمویل كضمان القروض عند التصدیر، وكذا عدم القدرة من الرفع من ،وعدم تنوعها
الصادرات.تنمیةیة عملیات مستوى مردود

.418، صمرجع سابقاألجنبي المباشر لتنمیة الصادرات غیر النفطیة بالجزائر في بدایة األلفیة الثالثة، ربالل بوجمعة، استهداف االستثما)1(
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.الجزائریةغیر النفطیةالصادراتالمبحث الثالث:إجراءات تنویع وتنمیة
الجزائر عدة إجراءات وسیاسات لتنمیة صادراتها، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو مالي. اتخذت

ائر االستفادة من وخدمات التصدیر، كما یمكن للجز المؤسسياإلطارإصالحاإلجراءات بهذه دعموت
ها.تنمیة صادراتالتجربة الصینیة في

.في الجزائرالصادرات غیر النفطیةلتحفیزالمتخذةوالمالیة صادیةالسیاسة أالقتالمطلب األول: 
ماذا عن التحفیزات التي ،الصادرات غیر النفطیةمحفزا لتنمیة والمالیةالسیاسات االقتصادیةعتبر ت

سات  في الجزائر.وفرتها تلك السیا
. في الجزائرالسیاسات االقتصادیة لتحفیز الصادرات:الفرع األول

سیاسة االستثمار:1
ب االستثمار إلى قطاع أو نشاط معین مما یجب معه توفیر مناخ مالئم ذتعتبر من أهم العناصر لج

موجود نظا, و ال عند الضرورةعدم التدخل الحكومي إستقرار في السیاسات االقتصادیة و من ا,لالستثمار
جراءات من حات  إلى قواعد و ه السیاسذتنظیمي  یترجم هقانوني و  ٕ یث الجهات المسؤولة عن التطبیق ا

عقید  العمل على إزالة المعوقات المتمثلة في تلبنیة األساسیة من حیث النوعیة وتكالیف االستخدام و توافر لو 
ب االستثمار ذدیة للمستثمرین األجانب  مما یؤدي إلى جالتحویالت النقاإلجراءات لمنح التراخیص و 

لتحقیق دور فاعل لزیادة ونمو الصادرات في القطاعات المستهدفة . 
عالجت الجزائر مسالة االستثمارات منذ االستقالل عن طریق مجموعة من القوانین المتعاقبة حیث 

للمستثمرین. وأدخلت على هذه التشریعات أصدرت عدة تشریعات تضمنت العدید من الحوافز والمزایا
أن رأس المال ال ینتقل من بالده كتعدیالت مختلفة إلى جانب األنظمة اإلداریة المتعلقة باالستثمار، دل

.)1(زیادة ونماءاألصلي إلى البلد المضیف إال إذا توفر له مناخ استثماري یحقق له ما یهدف إلیه من 
، )2(خوصصــــتهاعمومیــــة و االقتصــــادیة و تســــییرها و لمؤسســــات الیتعلــــق بتنظــــیم ا04-01فــــاألمر 

ونصــــوص قانونیــــة أخــــرى ذات طــــابع تشــــریعي و تنظیمــــي لیفــــتح المجــــال لكــــي تشــــمل معنــــى االســــتثمار 
المســـتهدف و تطـــویره و ترقیـــة كـــل النشـــاطات التـــي هیـــأت السیاســـة االقتصـــادیة الحالیـــة نشـــوؤها كإقامــــة 

نشــاء مشــروعات جدیــدة و مســتحد ٕ ثة مــن قبــل القطــاع العــام أو الخــاص الــوطني أو األجنبــي و المســاهمة وا
في عملیات الخوصصة الكلیة أو الجزئیة.

بي المباشر في ظل العولمة االقتصادیة ودوره في المسار التنموي: االستثمار االجن"شریف شكیب أنور،،  بالل بوجعة)1(
L’économie algérienne dans la »حولالملتقى الدوليمقدمة في مداخلةفرصا أو تحدیا "

mondialisation:Atouts et contraintes» UNIVERSITE DE Tizi Ouzou 25 et 26 Octobre 2009
.12ص

.2001، 47، المتعلق بتطویر االستثمار، الجریدة الرسمیة، العدد 2001أوت 20ؤرخ في الم، 04- 01األمر )2(
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: )1(قد تحدد كما یلي2001وبالتالي فان مفهوم االستثمار وفق قانون 
باقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسع قدرات اإلنتاج، أو - 

عادة الهیكلة.إعادة التأهیل، أو إ 
عینیة.بالمساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو- 
باستعادة النشاطات في إطار خصخصة جزئیة أو كلیة.- 

الجمركیة:و ةالسیاسة الضریبی2
منتجاتها الوطنیة تعتبر أحد تلك وم بمنحها عدد من الدول لسلعها و اإلعفاءات الضریبیة التي تق

في قوانین تشجیع التسهیالتإلى جانب توفر الحوافز و ،الخارجفي تشجیع الصادرات إلىالوسائل المتبعة
ات دخولها إلى دعمها لزیادة إمكانتحفیز الصادرات و ,تنمیة الصادراتتستلزم سیاسة و ،االستثمار وغیرها
من ثمة معاملة النشاط التصدیري في المجاالت التالیة :األسواق الدولیة و 

هدف :ربط اإلعفاءات الضریبیة  بتحقیقلممنوحة في مجال الضرائب في الجزائرالتشجیعات ا
هناك العدید من التشریعات الضریبیة . و فعلت كوریا الجنوبیةتصدیري معین لالستفادة من اإلعفاء كما 

حد اإلعفاء من الضرائب النشاط التصدیري معاملة تفضیلیة تصل إلى حفي عدة دول تعامل أربا
كرسوم الخدمات ،اء مالیةتعقیمها من أي رسوم أو أعبیجب تخلیص العملیات التصدیریة و . كماالرسوم و 
المنتجات التصدیریة مع المنتجاتالشحن لمساواة لمنافذ الجمركیة ورسوم التوثیق و الرسوم اإلداریة لو 

.رفع قدرتها على المنافسةالمنافسة في األسواق الخارجیة و 
الضریبة غیر منها : الضریبة المباشرة و في الجزائر:لتصنیف الضرائبهناك عدة اصطالحات

.المباشرة
ین یمارسون ذهي ضریبة تمس األشخاص الأو الضرائب على اإلیرادات و الضریبة المباشرة :فاألولى : 

سنشاطا قارا في التراب الجزائري أي جزء من األرباح المحصلة خالل السنة نتیجة للعمل أو توظیف رأ
)2(.معاالمال أو كالهما 

ا ذالذات ، إعیة تتحملها مواد معینة بالنوع و هي عبارة عن رسوم نو الضریبة غیر المباشرة : أما الثانیة : 
كانت اإلعفاءات من الضرائب المباشرة تمس جانب تكلفة المنتج المعد للتصدیر، فإن اإلعفاء من 

وبالتالي إمكانیة منافسته للسلع األجنبیة في ,عد للتصدیرالضرائب غیر المباشرة یمس سعر بیع المنتج الم
السوق الخارجي .

دولي حول السیاسات االقتصادیة واقع كمال مرداوي، "االستثمار األجنبي المباشر و واقع سیاسات تھیئة بیئة االستثمار في الجزائر"، ملتقى)1(
.9ص: .، 30/11/2004–29یومي –وآفاق، جامعة تلمسان 

)2( Mustapha –Bensahli , Evaluation de la Loi de Finances pour 1987 dans ses dispositions fiscales , O.P.U ,
Alger , 1987, p : 17
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وفیما یخص التشجیعات المتعلقة بالضرائب فتتمثل في جملة من اإلعفاءات سواء یتعلق األمر بالنسبة 
للمؤسسات العمومیة أو الخاصة و التي تقوم بالتصدیر و هده اإلعفاءات تمس الضرائب المباشرة و كذلك

.الغیر مباشرة
، وتبعا ألحدث تشریع في الجمركیة المقدمة للمستثمرینالضریبیة و مجموعة االمتیازات والحوافزوعن

الذي یعدل ویتمم المادة التاسعة 2006جویلیة15في المؤرخ08-06األمر رقم ،مجال ترقیة االستثمار
:)1(ما یلي2001اوت20المؤرخ في 03- 01من األمر رقم

. بعنوان االنجاز:1
اإلعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر المستثناة والمستوردة ، والتي تدخل مباشرة في -

.انجاز االستثمار
اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة المستوردة أو -

.ي انجاز االستثماروالتي تدخل مباشرة ف،محلیاالمقتناة 
اإلعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات العقاریة التي تمت في إطار االستثمار - 

سنوات بعد معاینة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائیة(3)بعنوان االستغالل ولمدة . 2
بطلب من المستثمر:

.شركاتاإلعفاء من الضریبة على أرباح ال- 
.من الرسم على النشاط المهنيءاإلعفا- 

:في مجال الجمارك
لكن قد تلجأ ة تدخل أرض الوطن أو تخرج منه.  و تفرض الرسوم الجمركیة على كل سلعة أجنبی

بغیة تشجیع ،الدولة إلى تخفیض الرسوم الجمركیة على السلع المصدرة إلى الخارج أو إلى اإلعفاء منها
.سواق خارجیة فتح أالتصدیر و 

أقدم الوسائل المستخدمة للرقابة على التجارة من أهم و ةتعتبر الضرائب الجمركیة أو الرسوم الجمركی
قد استعملت و ،على زیادة صادراتهم بشكل ملموسالتي یمكن عن طریقها حفز المنتجین ،)2(الخارجیة

ه الوسیلة لزیادة صادراتها إلى األسواق ذالعدید من الدول النامیة الرائدة في مجال تنمیة الصادرات ه
.الخارجیة

بحیث تتدرج من المادة الخام إلى ، التعریفة الجمركیةعالج التشوهات الموجودة فيومن ثم یجب 
خطوط مات ومستلزمات و المنتج النهائي بتطبیق الحد األدنى للتعریفة أو اإلعفاء منها على جمیع الخا

حول"االستثمار الملتقى الدولي األول، -حالة الجزائر-بیئة األعمال واستقطاب االستثمار األجنبي المباشرشریف شكیب أنور،، بالل بوجعة)1(
.05، ص2008فیفري 02/03المركز الجامعي بشار، یومي ،األجنبي ونقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة"

.199ص ’ محمد زكي شافعي , مقدمة في العالقات االقتصادیة الدولیة , دار النهضة العربیة , بیروت , بدون تاریخ )2(
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المستورد عند التورید لة الجمركیة بین المنتج المحلي و أیضا المساواة في المعامو ،اإلنتاج وقطع الغیار
.الرسوم األخرى في إطار االتفاقیات الدولیة مثل قطاع البترولللقطاعات المعفاة من الجمارك و 

ل محلي التي ال یوجد لها بدیو ،الت الالزمة لإلنتاج التصدیرياآلیلزم إعفاء السلع االستثماریة و كما
ٕعطائه میزة تنافسیة یري و ضریبة المبیعات للعمل على خفض تكلفة المنتج التصدو ةمن الضرائب الجمركی ا

.الخارجیةفي األسواق 
ولكن على تقدیم ,یة ال على فرض الرسوم الجمركیةالوطنفي حمایة منتجاتهاوتعتمد بعض الدول 

مما یجعل أسعار ,اعدتهم في خفض تكالیف اإلنتاجاإلعانات للمنتجین بقصد مسو المنحالمساعدات و 
المنتجات الوطنیة في السوق الداخلیة أقل من أسعار المنتجات األجنبیة. 

غیر النفطیةالتجاریة لتحفیزي الصادرات ةالسیاس-3
و زیادة عبء 1986إصالح قطاع التجارة الخارجیة بعد األزمة البترولیة لسنةعمدت الجزائر إلى

مدیونیة. أهم ما میز هذا اإلصالح هوأنه كان مرحلي، فالمرحلة األولى كانت عبارة عن تحریر مقید،ال
وأخیرا مرحلة التحریر التام حیث القیود،مرحلة التحریر الخالي مننھاأما المرحلة الثانیة فعرفت على أ

.)1(على برنامج التعدیل الهیكليالتوقیعتزامن ذلك مع
:)2(خالل هذه المراحلالمتخذةاتومن أهم اإلجراء

.تخفیض قیمة العملة الوطنیة- 
.رفع الدعم عن األسعار- 
.تغیر السیاسة الجمركیة بما یالئم سیاسة التحریر- 

13و المؤرخ في 91/37وعن تحریر التجارة الخارجیة و هدا حسب المرسوم التنفیذي الذي یحمل رقم 

: )3(و الذي ینص على 1991فیفري 
في المادة األولى :

یحدد هدا المرسوم شروط تدخل التجار و األشخاص المعنویین المماثلین في میدان التجارة الخارجیة 
أما المادة الثانیة : 

التجار و األشخاص المعنویین المذكورون في المادة األولى أعاله هم :
كل مؤسسة تنتج سلعا و خدمات مسجلة في السجل التجاري - 
مؤسسة عمومیة كل - 

الثاني من هذه الرسالةللمزید من المعلومات أنظر الفصل)1(
.32، مرجع سبق ذكره، صعیسى شقبقب،صالح تومي)2(

.1991مارس20، صادرة بیاریخ 12الجریدة الرسمیة،العدد )3(
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كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس وظیفة تاجر بالجملة مسجل في السجل التجاري یعمل - 
لحسابه أو لحساب الغیر بما في دلك اإلدارة

الصادرات غیر النفطیةالفرع الثاني: السیاسة المالیة الالزمة لتحفیز
والمتمثلة في اإلعانات واإلعفاءات من المقدمة للصادرات، التشجیعات المتعلقة بالتمویلأن الحوافز و 

الضرائب سوف تنخفض مع الزمن, وذلك كلما ارتفع حجم الصادرات واتسعت األسواق الدولیة التي تدخلها 
عن ،إلى جانب استفادتها من مزایا إنتاج الحجم الكبیر،بسبب زیادة مقدرتها التنافسیة في تلك األسواق

مع صناعات أخرى داخل االقتصاد الوطني. ویضاف إلى ذلك طریق خفض تكالیف إنتاجها وترابطها
اهتمام الصناعات التصدیریة في تطویر عملیات اإلنتاج وتحسینها نحو األفضل بما یالءم التطورات 

العلمیة والتقنیة الجاریة في العالم .

سیاسات دعم الصادرات و تشجیعها :-1
درة االستیراد من خالل قنوات عدیدة منها زیادة مقیساهم التصدیر بصورة مباشرة في التنمیة

زیادة المدخرات الوطنیة ودعم میزان في نمو الناتج المحلي اإلجمالي و المساهمة و ,لالقتصاد الوطني 
تالتغییر الهیكلي لالقتصادیااجیة في المشروعات االستثماریة و إلى جانب تطویر القدرة اإلنت,المدفوعات

تنبع أهمیة قطاع التصدیر في و .القطاعات اإلنتاجیة نحو التطور والنموي یدفع بالشكل الذ,الوطنیة
التصدیریة في إطار من مجمل الحیاة االقتصادیة من خالل الدور الفعال الذي تعكسه المشاریع اإلنتاجیة

خر مل كل قطاع نواقص القطاع اآلحیث یك.الترابط بین مختلف القطاعات االقتصادیة الحیویةالتفاعل و 
)1(.ضمان استمرارهلك لضمان حالة التشابك القطاعي و ذو 

لعلوم غیر منشورة، كلیة االقتصاد واأطروحة دكتوراهمحمد مسلم حمود المجالي، الصادرات الوطنیة ودورها في التنمیة االقتصادیة في االردن،)1(
.143،ص1999جامع القاهرة،،السیاسیة
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دعمها سیاسات تشجیع صادراتها الوطنیة و العدید من الدول النامیة التي تبنت )1(أثبتت تجاربو 
الخدمات خول تجارتها الخارجیة من السلع و أهمیة د,التنمیة االقتصادیة التي تتبعهاكإحدى استراتیجیات

.لتهیئة وسائل النمو االقتصادي على نحو أسرع مما یتحقق في ظروف أخرى,ي األسواق الدولیةف
ى مزیدا من االهتمام دعمها في كثیر من الدول النامیة تلقسیاسة تشجیع الصادرات الوطنیة و وأخذت

یمكن إرجاع ذلك إلى و .ذلك لآلثار االیجابیة الفاعلة التي تعكسها على االقتصادیات الوطنیةو ,الرعایةو 
عدة أسباب أهمها : 

دعمها قد تقترن بارتفاع معدالت االدخار في البلدان التي البعض أن سیاسة تشجیع الصادرات و یرى 
وبالتالي فان زیادة الصادرات .القومي مقابل قطاع  االستیرادیساهم قطاع التصدیر بنسبة أعلى في الدخل

ي دفع عجلة التنمیة االقتصادیة خرات الوطنیة بما ینعكس إیجابا فنموها من شأنه أن یزید من المدو 
.االجتماعیةو 

تیجیة واضحة تطویرها في أي اقتصاد یجب بدایة أن یرتكز على إستراتنمیة الصادرات الوطنیة و إن 
.فعالةبحیث تكون هذه البرامج أداة هامة و ,أن تعد البرامج السلیمة لتطویر الصادراتو ومتكاملة المعالم,

تحدد اإلجراءات التنفیذیة لتحقیق و ،یسیة لتلك البرامج بصورة واضحةكما یجب أن تحدد األهداف الرئ
و مؤسساتها إضافة إلى تحدید المسؤولیات الكاملة لكل من القطاع العام ممثال بالدولة.األهداف المنشودة

ت المهنیة و الجمعیات تحادااالالخاص ممثال بالشركات الصناعیة و القطاع و ،أجهزتها من جانبو 
.القطاعات األهلیة من جانب آخرالمتخصصة و 

أن سیاسات دعم التصدیر و ،ن تنمیة الصادرات وتطویرها یربطها رابط عضوي واضحیمكن القول أو 
اسة العامة للتنمیة االقتصادیة أیا كانت یجب أن تكون في إطار برنامج طویل األمد مرتبط بالسی

)2(.االجتماعیةو 

بین متطلبات التنمیة على مستوى االقتصاد الوطني ككل و وأن العالقة بین أهداف تنمیة الصادرات 
حیث تشكل إجراءات تنمیة الصادرات جزءا هاما من السیاسة االقتصادیة .االقتصادیة هو عالقة تكاملیة

حسبان احتیاجات مختلف محسوبة تأخذ بالالشاملة على أسس دقیقة و توفیر مستلزماتإلىالهادفة 
.القطاعات وفق موازین مقدرة

كونها ،االجتماعیةي من عناصر التنمیة االقتصادیة و ونظرا لما تمثله الصادرات من عنصر أساس
یة لمختلف القطاعات االقتصادیة تعتبر أحد الموارد الهامة للنقد األجنبي الالزم لمتطلبات برامج التنم

ح مفهوم تنمیة الصادرات وتطویرها في البالد العربیة أحد السیاسات التجاریة القائمة فقد أصب،االجتماعیةو 

.171، ص1وتخطیط التجارة الخارجیة، الدار المصریة اللبنانیة، طتللمزید أنظر:مصطفى محمد عز الدین، سیاسا)1(
نقال عن:. 10ص،1977أیار،  12-7األمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادي العربیة، التقریر األول لندوة تنمیة الصادرات، اإلسكندریة،)2(

.146، صسابقمحمد مسلم حمود المجالي، مرجع 
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خراجها من حالةو فیها  ٕ المعاناة التي العجز و تسعى جاهدة إلى تحقیقها بهدف تحسین الموازین التجاریة وا
بإرساء أرضیة اعتبرت الكثیر من البالد العربیة بأن نجاح سیاسة تنمیة الصادرات فیها كفیلو ،تشهدها

مقدراتها بما یعود ة االقتصادیة الناجحة لمواردها و اإلدار تمكنها من السیطرة الواعیة و ,حهاتجاریة لصال
الفائدة. وشعوبها بالخیر و اعلى اقتصادیاته

إن لم نقل ،لدول العربیةیعتقد أن هذا األسلوب في دعم الصادرات لم یتم التعامل به في الكثیر من او 
المنتجات التي تصدر إلى الخارج التي یغلب و نوعیتهاوذلك بسبب طبیعة السلع و ،جمیعها ومنها الجزائر

)1(.تكون كمیات االستهالك المحلي منها حسب الحاجةو ،ا صفة المواد الخام أو الوسیطةعلى أكثره

:تمویل الصادرات-3
الك من السلع والمنتجات في السوق یمكن تشجیع الصادرات إما عن طریق التأثیر على كمیة االسته

المحلي بما یتیح تحقیق فائض من تلك السلع یسمح بتصدیره إلى الخارج، أو عن طریق منح إعانات 
للصادرات الدعم المباشر یمكن أن تؤدي إلى تخفیض أسعارها مما یساعدها على المنافسة في األسواق 

الدولیة وزیادة الطلب. 
والتي غالبا ما ، من خالل خلق الموازنة بین األسعار العالمیة والتكلفة المحلیةوتبرز أهمیة سیاسة الدعم 

تكون مرتفعة وخاصة في اقتصادیات الدول النامیة مقارنة مع اقتصادیات الدول المتقدمة. و تتعدد أشكال 
وفي صور منح تسهیالت جمركیة الستیراد،منها الدعم فیصور مبالغ نقدیة،الدعم في صور مختلفة

وفي إعفاءات ضریبیة وجمركیة أو تكون في صورة مبادلة سلع وطنیة ،المواد الالزمة لعملیات اإلنتاج
.وتختلف أشكال الدعم من دولة إلى أخرى،بسلع أجنبیة

:)2(یتمثل التمویل التصدیري في نوعین
مویل إلنشاء أولهما تمویل النشاط التصدیري سواء قبل أو بعد عملیة التصدیر، والثاني توفیر الت

مشروعات تصدیریة جدید أو التوسع في مشروعات قائمة.
بأسعار فائدة میسرة من خالل ،یرتبط نجاح التصدیر بتوفیر الموارد المالیة الالزمة للنشاط التصدیري

المؤسسات المالیة بهدف زیادة االستثمارات في المشروعات الموجهة للتصدیر، ویتضمن عنصر التمویل 
من ناحیة ةه الموارد بأسعار وشروط تفضیلیذكافیة ألغراض التصدیر من ناحیة، وأن تكون هتوفیر موارد

.أخرى

.149، صسابقمحمد مسلم حمود المجالي، مرجع )1(
وسیاسات التصدیر، ندوة مستقبل الرأسمالیة الصناعیة المصریة، مركز الدراسات السیاسیة، االهرام، يحازم الببالوى، التوجه الخارج)2(

.184،ص1992القاهرة،
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التأمین على الصادرات-4
ونظرا  لألدوار الهامة والحیویة التي یضطلع بها قطاع التصدیر, فقد درجت العدید من الدول 

ة بالشكل الذي یدفع هذه الصادرات نحو التطور المتقدمة والنامیة إلى انتهاج سیاسة دعم صادراتها الوطنی
مما ینعكس على االقتصاد الوطني بقطاعاته المتعددة ویتقرر مبدأ الدعم للصادرات و تحدید قیمته ،والنمو

في ضوء ظروف تلك الدول وسیاساتها االقتصادیة. وظهرت سیاسة دعم الصادرات الوطنیة وتشجیعها 
،توى جودة السلع والمنتجات المصنعة فیها وخاصة االستهالكیة منهافي الدول النامیة نتیجة تدني مس

وذلك بسبب المبالغة في اعتماد سیاسة الحمایة لتلك الصناعات إضافة إلى ما أدت إلیه سیاسة إحالل 
المستوردات من تزاید طلب الدول النامیة على مختلف السلع, وخاصة الرأسمالیة و الوسیطة المصنعة في 

قدمة. كما أن تدني االهتمام بقطاع الزراعة وزیادة االستیراد من المواد الغذائیة, كل ذلك أدى الدول المت
وبالتالي أصبح هناك حاجة ،إلى أن تكون معدالت التبادل الدولي لالقتصادیات النامیة لغیر صالحها

ع حدة المدیونیة إلى جانب ارتفا،متزایدة للعمالت الصعبة نتیجة تزاید العجز في موازین المدفوعات
.تالخارجیة لتلك االقتصادیا

لتسهیل حصول المصدر على قیمة ،حافز من حوافز التصدیرالصادرات كمیزة و ائتمانتبرز أهمیة 
.سواء كانت ألسباب تجاریة أو غیر تجاریة،صادراته في حالة مخاطر عدم الدفع

لتأمین على الصادرات ضد المخاطر التي قد قد أنشأت الجزائر شركة لضمان الصادرات للقیام باو 
.إال أن ضعف مواردها قد حال دون تحقیقها للهدف من إنشائها،تتعرض لها

أنشطتها من كافة األعباء المالیة التي ترفع یاسة تخلیص المنتجات التصدیریة و كما تتطلب هذه الس
ضریبیة والجمركیة ي تقدیم العدید من الحوافز الثم ینبغنمو ،وتحد من قدرته التنافسیةاإلنتاجتكلفة من

لترفع من قدرته التنافسیة في ،التأمینیة لتخلیص النشاط التصدیري من األعباء التي یتحملهاوالتمویلیة و 
.األسواق الدولیة

تم ،وقد أصدرت الجزائر بخصوص ترقیة الصادرات غیر النفطیة مرسوما یتعلق بتدعیم الصادرات
مؤرخ في 86/46ه بقرار مشترك ما بین الوزارات (المالیة،التجارة، التخطیط) یحمل رقم تطبیق

24/12/1986.
وأهم المبادئ األساسیة التي یقوم علیها هذا النظام تتمثل في العناصر الموالیة: 

المصدرة مما كانت ماعدا المحروقات ومشتقاتها، المواد والحداتأن الدعم یمس البضائع -1
، النقل الجوي والبحري والتأمینات والمواد المنجمیة والمواد المشتقة من التحویل األول ةالبتروكیمیائی

للمعادن الحدیدیة وغیر الحدیدیة .
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حیث ،إن دعم األسعار ال یمنح بصفة مماثلة ألي منتوج كان بل ثمة ترتیب بمنح معدالت متفاوتة-2
عالیة الحظ األوفر من هذا الدعم. ویرتبط تدعیم األسعار مباشرة تنال المنتوجات ذات القیمة المضافة ال

فكلما كانت هذه المبالغ مرتفعة, كلما زادت قیمة التعویض. ،بالمبالغ المتمثلة في ثمن المبیعات
كذلك فإن التعویض یدفع بصفة فوریة, حیث ال یتعرض المصدر إلى أیة عراقیل أو تباطؤ لكونه -3

ة بعد أن یتم تحویل ثمن البضائع المصدرة من الخارج. یتقاضى الدعم مباشر 
وتجدر اإلشارة أن األموال المخصصة لتدعیم األسعار مصدرها الرسم التعویضي الذي أنشأه األمر 

1982والمتضمن األحكام التكمیلیة لقانون المالیة لسنة 1982الصادر في مارس 01- 82رقم 

بالجانب المالي واإلصالحات المؤسساتیة للقطاع البنكي الجزائري علق یتومن بین النصوص ما 
والذي جاء من أجل تقییم وتكییف النظام 1990افریل 14المؤرخ في 10- 90قانون النقد والقرض 

وموازاة مع ذلك عملت ،بوضع عدة قواعد متعلقة بمعالجة عملیات التصدیربنك الجزائرقامكما المالي . 
:تشمل ما یليوالتي ،ة على وضع قواعد لتشجیع التصدیرالسلطات العمومی

تنفیذ المساعدات المالیة من خالل الصندوق الخاص لترقیة الصادرات والذي تم انشائه لغرض - 
تقدیم المساعدات المالیة لعملیات التصدیر.

ن تمكین المصدیرین من التحوط ضد مخاطر التصدیر عن طریق الوكالة الجزائریة للتأمین وضما- 
الصادرات.

تشمل:ترقیة الصادرات ثالث عملیات یرتكز علیها نشاط التصدیرإطاروتشمل المساعدات المالیة في 
عملیة البحث عن االسواق الخارجیة .

عملیة التحضیر للتصدیر. - 
.المؤسسي و خدمات التصدیراإلطارإصالحالثاني:المطلب 

من المؤسسات إلى العدید,متابعة هذا التنفیذتنفیذها و و دیر بین التخطیط لها تحتاج عملیة التص
تظهر أهمیة هذا الجانب إذا ما أخذنا في االعتبار أن االقتصاد الجزائري قد غلب و .التي تتعامل معها

.أولویاتهاخروجه من سات القائمة إلى تهمیش التصدیر و الذي أدى بمعظم المؤسو ,خليعلیه التوجه الدا
.ویر البنیة المؤسسیة للتصدیر تطالفرع األول:

نالتعبیر عتتمثل السیاسة المؤسسیة في إنشاء كیانات مؤسسیة تهتم  بالتصدیر وتفعیل دورها في 
مصالح الجزائریین وتمثیلها لدى الجهات الحكومیة للمساهمة في صیاغة وتطویر السیاسات االقتصادیة 

لحمایة قطاع التصدیر من الممارسات التجاریة اتكما یجب أن تحقق هذه الكیان.بما یتفق مع مصالحها
أو في السوق الخارجیة من عرقلة نفاذ ,كاإلغراقفي السوق الداخلیة األخرىالغیر مشروعة من الدول 

.الصادرات الجزائریة في أسواقها
من خالل رفع كفاءة المؤسسات الحكومیة ,وینبغي العمل على تطویر البنیة المؤسسیة للتصدیر

من أهم هذه المؤسسات: السیاسات التي تؤثر على عملهم و تطویرئمة على خدمة المصدرین و القا
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ها لتأدیة دورها في االهتمام بمكاتب له بالخارج و إنشاءالتوسع في یجب تنشیط دوره و التمثیل التجاري : و 
المعلومات یر البیانات و ن طریق دراسة األسواق الخارجیة وتوفع،تنمیة الصادرات الجزائریةمجال تنشیط و 

.التصدیر والترویج للسلع الجزائریةإمكانیةالكاملة عن 
لمعلومات من الضروري  تكوین وبناء شبكة رئیسیة لمعلومات التصدیر تعمل على تجمیع ونشر او 

بسیاسات التصدیر لمصدرین بها و مد او ،ص التجاریة في األسواق الدولیةالفر المالیة و االقتصادیة و 
طبیعة متطلبات شحنها و أسلوب تغلیفها و لمیة لكل سلعة و المواصفات العاالخارجیة و األسواقاالستیراد في و 

اإلعالنالدعایة و طرق أذواق المستهلكین والمنتجات المطلوبة ونوعیتها والوقت المناسب للتصدیر و 
)1(.خدمات ما بعد البیعو 

ح اإلطار المؤسسي الالزم للنشاط التصدیري وجود سیاسة سلیمة إلصالونخلص من ذلك على أهمیة
تحفیز المنتجین إلى األنشطة التصدیریة وفقا لسیاستها خلق القدرة التصدیریة و اء و ألنه نقطة البدء في بن

زالة ها لتحقیق ذلك من خالل التنسیق والمتابعة بین مختلف األنشطة والوحدات اإلنتاجیة و یقوم بيالت ٕ ا
.اإلداریة التي تعوق عملهو یة كافة العقبات اإلجرائ

)2(: تطویر خدمات التصدیريالفرع الثان

یتطلب توفیر التصدیر توافر بنیة أساسیة لتحفیز  القطاعات اإلنتاجیة على التوجه للتصدیر، فال 
وتتمثل .توافر إنتاج معد للتصدیر فقط فال بد من توافر عناصر أخرى مكملة تساعد على التصدیريیكف

.ناصر في خدمات التصدیر من نقل وشحن وتفریغ، وتعبئة وتغلیفهذه الع
النقل والشحن والتفریغ:-1

األسواق الخارجیة، مما إلىناصر الخدمات المرتبطة بالصادرات وهي في سبیل نقلها عیمثل النقل أهم 
اق یتطلب معه توفیر إمكانات خاصة لهذا القطاع لضمان وصول المنتجات التصدیریة إلى األسو 

.الخارجیة بالسرعة المطلوبة ودون أي تلف
إعطاء الحریة للشركات التجاریة في نقل صادراتها على أي أسطول نقل تتوفر لدیها الفراغات - 

.بأسعار أقل الصادرات في مواعیدها المناسبة و لضمان سرعة وصول 
لغاء احتكار قطاع إ ریغ و التفة القطاع الخاص في أنشطة النقل والشحن و ینبغي العمل على مشاركو 

.تحسین الخدماتاألعمال لها بما یحقق المنافسة وتخفیض التكالیف و 

، 2005ح الدین عید محمد علم الدین، دور الصادرات السلعیة في تنمیة االقتصاد المصري( دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، صال)1(
.383ص

.385، صنفس المرجع)2(
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التعبئة و التغلیف : -2
العملیة التصدیریة و شكلها النهائي دورا كبیرا في نجاح تلعب عملیة تعبئة السلعة وتغلیفها و 

ومقبولة یستلزم رجیة بصورة سلیمة من ثم فإن دخول الصادرات الجزائریة إلى األسواق الخاو ،استمرارها
وأن تكون ذات شكل جمیل وجذاب للمستهلك ،فها في عبوات قویة تتحمل النقل والتداولتغلیتعبئتها و 
.بما یوفر له سهولة االستخداماألجنبي و 

ولوجیة المستمرة في هذا المجال لذا یجب العمل على توافر اإلمكانیات الالزمة لمسایرة التطورات التكن
اء مصانع سرعة األخذ بها من أجل مراعاة التجهیز الجید للمنتجات الجزائریة المصدرة عن طریق إنشو 

التغلیف على أحدث مستوى تكنولوجي في إنتاجها بالشكل الذي یجذب المستهلكین متطورة لمواد التعبئة و 
لمیة وتتناسب ألسواق العاوأن تتفق العبوات ومواد التعبئة مع المتداول منها في ا,في األسواق الخارجیة

وأن یتم وضع كافة ،لها القدرة على تحمل ظروف النقل والتخزینو ، مع أذواق وعادات المستهلكین
كتابتها بلغة البلد المرسلة إلیه البیانات والمعلومات المطلوبة عن السلعة ومواصفاتها الفنیة بعنایة كاملة و 

.السلع
یزید من فاعلیتها على التصدیر بل یجب أن یساندها و ا لخدمة ال یمكن للمؤسسات أن تعمل بمفردهو 

،تغلیفتفریغ وتعبئة و وشحن و یل أداء عملیات التصدیر من نقل تحقیق هدفها وجود سیاسة سلیمة لتفع
.االستمرار في األسواق الدولیةوالتي ترفع من قدرة المنتجین والمنتجات في البقاء و 

خاصة فیما یتعلق بإنشاء شركة توزیع ،الكثیر من المصاعبلكن الشركات المحلیة واجهت
World(عالمیة Distribution Network(, فة أذواقهم وتلبیة لكي تجعلها قریبة من المستهلكین لمعر

ففي كثیر من األحیان تكون .عالمة تجاریة منافسة لألسماء التجاریة المعروفةاحتیاجاتهم وتكون اسم و 
أهم من عملیات اإلنتاج )Distribution(التوزیعو )Packaging(التغلیفو ) Design(عملیة التصمیم 

لقد كان النقص في هذه المهارات من أهم العوائق أمام الشركات الصینیة وهو ما ساهم في حله نفسها, و 
حد كبیر الشركات األجنبیة العاملة في الصین من حیث توفیر فرص النفاذ إلى األسواق العالمیة إلى 

)1(.الشركات المحلیةمام أ

.إستراتیجیة تنمیة الصادرات في الصینثالث:المطلب ال
ه اإلستراتیجیة في ذیتمثل الجزء األول من ه.اتبعت الصین إستراتیجیة مزدوجة لتنمیة الصادرات

ت كثیفة عن طریق تشجیع الصناعا,هو عنصر العملمن أحد أكبر مواردها الطبیعیة و االستفادة
. ا العنصرذاالستغالل األمثل لهقبالتالي یتحقتخدام لعنصر العمل والتي تؤدي إلى خلق الوظائف و االس

, من خالل إنتاج وتصدیر سلع عالیة یركز الجزء الثاني منها على دعم هدف تحقیق التنمیة االقتصادیةو 

.300مرجع سابق، صسامي سالمة،)1(
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ت تكنولوجیا ة لمنتجامن أكبر الدول المصدر 2004بالفعل أصبحت الصین في عام التكنولوجیا. و 
.االتصالالمعلومات و 

قد حاولت الصین االستفادة و ،الصینیة على عددا من السیاساتارتكزت إستراتیجیة تنمیة الصادراتو 
حیث تشابهت السیاسات الصینیة ,ا المجالذمن تجربة الدول حدیثة العهد بالتصنیع في شرق آسیا في ه

الدعم ،تدل خبرة دول شرق أسیا أن و ، ه الدولذي اتبعتها هفي تنمیة الصادرات مع تلك السیاسات الت
هامة التدخل الحكومي هام للمفاضلة بین ) Externalities(كومي لتنمیة الصادرات یولد وفوراتالح

یكون و ) LessDistorted Economy(حوافز الصادرات خالل فترة التحول إلى اقتصاد اقل تشوه
Motion()1(الصادراتفعالة لتحریك نمو التدخل الحكومي المدروس وسیلة  an Export Growth

Dynamic(
یمكن و ،ه الدولذحاولت الصین إنشاء العدید من الهیاكل المؤسسیة المماثلة لتلك الموجودة في هو 

القول أن هناك ثالثة عوامل ساهموا بشكل فعال في نجاح إستراتیجیة تنمیة الصادرات في الصین : تبنى 
ة المركزیة إستراتیجیة واضحة لدعم تنمیة الصادرات المشاركة الفعالة للسلطات المحلیة ووجود الحكوم

.كونج وتایوان بحثا عن مصدر العمالة الرخیصة جمستثمرین من هون
وفي بدایة تنفیذ سیاسة االنفتاح على العالم الخارجي بدأت السلطات المركزیة في الصین تطبیق عددا من 

: )2(فيه السیاسات ذوتتمثل أهم ه)Export Culture(یج ما یطلق علیه ثقافة التصدیرالسیاسات لترو 
).Geographical Targeting(المناطق الجغرافیةاستهداف.1
).Sectoral Targeting(استهداف قطاعات في االقتصاد.2
).Liberal Foreign Investment Regime(سیاسة تحریر االستثمار األجنبي.3
.ویل الصادرات سیاسة تم.4

الفرع األول: سیاسة استهداف: المناطق الجغرافیة و قطاعات في االقتصاد
الدول المصدرة و ،لدى الصین إمكانیات كبیرة جعلتها في مقدمة الدول المصدرة بصفة عامة

ات والسلع مثل المنسوج) Labour Intensive Products(للمنتجات كثیفة االستخدام لألیدي العاملة
.غیرها من السلع التي تحتاج إلى ید عاملة كثیفةاالستهالكیة و 

: )Geographical Targeting(سیاسة استهداف المناطق الجغرافیة.1
المناطق المفتوحة التي تمارس و )SEZs(أقامت الصین عددا من المناطق االقتصادیة الخاصة 

االستثمار األجنبي و ، واالستیراد ، التصدیر ،یةاألنشطة البنك،التصنیع:فیها األنشطة االقتصادیة مثل

ة ماجستیر غیر منشورة،كلیة التجارة و إدارة األعمال، جامعة نسرین أحمد عباس أبو زید، النموذج الصیني في تنمیة الصادرات، رسال)1(
.122، ص2008حلوان،

.123، صنفس المرجع)2(
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ساعدت كنقطة ارتكاز لالستثمارات المحلیة .في بیئة أكثر حریة من المتاحة في باقي االقتصاد الصیني
ه االستثمارات للصین ذأتاحت هفي البدایة تتدفق من هونج كونج وتایوان ,و و األجنبیة التي كانت أغلبها 

.العالميتنمیة روابط مع السوق 
میزتان:و من أهم الممیزات التي تمیزت بها المناطق االقتصادیة الخاصة 

سیاسة إدارة ،العمالة،اإلسكان،الضرائب,االستثمار التسعیراالستقاللیة اإلداریة في مجال األولى:
.حلیةاألراضي وبالتالي اغلب االستثمارات األجنبیة یمكن الموافقة علیها بواسطة السلطات الم

تعرض المناطق االقتصادیة الخاصة حوافز للمستثمرین غیر موجودة في المقاطعات داخل الثانیة :
فعلى سبیل المثال كل المدخالت المستوردة للمنتجات التي یتم تصدیرها أو بیعها في المناطق ,الصین

االقتصادیة الخاصة لك یوجد في المناطقذباإلضافة ل،االقتصادیة الخاصة تكون معفاة من الجمارك
.طبیعة التكنولوجیا المستخدمةات األجنبیة حسب حجم االستثمار و نظام لإلعفاءات الضریبیة للمشروع

: )Sectoral Targeting(استهداف قطاعات في االقتصاد.2
اسة استهداف المناطق اتبعت الصین سیاسة استهداف قطاعات محددة في االقتصاد بالتوازي مع سی

ه القطاعات منتجات ذشملت هو ،المستهدفة على المستوى المركزيیتم اختیار القطاعات افیة, و الجغر 
أداتین :ه السیاسة ذمن أهم أدوات ه. و الخفیفة  المنسوجات اآلالت و السلع االلیكترونیةةالصناع

)Production Networks For Experts(األولى : شبكات إنتاج للصادرات
لمشروعات القطاعات المستهدفة (FERQs)حصص استرداد الصرف األجنبي الثانیة : زیادة
سیاسة تحریر االستثمار األجنبيالفرع الثاني:

الحكومة : حققت)Liberal Foreign Investment Regime(سیاسة تحریر االستثمار األجنبي
في المناطق االقتصادیة الصینیة مكاسب عدیدة من تنفیذ عدد من سیاسات االستثمار األجنبي المباشر

األمر الذي جعل تدفقات االستثمار األجنبي المباشر للصین أحد ،المناطق األخرى في الصینالخاصة و 
.أهم العوامل المؤثرة في أداء الصادرات الصینیة

زیادة الصادرات الصینیة من خالل أسهمت االستثمارات األجنبیة في،)1(التجربة الصینیةفمن خالل
وفر على الصین أصول تكنولوجیا مما،ستثمارات في المنتجات كثیفة االستخدام للتكنولوجیا المتطورةاال
لقد كان لنقل هذه التكنولوجیا إلى و ،معرفة فنیة كان من الصعب الحصول علیها بدون هذه الشركاتو 

من ، شركات المحلیةرفع إنتاجیة الدة في الصین اثر كبیر في تحفیز و فروع الشركات األجنبیة الموجو 
التوزیع المتطورة لهذه من أسالیب اإلنتاج و )Learning by Watching(خالل التعلم واالستفادة

.الشركات

.300مرجع سابق، صسامي سالمة،)1(
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. كبیرة على المستوى العالميللصین الدخول إلى أسواق جدیدة و ةأیضا سهلت االستثمارات األجنبی
ول إلى أسواق الشركات األم التابعة لها هذه حیث سهلت الفروع األجنبیة الموجودة في الصین الوص

باإلضافة إلى أسواق الدولة األم لهذه ,الشبكات الداخلیة لهذه الشركاتإلىفضال عن الوصول ,الفروع
.الشركات 

بل أیضا أسهمت فروع الشركات األجنبیة في توفیر التدریب المناسب على استخدام التكنولوجیا
نتاجهاو  ٕ ب الحدیثة في اإلدارة للقوى العاملة الصینیة خاصة في الصناعات المتطورة والمخصصة واألسالی,ا

لقد أسهمت هذه الفروع في زیادة الصادرات من خالل : و .للتصدیر
Exporting trough Processing and(تجمیعهاتصدیر المنتجات بعد معالجتها و 1-

Assembling(ة في تصدیر هذه المنتجات سواء كانت كثیفة حیث أصبحت الصین من الدول الرائد
االستخدام لألیدي العاملة ( لعب األطفال األحذیة الریاضیة المالبس و األدوات الریاضیة) أو كثیفة 

حیث یتم ,التلیفونات المحمولةو اآلالت الكهربائیة و الصناعیة االستخدام للتكنولوجیا  مثل المعدات و
.ع العالمیة للشركات الدولیةالتصدیر من خالل شبكة التوزی

)Exportمن خالل تحویل سیاسة إحالل الواردات إلى اإلنتاج من اجل التصدیر -2
)Trough Converting Import Substituting Industries
تصدیر المنتجات األولیة حیث تتمتع الشركات دولیة النشاط بمیزة تنافسیة عن الشركات المحلیة حیث -3

.شبكات توزیع عالمیة باإلضافة إلى مهارات تسویقیة كبیرة تمتلك 
إن أهم ما یمكن للشركات الدولیة أن تحققه للدول المضیفة لها هو إسهامها في تنوع وبالتالي، ف

برمجیات و الدوائر اللصادرات من السلع االلكترونیة و صادراتها خاصة الصادرات الغیر التقلیدیة مثل ا
.غیرها من السلع كثیفة االستخدام للتكنولوجیا ذات القیمة المضافة العالیةااللكترونیة و 
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الخاتمة
توصلنا في هذا الفصل إلى جملة من النتائج، نبرز أهمها فیما یلي:

یعتبر قیاس نسبة الصادرات إلى المستوردات أحد المؤشرات الهامة لقیاس قدرة االقتصاد الوطني - 
ع ومواد تصدر للخارج قادرة على تغطیة نسبة من احتیاجات الدولة التي یتم تلبیتها عن على إنتاج سل

، و)2011- 1986(ورغم ذلك فالتغطیة غیر مستقرة طوال فترة الدراسة، طریق استیرادها من الخارج
.یرجع إلى تأثر معدل التغطیة بتقلبات أسعار البترول التي تؤثر في حصیلة الصادرات

نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي ظاهرة ایجابیة لالقتصاد الوطني الجزائري،  ذلك زیادة - 
إلن الصادرات أصبحت تلعب دورا هاما في االقتصاد من خالل زیادة العائدات من العمالت 

ق وفیما یتعل،األجنبیة، وذلك باالعتماد على النفط، وانعدام تنوع اإلنتاج  في االقتصاد الجزائري
- 1986بالمتوسط العام لنسبة الصادرات إلى إجمالي التجارة الخارجیة في الجزائر خالل الفترة (

% وهو معدل نمو مقبول إال أن توقعات االستمرار في ذلك النمو خالل 54,38)  بلغت 2011
ع السنوات القادمة راجع إلى مقدار الدعم و التشجیع التي تقوم به الجهات الرسمیة والخاص بقطا

.الصادرات غیر النفطیة في الجزائر
وهي ،1986% سنة 2,43نفطیة في إجمالي الصادرات بلغت النسبة مساهمة الصادرات غیر - 

.وهو ما یطرح  استفهامات حول نجاح تنمیة الصادرات الغیر نفطیة بالجزائر2011نفس النسبة سنة 
مؤشر المیزة النسبیة،(ي األسواق العالمیةوأهمیتها فالجزائریةمدى تنوع الصادرات السلعیةوعن - 

فالجزائر ال تصدر سلعا مصنعة أو سلع زراعیة بنسبة كبیرة، ،مؤشر تركز الصادرات السلعیة
ویغلب علیها منتوج واحد في التصدیر وهو النفط، وهو ما یدل على أن الجزائر مازال اقتصادها 

طاعات اإلنتاجیة لمختلف السلع في تمویل یعتمد على عائدات النفط دون مساهمة غیره من الق
االقتصاد، وهو ما من شأنه أن یعرض االقتصاد الوطني لمخاطر عدیدة في حالة تدهور أسعار 

النفط في السوق الدولي.
2,94والذي بلغ إجمالي الصادرات ىإلغیر النفطیةلنسبة الصادراتضعف المتوسط العام- 

) و من أهم الصعوبات و العوائق التي تعیق الصادرات 2011- 1986% لفترة الدراسة الكلیة (
الوطنیة الغیر نفطیة ما یلي : 

محدودیة المشاریع الموجه انتاجها للتصدیر وضعف خدمات اإلرشاد التسویقي.-
افتقــار بعــض الشــركات المصــدرة لإلمكانیــات الفنیــة للفــرز والتجمیــع  والتعبئــة والتغلیــف المناســب -

ي یـــؤثر ســـلبا علـــى جـــودة المنـــتج المصـــدر وبالتـــالي یترتـــب علـــى ذلـــك ضـــعف القـــدرة علـــى األمـــر الـــذ
المنافسة في األسواق الخارجیة المستهدفة للتصدیر خاصة األسواق األوربیة . 
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صـــعوبة الحصـــول علـــى تمویـــل الصـــادرات والخـــدمات المتصـــلة بعملیـــة التمویـــل كالتـــأمین. وهـــذه -
وبالتـالي یتعـین علیهـا االعتمـاد علـى التمویـل الـذاتي ،رة والمتوسطة المشكلة تواجه المؤسسات الصغی

أو االئتمـان التجـاري بأســعار فائـدة مرتفعــة وبالتـالي ترفــع تكلفـة المنــتج المصـدر وتقــل قدرتـه التنافســیة 
في األسواق.

نة بدول مقار متأخرةفي الترتیبللجزائرالمؤشر العام لتنافسیة الصادرات السلعیة قیمةأنبینتی- 
. ومن )-0,75(إذ بلغت قیمة المؤشر بدول المقارنةفاحتلت الجزائر المرتبة األخیرة مقارنةالمقارنة.

، من تم فان تنمیة الصادرات غیر النفطیة یصبح ضرورة أساسیة لتجاوز هذه الوضعیة غیر التنافسیة
خالل االستفادة من التجربة الصینیة في هذا المجال.
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 المباشر وسياسة استهداف االستثمار األجنبي صاديدراسة تحليلية لتطور النمو االقت: الفصل الخامس

  في الجزائر                     

  :مقدمة
، لمجتمع معين هو طريقة تكوينه من الناحية االقتصادية  للناتج المحلي اإلجماليالتركيب الهيكلي      

 اإلطار الذي يمارس في يعني ،النسبية لكل قطاع وطريقة ارتباط النشاطات المختلفة ببعضهاأي األهمية 
تعديل األهمية في   الجزائري باالقتصادالتغيير الهيكليويتمثل ، نطاقه النشاط االقتصادي للمجتمع 

نة للهيكل  أي يشمل تغيرات كمية ونوعية في النسب والعالقات المكو،النسبية للقطاعات في االقتصاد
يتضمن تغييرا في نسب وعالقات المتغيرات االقتصادية ) التغيير الكمي(االقتصادي فالجانب األول 

القيمة   كما يتضمن تغييرا في نسب،حسب القطاعات االقتصادية األساسية كالناتج المحلي اإلجمالي
) التغيير النوعي(ثاني أما الجانب ال . وتغييرا في هيكل اإليراد الحكومي، حسب القطاعاتالمضافة

فيتضمن تغييرا وظيفيا في أداء النشاط االقتصادي عن طريق إعادة تخصيص الموارد واالرتقاء بمستوى 
  . الكفاءة النوعية لعناصر اإلنتاج

 

النمو بين االستثمار األجنبي المباشر و       تبعا لنظرية النمو االقتصادي تقوم هده العالقة االيجابية 
ه ذهنات في التكنولوجيا والكفاءة اإلنتاجية و أن هدا النوع من االستثمار يجلب معه تحسيعلى افتراض

يعتقد بانتقال المعرفة من شركات مو اقتصادي حسب وجهة النظر هذه والعناصر تؤدي إلى حدوث ن
باشر  المياالستثمار األجنبي المباشر إلى الشركات المحلية و يعرف هدا في أدبيات االستثمار األجنب

  .الكفاءة في الشركات المحلية هدا إلى تحسين اإلنتاجية وبانتشار المعرفة يؤدي نشر المعرفة
ال ينتقــــل مــــن بــــالده األصــــلي إلــــى البلــــد المــــضيف إال إذا تــــوفر لــــه منــــاخ االســــتثمار األجنبــــي المباشــــر و

  .استثماري يحقق له ما يهدف إليه من زيادة ونماء
  

  :ل من خالل المباحث التاليةوفي هذا الصدد نناقش هذا الفص
  

  .التركيب الهيكلي للناتج ودوره في النمو االقتصادي بالجزائر :المبحث األول
  .في الجزائر وتحقيق معدل النمو المستهدف االستثمار األجنبي المباشر :المبحث الثاني

  .مقومات نجاحهاتهديداتها و:  سياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر بالجزائر:الثالث المبحث
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  التركيب الهيكلي للناتج ودوره في النمو االقتصادي بالجزائر:المبحث األول

فنسبة مساهمة القطاعات المختلفة في   الوضعية التنموية،ن  في الجزائر عالتركيب الهيكلي للناتجيعبر 
تنمية، كما أن نسب مزج تكوين الناتج المحلي اإلجمالي البد أن يتم فيها تغييرات جذرية تعبر عن ال

عوامل اإلنتاج المختلفة كاستخدام عنصر رأس المال مع عنصر الموارد الطبيعية تتحدد أيضا في مرحلة 
 من مرحلة نمو إلى مرحلة رالجزائوالبد لهذه النسب أن تتغير بانتقال ، رالجزائصل إليها تالتنمية التي 

  . أخرى من مراحل التنمية
نأخذ مجموعة  الوطني، لالقتصاد المضافة القيمة خلق في للقطاعات الهيكلي ركيبالت    ولمعرفة مساهمة

  .النفطية وأخرى غير النفطية لمقارنتها مع وضعية الجزائر فيما يلي من الدول
 

   بالجزائرتركيبة الناتج الصناعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي:األولالمطلب 
 

  في القطاع الصناعي مؤشرا هاما لمدى فاعلية القطاع الصناعي في النموحققة المت∗المضافةتمثل القيمة 
فضال عن استخدامها كمؤشر لبيان ،  درجة التصنيع في الدولة المعنيةفهي تعطي داللة على، االقتصادي

ذلك أن ،  والمتولدة عن العملية اإلنتاجيةمدى قدرة القطاع الصناعي على خلق القيم المضافة الجديدة
ويعد ، تاز به من تعداد لمراحل اإلنتاجيةلصناعة التحويلية لها القدرة على تكوين قيم مضافة جديدة لما تما

هذا المؤشر من المؤشرات المهمة في التصنيع كونه يعكس مقدار اإلسراف والهذر الذي يحصل عند 
 القيمة المضافة الصناعية لذا فإن مؤشر معدل، استخدام الوحدات اإلنتاجية الصناعية لمستلزمات اإلنتاج

 . يعبر عن مدى فاعلية واتساع  النشاط التصنيعي في الدولة

  
  . الجزائرية القيمة المضافة للصناعات االستخراجية:األولالفرع 

، تطور القيمة المضافة الصناعية وزيادتها يعني زيادة مساهمة القطاع الصناعي في االقتصاد الوطني    
أي أن نمو القيمة المضافة الصناعية يعكس تطور ، الصناعي بالقطاعات األخرىوزيادة روابط القطاع 

 . دور الدولة في مجمل عملية التنمية وخاصة الموارد الذاتية

  
  : في الجزائر ندرج الجدول التاليللصناعات االستخراجية  القيمة المضافةولمعرفة واقع تطور

 
 
 
 
 

                                                 
تعرف القيمة المضافة الصناعية بالفرق بين إجمالي قيمة الناتج الصناعي مطروحا منه قيمة المستلزمات اإلنتاج السلعية والخدمية و  ∗

 اإلهالك الصناعي
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   الجزائريةعات االستخراجيةالقيمة المضافة للصنا: )1- 5(الجدول رقم 

  )2011-1995( خالل الفترةدول مختارة مقارنة ب
  باألسعار الجاريةمليون دوالر  :الوحدة 

  نسبة التغير
2010-
2011 

2011 2010 2009 2008 2007 2005 2000 1995   

 قطر 3,004 10,732 25,958 41,213 63,272 43,810 65,864 100,161 52,0

 المغرب 672 797 1,015 1,606 5,822 2,092 3,539 4,822 36,2

 الجزائر 10,699 22,114 46,594 60,434 79,002 44,324 57,256 72,500 26,6

 الكويت 10,510 18,069 42,004 61,165 87,711 52,342 64,448 99,933 55,5

 السعودية 44,297 69,973 152,269 195,374 273,378 161,382 214,145 317,463 48,2

 تونس 651 1,006 1,597 2,529 3,566 2,707 2,776 3,102 11,7

 مصر 4,148 6,384 10,644 18,144 24,251 26,762 29,999 33,511 11,7

 ، ص2012 ،)اإلمارات العربية المتحدة(ي، أبوظب2012صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد : المصدر
357.  

  

خراجية  في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر، تجدر اإلشارة إلى وعن أهمية الصناعة االست
  : في الناتج ألحدث فترة فيما يلينسبة هذه الصناعة

  اإلجمالينسبة مساهمة  الصناعة االستخراجية  في الناتج المحلي : )2- 5(الجدول رقم 

  2011 لعام في الجزائر 

  

 الصناعات االستخراجية

 )مليون دوالر(القيمة المضافة  %اإلجمالياتج المحلي المساهمة في الن

 

 قطر 100,126 57,7

 المغرب 4,822 5,2

 الجزائر 72,500 36,7

 الكويت 99,933 62,1

 السعودية 317,463 53,2

 تونس 3,102 6,7

 مصر 33,511 14,2

  .359)بتصرف(، سابق، ص، مرجع 2012صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد : المصدر

 القيمة المضافة على  ، بلغت2011 عام وفي )2- 5( و) 1-5 (رقموانطالقا من الجدولين         
 مليون دوالر كما بلغت مساهمتها في الناتج المحلي 72,500الصناعات االستخراجية في الجزائر 
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فط والغاز الطبيعي وخامات تشمل الصناعات االستخراجية في استخراج النو ،%62,1اإلجمالي بحوالي
 والبوتاس،المعادن مثل الحديد والزنك والنحاس والذهب، وكذلك الخامات غير المعدنية مثل الفوسفات 

 ويشكل استخراج النفط والغاز الطبيعي محور النشاط االقتصادي والمصدر. باإلضافة إلى المحاجر
  .الجزائرفي لصناعات االستخراجية لالرئيسي للناتج المحلي اإلجمالي 

  
  :)1( مجال التعدين في الجزائر عدة نشاطات صناعية أهمهاوغطى

  .)معدنة(استخراج المعادن غير الخالصة وتحويل أول  •
  .إعادة رسكلة المعادن•
  .)مصهر الحديد و التكرير(سباكة •
  .صناعة المواد الخامة بواسطة آالت تصفيح المعادن•
  .ُصفائح رقيقة، أنابيب، قطع مقولبة : ف مصنعةتحويل المواد الخامة لمواد نص•
  .النقللمواد المصنعة لمجال الصناعة والبناء وصناعة ا•

  :ُإن مجال التعدين منسق حول ثالث اختصاصات رئيسية
  .إنتاج الفوالذ•
  .إنتاج المعادن غير الحديدية و غير الثمينة كاأللمنيوم•
 .إنتاج المعادن الثمينة•

  
قطر والكويت أكبر قيم ، سجلت السعوديةبالجزائر  ول العربية النفطية األخرى ومقارنةوعلى صعيد الد

 كما بلغت نسبة المساهمة ، على التوالي99,933، 100,126، 317,463 مسجلة 2011مضافة سنة 
المغرب ، أما مصر.  على التوالي%62,1 و % 57,7 ، %53,2في الناتج المحلي اإلجمالي لكل منها 

فكانت القيمة المضافة على الصناعات االستخراجية فيها ضعيفة ، لتي تعتبر دول غير نفطيةوتونس وا
همتها في الناتج كما بلغت نسبة مسا. على التوالي 3,102، 4,822، 33,511مقارنة بالجزائر فأحصت 

  .   على التوالي%5,2، % 6,7 ، %14,2 المحلي اإلجمالي

  . الجزائريةعات التحويلية القيمة المضافة للصنا:الفرع الثاني

الصناعات التحويلية هي تلك العمليات اإلنتاجية التي يتم من خاللها تحويل المواد الخام من شكل      
، معدنية أو، أو حيوانية، سواء كانت هذه المواد نباتية، ٕآلخر أكثر نفعا واشباعا لرغبات وحاجات اإلنسان

  . أو صناعية

                                                 
)1( http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement /ا�ط�ع ���ر��   10 -  20-12 12 
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ين قطاعي الصناعات االستخراجية والتحويلية من أجل تخفيض المحتوى ونظرا ألهمية الترابط ب    
وكذلك الروابط بين القطاع الصناعي وبقية األنشطة االقتصادية ، االستيرادي في الصناعة التحويلية

حتى ، من أجل دعمها، البد من وضع األسس التي تحدد القطاعات الصناعية ذات األولوية. األخرى
  .وكذلك صناعات تعتمد على مدخالت إنتاج محلية، درة تصديرية تنافسية عاليةتكون صناعات ذات ق

  :القيمة المضافة للصناعات التحويلية نورد الجدول الموالي وعن تطور
  

  مقارنة   الجزائريةالقيمة المضافة للصناعات التحويلية : )3- 5(لجدول رقما

  )2011-1995( بدول مختارة خالل الفترة
   

  باألسعار الجارية  دوالرمليون :الوحدة
نسبة 

  التغير 
2010-
2011 

2011 2010 2009 2008 2007 2005 2000 1995  

 قطر 684 966 4,394 7,366 12,322 9,223 13,512 17,222 27,5

 المغرب 6,867 6,019 8,872 10,121 11,349 12,992 12,929 13,559 4,9
 الجزائر 3,576 2,813 3,969 4,658 5,397 5,492 5,544 7,126 28,5

 الكويت 3,011 2,608 5,873 6,340 6,530 5,429 6,740 7,461  10,7

 السعودية 13,714 18,218 29,522 36,402 39,433 39,113 46,355 60,635 30,6

 تونس 3,324 3,174 5,049 6,561 8,091 7,367 7,494 7,761 3,6

 مصر 10,127 18,363 14,959 20,038 25,218 29,756 35,166 37,126 5,6

  .) بتصرف( ، 358 ، مرجع سابق، ص2012صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد : المصدر
  

 تطور في القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الفترة ما بين نالحظ )3-5(رقمالجدول من خالل     
 أن نسبة التغيير إلى ونشير ، مليون دوالر7,126يقارب   ما2011 لتبلغ في  الجزائر سنة 1995-2011

لتطور في القيمة المضافة طال جميع الدول النفطية وهذا ا.  %28,5 بلغت 2011-2010بين سنتي 
 تطورت القيمة المضافة  للصناعات التحويلية لتبلغ سنة إذ ، وقطرةنذكر منها السعودي، على العموم 

كما كان ارتفاع القيم المضافة .ون دوالر على التوالي ملي17,222 مليون دوالر و60,635حوالي 2011
   . مليون دوالر37,126 2011لغت سنة  بإذ، ملحوظ في البلدان الغير نفطية تتقدمهم مصر

الجزائرية في الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة مع الدول  مساهمة الصناعة التحويلية ولقد تباينت نسب      
  :الجدول الموالي، وهذا ما نوضحه في العربية
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    في الناتج المحلي اإلجمالي الجزائريةنسبة مساهمة  الصناعة التحويلية: )4- 5(الجدول رقم 

  .2011مقارنة  بدول مختارة لعام 
  

 الصناعة التحويلية

 )مليون دوالر(القيمة المضافة  %المساهمة في الناتج المحلي االجمالي

 

 قطر 17,222 9,9

 المغرب 13,559 14,5

 الجزائر 7,126 3,6

 الكويت 7,461 4,6

 السعودية 60,635 10,1

 تونس 7,761 16,7

 مصر 37,126 15,8

  ).بتصرف(، 359 ، مرجع سابق، ص2012صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد : المصدر
  

ًحققت عدة دول عربية نموا جيدا في ناتج الصناعات التحويلية في ع      عدا ، على العموم 2011ام ً
 ،%3,6المحلي اإلجمالي  فيها ب الجزائر التي انخفضت نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج 

 أثره السلبي على المؤشرات الجزائرلتباطؤ نمو قطاع الصناعات التحويلية في ذلك نتيجة وكان 
اء هذه الصناعات قد تسبب ولو بصورة كما أن تراجع أد.  مستوى البطالةى وخاصة علفيهااالجتماعية 

 جلتفقد س، نفطيةالغير وعلى مستوى الدول العربية .  فيهاجزئية في استمرار معدالت البطالة المرتفعة
 مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي أعلى مستوى لها في كل من تونس

 %14,5و %15,8 ثم تلتها مصر والمغرب بنسبة ،كقيمة مضافة   مليون دوالر7,761مسجلة %16,7ب
فيما تراوحت .  مليون دوالر على التوالي13,559مليون دوالر و37,126على التوالي بقيمة مضافة بلغت

 في %10,1 في قطر و %9,9 و في الكويت %4,6نسبة المساهمة في باقي الدول العربية النفطية بين  
  .على التوالي% 60,635 و% 17,222 ،% 7,461السعودية بقيمة مضافة تراوحت بين  

 من المؤشرات الدالة على التطور تعتبر مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي      
 ويرى بعض االقتصاديين أن البلد يعد مصنعا إذا ما بلغت ، أحد مقاييس التصنيعباعتبارهالصناعي 

اتج القومي اإلجمالي على أن يكون دور الصناعة التحويلية من الن %25مساهمة الناتج الصناعي حولي 
  . )1(القطاع الصناعي من مجمل مساهمة %60واضحا بما يقارب 

  
                                                 

 محمد، قضية التصنيع في إطار النظام االقتصادي العالمي الجديد، دار الوحدة للطباعة والنشر، بيروت، عبد الشفيع )1(
  .20ص ،1987لبنان، 
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  اإلجمالي نسبة مساهمة إجمالي القطاع الصناعي في الناتج المحلي :)5- 5(رقمالجدول 

  .2011مقارنة  بدول مختارة لعام  في الجزائر 
  

  القطاع الصناعي إجمالي

المساهمة في الناتج المحلي 

 %)(االجمالي

 )مليون دوالر(القيمة المضافة 

 

 قطر 117,348 67,6

 المغرب 18,380 19,6

 الجزائر 79,625 40,3

 الكويت 107,394 66,7

 السعودية 377,999 63,3

 تونس 10,863 23,4

 مصر 70,637 30,0

  .)بتصرف( ، 359، مرجع سابق، ص2012عربي الموحد صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي ال: المصدر
  

 2011 في المائة في عام 30.7ًسجل الناتج الصناعي المحلي للدول العربية نموا بنسبة تقدر بحوالي   
ويرجع هذا النمو باألساس إلى نمو  . 2010في عام  % 27.3نمو وصل إلى حوالي  مقارنة مع معدل

، إثر تزايد الطلب العالمي على % 35.2اجية للدول العربية بنسبة االستخر القيمة المضافة للصناعات
   .2011عام  النفط وارتفاع متوسط أسعاره خالل

  
 مليون دوالر 79,625في الجزائر  2011 القطاع الصناعي سنة إلجماليإذ بلغت القيمة المضافة   

 القطاع الصناعي في الدول إجماليكما ساهم   . اإلجمالي في الناتج المحلي %40,3مساهمة بذلك ب 
 الناتج  القطاع الصناعي فيإجمالي  فقد ساهم  ،اإلجماليالنفطية بنسب معتبرة في الناتج المحلي 

    . على التوالي% 67,6، %66,7 ،  %63,3الكويت وقطرب، كل من السعوديةل المحلي االجمالي 
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  اتج قطاع التشييد في الجزائر ون،الناتج الزراعي ونصيب الفرد منه :المطلب الثاني

سوق معتبرة ،ةالزراعية والمناخيكبير لألوساط التنوع تتمثل في المؤهالت ب لزراعة الجزائريةا تمتاز       
إمكانية وضع ، باإلضافة إلى )الحوض المتوسط،البلدان اإلفريقية: ( لألسواق الخارجيةجواريهمحلية و (

 .ل السنة و خارج الموسم في السوق على طواالمنتجات الزراعية

 أما فيما يخص المنتج النهائي في قطاع التشييد هو عبارة عن منتوج مركب من عدد كبير من       
وتستخدم النتاج هذا المنتج عدد كبير . يكانيكية والكهربائية المختلفةالمواد المختلفة وكذلك التجهيزات الم

وبالتالي  . يجب استخدامها ضمن وقت معينأومكن تخزينها من الموارد المؤقتة والدائمة وقد يكون من الم
قطاع التشييد منظم للنمو االقتصادي فهناك عالقة طردية وايجابية بين النمو االقتصادي ونمو قطاع 

 .التشييد

   الزراعي ونصيب الفرد منه في الجزائر الناتج: األولالفرع 

 أداة لتحقيق السيادة الغذائية وهي ثالثة عناصر  هي في الجزائرسياسة التجديد الزراعي والريفي     
تقوية القدرات البشرية وتقديم الدعم التقني ، والتجديد الريفي، والتجديد الزراعي :متكاملة تتمثل في 


دى ا
و��
� ا
وط��� 
	طو�ر ت�درو .للمنتجين �����

�	رة ا��	���ر �دد ا
���ر�� ا 2012-  2002 

 ����
  .)1(��روع 612ب    � ���ل ا

  

  :)2(يلي ما هذا اإلطار نذكر المتخذة في اإلجراءات التحفيزية وعن 

   مليار دينار17 للحبوب الذي تجاوز من المبلغ المدفوع" الرفيڤ "  قروض بدون فوائد استحداث - 
ٕ األراضي وانشاء استصالحمليون دج عن كل هكتار من أجل 1 منح قروض مسيرة بمبلغ ال يتجاوز - 

   هكتارات10تتجاوز مساحتها مستثمرات 
ألرباح للمنتجين ) ج.د100.000.000( مئة مليون دينار جزائري إلى تخصيص قروض مسيرة تصل - 

هكتارات من األراضي الزراعية وكذلك للمستفيدين من 10المستغلين ل) أصحاب االمتياز( المستفيدين 
  Ettahadiقروض التحدي 

  .كية الموجهة للفالحين إقرار إحداث جهاز لضمان القروض البن- 

   
  ).6- 5(، ندرج الجدول التالي رقم )2011- 2000(وعن تطور الناتج الزراعي الجزائري في الفترة

  

                                                 
)1( http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l-agriculture /ا�ط�ع ���ر��   10 -  20-12 12 

 
)2( ��� . ا#"! �
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   الناتج الزراعي الجزائري و معدل التغير السنوي : )6- 5( الجدول رقم

 ).2011- 2000(في الفترة مقارنة  بدول مختارة خالل الفترة

  
نسبة 

 %)(التغيير

غير معدل الت

 السنوي 

 )مليون دوالر(الناتج الزراعي 

2010-2011 2000-2011 2011 2010 2005 2000 

 

 قطر 66 59 147 160 8,3 9,0

 المغرب 4,908 7,847 12,661 13,392 9,6 5,8

 الجزائر 4,600 7,928 13,645 16,106 12,1 18,0

 الكويت 134 243 279 309 7,9 10,8

 السعودية 9,326 10,208 11,204 11,750 2,1 4,9

 تونس 2,147 2,958 3,249 3,801 5,3 17,0

 مصر 15,474 12,517 29,135 32,657 7,0 12,1

  .)بتصرف(، 343، مرجع سابق، ص2012صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد : المصدر

  
 في 18.0 زيادة 2011عية خالل عام وقد سجل الناتج الزراعي في الدول العربية ذات الموارد الزرا    

فارتفع إلى  2000  مليون دوالر سنة 4,600و نأخذ الجزائر كمثال إذ كان الناتج المحلي يقاربالمائة 
 مليون دوالر على التوالي 16,106مليون دوالر و 13,645مليون دوالر وواصل في التقدم مسجال 7,928
 .% 18,0   مقدرة ب2011- 2010التغيير في الفترة  على التوالي فكانت نسبة 2011 و 2010لسنتي 

وتعود هذه الزيادة في ذلك الناتج إلى الظروف المناخية المواتية بصفة رئيسية وسياسات تعزيز النشاط 
هذا إلى جانب ارتفاع أسعار معظم السلع الزراعية في األسواق العالمية مثل الحبوب فيها الزراعي 
 32,657حسن في الناتج الزراعي جميع البلدان العربية في مقدمتها مصر ب  ولقد طال هذا الت.والدرنيات

  .2011مليون دوالر كأكبر قيمة للناتج الزراعي سنة 
 

      ولتحليل نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الجزائر، و مساهمة الزراعة في الناتج المحلي 
 ).7- 5(اإلجمالي، نقدم المعطيات الموجودة في الجدول رقم
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 في الجزائر  مساهمة الزراعة في الناتج المحلي و الناتج الزراعي نصيب الفرد من :)7- 5(الجدول رقم

  )2011- 2000(مقارنة  بدول مختارة في الفترة مابين 

.   

  

 )دوالر(نصيب الفرد من الناتج الزراعي   )%(مساهمة الزراعة في الناتج المحلي االجمالي

2011 2010 2005 2000 2011 2010 2005 2000 

 

 قطر 108 65 86 86 0,4 0,1 0,1 0,1

 المغرب 172 260 397 415 13,3 13,2 13,8 14,3

 الجزائر 151 241 379 439 8,4 7,7 8,4 8,2

 الكويت 60 81 78 84 0,4 0,3 0,2 0,2

 السعودية 455 438 406 414 4,9 3,2 2,5 2,0

 تونس 225 295 308 356 10,0 9,2 7,3 8,2

 مصر 242 177 370 406 15,5 14,0 13,3 13,9

  .)بتصرف(، 343 ، مرجع سابق، ص2012صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد : المصدر

  
 439 في الجزائر متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي أننالحظ ) 7-5(رقمومن خالل الجدول       

 إذ كان نصيب الفرد من الناتج الزراعي سنة .المتوسطن التدريجي في  وهذا بعد التحس2011دوالر سنة 
 على التواليدوالر379 ودوالر 241 يبلغ 2010 و 2005 دوالر ليصبح سنة 151 يقدر ب 2000

 اإلجماليكما بلغت نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي .   2011عليه سنة آل  ما إلىتحسن لي
   .2011 سنة % 8,2ب
 

  في الجزائر ناتج قطاع التشييد : الثانيالفرع

يتم  الحصول على المنتج النهائي في صناعة التشييد من خالل العديد من استراتيجيات التعاقد      
منظم  فقطاع التشييد .والتوريد والتي تختلف عن بعضها البعض ومدى مالءمتها لكل نوع من المشاريع

 .جابية بين النمو االقتصادي ونمو قطاع التشييدللنمو االقتصادي فهناك عالقة طردية واي

  صناعة خدمية لباقي القطاعات االقتصادية والصناعات وعادة   بأنها∗صناعة التشييديمكن تعريف 

وتختلف هذه المنتجات من مشاريع بسيطة جدا إلى . تقدم منتجاتها حسب طلب معين وأهداف محددة

  .كنولوجيا والمعرفةمشاريع معقدة تستخدم فيها أعلى درجات الت

   :نبحث فيما يلي عن ناتجه  في الجزائر،قياس أداء صناعة التشييد بشكل عامول

                                                 
 .االقتصادية األنشطة لجميع الموحد الدولي الصناعي التصنيف من 3,1 بالمراجعة F الباب في االقتصادية النشاطات التشييد يمثل ∗
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  مقارنة   الجزائر ي فالتشييدناتج قطاع  : )8- 5(الجدول رقم

  )2011- 1995(بدول مختارة في الفترة مابين 

 )باألسعار الجارية  ( مليون دوالر:الوحدة

2011 2010 2009 2008 2007 2005 2000 1995  
 قطر 539 640 2,402 4,375 7,472 7,012 6,633 6,408

 المغرب 1,651 1,675 3,556 4,545 4,989 5,659 5,634 5,589

 الجزائر 4,473 355 627 843 953 920 948 1,185

 الكويت 810 832 1,497 1,094 2,444 2,026 2,546 2,807

 السعودية 9,730 11,126 14,652 17,338 18,160 18,123 19,861 23,928

 تونس 868 326 475 562 634 614 1,833 1,960

 مصر 2,799 4,433 3,343 5,282 6,673 7,963 9,522 10,316

  .)بتصرف(، 362، مرجع سابق، ص2012صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد : المصدر
  

 حيث حقق 1995 بعد سنة في الجزائرج قطاع التشييد ناتنالحظ ضعف ) 8- 5(من خالل الجدول رقم   
أن صح -أما بعد هذه السنة بدأ قطاع التشييد بالتقهقر ،  مليون دوالر4,473ناتج قدره في هذه السنة 

السعودية فتصدر ناتج قطاع التشييد في . مما أثر سلبا في النمو ،  مقارنة بالدول العربية األخرى -القول
هذا ما بعد ازدهار تدريجي عرفه القطاع و،  مليون دوالر23,928 بقيمة 2011 أكبر قيمة ناتج سنة

  .يوضحه الجدول أعاله

فمن الضروري معرفة الوضع ،  بالجزائرتحسين قطاع التشييد والتغلب على المشاكل التي تواجههلو  

  .دون هدف واضح لتحسين هذا القطاع بإستراتيجية أيٕ واال ستكون  هذا القطاعأداءمن الرفع الراهن و

  

  )2011 و2010( حسب القطاعات االقتصادية بالجزائر في سنتياإلجمالي الناتج المحلي :المطلب الثالث

يشمل استمرار لعملية  التحوالت في الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية بالجزائر     
رات في تركيب الطلب كلما ارتفع الدخل إعادة توزيع عناصر اإلنتاج بين القطاعات المختلفة مع التغيي

كما يتضمن التحول الهيكلي تكوين روابط بين األجزاء المختلفة لهيكل اإلنتاج المحلي بحيث ، الفردي
ويتم التحول من القطاع األولي إلى القطاع  ،تصبح الصناعات المحلية أكثر تداخال مع بعضها البعض

وعلى العموم فالتحول الهيكلي يمكن أن يعبر عنه ،  واالستثمارالثانوي من حيث األهمية النسبية لإلنتاج
  .على أنه تغيرا هيكليا مضافا إليه نموا اقتصاديا
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  2010عام حسب القطاعات االقتصادية  الجزائريف اإلجماليالناتج المحلي : األولالفرع   

   قطاعيد والغابات، الزراعة والصقطاع ( والمتكونة من اإلنتاج السلعياتقطاع  مساهمةلتوضيح  
  )   الكهرباء والغاز والماءقطاع التشييد، قطاع  الصناعات التحويلية،  قطاعالصناعات االستخراجية، 

  .)9-5( الجدول رقم ، نورد2010 لسنة في إجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

  

   الجزائريف الناتج المحلي اإلجمالي حسب قطاع اإلنتاج السلعي: )9- 5( الجدول رقم

    2010عام مقارنة بدول مختارة في 

  

 )باألسعار الجارية  ( مليون دوالر:الوحدة

 قطاعات إجمالي  اإلنتاج السلعياتقطاع

الكهرباء قطاع   السلعياإلنتاج

 والغاز والماء

قطاع  التشييدقطاع 

الصناعات 

 التحويلية

قطاع 

الصناعات 

 االستخراجية

الزراعة قطاع 

 والغابات والصيد

 

 قطر 147 65,864 13,512 6,633 569 86,725

 المغرب 12,661 3,539 12,929 5,634 2,317 37,081

 الجزائر 13,645 57,256 5,544 948 1,326 78,717

 الكويت 279 64,448 6,740 2,546 1,779 75,791

 السعودية 11,204 214,145 46,355 19,861 4,011 295,576

 تونس 3,249 2,776 7,494 1,833 568 15,920

 مصر 29,135 29,999 35,166 9,522 3,310 107,132

 ليبيا 1,760 57,652 3,726 3,879 942 67,959

  .)بتصرف(، 424، مرجع سابق، ص2012صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد : المصدر
  

على العربية بشكل خاص بظاللها ألقت األحداث والتطورات التي عرفتها المنطقة ككل وبعض الدول      
باألحداث والتغيرات  من ناحية أخرى، تأثرت كل من تونس ومصر وليبيا.  األداء االقتصادي لهذه الدول

  .بشكل غير مباشر السياسية العميقة التي شهدتها تلك الدول، وتأثرت بقية الدول العربية بتلك األحداث
 في الجزائر لم تؤد في الجزائر إلى حدوث التنمويةسات سياال  أن )9-5(الجدول رقم نالحظ من     

حيث الزال قطاع الصناعات االستخراجية يساهم ، وهرية في هيكل قطاع اإلنتاج السلعيتغييرات هيكلية ج
 مليون 78,717 مليون دوالر في إجمالي قطاع اإلنتاج السلعي الذي بلغ 57,256بنسبة كبيرة بما يقارب 

لك مقارنة بالمساهمة الضعيفة لباقي قطاعات اإلنتاج السلعي التي تشمل قطاع وذ ،2010 لعام دوالر
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قطاع التشييد ، 5,544بقطاع الصناعات التحويلية ،مليون دوالر13,645الزراعة والصيد والغابات ب
ونفس الشيء ينطبق على الدول النفطية .  مليون دوالر1,326 والغاز والماء ب وقطاع الكهرباء948ب

  . ∗األخرى
المغرب وتونس كانت مساهمة الصناعات ، أما فيما يخص الدول الغير نفطية محل المقارنة مصر  

 مليون 12,929 ، مليون دوالر35,166التحويلية في إجمالي قطاع اإلنتاج السلعي هي األكبر محصلة 
 مليون 29,999 مليون دوالر على التوالي مقارنة بالصناعات االستخراجية التي سجلت 7,494  ودوالر

ولذلك نقول أن هيكل اإلنتاج السلعي . مليون دوالر على التوالي 2,776  و مليون دوالر3,539 ،دوالر 
في الجزائر فشل في زيادة األهمية النسبية لصالح قطاعات غير نفطية تساهم في تنمية االقتصاد الوطني 

   .قتصاد الجزائري منكشفا وتابعا للخارج لتوفير مختلف المستلزمات مما يجعل اال. دون اللجؤ إلى الخارج 
  

   الجزائريف الناتج المحلي اإلجمالي حسب قطاع الخدمات اإلنتاجية  : )10- 5(الجدول رقم 

    2010 مقارنة بدول مختارة في عام

   

 )باألسعار الجارية  ( مليون دوالر:الوحدة

إجمالي قطاعات  قطاع الخدمات اإلنتاجية
لتمويل والتأمين ا الخدمات اإلنتاجية

 والمصارف

النقل والمواصالت 
 والتخزين

التجارة والمطاعم 
 والفنادق

 

 قطر 8,876 5,021 6,636 20,533

 المغرب 11,040 6,048 803 17,892

 الجزائر 18,734 13,280 778 32,792

 الكويت 5,390 8,388 5,517 19,295

 السعودية 25,113 16,559 11,906 53,578

 تونس 5,774 5,667 1,587 13,028

 مصر 31,457 19,551 14,967 65,976

  .، بتصرفنفس المرجع السابق: المصدر
   

أما في يخص قطاعات الخدمات اإلنتاجية في الجزائر فإن قطاع التجارة والمطاعم والفنادق حقق        
مقرنة بباقي  مليون دوالر 18,734 ب2010 قطاعات الخدمات اإلنتاجية سنة إجماليأكبر مساهمة 

 قطاع التمويل والتأمين والمصارف ، مليون دوالر13,280القطاعات قطاع النقل والمواصالت والتخزين ب
                                                 

 تمثل النسب الكبيرة في إجمالي قطاعات 2010والتي كانت مساهمة الصناعة االستخراجية في ، ويتالك، قطر، وهي السعودية ∗
 .اإلنتاج السلعي
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 مليون دوالر هذا األخير الذي حقق أضعف مساهمة على مستوى قطاعات الخدمات الجزائرية 778ب
 إجماليالذي بلغ . اإلنتاجملية وكذا الدول العربية وهذا رغم األهمية الكبيرة لقطاع التمويل في تمويل ع

  . مليون دوالر في هذه السنة32,792الخدمات اإلنتاجية في الجزائر 
  :  جملة من المشاكل التي تعانيها من أهمها نذكرإلىويرجع ضعف مستوى التمويل الجزائري 

وهذا نتيجة ضعف الثقافة المصرفية والوعي ،  نقص رأس المال بسبب نقص الودائع المصرفية- 
  .∗االدخاري

   صعوبة الوصول إلى القروض المصرفية بسبب البيروقراطية والتسيير المركزي- 
  

  الناتج المحلي اإلجمالي حسب قطاع الخدمات االجتماعية  : )11- 5( الجدول رقم

  .2010 الجزائر مقارنة بدول مختارة في عاميف

  )باألسعار الجارية  ( مليون دوالر:الوحدة

 قطاعات إجمالي قطاع الخدمات االجتماعية

 اإلسكان والمرافق الخدمات الحكومية  األخرىالخدمات  ت االجتماعيةالخدما

 

 قطر 7,421 9,839 1,711 18,971

 المغرب 11,380 14,734 1,240 27,354

 الجزائر 16,126 20,929 3,451 40,507

 الكويت 4,543 19,469 ... 24,012

 عوديةالس 18,295 74,897 9,664 102,856

 تونس 1,923 6,606 3,964 12,493

 مصر 5,477 20,804 8,862 35,144

  .، بتصرفنفس المرجع السابق: المصدر
  

 ∗∗اإلنتاج الفردي والجماعي وبهذا أصبح نشاط اإلنسانييعتبر القطاع الخدماتي من محاور النشاط     
شر الذي يستخدم لقياس التقدم والوعي  الذي تقوم عليه التنمية االقتصادية واالجتماعية و المؤاألساس
  . للمجتمع

                                                 
هناك عوامل يتوقف عليها االدخار منها ضعف الدخل الفردي بالجزائر ونمط االستهالك الذي يميل إلى استهالك الجزء األكبر من  ∗

 ).نك الخليفةمشكلة ب(الدخل وعدم الثقة في المصارف 
وبالتالي النشاط اإلنتاجي هو نشاط منظم وموجه ، )الخدمات(واإلنتاج الغير مادي ) السلع(اإلنتاج المادي : ويشمل اإلنتاج ∗∗

  .الستخدام الموارد المتاحة وتوجيهها إلنتاج منتجات وخدمات جديدة تشبع حاجات اإلنتاج
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 مليون دوالر 20,929جزائر بلغت نالحظ من خالل الجدول أن مساهمة الخدمات الحكومية في ال    
والمالحظة نفسها تنطبق على كل البلدان العربية . هي ألكبر مساهمة في قطاع الخدمات االجتماعية و

   . محل الدراسة المستخدمة في المقارنة
 لسنة اإلجماليكما أن قطاع الخدمات االجتماعية هو الحلقة المساهمة األضعف في الناتج المحلي     

  .  مليون دوالر 408,245ـ  وذلك ب2010
  2011بالجزائر في عام  حسب القطاعات االقتصادية اإلجماليالناتج المحلي : الفرع الثاني

   قطاعالزراعة والصيد والغابات، قطاع (لمتكونة من وا اإلنتاج السلعياتقطاع  مساهمةلتوضيح    
  )   الكهرباء والغاز والماءقطاع التشييد، قطاع  الصناعات التحويلية،  قطاعالصناعات االستخراجية، 

  .)12-5(نورد الجدول رقم ، 2011 في إجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي لسنة

  

  قطاع اإلنتاج السلعيحسب  الناتج المحلي اإلجمالي ):12- 5(الجدول رقم 

  2011  الجزائر مقارنة بدول مختارة في عاميف

  )باألسعار الجارية  ( مليون دوالر:الوحدة  

إجمالي  قطاع اإلنتاج السلعي 

قطاعات 

اإلنتاج 

 السلعي 

الكهرباء 

 والغاز والماء

الصناعات  التشييد

 التحويلية 

الصناعات 

 االستخراجية

الزراعة 

والصيد 

 والغابات

 

 قطر 160 100,126 17,222 6,408 704 124,620

 المغرب 13,392 4,822 13,559 5,589 2,211 39,573

 الجزائر 16,106 72,500 7,126 1,185 1,383 98,300

 الكويت 309 99,933 7,461 2,807 2,128 112,638

 السعودية 11,750 317,463 60,635 23,928 4,317 417,994

 تونس 3,801 3,102 7,761 1,960 626 17,250

 مصر 32,657 33,511 37,126 10,316 3,539 117,149

 ليبيا 800 26,215 1,694 1,764 428 30,902

  . ، بتصرف 323، ص نفس المرجع السابق: المصدر
 

 نحو 2011خالل عام  حسب قطاع اإلنتاج السلعي في الجزائر بلغ الناتج المحلي اإلجمالي     
بشكل رئيسي  وهذا راجع 2010سنة بالمقارنة مع تحسنا في القطاع ًحقق ا بذلك  دوالر، مونليم98,300

 الجزائر منه بشكل إلى ارتفاع أسعار النفط في األسواق الدولية وزيادة اإلنتاج وارتفاع عائدات صادرات
 فمن جانب التطورات في المنطقة، أثرت بعض التطورات ،خاص وباقي الدول العربية النفطية بشكل عام

الجيوسياسية في المنطقة العربية إلى جانب عوامل أخرى متعلقة بالعرض والطلب مثل توقف إنتاج 
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 في 39وتصدير النفط في ليبيا، على أسواق النفط مما أدى إلى زيادة في أسعار النفط الخام بحوالي 
 حيث ارتفعت ، 2011 ، وبقائها عند مستويات مرتفعة نسبيا خالل عام2010المائة بالمقارنة مع عام

  )1( 2011 مدوالر للبرميل الواحد عا107,46 إلى ةالنفطية االسمي األسعار
 ، دوالر77,54 حيث بلغ سعر البرميل من النفط 2008 ،2009 ،2010وذلك بالمقارنة مع سنوات 

  . دوالر على التوالي94,45،  دوالر61,06
، 2010 ن صادرات النفط  بالمقارنة مع عاموأدت هذه العوامل إلى ارتفاع عائدات الدول العربية م     

إذ سجلت السعودية أعلى ناتج محلي إجمالي عام  ،مما أثر ايجابيا على النمو في معظم هذه الدول
  مليون112,638 و  دوالرمليون 124,620 ـ مليون دوالر ثم تلتها قطر والكويت ب417,994ـ ب2011

ومصر ناتج محلي إجمالي حسب قطاع اإلنتاج  المغرب ،ياليب،  فسجلت كل من تونس. على التوالي دوالر 
 مليون 117,149و   دوالرمليون 39,573 ، دوالرمليون  30,902 ، دوالرمليون 17,250السلعي يقدر ب

   .2011دوالر على التوالي سنة 
   اإلنتاجية حسب قطاع الخدمات اإلجمالي الناتج المحلي ):13- 5(الجدول رقم 

  2011بدول مختارة في عام  الجزائر مقارنة يف

    )باألسعار الجارية  ( مليون دوالر:الوحدة                                               
 قطاعات إجمالي  اإلنتاجيةقطاع الخدمات 

التمويل والتأمين  اإلنتاجيةالخدمات 
 والمصارف

النقل والمواصالت 
 والتخزين

التجارة والمطاعم 
 والفنادق

 

 قطر 9,593 5,932 7,920 23,445

 المغرب 11,173 5,934 833 17,939

 الجزائر 19,291 13,860 807 33,958

 الكويت 5,882 9,202 5,186 20,271

 السعودية 28,649 18,861 12,517 60,027

 تونس 5,515 1,673 5,492 12,680

 مصر 33,044 20,602 15,879 69,524

  .رفنفس المرجع السابق، بتص: المصدر
  

 الخدمات اإلنتاجية تحسنا حسب إجمالي قطاعات  2011لقد سجل الناتج المحلي اإلجمالي عام      
 مسجلة  2010إذ سجلت الجزائر تحسنا نوعا ما مقارنة بعام ،  كبيرا في معظم الدول العربية محل الدراسة

بعض التغيرات السياسية هذا راجع إلى و 2010 مليون دوالر سنة 32,792مليون دوالر مقابل  33,958
وتبقى مصر في .التي سادت بعض البلدان العربية والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط كما أسلفنا الذكر

                                                 
 2011 -2010وهذا حسب نشرية األوبك سنة  )1(
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 تتلوها ،لي مليون دوالر على التوا60,027 ،مليون دوالر 69,524الريادة إلى جانب السعودية مسجلة 
 مليون دوالر على 17,939ويون دوالر مل 20,271 ،مليون دوالر 23,445 الكويت والمغرب ب،قطر

في حين تراجع الناتج المحلي اإلجمالي حسب قطاع الخدمات اإلنتاجية في تونس مقارنة بسنة . التوالي
 . مليون دوالر 12,680 مسجال 2010

 

   الناتج المحلي اإلجمالي حسب قطاع الخدمات االجتماعية):14- 5(رقمالجدول 

  2011ة في عام  الجزائر مقارنة بدول مختاريف

    )باألسعار الجارية  ( مليون دوالر:الوحدة                                               
إجمالي قطاعات  قطاع الخدمات االجتماعية

 اإلسكان والمرافق الخدمات الحكومية الخدمات األخرى  الخدمات االجتماعية

 

 قطر 8,926 13,526 1,898 24,350

 المغرب 11,116 16,686 1,243 29,045

 الجزائر 18,973 31,702 3,544 54,219

 الكويت 4,496 16,398 6,388 27,283

 السعودية 20,285 83,282 10,885 114,452

 تونس 2,055 7,340 3,616 13,011

 مصر 5,850 22,959 9,473 38,281

  .نفس المرجع السابق، بتصرف: المصدر
   

 في إجمالي قطاعات الخدمات اإلسهامات الخدمات الحكومية في مقدمة يبين الجدول بقاء قطاع   
  .2010  مقارنة بسنة 10,773 مليون دوالر أي بزيادة قدرها 31,702االجتماعية بمساهمة قدرها 
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  في الجزائر وتحقيق معدل النمو المستهدف االستثمار األجنبي المباشر :المبحث الثاني

لمنـاخ   ت الراهنة التي ال بد علـى الـدول أن تأخـذها فـي الحـسبان فـي إطـار تـصميمهافي ظل التحوال     
حجم تدفقات االسـتثمارات األجنبيـة المباشـر الدافعـة لتحـسين أداء   في هذا المبحث علىعرفنتاالستثمار، 

 فــي لمباشــرةاالسـتثمار األجنبــي امعــدل النمــو االقتــصادي و االقتـصاد الجزائــري، ونقــوم بتحليـل العالقــة بــين
  .الجزائر

    وتحديد إمكانيات التنسيق والتكاملتحليل مناخ االستثمار بالجزائر: المطلب األول

التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سع ومناخ االستثمار هو سياسة االستثمار بالمعنى الوا    
زئي حيث ترتبط هذه القرارات االقتصاد الجما فيها سياسات االقتصاد الكلي و ب،القرارات االستثمارية

ى األنظمة القانونية، القضائية وقوانين  إضافة إل،التجاريةتباطا وثيقا بالسياسات النقدية والمالية وار
 اإلطار التنظيمي العام، أما المعنى الضيق لمناخ االستثمار فنعني به السياسات التيالضرائب والعمل و

ي ذلك منح اإلعفاءات الضريبية، يدخل فو. العقبات التي تعيقه ٕازالةتستهدف تقوية حوافز االستثمار و
  .)1( ٕانشاء المناطق الحرة لتشجيع االستثمارواالمتيازات والضمانات و

   المؤشر المركب لمناخ االستثمار وضع الجزائر في: األولالفرع 

ــاخ االســتثمار جمــل ر، فهــو م هــو محــصلة تفاعــل مجمــوع المتغيــرات التــي تختلــف مــن بلــد آلخــمن
القانونية التي تشكل البيئة التي يـتم فيهـا االسـتثمار فكـل هـذه الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية و

  .ٕاقبال المستثمرين األجانب إلى بلد معين دون األخرلظروف تؤثر على قرار االستثمار وا
   ∗ يرتكز عيها المستثمرين األجانب عند اتخاذهم لقرارالمقومات التيمن بين و

  :التي ينبغي توفرها حتى يصبح مناخ االستثمار جذابا ما يلياالستثمار في الخارج و
، باإلضــافة إلــى ي االقتــصادية، واقعيــة النظــام الــضريبةوجــود اســتقرار اقتــصادي يتجــسد فــي وضــوح الــسياس

أهـم قروض بفائدة متدنية، ويمكن إجمـال خالل وجود مصاريف تقدم تسهيالت وكفاءة النظام المصرفي من 
  :2العوامل المؤثرة في المناخ االقتصادي ضمن اآلتي

 .مقدار الموارد الطبيعية المتاحة داخل البلد -

 .مدى صالحيتهامقدار البنية التحتية و -
                                                 

ا#*=�ر ، '%�'�ت ا�'�;"�ر :- ا#�9د ا#&!�%5، ا#���78 ا6'�'%5، ا#1*$وق ا#&!�- 4#�"�ء ا��1�2دي و ا� �"�.-، +*$وق  '&%$ )1(
 .26: ، ص1989 د�A"9! 13- 11 -  ا#@?�<- ا#*�$ ا#&!�-

لى مدى الثقة التي يوليها قطاع  المناخ السياسي السائد في البلد يؤثر عسنركز على المقومات االقتصادية والتشريعات، إال أن ∗
 : فالمستثمر األجنبي ال يغامر بأمواله في بلد يعرف ،  األعمال

  .انقالبات عسكرية وعدم تفهم المؤسسة العسكرية لمشاكل التنمية االقتصادية- 
  حدوث تغيرات متتالية للحكومات حيث ال تلتزم الحكومة الجديدة بما منحته الحكومة-

 
 ةأثر تطوير مناخ االستثمار على استقطاب رأس المال األجنبي، الملتقى الوطن األول حول المؤسسة االقتصادي، قويدري محمد :  2

 .24: ، ص2003أفريل -23-22الجزائرية و تحديات المناخ االقتصادي الجديد، جامعة و رقلة، 
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 .القدرة على مواجهة المنافسة الخارجية المنافسة المتاحة داخل الدولة ودرجة -

 .مل تحتويه من تحفيزات و النقدية وةمرونة السياسة المالي -

 .مقدار القيود المفروضة على رأس مال المستثمردرجة وضوح واستقرار قوانين االستثمار و -

ائـــدة علـــى التـــسهيالت معـــدالت الف علـــى تـــوفير المعلومـــات للمـــستثمر ومـــدى كفـــاءة البنـــوك وقـــدرتها -
 .مدى كفاءة سوق المال داخل الدولةاإلنمائية، و

 حقــوق المــستثمرين فــي تحويــل رأس المــال و درجــة الحمايــة المتبعــة داخــل الدولــة مــن حيــث ضــمان -
 .األرباح

المؤشـر المركـب لمكونـات الـسياسات االقتـصادية لمنـاخ االسـتثمار   وضع الجزائر فـيإلى اإلشارة  وتجدر 

  :فيما يلي

  في الدول العربية من المؤشرات االقتصادية الكلية التييتكون المؤشر المركب لمناخ االستثمار    

  السياسة النقدية معبرا عنه بمعدل التضخم، ومؤشر التوازن الداخلي معبرا عنهتشتمل على مؤشر

 بنسبة عجز أو فائض الميزانية العامة للدولة إلى الناتج المحلي اإلجمالي، ومؤشر التوازن الخارجي

 معبرا عنه بعجز أو فائض الحساب الجاري بميزان مدفوعات الدولة مع العالم الخارجي كنسبة

 ويستخدم معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي ألغراض. ج المحلي اإلجماليمن النات

  .المقارنة

المؤشر المركب لمكونات السياسات االقتصادية لمناخ االستثمار في الجزائر ): 15- 5(  الجدول رقم 

)2010(  

درجة مؤشر  المؤشر المركب
  السياسة النقدية

درجة مؤشر سياسة 
 يالتوازن الخارج

درجة مؤشر 
سياسة التوازن 

 الداخلي

 

2 0 3 3 2008 
1 0 0 3 2009 

2,33 1 3 3 2010 
  

   : باالعتماد علىالمصدر من إعداد الباحث      

  .233الكويت، ص، 2009المؤسسة العربية لضمان استثمار وائتمان الصادرات، تقرير من االستثمار في الدول العربية -
  .205الكويت ، ص، 2008ستثمار وائتمان الصادرات، تقرير من االستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان ا-
     سابق،  مرجع، 2010المؤسسة العربية لضمان استثمار وائتمان الصادرات، تقرير من االستثمار في الدول العربية -      

  .235ص
 
 

  



   بالجزائردراسة تحليلية لتطور النمو االقتصادي وسياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر: الفصل الخامس

 

 248

  :ودليل هذا المؤشر يوضح في الجدول التالي
  دليل المؤشر المركب لمكونات السياسات االقتصادية لمناخ االستثمار): 16- 5(رقم الجدول      

  نقطة1أقل من   نقطة2 إلى 1من   نقطة3 إلى 2من 

 عدم تحسن في مناخ االستثمار تحسن في مناخ االستثمار تحسن كبير في مناخ االستثمار

  
    ، 2010، تقرير من االستثمار في الدول العربية  المؤسسة العربية لضمان استثمار وائتمان الصادرات:لمصدرا

  .235مرجع سابق، ص

 هناك  نقطة، وهذا يعني أن2 سجل 2008أن المؤشر المركب لعام   )15- 5(الجدول رقم  تشير بيانات
 نقطة، ليعاود 1 إلىلكن سجل المؤشر انخفاض في السنة الموالية وصل . تحسن في مناخ االستثمار

 تحسن مؤشري سياسة التوازن الخارجي إلى نقطة  ويعزى ذلك 2,33 ويسجل2010االرتفاع في سنة 
 2010 المكونة للمؤشر المركب، إذ سجل المؤشر الفرعي لسياسة التوازن الخارجي لعام والسياسة النقدية

 . نقطة1المؤشر الفرعي للسياسة النقدية ارتفاعا أيضا بـوسجل  ،2009بعام   نقاط مقارنة3ارتفاعا بـ 

  .لالستثمار في الجزائر) المزايا والحوافز(  اإلطار القانوني:لفرع الثانيا

يتطلــب منــاخ االســتثمار الجيــد تــشريعات متناســقة مــع بعــضها، صــالحة للتطبيــق علــى نطــاق واســع و     
ألمــد بعيــد، تطبــق دون التمييــز دون المــستثمرين األجانــب و المحليــين و تتمثــل األنظمــة و القــوانين ذات 

نظــام الــضرائب، قــوانين الجمــارك، قــوانين العمــل، فعاليــة و عدالــة النظــام بــالقرار االســتثماري فــي الــصلة 
  . القضائي، القانون التجاري و المنافسة

فإلطــار القــانوني المــشجع لالســتثمار يتمثــل فــي التقليــل المخــاطر وبــث الثقــة فــي العالقــات االســتثمارية و 
و اإلجـراءات و القـرارات حتـى تمكـن المـستثمر مـن معرفـة الوضـع البد مـن تأكيـد الـشفافية فـي المعلومـات 

الــــراهن و التنبــــؤ بالمــــستقبل، و يهــــتم المــــستثمرين األجانــــب  بــــضمان المعاملــــة العادلــــة مــــع المــــستثمرين 
المحليــــين و بإصــــدار قــــوانين تمنــــع مــــصادرة الملكــــة، أو تــــضمن التعــــويض الــــسريع و الكــــافي فــــي حالــــة 

  .)1(للجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية منازعات االستثمارالمصادرة، إضافة إلى حق ا
  

  . عرف قانون االستثمار في الجزائر عدة تطورات، وذلك تماشيا مع طبيعة كل مرحلة
 المتعلـق بتنظـيم 04-01لقد تدعم اإلطار القانوني لترقيـة و تطـوير االسـتثمار ف الجزائـر بـصدور األمـر 

 قانونيــة أخــرى ذات طــابع تــشريعي خوصــصتها، ونــصوصوسييرها دية وتــالمؤســسات العموميــة و االقتــصا
وتنظيمي ليفتح المجال لكي تشمل معنى االستثمار المستهدف وتطويره وترقية كـل النـشاطات التـي هيـأت 

                                                 
زات و المشكالت، مجلة التمويل و التنمية، جويل برغسمان، االستثمار األجنبي المباشر في البلدان النامية، اإلنجا:  )1(

 .3: ، ص1996، مارس 33، المجلد 1العدد 
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 ٕ كإقامة وانشاء مشروعات جديدة ومستحدثة من قبـل القطـاع العـام أو،السياسة االقتصادية الحالية نشوؤها
  .الجزئية جنبي والمساهمة في عمليات الخوصصة الكلية أواأل الخاص الوطني أو

   : قد تحدد كما يلي2001وبالتالي فان مفهوم االستثمار وفق قانون 
 أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسع قدرات اإلنتاج، أو إعادة التأهيل، أو  باقتناء-

 .إعادة الهيكلة

 .شكل مساهمات نقدية أو عينية في رأس مال مؤسسة في  بالمساهمة-

 .باستعادة النشاطات في إطار خصخصة جزئية أو كلية   -

تنجــز االســتثمارات فــي حريــة تامــة مــع أن   2006جويليــة15 المــؤرخ فــي 08-06ويعتبــر األمــر رقــم 
وة  وتـــستفيد هـــذه االســـتثمارات بقـــ، التـــشريع والتنظيمـــات المتعلقـــة بالنـــشاطات المقننـــة وحمايـــة البيئـــةمراعـــاة

   1 "القانون من الحماية والضمانات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها
 حــسب المــادة 2006/ 15/07 المــؤرخ فــي 08-06وعــن جملــة الــضمانات التــي يوفرهــا األمــر رقــم 

يجـوز حـق الطعـن للمـستثمرين الـذين يـرون قـد غبنـوا بـشأن االسـتفادة مـن المزايـا مــن :  مكـرر مـا يلـي)07(
هيئة مكلفة بتنفيذ هذا األمر، يمارس هذا الطعـن لـدى لجنـة تحـدد تـشكيلتها وتنظيمهـا وسـيرها عـن  إدارة أو

 ويمارس هذا الطعن دون المساس بالطعن القضائي الذي يستفيد منه المـستثمر، ويجـب أن ،طريق التنظيم
ل االحتجـاج أوصـمت اإلدارة يمارس هذا الطعن خالل الخمسة عشرة يوما التي تلي تاريخ التبليغ بقرار محـ

 مــن تــاريخ إخطارهــا، وتفــصل اللجنــة فــي الطعــن فــي أجــل ابتــدءاالهيئــة المعنيــة مــدة خمــسة عــشرة يومــا  أو
 .الهيئة المعنية بالطعن شهر واحد، ويكون لقرارها الحجية أمام اإلدارة أو

االقتــصاد الــوطني وبالتــالي فــإن عــزم الجزائــر علــى جلــب المــستثمرين األجانــب للمــساعدة فــي تنميــة 
ـــازات والحـــوافز الـــضريبية وشـــبه  ـــة التـــي تـــضمنت مجموعـــة مـــن االمتي جـــاء مـــن خـــالل النـــصوص القانوني

  .الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمرين 
 منح 2001 والمتعلق بتطوير االستثمار لسنة 03-01 من األمر )10و 09(واستنادا إلى المادتين 

وشــبه الــضريبية  الــضريبية،ز للمــستثمرين وفيمــا يلــي نــوجز أهــم الحــوافز المــشرع الجزائــري جملــة مــن الحــواف
   )2(والجمركية المقدمة للمستثمرين

  :يستفيد االستثمار من الحوافز التالية:مرحلة بدء االنجاز لالستثمار1.
  .تطبيق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة-
   فيما يخص السلع والخدمات (TVA)سم على القيمة المضافة اإلعفاء من الر-
  اإلعفاء من رسم نقل الملكية في ما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار االستثمار المعني -

                                                 
1  D2ر !E6رخ :- 08- 06اG"#155 ا%H�? 2006ا�'�;"�ر ،ا#=!�$ة ا#!'"%5 ،ا#&$د !�?J�� KH&�"#47 ا 

 D2ر !E6رخ :- 08- 06اG"#155 ا%H�? 2006ا�'�;"�ر ،ا#=!�$ة ا#!'"%5 ،ا#&$د !�?J�� KH&�"#47 ا  
)2(  !LاM=#وأ:�ق '%�'5 ا�'�;"�ر :- ا �وا2، O1?ري ز�*E" RHS 5&E� ، �%8�!:ل إ�"S 5 ا�1�2د��تH=E)!LاM=#ا#&$د .)ا

� 137: ،ص�E، 2005ي -ا#;�
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أمـا فـي مـا يخــص النظـام الخـاص فقــد تمـنح مزايـا لفائــدة االسـتثمارات التـي تنجــز فـي المنـاطق التــي 
  :خاصة من الدول يمكننا إيجازها فيما يليتتطلب تنميتها مساهمة 

  .اإلعفاء من دفع حقوق الملكية يعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار االستثمار -
فيما يخص العقـود التأسيـسية والزيـادات فـي %0.2تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة منخفضة  -

  .رأس المال 
 كليا بالمصاريف بعد تقديمها من الوكالة فيمـا يخـص األشـغال المتعلقـة بالمنـشآت تتكفل الدولة جزئيا أو -
  .ساسية الضرورية النجاز االستثماراأل
 فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة فـي (TVA)اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة  -

ـــسوق ال ـــاة مـــن ال ـــدما تكـــون هـــذه الـــسلع انجـــاز االســـتثمار ،ســـواء كانـــت مـــستوردة أو مقتن ـــة وذلـــك عن محلي
 .والخدمات الموجهة النجاز عمليات تخضع للضريبة على القيمة المضافة

  
   )1(: المزايا التاليةحبعد معاينة انطالق، تمن: مرحلة انطالق االستغالل.2

 (IBS)سـنوات مـن النـشاط الفعلـي مـن الـضريبة علـى أربـاح الـشركات  (10)اإلعفاء لمدة عـشرة  -
 ومـن (VF) علـى األربـاح الموزعـة ومـن الـدفع الجزافـي (IRG)لضريبة على الدخل اإلجمـالي ومن ا

  .(TAP)النشاط المهني 
  سنوات ابتداء من تاريخ االقتناء من الرسم العقاري على الملكية العقاريـة(10) لمدة عشر ءاإلعفا -

  .االستثمارالتي تدخل في إطار 
   .وأجال االهتالكن أو تسهل االستثمار مثل تأجيل العجز منح مزايا إضافية من شانها أن تحس -

  :أهمها مزايا أخرى 03-01 تضمن األمر دسبق، فقباإلضافة إلى ما 
تقليص األجل الممنوح لوكالة تطوير االستثمار من شهرين إلى شهر واحـد للـرد علـى المـستثمر فـي  -

 .الوكالةحالة طلبه مزايا إضافية من 

 تثمر الوطني واألجنبيعدم التفرقة بين المس -

   المـؤرخ 03-01 رقماألمر تشريع في مجال ترقية االستثمار تعدل وتتمم المادة التاسعة من ألحدثوتبعا 
  : كما يلي 2001اوت20في 

  : بعنوان االنجاز-1
 من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة والتي تدخل مباشرة فـي انجـاز اإلعفاء)أ

  .ستثماراال

                                                 
 .E138*1?ري ز� !E، O� K��' ،ص )1(
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 أو مـــن الرســـم علـــى القيمـــة المـــضافة فيمـــا يخـــص الـــسلع والخـــدمات غيـــر المـــستثناة المـــستوردة اإلعفـــاء)ب
  .المقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في انجاز االستثمار

 االســتثمار إطــار مــن دفــع حــق نقــل الملكيــة بعــوض عــن كــل المقتنيــات العقاريــة التــي تمــت فــي اإلعفــاء)ج
  .المعني

ســنوات بعــد معاينــة الــشروع فــي النــشاط الــذي تعــده المــصالح الجبائيــة (3) ن االســتغالل ولمــدة  بعنــوا-2
  :بطلب من المستثمر

  .اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات) أ
  .   من الرسم على النشاط المهنيءاإلعفا) ب

  :)1( ما يلي15/07/2006 المؤرخ في 08-06عن جملة الضمانات التي يوفرها األمر رقم و
 يجــوز حــق الطعــن للمــستثمرين الــذين يــرون قــد غبنــوا بــشأن االســتفادة مــن المزايــا مــن إدارة أو هيئــة مكلفــة 
بتنفيــذ هــذا األمــر، يمــارس هــذا الطعــن لــدى لجنــة تحــدد تــشكيلتها و تنظيمهــا و ســيرها عــن طريــق التنظــيم 

يجــب أن يمــارس هــذا مر، وائي الــذي يــستفيد منــه المــستثويمــارس هــذا الطعــن دون المــساس بــالطعن القــض
الطعن خالل الخمسة عشرة يوما التي تلي تـاريخ التبليـغ بقـرار محـل االحتجـاج أو صـمت اإلدارة أو الهيئـة 

 من تاريخ إخطارهـا، وتفـصل اللجنـة فـي الطعـن فـي أجـل شـهر واحـد، ابتدءاالمعنية مدة خمسة عشرة يوما 
  .عنية  بالطعنو يكون لقرارها الحجية أمام اإلدارة أو الهيئة الم

  .اإلطار المؤسساتي لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر :لثالفرع الثا

المؤسساتي في إطار التعامل مع المستثمرين يلعب دورا مهما فـي التـأثير علـى     أما الجانب التنظيمي و
لالسـتثمار تتـولى  )ت وكـاال(تدفق االستثمار األجنبي المباشر لذا قامت العديد من البلـدان بإنـشاء هيئـات 

 المتعلقة بالحـصول علـى التـصريح ة قصد تقليص اإلجراءات التنظيمي،توجيه المستثمرينمسؤولية تنظيم و
، )... مثل وزارة المالية، العمـل، التجـارة(عدم تكليف المستثمرين باللجوء أو االتصال بالعدد من الهيئات و

الوكالــــة الوطنيــــة لتطــــوير الوحيــــدة الالمركزيــــة وء الــــشبابيك مثــــل مــــا حــــدث فــــي الجزائــــر مــــن خــــالل إنــــشا
  .االستثمار

ي مجال تدعيم المجال القانوني لالستثمار تم إنـشاء هياكـل إداريـة ترمـي لمـساندة وتطـوير مـشاريع ف
  .االستثمار، وفي ما يلي الهيئات المكلفة بمتابعة وترقية االستثمار

 )ANDI( :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: أوال

Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI) 

استقاللية مالية لها امتدادات في كل الواليات وتنوي فتح  مؤسسة عامة تملك شخصية معنوية ووهي
نظمــت فــي شــكل  وفــروع أو مكاتــب تمثيــل فــي الخــارج، كمــا وضــعت الوكالــة تحــت إشــراف رئــيس الحكومــة
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األجهــزة المعنيــة باالســتثمار مثــل بنــك يــضم مجموعــة مــن اإلدارات  و) Guichet unique( شــباك وحيــد
  .الخ....الجزائر، إدارة الضرائب، أمالك الدولة
 قد نص علـى إنـشاء شـباك وحيـد علـى غيـر مـا كـان موجـودا 03-01والجدير بالذكر أن األمر رقم 

و المركزيته وتواجد فروعـه  إال أن الجديد في هذا الشباك ه،ومنصوصا عليه من طرف المرسوم التشريعي
 انــه ينــشأ شــباك وحيــد ضــمن الوكالــة أي الوكالــة : علــى23المــادة تــنص بهــذا الــصدد و، فــي خــارج الــبالد

الوطنية لتطوير االستثمار التي حلت محل وكالة ترقية ودعم ومتابعة االستثمار وهذا الشباك الوحيـد يـضم 
    )1(اإلدارات والهيئات المعنية باالستثمار 

يــسهر علــى تنفيــذ إجــراءات ستوى الهيكــل الالمركــزي للوكالــة و أن الــشباك الوحيــد ينــشأ علــى مــكمــا
  .األجانبراطية أمام المستثمرين المحلين والتبسيط و التخلص من المتاعب البيروق

لكــي تــتمكن الوكالــة الوطنيــة لتطــوير االســتثمار مــن تأديــة مهامهــا تعتمــد علــى خبــرة أجهــزة الــشباك و
تـــسيير وتنظـــيم  بخـــصوص ســـير وأمـــا . يمثـــل جميـــع اإلدارات المعنيـــة بالمـــشروع االســـتثماريالموحـــد الـــذي

 على انه يتم إدارة الوكالة من طرف مجلس 282-01 من األمر التنفيذي رقم 06الوكالة فقد نصت المادة 
ضع أمين عام، أما تنظيمه فيخسير من طرف مدير عام ووت ،ة يرأس من طرف ممثل رئيس الحكومةاإلدار

  2).(لقرار السلطة الوصية
  باإلضـافة ∗الرئيس وممثلي الـوزارات المعنيـة هوممثل رئيس الحكومة و: إلدارة من يتشكل مجلس ا

ثـالث ممثلـين عـن منظمـات ة الجزائريـة للتجـارة و الـصناعة وإلى ممثل محافظ بنك الجزائر ، وممثـل الغرفـ
  . أصحاب العمل 

  :المهام التاليةستثمار تتولى الوكالة الوطنية لتطوير االو
 استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين و إعالمهم و مساعدتهم -

تجــــسيد المـــشاريع بواســــطة خــــدمات الــــشبابيك وتـــسهيل القيــــام بــــاإلجراءات التأسيـــسية للمؤســــسات  -
 .الالمركزية

 .تسيير صندوق دعم االستثمار لتطوير االستثمار -

 .تي تعهد بها المستثمرين خالل مدة اإلعفاءالتأكد من احترام االلتزامات ال-

 (CNI)المجلس الوطني لالستثمار: ثانيا

Le conseil national de l'investissement (CNI).  

ثيـرة فـي ميـدان تـشجيع  المجلس الـوطني لالسـتثمار الـذي عهـدت إليـه مهـام ك03-01استحدث األمر      
بالتـالي تبـدو مـسألة  االسـتثمار، يـشرف عليـه الحكومـة ور، فهو جهاز استراتيجي لدعم و تطوياالستثمارات

                                                 
1  K��' � !E، $"VE -� .49:،ص�?'

.(2)voir L'article N°01du décret exécutif N°02-314 du 14/10/2002 modifiant et complétant le décret N° 01-282  
∗:  ، W%V"#5 اX%YZ ، 5.�*1#ر %5 ، ا#"�#%5 ، ا�[#ون اG]#5 ،ا%HV"#5 و ا#="�.�ت ا%H^ا`+�_�ت ، ا#$ا K%A*Zھ"5 و�A"#وھ- ا
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المجلــس الــوطني  فــي الجزائــر قــد أخــذت بعــدا جــديا ورســميا أكثــر مــن أي وقــت مــضى، وترقيــة االســتثمار
  :التاليةلالستثمار مكلف بالمهام 

 .تحدد أولوياتهايات المناسبة لتطوير االستثمار واقتراح االستراتيج -

و هــي (الوكالـة الوطنيــة لتطـوير االســتثمارمبرمــة بـين المــستثمرين وفاقيـات الالفـصل فــي االت -
رات المنجزة في المنـاطق الخاصـة المتعلقة باالستثما، و)ثانية التي استحدثها القانونالهيئة ال

 .االستثمارات ذات األهمية الخاصة بالنسبة لالقتصاد الوطنيو

الحـــث علــــى االســــتثمار وماليـــة مالئمــــة لتمويـــل العمـــل علـــى تــــشجيع اســـتحداث مؤســــسات  -
 .تطويره

 .تحديد المناطق المعنية بالتنمية -

 .المصادقة على مشاريع اتفاقيات االستثمار -

مــن مهــام المجلــس الــوطني لالســتثمار الفــصل فــي االتفاقيــات التــي تبرمهــا الدولــة مــع المــستثمرين و
انجازهــا بحكــم تــي يتعهــدون  نظــرا لألهميــة الخاصــة لالســتثمارات الإضــافيةالــذين يمنحــون منــافع وامتيــازات 

ـــوفرهم علـــى وســـائل و البـــشرية الـــضرورية لـــذلك، ومعـــروف أن وكالـــة تطـــوير  االنجـــاز التقنيـــة وٕامكانيـــاتت
فـي حالـة أحـد المـستثمرين مزايـا و. مـن االتفاقيـات لحـساب الدولـة هـذا النـوع بـإبراماالستثمار هي التي تقوم 

 رفـضت صـراحة ذلـك فـان المجلـس الـوطني لالسـتثمار  أوإياهـااعتراضـها علـة منحـه  مـن الوكالـة وإضافية
  .)1( الذي يرأسه رئيس الحكومة هو الذي يفصل في ذلك

تنــــــسيق اليـــــة، الــــــوزير المكلـــــف بالمــــــساهمة ور الميــــــلإلشـــــارة فــــــإن هـــــذا المجلــــــس يتـــــشكل مــــــن وزو
اقــــة اإلصــــالحات، الــــوزير المكلــــف الجماعــــات المحليــــة، الــــوزير المكلــــف بالتجــــارة، الــــوزير المكلــــف بالط

المتوســــطة، الــــوزير وزير المكلــــف بالــــصناعات الــــصغيرة والمتوســــطة والمؤســــسات الــــصغيرة ووالمنــــاجم، الــــ
المكلف بالتعاون، الوزير المكلف بتهيئة المحيط، يجتمع المجلس مـرة كـل ثالثـة أشـهر و يـتم ضـمان أمانـة 

  .*المجلس من طرف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

  
د�� �دى ر��س ا���و�� ا������ ������ھ�� و ر��� ا�����ر ا�وزارة ا���: �����  

Le ministère délégué de chef du gouvernement chargé de la participation et la 
promotion de l'investissement (MDGCPPI) 

المختـصة  الهياكل التقنية  إلى متعلق بتطوير االستثمار تتمثل03-01 بموجب األمر الرئاسي رقم 
  : متابعة المشاريع في ما يليلدعم و

 .دوليةشبكات معلوماتية وطنية و -

هــــو يمــــول االمتيــــازات  و(ANDI)إنــــشاء صــــندوق لــــدعم االســــتثمار تــــشرف علــــى إدارتــــه  -
 .الخاصة أو االستثمار التي تمنحها الدولة في حاالت محددة

                                                 
)1(  :�  . !E ،$"VE  :50-51� K��'، ص-�? '



   بالجزائردراسة تحليلية لتطور النمو االقتصادي وسياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر: الفصل الخامس

 

 254

 .حافظة عقارية للمستثمر -

 .أجانبمختصين وطنيين ومساهمة خبراء و -

  .التنمية الوطنيةإدارة في خدمة المستثمرين و -
  :ترقية االستثمار تضطلع بالمهام التاليةئيس الحكومة المكلفة بالمساهمة وأما الوزارة المنتدبة لدى ر

 .تجسيد برامج الخصخصةظمة المرتبطة بتحضير وتنسيق األن-

  .تطوير االستثماراقتراح استراتيجيات ترقية و-
  

    )1(ترقية االستثماراتة ووزارة الصناع: رابعا

  تنسق بين النشاطات الناتجة عن تنفيذ برنامج الخصخصة  -
  استراتجيات ترقية االستثمار  تقترح سياسة و-
  

  : )2(الضبط العقاري وتتولى المهام التاليةالوكالة الوطنية للوساطة و: خامسا

 المتـــوفرة فــي المنـــاطق العقاريــةكــذا الفـــرص صـــول المؤســسات العموميـــة المحليــة وتــسير مــا تبقـــى مــن أ -
   .مناطق النشاطالصناعية و

  تجمع المعلومات الخاصة بالعقار المتوفر و إنشاء بنك معطيات حول هذه المعلومات  -
   .تنظم عمليات بيع العقار

وبـصورة إجماليــة يمكننــا أن نخلـص إلــى القــول بخــصوص المزايـا والــضمانات واإلعفــاءات الممنوحــة 
 المـــؤرخ فـــي 08-06مارات الجزائـــري عـــرف فـــي العـــشرية األخيـــرة تطـــورات واألمـــر رقـــم أن قـــانون االســـتث

  . يعكس ذلك2001اوت20 المؤرخ في 03-01 الذي يعدل ويتمم األمر رقم 2006جويلية15
  مــن ذلــك هــو تــوفير المنــاخ التنظيمــي والتــشريعي المالئــم لــدعم وتنــشيط المرجــوة ومــن األهــداف 

 . النشاط االقتصادي وتنميةي النمو االقتصادتحفيزجنبية بكيفية تمكن من االستثمارات الوطنية واأل 

 

 

  
  
  

                                                 
� ا#"! � )1(��. 
 dH. !:?�E ا#]W ،وزارة ا#1*�.5 و Z!2%5 ا�'�;"�رات )2(

http://www.mipi.dz/ar/index_ar.php?page=invest&titre=andi3 
 �Z25 /03/2011ر�� ا�ط�ع
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   حجم تدفقات االستثمارات األجنبية المباشر الدافعة لتحسين أداء االقتصاد الجزائري: الثانيالمطلب 

تغييـرات اعتمدت الجزائر مقاربة جديدة لالستثمار تهدف إلى إحداث نمو اقتـصادي بـالتركيز علـى ال
،  2001القــوانين التــي صــدرت منــذ العــام تــي أحــدثتها المراســيم التنفيذيــة والتــشريعية الاإلجرائيــة والقانونيــة و

وذلـك بهـدف تـوفير  ٕوسمحت بتنظيم الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وانشاء المجلس الوطني لالستثمار،
  .ا هو حجم تطور هذه االستثمارات؟، وبالتالي م المباشرةةالمناخ المناسب لجلب االستثمارات األجنبي

  بالجزائر 2012-2002 للفترة باالستثمارتطور التصريحات : الفرع األول

 ونوضح ذلك .لملفاةا االستثماريةالمشاريع  مع مراعاة 2012- 2002 للفترة البيانات تم تصحيح لقد
  :فيما يلي

  
  

 2012- 2002  بالجزائر في الفترةباالستثمارتطور التصريحات  ):17- 5(: الجدول رقم

 مليون دينار جزائري:المبلغ   

 

  :المصدر

  www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement  على الخط الوطنية لتطوير االستثمارةالوكال
  .�Z 21/02/2013ر�� ا�ط�ع

 الوطنية لتطوير االستثمار ة التعبير عن عدد المشاريع المصرح بها من قبل الوكالويمكننا
 للمبالغ المرصدة  لها والوظائف التي تخلقها من خل الرسم البياني ة، باإلضاف   2012 -2002  
��	رة
  :التالي
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  2012-2002في الفترة  بالجزائر صرحةتطور المشاريع االستثمارية الم:)1- 5(التمثيل البياني رقم
 

 

  :المصدر

  www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement  على الخط الوطنية لتطوير االستثمارةالوكال
  .�Z21/02/2013ر�� ا�ط�ع 

  

 نالحظ أن أكبر قيمة مبلغ مصرح )1- 5(والشكل البياني رقم) 17-5(من خالل تحليل الجدول رقم       
 مشروع 7,133ـ مليون دينار جزائري موجهة ل1,773,545 مقدرا ب2008به لالستثمار كان سنة 

موجهة   تأثرت قيمة المبالغ ال2008وبسبب األزمة المالية سنة .  وظيفة شغل97,689مع خلق 
 مشروع مع 8,024 مليون دينار جزائري موجهة النجاز 469,205لالستثمار سلبا وانخفضت إلى 

فنالحظ ضعف المبلغ المصرح به الموجه لالستثمار في هذه السنة مقارنة .  وظيفة شغل72,440خلق 
 لتمويل المشاريع لكن عادت قيمة المبلغ الموجه.  بالسنة التي سبقتها مع أنها موجهة لتمويل مشاريع أكثر

 مليون 1,352,811 حيث قدرت بقيمة 2011 المحروقات  سنة أسعارارتفاع  االرتفاع بسبب إلى
 شغل خالل هذه السنة  مشروع مع توفير أكبر عدد مناصب6,999دينار جزائري موجهة لالستثمار في 

)133,824. (  
   : ندرج الجدول الموالي2012 - 2002 المصرح بها في نفس الفترة طبيعة المشاريع االستثماريةوعن  
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  2012-2002في الفترة بالجزائر  المشاريع االستثمارية المصرحة  طبيعة:)18- 5( الجدول رقم

 مليون دينار جزائري:المبلغ 

 

.السابق نفس المرجع: المصدر  

 

 ىستثمار المحلي يعتمد علال ا ثالثة أقسام تشملإلى طبيعتها تقسم فالمشاريع االستثمارية من حيث  
، وأخير عقود شراكة بين   يعتمد التمويل الخارجي االستثمار األجنبي المباشرالتمويل الداخلي، و

  االستثمارية المشاريع مبالغوضحون ،ص مع المستثمر األجنبيالمستثمر الوطني سواء كان عام أو خا
: في التمثيل البياني المواليعتهايمن ناحية طب  

 
2012- 2002الفترةبالجزائر في  مبالغ المشاريع المصرحة:)2- 5(التمثيل البياني رقم  

 

 
 

. السابقنفس المرجع:المصدر  
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 مساهمة أن نالحظ )2- 5(والشكل البياني رقم )18- 5( من خالل تحليل الجدول رقم               
من مجموع نسبة مبالغ % 69االستثمار المحلي في االستثمارات المصرح بها معتبرة حيت بلغت نسبة 

 من المشاريع 99,1 إلى انجاز  دينار جزائري موجهة ن مليو48,13063االستثمارات أي ما يقابل 
- 2001( االقتصادي اإلنعاش سياسة إطارمخصصة في  جملة المبالغ الإلىويرجع هذا . المصرح بها
2014( )1(.  

  : في الجدول التاليهأما فيما يخص التوزيع القطاعي لالستثمارات فيمكن إبراز
  

  المصرحة االستثمارية توزيع المشاريع): 19- 5(الجدول رقم 

  2012-2002 الفترةفي  حسب القطاعات بالجزائر

  مليون دينار جزائري:المبلغ 

 

.السابق نفس المرجع:المصدر  

 

 2960683يتضح من الجدول أعاله أن أكبر قيم االستثمارات تركزت في القطاع الصناعي بمبلغ 

الي المخصصات االستثمارية مما وفر عدد معتبر من من إجم% 42,70  أي،HE%?ن د�*�ر  MاL!ي
  .مقارنة بالقطاعات األخرى% 29,19 منصب ما يمثل نسبة 220467مناصب الشغل بلغ 

  : باألعمدة كما يليلتوزيع القطاعيل وفقا  المصرحةالستثماراتا مبالغ  تمثيلكنناموي
  

                                                 
)1( -� #�M"H$ _?ل ا��&�ش ا��1�2دي را � ا#�e1 ا#;�
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بالجزائرحة مبالغ المشاريع االستثمارية المصر:)3- 5(التمثيل البياني رقم  

2012-2002 الفترةفي  وفقا لقطاعات النشاط  

    مليون دينار جزائري:المبلغ                                                     

 

.السابق فس المرجعن:المصدر  

  : يبرزها الجدول التالي)2012 - 2002(أما بخصوص التوزيع الجغرافي لهذه االستثمارات في الفترة 
   يوضح التوزيع الجغرافي للمشاريع المصرح: )20- 5(الجدول رقم 

  .2012-2002 الفترة خالل  في الجزائربها

 مليون دينار جزائري:المبلغ   
   

 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 

.السابق نفس المرجع:المصدر  
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  : وفقا ما يليالتوزيع الجغرافي المصرحة حسب ستثماريةالونقوم بتمثيل مبالغ المشاريع ا
  

   بها األجنبيةمصرحةستثمارية الال مبالغ المشاريع ا:)4- 5 ( البياني رقمالتمثيل

  .2012- 2002 الفترةخالل  بالجزائر اإلقليمحسب 

 مليون دينار جزائري:المبلغ   

 

.السابق نفس المرجع:المصدر  

 

انفراد الدول العربية بأكبر  )2012 - 2002(صرح بها خالل يوضح التوزيع الجغرافي للمشاريع الم    
 مليون دينار جزائري مع 1,181,166غالف مالي موجه لالستمارات األجنبية المباشرة مقدر ب 

 مشروع فقط في حين كان 153 وظيفة في حدود 44,129توفير أكبر فرص وظائف شغل مقدرة ب 
تثمارية بغالف مالي أقل من ذلك المخصص لمشاريع الدول  الصدارة في عدد المشاريع االسأوربا إلقليم

مشروع مع خلق 228 مليون دينار النجاز 364,501فقد قدر الغالف المالي إلقليم أوربا ب، العربية
  .  منصب شغل 38089

ت يااق االتفإلى  في الجزائراألجنبية الموجهة لالستثمارات ةالعربية لحجم المبالغ المالي ويرجع تصدر الدول
  . العربية الجزائر مع الدولأبرمتهاالثنائية التي 

  
  

  : فيما يلي قطاع النشاط كلحسب األجنبية المصرحة االستثماريةالمشاريع  إظهاركما يمكن 
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   النشاطاتقطاع حسب المصرحة األجنبية االستثمارية المشاريع :)5-5(الرسم البياني رقم 

  .2012- 2002 الفترةخالل بالجزائر
 

 مليون دينار جزائري:بلغ الم  

   

 

 .نفس المرجع السابق:لمصدرا
 
 

ليــه قطــاع  وجــه لــه أكبــر مبلــغ ، ية، أن قطــاع الــصناع)5-5(الرســم البيــاني رقــم يتبــين مــن خــالل 
المــشاريع فــي حـين أن قطـاع الزراعـة أحتـل المرتبــة األخيـرة مـن حيـث مبـالغ . الخـدمات، ثـم قطـاع الـسياحة

 .2012-2002خالل الفترة بالجزائر االستثمارية المصرحة األجنبية حسب قطاعات النشاط

لمـصرحة بهـا مـن قبـل حجم االستثمارات األجنبية المباشرة المنفذة من تلك المـشاريع اومن تم نتساءل عن 
 .؟الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

 
 

   بالجزائر حجم االستثمارات األجنبية المباشرة الفعلية:الفرع الثاني 

فـي القـانون المتعلـق نظرا لجملة التحوالت االقتصادية التي عاشتها الجزائر ظهرت الكثير من التعـديالت و
، وفـي هـذا اإلطـار جـاء تحفيـز االسـتثمار األجنبـي المباشـروالتـي كانـت ترمـي إلـى تـشجيع و، بالمحروقات

 مادة ألغت بموجبها أغلب 115  الذي ضم2005/ 28/04الصادر في ) 07-05(قانون المحروقات رقم 
  .نقلها باألنابيبلبحث عن المحروقات واستغاللها واالمتعلق بأعمال التنقيب و) 14-86(أحكام القانون 
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يعــد : "مــا يلــي) 07-05( تــنص المــادة الثامنــة مــن القــانون ،ات البتروليــةعــن حــق تــسويق المنتوجــ     و
تــسويقها عبــر التــراب الــوطني نــشاط حــرا، شــريطة احتــرام هــذا المنتوجــات البتروليــة و المحروقــات واســتيراد
  . )1("القانون
ضـبط مهـا مـن مها" بـسلطة ضـبط المحروقـات"بموجب نفس القانون تم إنشاء وكـالتين تـسمى األولـى      

ـــةالتنظـــيم فـــي مجـــال الـــصحة واألمـــن الـــصناعي و ـــة لتثمـــين مـــوارد "تـــسمى الثانيـــة  و،البيئ ـــة الوطني بالوكال
التأكــــد مــــن أن اســــتغالل مــــوارد يــــب والتوقيــــع علــــى العقــــود ومــــن مهامهــــا تــــسيلم رخــــص التنق" المحروقــــات
  .ى الدخل البتروليالسهر على دفع المتعاملين للرسم عليتم ضمن احترام المحافظة عليها والمحروقات 

 هــذا األخيــر مــن اســتقطاب اســتثمارات تمكــنوبفــضل انفتــاح قطــاع المحروقــات علــى الــشركات األجنبيــة 
   .أجنبية معتبرة مقارنة بباقي القطاعات األخرى

 200 عقــود جديـــدة لالستكــشاف مــع شـــركاء أجانــب بقيمــة اســـتثمار 10وفــي هــذا اإلطــار تـــم توقيــع      
 أبـار 8 بئـر واكتـشاف 52 بالشراكة مع مؤسسات أجنبية من حفـر كسونا طراكة مليون دوالر، تمكنت شر

  : كما يبينها الجدول التالي 2001 وسنة 1999بين سنة 
   عمليات بالشراكة:)21-5 (الجدول رقم

  1999  2000  2001  

  44365  61768  49059  )بالمتر(التنقيب 

  13  21  18   المحفورةاآلبارعدد 

  12  18  15   المنجزةاآلبارعدد 

  2  3  3  االستكشافات

ملتقـى الـسياسات االقتـصادية، تلمـسان، "اثر االستثمار األجنبي المباشر على االقتصاد القومي حالـة الجزائـر " يوسفي رشيد :  المصدر
  05:.، ص2004

مـن هـذا %58مليـار دوالر أمريكـي 17.5 ب2000 و1986كما بلغـت قيمـة مـا اسـتثمر مـابين سـنتي 
  الصعبةالمبلغ بالعملة 

 وبفضل المبالغ الضخمة المستثمرة في قطاع المحروقـات سـواء كانـت مـن شـركة سـوناطراك بـصفة 
 التــالي لفرديــة أو فــي إطــار عقــود شــراكة مــع المــستثمرين أدت إلــى تطــور إنتــاج الــنفط فــي الجزائــر والجــدو

  :يعكس ذلك
  .)2000-1996 ( تطور إنتاج النفط في الجزائر خالل الفترة)22-5(الجدول رقم

  2000  1999  1998  1997  1996  السنة

  66.8  63.6  62.3  60.7  59.8  نفط خام

  19.6  20.2  19.2  20.1  18.9  نفط مكرر

  .2001، رإحصائيات وزارة الطاقة، الجزائ:   المصدر

                                                 
)1( D2ن ر?��8�?ن ا#"V!و�2ت،ا#=!�$ة ا#!'"%5،ا#&$د 28/04/2005 ا#"Gرخ :- 07 - 05ا�8#� KH&�"#ر^5 :- 50 اG"#19/07/2005 ،ا 
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وتشير الكثير مـن الدراسـات إن االسـتثمارات األجنبيـة تتوجـه بالخـصوص إلـى قطاعـات المحروقـات 
مليـون دوالر توجـه نحـو هـذا 500مـثال،1999 دوالر التي استفادت منها الجزائر سـنة  مليون530فمن بين 

كمــا تبــين دراســات أخــرى أن نــسبة االســتثمار فــي المحروقــات تمثــل حــصة األســد بالنــسبة لــبعض  ،القطــاع
  %.73ٕاسبانيا بنسبة و% 60ين األساسيين كفرنسا بنسبة الشركاء التجاري

دعوة المستثمرين األجانـب اسـتطاعت شأن تحرير قطاع المحروقات وخذة ببعد سلسلة التدابير المتو
فيمــا يلــي جانــب وشــركة ســوناطراك الجزائريــة مــن إبــرام عــشرات عقــود الــشراكة مــع عــدد مــن المــستثمرين األ

   )1(:يمكننا اإلشارة إلى بعضها
رحت سنة قد أسفرت المناقصة الخامسة التي ط بالتوقيع على عدة عقود شراكة، و2004تميزت سنة  -

 2 كـم104.265 مناطق استغالل تغطي مساحة 10 عقود شراكة تخص 8، عن التوقيع على 2004
 . مليون دوالر128بمبلغ إجمالي قدره 

 مليــار دوالر لحقــل عــين صــالح للغــاز 2.5فــي ميــدان مــشاريع التطــور، تــم تخــصيص اســتثمار قــدره  -
 .2004نتاج في جويلية  مليار متر مكعب سنويا و الذي شرع في اإل9البالغة قدرته 

يـار دوالر يهـدف إلـى إنتـاج ونقـل  مل3.6اسي طويل ما قيمتـه حبلغ استثمار مشروع الغاز المتكامل ل -
الــشركة اإلســبانية عبــارة عــن عقــدين لــشركة ســوناطراك وتــسويق الغــاز، كــان هــذا المــشروع وتمييــع و

REPSOL. 

يــضم هـــذا المــشروع شـــركتي ، و2004هايـــة نمــع % 73مــشروع إن أمنــاس، بلغـــت نــسبة اإلنتـــاج بــه  -
 . مليار دوالر1.7 باستثمار قيمته BPS Totalسوناطراك وشركة 

  (LINDE)فــي مجــال التكريــر بلغــت نــسبة اإلنجــاز بمــشروع هيليــوم ســكيكدة بالــشراكة مــع شــركةو -
 مليــون أورو، علمــا أن شــركة لينــدا األلمانيــة 60.2 بفــضل اســتثمار قــدر بـــ 2004فــي نهايــة % 87

(LINDE) مليــــون مــــن 600ا مــــن حــــصص الوحــــدات بطاقــــة إنتاجيــــة قــــدره% 51 تــــستحوذ علــــى 
 . طن سنويا من األزوت50000الهيليوم سنويا و

 مليــون دوالر، و بلغــت 167 اســتثمارا قــدره بــإدرارعلــى صــعيد آخــر اســتدعى إنجــاز مــصنع التكريــر  -
مـــن رأس المـــال % 70 التـــي تمتلـــك (CNPC)بالـــشراكة مـــع الـــشركة الـــصينية % 35نـــسبة اإلنجـــاز 

 . طن300000وتبلغ قدرة تكرير هذا المصنع 

 تـم إنجـاز الـشطر األول مـن القنـوات . أرزيـو-فيما يخص أنابيب نقـل البتـرول لمنطقـة حـوض الحمـرة -
 . مليون دوالر600قد بلغت االستثمارات لهذه المشاريع  محطات للضخ، و3و .  كلم823طوله 

ل أعلــى زيــادة لــه مــه التطــور الـذي عرفتــه الــصين قــد ســجإن الطلـب العــالمي علــى البتــرول الــذي دع
 المـذهل االرتفـاعفـإن ضـعف المخزونـات كـان الـسبب فـي  ،في سياق جيوسياسي متقلـبمنذ عشرين سنة و

 الجزائـر خـالل اسـتقطبتلقـد ، و2004والر للبرميل الواحد سنة  د50 حد إلىألسعار البترول التي وصلت 
                                                 

)1(  5*' OE -.�"� ف ا��1�2دي و ا�!h#8!�! _?ل اZ وع!]E ،-.�"� ا#?ط*- ا��1�2دي و ا� �H="#ص2004ا   ،K��' � !E ، :74 -75. 
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ـــة مباشـــ 2004ســـنة   اورو فـــي قطـــاع المحروقـــات ليـــار م4 أورو منهـــا ليـــارم 6رة بلغـــت اســـتثمارات أجنبي
ـــب االســـتثمارات ،مليـــاري أورو خـــارج قطـــاع المحروقـــاتو ـــة قطـــاع المحروقـــات علـــى أغل  ممـــا يعنـــي هيمن

  .األجنبية المباشرة
  

،  التــي اســتقطبت المــستثمرين األجانــب غيــر النفطيــةو يعتبـر قطــاع االتــصاالت مــن بــين القطاعــات
سـنة ) الوطنيـة( و الـشركة الكويتيـة 2001المـصرية سـنة    « orascom »ت كـل مـن شـركة  اسـتفادحيـث

 من 2000وهذا بعد إعادة هيكلة قطاع االتصاالت سنة   من رخص االستثمار في الهواتف النقالة،2003
خالل قانون حدد صـالحيات كـل مـن البريـد و االتـصاالت ، حيـث أوكـل لهـذه األخيـرة مهمـة إدارة عمليـات 

  .الخطوط الهاتفية الثابتة و خدمات الهاتف النقال 
و نشير هنا إلى أن سوق االتصاالت في الجزائر ال يزال متسعا الستثمارات كبيرة و ذلـك أن معـدل 

 كمـا أن عـدد خطـوط الهواتــف 2003خـالل سـنة % 10.2 و 2002خـالل سـنة % 06الكثافـة يقـدر بنحـو 
  . مليون خط ثابت فقط2.6يقدر بنحو 

االتـصال مـن خـالل تحريـر الـسوق  ولإلعـالمجال االستثمارات تم تنشيط نمو الـسوق الوطنيـة وفي م
 مليار 2.4 منها 2005 و2001بين سنتي )  مليار دوالر أمريكي 3.7( مليار دج 273مما يسمح بانجاز 

عتبــار ، فــيمكن اخــص التكنولوجيــات الجديــدة لالتــصال أمــا فيمــا ي)1(دوالر أمريكــي اســتثمار مباشــر أجنبــي
السوق الجزائرية واعدة خاصة فيما يتعلق باإلعالم اآللي ، و خدمات االنترنيت وفي هدا المجال تحـصلت 

 لتـدعيم اسـتثماراتها فـي (Epad)من أسهم المؤسسة الخاصـة % 20 على (Wanado)المؤسسة الفرنسية 
  . و خدمات االنترنيت) المعلوماتية(اإلعالم اآللي 

  
  )2011-1986( الجزائر في الفترةإلىستثمار األجنبي المباشر الواردة االوعن حجم تدفقات    

  .)23-5( في الجدول رقم المبينةندرج المعطيات 
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
� ا#?ط*- ا� )1(H="#5 �1�2دي ا*' OE -� H�? ،2005%20045و ا� �"�.- ،E[!وع 8Z!�! _?ل ا#h!ف ا��1�2دي و ا� �"�.- #AH$ا'- ا#;�

 88:ا#=MاL! ص
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  ر الجزائإلىاالستثمار األجنبي المباشر الواردة تدفقات ): 23-5(الجدول رقم 
  القيمة بالمليون دوالر أمريكي معبرا عنها باالسعار الجارية:المقياس

  القيمة  السنوات  القيمة  سنواتال
1986  5,3  1999  291,6  
1987  3,7  2000  280,1  
1988  13  2001  1107,9  
1989  12,1  2002  1065  
1990  40  2003  633,7  
1991  80  2004  881,9  
1992  30  2005  1081,1  
1993     0  2006  1795,4  
1994  0  2007  1661,8  
1995  0  2008  2593,6  
1996  270  2009  2746,4  
1997  260  2010  2264  
1998  606,6  2011  2571  

تاريخ  /http://data.albankaldawli.org/indicator ، متاح في الموقعالبنك الدولي:المصدر
  .)11/11/2012(اإلطالع

  
بالنظر إلى تأثيرها ، ويمكن الوقوف على أثر االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة على النمو االقتصادي

كوين اإلجمالي لرأس المال الثابت المعبر عن كل من االستثمار المحلي واالستثمار األجنبي على الت
 تطور رصيد تكوين رأس المال الثابت يوضح) 24- 5(رقم والجدول التالي . أو نسبتها إليه/ و، المباشر

   ). 2011- 1986( للجزائر خالل الفترة
 الجزائـر كنـسبة مـن تكـوين إلـىلمباشر الواردة االستثمار األجنبي اتدفقات ): 24-5(الجدول رقم 

  %رأس المال

  

الفرق بين متوسط   2011  2010  2009 2007-2005  الدول
  2011 وعام2007-2005الفترة

  )1,3(  4,0  4,8  5,7  5,3  الجزائر
  )4,5(  8,5  10,3  10,3  13,0  الدول النامية

  )3,9(  9,2  9,6  9,6  13,1  العالم
  103ص ،ا#@?�< ،E !�!8Z ،2011*�خ ا�'�;"�ر :- ا#$ول ا#&!�%5  وائتمان الصادرات;"�را#"5A'G ا#&!�%5 #7"�ن ا�'�

  

 ،زيادة أن االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر عرفت  يظهر )23- 5(رقم الجدول ٕوان كان 
رصيد التكوين  تبقى غير ذات داللة بخصوص دور االستثمارات األجنبية في زيادة إال أن هذه الزيادة
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ٕوان كان ظاهرا أن قيمتها ليست كبيرة بالشكل الذي يجعل ، اإلجمالي لرأس المال الثابت أو تأثيرها عليه
  .)24-5(رقم  ، وهذا ما يوضحه الجدولأثرها أو دورها في التكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت ذا أهمية 

 األموال األجنبية و زيادة رأس س تدفق رؤوي فينعكس الستثمار األجنبي المباشرل األثر األولي إن   
المال المادي في البلد المضيف   ثم ينعكس بصورة ايجابية ففي حساب قطاع رأس المال عندما تقوم 

ويحدث تحسن في  ، )1( ببيع عمالتها األجنبية مقابل عملة البلد المضيف لتمويل نفقاتها محليا TNCSال
يع حجم قطاع الصادرات أو إعادة التصدير للبلد األم للشركات  في توسFDI الميزان إذا ساهم ال

األجنبية التي تدخل أسواق التصدير غالبا ما تحقق النجاح ألن لها سمعة من ناحية التسويق و الجودة و 
  . المعرفة باألسواق الخارجية

  بالجزائرباشراالستثمار األجنبي الممعدل النمو االقتصادي و تحليل العالقة بين: المطلب الثالث

 لجهود التنمية في اقتصاديات الدول النامية من خالل المساهمة ل مكمالمباشر األجنبي ر االستثمايعتبر
 تقول هناك عالقة قوية بين فالنظرية االقتصادية في رفع معدالت النمو وتوفير فرص عمل جديدة، 

ر ايجابي على اقتصاديات الدول  ، مما ينعكس بدوالنمو االقتصاديو االستثمار األجنبي المباشرة
.)2(المضيفة  

على الرغم من عدم وجود توافق تام وسط االقتصاديين بشأن العالقـة بـين االسـتثمار األجنبـي المباشـر    و
والنمـــو االقتـــصادي، إال أن هنالـــك إجمـــاع متزايـــد فـــي األدبيـــات االقتـــصادية حـــول أن االســـتثمار األجنبـــي 

 تبعـا لنظريـة النمـو االقتـصادي، تقـوم هـذه العالقـة اإليجابيـة علـى افتـراض أن المباشر يرتبط إيجابيا بالنمو
 وهذه العناصر تـؤدي إلـى حـدوث ،هذا النوع من االستثمار يجلب معه نقل التكنولوجيا، والكفاءة واإلنتاجية

  .  )3( يساهم في تحقيق االستقرار االقتصادينمو اقتصادي

لتغييرات ثمار تهدف إلى إحداث نمو اقتصادي بالتركيز على االجزائر اعتمدت مقاربة جديدة لالستف
، 2001التــشريعية التــي أحــدثتها المراســيم التنفيذيــة والقــوانين التــي صــدرت منــذ العــام اإلجرائيــة والقانونيــة و

 واقــع العالقــة بــينوذلــك بهــدف تــوفير المنــاخ المناســب لجلــب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة، وبالتــالي فمــا 
 .؟ في مطلع األلفية الثالثة تثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادياالس

لعالقة بين معدل النمو االقتصادي واالستثمار األجنبي المباشر باستخدام وفي ما يلي دراسة          
   :SPSSبرنامج 

  
  

                                                 
  152، ص2011، 1عمان، ط- حسين كريم حمزة،العولمة المالية والنمو االقتصادي، دار صفاء للنشر والتوزيع )1(
 

)2( M. O. Saibu, I. P. wosa and  A. M. Agbeluyi, Financial Development, Foreign Direct Investment and, 
Economic Growth in Nigeria, Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS) 2 
, 2011, p146 

)3( 5&9J#ا ،!]*H# eLا��1�2دي، دار وا !@� .273 ص ،2011، ا�ردن، E2$_< اJZ ،-]�!8#?ر ا#
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  البيانات المستخدمة في الدراسة التحليلية: )25- 5(الجدول

  باألسعار الحقيقيةمأخوذ:معدل النمو االقتصادي

 مأخوذ بمليون دوالر أمريكي: االستثمار األجنبي المباشر

  
Années معدالت النمو االقتصادي  

 )Gx(  

الناتج المحلي / االستثمار األجنبي المباشر
  اإلجمالي

 ) FDI(  
1999 3.2 0.0059 
2000 2.5 0.0051 
2001 2.1 0.0200 
2002 4.1 0.1851 
2003 6.8 0.0093 
2004 5.2 0.0103 
2005 5.1 0.0105 
2006 2.0 0.0154 
2007 3.0 0.0123 
2008 2.4 0.0152 
2009 2.4 0.0197 
2010 3.30 0.0142 

 
Source:  

 -MF, Algeria – -Staff Report for the 2010 Article IV Consultation, February 2011; IMF, 
World Economic Outlook Database, April 2011 

-NCTAD  ،World Investment Report 2011www.unctad.org/wir .25 8.2011 
�ر�& ا�ط$عDZ.ns o، www .ا����ان ا��ط�� ��������ت- ،03/2011/ 25. 

       
االستثمار األجنبي (المتغير المستقل و) معدل النمو االقتصادي(التابع لدراسة العالقة بين المتغير   

المعبر عن  ) - 0.093(  النتائج أن معامل التحديد المعدلبينت)  المحلي اإلجمالي الناتج/ المباشر 
العالقة يدل على تمثيل ضعيف لها، وهذا يعود لوجود بعض القيم الشاذة في السلسلة يجب إصالحها  

    ). Standard Residuals(  البواقي المعياريةممن خالل قي
   :والجدول الموالي يبين ذلك

  
  
  
  
  
  



   بالجزائردراسة تحليلية لتطور النمو االقتصادي وسياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر: الفصل الخامس

 

 268

   )2010- 1999( البواقي المعيارية للسلسلة الزمنية مقي: )26- 5( مدول رقالج

Standard Residuals Annés  
-0,16369 1999 

,609270- 2000 

,888090- 2001  
,128300 2002 

2,12898 2003 

1,10606 2004 

1,04191 2005 

,944670- 2006 

,301450- 2007 

,689020- 2008 

,696120-  2009 

,112940- 2010 

  

                                      SPSSبرنامج  مخرجات: المصدر

 ،2005 و 2004 ، 2003نالحظ أن القيم الشاذة في السنوات  )26-5( مرق من الجدول السابق
ائج وإلصالح هذه القيم الشاذة نقوم بحذفها من السلسلة و متابعة إيجاد العالقات و المعادالت فتصبح النت

  :كمايلي 
  )27- 5( مالجدول رق

Model Summary

,697a ,486 ,413 .51931
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), FDIa. 
  

  )27-5 (مفي الجدول رق النتائج المحصل عليها وانطالقا من قراءة
 :نستنتج ما يلي

   ل يدل على عالقة متينة جدا بين المتغير التابع والمتغير المستق وهو0.7االرتباط  يساويمعامل    
   0.5  يساويمعامل التحديد  
 بين المتغير التابع والمتغير  للعالقةضعيفتمثيل  وهو يدل على 0.413يمعامل التحديد المعدل يساو  

 لالمستق

بين معدل النمو االقتصادي  والختبار صالحية النموذج الخطي المختار للتعبير عن العالقة
   ، فتتحصل على تحليل التباينSPSS برنامج م نستخداالستثمار األجنبي المباشر
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  )28- 5( مالجدول رق

ANOVAb

1,788 1 1,788 6,629 ,037a

1,888 7 ,270

3,676 8

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), FDIa. 

Dependent Variable: GXb. 
  

مال الداللة في جدول تحليل التباين الذي يختبر صالحية النموذج الخطي المختار للتعبير من احتو
 وهذا يدل على وجـود عالقـة خطيـة 0.05 وهو أصغر من قيمة مستوى الداللة 0.037عن العالقة يساوي 

  :بين المتغير التابع والمتغير المستقل و يعبر عنها كما يلي
  )29- 5( مالجدول رق

Coefficientsa

2,510 ,202 12,429 ,000

8,229 3,196 ,697 2,575 ,037

(Constant)

FDI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: GXa. 
  

العالقة بين معدل  نستنتج المعادلة التي تدرس )29-5(الجدول رقم من النتائج المبين في وانطالقا 
  :النمو االقتصادي واالستثمار األجنبي المباشر كما يلي

  
Gx 2= , 510+8،229 FDI 

 مستوى الداللة 0,037  0,000 
Gx: معدل النمو االقتصادي 
FDI : لمحلي اإلجمالي نسبة االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج ا  

 ، مما يدل على أن قيمة 0,05إن قيمة احتمال الداللة للميل والثابت أصغر من قيمة مستوى الداللة      
ويفسر ذاك اقتصاديا . فالمعادلة التي تعبر عن تمثيل العالقة مقبولة وتعتمد بالشكل أعاله. الميل معنوية

ر أدى إلى زيادة معدل النمو االقتصادي، وهذا يتفق مع بأن زيادة االستثمار األجنبي المباشر في الجزائ
الفرضية القائلة بان جذب االستثمار األجنبي المباشر عامل ايجابي في رفع معدل النمو االقتصادي للبلد 

  .المضيف
لرغم من  بإلحاح تناقض اقتصاد يعاني من أزمة على ا2001في مطلع األلفية الثالثة أكدت سنة 

مع ترقب نمو غير و محققة في مجال تثمين المحروقات أرباحمعلن، وظرف دولي مالئم والرخاء المالي ال
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دل هذا ما يه وي مازال االقتصاد الوطني يعاني من أجل التخلص من ضعف النشاط الذي يتخبط ف،مؤكد
ثر على ن المشاكل الهيكلية مازالت تؤإالعالمات المنبئة من إنعاش النمو، فعلى أنه بالرغم من التدابير و

  . المحروقاتع، والتبعية الكبيرة لقطاأهم النشاطات االقتصادية
  تهديداتها ومقومات نجاحها :سياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر بالجزائر: المبحث الثالث

 مكونـات أهـم ضــمن الـدول حكومـات بهـا تـضطلع التـي التـرويج للفـرص االسـتثمارية جهـود تعـد    

 عاتق على األولى بالدرجة المسئولية تلك وتقع ، المباشر األجنبي االستثمار تدفقات اباستقط واستراتيجيات

، ويلعـب الجانـب الترويجـي المعنيـة األخـرى األطـراف كافـة لتـشمل تمتـد كانـت ٕوان االسـتثمار تـشجيع هيئـات
 البـرامج تلـك وهنـاك مـن الدراسـات مـن أكـدت أهميـة المباشـر األجنبي راالستثما دورا مهما في خطط جذب

)1( .المباشر ومنها التجربة الصينية والمصرية والسعودية األجنبي روعالقتها االيجابية في قدوم االستثما
   

 مـن للخـروج للفـرص االسـتثمارية التـرويج مجـال فـي جهودهـا 2010 العـام خـالل الجزائـر واصـلت دوقـ     

 الفـرص تلـك تركـزت وقـد، الـسيولة وضـع صـعيد علـى وخـصوصا )2008(العالميـة الماليـة األزمـة تـداعيات
دوالر مليـار  286فـي إطـار خطـة اسـتثمارية ضـخمة قيمتهـا والميـاه الطاقـة قطـاع فـي االسـتثمارية بـالجزائر

 والمرافق البنية األساسية قطاعات في 2014 إلى 2010 من الحكومية االستثمارات برنامج  ضمن، )2( اتقريب

 .جديدة لمشروعات ًمليارا 156 منها

، ورغـم ر تحـسين منـاخ االسـتثمار فـي الجزائـالموجهـة نحـود المبذولة مـن بدايـة التـسعينات ورغم الجهو     
كبــــرى كــــالتحكم فــــي معــــدالت التــــضخم النتــــائج اإليجابيــــة المحققــــة علــــى مــــستوى المؤشــــرات االقتــــصادية ال

الـــت استحـــسان التـــي نحجـــم المديونيـــة الخارجيـــة الكبـــرى وارتفـــاع احتيـــاطي الـــصرف األجنبـــي، وانخفـــاض و
الهيئــات العالميــة المتابعــة لمــسار اإلصــالح فــي الجزائــر، يبقــى حجــم تــدفق االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة 

هذا ما يفسر بوجـود عراقيـل تحـول دون ذلـك، فالعـائق المقارنة باإلمكانيات المتوفرة ونحو الجزائر ضعيف ب
لـــب المؤشـــرات النوعيـــة شـــرة يتمثـــل فـــي ســـلبية أغاألكبـــر بالنـــسبة لعوامـــل جـــذب االســـتثمارات األجنبيـــة المبا

هــو مــا أثــر ســلبا علــى تــشويه صــورة الجزائــر لــدى المــستثمرين األجانــب باإلضــافة إلــى عــدة  و،لالســتثمار
  :عوائق أخرى يمكننا تصنيفها فيما يلي

   سياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر بالجزائرالتهديدات: األولالمطلب 

ستثمارات األجنبية المباشرة نحو الجزائـر ضـعيف بالمقارنـة باإلمكانيـات المتـوفرة يبقى حجم تدفق اال
و هذا ما يفسر بوجود عراقيل تحول دون ذلك، فالعائق األكبر بالنسبة لعوامل جـذب االسـتثمارات األجنبيـة 

ورة الجزائـر المباشرة يتمثل في سلبية أغلب المؤشرات النوعية لالستثمار و هو ما أثر سلبا على تـشويه صـ
  :لدى المستثمرين األجانب باإلضافة إلى عدة عوائق أخرى يمكننا تصنيفها فيما يلي
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 : االقتصاديةالتهديدات: األولالفرع 

هناك معوقات اقتصادية ساهمت في ضعف االستثمارات األجنبية المباشـرة الـواردة إلـى الجزائـر مـن 
 ،الـصناعية وبـراءات االختـراع فيـه حقـوق الملكيـة الفكريـة و أيـن ال تحتـرم،بينها اتساع رقعة السوق الموازية

همـة لــصانعي هـذا مــا يـدعونا للتعــرف علـى وضــع الجزائـر بالنــسبة لمؤشـر الحريــة االقتـصادية كونــه أداة مو
  .رجال االستثمارالسياسة االقتصادية و

ار ضـــــمان حريـــــة االختيـــــيـــــة حقـــــوق الملكيـــــة الخاصـــــة لألصـــــول وتعنـــــي الحريـــــة االقتـــــصادية حماو
تـاج اإلبـداع مـع غيـاب التـدخل القـسري للحكومـة فـي عمليـات اإلنتعزيـز روح المبـادرة واالقتـصادي لألفـراد و

  . )1(الخدمات خارج إطار حماية المصلحة العامةوالتوزيع واالستهالك للسلع و
من أجل تحليل وضع الجزائر في مؤشر الحرية االقتصادية سوف نعتمد على المعطيات الواردة في 

 :جدول المواليال

  
  .2006 مؤشر الحرية االقتصادية في الجزائر لعام :)30-5(الجدول رقم 

  الدولة  الترتيب عربيا  قيمة المؤشر  الترتيب عالميا
2006   

   دولة161
2005  

   دولة161
2006  2005  

ــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــصنيف الحري ت
  االقتصادية

  حرية اقتصادية ضعيفة  3.49  3.46  114  119  الجزائر  13

: ، الكويـت، ص2006نـشرة فـصلية العـدد الفـصلي الثالـث : وائتمان الـصادرات ؤسسة العربية لضمان االستثمار الم:المصدر
19 

 2006 و2005يتبين قيمـة مؤشـر الحريـة االقتـصادية خـالل سـنتي  )25-5(استنادا إلى الجدول رقم       
 وفــق هــذا المؤشــر فبعــدما  حيــث شــهدت الجزائــر تراجعــا فــي الترتيــب العــالمي،3.46 و 3.49علــى التــوالي 

بـــذلك هـــي توجـــد مـــع  عالميـــا و119 أصـــبحت تحتـــل الرتبـــة ،2005 عالميـــا ســـنة 114كانـــت تحتـــل الرتبـــة 
 التي ال تؤهلها لتكـون فـي موقـع الـدول الجاذبـة ةالوضعيمجموعة الدول ذات الحرية االقتصادية الضعيفة، 

  .2010اية هذا الترتيب في نه، ولم يتحسن لالستثمار األجنبي المباشر
وفيما يلي يمكننا اإلشارة إلى أهـم المعوقـات االقتـصادية التـي تعيـق تـدفق االسـتثمار األجنبـي المباشـر 

  :إلى الجزائر
 .ندرة البيانات اإلحصائية المتعلقة بالوضع االقتصادي -

 .عدم كفاءة إجراءات الترويج للفرص االستثمارية -

 األمر الذي يحد من استقطاب ،جية العالميةتواضع موقع الصناعة في مراحل الحلقة التكنولو -
 .االستثمارات 
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ضعف أداء السوق المالي، وعجز إمكانيات التمويل المتاحة عن مقابلتها لالحتياطات  -
 .التمويلية للمشروعات االستثمارية

 .سلبية أغلب المؤشرات النوعية الدولية أو اإلقليمية الخاصة بالجزائر -

لمالي وعدم وضوح التوجهات الحكومية االقتصادية تجاه قضايا عدم االستقرار االقتصادي و ا -
 .االستثمار

 : واإلداريةةالتهديدات التنظيمي: الفرع الثاني

على الرغم من سلسلة التشريعات والتوصيات بشأن تبسيط اإلجراءات اإلدارية المنظمة لالستثمار       
  فحسب، ساهمت في تشويه بيئة االستثمار التيةفي الجزائر إال أن ثمة من العوائق اإلدارية والتنظيمي

يرصد  مقاييس موضوعية  لممارسة أنشطة األعمال 2011لمؤشر العام لبيئة أداء األعمال لعاما
 دولة، وكذلك في مدن مختارة داخل 183ٕالمنظمة ألنشطة األعمال وانفاذها في  لإلجراءات الحكومية

دف إلى توفير المزيد من السهولة في أداء األعمال في اإلصالحات التنظيمية التي تهفيشمل  ،الدول
على المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة أداء  العالم من خالل قياس تأثير هذه اإلصالحات

فالجزائر حافظت على ترتيبها ،  )1(األعمال ويتكون المؤشر العام المركب من عشرة مؤشرات فرعية
 .)2( 2010 الرتبة التي احتلتها عام وهي نفس،2011عام  36تلت المرتبة العالمي في المؤشر، حيت اح

  :أساسا ما يلي  واإلداريةة التنظيمي التهديداتوتشمل
 93 إجراءا و 18بطء اإلجراءات اإلدارية حيث أن عملية تسجيل مؤسسة تتطلب تعقد و -

 .خرى يوما لرخص أ35 يوما للحصول على رخصة بناء، و 130يوما في المتوسط، و

صعوبة الحصول على العقار الصناعي لمزاولة نشاط استثماري إذا حصل المستثمر على  -
الموافقة على االستثمار بسبب تعقد  اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بالحصول على عقد 

المكلفة الملكية و التصريحات الواجبة التحضير، يضاف إلى ذلك طول مدة رد الهيئات 
 . التي تفوق السنة وبتخصيص العقار الصناعي

لضخمة مع قلة مكاتب اإلدارية الالزمة لتسيير بعض المشروعات انقص الخبرات الفنية و -
 .بيوت الخبرةاالستشارات و

التي يطلبها المستثمرين لحديثة بالنسبة لكافة القطاعات واإلحصائيات اعدم توفر البيانات و -
 .األجانب لتقييم فرص االستثمار

منع االزدواج الضريبي وحماية االستثمار د من اتفاقيات ضمان ولمزيالحاجة إلى توقيع ا -
 .مع الدول التي لها نوايا في االستثمار في الجزائر
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 )2008(تهديدات األزمة المالية الراهنة: الفرع الثالث

إن تباطؤ النمو االقتصادي نتيجة األزمة الماليـة الراهنـة مـن شـأنه أن يجعـل أسـواق الـدول المتقدمـة 
 قــــدرة علــــى اجتـــذاب االســــتثمارات األجنبيــــة المباشـــرة أو تــــصديرها إلــــى بـــاقي دول العــــالم ممــــا يقلــــص أقـــل

  اإلجمالي العالمي لتدفقات لالستثمار األجنبي المباشر 
 

التنمية إلى تراجع تدفقات االستثمارات  لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة وحيث أشارت التقديرات األولية
)1( دوالر عام  تريليون1,4 لتبلغ ة بالمائ21ميا بما نسبته األجنبية المباشرة عال

2008 .  
 

ذلـــك نظـــرا لنمــــو و ،هـــذا التراجـــع ســـوف يـــؤثر ســـلبا علـــى تــــدفقات االســـتثمارات األجنبيـــة المباشـــرة 
الســتثمارات االقتــصاد العــالمي الــذي يعــد مــن أهــم العوامــل المــؤثرة فــي توليــد و انتعــاش التــدفقات العالميــة ل

 :تدفقات االستثمار األجنبي المباشر كما يلي ) 2008(تهدد األزمة المالية الحالية مباشرة  واألجنبية ال

الـذي بـدوره يقلـص لـى تقلـيص حجـم االئتمـان  عالميـا و بسبب األزمة المالية الحالية التـي تعمـل ع-
د الدوليـة والتـي التملك عبر الحدوخارج أو تمويل عمليات االندماج ومن قدرة الشركات من االستثمار في ال

  .تعتبر من أهم أشكال االستثمار األجنبي المباشر خاصة الشركات متعددة الجنسيات

الـسلع األوليـة علـى رأسـها الـنفط والغـاز وبعـض المعـادن إن التراجع في األسـعار العالميـة لمعظـم _ 
 قطاعــات إلــىوجهــة المحاصــيل الزراعيــة مــن شــأنه أن يــؤثر علــى تــدفقات االســتثمار األجنبــي المباشــر المو

 وفــي هـذا اإلطــار الجزائـر مهــددة نظـرا الحتمــال انخفـاض االســتثمارات األجنبيـة الموجهــة ،المـوارد الطبيعيـة
  .الغازشطة االستكشافية آلبار البترول ولألن

ضـعف المراكـز الماليـة الناجمـة عـن و) أرباح الـشركات(جنبي المباشر تدهور عوائد االستثمار األ_ 
حـول العـالم إلـى اسـتيراد عوائـد األم في الدول المتقدمة وتصادية الحالية ربما تدفع الشركات الصعوبات االق

اسـتثماراتها المباشـرة مـن فروعهـا أو المؤســسات التابعـة لهـا العاملـة فـي البلــدان األخـرى بـدال مـن اســتثمارها 
ســـتثمارات األجنبيـــة  ممـــا يقلـــل اإلجمـــالي العـــالمي مـــن تـــدفقات اال،)مثلمـــا حـــدث فـــي الجزائـــر(مـــرة أخـــرى 

  المباشرة 
  

   مقومات نجاح سياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر بالجزائر :المطلب الثاني

الدول النامية بصفة خاصة إلى جذب المزيد من االستثمار األجنبي     تسعى مختلف دول العالم و   
 سواء تمثل هذا في القدرات ،المباشر لما له من مردودات ايجابية على عملية النمو االقتصادي

 ليس هدفا في حد بالتالي فان جذب االستثمارات األجنبية و،رتباطه بشبكة األسواق العالميةالتكنولوجية أم ا
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سهيالت التي تمنحها  بل هو وسيلة لتحقيق أهداف تسعى الدولة المضيفة إلى تحقيقها مقابل الت،ذاته 
زيادة صادرات الدولة الساعية  ،)1(ت يأتي على رأس هذه األهدافالضمانات التي تقدمها لهذه االستثماراو

إلى جذب االستثمارات األجنبية وهي من أهم األهداف التي تحرص هذه الدول على تحقيقها فزيادة 
 ، أي السلع التي تحتوي على مكون تكنولوجي عالي،الصادرات خاصة الصادرات من السلع غير التقليدية

 زيادة الصادرات يعني إمكانية أن ما ك. المتاحة أمام العمالة المحليةلفرص العم زيادة مما يؤدي إلى
عباء استيراد السلع الرأسمالية واإلنتاجية حصول هذه الدول على النقد األجنبي الذي يمكنها من مواجهة أ

   .غيرها من السلع األخرى الالزمة للعملية التنمية في هذه الدولو
 : حول نتائج سياسات جذب االستثمارات األجنبية المباشرة أهمها سؤاليننفسهاهناك أسئلة تفرض      و

األول يتعلق بحجم ما تم جذبه أي هل استطاعت الدول النامية أن تجذب من االستثمارات األجنبية ما 
ت إلى الشركات دولية مع ما قدمته هذه الدول من تسهيالإمكاناتها االقتصادية والبشرية ويتناسب مع 

أن تحصل على العائد ذه االستثمارات والثاني هل استطاعت هذه الدول أن تستفيد من هنشاط ؟ وال
  المرجو في مقابل ما منحته  من تسهيالت ؟ 

 ،ا سنغافور، ماليزيا،الصين(فيما يتعلق بالسؤال األول يمكن القول أن هناك بعض الدول النامية      
 فقد استطاعت الصين ،كبيرا من االستثمارات األجنبية المباشرة استطاعت أن تجذب قدرا )كوريا الجنوبية

 لتحتل المرتبة األولى من بين اكبر االقتصاديات 2005 مليار دوالر في عام 72ما يقارب   تجذبأن
 إال أن ذلك ال يرجع فقط إلى التسهيالت التي تمنحها ،المتلقية لالستثمارات األجنبية من الدول النامية

  . ∗من العوامل األخرىستثمارات األجنبية بل إلى العديد الصين إلى اال
 على الرغم من المزايا واإلعفاءات الجزائرمنها تستطع العديد من الدول النامية ووعلى الوجه األخر لم    

 ومؤهالتها التي قدمتها هذه الدول إلى االستثمارات األجنبية أن تجذب منها ما يتناسب مع إمكاناتها
تفعيل جملة من ولعل السبب في ذلك من وجهة نظر الباحث يرجع في المقام األول إلى  الطبيعية،

  :السياسات من بينها ما يلي
    سياسة الترويج للفرص االستثماريةتفعيل :الفرع األول

استقطاب  دول ضمن أهم مكونات واستراتيجياتتعد جهود الترويج التي تضطلع بها حكومات ال       
الوكالة عاتق  بالدرجة األولى على المسئولية ، تقع تلكالجزائروفي . المباشرار األجنبي تدفقات االستثم

سبيل األطراف األخرى المعنية، وتستخدم في  ٕ وان كانت تمتد لتشمل كافة، لتطوير االستثمارةالوطني
 .للترويج لالستثمار تحقيق هذه الغاية مجموعة متنوعة من األساليب والتقنيات المستخدمة

                                                 
 ..329-320مرجع سابق، صسامي سالمة، )1(

  تطرقنا إلى بعضها في المبحث الثاني من هذا الفصل∗
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األجانب   رصد آراء المستثمرينمراحل أساسية تتمثل فيبوغالبا ما تمر عملية الترويج لالستثمار      
لالستثمار،  سواء كانت إيجابية أو سلبية، بناء االنطباع العام عن القطر وتسويقه كموقع مضيف

 االستثمار مرهونة بمدى توليد استهداف المستثمر المحتمل والحالي وتوليد االستثمار، وتكون فاعلية تقنية
  .والشركاتالقطاعات الصناعية   مناخ االستثمار الحتياجات ومتطلبات أنواع معينة منمالئمة

التسويقية وتلبيتها الحتياجات المستثمرين،  مدى نجاح وتركيز الرسالة: كما تتأثر بعدة عوامل، منها    
 بها أسلوب هيئة تشجيع االستثمار في التعامل مع يتسم دقة قاعدة البيانات التسويقية، درجة المهنية التي

فضال على فاعلية أنشطة المتابعة التي تقوم بها هيئة تشجيع االستثمار  المستثمرين المحتملين والقائمين،
 في األخيرةوتتمثل المرحلة . منها بتوسيع القاعدة االستثمارية والعالقات التي تكونها خاصة ما يتعلق

 )1(المستثمر خدمة

عليه يتعين عند وضع السياسات المتعلقة باالستثمارات األجنبية في الدول النامية أن يتم مراعاة      و
  : )2(األمور التالية لتعظيم االستفادة من االستثمارات األجنبية 

ع هي أو القطاع الخاص المحلي أن تحدد هذه الدول المجاالت التي ترغب في تنميتها وال تستطي) 1
 أو تكون الشركات دولية النشاط أكثر كفاءة في هذه المجاالت من حيث تطلبها تكنولوجيا ،فيهااالستثمار 

هي تحدد هذه المجاالت أن  ويجب على هذه الدول و،متطورة أو خبرة تسويقية أو إدارية على سبيل المثال
ستثمارات في تضع في حسبانها األهداف التي تسعى إلى تحقيقها كخلق فرص عمل و بالتالي تشجع اال

  )  Intensive Labour Production (مجاالت الصناعات كثيفة االستخدام للعمالة
يجب على هذه الدول أن تشجع نوعية االستثمار األجنبي الذي يحقق أهدافها فقد أكدت العديد من ) 2

لعمالة فيها على اجنبية على أسواق الدول المضيفة والدراسات التي أجريت لمعرفة اثر االستثمارات األ
فقد ) Mode of Entry(على اختالف اثر هذه االستثمارات بحسب طريقة االستثمار أو طريقة الدخول 

واالستثمار عن ) Greenfield (ميزت هذه الدراسات بين االستثمارات عن طريق إنشاء مشروعات جديدة
  )Merger & acquisition (طريق االستحواذ على أو االندماج في مشروع قائم

بالتالي يتعين على الدول المضيفة أن تشجع االستثمارات األجنبية التي تهدف إلى إقامة مشروعات و
 & Merger( االستحواذيعها الطريقة الثانية االندماج و أكثر من تشج،)Greenfield(جديدة 

acquisition.(   
شروعات المحلية األثر على يجب تقديم المنافع المترتبة على إقامة المشروعات مثل الروابط مع الم) 3

  . األثر على خلق مهارات لعنصر العمل )Value Chain (خلق سلسلة من القيم المضافة

                                                 
 104، مرجع سابق، ص 2010، مناخ االستثمار في الدول العربية وائتمان الصادرات المؤسسة العربية لضمان استثمار )1(
 .329-320مرجع سابق، ص سامي سالمة، )2(
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ة خالل السنوات األولى للتشغيل اشتراط أن تكون صافي التدفقات من النقد األجنبي متراكمة وموجب) 4
   .اشتراط أن تكون التكنولوجيا المستخدمة حديثة و

االستثمار  هيئات تشجيعوات التسويقية المتعارف عليها واألكثر استخداما من قبل وفي ضوء األد    
   :)1(مايلي خالل حرص على متابعة الجهود الترويجية لالستثمار منال بد من الحول العالم، 

 فـي ذلـك المـشاركة  ترويجية ترتكـز علـى التـرويج للفـرص االسـتثمارية بمـاإستراتيجيةاالعتماد على  -
ٕابـرام االتفاقيـات مـع مختلـف لقاءات مـع المـستثمرين األجانـب وعقد تمرات والمعارض الدولية وفي المؤ

 .الدول

 .المدن الصناعية والمناطق الحرة الجديدة والمنفذة - 

 .فعاليات الترويج التي عقدتها الدول العربية أو شاركت بها - 

 .الزيارات الترويجية إلى دول أخرى واستقبال وفود استثمارية - 

 .جهود الترويج األخرى - 

 : الستثمارل  األعمالاإلصالحات المطلوبة في مجال تحسين بيئة:الفرع الثاني

المؤشرات العشرة  و2001ال في الدول العربية لعام عرض للمؤشر العام لبيئة أداء األعموفيما يلي      
  . الفرعية ومكوناتها 

 توفير المزيد من السهولة في إلى التنظيمية التي تهدف تاإلصالحايتتبع تقرير بيئة أداء األعمال       
 اإلصالحاتمن خالل قياس تأثير هذه  . 2004 عام إطالقه في العالم والدول العربية منذ األعمالأداء 

  . على المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة أداء األعمال 
 مؤشر ،مؤشر تأسيس المشروع: فرعية هي  مؤشرات ةويتكون المؤشر العام المركب من عشر    

 ، مؤشر الحصول على االئتمان، مؤشر تسجيل الممتلكات، مؤشر توظيف العاملين،استخراج التراخيص
 ومؤشر ، مؤشر انفاد العقود، مؤشر التجارة عبر الحدود، مؤشر دفع الضرائب،مؤشر حماية المستثمر

  .  المشروعإغالق
 الحكومية المنظمة لإلجراءاتة أنشطة األعمال مقاييس موضوعية  لممارس2012ويرصد تقرير      

  :وعن ترتيب الجزائر عربيا وعالميا نورد الجدول التالي.  دولة 183فاذها في ٕألنشطة األعمال وان
 
 
 
 

  
  

                                                 
 105ص ، مرجع سابق،2010ر، مناخ االستثمار في الدول العربية وائتمان الصادرات رستثماالالمؤسسة العربية لضمان ا )1(
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   )2012سهولة أداء األعمال (المؤشرات الفرعية العشرة للمؤشر المركب : )31- 5(الجدول رقم 

  
  دولة عالميا  183 من الترتيب عالميا

  
تسوية 
حاالت 
 اإلعسار

إنفاد 
 العقود

التجارة 
عبر 
 الحدود

دفع 
 الضرائب

حماية 
 المستثمر

الحصول 
على 
 االئتمان

تسجيل 
 الممتلكات

توصيل 
 الكهرباء

استخراج 
تراخيص 

 البناء

بدء 
 المشروع

 الدولة

الترتيب 

 من عربيا

   دولة19

 16 الجزائر 153 118 164 167 150 79 164 127 122 59

  

   الكويت، 2012، تقرير مناخ االستثمار في الدول العربيةوائتمان الصادرات المؤسسة العربية لضمان االستثمار :المصدر

  
انطالقا من هذا الجدول نالحظ أن الجزائر تقبع في ترتيب عربي وعالمي متأخر في المؤشر العام       

هي في وضع أكثر حاجة إلجراء إصالحات عاجلة في مكونات  ومن ثم ،2012لبيئة أداء األعمال لعام 
ومن ثم نتساءل عن .  وذلك حتى تتمكن من تحسين ترتيبها العربي وكذا العالمي ،ذات المستوى السيئ

  .وضعها األسوأ في مكونات المؤشرات العشرة بغية التعرف بدقة على اإلجراءات اإلصالحية المطلوبة
من عدد اإلجراءات الالزمة   المكونات األربعة في كلضس المشروع يعربالنسبة لمؤشر تأسي  ف    

 إجراء 8,2 التي يرصدها المؤشر 19لتأسيس المشروع حيث يبلغ متوسط اإلجراءات في الدول العربية 
  . oecdإجراءات فقط في دول مجموعة  5 مع مقارنة
 8,2إجراءات تأسيس المشروع عن وفي هذا السياق توجد الجزائر ضمن المجموعة التي يزيد عدد     

 أي الجزائر في هذا المكون أسوأ من المتوسط العربي ، إجراءات10ئة أي ما يقارب ابالم 20إجراء بنسبة 
  . ونفس الشيء لمكون زمن تأسيس المشروع.  وتحتاج إلى إصالحات في هذا المجال ة بالمائ20بنسبة 

  
   :  نذكرمشروعالءات تأسيس  اتخاذها فيما يخص إجراصالحات الالزماإلوعن 

  .تخفيض الحد األدنى لرأس المال الالزم لبدأ النشاط  - 
وتجاوز كل أشكال ، ٕتوحيد الوثائق والمستندات المطلوبة عند التأسيس واتاحتها على أوسع نطاق  - 

 .  ومنه لتكلفة تأسيس المشروع وبدأ النشاط ،اإلجراءات الشكلية والبيروقراطية تدنية للوقت 

من شأنه أن يشجع ويدفع أكثر باتجاه إنشاء . ةجزائر بهذه اإلجراءات التعديلية أو التصحيحيأخذ ال
 وهو ما يعتبر أحد أهم أهداف كل ،المزيد من المؤسسات الوطنية واألجنبية بالداخل طبعا والمشتركة

  .  سياسة إنمائية رشيدة 
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 التي 2012 األعمال المركب سهولة أداء وفيما يخص باقي لمكونات المؤشرات الفرعية العشرة للمؤشر   
  :  هي إصالحات إلى وتحتاج ، بالمائة20صنفت فيهم الجزائر أسوأ من المتوسط العربي بنسبة 

وتحتاج إلى مكون زمن استخراج تراخيص البناء  يتعلق باألمر :مؤشر استخراج تراخيص البناء  -1
 .إصالحات في هذا المجال

 

  : استخراج التراخيص ا فيما يخص  اتخاذهصالحات الالزماإلوعن 

  . تخفيض متطلبات استخراج التراخيص  - 
 .استحداث عملية تقديم الطلبات الكترونيا الستخراج التراخيص - 

 من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تسريع عمليات بعث النشاط االنتاجي ،اتخاذ هذين االجرائين
  .  وبالنتيجة كل العمليات المرتبطة به،للمشروع

  وزمن توصيل الكهرباءاإلجراءاتصنفت الجزائر في مكونين هما عدد :  توصيل الكهرباءمؤشر -2
 .وتحتاج إلى إصالحات في هذا المجال

 بالمائة في 20صنفت الجزائر أسوأ من المتوسط العربي بنسبة : بالنسبة لمؤشر تسجيل الممتلكات  -3
وتحتاج إلى إصالحات في هذا  العقار وزمن تسجيل الممتلكات وحتى تكلفة قيمة اإلجراءاتمكون عدد 

 .المجال

 20 صنفت الجزائر أسوأ من المتوسط العربي بنسبة : فيما يتعلق بمؤشر الحصول على االئتمان -4
بالمائة في مكون تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية كنسبة من عدد السكان الراشدين 

 كنسبة من عدد السكان الراشدينومات االئتمانية  مكون تغطية المراكز الخاصة للمعلإلى باإلضافة
 .وتحتاج إلى إصالحات في هذا المجال

 

  :الحصول على االئتمان  اتخاذها فيما يخصصالحات الالزماإلوعن 

  . توسيع نطاق المعلومات المتاحة في سجالت المعلومات االئتمانية - 
 .عقبات قانونيةإزالة كل ما من شأنه إعاقة تبادل المعلومات االئتمانية من  - 

 .السماح باستعمال كافة أنواع األصول كضمانات - 

  .  إنشاء سجالت للمعلومات الخاصة بجميع الضمانات والمرهونات - 
 بالمائة 20أسوأ من المتوسط العربي بنسبة   فالجزائر لم تصنف فيه:بالنسبة لمؤشر حماية المستثمر - 

ضمن الدول التي يجب عليها ،2012ء األعمال لعام ورغم هذا تصنف الجزائر في المؤشر العام لبيئة أدا
  : من خاللاألعمال الستقطاب االستثمار األجنبي المباشراالهتمام بتحسين بيئة 
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اإلعفـــاءات الـــضريبية، إذ أنهـــا لـــن تجـــذب المـــستثمرين عتمـــاد الكلـــي علـــى نظـــام الحـــوافز وعــدم اال .1
تــالي يجــب علــى العمــل علــى إصــالح األجانـب إذا كانــت ظــروف العمــل و اإلنتــاج غيــر مـشجعة و بال

  .المناخ العام لالستثمار في الجزائر
يعنـي ذلـك أن اسة االقتـصادية العامـة للدولـة، وربط سياسة تدفق االستثمار األجنبي المباشر بالسي .2

هـــذا عـــن الـــسياسة االقتـــصادية الكليـــة، وال تكـــون سياســـة دعـــم االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر معزولـــة 
  .اعات التي ترغب الجزائر في جلب االستثمار إليهايتطلب تحديد القط

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة



   بالجزائردراسة تحليلية لتطور النمو االقتصادي وسياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر: الفصل الخامس

 

 280

  :توصلنا في هذا الفصل إلى جملة من النتائج، نبرز أهمها فيما يلي
 في الجزائر لم تؤد في الجزائر إلى حدوث تغييرات هيكلية جوهرية في هيكل قطاع  التنموية سياسات- 

 مليون 57,256قطاع الصناعات االستخراجية يساهم بنسبة كبيرة بما يقارب  حيث الزال ،اإلنتاج السلعي
 وذلك مقارنة ،2010 لعام  مليون دوالر78,717دوالر في إجمالي قطاع اإلنتاج السلعي الذي بلغ 

بالمساهمة الضعيفة لباقي قطاعات اإلنتاج السلعي التي تشمل قطاع الزراعة والصيد والغابات 
 وقطاع الكهرباء والغاز 948ـ قطاع التشييد ب،5,544ـقطاع الصناعات التحويلية ب، رمليون دوال13,645ـب

  . مليون دوالر1,326ـوالماء ب
 لتبلـغ فـي  الجزائــر 2011-1995تطـور فـي القيمـة المـضافة للـصناعات التحويليـة فـي الفتـرة مـا بـين   - 

 2011-2010 بــين ســنتي  ونــشير إلــى أن نــسبة التغييــر، مليــون دوالر7,126 مــا يقــارب 2011ســنة 
 % .28,5بلغت 

 مليــون 72,500 ، بلغــت القيمــة المــضافة علــى الــصناعات االســتخراجية فــي الجزائــر 2011وفـي عــام  - 
ـــــي اإلجمـــــالي بحـــــوالي ـــــاتج المحل ـــــصناعات %62,1دوالر كمـــــا بلغـــــت مـــــساهمتها فـــــي الن ـــــشمل ال ، وت

ل الحديــــد والزنــــك والنحــــاس االســــتخراجية فــــي اســــتخراج الــــنفط والغــــاز الطبيعــــي وخامــــات المعــــادن مثــــ
ويــشكل . والــذهب، وكــذلك الخامــات غيــر المعدنيــة مثــل الفوســفات والبوتــاس، باإلضــافة إلــى المحــاجر

استخراج النفط والغاز الطبيعي محـور النـشاط االقتـصادي والمـصدر الرئيـسي للنـاتج المحلـي اإلجمـالي 
  .للصناعات االستخراجية في الجزائر

 على مستوى مناخ االستثمار بـالجزائر فـي الـسنوات األخيـرة بفعـل تحـسن رغم بعض التحسن الذي طرأ - 
الوضــع األمنــي و ســعي الــسلطات علــى تــشجيع االســتثمار األجنبــي المباشــر مــن خــالل وضــع األطــر 
القانونية المشجعة لـه، إال أن هـذا يبقـى غيـر كـاف فـي نظـر المـستثمرين الـذين ال يزالـوا يواجهـون عـدة 

 :د مشاريعهم على أرض الواقع و المتمثلة أساسا فيعراقيل تحول دون تجي

 .انتشار الروتين و البيروقراطية في اإلدارة خاصة البنكية منها  •

 .رداءة السوق المالي بسبب ضعف أداء بورصة الجزائر  •

 .صعوبة الحصول على العقار الصناعي لمزاولة نشاط استثماري •

نحــو الجزائــر ضــعيف بالمقارنــة باإلمكانيــات المتــوفرة يبقــى حجــم تــدفق االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة  - 
وهـــذا مـــا يفـــسر بوجـــود عراقيـــل تحـــول دون ذلـــك، فالعـــائق األكبـــر بالنـــسبة لعوامـــل جـــذب االســـتثمارات 
األجنبية المباشرة يتمثل في سلبية أغلـب المؤشـرات النوعيـة لالسـتثمار و هـو مـا أثـر سـلبا علـى تـشويه 

  .جانب صورة الجزائر لدى المستثمرين األ
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    بالجزائرالدراسة القياسية لسياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر: السادسالفصل 

  واألهداف اإلنمائية محل الدراسة

  
حتى نتمكن من تفسير الظواهر والحوادث االقتصادية عن طريق التحليل االقتصادي، يجب 

واختيار أهم هذه ) محل الدراسة( األسباب والعوامل المؤثرة على الظاهرة أوال اللجوء إلى عزل
  .األسباب وجمعها في نموذج، وكل هذا يتم في إطار ما يعرف باالقتصاد القياسي

  
  إذاإلحصاء،الرياضيات و ،يق بين كل من النظرية االقتصاديةتعتبر النمذجة كنتيجة للتوف

غيرات االقتصادية عند توفر البيانات المطلوبة، مع األخذ بعين المت اختبار العالقة بين  منمكننات
االعتبار االضطرابات واألخطاء العشوائية، التي تنتج عنها انحرافات عن التصرفات الحقيقية 

  .للظواهر االقتصادية المقترحة من طرف النظرية االقتصادية
  

واألهداف  مار األجنبي المباشرالتحليل الوصفي لسياسة استهداف االستثنتناول في هذا الفصل 
المتغير التابع وجميع  وشكل العالقة بين ، من صحة البياناتاإلنمائية محل الدراسة للتأكد

ٕاجراء التصحيح الالزم لذلك، ثم ننتقل إلى ، وة وذلك طبقا لنموذجي هذه الدراسةالمتغيرات المستقل
  .وصوال إلى النتائج، لدراسةتحليل االنحدار المتعدد للتأكد من صحة أو خطأ فرضيات ا

  

  :يتم التعرض في هذا الفصل إلى المباحث التاليةه وعلي     
  

  . التطبيقيةالدراسة توصيف نماذج  :المبحث األول

  . بالجزائراالستثمار األجنبي المباشر على النمو اقتصاديقياس اثر   :المبحث الثاني

  .بالجزائر باشر على الصادرات غير النفطيةاالستثمار األجنبي المقياس اثر   :المبحث الثالث
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  . التطبيقيةالدراسة نماذجتوصيف  :المبحث األول

، يأخذ عند دراسة  االقتصاديعبارة عن صورة مصغرة وبسيطة للواقع هو   االقتصاديالنموذج
 تغيرات تلك ظاهرة اقتصادية ما تلك العوامل التي تعتبر متغيرات أساسية والتي لها تأثير كبير على

الظاهرة، بينما يهمل العوامل التي تعتبر متغيرات فرعية أي التي ليس لها تأثير كبير على النموذج، 
ٕانما يمثلها في عدد قليل من المتغيرات ذات ج ال يمثل ظاهرة بكل تعقيداتها ووبالتالي فان النموذ

القتصادية، الرياضيات كما يعتبر أيضا أداة توفيقية بين كل من النظرية ا، تأثير جوهري

  .واإلحصاء
  .متغيرات ونماذج الدراسة: المطلب األول 

قسم نماذج االنحدار نت، وبنية نموذج االنحدار تتضح من خالل عالقاته بمتغيراته ومعالمه    

  . شكلين أساسينفي النموذج إلى) التفسيرية(الخطي حسب عدد المتغيرات المستقلة 

  .اسةمتغيرات الدر: لوالفرع  األ
  : التاليةنواعاأل تشملالمتغيرات عبارة عن العوامل التي يضمها النموذج، و

  :المتغيرات المستقلة •
 التي تحدد تركيب وتطور النموذج حيث قيمتها تتحدد خارج النموذج فيفترض بأنها وهي

  .معروفة مسبقا، فهي تأثر في الظاهرة المدروسة من دون أن تتأثر بها

  :المتغيرات التابعة •
  . التي تتحدد قيمتها من خالل عالقة النموذج، ومن خالل المتغيرات المفسرةوهي   

  :متغيرات الخطأ •
 عبارة عن مجاهيل دورها ربط المتغيرات من خالل نسب محددة في الدالة، فتعرف من وهي

      .خالل التركيب الخطي لقيم المتغيرات في أي متغير مستقل على المتغير التابع

 ىمتغيرات تابعة وأخر على نموذجين يحتوي كل نموذج على التطبيقية هذه الدراسةوتشمل     
 .مستقلة، خالل الفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة

  : كما يليج حسب كل نموذ وبيان هذه المتغيرات    
  
  دراسة اثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي متغيرات :والأ

  . النمو االقتصادي:عالمتغير التاب -1

  )GDP( ويرمز له بـ  الحقيقيتم التعبير عن النمو االقتصادي بالناتج المحلي اإلجمالي
  : المتغيرات المستقلة-2

، والتــي يتوقــع أن يكــون لهــا تــأثير النمــو االقتــصادي علــىهــي المتغيــرات الخاصــة بالعوامــل المــؤثرة 
  : وتتمثل في.النمو االقتصادي  قيمعلى
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 .)FDI(ويرمز له بـ  : األجنبي المباشراالستثمار •

 .)EX(ويرمز له بـ  :الصادرات من السلع والخدمات •

  )iε(له بـ ويرمز :  معامل الخطأ العشوائي-3

  :)1( رقم وسيتم تقدير هذه العالقة عن طريق المعادلة التالية
 

 iεEX +
2

β FDI +
1

β+ 
0

β=GDP 

الستثمار األجنبي  دالة في كل ا)GDP(النمو االقتصادي  أنىإل) 1(تشير المعادلة رقم    
  ).EX (الصادرات من السلع والخدمات، و)FDI(المباشر

دة النمو االقتصادي  زياىإل يؤدي الستثمار األجنبي المباشرارية االقتصادية ،ظحسب النف    
وذلك لما له من دور بارز في نقل التكنولوجيا الحديثة، وما تدخله هذه استثمارات  من أساليب 

 أن تأثيره السلبي يتمثل في ما يسببه من تزاحم مع إال، اإلنتاجيةإنتاج تساعد في تطوير العملية 
ور في الصادرات والتطور في  العالقة بين التطت كما أكدت عدد من الدراسا.ستثمار المحليالا

  .)1(الدولمعدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي في هذه 
 

  دراسة اثر االستثمار األجنبي المباشر على الصادرات غير النفطيةمتغيرات :ثانيا

   :المتغير التابع -1

  )EXH(ويرمز له بـ  : الصادرات غير النفطية
   المتغيرات المستقلة-2

 والتــي يتوقــع أن يكــون لهــا ،النفطيــةالــصادرات غيــر  علــىة بالعوامــل المــؤثرة هــي المتغيــرات الخاصــ
  :وتتمثل في. الصادرات غير النفطية  قيمعلىتأثير 

 )FDI(ويرمز له بـ : االستثمار األجنبي المباشر •

      )iε(له بـ ويرمز :  معامل الخطأ العشوائي-3

 ):2( ريق المعادلة التالية رقم وسيتم تقدير هذه العالقة عن ط

iε+FDI 
1

β+
0

βEXH=  

الستثمار األجنبي  دالة في ا)EXH( الصادرات غير النفطية  أنىإل) 2(    تشير المعادلة رقم
 .)FDI(المباشر

 عامل مساعد في سواء كان محلي أو أجنبيالستثمار ا يعتبر رية االقتصادية،ظفحسب الن     
 التصدير أهمية دور فييتضح من تجارب الدول الناجحة  ، حيثالصادرات غير النفطيةزيادة 

                                                 
عبد اهللا شامية،موس الروابدة، أثر التجارة الخارجية األردنية على النمو االقتصادي، مجلة دراسات، الجامعة األردنية،  )1(

 .62، ص1989، 1،العدد16المجلد
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االستثمار كمحرك أساسي لنجاح عملية التصدير، حيث ترجع أهمية االستثمارات المحلية واألجنبية 
  .)1(التصديرإلي أن هناك عالقة تبادلية بينها وبين 

    .النموذج المستخدم: ثاني لفرع الا

عند مستوى ، )Multiple-Regression Models(تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد
 عرض للتحليالت اإلحصائية التي يوفيما يل.  و ذلك للتأكد من صحة أو خطأ الدراسة%5معنوية 

  : تم إتباعها 
في النموذج ) التفسيرية(المتغيرات المستقلة ويمكن تقسيم نماذج االنحدار الخطي حسب عدد    
   :إلى

 .)Regression Models Simple( نماذج االنحدار البسيط - 

  .)Multiple-Regression Models( نماذج االنحدار المتعدد - 
 .)Regression Models Simple( نماذج االنحدار الخطي البسيط - : النوع األول 

هـذه ) X( مفـسر أومتغيـر مـستقل و) Y(ط العالقـة بـين متغيـر تـابعيستخدم نموذج االنحدار البـسي  
  .)X(بواسطة قيم مأخوذة من) Y(العالقة تسمح بشرح قيم

  :)2(تعرف العالقة العامة لالنحدار البسيط بـو

iii XY εβα ++=  

  :حيث
iX متغير مستقل.  

      
iY  بعمتغير تا.  

      
iε  الخطأ.  

.(Multiple-Regression Models)   المتعدد الخطينماذج االنحدار: لنوع الثاني ا 

    ( )jX Y وأكثر من متغير مستقل)   ( هنا نكون بصدد متغير واحد تابع 

:  الشكل التالييأخذ نموذج االنحدار المتعددو   

εββββ +++++= kikiii xxxy ...22110
  

):حيث )1..., =jK  

)للتسهيل نكتب هذه الجملة من المعادالت لكافة قيمو )iعلى الشكل التالي:  

.... 121211101 ikk xxxy εββββ +++++=  

ikk xxxy εββββ +++++= 222212102 ...  
                                                 

، مرجع سابقالثالثة،  األجنبي المباشر لتنمية الصادرات غير النفطية بالجزائر في بداية األلفية ربالل بوجمعة، استهداف االستثما )1(

 .31ص
��د ا������"���ل ��و��  )2(� .04ص. OPU .1992 "$#�"! ا �



 

 - 286 -

iknknnn xxxy εββββ +++++= ...22110
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εβ += XY  

حيث المصفوفة  X ) ذات الرتبة  )KnK .≤ . 
    .خطوات توفيق نموذج االنحدار: ثالث المطلب ال

 ، و المتغيرات المستقلةعللحكم على صالحية نموذج االنحدار الذي تم توفيقه بين المتغير التاب    

  :ىيمكن تقسيمها إل، موذج مجموعة من الشروطال بد و أن يتوافر في هذا الن
 

.أسلوب التحليل الوصفي:  الفرع األول  

 

يستخدم أسلوب التحليل الوصفي في حالة استخدام نموذج االنحدار قبل تطبيق النموذج وذلك     

للتأكد من صحة البيانات وشكل عالقة بين المتغيرات ثم إجراء التصحيح الالزم، وكذلك يستعمل 
ألسلوب بعد تطبيق النموذج، وذلك الختبار صحة النتائج، ومدى مصداقية التوقع بالنتائج ذاك ا

  .المستقبلية
هي التي تستخدم الرسوم ا التحليل منها التحليل البياني هناك العديد من الطرق التي تستخدم هذ    

  ).Normal probability plot- Histogram(البيانية ذات البعد الواحد، ومنها

وهناك الرسوم البيانية ذات البعدين مثل مصفوفة شكل االنتشار، وهو الذي يختبر كل متغير     
إلى استخدام باإلضافة هذا . ويختبر العالقة الثنائية بين كل المتغيرات بعضها البعضعلى حدا،

  . االرتباط وشكل االنتشارسمقايي
: معنوية االرتباط  

   ( Simple Corrélation (  الرسومات واالرتباط البسيطذلك باستخدام    
 وذلك عن طريق إعداد مصفوفة االرتباط البسيط تحليل نماذج استخدام  وشكل االنتشار وكذلك 

ومن خالل تلك المصفوفة يتم تحديد درجة واتجاه وداللة عالقات االرتباط البسيط ، "بيرسون"ارتباط 
 " ارتباطصفويت،يرات المستقلة وبعضها البعض وبين المتغ،بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة

  : بالخصائص التالية"بيرسون
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  .)1+،1- ( بين "بيرسون"ارتباط  ة تتراوح قيم-1
 فإذا كانت اإلشارة موجبة دل ذلك على أن ، تدل إشارة معامل االرتباط على اتجاه العالقة-2

  .قة عكسية و إذا كانت العالقة سالبة دل ذلك على أن العال. العالقة  طردية 
 فكلما اقتربت من الواحد دل ذلك على أن ، القيمة المطلقة لمعامل االرتباط تدل على قوة العالقة-3

مكن تقسيم قيمة معامل يو .  وكلما اقترب من الصفر دل ذلك على أن العالقة ضعيفة،العالقة قوية

  : االرتباط إلى المستويات التالية
   ، دل ذلك على أن العالقة ضعيفة0,50عامل االرتباط أقل من  إذا تراوحت القيمة المطلقة لم-أ

 دل ذلك على أن العالقة 0,75 وأقل من 0,50 إذا تراوحت القيمة المطلقة لمعامل االرتباط بين-ب
  متوسطة 

 دل ذلك على أن العالقة 0,75 إذا تراوحت القيمة المطلقة لمعامل االرتباط أكبر من أو تساوي - ج

  .قوية
 صفر ضد  يساوي معنوية معاملة االرتباط فرض العدم القائل بان معامل االرتباطتختبر    

    و نعتمد في الحكم على ، القائل بأن معامل االرتباط يختلف معنويا عن الصفرلالفرض البدي
 دل ذلك على أن 0,50 فإذا كان أقل من )Value - P(مستوى المعنوية المحسوبة  من البرنامج

   . دل ذلك على أن االرتباط غير معنوي 0,5أما إذا كان أكبر من أو يساوي ، االرتباط معنوي
  النظرية)المعايير ( الشروط:لثانيالفرع ا

إشارات وقيم معامالت االنحدار مع األساس النظري الذي يحكم الطاهرة محل ) أو منطقية( اتفاق-أ
  :الدراسة

 النمو االقتصادي ر، األول للعالقة بينفي هذه الدراسة نحن بصدد توفيق نموذجين انحدا     
، وسيتم اختبارهم )، الصادرات من السلع والخدماتاالستثمار األجنبي المباشر(ومتغيرين مستقلين

: كما يلي االقتصاديةة، وذلك وفقا لما تقره النظري) 1( الموضحة في المعادلة رقم ةبالطريق  

.  أن تكون إشارة معامل االنحدار موجبة-   
  تكون قيمته موجبةنحدارال الثابت في معادلة ا الحد- 

.  قبول أو كفاية القدرة التفسيرية للنموذج -ب  
يقصد بالقدرة التفسيرية لنموذج االنحدار مدى قدرة المتغيرات المستقلة في النموذج على تفسير      

ث في المتغير  التغيرات التي تحدأخر نسبة أو بمعنى ،المتغيرات التي تحدث في المتغير التابع

  R-sq) .  منلنموذج ل ويتم الحكم على القدرة التفسيرية .المستقلة المتغيرات إلى التابع وتعزي

adj )   أو معامل التحديد المعدل (R-sq) ، ويفضل بالطبع االعتماد على األخير ألنه أكثر دقة.    

تغير المستقل نتيجة التغير أن يحدد النسبة التي يتم تفسيرها من الم،يمكن ألسلوب االنحدارو                                                   

.R2   بداللة المتغيرات التفسيرية المدرجة بالدالة من خالل  في  المتغير التابع
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    . كذلك يمكن ألسلوب االنحدار أن يحدد اتجاه العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل
 التي يمكن ،وية من المتغير الكلي في المتغيرات التابعةئ إلى النسبة الميشير معامل التحديد

معامل التحديد يمثل إجمالي مجموع مربعات و. غير المستقل الموجود بالنموذجتفسيرها بداللة المت
ينقسم هذا التغير الكلي إلى تغيير   و.  قيم المشاهدات عن وسطها الحسابيانحرافات

.(Residual Regrission (شوائي يسمىوتغيير ع ،) (مفسر بداللة االنحدار   

. وهو يهدف إلى قياس جودة التوفيق المقدرة التفسيرية للنموذج  
:واإلحصائية  الرياضية)المعايير(الشروط  :الفرع الثالث  

يختبر نموذج االنحدار معنوية المعلمات المقدرة باستخدام اختبار المعنوية ليحدد أي المتغيرات     

  . رية ذات تأثير جوهري على المتغير التابع وأيهما ذات تأثير غير جوهريالتفسي
:  اختبار المعنوية الكلية لنموذج االنحدار -أ  

     يقصد به اختبار الشكل الدالي للعالقة بين المتغير التابع والمتغيرات التفسيرية في نموذج     

           (. F- test   (ار وذلك باستخدام اختب،االنحدار 
:  اختبار المعنوية الجزئية-ب  

         ،يقصد بها اختبار معنوية معامالت االنحدار لكل متغير من المتغيرات المفسرة على حدا
(. T-test        ( من خالل اختبار،باإلضافة إلى ثابت االنحدار 

 

.القياسية) الشروط(المعايير: الفرع الرابع   

لصغرى العادية اختبار مدى توافر شروط المربعات ا  
) .األخطار المعيارية( اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي : األولالشرط   

(      T-test F- test (واختبار)     (  كل من اختبار استخدامذلك لكي يمكن   
ية  حيث يلزم توافر اعتدال،سواء عند اختبار المعنوية الكلية أو المعنوية الجزئية لنموذج االنحدار

 إذ يعتبر ،نود اإلشارة إلى أن التقيد بهذا الشرط مرتبط بحجم العينةو. يع االحتمالي للبواقيالتوز
 وذلك ، أما في حالة العينات الكبيرة فيمكن االستغناء عنه،شرطا ضروريا في حالة العينات الصغيرة

طبيعي في حالة أنه وفقا لنظرية الحد المركزية نجد أن التوزيعات االحتمالية تؤول إلى التوزيع ال

   . مشاهدة30عن العينات التي يزيد حجمها 
  : االحتمالي للبواقي بطريقتين عويتم دراسة اعتدالية التوزي
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   بيانيا:األولىالطريقة 

 

ذلك من خالل فحص الشكل البياني للعالقة بين االحتمال التجميعي المشاهد واالحتمال      
 بحيث إذا كانت النقاط تقع بشكل متقارب جدا على الخط ،ةالتجميعي المتوقع للبواقي المعياري

 أو تتوزع هذه النقاط بشكل عشوائي على ،الركن األيمن العلوي والركن األيسر السفلي  بينالواصل
أما إذا تمكنا من رصد نمط .  في كلتا الحالتين يقال أن األخطاء تتوزع طبيعيا ،جانبي هذا الخط

  .  هذه الحالة يقال أن األخطاء ال تتوزع توزيعا طبيعيامعين لتوزيع هذه النقاط في
 

  سمنروف_  حسابيا باستخدام كلوموجروف:الطريقة الثانية 

 

) سمنروف بقيمتين لهما مدلولهما في تأكيد طبيعة التوزيع _ كلوموجروف يمكن االستفادة من     

Sig) (أو p. Valu Z ( وقيمة)   (  االحتمالي للواقي وهما قيمة

 ( :           Z   (اختبار 

     من خصائص توزيع)Z(  يقيس،بأنه توزيعا معتدال معياريا  

تمثل انحراف ، إن القيمة المعيارية المقابلة لهذا التوزيع تعتبر قيمة نسبية. بداللة وحدات معيارية
التي تتراوح بين ) Z (كما أن مجموع احتماالت قيم. القيمة المشاهدة عن وسطها الحسابي

 صفر تساوي )Z(الوسط الحسابي للتوزيع المعتدل المعياري. % 90تساوي ) 1,96- و1,96(
  . واحديساويواالنحراف المعياري له 

  

 فإذا وقعت ، يتم اختبار المعنوية على أساس مقارن المشاهدات التي قد تكون موجبة أو سالبة     
 احتمال مشاهدة  في الواقع  يعني ذلك أن،)1,96- 1,96 (المحسوبة في منطقة القبول وهي بين

  .يعتبر احتمال كبير 
                               

أن احتمال مشاهدة    فهذا يعني،1,96- أو أقل من1,96سواء أكبر من   Z  أما إذا كانت قيمة 

 Z المحسوبة في الواقع يعتبر ضئيل جدا، وذلك لوقوع   Zالمحسوبة في منطقتي الرفض 
  )1( %5وذلك عند مستوى معنوية ،   في كل من الطرف األيسر و األيمن5قع واللذان يمثالن بوا

 

                                                 
عبد القادر محمد عبد القادر عطية، الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية اإلسكندرية،  )1(

. 180، ص 2004  
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:(sig ( أو  (P-Value        (قيمة   

(Sig (و  أ ) P -Value  ( القائل بأن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي فقط حينينقبل الفرض العدم     
   . % 5تكون   أكبر من مستوى المعنوية 

.الذاتي للبواقي االستقالل : الشرط الثاني   
اختبـار معرفـة وجـود معامـل  ىللبواقي في تحليل االنحدار إل ترجع أهمية دراسة االرتباط الذاتي

علـى نتـائج  االرتباط الذاتي بين األخطاء مـن الدرجـة األولـى مـن عدمـه، حيـث أن وجـوده يـؤثر سـلبا
  :المربعات الصغرى العادية من حيث

  .تحيزةالقيم المقدرة للمعامالت سوف تكون م •
 .سوف لن يكون أقل ما يمكن تباين القيم المقدرة للمعامالت االنحدار •

.لهذا نستعمل اختبار دوربين واتسون للكشف عن هذا االختالل  

:" (Durbin – Watson)   دوربين واتسون" اختبار

  :ويتم حساب إحصائية دوربين واتسون حسب العالقة التالية 

( )

∑
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 أن معامل الخطأ  والذي ي أهمية دراسة االرتباط الذاتي للبواقي في تحليل االنحدار هترجع    

 ووجود         .  ال يوجد بينها ارتباط،يتعاون مع المتغيرات المستقلة للتأثير على المتغير التابع
  .  في معامل الخطأ يعني وجود بيانات إضافية لم يتم استغاللها في النموذج المستخدمارتباط

أو فــي حالــة نتيجــة (فــي حالــة مــا إذا كــان هنــاك ارتبــاط ذاتــي بــين األخطــاء مــن الدرجــة األولــى
  :فأنه يجب إجراء عملية تصحيح النموذج، ويكون ذلك عبر الخطوات التالية) االختبار غير محددة

وذلك بإجراء انحدار ) ρ(نقوم في الخطوة األولى بتقدير معامل االرتباط من الدرجة األولى -1
للمتغير التابع على قيمته المبطئة لفترة زمنية واحدة، وعلى متغيرات النموذج المفسرة، وعلى 

) ρ( نستخرج قيمةرالمتغيرات المفسرة المبطئة لفترة زمنية واحدة كذلك، ومن خالل هذا االنحدا
  .تغير التابع المبطئ لفترة زمنية واحدةالمقدرة والتي تتمثل في معامل الم

فإننا نقوم باستعماله ) ρ( الذاتي من الدرجة األولىطبعد الحصول على تقدير لمعامل االرتبا-2
  :من أجل الحصول على قيم كل من المتغير التابع والمتغيرات المستقلة المصححة كما يلي

                                       ntYYY ttt
........2/

1

* =−= −ρ   

                                   ntXXX tiitit
............2/

)1(

* =−= −ρ  

  :حيث
     Y t

*

  .  )t( في الفترة)Y(القيمة المصححة للمتغير التابع : 
     Y t : القيمة األصلية للمتغير التابع)Y(في الفترة )t(.      
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    Y t                                  ).t-1( في الفترة)Y(القيمة األصلية للمتغير التابع : −1
    X it

*

  ).t( في الفترة)Xi(القيم المصححة للمتغيرات المستقلة: 
    X it :القيم األصلية للمتغيرات المستقلة) Xi(في الفترة )t.(      
  X ti )1(   ).t-1(في الفترة)Xi(القيم األصلية للمتغيرات المستقلة : −

ومما ينبغي اإلشارة إليه أن طريقة التحويل السابقة يترتب عليها فقدان أحد      
لتالي يكون لدينا  والمتغيرات التفسيرية، وبا بالنسب للمتغير التابع ) المشاهدة األولى(المشاهدات

)1 - n( ،مشاهدة   
  :كما يليمن كل متغري ويمكننا تقدير هذه المشاهدة 

                                         2

1

*

1
1 ρ−= YY  

                                       2

1

*

1
1 ρ−= XX ii

  
حدار المتغير التابع المصحح على المتغيرات بعد الحصول على القيم المصححة نقوم بتقدير ان    

ٕالمستقلة المصححة وذلك بطريقة المربعات الصغرى العادية، واذا كانت نتائج تقدير هذا االنحدار 
للمتغيرات المصححة يحتوي بدوره على ارتباط ذاتي بين األخطاء فإن هذا معناه أنه تم حذف 

  . ذا ما يؤدي إلى رفض هذا النموذج ككلفي النموذج األصلي  وه) أو متغيرات(متغير مهم
ولمعرفة هل ارتباط معنوي يجب االستعانة بجداول دوربين واتسون، التي توضح القيم الحرجة      

  :لالختبار وفقا لحجم العينة وعدد المتغيرات بحيث
ط الذاتي عدام االرتبا التي تمثل الحد األدنى النd1 نقارنها بين القيمتين المجدولتين dوبعد حساب 

عدد المتغيرات المستقلة في  وnذلك حسب عدد المالحظات  التي تمثل الحد األقصى، وduو

)النموذج لكل مستويات الداللة  )α%5%,1يتم قبول أو رفض إحدى الفرضيتين حسب  و

  :المخطط التالي يوضح كافة الحاالت الممكنة
 

ي تشير إلى وجود أو غياب ارتباط ذاتي من الدرجة األولى، أو التي  الت"دوربين واتسون"قيم ):1-6(الشكل رقم
 تجعل االختبار غير محدد

 
4    dl  -4  du -4  du dl 0 

  

  
ديوان املطبوعات اجلامعية، ،نظريات ومسائل : ، سلسلة ملخصات شوم يف اإلحصاء واالقتصاد القياسيردومنيك سلفادو :المصدر

  .2،1982،221ط
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  ρ=0عندما ينعدم االرتباط الذاتي يكون  و2 الوسيط هي dيمة فق

02:

02:

1

0

≠⇒≠
=⇒=

ρ
ρ

dH

dH  

  :يتم القبول أو الرفض حسب الحاالت التاليةو
1- 

Ldd   .                  وجود ارتباط ذاتي موجب0〉〉

2-   
uL ddd ير محسوم أي هناك شك في وجود أو عدم وجود              مجال غ〉〉

  .االرتباط الذاتي
3-   

Lu ddd −〈〈   .      استقالل األخطاء أي عدم وجود االرتباط الذاتي4

4-   
Ldddu −〈〈−   .  مجال غير محسوم44

5 - 44 〈〈− dd L
          وجود ارتباط ذاتي سالب

  
   )اختبار ثبات التباين(ختبار تجانس البواقي ا:  الشرط الثالث

 وهو األمر الذي يجعل ، عدم ثبات التباين في نموذج االنحدار يجعل هذه التقديرات متحيزةإن  

 اينيتم الحكم على مدى تجانس أو ثبات تبو. الل اإلحصائي مشكوك في صحتها نتائج االستد
 انتشار البواقي المعيارية مع القيم االتجاهية هي من خالل فحص شكلاألخطاء بالطريقة البيانية و

لى جانبي الخط الذي يمثل بحيث أن يأخذ انتشار توزيع البواقي شكل عشوائي ع، للمتغير التابع
بحيث ال يمكن رصد نمط أو ، هو الخط الذي يفصل بين البواقي السالبة والبواقي الموجبةالصفر و

  . شكل معين لتباين هذه البواقي 
  االزدواج الخطي:لرابع الشرط ا

إن فرضات النموذج الخطي المتعدد هي نفسها فرضيات النموذج الخطي البسيط يضاف إليها في 
 مع بعضها ةحالة االنحدار الخطي المتعدد شرط المتغيرات المستقلة يجب أن ال تكون مرتبط

  ∗∗∗∗ )Multi-collinearity (البعض بشكل كبير، ألن ذلك يولد مشكلة االرتباط الخطي المتعدد

  ) VIF( )Variance Inflation Factor(ونقوم بتشخيص االرتباط الخطي المتعدد انطالقا من معامل

الذي يعتبر مقياسا لتأثير االرتباط بين المتغيرات المستقلة على زيادة تباين معلمة المتغير 

  .)1(المستقل

                                                 
  لمعالجة هذه المشكلة عند تحليل االنحدارSpssمج اإلحصائي  في البرنا  Collinearity Diagnosticsهناك خيار ∗
 ، SPSS  للحزمــةلتطبيــق شــام:حــسين علــي بحيــت، غالــب عــوض الرفــاعي، تحليــل ونمذجــة البيانــات باســتخدام الحاســوب )1(

 .332، ص2007 عمان،الطبعة الثانية،-األهلية للنشر والتوزيع، المملكة األردنية
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   بالجزائرمو اقتصادي النعلىاالستثمار األجنبي المباشر قياس اثر : المبحث الثاني

النمو     نتناول في هذا المبحث التحليل الوصفي للتأكد من صحة البيانات وشكل العالقة بين 
ٕاجراء التصحيح الالزم لذلك، ثم ننتقل إلى تحليل االنحدار االقتصادي وجميع المتغيرات المستقلة، و

  . وصوال إلى النتائج،المتعدد للتأكد من صحة أو خطأ الفرضية األولى لهذه  الدراسة
 

  :ّالمحول للنموذج األول التحليل الوصفي: المطلب األول

يستخدم أسلوب التحليل الوصفي في حالة استخدام نموذج االنحدار قبل تطبيق النموذج وذلك     
للتأكد من صحة البيانات وشكل عالقة بين المتغيرات ثم إجراء التصحيح الالزم، وكذلك يستعمل 

 بعد تطبيق النموذج، وذلك الختبار صحة النتائج، ومدى مصداقية التوقع بالنتائج ذاك األسلوب
  .المستقبلية

هناك العديد من الطرق التي تستخدم هذا التحليل منها التحليل البياني وهي التي تستخدم     
  )Normal probability plot- Histogram  (ومنهاالرسوم البيانية ذات البعد الواحد، 

هناك الرسوم البيانية ذات البعدين مثل مصفوفة شكل االنتشار، وهو الذي يختبر كل متغير و    

إلى استخدام  باإلضافةهذا . ويختبر العالقة الثنائية بين كل المتغيرات بعضها البعضعلى حدا،
  . االرتباط وشكل االنتشارسمقايي

  
  .ّالمحول لنموذج األولارصد بيانات : الفرع األول

، وذلك من خالل هذه الطريقة إلى التعرف على خصائص البيانات الواردة في النموذجتهدف    
ثم التعرف على العالقة بين تلك المتغيرات، .التأكد من صحة البيانات أوال، وعدم وجود أخطاء بها

 اإلحصائية المستخدمة في البيانات)1- 6(رقمثم استخدام النموذج الرياضي ويبين الجدول الموالي 
  .موذج ومتوسطاتها وانحرافاتها المعياريةالن

  

  ّالمحول األول  البيانات اإلحصائية المستخدمة في النموذج):1-6(جدول رقم

  ومتوسطاتها وانحرافاتها المعيارية

  

  

  :يتبين لنا من الجدول ما يلي
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مليون دوالر، بانحراف معياري 36672 النمو االقتصادي يساوي أن متوسط متغير  •
 .يون دوالرمل8232 يساوي

مليون دوالر، بانحراف معياري 18240 أن متوسط متغير الصادرات يساوي  •
 .مليون دوالر15829يساوي

مليون دوالر، بانحراف 559يساوي  االستثمار األجنبي المباشرأن متوسط متغير  •

 .مليون دوالر631معياري يساوي

  .ليل ارتباط بين هذه المتغيرات تح، ثم ننتقل بعد ذلكومن تم تعتبر هذه النتائج مؤشرات منطقية

  
 .ّالمحول بين متغيرات النموذج األولتحليل االرتباط :الفرع الثاني 

 وإلى قياس العالقة بين النم )Simple Correlation(تحليل االرتباط البسيط  يهدف      
غيرات االقتصادي وبين كل المتغيرات المستقلة على حدا، باإلضافة إلى قياس العالقة بين المت

 والنم وذلك من خالل إدخال متغير واحد فقط لمعرفة تأثيره على. المستقلة بعضها ببعض
 وقوة العالقة بين كل من المتغير المستقل لذلك هي عالقة ثنائية توضح اتجاهاالقتصادي، و

 لتأكد من جدوى البيانات، واستبعاد مال.والمتغير التابع، والمتغيرات المستقلة مع بعضها البعض
دون ذلك، ولذلك تعد خطوة مبدئية قبل االستمرار في إجراء التحليل وتطبيق النموذج الرياضي، 

  .)1(سليمةللوصول إلى نتائج 

  ."بيرسون"وسوف نقوم بذلك باستخدام أوال مصفوفة االنتشار ثم استخدام معامل االرتباط 
  

  :مصفوفة شكل االنتشار

ى العالقات الثنائية والتعرف على االتجاهات العامة  إلى التعرف علمصفوفة االنتشار تهدف     

القتصادي مع جميع المتغيرات المستقلة، باإلضافة إلى جميع العالقات الثنائية بين ابين النمو 
أما إذا كانت العالقة ليست خطية، .  بعضها ببعض، حيث تأخذ شكل خطيالمتغيرات المستقلة

  .ويوضح الشكل الموالي العالقات بين المتغيرات. كان ذلك دليل على عدم صالحية البيانات

  
  
 

  
 

                                                 
 الفلسفة في دكتوراه، ر���!  1986 ا ��=��ر ا>�,-� ا��-�;� �� :,��! ا��,�9! ا��/8"�7! �� أ5,.ا 4,0 إ�2م 0/�. ا�-,�، دور)1(

 .216 ص2010 جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، قسم السياسة واالقتصاد،  ،)االقتصاد( الدراسات اإلفريقية
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  . ّالمحول لنموذج األولا  متغيرات بينالعالقات    مصفوفة ):2-6(شكل رقم

    
    
يتضح من خالل المصفوفة أن جميع العالقات سواء بين النمو االقتصادي مع جميع المتغيرات    

  تأخذ شكالجميع تلك العالقاتتقلة بعضها ببعض، العالقات الثنائية بين المتغيرات المسوالمستقلة، 

 والمتغيرات المستقلة النمو االقتصادي  مما يؤكد أن تلك البيانات مناسبة لتفسير العالقة بين.اخطي
  ).، الصادراتاالستثمار األجنبي المباشر(
  

 ".بيرسون"معامل االرتباط 

متغيرات الدراسة بعضها البعض، وذلك تعتبر مصفوفة االرتباط عن االرتباط الثنائي بين كل     
 االرتباط مصفوفة) 3-6(رقمالموالي ويوضح الشكل . "بيرسون"من خالل قيمة معامل االرتباط 

  . بين كل متغيرات الدراسةيالثنائ
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  ّالمحول النموذج األولمصفوفة االرتباط الثنائي بين متغيرات  ):3-6(شكل رقم  
 

  
  

 تدل على قوة العالقة،فكلما اقتربت من الواحد "بيرسون"معامل االرتباط حيث أن القيمة المطلقة ل
  . أن العالقة قوية، وكلما اقتربت من الصفر دل ذلك على أن العالقة ضعيفة علىذلكدل 

 بين كل متغيرات الدراسة بعضها "بيرسون"معامل االرتباط      ويتضح من خالل الشكل أعاله أن

بين كل متغيرات   على أن العالقة قويةهذادل ي ، وبالتالي0,75أكبر من أو تساوي البعض 
  .الدراسة

  
 المعيارية) Z (قيمة

 يعتبر الهدف من هذا االختبار معرفة ما إذا كانت المتغيرات محل البحث تتبع التوزيع الطبيعي أم 
 .ال

يعني أن احتمال مشاهدة ما  وهو). Z- 1.96〉〉1.96  ( وهو ما يعني أنها تقع في منطقة القبول وهي
 Z رفي الواقع يعتبر احتمال كبي∗.   

  
  
 

  .ّالمحول تحليل نتائج  االنحدار المتعدد للنموذج األول: المطلب الثاني
 

  : في النموذج األولالتالية) 1(رقم تم تطبيق المعادلة 

iεEX +
2

β FDI +
1

β+ 
0

β=GDP  

                                                 
  لب الموالي من ها الفصل المعيارية،أنظر في المطZلالطالع على قيمة  ∗
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  ).2-6(رقم تقدير معامالت التحديد على النحو المبين في الجدول وقد تم

  .معامالت التحديد للنموذج األول: )2-6(جدول رقم   

  

  
  SPSSمخرجات: المصدر  

  
   ∗∗المعلمة حيث أن إشارة ، من الناحية االقتصاديةالنموذج جيدةنتائج ويمكن مالحظة أن 

   إشـارة طرديـة ومعنويـة،)EX ,FDI( ين المـستقلللمتغيـرينبالنـسبة )  GDP( التـابعالمقدرة للمتغير
كما أن المعلمة الثابتة والتي تمثل مقـدار النمـو اقتـصادي المـستقل عـن المتغيـرين المفـسرين موجبة، 

  .لناحية االقتصادية، وكل هذا مقبول من ا)44474,884(في هذا النموذج هي ذات قيمة موجبة

  والصادرات يساهمان في زيادة النمو االقتصادياالستثمار األجنبي المباشر بأن  ذلكويفسر    
  .االقتصادية يتوافق مع النظريةوهذا 

مرتفع نسبيا إال أن ) R2= 0,925(ويمكن مالحظة أنه بالرغم من أن معامل التحديد للنموذج    
والذي ) (D-W ( إحصائي االختباربين األخطاء، حيث أن الذاتي هذا النموذج يعاني من االرتباط

   .، وهذه القيمة تقع في منطقة عدم التأكد)1.255(تساوي )  المحسوبةdنشير إليه ب 

  
ولمعالجة مشكلة االرتباط الذاتي بين األخطاء، فإن الخطوة  لذلك ينبغي تصحيح هذا النموذج،    

إلى نموذج أخر جديد يكون فيه استقالل بن أخطائه، وبالتالي التالية هي تحويل النموذج األصلي 
  .∗الصغرىنكون في وضع يمكننا من تطيق طريقة المربعات 

                                                 
  2الملحق رقم  قائمة المالحق،: انظر: النموذج األول الذي يعاني من مشكلة االرتباط الذاتي لالطالع على  كامل نتائج ∗∗
 
  تتوقف عملية التحويل على ما إذا كانت قيمة معامل ارتباط الذاتي من الدرجة األولى معروفة أو ال،  ∗

 ة بعد حساب معامل االرتباط الذاتي باستخدام العالقة التقريبيSpssالصيغة عن طريق برنامج ولهذا سيتم إجراء تحويل 

  :كما يلي*d و ρ^بين

         2/ d*-1=  ^ρ  

2/1.255 - 1 =   

        0.3725      = 
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المشاهدة (المشاهدات أحد انأن طريقة التحويل السابقة يترتب عليها فقدومما ينبغي مالحظته      
، وبالتالي يكون لدينا )  EX ,FDI( والمتغيرات التفسيريةGDPبالنسب للمتغير التابع ) األولى

)1 - n ( ،هناك استقالل بن ن مما يعني أ وبهذه الطريقة نكون قد صححنا هذا النموذج، مشاهدة 
  ∗∗أخطائه

تتوافر في أخطائه فرص االستقالل الذاتي  ومن تم يمكننا تحويل النموذج األول إلى نموذج جديد

 .ّ المحولات الصغرى لتقدير معالم النموذج الجديدبين البواقي ، وبالتالي يمكن تطبيق طريقة المربع

  )3 -6(على النحو المبين في الجدول رقمّللنموذج الجديد المحول تم تقدير معامالت التحديد 
  

  .ّالمحول معامالت التحديد للنموذج األول: )3 -6(جدول رقم  
  

  
  SPSSمخرجات: المصدر  

  

  : معامل االنحدار يتضمن بياناتوالذي) 3 - 6(الجدول رقموبتحليل 
• )Unstandardized Coefficients( : والذي يتضمن كل من قيمة الحد

، باإلضافة )معامالت نموذج االنحدار غير المعيارية(، معامل االنحدار )Constant(الثابت

 ).Std. Error (النموذج إلى الخطأ المعياري لمعامالت 

• )Standardized Coefficients ( بيتا"معامل")الت المعياريةالمعام.( 

• )t( :قيمة)المحسوبة لمعامالت النموذج) ت. 

• )Sig( :قيمة االحتمال) p. Valu  ( التي تستخدم في الحكم على المعنوية الجزئية لنموذج
  ) النموذجتمعنوية المعامال(راالنحدا

                                                                                                                                               
، Spss مدخل حديث باستخدام : ائي للعالقات االقتصاديةمحمد عبد السميع عناني، التحليل القياسي واإلحص: للمزيد أنظرو

  .545الدار الجامعية، االسكندرية،مصر، السنة؟ ص
  .306هذا الفصل ص :أنظر�7�8@�? أ<=�، ∗∗
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ين أن المتغير ،)Stepwise Regression() 1(االنحدار المتدرجيتبين لنا باستخدام أسلوب       
لهما التأثير األقوى على المتغير الصادرات، هما المتغيرين الذين االستثمار األجنبي المباشر و

تؤثر على نتائج المتغير  التابع والمتمثل في النمو االقتصادي، واستبعاد باقي المتغيرات التي ال
  .∗التابع
 وذلك ،)ّالمحول( األول للنموذج ر المقداالنحدارنموذج بالتالي يمكننا صياغة معادلة       

  :باستخدام المخرجات الخاصة بتحليل االنحدار، في المعادلة التالية
= 28732.331+7.693FDI*+0.199EX** GDP  

(الحد الثابت : حيث أن
0

β  (يساوي ) 28732.331(    

(معامل االنحدار 
1

β( يساوي) 7.693(  

( دارمعامل االنح 
2

β( يساوي) 0.199(  

وهو ما يعني أنه كلما زاد ) 7.693( يساوي االستثمار األجنبي المباشرحيث أن معامل متغير     

 بمقدار وحدة واحدة والتي تعادل مليون دوالر أمريكي، زاد النمو  االستثمار األجنبي المباشرمتغير
  .دوالر أمريكي، وذلك مع ثبات باقي المتغيراتلف   أ7693تبلغاالقتصادي بعدد وحدات 

 بمقدار وحدة واحدة والتي تعادل مليون دوالر أمريكي، زاد  الصادرات كذلك كلما زاد متغير     

  . مع ثبات باقي المتغيرات، وذلك دوالر أمريكي ألف 199النمو االقتصادي بعدد وحدات تبلغ
ات المستقلة والمتغير ر تفسير عالقة االرتباط بين المتغيجه فيئ ونتاالنموذج   للتأكد من صالحية 

  :التابع، نعرض الشروط الالزمة لذلك على النحو التالي
    ّالمحول في النموذج األول مدى توفر الشروط النظرية:  األولعالفر

 إشارة وقيمة معامالت االنحدار) منطقية(اتفاق  .1

 حيث أن إشارة المعلمة المقدرة ،لناحية االقتصاديةيمكن مالحظة أن نتائج النموذج جيدة من ا     

إشارة طردية  االستثمار األجنبي المباشر  بالنسبة للمتغير المستقل  النمو االقتصاديلمتغير
  .يرفع من قيمة النمو االقتصادي في االستثمار األجنبي المباشر  حيث أن التوسع،ومعنوية

 وسبب تلك معنوي،  فهوالصادرات  المستقل للمتغيرسبةاالقتصادي بالن النمو إشارة متغيرأما     
   .ساهم في زيادة النمو االقتصاديت الصادراتالعالقة أن 

                                                 
تطبيق :حسين علي بحيت، غالب عوض الرفاعي، تحليل ونمذجة البيانات باستخدام الحاسوب:لمزيد من االطالع انظر )1(

  .365، ص2007 عمان،الطبعة الثانية،- ، األهلية للنشر والتوزيع، المملكة األردنيةSPSS  للحزمةلشام
، ) hx(، رأس المال البشري مقاسا في أعداد الطلبة في المرحلة الثانوية )GDI( حيث تم استبعاد االستثمار المحلي ∗

  .3الملحق رقم : على تلك النتائج أنظرولالطالع 
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كما أن المعلمة الثابتة والتي تمثل مقدار النمو اقتـصادي المـستقل عـن المتغيـرين المفـسرين فـي     
  .ناحية االقتصادية، وكل هذا مقبول من ال)28732.331(هذا النموذج هي ذات قيمة موجبة

  :للنموذجكفاية القدرة التفسيرية  قبول أو .2
 أو معامل )R-sq(معامل التحديد االنحدار من خالل لنموذج ةالتفسيرييتم الحكم على القدرة      

 ويفضل بالطبع االعتماد على األخير ألنه يكون أكثر دقة، كما ،) R-sq  adj (التحديد المعدل 

  )4- 6( رقمالجدول هو مبين في 
  

  ٕمعامل التحديد واحصائي: )4-6(جدول رقم

 .ّالمحول للنموذج األول " Durbin-Watson "اختبار

  

 
 :يتضمن الجدول البيانات التالية

• )R( :معامل االرتباط )بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة" بيرسون"معامل ( 

• )R Square( :معامل التحديد)مربع االرتباط( 

• )Adjusted R Square( :معامل التحديد المعدل. 

• )Std. Error of the Estimate(:عن الجدر التربيعي ة الخطأ المعياري المقدر، وهو عبار 
 .لمتوسط مربعات الخطأ

• )Durbin-Watson (الذي يستخدم في الحكم على "واتسون -داربن"قيمة إحصاء اختبار 

 .االرتباط الذاتي للبواقي

فق البيانات داخل النموذج المستخدم إجماال، تواعلى طريقة قياس للحكم ك )2R(يستخدم معامل

ى قوة العالقة بين المتغيرات المستقلة وبين النمو  أشار ذلك إلكلما )2R(حيث كلما زادت قيمة
  .االقتصادي

      .A0 أن .C$ ."./� ] )R-sq  adj( [ ا��A.لل ا��/.". 8����Eع إ�J ا�,��HI ا�D0�A�E !F�G ا�

) الصادرات ،االستثمار األجنبي المباشر( أن المتغيرات المستقلة وهي  وهو ما يعني83.7%يساوي
وان الباقي  )النمو االقتصادي(من التغيرات التي تحدث في قيم المتغير التابع وهو%  83.7 يفسرا

 .يرجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ المعياري
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  .ّالمحول مدى توفر الشروط الرياضية واإلحصائية للنموذج األول:  الثانيالفرع

 اختبار المعنوية الكلية للنموذج: أوال

  :الختبار المعنوية الكلية للنموذج يجب صياغة الفروض اإلحصائية كما يلي
، )ال تختلف عن الصفر(غير معنوية االنحدارمعامالت أن جميع :) H0  ( الفرض العدمي •

 .لي فنموذج االنحدار غير معنويوبالتا

تختلف عن ( واحد على األقل من معامالت االنحدار معنويةنأ: )H1(الفرض البديل •
 .                  .، وبالتالي فنموذج االنحدار معنوي)الصفر

  )5- 6(رقموضح نتائجه في الجدول والذي ت) ANOVA (وباستخدام تحليل التباين
 

  ANOVA  التباينلجدول تحلي :)5-6(جدول رقم

 ّالمحول األول االنحدار للنموذج لنموذج
 

  
 

 :والذي يوضح كل من األتي   )5- 6( رقم  االنحدارلنموذج ANOVAجدول تحليل التباين ومن 

• )Model :(مصدر التباين في نموذج االنحدار. 

• )Sum of Squares :(مجموع المربعات. 

• )Df:(درجات الحرية. 

• )Mean Square :(وع المربعات ، متوسط مجم)F(قيمة )المحسوبة) ف. 

• )Sig( :قيمة االحتمال) p. Valu (التي تستخدم في الحكم على المعنوية الكلية للنموذج. 

تساوي صفر، وهي أقل من مستوى  )p. Valu (يتضح من جدول تحليل التباين أن قيمة االحتمال
موذج االنحدار غير معنوي، وهذا ، وبالتالي فإننا نرفض الفرض العدمي القائل أن ن%5المعنوية 

  . واحد من معامالت االنحدار تختلف عن الصفراألقليعني أن هناك على 

    اختبار المعنوية الجزئية:ثانيا

 واحد على األقل من معامالت االنحدار لى نتيجة مؤداها أن هناكإ السابقة الخطوةتوصلنا في 
عامالت التي تكون معنوية، نقوم بإجراء معنوية وتختلف عن الصفر، ولتحديد أيا من هذه الم
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عن طريق صياغة الفروض ) T-test  ()ت( وذلك باستخدام اختبارالمعنوية الجزئيةاختبار 
  :اإلحصائية كما يلي

   )iB) i=2,1،0 :حيث

  : التاليتيننونضع الفرضيتي
00   فرضية العدم   == iBH  

01 فرضية البديل         ≠= iBH  
  

-6(في الجدول رقم )T( المعنوية الجزئية باستخدام اختبار البيانات المطلوبة الختبارغويمكن تفري
  :  كاآلتي)6

       ملخص نتائج اختبار المعنوية):6-6(جدول رقم   
  T  p. Valu قيمة إحصائي االختبار  قيمة معامالت االنحدار  المعامالت

0
β  28732.331  27.966  00.  

1
β  7.693  4.434  00.  

2
β  0.199  2.879  009.  

      
(بالنسبة لـ     

0
β( ل���L ! ا���أن  .C$ )  p. Valu (تساوي)وهي أقل من مستوى . )00

لتالي نرفض الفرض العدمي القائل بأن الحد الثابت في نموذج االنحدار غير ، وبا%5المعنوية

  .معنوي
(أما بالنسبة لـ

1
β( ل���L ! ا���أن  .C$)p. Valu (تساوي) وهي أقل من مستوى . )00

، وبالتالي نرفض الفرض العدمي القائل بأن معامل االنحدار %5المعنوية
1

β في نموذج االنحدار 

  .غير معنوية

(أما بالنسبة لـ   
2

β ( ل���L ! ا���أن  .C$)  p. Valu( تساوي)وهي أقل من مستوى . )009

(، وبالتالي نرفض الفرض العدمي القائل بأن معامل االنحدار%5المعنوية
2

β(  في نموذج

  .عنويةاالنحدار غير م

 القياسية) المعايير(مدى توفر الشروط : الفرع الثالث

 اختبار مدى توافر شروط المربعات الصغرى العادية

 )Normality Test (اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي:الشرط األول

 : يجب أوال صياغة الفروض اإلحصائية كما يلياعتدالية التوزيع  منوللتحقق 

  البواقي  تتبع التوزيع الطبيعي:) H0 (الفرض العدمي  •
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 البواقي ال تتبع التوزيع الطبيعي :)H1(الفرض البديل •

  : بطريقتيناعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقيويتم دراسة 
 

  بيانيا: الطريقة األولى

 النموذج وأنه ال توجد أية عالقات في الخطأ العشوائي يمكن االستفادة منها للتنبؤ للتأكد من جودة 
. قيم المتغير التابع وهو النمو االقتصادي، قمنا برسم الخطأ المعياري مع القيم المقدرة المعياريةب

وهي من األساليب التي تستخدم بعد تطبيق النموذج، للتأكد من عدم وجود عالقة ارتباط بين 
   .)1(يرات المستقلةالمتغ

عي المتوقع للبواقي ياالحتمال التجمعي المشاهد ويبفحص الشكل للعالقة بين االحتمال التجم      

 أن البواقي تتوزع بشكل عشوائي على  ، يتضح)4- 6(رقم    كما هو بالشكل المواليالمعيارية،
  .) تتبع التوزيع الطبيعيأي ( أن البواقي تتوزع توزيعا معتدال جانبي الخط مما يعني
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  حتمال التجميعي المشاهد اال شكل بياني للعالقة):4-6(الشكل رقم

  .ّالمحول واالحتمال التجميعي المتوقع للنموذج األول
 

  
 

نتائج النموذج مقارنا ) y)  Normal probabilit الطبيعيةيعكس توزيع االحتماالت       
كما . الطبيعي النموذجي الممثل في الخط المستقيم الواصل بين الصفر والواحد الصحيحبالتوزيع 

 أو مقتربة من الخط اط متطابقةق، وتنتشر الن النقاط سليماأن توزيع )4-6(كل رقميتضح من الش
  . الذي يتقاطع مع الصفر ويتجه إلى الواحد الصحيحمالمستقي

  
      سمنروف– حسابيا باستخدام اختبار كلوموجروف :الطريقة الثانية

،  سمنروف–وجروف كلوم الذي يوضح نتيجة اختبار )7-6( رقم بالرجع إلى الجدول الموالي

  . p. Valu ،( Z( يمكننا من التأكد من طبيعة توزيع البواقي من كل من القيمتين
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   لألخطاء العشوائية" سمنروف– كلوموجروف "اختبار: )7-6(جدول رقم

  .ّالمحول للنموذج األول

  

  
  )Z (اختبار

وهو ما يعني أنها تقع في  0.866  بلغتالمحسوبةZ  أن قيمة Z  يتبين بإجراء اختبار المعنوية

في الواقع يعتبر  )Z  (يعني أن احتمال مشاهدةما  وهو). Z- 1.96〉〉1.96  ( منطقة القبول وهي

  ).5-6(ويمكن أن نشاهد ذلك في الشكل الموالي رقم. احتمال كبير
  .ّالمحول ولللنموذج األ يتوزيع قيم االنحدار لمتغير النمو االقتصاد :)5-6(شكل رقم
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    ):Sig( أو)  p. Valu (قيمة االحتمال

 األول لألخطاء العشوائية للنموذج " سمنروف– كلوموجروف "ختبارال السابق جدول اليتضح من 

 ي تم فنقبل الفرض العدمومن، 0.441 ويساوي% 5 أكبر من مستوى المعنوية)p. Valu(قيمة أن
تي توصلنا إليها من خالل الرسم لي، وهو ما يدعم النتيجة اتتبع التوزيع الطبيعبان البواقي القائل 

  .البياني
 ر، وهو شرطف من شروط المربعات الصغرى العادية المستخدمة متوااألول   وبالتالي فان الشرط 

  .اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي
  االستقالل الذاتي للبواقي: الشرط الثاني

، )Test)  Durbin-Watson  ذاتي بين البواقي من اختبار  يتم الحكم على مدى وجود استقالل
  :الفروض اإلحصائية كما يليعن طريق صياغة  ذلكو

 )ال يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي( يوجد استقالل بين البواقي) : H0 (الفرض العدمي  •

  )يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي(ال يوجد استقالل بين البواقي): H1(الفرض البديل •
الختبار وجود أخطاء بالنموذج ضمن "  Durbin-Watson - دوربين واتسون"تخدام اختبارباس

  .التسلسل الزمني للمشاهدات
 1.699المحسوبة تساوي    *dأي ) *D-W(أن إحصائي االختبار أظهرت النتائجولقد 

              n -1=25 : حيث
    =’2Kوعدد المتغيرات المستقلة تساوي 

  %5نقطة داللة تبلغ 

  =dL 1.206و،du   =1.550  : بجداول دوربين واتسون نجد أنةوباالستعان

الفرض  ، و لذلك نقبلdu   =1.550   أكبر من  1.699المحسوبة  *dومن تم يتضح أن  

إن شرط االستقالل الذاتي للبواقي فوالتالي . العدمي القائل بأنه ال يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي
   .يعتبر متوافر

 )اختبار ثبات التباين(اختبار تجانس البواقي : رط الثالثالش

 من خالل فحص شكل انتشار ،يتم الحكم على مدى تجانس أوثبات األخطاء بالطريقة البيانية    

الشكل وذلك كما هو موضح من خالل . البواقي المعيارية مع القيم االتجاهية للنمو االقتصادي
 للتحقق من خطية وطبيعة البواقي Scatter plot  كل تحليلحيث تم استخدام ،)6- 6(رقمالموالي 

  .المعيارية
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  ّالمحول انتشار األخطاء المعيارية للنموذج األول:)6-6(شكل رقم

  
 
 

  
  شكل عشوائي على جانبي الخط الذي يمثليالحظ من الشكل أن انتشار البواقي يأخذ      

يمكننا رصد  ، حيث أنه ال)بة والبواقي الموجبةوهو الخط الذي يفصل بين البواقي السال( الصفر
. األخطاءنمط أو شكل معين لتباين هذه البواقي، وهو ما يعني أن هناك تجانس أو ثبات في تبان 

 ، العشوائي يمكن االستفادة منه للتنبؤ لم يتم أخذها في االعتبارالخطأتوجد معلومات في  وأنه ال
 أخذها في النمو االقتصادي لم يتم رتؤثن المتغيرات المستقلة وجود ألي عالقة بي  الوبالتالي فانه

  .راالعتبافي عين 

 من شروط استخدام طريقة المربعات )يشرط ثبات التباين للبواق(الشرط الثالث  ومن تم فإن
 .الصغرى العادية متوافر، مما يؤكد أن النموذج جيد التوفيق

  االزدواج الخطي: الرابعالشرط 

البسيط يضاف إليها  هي نفسها فرضيات النموذج الخطي لمتعدداخطي لالنموذج اإن فرضات      
بعضها  مع ة الخطي المتعدد شرط المتغيرات المستقلة يجب أن ال تكون مرتبطفي حالة االنحدار

   ∗)Multi-collinearity (البعض بشكل كبير، ألن ذلك يولد مشكلة االرتباط الخطي المتعدد

                                                 
  لمعالجة هذه المشكلة عند تحليل االنحدارSpss في البرنامج اإلحصائي  ) Collinearity Diagnostics(هناك خيار ∗
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 VIF( )Variance Inflation(عاملماط الخطي المتعدد انطالقا من ونقوم بتشخيص االرتب

Factor ( 

 على زيادة تباين معلمة المتغير مقياسا لتأثير االرتباط بين المتغيرات المستقلةالذي يعتبر 
   .∗∗المستقل

 إلى أن تقدير المعلمة 5ألحد المتغيرات المستقلة التي تزيد عن ) VIF( معاملوتشير قيمة     

 أقل من ذلك لمتغيرات) VIF(مرافقة يتأثر بمشكلة التعداد الخطي، بينما تشير قيمة معاملال
 .النموذج إلى عدم تأثر أي منها بمشكلة التعداد الخطي

  
 تالمتغيرا وجود مشكلة التعداد الخطي بين عدم : )8-6(الجدول رقموتؤكد النتائج في     

  .ستثمار األجنبي المباشر و الصادراتاال ، أي تالفي وجود ازدوج خطي بينالمستقلة

  
  .ّالمحول  للنموذج األول)VIF( قيمة معامل ملخص:)8- 6(رقمالجدول 

  المتغيرات   VIF معامل
2.60  EXSTAR   
2.60  FDISTAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
تميز مشكلة التعداد الخطي بارتفاع تباين معالم النموذج، وبالتالي عدم ظهور المعلمة معنوية نتيجة انخفاض قيمة  ∗∗

 .ير قد يكون مهما في النموذج بالرغم من أن المتغtإحصائية
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  الصادرات غير النفطيةعلىاالستثمار األجنبي المباشر قياس اثر : المبحث الثالث

الصادرات  المبحث التحليل الوصفي للتأكد من صحة البيانات وشكل العالقة بين   نتناول في هذا
ٕاجراء التصحيح الالزم لذلك، ثم ننتقل إلى تحليل  وجميع المتغيرات المستقلة، وغير النفطية

  .وصوال إلى النتائج، االنحدار المتعدد للتأكد من صحة أو خطأ الفرضية األولى لهذه  الدراسة
 

  : للنموذج الثانيالتحليل الوصفي: لالمطلب األو

يستخدم أسلوب التحليل الوصفي في حالة استخدام نموذج االنحدار قبل تطبيق النموذج وذلك     

للتأكد من صحة البيانات وشكل عالقة بين المتغيرات ثم إجراء التصحيح الالزم، وكذلك يستعمل 
نتائج، ومدى مصداقية التوقع بالنتائج ذاك األسلوب بعد تطبيق النموذج، وذلك الختبار صحة ال

  .المستقبلية

تستخدم هذا التحليل منها التحليل البياني وهي التي تستخدم الرسوم هناك العديد من الطرق التي    
  )Normal probability plot- Histogram  (البيانية ذات البعد الواحد، ومنها

فة شكل االنتشار، وهو الذي يختبر كل متغير وهناك الرسوم البيانية ذات البعدين مثل مصفو   
هذا باإلضافة إلى استخدام . ويختبر العالقة الثنائية بين كل المتغيرات بعضها البعضعلى حدا،

  .مقايس االرتباط وشكل االنتشار
 .الثانيلنموذج ارصد بيانات  :الفرع األول 

، وذلك من خالل ة في النموذجتهدف هذه الطريقة إلى التعرف على خصائص البيانات الوارد    
ثم التعرف على العالقة بين تلك المتغيرات، .التأكد من صحة البيانات أوال، وعدم وجود أخطاء بها
 اإلحصائية المستخدمة في البيانات) 9- 6(رقمثم استخدام النموذج الرياضي ويبين الجدول الموالي 

  .النموذج ومتوسطاتها وانحرافاتها المعيارية

  
   البيانات اإلحصائية المستخدمة في النموذج):9-6(مجدول رق

  وانحرافاتها المعياريةومتوسطاتها 

  

  
  :يتبين لنا من الجدول ما يلي



 

 - 310 -

 مليون دوالر، بانحراف معياري 624يساوي  أن متوسط متغير الصادرات غير النفطية •
 .مليون دوالر311يساوي

مليون دوالر، بانحراف 799يساوي  االستثمار األجنبي المباشرأن متوسط متغير  •
 . مليون دوالر913معياري يساوي 

االستثمار األجنبي و الصادرات غير النفطيةرتباط بين التحليل ال هذه المؤشرات  ننتقل انطالقا منو

  المباشر

 .بين متغيرات النموذج الثانيتحليل االرتباط  :الفرع الثاني

إلى قياس العالقة بين الصادرات غير ) Simple Correlation(تحليل االرتباط البسيطيهدف 

النفطية وبين كل المتغيرات المستقلة على حدا، باإلضافة إلى قياس العالقة بين المتغيرات المستقلة 
الصادرات غير النفطية  وذلك من خالل إدخال متغير واحد فقط لمعرفة تأثيره على. بعضها ببعض

القة بين كل من المتغير المستقل والمتغير التابع، ، ولذلك هي عالقة ثنائية توضح اتجاه  وقوة الع

لتأكد من جدوى البيانات، واستبعاد ما دون ذلك، ولذلك .  والمتغيرات المستقلة مع بعضها البعض
تعد خطوة مبدئية قبل االستمرار في إجراء التحليل وتطبيق النموذج الرياضي، للوصول إلى نتائج 

  ."بيرسون"ال مصفوفة االنتشار ثم استخدام معامل االرتباط وسوف نقوم بذلك باستخدام أو. سليمة
  .مصفوفة شكل االنتشار

مصفوفة االنتشار إلى التعرف على العالقات الثنائية والتعرف على االتجاهات العامة بين  تهدف
أما إذا كانت . ، حيث تأخذ شكل خطياالستثمار األجنبي المباشر الصادرات غير النفطية و

ويوضح الشكل الموالي العالقات .  خطية، كان ذلك دليل على عدم صالحية البياناتالعالقة ليست
 .بين المتغيرات
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  . بين المتغيراتالعالقات مصفوفة): 7-6(شكل رقم

  
االستثمار األجنبي   أن العالقة بين الصادرات غير النفطية ويتضح من خالل المصفوفة   

 مما يؤكد أن تلك البيانات مناسبة لتفسير العالقة بين الصادرات غير . تأخذ شكال خطياالمباشر
  .االستثمار األجنبي المباشر النفطية و

 ."بيرسون"معامل االرتباط 

تعتبر مصفوفة االرتباط عن االرتباط الثنائي بين كل متغيرات الدراسة بعضها البعض، وذلك      
  مصفوفة االرتباط   )8- 6(رقمضح الشكل الموالي ويو. " بيرسون"من خالل قيمة معامل االرتباط

 . بين كل متغيرات الدراسةيالثنائ
 

  . مصفوفة االرتباط الثنائي بين كل متغيرات الدراسة):8-6(شكل رقم
 

  
 تدل على قوة العالقة، فكلما اقتربت من "بيرسون"حيث أن القيمة المطلقة لمعامل االرتباط      

  .القة قوية، وكلما اقتربت من الصفر دل ذلك على أن العالقة ضعيفةالواحد دل ذلك على أن الع
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 بين كل متغيرات الدراسة بعضها "بيرسون"معامل االرتباط      ويتضح من خالل الشكل أعاله أن
بين كل متغيرات   على أن العالقة قويةهذادل ي  ، وبالتالي0,75أكبر من أو تساوي البعض 

  .الدراسة
 يةالمعيار)  Z (قيمة

 يعتبر الهدف من هذا االختبار معرفة ما إذا كانت المتغيرات محل البحث تتبع التوزيع الطبيعي أم 
 .ال

يعني أن احتمال مشاهدة ما  وهو). Z- 1.96〉〉1.96  ( وهو ما يعني أنها تقع في منطقة القبول وهي
 Z في الواقع يعتبر احتمال كبير في الواقع يعتبر∗.  

  التدريجي للنموذج الثانينتائج االنحدارتحليل : نيالمطلب الثا

  : اآلتية في النموذج الثاني)2( رقمتم تطبيق المعادلة

iε+FDI 
1

β+
0

βEXH= 

  )10-6(رقموقد تم تقدير معامالت التحديد على النحو المبين في الجدول 

  .لثانيمعامالت التحديد للنموذج ا: )10-6(جدول رقم   

  
  :والذي يتضمن بيانات معامل االنحدار) 10-6(وبتحليل الجدول رقم

• )Unstandardized Coefficients( : والذي يتضمن كل من قيمة الحد

، باإلضافة )معامالت نموذج االنحدار غير المعيارية(، معامل االنحدار )Constant(الثابت
 ).Std. Error ( النموذجى الخطأ المعياري لمعامالتإل

• )Standardized Coefficients : (معامل بيتا)المعامالت المعيارية.( 

• )t( :قيمة)المحسوبة لمعامالت النموذج) ت. 

• )Sig( : قيمة االحتمال)p. Valu( التي تستخدم في الحكم على المعنوية الجزئية لنموذج

 ) النموذجتمعنوية المعامال( راالنحدا

أن المتغير )Stepwise Regression ()1(االنحدار المتدرج      يتبين لنا باستخدام أسلوب 

  االستثمار

                                                 
  . الفصلذا المعيارية،أنظر في المطلب الموالي من هZلالطالع على قيمة  ∗
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له التأثير األقوى على المتغير التابع والمتمثل في الصادرات غير النفطية، وتم المباشر األجنبي 
  .ؤثر على نتائج المتغير التابع التي ال ت∗استبعاد باقي المتغيرات

، وذلك باستخدام المخرجات الخاصة االنحدار المقدر  بالتالي يمكننا صياغة معادلة نموذج     
 :بتحليل االنحدار، في المعادلة التالية

EXH= 396.401+0.286FDI  
  

(الحد الثابت : حيث أن
0

β  (يساوي) 396.401(    

( معامل االنحدار
1

β (ساويي) 0.286(  

وهو ما يعني أنه كلما ) 0.286( يساوي االستثمار األجنبي المباشريث أن معامل متغير       ح
 ت بمقدار وحدة واحدة والتي تعادل مليون دوالر أمريكي، زاد االستثمار األجنبي المباشرزاد متغير

ع ثبات باقي ، وذلك مدوالر أمريكي  ألف 286  بعدد وحدات تبلغالصادرات غير النفطية

  .المتغيرات
ات المستقلة والمتغير ر   للتأكد من صالحية النمودج ونتاجه في تفسير عالقة االرتباط بين المتغي

  :التابع، نعرض الشروط الالزمة لذلك على النحو التالي
  النظرية في النموذج الثاني) المعايير(مدى توفر الشروط :  األولعالفر

 .قيمة معامالت االنحدارإشارة و) منطقية(اتفاق  -1
 

يمكن مالحظة أن نتائج النموذج جيدة من الناحية االقتصادية، حيث أن إشارة المعلمة المقدرة 
 إشارة طردية االستثمار األجنبي المباشر بالنسبة للمتغير المستقل الصادرات غير النفطيةلمتغير 
  .الصادرات غير النفطية قيمة ميين حيث أن التوسع في االستثمار األجنبي المباشر   ،ومعنوية

 متغيــر المفــسرال المــستقل عــن الــصادرات غيــر النفطيــةكمــا أن المعلمــة الثابتــة والتــي تمثــل مقــدار 
، وكـل هـذا مقبـول )396.401( في هذا النموذج هـي ذات قيمـة موجبـة)االستثمار األجنبي المباشر(

  .من الناحية االقتصادية

  .يرية للنموذجكفاية القدرة التفس قبول أو -2

                                                                                                                                               
تطبيق :حسين علي بحيت، غالب عوض الرفاعي، تحليل ونمذجة البيانات باستخدام الحاسوب:لمزيد من االطالع انظر )1(

  .365، ص2007 عمان،الطبعة الثانية،-ردنية ، األهلية للنشر والتوزيع، المملكة األSPSS  للحزمةلشام

  4قائمة المالحق، الملحق رقم : ، ولالطالع على تلك النتائج أنظر )GDI( االستثمار المحلي: حيث تم استبعاد ∗
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أو معامل ) R-sq( لنموذج االنحدار من خالل معامل  التحديدةيتم الحكم على القدرة التفسيري
 و ويفضل بالطبع االعتماد على األخير ألنه يكون أكثر دقة، ،) R-sq  adj (التحديد المعدل 

  .موذج الثانيللن " Durbin-Watson "ٕمعامل التحديد واحصائي اختبار يبين )11-6( رقمالجدول 

  
  ٕمعامل التحديد واحصائي:    )11-6( جدول رقم

  .لثانيللنموذج ا"Durbin-Watson "اختبار

  
  
  

 :يتضمن الجدول البيانات التالية

• )R( :معامل االرتباط ) بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة"بيرسون"معامل ( 

• )R Square( :معامل التحديد)مربع االرتباط( 

• )Adjusted R Square( :معامل التحديد المعدل. 

• )Std. Error of the Estimate( :عن الجدر التربيعي ةالخطأ المعياري المقدر، وهو عبار 
 .لمتوسط مربعات الخطأ

• )Durbin-Watson(: الذي يستخدم في الحكم على "واتسون –داربن  "قيمة إحصاء اختبار 
 .االرتباط الذاتي للبواقي

توافق البيانات داخل النموذج المستخدم  علىكطريقة قياس للحكم  )2R(ليستخدم معام       
 الصادرات غير النفطيةكلما أشار ذلك إلى قوة العالقة بين ) 2R(إجماال، حيث كلما زادت قيمة

  .االستثمار األجنبي المباشرو

 ])  R-sq  adj ([ المعدللتحديد نجد أن معدل التحديد بالرجوع إلى النتائج الخاصة بمعامل ا
% 68.9يفسر) االستثمار األجنبي المباشر(وأن المتغير المستقل وهوهو ما يعني % 68.9يساوي

وان الباقي يرجع إلى  )الصادرات غير النفطية( في قيم المتغير التابع وهوتحدثمن التغيرات التي 
  .عوامل أخرى منها الخطأ المعياري

  الرياضية واإلحصائية في النموذج الثاني) المعايير(مدى توفر الشروط  الفرع الثاني

 اختبار المعنوية الكلية للنموذج: أوال

  :الختبار المعنوية الكلية للنموذج يجب صياغة الفروض اإلحصائية كما يلي
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، )رال تختلف عن الصف(غير معنوية معامالت االنحدارأن جميع :) H0 ( الفرض العدمي  •
 .وبالتالي فنموذج االنحدار غير معنوي

تختلف عن ( واحد على األقل من معامالت االنحدار معنويةنأ: )H1(الفرض البديل •
 .                  .، وبالتالي فنموذج االنحدار معنوي)الصفر

 )12-6(رقموضح نتائجه في الجدول والذي ت"ANOVA "وباستخدام تحليل التباين

 

  "ANOVA  " التباينلجدول تحلي:)12-6(جدول رقم

 .لثانيلنمودج االنحدار للنموذج ا
 

  
  

والذي يوضح كل من    )12- 6( رقم  االنحدارلنموذج "ANOVA "جدول تحليل التباينومن 

 :األتي

• )Model :(مصدر التباين في نموذج االنحدار. 

• )Sum of Squares :(مجموع المربعات. 

• )Df :(درجات الحرية. 

• )Mean Square( :، متوسط مجموع المربعات) F(قيمة )المحسوبة) ف. 

• )Sig( :قيمة االحتمال) p. Valu  (التي تستخدم في الحكم على المعنوية الكلية للنموذج. 

تساوي صفر، وهي أقل من ) p. Valu(يتضح من جدول تحليل التباين أن قيمة االحتمال     
عدمي القائل أن نموذج االنحدار غير وبالتالي فإننا نرفض الفرض ال، %5 مستوى المعنوية

 .معنوي، وهذا يعني أن هناك على األقل واحد من معامالت االنحدار تختلف عن الصفر

    اختبار المعنوية الجزئية:ثانيا
 واحد على األقل من معامالت االنحدار توصلنا في الخطوة السابقة إلى نتيجة مؤداها أن هناك    

تحديد أيا من هذه المعامالت التي تكون معنوية، نقوم بإجراء معنوية وتختلف عن الصفر، ول
عن طريق صياغة الفروض اإلحصائية T-test) ت( وذلك باستخدام اختبارالمعنوية الجزئيةاختبار 
  :كما يلي
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   )iB) i=2,1،0 :حيث

  : التاليتيننونضع الفرضيتي
00   فرضية العدم   == iBH  

01 فرضية البديل         ≠= iBH  

- 6( في الجدول رقم)T( البيانات المطلوبة الختبار المعنوية الجزئية باستخدام اختبار غويمكن تفري
13(  

     ملخص نتائج اختبار المعنوية) :13-6(جدول رقم   
  T  p. Valu ارقيمة إحصائي االختب  قيمة معامالت االنحدار  المعامالت

0
β  396.40  8.68  0.00  

1
β  0.28  7.51  0.00  

(بالنسبة لـ
0

β( نجد أن قيمة االحتمال)p. Valu(  5وهي أقل من مستوى المعنوية .00 تساوي% ،

  .موذج االنحدار غير معنويوبالتالي نرفض الفرض العدمي القائل بأن الحد الثابت في ن
(أما بالنسبة لـ

1
β (نجد أن قيمة االحتمال )  p. Valu (وهي أقل من مستوى  .00 ساويت

( وبالتالي نرفض الفرض العدمي القائل بأن معامل االنحدار، %5المعنوية
1

β(  في نموذج االنحدار

  .غير معنوية
 القياسية في النموذج الثاني) المعايير(مدى توفر الشروط: لثالفرع الثا

  اختبار مدى توافر شروط المربعات الصغرى العادية
 .)Normality Test (اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي:الشرط األول

 : يجب أوال صياغة الفروض اإلحصائية كما يلياعتدالية التوزيع  منوللتحقق 

 .البواقي  تتبع التوزيع الطبيعي:  )H0 (الفرض العدمي  •

 .البواقي ال تتبع التوزيع الطبيعي :)H1(الفرض البديل •

  : بطريقتيناعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقيويتم دراسة 
 

  بيانيا: الطريقة األولى

  النموذج وأنه ال توجد أية عالقات في الخطأ العشوائي يمكن االستفادة منهاللتأكد من جودة       
، قمنا برسم الخطأ المعياري مع القيم المقدرة الصارات غير النفطيةللتنبؤ بقيم المتغير التابع وهو 

وهي من األساليب التي تستخدم بعد تطبيق النموذج، للتأكد من عدم وجود عالقة ارتباط . المعيارية
  .)1(المتغيرات المستقلةبين 

                                                 
  .225ص  مرجع سابق، صإسالم محمد البنا، )1(
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عي المشاهد واالحتمال التجميعي المتوقع للبواقي بفحص الشكل للعالقة بين االحتمال التجمي      
، يتضح أن البواقي تتوزع بشكل عشوائي على  )9-6( رقم   المعيارية، كما هو بالشكل الموالي

  .) تتبع التوزيع الطبيعيأي ( أن البواقي تتوزع توزيعا معتدال جانبي الخط مما يعني

  
  تجميعي المشاهد االحتمال ال شكل بياني للعالقة):9-6(الشكل رقم

  .الثانيواالحتمال التجميعي المتوقع للنموذج 

  
نتائج النموذج مقارنا )   Normal probability plot  (يعكس توزيع االحتماالت الطبيعية     

كما . بالتوزيع الطبيعي النموذجي الممثل في الخط المستقيم الواصل بين الصفر والواحد الصحيح
أن توزيع النقاط سليما، وتنتشر النقاط متطابقة أو مقتربة من الخط  )9-6(رقم يتضح من الشكل 

  . الذي يتقاطع مع الصفر ويتجه إلى الواحد الصحيحمالمستقي
    " سمنروف – كلوموجروف "حسابيا باستخدام اختبار: الطريقة الثانية

،    "نروفسم- كلوموجروف  "الذي يوضح نتيجة اختبار )14- 6( رقمبالرجع إلى الجدول الموالي

 . p. Valu ،( Z( يمكننا من التأكد من طبيعة توزيع البواقي من كل من القيمتين
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  .لثاني لألخطاء العشوائية للنموذج ا" سمنروف- كلوموجروف "اختبار : )14-6(جدول رقم

  
  .)Z(اختبار 

 أنها تقع في وهو ما يعني 0.503 المحسوبة بلغتZ  أن قيمة Z  بإجراء اختبار المعنويةيتبين 
في الواقع يعتبر  Z يعني أن احتمال مشاهدة ما  وهو). Z- 1.96〉〉1.96  ( منطقة القبول وهي

  .)10- 6(رقم ويمكن أن نشاهد ذلك في الشكل الموالي. كبير احتمال

  .لثانيللنموذج ا الصادرات غير النفطيةتوزيع قيم االنحدار لمتغير  :)10-6(شكل رقم  

  
 
 

    :) Sig (أو)  p. Valu(قيمة االحتمال 

 لألخطاء العشوائية للنموذج " سمنروف–كلوموجروف "اختبار جدول  السابق ال يتضح من    
 تم فنقبل الفرض ومن، 0.962 ويساوي% 5 أكبر من مستوى المعنوية)p. Valu(قيمة  أنالثاني
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تي توصلنا إليها من خالل ل ما يدعم النتيجة اتتبع التوزيع الطبيعي، وهوبان البواقي العدمي القائل 
  .الرسم البياني

    وبالتالي فان الشرط األول من شروط المربعات الصغرى العادية المستخدمة متوار، وهو شرط

  .اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي
  االستقالل الذاتي للبواقي: الشرط الثاني

، )Test  Durbin-Watson  (ين البواقي من اختبار يتم الحكم على مدى وجود استقالل ذاتي ب

  : عن طريق صياغة الفروض اإلحصائية كما يليوذلك
 .)ال يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي( يوجد استقالل بين البواقي) : H0 (الفرض العدمي  •

  .)يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي(ال يوجد استقالل بين البواقي): H1(الفرض البديل •
 الختبار وجود أخطاء بالنموذج ضمن "Durbin-Watson -دوربين واتسون" اختبار باستخدام

  .التسلسل الزمني للمشاهدات

  للنموذج الثانيDurbin-Watson ٕمعامل التحديد واحصائي اختبارب الخاصكما هو بالجدول 

 1.717تساوي  )  المحسوبةdوالذي نشير إليه ب ) (D-W (أن إحصائي االختبار أظهرت النتائج

ولمعرفة هل االرتباط معنوي يجب االستعانة بجداول دوربين واتسون التي توضح القيم الحرجة  .
        .لالختبار وفق لعدد وحدات العينة

 n=26 : حيث

    ’1Kوعدد المتغيرات المستقلة تساوي 
  %5نقطة داللة تبلغ 

  =du ، 1.302 dL   =1.461:                    أن نجد" دوربين واتسون" بجداولةوباالستعان

الفرض  ، و لذلك نقبلdu   =1.461 أكبر من  1.717 تساويالمحسوبة  *dومن تم يتضح أن  
إن شرط االستقالل الذاتي للبواقي فوالتالي . العدمي القائل بأنه ال يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي

   .يعتبر متوافر

 )بات التبايناختبار ث(اختبار تجانس البواقي : الشرط الثالث

 من خالل فحص شكل انتشار ، الحكم على مدى تجانس أوثبات األخطاء بالطريقة البيانيةيتم    

وذلك كما هو موضح من خالل الشكل . البواقي المعيارية مع القيم االتجاهية للنمو االقتصادي
بواقي  خطية وطبيعة الللتحقق من) Scatter plot (تحليل كل حيث تم استخدام، الموالي 

 .المعيارية
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 الثانيانتشار األخطاء المعيارية للنموذج    :)11-6(شكل رقم
 

  

  
 أن انتشار البواقي يأخذ شكل عشوائي على جانبي الخط الذي  السابقيالحظ من الشكل        

، حيث أنه ال يمكننا )وهو الخط الذي يفصل بين البواقي السالبة والبواقي الموجبة(يمثل الصفر
 نمط أو شكل معين لتباين هذه البواقي، وهو ما يعني أن هناك تجانس أو ثبات في تبان رصد

وأنه ال توجد معلومات في الخطأ العشوائي يمكن االستفادة منه للتنبؤ لم يتم أخذها في . األخطاء

 في الصادرات غير راالعتبار، وبالتالي فانه ال وجود ألي عالقة بين المتغيرات المستقلة تؤث
  .رلنفطية لم يتم أخذها في عين االعتباا

 من شروط استخدام طريقة المربعات )يشرط ثبات التباين للبواق(الشرط الثالث  ومن تم فإن      
 .الصغرى العادية متوافر، مما يؤكد أن النموذج جيد التوفيق
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  :الخاتمة

  :أهم النتائج فيما يلي ىنتوصل إل، تطبيق نماذج االنحدار في هذا الفصلانطالقا من 
تم التأكد من صالحية البيانات لالستخدام، حيث تتبع المتغيرات التوزيع الطبيعي، وتخلو  .1

 . في النموذجين من االرتباط الذاتي

بين كل متغيرات الدراسة بعضها " بيرسون" أن معامل االرتباط الدراسة من خالل اتضح .2
دل هذا على أن العالقة قوية بين كل ، وبالتالي ي0,75البعض أكبر من أو تساوي 

 .، في النموذج األول وكذا في النموذج الثانيمتغيرات الدراسة
3.  

 النموذج األول، أتضح وجود متغيرين لهما تأثير جوهري على تغير ى علFبإجراء اختبار  .4

استطاع .  ومتغير الصادراتاالستثمار األجنبي المباشرحجم النمو االقتصادي، وهما 
 .النمو االقتصاديمن تباين  % 83.7  أن يفسرالمحول األولالنموذج 

ى النموذج الثاني، أتضح وجود متغير واحد له تأثير جوهري على  علFبإجراء اختبار  .5
استطاع النموذج . االستثمار األجنبي المباشرتغير حجم الصادرات غير النفطية، وهو 

 .يةالصادرات غير النفط من تباين % 68.9 أن يفسر الثاني

 : ونخلص باختبار فرضية الدراسة عن طريق النموذج القياسي، ما يلي .6

 فتبين ،أن االستثمار األجنبي المباشر والصادرات يؤثران في النمو االقتصادي •

االستثمار األجنبي المباشر ( وجود عالقة طردية  ذات داللة إحصائية بين المتغيرين 
  . على النمو االقتصادي) والصادرات

تغير االستثمار األجنبي المباشر يؤثر في الصادرات غير النفطية فتبين  أن الم •

وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين االستثمار األجنبي المباشر والصادرات 
  . نفطيةالغير 

 ى زيادة يؤدي  إلاالستثمار األجنبي المباشر ، حيث أنوهذا يتوافق مع النظرية االقتصادية
وذلك لما له من دور كبير في نقل التكنولوجيا  من خالل إقامة استثمارات ، النمو االقتصادي

  .النمو االقتصاديى زيادة اإلنتاجية، وبالتالي حفز متطورة، مما ينعكس عل

 من شانها تعزيز ة، حيث أن إقامة صناعات تصديرياالقتصادي تقود النمو الصادرات كما أن
، ومن تم تحقيق التكامل بين ةاألسواق الخارجي للمنتجات الوطنية  في ةإمكانية المنافس

 . االقتصاد الوطنيقطاعات
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  :اتمة الباب الثانيخ

  استهداف االستثمار األجنبي المباشر الدراسة التحليلية والقياسية لسياسةالبابتناولنا في هذا       
:  النفطية بالجزائرتحليل الصادرات غير  الذي عالجنا فيهلرابعبداية ذلك بالفصل ا في الجزائر

  .وذاك على ثالثة مستويات .ٕواقعها، الموقف التنافسي واجراءات تنميتها
 ، حيث تبين أن)2011- 1986( في الفترة واقع الصادرات في الجزائر  درسنا في المستوى األول

وهي  ، 1986سنة % 2,43نفطية في إجمالي الصادرات بلغت النسبة مساهمة الصادرات غير 

 وهو ما يطرح  استفهامات حول نجاح تنمية الصادرات الغير نفطية 2011ة سنة نفس النسب
  .بالجزائر

تحليل الموقف التنافسي للصادرات غير النفطية الجزائرية ومتطلبات  أما المستوى الثاني فتناولنا فيه
ب متأخرة  قيمة المؤشر العام لتنافسية الصادرات السلعية للجزائر في الترتيحيث تبين أن .تنميتها

فاحتلت الجزائر المرتبة األخيرة مقارنة بدول المقارنة إذ بلغت قيمة المؤشر ، مقارنة بدول المقارنة

ومن تم فان تنمية الصادرات غير النفطية يصبح ضرورة أساسية لتجاوز هذه الوضعية ). -0,75(
  .غير التنافسية

 التنافسية للصادرات غير النفطية متطلبات تنمية القدرات المستوى الثالثفي حين تناولنا في 
التجربة الصينية، التي أسهمت فيها االستثمارات وخلصنا  أن يمكن االستفادة من  ،الجزائرية

 زيادة الصادرات من خالل االستثمارات في المنتجات كثيفة االستخدام للتكنولوجيا األجنبية في

ية كان من الصعب الحصول عليها معرفة فن وفر على الصين أصول تكنولوجيا و مما،المتطورة
دة في لقد كان لنقل هذه التكنولوجيا إلى فروع الشركات األجنبية الموجوو، بدون هذه الشركات

 Learning( من خالل التعلم واالستفادة،رفع إنتاجية الشركات المحليةالصين اثر كبير في تحفيز و

by Watching( ذه الشركاتالتوزيع المتطورة له من أساليب اإلنتاج و.   

   

تحليلي تطور النمو االقتصادي وسياسة   فتناولنا فيهمن هذا البابالفصل الخامس        أما 
  .وذاك على ثالثة مستويات .استهداف االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر

 أن ن، وتبيالتركيب الهيكلي للناتج ودوره في النمو االقتصادي بالجزائر  درسنا في المستوى األول

 الجزائر لم تؤد في الجزائر إلى حدوث تغييرات هيكلية جوهرية في هيكل  في التنمويةسياساتال
حيث الزال قطاع الصناعات االستخراجية يساهم بنسبة كبيرة بما يقارب ، قطاع اإلنتاج السلعي

م لعا  مليون دوالر78,717 مليون دوالر في إجمالي قطاع اإلنتاج السلعي الذي بلغ 57,256
 وذلك مقارنة بالمساهمة الضعيفة لباقي قطاعات اإلنتاج السلعي التي تشمل قطاع الزراعة ،2010

قطاع التشييد ، 5,544قطاع الصناعات التحويلية ب،مليون دوالر13,645والصيد والغابات ب

  . مليون دوالر1,326 وقطاع الكهرباء والغاز والماء ب948ب
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في  وتحقيق معدل النمو المستهدف الستثمار األجنبي المباشرا أما المستوى الثاني فتناولنا فيه
يبقى حجم تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة نحو الجزائر ضعيف بالمقارنة  إذ ،الجزائر

باإلمكانيات المتوفرة و هذا ما يفسر بوجود عراقيل تحول دون ذلك، فالعائق األكبر بالنسبة لعوامل 
لمباشرة يتمثل في سلبية أغلب المؤشرات النوعية لالستثمار و هو ما جذب االستثمارات األجنبية ا

  .أثر سلبا على تشويه صورة الجزائر لدى المستثمرين األجانب 

تهديداتها : سياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر بالجزائر المستوى الثالثفي حين تناولنا في 
 الكلي على نظام الحوافز واإلعفاءات الضريبية، عدم االعتمادحيث تم التأكيد  ،ومقومات نجاحها

إذ أنها لن تجذب المستثمرين األجانب إذا كانت ظروف العمل و اإلنتاج غير مشجعة و بالتالي 
 ربط سياسة تدفق ، عالوة علىيجب على العمل على إصالح المناخ العام لالستثمار في الجزائر

دية العامة للدولة، ويعني ذلك أن ال تكون سياسة دعم االستثمار األجنبي المباشر بالسياسة االقتصا

االستثمار األجنبي المباشر معزولة عن السياسة االقتصادية الكلية، وهذا يتطلب تحديد القطاعات 
  .التي ترغب الجزائر في جلب االستثمار إليها

  
 لسياسة استهداف الدراسة القياسية الدراسة، فتناولنا فيهمن هذا  سادس واألخيرالفصل الأما     

  .االستثمار األجنبي المباشر واألهداف اإلنمائية محل الدراسة

متغيرات ونماذج  ، من خالل تحديدتوصيف نماذج الدراسة التطبيقية درسنا في المستوى األول
  .توفيق نموذج االنحدارل  المتبعةخطواتالو الدراسة

تم ، حيث األجنبي المباشر على النمو اقتصاديقياس اثر االستثمار  أما المستوى الثاني فتناولنا فيه
 المتغيرات تتبع التوزيع الطبيعي، وتخلو من االرتباط وأنالتأكد من صالحية البيانات لالستخدام، 

 ، أتضح وجود متغيرين لهما تأثير جوهري على تغير حجم النمو Fبإجراء اختبار و  .الذاتي

  المحولاستطاع النموذج األول.  ومتغير الصادراتاالقتصادي، وهما االستثمار األجنبي المباشر
  .من تباين النمو االقتصادي % 83.7أن يفسر 

قياس اثر االستثمار األجنبي المباشر على الصادرات غير  المستوى الثالثفي حين تناولنا في     
الطبيعي،  المتغيرات تتبع التوزيع وأنتم التأكد من صالحية البيانات لالستخدام، حيث  .النفطية

 ، أتضح وجود متغير واحد له تأثير جوهري على Fبإجراء اختبار و. وتخلو من االرتباط الذاتي

 أن الثانياستطاع النموذج . تغير حجم الصادرات غير النفطية، وهو االستثمار األجنبي المباشر
 .صادية يتوافق مع النظرية االقت كلهوهذا .الصادرات غير النفطيةمن تباين %  68.9يفسر 
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الخاتمة العامة
فقــد هــدفت هــذه الدراســة إلــى فــي ختــام هــذه الدراســة، ســیتم إیجــاز أهــم مــا توصــلت إلیــه مــن نتــائج.

األهـــداف فـــي تحقیـــق أثرهـــاو ،فـــي الجزائـــرسیاســـة اســـتهداف االســـتثمار األجنبـــي المباشـــرالتعـــرف علـــى 
خـالل الفتـرة المبرمجـة فـي اإلسـتراتیجیة اإلنمائیـة-غیر النفطیة)تصادي، الصادرا(النمو االقت-اإلنمائیة

)1986-2011.(
ة، یمكـن تلخـیص أهـم مـا توصـلت إلیـه هـذه الدراسـفي ضوء الدراسة والتحلیل الذي تضمنته فصول الرسالة

في جانبها النظري أوال، یلیها  الجانب التطبیقي كما یلي: :

ب النظري:الجاننتائج أوال: 
إســـهامات االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر لدولـــة مـــا، ال یعنـــي ضـــرورة سیاســـة اســـتهداف كبـــر حجـــم .1

إمكانیة تحقیق نفس درجة النجاح في دولة أخرى، أو حتى العكس لـیس مـن المتوقـع حدوثـه بـنفس 
الدرجــة. فــاألمر یتوقــف علــى عوامــل ومتغیــرات عدیــدة، وان الممارســات الســلبیة إلحــدى الشــركات 

.األجنبیة في دولة ما ال یستلزم بالضرورة تعمیم هذه الممارسات على الشركات األخرى
ویمكــن اعتبــار أن االســتثمار األجنبــي المباشــر مــن بــین القنــوات األساســیة لنقــل التكنولوجیــا، نظــرا .2

الن التكنولوجیات الجدیدة قد ال تكون متاحة تجاریا، إذ تفرض الشـركات صـاحبة االختـراع احتكـارا
ـــات التـــراخیص كمـــا أن التكنولوجیـــا  ـــى منتجاتهـــا، وقـــد ال تســـمح باســـتخدامها عـــن طریـــق اتفاقی عل

ومـــن أجـــل ، المنقولـــة بواســـطة الفـــروع تكـــون أكثـــر حداثـــة مـــن تلـــك المباعـــة عـــن طریـــق االتفاقیـــات
استفادة الجزائر، والدول النامیة بصفة عامـة مـن تـدفق االسـتثمار األجنبـي المباشـر فـي مجـال نقـل 

ینبغي توفیر البیئة المناسبة لذلك، ومن أهم شروطها ما یلي: اكنولوجیالت
تطویر قوانین ضمان نقل التكنولوجیا في عقود االستثمار مع الشریك األجنبي.-
تحسین القدرات التفاوضیة في مجال نقل التكنولوجیا .-
ف التكنولوجیـــات تطـــویر أســـالیب تكـــوین اإلطـــارات بمـــا یعـــزز قـــدرتها علـــى اســـتیعاب وتوظیـــ-

الحدیثة.
نظم قواعد المعلومات الحدیثة.متسهیل توفیر المعلومة العلمیة والتكنولوجیة باستخدا-

اتبعـــت الصـــین الصــادرات،حیثةاالســتفادة مـــن التجربــة الصـــینیة فـــي مجــال تنمیـــیمكــن للجزائـــر.3
جیة فـي االسـتفادة مـن إستراتیجیة مزدوجـة لتنمیـة الصـادرات. یتمثـل الجـزء األول مـن هـذه اإلسـتراتی

أحــد أكبــر مواردهــا الطبیعیــة وهــو عنصــر العمــل, عــن طریــق تشــجیع الصــناعات كثیفــة االســتخدام 
لعنصــر العمــل والتــي تــؤدي إلــى خلــق الوظــائف وبالتــالي یتحقــق االســتغالل األمثــل لهــذا العنصــر. 

نتــاج وتصــدیر ویركــز الجــزء الثــاني منهــا علــى دعــم هــدف تحقیــق التنمیــة االقتصــادیة, مــن خــالل إ
سلع عالیة التكنولوجیا.
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دراكا منها لعدم قدرة آلیات السوق بمفردها على تجاوز حالة الركود التي میزت االقتصاد الوطني .4 ٕ وا
عقــــــــب تنفیــــــــذ بــــــــرامج اإلصــــــــالح االقتصــــــــادیة التحولیــــــــة، وضــــــــعت الجزائــــــــر برنــــــــامج اإلنعــــــــاش 

ــة فــي برنــامج دعــم اإلنعــاش 2014-2001االقتصــادي( ) 2004-2001(قتصــادياال)، والمتمثل
ـــــدعم النمـــــو  ـــــي ل ـــــامج التكمیل ـــــامج مواصـــــلة دعـــــم النمـــــو 2009-2005(االقتصـــــاديالبرن ) و برن

اإلنعاش االقتصاديفعالیة برامج في نقصأن هناكوتبین أیضا،.)2014-2010(االقتصادي
درات فـي الرفـع مـن نسـبة الصـافـي تحقیـق النمـو اقتصـادي و2011-2001المنفذة خـالل الفتـرة 

خـــارج المحروقــــات، إذ تبــــین أن قطـــاع المحروقــــات ال یــــزال یمثــــل أحـــد المكونــــات الرئیســــة للنــــاتج 
.الداخلي الخام

فوضـــع الجزائـــر فـــي اقتصـــاد المعرفـــة ضـــعیف، ویؤكـــد التـــأخر فـــي مؤشـــر جاهزیـــة البنیـــة الرقمیـــة .5
) 2010-2009عالمیــا فــي الفتــرة (113بــالجزائر ذلــك، حیــث تــدهور ترتیــب الجزائــر مــن المرتبــة

أمــا عــن ســبل انــدماج الجزائــر فــي اقتصــاد المعرفــة ، )2011-2010عالمیــا فــي الفتــرة(117إلــى
واستفادتها من تكنولوجیات المعلومات،یتوجب علیها  اتخاذ العدید التدابیر نذكر منها:

تطویر قاعدة مهارات محلیة في مجال إنتاج المعلوماتیة، واستعمالها لتطویر أو خلق - 
محلیة, مما یسمح بزیادة صادرات بلدنا وكذا عدم االعتماد الكبیر على البترول.صناعة

زادت إعطاء أهمیة أكبر لرأس المال الفكري من أجل بناء مجتمع قائم على المعرفة، فكلما - 
قدرات العاملین المعرفیة زادت قدراتهم المعرفیة وزادت قدراتهم اإلبداعیة .

ت األجنبیة في البنى التحتیة القتصاد المعرفة جذب وتشجیع االستثمارا- 

،االقتصـاد الـوطنيسـلبا علـى أثـرتاالبتكـار والتطـویر,مشـرفة فـي مجـال الالوضعیة غیر ولكن.6
وفي العملیات الهادفـة االبتكار والتطویرمجال حاجة الجزائر إلى االستثمار فيهنا تبرز وبالتالي 

وهــذا بــالنظر إلــى العالقــة الهیكلیــة البــارزة البلــد،قر داخــل إلــى تكــوین رأس مــال بشــري حقیقــي مســت
حراز النمو االقتصادياالبتكاربین  ٕ :من بینها, ولن یتأتى هذا إال إذا توفرت مستلزمات أساسیة وا
حسب احتیاجات السوق، حیث یشكل مستوى تكوین وتأهیال ،تطویر و تنمیة الموارد البشریة-
لتنمیة االقتصاد الوطني.ت اإلستراتیجیة لرأسمال البشري أحد المحدداا

العمل على تشجیع وتطویر مقاوالت ذات صبغة ابتكاریه: وذلك من خالل تثمین البحث - 
واالبتكار، وهذا عن طریق توفیر الموارد البشریة والتجهیزات الالزمة, وكذا االستفادة من 

.اتل المقاوالت االبتكاریةالخدمات االستشاریة وتمثل حاضنات المشاریع االبتكاریة ومش
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: التطبیقيبالجاننتائج ثانیا: 
فــالجزائر ال تصــدر ، وعــن مــدى تنــوع الصــادرات الســلعیة الجزائریــة وأهمیتهــا فــي األســواق العالمیــة.1

ــنفط، ســلعا مصــنعة أو ســلع زراعیــة بنســبة كبیــرة، ویغلــب علیهــا منتــوج واحــد فــي التصــدیر وهــو ال
% ســــنة 2,43لي الصــــادرات بلغــــت ات غیــــر النفطیــــة فــــي إجمــــانســــبة مســــاهمة الصــــادر حیــــث أن

وهو ما یدل علـى أن الجزائـر مـازال اقتصـادها یعتمـد علـى .2011, وهي نفس النسبة سنة 1986
عائــدات الــنفط دون مســاهمة غیــره مــن القطاعــات اإلنتاجیــة لمختلــف الســلع فــي تمویــل االقتصــاد، 

اطر عدیـدة فـي حالـة تـدهور أسـعار الـنفط فـي وهو ما مـن شـأنه أن یعـرض االقتصـاد الـوطني لمخـ
السوق الدولي.

% 2,94ضعف المتوسط العام لنسبة الصادرات غیر النفطیة إلى إجمالي الصـادرات  والـذي بلـغ .2
العوائـق التـي تعیـق الصـادرات الوطنیـة ) ومن أهم الصـعوبات و 2011-1986(لفترة الدراسة الكلیة 

الغیر نفطیة ، محدودیة المشاریع الموجه إنتاجها للتصدیر.
ات االقتصاد قطاعلمساهمةمؤشرا هاما االقتصادیة،في القطاعاتالمتحققةالمضافة تمثل القیمة .3

فــي ئیــةاإلنمافتبــین  مــن خــالل هــذه الدراســة أن السیاســة ،النمــو االقتصــاديتحقیــق فــيالــوطني
حـدوث تغییـرات هیكلیـة جوهریـة فـي هیكـل قطـاع اإلنتـاج السـلعي, الجزائر لم تـؤد فـي الجزائـر إلـى 

ملیــون دوالر 57,256حیــث الزال قطــاع الصــناعات االســتخراجیة یســاهم بنســبة كبیــرة بمــا یقــارب 
وذلــك مقارنــة،2010لعــام ملیــون دوالر78,717فــي إجمــالي قطــاع اإلنتــاج الســلعي الــذي بلــغ 

بالمســاهمة الضــعیفة لبــاقي قطاعــات اإلنتــاج الســلعي التــي تشــمل قطــاع الزراعــة والصــید والغابــات 
وقطــــاع 948, قطــــاع التشــــیید ب5,544ملیــــون دوالر,قطــــاع الصــــناعات التحویلیــــة ب13,645ب

ملیون دوالر.1,326الكهرباء والغاز والماء ب
2011،عــام ملیــون دوالر72,500الجزائربــالصــناعات االســتخراجیة فــيبلغــت القیمــة المضــافة .4

%، وتشمل الصناعات االستخراجیة 62,1كما بلغت مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي
فــــي اســــتخراج الــــنفط والغــــاز الطبیعــــي وخامــــات المعــــادن ، وكــــذلك الخامــــات غیــــر المعدنیــــة مثــــل 

الغـــاز الطبیعـــي محـــور الفوســـفات والبوتـــاس، باإلضـــافة إلـــى المحـــاجر. ویشـــكل اســـتخراج الـــنفط و 
النشــــاط االقتصــــادي والمصــــدر الرئیســــي للنــــاتج المحلــــي اإلجمــــالي للصــــناعات االســــتخراجیة فــــي 

الجزائر.
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ما یلي:إلىالدراسة عن طریق النموذج القیاسي،اتونخلص باختبار فرضی.5
 أن االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر یـــؤثر فـــي النمـــوالفرضـــیة األولـــى: تـــم تأكیـــدها باعتبـــار

االقتصــــادي، فتبــــین وجــــود عالقــــة طردیــــة  ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین متغیــــر االســــتثمار 
األجنبي المباشر والنمو االقتصادي. 

أن المتغیـــر االســتثمار األجنبــي المباشـــر یــؤثر فـــي الفرضــیة الثانیــة: تـــم تأكیــدها باعتبــار
االســتثمار نفطیــة فتبــین وجــود عالقــة طردیــة ذات داللــة إحصــائیة بــین الالصــادرات غیــر 

نفطیة. الاألجنبي المباشر والصادرات غیر 
وهــذا یتوافــق مــع النظریــة االقتصــادیة، حیــث أن االســتثمار األجنبــي المباشــر یــؤدي  إلــى زیــادة النمــو 
االقتصادي، وذلك لما له من دور كبیر في نقل التكنولوجیـا  مـن خـالل إقامـة اسـتثمارات متطـورة، ممـا 

، وبالتالي حفز النمو االقتصادي.ینعكس على زیادة اإلنتاجیة
من شانها تعزیـز إمكانیـة ةكما أن الصادرات تقود النمو االقتصادي، حیث أن إقامة صناعات تصدیری

، ومــن تــم تحقیــق التكامــل بــین قطاعــات االقتصــاد ةللمنتجــات الوطنیــة  فــي األســواق الخارجیــةالمنافســ
الوطني.

أن معامــــل متغیــــر االســــتثمار األجنبــــي المباشــــر ،المحــــولاألولنتــــائج النمــــوذجونســــتخلص مــــن .6
) وهو ما یعني أنه كلما زاد متغیر االسـتثمار األجنبـي المباشـر بمقـدار وحـدة واحـدة 7.693یساوي(

ألـــف دوالر 7693والتـــي تعـــادل ملیـــون دوالر أمریكـــي، زاد النمـــو االقتصـــادي بعـــدد وحـــدات تبلـــغ
لمــا زاد متغیــر الصــادرات بمقــدار وحــدة واحــدة أمریكــي، وذلــك مــع ثبــات بــاقي المتغیــرات. كــذلك ك

ألـف دوالر أمریكـي 199والتي تعادل ملیون دوالر أمریكي، زاد النمو االقتصادي بعدد وحدات تبلغ
، وذلك مع ثبات باقي المتغیرات.

) 0.286أن معامل متغیر االستثمار األجنبي المباشر یساوي(الثاني ونستخلص من نتائج  النموذج
ني أنه كلما زاد متغیر االستثمار األجنبي المباشر بمقدار وحدة واحدة والتي تعادل ملیون وهو ما یع

ألــف دوالر أمریكــي، وذلــك 286دوالر أمریكــي، زادت الصــادرات غیــر النفطیــة بعــدد وحــدات تبلــغ 
مع ثبات باقي المتغیرات.

إلیهـا مـن هـذه الدراسـة، نقـدم االقتراحـات النتائج أعاله، وغیرها من النتائج المتوصـل علىوبعد ما وقفنا 
والتوصیات التالیة:

االستثمار األجنبي المباشر بالسیاسة االقتصادیة العامة للدولة، و یعني استهداف ربط سیاسة.1
معزولة عن السیاسة االقتصادیة الكلیـة، و هـذا یتطلـب تحدیـد االستهداف ذلك أن ال تكون سیاسة 

في جلب االستثمار إلیها.القطاعات التي ترغب الجزائر 
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نوصــي بعــدم االعتمــاد الكلــي علــى نظــام الحــوافز و اإلعفــاءات الضــریبیة، إذ أنهــا لــن تجــذب .2
المستثمرین األجانب إذا كانت ظروف العمل و اإلنتـاج غیـر مشـجعة و بالتـالي یجـب علـى العمـل 

على إصالح المناخ العام لالستثمار في الجزائر
ة الموجهة إلى اإلنفاق على البحوث والتطویر لتعزیز األخذ بأسالیب زیادة االستثمارات األجنبی.3

التكنولوجیـــة المتطـــورة لإلنتـــاج التصـــدیري, حتـــى یمكـــن تطـــویر إنتاجـــه بمـــا یتناســـب مـــع األســـواق 
الدولیة.

تطویر قاعدة مهارات محلیة في مجـال إنتـاج المعلوماتیـة مـن أجـل بنـاء مجتمـع قـائم علـى .4
لصــادراتلبمــا یــدعم مــن القــدرة التنافســیة تطــویر أو خلــق صــناعة محلیــةالمعرفــة ، واســتعمالها ل

.النفط, مما یسمح بزیادة صادرات بلدنا وكذا عدم االعتماد الكبیر على یةالجزائر غیر النفطیة
ـــة ترتكـــز علـــى التـــرویج للفـــرص االســـتثماریة بمـــا فـــي ذلـــك .5 االعتمـــاد علـــى اســـتراتیجة ترویجی

عـــارض الدولیـــة و عقـــد لقـــاءات مـــع المســـتثمرین األجانـــب و إبـــرام المشـــاركة فـــي المـــؤتمرات و الم
االتفاقیات مع مختلف الدول.

في الجزائر دورا فعاال فيإسهامات االستثمار األجنبي المباشر سیاسة استهداف لیكون حتى .6
تنمویة شاملة تتمثل في :إستراتیجیةن تضع الجزائر تحقیق األهداف اإلنمائیة ینبغي 

البحوث والدراســات الخاصــة بالتنمیــة الزراعیــة وتطــویر أســالیب الزراعــة االهتمــام بــ
لزیـادة اإلنتاجیــة باســتخدام الســالالت مــن البــذور اإلنتاجیــة األعلــى، مــع ضــرورة إعفــاء 
ــــذور واألســــمدة واآلالت مــــن الضــــرائب  ــــاج الزراعــــي مــــن الب وســــائل ومســــتلزمات اإلنت

قدرته على المنافسة.  الجمركیة لتخفیض تكلفة اإلنتاج المصدر وزیادة 
 وضع إستراتیجیة وطنیة باختیار عدد من الصناعات التي تتمتع فیها بمزایا نسبیة

مــن المــوارد الطبیعیــة والبشــریة، وتوجیــه االســتثمارات األجنبیــة المباشــرة لهــا، ومــن تــم 
الجـودة تتوسیع القاعدة اإلنتاجیة وتحسین أسالیب اإلنتاج ورفع كفاءته وفقا لمواصـفا

عالمیة.ال
 ــیم بمــا یتماشــى ومتطلبــات تعزیــز التنمیــة البشــریة، و خاصــة إصــالح قطــاع التعل

السوق من العمالة المدربة في مختلف التخصصات.
 توزیـــع المهـــام و توضـــیح االختصاصـــات و تحدیـــد الصـــالحیات الجهـــات الوصـــیة

.بترقیة االستثمار في الجزائر، قصد اإلشراف الحسن على تهیئة مناخ االستثمار
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1:1986-2011
 :

FDI
)6(

EXH
)5(

GDP
)4(

EX
)3(

GDI
)2(

HX**
)1(

1986 5.30 199.00 44819.05 8188.00 21118.77 0.08
1987 3.70 214.00 44505.32 9525.77 19350.43 0.08
1988 13.00 420.00 44060.26 9163.45 16562.50 0.08
1989 12.10 396.00 45998.92 10369.30 16911.74 0.08
1990 40.00 439.00 46366.91 14545.66 17846.34 0.08
1991 80.00 375.00 45810.50 13311.32 14359.22 0 .08
1992 30.00 449.00 46635.09 12154.24 14615.99 0 .08
1993 160.00* 479.00 45655.76 10880.27 14401.25 0.08
1994 160.00* 287.00 45244.86 9585.15 13347.43 0.08
1995 160.00* 520.00 46964.16 10940.00 13281.47 0.08
1996 270.00 880.00 48889.69 13970.00 11504.49 0.08
1997 260.00 643.00 49427.48 14890.00 10959.70 0.08
1998 606.60 370.00 51948.28 10880.00 12569.58 0 .09
1999 291.60 414.00 53610.62 13040.00 12475.45 0 .09
2000 280.10 590.00 54790.06 22560.00 12630.66 0 .09
2001 1107.90 560.00 56214.60 20002.00 13586.16 0.09
2002 1065.00 610.00 58856.69 20012.01 16333.96 0 .10
2003 633.70 470.00 62917.80 26028.32 19956.64 0 .10
2004 881.90 670.00 66189.52 34066.69 27502.72 0 .10
2005 1081.10 790.00 69565.19 48760.85 31587.75 0.10
2006 1795.40 1130.00 70956.49 56953.48 33694.01 0 .10
2007 1661.80 980.00 73085.19 63297.35 45061.46 0 .10
2008 2593.60 1400.00 74839.23 79122.99 61773.97 0.10
2009 2746.40 770.00 76635.37 40454.37 61640.29 0 .12
2010 2264.00 970.00 79164.34 49938.92 62122.69 0 .12
2011 2571.00 1220.00 81143.45 73489.00 63119.68 0 .12

(FMI) :-)1( ،)2( ،)3( ،)4(  ،)6(:
http://data.albankaldawli.org/indicator/ ( )11/11 /2012

(5)  -
- ONS, Les comptes Economiques De 1963 – 2001, N° 362, ALGER,2002

- ONS, statistiques du commerces extérieur de l'Algérie période 2001-2011,consulter
le11/15/2012 sur: www.ons.dz
- centre national de l informatique et des statistiques , statistiques du commerces

extérieur de l'Algérie période :Les années 2006 - 2007 – 2008
 . :*

**  .

http://data.albankaldawli.org/indicator
www.ons.dz


350

::2ل



351



352

:3للم



353



354

:4ل



355

تابع:5ل



356



 : الملخص

    تطرقنا في هذه الدراسة لسياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر بالجزائر، ومدى مساهمتها في تحقيق معدل النمو االقتصادي 

واعتمدت الدراسة ). 2011-1986(المستهدف، باإلضافة إلى دورها في تنمية الصادرات غير النفطية باستخدام السالسل الزمنية خالل الفترة 

ومن أهم النتائج التي .  الكمي لدراسة العالقة بين متغيرات الدراسة لمنهج التحليلي الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، كما تم استخدام األسلوبا

  :     توصلت لها الدراسة باستخدام االنحدار المتدرج

 تبين وجود عالقة طردية  ذات داللة إحصائية بين المتغيرين أن االستثمار األجنبي المباشر والصادرات يؤثران في النمو االقتصادي، ف:   أوال

  . على النمو االقتصادي) االستثمار األجنبي المباشر والصادرات( 

أن المتغير االستثمار األجنبي المباشر يؤثر في الصادرات غير النفطية فتبين وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين االستثمار :  ثانيا

  . وهذا يتوافق مع النظرية االقتصادية . نفطيةالمباشر والصادرات غير األجنبي ال

  . اقتصاد المعرفةي وأوصت الدراسة بأهمية استفادة سياسة استهداف االستثمار األجنبي المباشر من المزايا التي يوفرها اندماج الجزائر ف

 اقتصاد - تنمية الصادرات غير النفطية- النمو االقتصادي -مباشر سياسة استهداف االستثمار األجنبي ال-:)المفتاحية( الدالة الكلمات

  .الجزائر- المعرفة

Abstract: 
      This study focuses on foreign direct investment targeting policy in Algeria, and its contribution 
to achieve the economic growth rate, as well as its role in the development of non-oil exports by 
using the time series during the period (1986-2011). The research adopts descriptive analytical 
approach in order to analyze the quantitative relationship between the variables of the study. The 
main findings of the research by using the stepwise regression are: 
First: foreign direct investment and exports affect economic growth. The study shows clear and 
direct statistically significant correlation between the two variables (foreign direct investment and 
exports) and economic growth. 
 Second: the variables affect foreign direct investment in non-oil exports; and there is a direct 
correlation with statistical significance between foreign direct investment and non-oil exports. This 
finding corresponds with the economic theory.  
      The study recommends the importance of targeting benefit of foreign direct investment from the 
advantages provided by the integration of Algeria in the knowledge economy. 
Keywords: the policy of targeting foreign direct investment, economic growth, the development of 
non-oil exports, the knowledge economy, Algeria. 
 
Résumé: 
     L’étude analyse la politique de ciblage des investissements directs étrangers en Algérie, et leur 
contribution à la réalisation du taux de croissance économique, ainsi que de son rôle dans le 
développement des exportations non pétrolières par l’utilisation de la série du temps au cours de la 
période (1986-2011). L'étude a adopté l’approche descriptive et analytique pour atteindre les 
objectifs mentionnés et examiner la relation quantitative entre les variables de la recherche. Les 
conclusions majeures de l’étude par l’utilisation de la régression par étapes sont : 
     Premièrement: l'investissement direct étranger et les exportations affectent la croissance 
économique et il est clair qu'il ya une corrélation directe statistiquement significative entre les deux 
variables (investissement direct étranger et les exportations) sur la croissance économique. 
    Deuxièmement: la variable affecte l'investissement direct étranger dans les exportations non 
pétrolières et il est clair qu'il ya une corrélation directe avec une signification statistique entre 
l'investissement direct étranger et les exportations non pétrolières. Ceci est en accord avec la théorie 
économique. 
    L'étude a recommandé l'importance de cibler les avantages de l'investissement direct étranger  
par l'intégration de l'Algérie dans l'économie de la connaissance. 
Mots clés : la politique de ciblage de l'investissement direct étranger, la croissance économique, le 
développement des exportations non pétrolières, l'économie de la connaissance, Algérie. 




