
 امجلهوريـة اجلزائريــة ادلميقراطيــة الشعبيـة     

وزارة التعليــم العـايل و البحـث العلمـي        

 
- ثلمسان–جامعـــة أيب بكر بلقايد 

لكية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس يري 

 املوضوع

             

 

 

 

 

 

أطروحة دكتوراه يف العلـوم الاقتصادية 

  مالية عامة: ختصـص

بن بوزاين محمد . د. أ:حتت إشـراف                                        داودي محمد:  إعـداد الطالب 

 جلنة املناقشة

رئيسـا              ثلمسان            جامعة التعلمي العايل أس تاذ               بوطالب قويدر      

 مرشفـا             ثلمسان           جامعة التعلمي العايل أس تاذ                بن بوزاين محمد     

ممتحنـا            ران             ـ وهجامعة التعلمي العايل              أس تاذدرابل عبد القادر     

 ممتحنـا             حمارض  جامعة ثلمسان                                أس تاذميناقر هورادلين     

 ممتحنـا            حمارض  جامعة مس تغامن                          أس تاذ            رش يديوسفي   

  ممتحنـا           حمارض  جامعة مس تغامن                                أس تاذاباب عبد القادر      
 

 

 

 

 

 2011/2012الس نة اجلامعية
 



 





 01...........................................................................................................امللدمة امؼامة 

  يف امؼاملالاجتاه امؼام متدفلات الاستامثر األجنيب املبارش: امفصل األول

 17...........................................................................................................ملدمة امفصل 

 املفاىمي األساس ية مالستامثر األجنيب املبارش و أشاكهل  :املبحث األول

 18..............................................................................................................حملة اترخيية1 

 20.......................................................................املفاىمي امواسؼة مالستامثر األجنيب املبارش 2

 21.................................................................. امتلس مي املوضوغي مالستامثر األجنيب املبارش 3

 22.....................................................................تناكضات مفاىمي مالستامثر األجنيب املبارش  4

 23............................................ الاستامثر األجنيب املبارش يف منظور ادلول امصناغية امكربى4-1

 25......................................................... الاستامثر األجنيب املبارش يف منظور ادلول امنامية4-2

 27..................................................... الاستامثر األجنيب املبارش يف منظور املنظٌلت امؼاملية4-3

  أشاكل الاستامثر األجنيب املبارش:املبحث امثاين

 34................................................................................................... امرشاكت املشارنة 1

 35 .................................................................... الاستامثر املمووك لكيا من امرشنة األجنبية2

 36....................................................................................... معويات امتجميع و الاهدماج3

 امرشاكت متؼددة اجلنس يات: املبحث امثامث

 39............................................................................... وشأة امرشاكت متؼددة اجلنس يات1

 42............................................................................. ممزيات امرشاكت متؼددة اجلنس يات2

امفيرس 



 43........................................................................................ تنوع امنشاط و امتاكمل2-1

 44....................................................................................... الاهتشار اجلغرايف امواسع2-2

 44................................................................................ امس يعرة و امتفوق امتكنومويج2-3

 45...................................................... اس تغالل املوارد اهمتويوية امؼاملية و احتاكر األسواق2-4

 45........................................................................ إسرتاتيجية امرشاكت متؼددة اجلنس يات3

 47............................................................................... أمناط امرشاكت متؼددة اجلنس يات4

 48.................................................. امرشاكت متؼددة اجلنس يات و الاستامثر األجنيب املبارش5

و اجتاىاتو امرئيس ية أمهية الاستامثر األجنيب املبارش : املبحث امرابع

  49................................................................................أمهية الاستامثر األجنيب املبارش  1

 53.............................................................. الاجتاىات امرئيس ية مالستامثر األجنيب املبارش2

   55....................................................2006 امتحول يف الاجتاه امؼام  و اهمنو املوي بداية من 3

 مفاركة الاستامثر األجنيب املبارش و تداغيات األزمة الاكتصادية :املبحث اخلامس

 59.................................................... مفاركة الاستامثر األجنيب املبارش و مغز امتدفلات امؼاملية1

  60................. األزمة املامية و الاكتصادية امؼاملية و تداغياهتا ػىل تدفلات الاستامثر األجنيب املبارش2

 63............ األزمة املامية امؼاملية و تداغياهتا ػىل تدفلات الاستامثر األجنيب املبارش إىل ادلول امؼربية3

 66..............................................................................................................خامتة امفصل

األساس امنظري  : امفصل امثاين

 68............................................................................................................ملدمة امفصل

 69.......................................................حمّددات جذب الاستامثر األجنيب املبارش:املبحث األول

 70...................................................................................احملّددات املرتبعة ابمبدل املضيف1

 71.................................................................................احملّددات املرتبعة ابمرشنة امؼاملية2

 



من انحية امس ياسة املامية حمّددات الاستامثر األجنيب املبارش : املبحث امثاين

  Market size.......................................................................................73 جحم امسوق 1

 g..........................................…...........................................................75 اإلهفاق امؼام 2

 Tax.............................. ..............................................77 امرضائب و امتحفزيات اجلبائية 3

 Debts..................... ....................................85و املديوهية امؼمومية  S رصيد املزياهية امؼامة 4

  هظرايت الاستامثر األجنيب املبارش :املبحث امثامث

  90................................................................................................... هظرية املزااي امللارهة1

 91.............................................................................................. امنظرية امنيوالكس يكية2

 91......................................................................................... هظرايت ػدم نٌلل امسوق3

  92.......................................................................................... هظرية املزية الاحتاكرية3-1

 94............................................................................................. هظرية تدويل اإلهتاج3-2

 95. ........................................................................... هظرية ػدم نٌلل سوق رأس املال3-3

 96.................................................................................................. هظرية توزيع اخملاظر4

 96........................................................................................... هظرية دورة حياة املنتوج5

 100.................................................................................................... امنظرية الاهتلائية6

 102........................................................................(املدرسة امياابهية ) هظرية املزية امنسبية 7

 Tsurumi 1982....................................................................................102 دراسة 7-1

 Kojima 1986......................................................................................103 دراسة 7-2

هظرية تنظمي امرشنة و دراسات أخرى : املبحث امرابع

 104..............................................................................................هظرية تنظمي امرشنة  1

 104..................................................................................................املفيوم اإلداري 1-1

 105.....................................................................................مفيوم إسرتاتيجية امرشنة 1-2



 Casson 1991...........................................................................106 و Buckly هظرية 2

 108............................(حمّددات اكتصادية لكية ) دراسات امبنم ادلويل و صندوق امنلد ادلويل 3

  Horioka  1980...............................................................109 و  Feldsteinدراسة  3-1

 Montiel  1996..............................................,...112  و Fernandez-Arias   دراسة3-2

 115........................................................رؤية خمترصة ألمه ادلراسات امسابلة: املبحث اخلامس

 121.... ......................................................................................................خامتة امفصل

الاستامثر األجنيب املبارش يف اجلزائر : امفصل امثامث 

 123.........................................................................................................ملدمة امفصل

 124...................................................................اإلظار املاهوين و املؤسسايت: املبحث األول

 125.......................................…........................................63/277 األمر امترشيؼي رمق 1

 127........................................ ...........................63/277 ضٌلانت األمر امترشيؼي رمق 1-1

 130......................................................................63/277  فّؼامية األمر امترشيؼي رمق 1-2

 131..................................................................................66/284 األمر امترشيؼي رمق 2

 131........................................................ استبدال هظام امركابة حمّل هظام حرية الاستامثر2-1

 134............................يف امرشاكت ذات الاكتصاد اخملتوط  اكتصار الاستامثر األجنيب املبارش2-2

 135...................................................................................82/13  األمر امترشيؼي رمق 3

 138................................ .............86/14 و األمر امترشيؼي رمق 86/13 األمر امترشيؼي رمق 4

 140................,,.................................... و املتؼوق بلاهون امنلد و املرض90/10  األمر رمق 5

 140...................................  الاستامثر األجنيب املبارش يف ظل أحاكم كاهون امنلد و املرض5-1

  141.........................................................................  أسس الاستامثر األجنيب املبارش5-2

      142.................................................(كاهون تركية الاستامثر  ) 93/12  األمر امترشيؼي رمق 6

 143............................................................................................... حرية الاستامثر6-1



 144.......................................................  تصحيح اموضؼيات اخملتةل ملاهون تركية الاستامثر6-2

 145..................................................(كاهون تعوير الاستامثر  ) 01/03  األمر امرئايس  رمق 7

 146.......................................................................................  احلرية امتامة مالستامثر7-1

    146......................................................................................  ادلوةل مكحفز مالستامثر7-2

 148....,............................................................................06/08 األمر امترشيؼي رمق 7-3

 حتويل اإلظار املاهوين و املؤسسايت: املبحث امثاين

 150................................................... الاستامثر األجنيب املبارش يف املنظور املاهوين اجلزائري1

 150................................................................................... أظروحة امسوعة امتنفيذية1-1

 151...........,,..................................................................... أظروحة امسوعة امترشيؼية1-2

 152.............................................................................................. األظروحة امؼومية1-3

 152 .........................................................................حرية الاستامثر و املساواة يف املؼامةل2

 154....................................................... ضٌلانت امحلاية و اتفاكيات موكّؼة من ظرف اجلزائر3

 156............................................................................................ حتويل رؤوس األموال4

الامتيازات اجلبائية املمنوحة يف اجلزائر  : املبحث امثامث

 159............................................................93/12 الامتيازات اجلبائية يف كاهون الاستامثر 1

 159.................................................................................................. يف امنظام امؼام1-1

 161............................................................................................... يف امنظام اخلاص1-2

 162............................................................01/03 الامتيازات اجلبائية يف كاهون الاستامثر 2

 162................................................................................................. يف امنظام امؼام2-1

 162.............................................................................................. يف امنظام اخلاص2-1

مناخ الاستامثر األجنيب املبارش و حمّدداتو  :املبحث امرابع

 163.......................................................... حمّددات املناخ املشجع مالستامثر األجنيب املبارش1



 163......................................................................................... امتوازانت الاكتصادية1-1

 165..................................................................................................... احلمك امراشد1-2

   165........................................................................................ امبنية امتحتية املساػدة1-3

 166............................................................................... جاذبية اجلزائر و مناخ الاستامثر2

 167........................................................................ هجود اجلزائر من أجل حتسني جاذبيهتا3

حصة اجلزائر من تدفلات الاستامثر األجنيب املبارش : املبحث اخلامس

  169....................................................... مناخ الاستامثر األجنيب املبارش يف اجلزائر و أمهيتو1

 175.................................................................................. امتدفلات امواردة و اخملزوانت2

 178........................................................................................ مصادر امتدفلات امواردة3

 181......................................................................... الاستامثرات األجنبية املبارشة امؼربية4

 184..........................................................................................................خامتة امفصل

حتويل أثر امس ياسة املامية ػىل تدفلات الاستامثر األجنيب املبارش : امفصل امرابع

 186.........................................................................................................ملدمة امفصل

مرحةل الاكتصاد اخملعط : املبحث األول

 187....................................................................................................... امنظرة امؼامة1

 189................................................................ يف مرحةل الاكتصاد اخملعط  امس ياسة املامية2

 189.............................................................................................. امس ياسة اإلهفاكية2-1

 190.............................................................................................. امس ياسة اجلبائية2-2

  191............................................... اهؼاكس امس ياسة املامية ػىل الاستامثر األجنيب املبارش2-3

 مرحةل اإلصالحات :املبحث امثاين

 196....................................................................................................... امنظرة امؼامة1

 202....................................................................... امس ياسة املامية يف مرحةل اإلصالحات2



 202.............................................................................................. امس ياسة اإلهفاكية2-1

 206.............................................................................................. امس ياسة اجلبائية2-2

  210............................................... اهؼاكس امس ياسة املامية ػىل الاستامثر األجنيب املبارش2-3

 (حتويل كيايس ) حمّددات مناخ الاستامثر األجنيب املبارش يف اجلزائر :املبحث امثامث

  215................................................................................................... مناخ الاستامثر1

  217....................................................................................... حتديد و ضبط احملّددات2

 218..........,,..................................................................................... ادلراسة املياس ية3

 220................................................ اختبار اس تلرارية امسالسل امزمنية نومتغريات احملّددة3-1

  221..................................................................................... اختبار امتاكمل املزتامن3-2

 224................................................................................ظأ تلدير منوذج تصحيح اخل3-3

 225................................................................................................ امنتاجئ و امتحويل4

 (حتويل كيايس )امؼالكة ما بني امس ياسة املامية و الاستامثر األجنيب املبارش يف اجلزائر: املبحث امرابع

 227...................................................................................... ادلراسة املياس ية نوؼالكة1

 228........................................................ رشح منوذج أشؼة الاحندار اذلايت ذات املتجو1-1

  229.............. احملّددة من انحية امس ياسة املامية اختبار اس تلرارية امسالسل امزمنية نومتغريات1-2

 231.....................................................................................اختبار امتاكمل املزتامن 1-3

 233......... الاس تجاابت ادلفؼية مالستامثر األجنيب املبارش نوصدمات امييلكية نومتغريات احملّددة1-4

 237................ دراسة امؼالكة امس ببية بني الاستامثر األجنيب املبارش و متغريات امس ياسة املامية2

 238........................... امؼالكة امس ببية بني الاستامثر األجنيب املبارش و امناجت احملًل اإلجٌليل2-1

 239..................................... امؼالكة امس ببية بني الاستامثر األجنيب املبارش و اإلهفاق امؼام2-2

 240................................... امؼالكة امس ببية بني الاستامثر األجنيب املبارش و اجلباية امؼادية2-3

 241.............................. امؼالكة امس ببية بني الاستامثر األجنيب املبارش و املديوهية اخلارجية2-4



 242............................ امؼالكة امس ببية بني الاستامثر األجنيب املبارش و رصيد املوازهة امؼامة2-5

يف اجلزائر  مؼّوكات الاستامثر األجنيب املبارش :املبحث اخلامس

 244.................................................. حمدودية األداء الاكتصادي و الاجامتغي مإلصالحات1

 244.......................................................................... الاكتصاد اجلزائري اكتصاد ريؼي1-1

  246.............................................................. حساس ية و ىشاشة املاػدة املامية ندلوةل1-2

 246....................................................................................... امبنية امتحتية املتواضؼة2

 249............................................................................... املؼّوكات اإلدارية و امترشيؼية3

 251................................................................................................. مؼّوكات أخرى4

 252.......................................................................................................خامتة امفصل

 253.......................................................................................................اخلامتة امؼامة

 258..............................................................................................اجلداول و األشاكل

 261....................................................................................................املراجع املؼمتدة

 



 امللدمـة اًـامـة

 

 1 

امللدمة اًـامة 

ًلد متزيت س يوات اًدسـًَِات من اًلرن اًـرشٍن بزتاًد اًخدفلات املاًَة من رؤوس األموال حنو اًبدلان اًيامِة، 

ة إىل اسدامثر أحٌيب مبارش و غري مبارش ت ُذٍ اًخدفلات من كروض جتاًر و جسـى اجلزائر حاًَا مبخخَف . حِر حتًو

اًوسااي املخاحة دلهيا الس خلعاب و خذب الاسدامثر األحٌيب و خاضة مٌَ املبارش، و مٌح حوافز ذات أمهَة هبرية 

ـّاةل ًزايدة حرامك رأس املال احللِلي اذلي  ٌَمسدمثٍرن األخاهب ابؾخبار الاسدامثر األحٌيب املبارش وس َةل ُامة و ف

من املالحغ أن ثدفق الاسدامثر األحٌيب خاضة مٌَ املبارش يف اجلزائر . سٌُـىس ابإلجياب ؿىل ثعور الاكذطاد اًوظين

الزال حمدودا ابمللارهة مؽ ما ُو ؿَََ يف اًبدلان اًيامِة األخرى، رمغ أن ملومات الاسدامثر يف اجلزائر ثـخرب يف غاًة 

األمهَة الاكذطادًة؛ إال أن حاةل ؿدم الاس خلرار ؿىل مس خوى الاكذطاد اًوظين و أمور أخرى، حاًت دون ثدفق 

م رؤوس أمواهلم يف مٌاظق حغرافِة أخرى . الاسدامثر األحٌيب املبارش و ثوخَ املسدمثٍرن األخاهب إيل حتًر

   ًلد ؾرفا اًـلدٍن األخرٍين من اًزمن حتوالت خد ُامة من بُهنا سلوط حااط بًرني و زوال اًيؼام الاشرتايك

 اًسوفِيت، و ابمللابي ػِور اًـوملة ٌَوحود و ُميية املؤسسات اًـاملَة ؿىل مجَؽ  و كوثَ اًس َاس َة و املمتثةل يف الاحتاد

        ادلول، خاضة مهنا ضيدوق اًيلد ادلويل و ما ًفرضَ من كِود ضارمة ًخلدمي اًلروض، إىل خاهب اًبيم ادلويل 

اًَخَ يف املَدان و وحودٍ ؿىل اًساحة  ـّ و امليؼمة اًـاملَة ٌَخجارة؛ دفـت بدول اًـامل إىل ثبين هؼام اكذطادي ازبت ف

َة، أال و ُو اًيؼام اًرأسٌليل أو ما ًـرف ابكذطاد اًسوق، و اجلزائر من بني ادلول اًيت ختَت ؿىل اًسابق  اًيؼام ادلًو

.  و اىهتجت اًيؼام الاكذطادي احلر و ذكل من اخي غاًة بـر جعةل اًخمنَة و اًخعور الاكذطادي يف اجلزائر

الاسدامثرات األحٌبَة  و املسدمثٍرن  مؽ ثخـامي اًؼروف و ؿىل ضوء ُذا، أضبحت مجَؽ ادلول و حتت ُذٍ

األخاهب بطورة اجيابَة، ؿامةل بلك ما دلهيا من إماكهَات ؿىل خذب احلجم األنرب مهنا و الاس خفادة مهنا يف لك اجملاالت 

     و اجلزائر ؿىل غرار ُذٍ ادلول . اخملخَفة، و ُذا هؼرا ملا حتللَ ُذٍ الاسدامثرات من ؾوااد ؿىل ادلول املس خلبةل ًِا

و ادلول اًيامِة خاضة، أضبحت يف حاخة ماسة إىل الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة دلفؽ جعةل حمنَهتا يف ػي اًؼروف 

ًِـٌل ًِا من فوااد ثـود ؿىل اًبدل ،اجلدًدة ٌَـوملة  فأضبحت أغَبَة ادلول اًيامِة ثفضي الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة 

ا من مزااي مبارشة و غري مبارشة هلي و املس خلبي يف جمال اًدشغَي و اإلهخاج وحِا و غرُي . اًخىًٌو
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 إال أن ما ُو مالحغ، أن اغَب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة ثأخذ مكلر ًِا ادلول املخلدمة ؾوض ادلول 

اًيامِة، حِر أن ُذٍ األخرية جندُا ثدٌافس ؿىل خذب ما ُو ابق مهنا، و ذكل من خالل ثوفري املياخ املالمئ ًِذٍ 

ًىن ما جيب أن ال . الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة، و ذكل من خالل اس خـٌلل لك األدوات و اًوسااي املخوفرة دلهيا

هغفهل ُو أن ُذٍ الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة ثخـرض إىل اًـدًد من املـركالت، و يه بعبَـة احلال ثبحر ؾن 

املواكؽ األكي خماظر و ؾراكِي؛ و من مت فِيي ثًذلي ادلول املس خلبةل ًِا بىِفِة دكِلة ؿىل ضوء دراسة لك املـعَات اًيت 

فذحت اًباب ؿىل اًيت ًـوملة ل هدِجة. ًِا ؿالكة ابالسدامثر و من بُهنا األدوات املاًَة ٌدلوةل املس خلبَـة أو املضَفة

ةل و اًلطرية األخي، و (احملافغ املاًَة)املبارشة و املاًَة  األحٌبَة الاسدامثرات أمام مرصاؾََ   اُمتت  من متاًعًو

وحِا .  هؼرايت الاسدامثر األحٌيب املبارش حبرنة ؾوامي اإلهخاج ؿرب ادلول مبا فهيا اًـمي و رأس املال و اًخىًٌو

إن كاظرة الاسدامثر األحٌيب املبارش يه اًرشاكت اًـاملَة مذـددة اجلًس َات، ألهنا متكل اًبًِة و اًَِالك اًيت ثلوم 

ي ُذٍ الاسدامثرات من األموال املمَونة و األرابح احملخجزة غري املوّزؿة         بـمََة الاسدامثر يف اخلارج؛ و كد ًمت متًو

ؿادة ما ثلوم ُذٍ اًرشاكت اًـاملَة . و اًلروض اًيت حتطي ؿَهيا سواء من اًرشاكت األم أو املؤسسات األحٌبَة و احملََة

ابسدامثراهتا يف دول ثخوفر ؿىل املوارد اًعبَـَة و اًسوق املياس بة و املوارد اًبرشًة ذات اًىفاءة اًـاًَة يف معََات 

. اإلهخاج

يف اغَب األحِان حيدد الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل أساس وس بة مسامهة املسدمثر األحٌيب يف املشاًرؽ، حىت 

 و حزودٍ  مبخخَف األساًَب يف اإلدارة املرشوعحزودو ًو اكهت وس بة املسامهة مذواضـة، فإن وحود مؤسسة أحٌبَة 

وحِا  ي اًرضوري، و بياء ؿالكات مذعورة مؽ املشاًرؽ احملََة يف  ابًخىًٌو َة، و ابس خعاؾهتا أن حزودٍ ابٍمتًو و املواد األًو

و ًـمي الاسدامثر األحٌيب املبارش يف سوق مٌافسة غري اتمة، ألن . اًبدل املس خلبي ميىن اؾخبارٍ اسدامثر أحٌيب مبارش

ؽ ذات احلجم اًىبري متارس معََاهتا يف بدلان مذـددة  ؽ اًرشاكت مذـددة اجلًس َات يه يف أغَب األحِان مشاًر   مشاًر

. و خمخَفة

و ؿىل ضوء لك ما ذهرانٍ، ما يه املمزيات اًيت ًخطف هبا الاسدامثر األحٌيب املبارش حىت ٍىون معَواب من 

خمخَف دول اًـامل ؟ إن ادلراسات اًيت يف ُذا اجملال كد حددت بـظ ُذٍ املمزيات ملارهة مؽ األشاكل األخرى 

:  ًالسدامثر األحٌيب حِر جند أن
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ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش ثلَي من احامتل حدوث األزمات املاًَة و اًـجز ؾن جسدًد ادلًون و ذكل يف  

 . اًبدل املضَف

ة اًيت ثواخَ اسدامثرٍ، يف حني ثلي ُذٍ اخملاظر اًشامةل اًيت   ة و غري اًخجاًر ًخحمي املسدمثر األحٌيب اخملاظر اًخجاًر

ثواخَ اًبالد املضَف ًالسدامثر األحٌيب املبارش، و من مت ٌس خعَؽ حتمي ثدفلات ماًَة انرب و مس خوى أؿىل من 

 .الاسدامثرات األحٌبَة

وحِا ذما ًؤدي الاس خفادة مهنا من    حرافق الاسدامثر األحٌيب املبارش اًخلٌَات احلدًثة يف اإلدارة و اًدس َري و اًخىًٌو

ؽ اإلهخاحِة  .ظرف ادلوةل املس خلبةل و ٍرفؽ من مـدالت مردودًة املشاًر

إن الاسدامثر األحٌيب املبارش ًؤثر بطورة مؤكذة ؿىل اًرصف احللِلي، و ذكل ألن ثدفلاثَ ختَق يف اًبدلان زايدة يف   

ا و ًًذج ؾن ذكل  َة و اًَد اًـامةل، ذما ًؤدي إىل ارثفاع أسـاُر اًعَب ؿىل مس خَزمات اإلهخاج اًوظين من املواد األًو

.ارثفاع مؤكت يف سـر اًرصف احللِلي يف اًبدل املضَف
1

 

ي الاسدامثرات   كد ثطبح ػروف مزيان املدفوؿات أنرث ثـلِدا يف حاةل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش ٍمتًو

ًىن ُذا اًيوع من الاسدامثر ال ًثري اًلَق . ظَةياإلهخاحِة اًيت ثخعَب اس خرياد مكَة هبرية من اًسَؽ اًرأسٌلًَة و اًوس

د من اًعاكة اإلهخاحِة ٌَبدل املضَف .  ألهَ ًـىس الاسدامثر اإلهخايج اذلي ًٍز

و ؿىل ُذا األساس من اًرضوري أن هدساءل ؾن اًـوامي املؤثرة ؿىل الاسدامثر األحٌيب املبارش، و ما يه 

احملفزات اًيت جساؿد ؿىل اس خلعابَ ؟ فاًـوامي املؤثرة فَِ مذـددة و مذغرية و بـضِا ًخـَق بسَوك املسدمثر األحٌيب 

ة ال ميىن كِاسِا أو اًخأزري ؿَهيا، و ثَـب اًـوامي  اذلي حتمكَ دوافؽ خمخَفة كد ثطي إىل دوافؽ احامتؾَة و حضاًر

ويج و اخنفاض حاكًَف اًيلي  ة و الابخاكرات املاًَة و اًخغري اًخىًٌو            اًَِلكَة املخـَلة بخوزًؽ احملافغ الاسدامثًر

َة دوًرا ُاًما يف حتفزي الاسدامثر األحٌيب املبارش خاضة حنو اًبدلان اًيامِة، مفـؼم  و الاثطاالت و ازدُار اًخجارة ادلًو

           ثدفلات رأس املال اخلاص اكهت ثخوخَ إىل اًبدلان اًيت متخكل برامج اس خلرار ؿىل مس خوى الاكذطاد اًلكي، 

و إضالحات ؿىل مس خوى اًلعاع املايل و اًَِلكي و اًيت ٍرثفؽ فهيا مـدل اًـااد ؿىل الاسدامثر و ثكل اًيت متكل برامج 

ـّاةل  .خوضطة ف

                                         
  .73 ،  ص 1995، ماي آفاق الاكذطاد اًـامليضيدوق اًيلد ادلويل، 1
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ظ    و كد جنحت بـظ ادلول اًيامِة يف احذذاب الاسدامثر األحٌيب املبارش و ذكل مبيح حوافز خمخَفة ٌَخـًو

ؾن اًس َاسات الاكذطادًة غري املس خلرة، و ثخضمن ُذٍ احلوافز برامج خمخَفة من احلوافز اجلبااَة  و اإلؾفاءات ادلرهَة 

ة و أهؼمة رصف أنرث مروهة  . و أهؼمة جتاًر

ًىن ما ُو مالحغ و ال ميىن إغفاهل، أهَ حىت و ًو اكهت احلوافز املميوحة ٌَمسدمثر األحٌيب ؿامال اجيابَا يف 

د من  جشجَؽ الاسدامثر و اس خلعابَ، إال أهَ ال ثوخد ة ؿىل أن اًخحفزيات اجلبااَة حًز دالالت كاظـة و واحضة و كًو

ي، فِياك بدلان ؿدًدة مٌحت حتفزيات ماًَة  و ثيازالت مـخربة الحذذاب  الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل املدى اًعًو

. الاسدامثر األحٌيب املبارش إال أن ُذا األخري بلِت اس خجابخَ ضـَفة 

 و ؿىل ُذا األساس فإن حرنة الاسدامثر األحٌيب ثخأثر حبوافز أنرث أمهَة من اًخحفزيات امللدمة من كبي اًبدلان 

َة األحٌيب اًيت جسـى إىل اس خلعاب الاسدامثر       املبارش، فاملسدمثر األحٌيب هيمت ابًبحر ؾن األسواق و املواد األًو

وحِا و الاس خلرار اًس َايس و اًبحر ؾن مٌاظق ًرفؽ نفاءة مرشوؿاثَ اإلهخاحِة، فذواخد املشاًرؽ األمٍرىِة  و اًخىًٌو

ًطياؿة اًس َارات يف أورواب ُو بدافؽ سد اًعَب احملًل ؿىل اًس َارات األمٍرىِة، نٌل ًخحرك الاسدامثر األحٌيب املبارش 

َة من املياظق األخرى؛ فضال ؾن حترك الاسدامثرات بدافؽ رفؽ اًىفاءة اإلهخاحِة من  بدافؽ احلطول ؿىل املواد األًو

فامليخوخات نثَفة الاس خخدام ٌَـمي وطياؿة . خالل الاسدامثر يف بدلان حمتخؽ ابخنفاض حاكًَف اًـمي كِاسا بإهخاحِهتا

اًساؿات كد اهخلَت من اًَاابن إىل اتًوان و ماًزياي، و ضياؿات اًًس َج كد مترنزت يف اًِيد و مرص، و يف هفس 

وحِة ًـخرب احد اًـوامي احملرنة ًالسدامثر األحٌيب املبارش نلِام بـظ اًرشاكت  اًوكت فإن اًبحر ؾن املـرفة اًخىًٌو

وحِات املخلدمة يف ُذا املَدان ؽ الاًىرتوهَات يف اًوالايت املخحدة هبدف احلطول ؿىل اًخىًٌو    . األملاهَة برشاء مشاًر

ة يف اًخأزري ؿىل  أمهَة اًـوامي و كد خاءت يف ُذا اًطدد ؿدة دراسات أندت ؿىل الاكذطادًة و اًس َاس َة و احلضاًر

.  اًخوزًؽ اجلغرايف ًالسدامثر األحٌيب املبارش

يه دراسة حتََََة ًٌَشاط املايل ٌَلعاع اًـام و ما س َدذبؽ ُذا اًًشاط من ( Fiscal policy)اًس َاسة املاًَة "

"آاثر ابًًس بة خملخَف كعاؿات الاكذطاد اًوظين 
1

         و يه ثخضمن يف ما ثخضميَ حىَِفا مكَا حلجم اإلهفاق اًـام  .

و اإلٍرادات اًـامة  و نذكل حىَِفا هوؾَا ألوخَ ُذا اإلهفاق و مطادر ُذٍ اإلٍرادات من اخي حتلِق أُداف مـَية يف 

                                         
1

.  21، ص 1972، دار اٍهنضة اًـربَة، ظبـة املاًَة اًـامة و اًس َاسة املاًَة ؾبد امليـم فوزي، 
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و ًلد ثعورت فَسفة اًفىر املايل . ملدمهتا اٍهنوض ابالكذطاد اًوظين و دفؽ جعةل اًخمنَة و حتلِق اًـداةل الاحامتؾَة

ة هَزن   ثعورا شامال مٌذ أوااي اًلرن اًـرشٍن، و كد ثأثرت نثريا ابًفىر الاكذطادي احلدًر اذلي هبؽ من هؼًر

Keynes َة اًـامة ٌَـٌلةل و اًفاادة و اًيلود "   يف نخاب  " .اًيؼًر

مٌـعفـِا احللِلي بـد األزمات الاكذطادًة و ؿىل األخص األزمة ( Fiscal policy ) ًلد ؾرفت اًس َاسة املاًَة

، فعاًب بـدُا األفراد برضورة ثدخي ادلوةل يف املَدان 1929اًـاملَة اًيت احذاحت أرخاء اًـامل بداًة من س ية 

الاكذطادي ٌَحد من وكؽ ُذٍ األزمات ؿىل مس خوامه املـُيش و الاحامتؾي، و ُىذا أضبحت ادلوةل يف نثري من 

اًبدلان حرى من واحهبا ثوحَِ الاكذطاد اًوظين، و نذكل أضبحت اًرضااب و اًلروض وس َةل ثيفِذ ال جمرد وس َةل 

اةل ًخحلِق أُداف اكذطادًة و احامتؾَة ـّ و ًلد اػِر . حتطَي إٍرادات ماًَة ٌَخزاهة اًـمومِة، حِر أضبحت وس َةل ف

أمهَة ادلور اذلي ثَـبَ اًس َاسة املاًَة يف حتلِق الاس خلرار الاكذطادي، و هَف  (J M Keynes)حون ماًيارد هَزن 

اًـامة و اإلٍرادات اًـامة جس خعَؽ أن ثؤثر يف مس خوايت ادلخي   اًيفلات أهواع ملس خوايت و اأن اًس َاسة املاًَة بخىَِفَ

و ؿىل ضوء ما ذهرانٍ، فـىل ادلوةل أن ثخدخي ابس خـٌلل س َاس هتا املاًَة، و ُو ما ًعرح إشاكًَة األدوات . اًوظين

اًَهتا املس خخدمة ٌَخأزري يف احلَاة الاكذطادًة  و اًخلََي من اًفوارق الاحامتؾَة ـّ و ؿَََ فادلراسة . املس خـمةل و ف

. س خحاول أن ثربز مدى أمهَة أدوات اًس َاسة املاًَة يف اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش

الس خلعاب الاسدامثر  (اًس َاسة الاهفاكِة، اًس َاسة اجلبااَة)و ؿىل أساس اس خـٌلل أدوات اًس َاسة املاًَة 

 املبارش، س يحاول من خالل ُذٍ ادلراسة أن هـرف ما يه أمه اًراكئز األساس َة املـمتدة من ظرف اجلزائر يف  األحٌيب

ما خيص س َاس هتا الاهفاكِة اًـمومِة و س َاس هتا اجلبااَة و املـمتدة من ظرفِا جلَب و اس خلعاب  الاسدامثر األحٌيب 

س يحاول حتََي لك من اًس َاسة الاهفاكِة و اًس َاسة اجلبااَة يف اجلزائر و ارثباظِا حبجم . املبارش إىل مٌعلهتا اجلغرافِة

و ما ُو مالحغ أن ما بدًخَ اجلزائر يف اًس يوات األخرية و ثبدهل حاًَا من . ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش

إضالحات من اخي حتلِق اًخوازن الاكذطادي و املايل، إال أن مس خوى الاسدامثر األحٌيب املبارش ًبلى دون مس خوى 

ة اخملخَفة اخلاضة . ظموحات اجلزائر و أن أغَبُهتا يف كعاع احملروكات س يحاول نذكل اًخـرض إىل اًلواهني اجلزائًر

ابالسدامثرات األحٌبَة، و مـرفة جحم اًخدفلات من الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة اًيت جس خفِد مهنا اجلزائر، مؽ اًرحوع 
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إىل مـرفة أمه املـركالت اًيت ثلف يف وخَ الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اجلزائر و أمه األس باب اًيت جتـي اجلزائر ال 

. جس خفِد نثريا من ثدفلات رؤوس األموال األحٌبَة املبارشة

: إشاكًَة ادلراسة

مذعورة و أهؼمة ماًَة و بيىِة  َُلكَة مفن أمه ؾوامي خذب الاسدامثر األحٌيب املبارش، وحود بًِة كاؿدًة و

ة، ثوفر مٌاخ اكذطادي و احامتؾي حمفز ذلكل و ؿىل أساس ُذا، هتدف ادلراسة إىل اًخـرف ؿىل الاسدامثر األحٌيب . كًو

املبارش من حِت ظبَـخَ، و اجتاُاثَ و اًـوامي املؤثرة فَِ و جحم الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اجلزائر و حتََي 

املخغريات الاكذطادًة املؤثرة ؿىل مٌاخ الاسدامثر األحٌيب املبارش، مؽ اًخعرق إىل مـرفة س َاسة اجلزائر يف جمال 

، ُذٍ األخرية ( Fiscal policy )اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل أساس اس خـٌلل أدوات اًس َاسة املاًَة

ا أمه حمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ُذٍ ادلراسة، و من مت   اًيت سدشلك حمورا أساس َا يف اًخحََي، ابؾخباُر

 : فميىن ثفطَي اإلشاكًَة إىل اًدساؤالت اآلثَة

ما ُو  الاجتاٍ اًـام ًخدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًـامل؟  

 ما يه حمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش من انحِة اًس َاسة املاًَة؟

 ما ُو حتََي الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اجلزائر ؟

  اجلزائر  يف (املاًَة اًـامة ابخلطوص)الاكذطادًة اًيت ختص اًس َاسة املاًَة  ما يه ظبَـة اًـالكة بني املخغريات

 و الاسدامثر األحٌيب املبارش دامئا يف اجلزائر ؟

 لك ُذٍ اًدساؤالت سوف جشلك احملاور األساس َة يف ُذٍ ادلراسة، حِر سوف متىٌيا اإلخابة ؾهنا من 

. جشخَص حاةل اجلزائر و ؿالكة اًس َاسة املاًَة ابالسدامثر األحٌيب املبارش يف إظار اس خلعابَ و احذذابَ

: و ؿَََ س خىون ادلراسة مبيَة ؿىل اًفرضَات اًخاًَة

ُياك اًـدًد من ادلراسات رنزت ؿىل آاثر اًخحفزيات اجلبااَة و اكهت اًيخاجئ مذضاربة، فبـظ :  اًفرضَة األوىل

ا اًبـظ اآلخر  ادلراسات وخدت أن ًإلؾفاءات اجلبااَة أثر اجيايب ؿىل خذب الاسدامثر األحٌيب املبارش، بُامن اؾخرُب

ا سَيب، بُامن اًبـظ اآلخر أػِر أن اإلؾفاءات اجلبااَة حىون مؤثرة اجيابَا إذا اكهت اًـوامي  من ادلراسات أن أثُر

  ؿىل أثر اًس َاسة اجلبااَة بأدواهتا اخملخَفة من حتفزيات حبااَة و إضالحات رضًبِة ُذٍ اًفرضَةحرحىز. األخرى مذوفرة
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 و بياءا ؿىل ُدا فاًفرضَة يه ال ًوخد أثر ٌَخحفزيات اجلبااَة ؿىل اس خلعاب .ؿىل اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش

 .الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اجلزائر

فاًبًِة اًخحخَة اًضـَفة ثلَي من فرص ادلوةل  اثطاالت و مواضالت،  و ما ٍرثبط هبا مناًبًِة اًخحخَة: اًفرضَة اًثاهَة

هؼرا ألهنا س خؤدي إىل حتمي اًرشنة ًخاكًَف أنرث و ُو ما ًخـارض مؽ إسرتاثَجَة يف خذب الاسدامثر األحٌيب املبارش 

و ؿَََ س َىون ادلور ؿىل اإلهفاق اًـام و أثرٍ ؿىل حتسني اًبًِة اًخحخَة و من مت ؿىل اس خلعاب . اًرشاكت اًـاملَة

. الاسدامثر األحٌيب املبارش

، فلكٌل زاد جحم اًعَب أو جحم سوق ادلوةل املضَفة لكٌل حـَِا ذكل سوكا أنرث خاذبَة جحم اًسوق: اًفرضَة اًثاًثة

 ، و ُيا ًأيت دور اًس َاسة املاًَة ولك يف حتفزي اًعَب ًالسدامثر و خاضة ابًًس بة ًالسدامثر اذلي خيدم اًسوق احملًل

 . و من مت زايدة اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش

: أُداف ادلراسة

اهعالكا من مدى أمهَة الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًخمنَة الاكذطادًة ألي بدل اكن، و اهـاكساثَ  و دورٍ يف 

ؽ اخملخَفة داخي اًبالد، خاءت فىرة اًغوص يف أؾٌلق ُذا املوضوع اًِام يف اكذطادايت ادلول اًيامِة، اًيت  دمع املشاًر

ة اخملخَفة  و ذكل من أخي اس خلعاب لك ما ُو حِد  جسـى خاُدة إىل دمع وشاظِا الاكذطادي بلك احملفزات الاسدامثًر

ـّال من ذكل  .  و ف

حِر س يحاول من خالل ُذٍ ادلراسة املخواضـة أن هربز أمهَة أدوات اًس َاسة املاًَة وـوامي خذب 

و إػِار و حتََي . الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة و ثعبَلِا ؿىل اجلزائر مكحّددات راُس َة ًالسدامثر األحٌيب املبارش

اًـالكة اًيت جتمؽ ما بني اًس َاسة املاًَة و ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًواردة إىل اجلزائر ًفرتة ذمخدة ما بني س ية 

لة املربـات اًطغرى الاؾخَادًة  ( س ية 39 ) 2009  إىل غاًة س ية 1970  و اخذبار اًخاكمي OLSمس خـمَني ظًر

املزتامن و منوذج ثطحَح اخلعأ، مناذج أشـة الاحندار اذلايت ذات املخجَ من أخي إػِار الاس خجاابت ادلفـَة و اخذبار 

 .  Grangerاًس ببِة ًـ 
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: مهنجَة ادلراسة

س خلوم ادلراسة ؿىل املهنج اًوضفي دلراسة اجلاهب اًيؼري، مـمتدٍن يف ذكل ؿىل أساًَب اًخحََي الاكذطادي، 

و ؿىل املهنج اًمكي اًخحًََل دلراسة األمور اًخعبَلِة ملوضوع ادلراسة، مـمتدٍن يف ذكل ؿىل أساًَب الاكذطاد اًلِايس 

ة الاكذطادًة يف ُذا املَدان و ثدكِق املـَومات املخوضي إٍهيا . ًخأهَد ما خاءت بَ اًيؼًر

 :ادلراسات اًسابلة

معَت ادلراسة ؿىل حتََي حمّددات اًعَب ؿىل الاسدامثرات األحٌبَة يف األردن و ظرق ( 1994)هضال غرابََ 

احذذابَ و اًـوامي اًيت حتد من اًعَب ؿىل مثي ُذا اًيوع من الاسدامثرات يف األردن، و ثوضي اًباحر من خالل 

ـّاال ًلك من جحم اًياجت احملًل اإلحٌليل و الاس خلرار اًس َايس و الاكذطادي  هخاجئ ادلراسة إىل أن ُياك ثأزريا اجيابَا و ف

.يف خذب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة
1

  

 ُدفت ادلراسة إىل مـرفة املوكف األردين من الاسدامثر ( "2001 )ؾبد امليـم اًس َد ؿًل، سـد حسني 

األحٌيب املبارش و اًدسَِالت اًلاهوهَة و الامذَازات اًلاهوهَة األخرى اًيت كدرما األردن ٌَمسدمثر األحٌيب جلدبَ 

ًالسدامثر يف األردن، نٌل ثعركت ادلراسة إىل جحم و مـدالت منو و جماالت وشاط الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة يف 

األردن، و كد خَطت ادلراسة إىل أن  الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة كد احنرصت يف اًلعاؿات اًطياؾَة و اًس َاحِة 

.نٌل خَطت إىل أن مسامهة الاسدامثر األحٌيب املبارش يف حمنَة الاكذطاد األردين اكهت ضئَةل
2

 

اس خـرض اًباحر يف ػي ادلراسة أمه مؼاُر اًـوملة الاكذطادًة  و خاضة ما ثـَق  ( 2001 )انيج بن حسني 

مهنا ابالسدامثرات األحٌبَة املبارشة ونذكل الاجتاُات اًـامة ًالسدامثرات األحٌبَة املبارشة ؿىل اًطـَد اًـاملي، نٌل 

ُدفت إىل وشف أمه اًـلبات اًيت ثلف أمام املسدمثٍرن يف اًبدلان اًـربَة، و كد خَطت ادلراسة إىل أن زايدة اًخجارة 

و املياسب ٌَبدلان اًـربَة يف ػي اًـوملة و إىل  بني ادلول اًـربَة و خَق اًخاكمي الاكذطادي بُهنا ٌُل اخملرج األفضي

.مضاؾفة الاسدامثرات و زايدة فرضِا يف اًوظن اًـريب
3

 

                                         
1
. 1997ب، خامـة اًريموك، أربد ، األردن، /1، اًـدد 13، جمةل أحباث اًريموك، اجملدل حمّددات اًعَب ؿىل الاسدامثر األحٌيب يف الاكذطاد األردينهضال غرابََ،  

2
، املؤمتر اًـَمي اًثاين حول الاسدامثرات (1999- 1970 )الاسدامثر األحٌيب املبارش يف األردن، جحمَ، َُلكَ، و اجتاُاثَ و آاثرٍ اًخمنوًة  ؾبد امليـم اًس َد ؿًل، سـد حسني،  

.2001 أاير 9 و 8اخلارحِة يف اًخمنَة و اهـاكساهتا ؿىل الاكذطاد األردين، خامـة أربد األََُة، خالل اًفرتة 
3
، املؤمتر اًـَمي اًثاين حول الاسدامثرات اخلارحِة يف اًخمنَة  و اهـاكساهتا واكؽ و آفاق ثعوٍر الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة يف اًبدلان اًـربَة يف ػي اًـوملة انيج بن حسني،  

. 2001 أاير 9 و 8ؿىل الاكذطاد األردين، خامـة أربد األََُة، خالل اًفرتة 
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ُدفت ادلراسة إىل اًخـرف إىل الاسدامثر األحٌيب املبارش يف األردن، من حِر  ( 2002 )َُي جعمي مجَي 

ب الاسدامثر األحٌيب املبارش و كد أشارت ذظبَـخَ و اجتاُاثَ و اًـوامي املؤثرة فَِ، مؽ اًخعرق إىل هجود األردن جل

ادلراسة يف هخاجئِا إىل أن رؤوس األموال اًـربَة و األحٌبَة املسدمثرة يف األردن كد اجتِت حنو كعاؾي اًطياؿة و اًخجارة 

.ابدلرخة األوىل و كد ثوضَت إىل أن ؿامي اًياجت احملًل اإلحٌليل اكن هل أثر هبري ؿىل الاسدامثر األحٌيب املبارش
1

   

د من  ( 2002 )رسمد هوهب ادلَي  كدمت ادلراسة ؾرضا حول س باكات ادلول اًـربَة يف معََة اس خلعاب املًز

د من األرابح     الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة و نذكل دور اًرشاكت مذـددة اجلًس َات يف اًخيافس ٌَحطول ؿىل املًز

و اًخوسؽ ؿىل املس خوى اًـاملي، و كد اس خخَطت ادلراسة بـظ الاس خًذاخات من أبرزُا اًخباٍن و الاخذالف بني 

ادلول اًـربَة حِر حرى ثطيَف ادلول إىل أربـة ٍلوؿات، اجملموؿة األوىل ثضم لك من اًسـودًة و مرص، اجملموؿة 

.اًثاهَة ثضم اًبحٍرن، اجملموؿة اًثاًثة ثضم ثووس و اٍمين أما اجملموؿة اًرابـة و األخرية فذضم بلِة ادلول اًـربَة
2

 

ُدفت ادلراسة إىل اًخـرف ؿىل احملّددات األساس َة ًالسدامثر األحٌيب  ( 2004)هنةل َلد اًس باؾي و آخرون 

  و ثوضَت ادلراسة إىل أن لكPanel data حِر مث اس خخدام منوذج احندار 2001 إىل 1986املبارش يف مرص ًفرتة 

من اًـوامي اًـاملَة و اًـوامي احملََة ًِا أمهَة يف خذب ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل مرص، و كد اخذَفت 

ت ؿىل دوةل بـَهنا   هخاجئ ُذٍ ادلراسة ؾن ادلراسات األخرى سواء ادلراسات امللارهة بني ادلول و ادلراسات اًيت أحًر

ت الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ؿدم وحود منط مس متر ًخدفلات ُذا األخري إىل مرص .و اًيت ثياًو
3

  

ُدفت ادلراسة إىل اًخـرف ؿىل واكؽ الاسدامثرات األحٌبَة يف ادلول اًـربَة من حِر  ( 2004)مٌاور حداد 

           جحمِا و اًخوزًؽ اًلعاؾي و اجلغرايف ًِا، ابإلضافة إىل دراسة واكؽ الاسدامثرات اًـربَة خارج حدودُا اًـربَة 

و الاسدامثرات اًـربَة اًـربَة، و كد وضَت ادلراسة إىل أن ادلول اًـربَة أكي مٌاظق اًـامل اس خلعااب ًالسدامثرات 

.األحٌبَة املبارشة
4

 

ُدفت ادلراسة إىل كِاس و حتََي أثر الاسدامثر . 2003 إىل 1976ٌَفرتة املمخدة من  ( 2005 )دراسة أبو ًَىل 

لة املربـات اًطغرى الاؾخَادًة   و أشـة OLSاألحٌيب املبارش و املس خوردات ؿىل اٍمنو الاكذطادي يف األردن بعًر

                                         
1
. 2002، خامـة أربد األََُة، األردن، 1، جمةل أربد ٌَبحوث و ادلراسات، اًـدد الاسدامثر األحٌيب املبارش يف األردن و حمّدداثَ َُي جعمي مجَي،  

2
. 2002، مارس 88، جمةل اإلداري مبـِد اإلدارة اًـامة، مسلط، سَعية ؾٌلن، اًـدد الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلول اًـربَة و س باكات امليافسةرسمد هوهب ادلَي،  

3
.2004، مرنز دمع اًلرار، كعاع اًخحََي الاكذطادي، ًوهَو منوذج كِاس حمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف مرص هنةل َلد اًس باؾي و آخرون،  

4
ا،  مٌاور حداد،   . 2004جمةل  أحباث روس َاكدا، خامـة سىِىدة، اجلزائر واكؽ الاسدامثرات اًـربَة و آفاق ثعوٍُر
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 و خَطت ادلراسة إىل أن الاسدامثر األحٌيب املبارش و املس خوردات ٌساٌُلن يف منو الاكذطاد VARالاحندار اذلايت 

.األردين
1

 

 اس خـرض خالًِا جحم مطادر ثكل الاسدامثرات و اًخوزًؽ اجلغرايف ًِا، و ثوضَت  Chung  ( 1978)دراسة  

د  احلجم اًلكي من ادلراسة إىل أن الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة ثؤثر اجيابَا ؿىل اٍمنو الاكذطادي من هجة و حًز

.ًالسدامثرات يف اًطني من هجة أخرى
2

  

معَت ُذٍ ادلراسة ؿىل إبراز اآلاثر الاجيابَة و اًسَبَة ًالسدامثر األحٌيب  Wai, Wang ( 1982 )دراسة 

ت ادلول اًيامِة، و ثوضَت إىل أن ُياك آاثر اجيابَة إذا مت ثوحهيِا إىل ضياؿات ذات ضةل اياملبارش ؿىل اكذطاد

ـّال يف حتسني حودة اًطياؿات احملََة و زايدة ثيافسُهتا اًـاملَة، و حيفز نثريا  ابًطياؿات احملََة ذما ٌسامه بشلك ف

ا سَيب .الاسدامثر احملًل، أما إذا وهجت ُذٍ الاسدامثرات إىل ضياؿات مٌافسة ٌَطياؿات احملََة فس َىون أثُر
3

 

اؾمتدت ادلراسة ؿىل حتََي ثأزري ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل مـدل منو  Salts ( 1992 )دراسة 

الاسدامثر األحٌيب املبارش و مـدل   دوةل انمِة، و خَطت إىل أن ُياك ارثباط ؾىيس بني75اًياجت احملًل اإلحٌليل ًـ 

 نٌل ثوضَت ادلراسة إىل أن اًيخاجئ اًخعبَلِة املخوضي إٍهيا ال 1980 و 1975منو اًياجت احملًل اإلحٌليل يف اًفرتة ما بني 

ة مـَية .ثخفق مؽ هؼًر
4

 

رنّزت ادلراسة ؿىل إبراز اًـالكة ما بني الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة و منو  Pfaffermayr ( 1994 )دراسة 

 من أخي حتدًد اًخأزري اًلكي ًالسدامثرات Grangerاًطادرات يف اٍمنسا، اس خـمَت ادلراسة اخذبار اًس ببِة ًـ 

األحٌبَة املبارشة و اًطادرات ؿىل الاكذطاد اٍمنساوي، و كد ثوضَت ادلراسة إىل أن ُياك ؿالكة س ببِة بني املخغرٍين 

يف الك الاجتاُني، و أن ُياك احامتًَة ًوحود ثأزري اجيايب ًزايدة الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة ؿىل اًطادرات، و ثأزري 

.سَيب ٌَطادرات ؿىل الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة
5

 

                                         
1
. 2005، رساةل ماحس خري غري مًشورة، خامـة اًريموك، أثر الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل اٍمنو الاكذطادي يف األردن أبو ًَىل،  

2
 Chung, C, The role of foreign direct investment in Chinas post,Economic development, World development,Vol23,N°4,1978. 

3
 Wai T, Wang C-H, Determinants of private investment in developing countries, The journal of development studies, Vol 19, N° 1, 

pp 19-35, 1982. 
4

 Salts I S, The negative correlation between FDI and economic growth in third world: theory and evidence , Rivista internazional di 

scienze economiche commerciali, pp 617-633, 1992. 
5

 Pfaffermayr M, Foreign direct investment and exports: a time series approach, Applied economics, 26, pp 337-351, 1994. 
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رنزت ادلراسة ؿىل ثأزري الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة ؿىل لك من اٍمنو الاكذطادي  Karel ( 1995 ) دراسة

و احلساب اجلاري يف مزيان املدفوؿات، و ثوضَت إىل أن ًالسدامثرات األحٌبَة ملبارشة أثر اجيايب ؿىل لك من 

.الاسدامثرات اخلاضة و اٍمنو الاكذطادي، و أهنا ثؤثر سَبا ؿىل مزيان املدفوؿات
1

 

اُمتت ُذٍ ادلراسة ببـظ حمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلول  Singh , Jun  ( 1995 )دراسة 

اًيامِة، من خالل حتََي كِايس ًـدد من املخغريات ؿىل رأسِا الاس خلرار اًس َايس و اخملاظر اًس َاس َة، اًوضؽ 

لة دمج اًبَاانت املخـَلة . الاكذطادي، إضافة إىل بـظ مذغريات الاكذطاد اًلكي حِر كامت ادلراسة ابس خـٌلل ظًر

ابدلول اًيامِة حمي ادلراسة، و خَطت إىل أن الاس خلرار اًس َايس حمّددا هل أمهَة يف خذب الاسدامثر األحٌيب املبارش، 

.نٌل أوحضت ادلراسة أن اٍمنط اًخطدٍري ُو احملّدد اًلوي يف خذب دوةل انمِة ًالسدامثر األحٌيب املبارش
2

 

و يه دراسة مشَت لك من أملاهَا، فروسا، اًعاًَا، اًٍريدا، اًربثغال،  Katrakilidis ( 1997 )دراسة 

ت ادلراسة أن جرشح اًـالكة ما بني ضايف ثدفق الاسدامثر األحٌيب املبارش و ٍلوؿة  اًوالايت املخحدة و اًَاابن، حاًو

اًياجت اإلحٌليل احملًل احللِلي،مـدل اًخضخم، األحور  )من املخغريات الاكذطادًة ؿىل شلك بَاانت سالسي زمٌَة 

و ثوضَت ادلراسة إىل أن ُياك اخذالف واحض بني . ابس خخدام اخذبار اًخاكمي املزتامن (...الامسَة، سـر اًرصف

اًامنذج املس خـمةل رمغ اًخلارب اًىبري بني اكذطادات ُذٍ ادلول، حِر أػِرت اًيخاجئ أن مذغري اًخضخم و اًياجت 

اإلحٌليل احملًل احللِلي و األحور اكن ًِا ادلور املِم يف اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش يف لك من اًٍريدا و اًربثغال 

و يه ادلول األكي ثلدما، أما يف ما ًخـَق ابدلول األنرث ثلدما فاكهت اًيخاجئ خمخَفة ًىهنا جشرتك يف ثأزري سـر اًرصف 

.ؿىل اًخدفلات حنو ُذٍ ادلول
3

  

ت ادلراسة ؿىل  Borensztein et al ( 1998 )دراسة   دوةل انمِة ًفرتة ؾلدٍن من اًزمن، حِر 69أحًر

ا أن اٍمنو يف ادلول اًيامِة ًـمتد ؿىل املوارد اًبرشًة  و الاسدامثر األحٌيب املبارش         وضـت ُذٍ ادلراسة يف اؾخباُر

وحِا  و ٌسامه يف زايدة اٍمنو الاكذطادي  و أزبدت ادلراسة أن الاسدامثر األحٌيب املبارش ًـد املطدر اًراُيس ٌَخىًٌو

                                         
1
 Karel, J, The macroeconomic effect of direct foreign investment, the case of Thailand, World development,Vol 23,N°2, 1995. 

2
 Singh H, Jun W, Some new evidence of determinations of foreign direct investment in developing countries, World bank, working 

paper, 1995. 
3

 Katrakilidis C P, Macroeconomic environment and foreign direct investment Nrt flow: an empirical approach, RISEC, I(44), pp 

375-389, 1997. 
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أنرث من الاسدامثرات احملََة، و كد كدمت ادلراسة ثوضَات ٌدلول اًيامِة جشري إىل رضورة اًرتنزي ؿىل ثلدمي 

.اًدسَِالت و احلوافز ٌَمسدمثر األحٌيب
1

   

اُمتت ادلراسة ابالسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلول اًيامِة،   Mallampally, Sauvant ( 1999 )دراسة 

حِر أػِرت مدى اُامتم ُذٍ ادلول بخحسني املخغريات املؤثرة ؿىل اًرشاكت اًـاملَة من حِر ثفضََِا ًبـظ املواكؽ 

ؿىل األخرى، ومعَت ؿىل ثلس مي حمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل ٍلوؾخني، األوىل ثضم لك من س َاسات 

اخلوضطة، اًس َاسة اجلبااَة و الاس خلرار الاكذطادي و اًس َايس ٌَبدل، أما اًثاهَة جفمـت ثوفر املوارد، و جحم اًسوق 

و اىهتت ادلراسة إىل أن األسواق اًـاملَة اخلاضة ابالسدامثر األحٌيب املبارش أضبحت شدًدة . و مزااي حاكًَف اإلهخاج

.امليافسة، حِر أن اًس َاسات اًخلََدًة مل ثـد مبلدورُا اس خلعاب اًلدر األنرب من اًخدفلات
2

 

ا أن الاسدامثر األحٌيب املبارش ُو أحد حمّددات  Yanrui ( 2000 ) دراسة  حِر أخذت ادلراسة يف اؾخباُر

ر، و كد اس خخدمت ادلراسة داةل  وحِا و اإلدارة احلدًثة و اًبحر و اًخعٍو -Cobbاٍمنو الاكذطادي و مطدر اًخىًٌو

Douglas حِر بًَت أن اًخعور  (اًـمي، الاسدامثر احملًل، الاسدامثر األحٌيب  ) ًفحص اًـالكة بني املخغريات اًخاًَة

وحِا احلدًثة و نفاءة اس خخدام رأس املال و مـدالت اإلهخاج و اًبًِة اًخحخَة  اذلي حتلق يف اًطني اكن هدِجة اًخىًٌو

.املخعورة
3

   

ا ؿىل اٍمنو  Bouklia, Zatla ( 2001 )دراسة  اُمتت ادلراسة مبحّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش و أثُر

الاكذطادي يف دول حٌوب و رشق اًبحر األبَظ املخوسط، و اس خخدمت منوذج الاحندارات املدجمة، و مجـت 

املخغريات اًخاًَة، مـدل منو هطُب اًفرد من اًياجت احملًل اإلحٌليل، الاسدامثر يف اًبًِة اًخحخَة، درخة الاهفذاح 

الاكذطادي نًس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل، مـدل اًخضخم، اًلروض املميوحة ٌَلعاع اخلاص نًس بة من اًياجت احملًل 

و ثوضَت ادلراسة إىل ضـف ثأزري مذغريات ادلراسة ؿىل خذب . اإلحٌليل و جعز املوازهة نًس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل

                                         
1
 Borensztein, E, De Gregorio, J, and Lee, J.W, How does Foreign investment affect growth?, Journal of international economic, 45, 

1998.  
2
  Mallampally P, Sauvant K, Foreign direct investment in developing countries, Finance and developing magazine, Mrch 1999.  

3
 Yanrui, W, Measuring the perfermance of foreign direct investment, case study of China, Economic letters, N°66, 2000. 
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الاسدامثر األحٌيب املبارش حنو ُذٍ ادلول، ما ؿدا درخة الاهفذاح الاكذطادي اذلي سامه بطورة واحضة يف الاس خلعاب 

. 1997- 1976خالل فرتة ادلراسة 
1

 

وحِا  Choong et al  (2004 )دراسة  ُدفت ادلراسة إىل حبر منو اًلعاع املايل احملًل من خالل هلي اًخىًٌو

وحِا اجيابَا  املخلدمة إىل بدلان خمخارة، و ثوضَت ادلراسة إىل أن ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش ختَق ثلدما حىًٌو

ي فلط يف حاةل حتلِق ثلدم يف الاسدامثرات احملََة، و من مناذج املدى اًلطري ٌَبدلان املدروسة أن  ؿىل املدى اًعًو

سَوك الاسدامثر األحٌيب املبارش و ثأزريٍ ؿىل اٍمنو الاكذطادي ًؤدي إىل إماكهَة منو اًلعاع املايل اًـام يف خمخَف 

.اًبدلان األخرى، رمغ الاخذالفات يف اًس َاسات املاًَة و اٍمنو اًطياؾي إضافة إىل األبـاد احملََة األخرى
2

 

و مشَت ادلراسة لك من اهدوهُس َا، ماًزياي، اًفَبني، اتًالهد، س يغافورة  AL-Massaied ( 2004 ) دراسة 

و ثبني من خالل . ARDLو كد اس خخدمت ادلراسة مهنجَة الاحندار اذلايت املخباظئ زمٌَا  ( 2002-1961 )يف اًفرتة 

ادلراسة أن جشجَؽ الاسدامثرات احملََة و خذب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة ٌساٌُلن يف حتفزي اٍمنو الاكذطادي و أن 

ة و اًوساظة املاًَة ثـززان الاسدامثر األحٌيب املبارش و الاسدامثر احملًل و اٍمنو الاكذطادي، و أن  اًس َاسات اًخطدًٍر

          اًخعور يف رأس املال اًبرشي ًؤدي إىل خذب الاسدامثر األحٌيب املبارش و حتفزي اٍمنو خطوضا يف س يغافورة 

.و ماًزياي
3

   

 حِر أوحض من خالل ُذٍ ادلراسة مدى أمهَة أدوات اًس َاسة املاًَة يف  Joshua A,B  (2006)دراسة  

لِة و اًيت اكهت حمي ادلراسة، و أػِرت ادلراسة أن  زايدة منو ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف بـظ ادلول اإلفًر

ُياك بـظ ادلول اًيت جنحت فهيا أدوات اًس َاسة املاًَة ؿىل غرار اًخحفزيات اجلبااَة و اإلهفاق اًـمويم يف زايدة 

و كد . ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش و ُياك بـظ ادلول اًيت مل ثيجح فهيا و مل ٍىن ًِا األثر اًواحض يف ذكل

.اؾمتدت ادلراسة حتََال وضفِا و كِاس َا من خالل اس خـٌلل املربـات اًطغرى الاؾخَادًة و مذجِات الاحندار املخـدد
4
  

                                         
1
 Bouklia R, Zatla N, The FDI determinants and its effects on the economic growth in south and east mediterranean, Marcella, 

france round table conference, March 30
th
 , 2001. 

2
 Choong, C, K, et al, FDI, Economic, Growth and economic sector development (compartive analysis), ASEAN economic bulletin, 

Vol 21, N°3, 2004. 
3
 Al-Massaied, S, W, FDI, Domestic investment and economic growth, Evidence from Asian-5, PHD, Thesis, University of Petra 

Malaysai, 2004. 
4

 Joshua A,B, Fiscal policy and the grouwth of foreign direct investment in Sub-Saharan Africa ( selected countries : Ghana, Kenya, 

Nigeria, and South Africa), theses Ph-D, December 16, 2005, ProQuest 2006 
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Baltagi et al( 2007) دراسة
1

 يه دراسة راادة كامت بخلدٍر منوذج مـلد ًالسدامثر األحٌيب املبارش مت 

حرحِحَ ابؾامتد اًوزن اًًس يب ٌدلول ًألخذ بـني الاؾخبار ًألثر اًبُين و اًالبُين، حِر أندت ُذٍ ادلراسة ؿىل وحود 

اسدامثر أحٌيب مبارش أفلي و معودي ابإلضافة إىل وحود واهجة ثطدٍر و اسدامثر معودي مـلد ًـمتد ؿىل اًرأس املال 

. املـريف

Peridy( 2010 ) و Uttamaدراسة 
2

اجلزائر، مرص،  )  MENA، ويه دراسة مشَت جسـة دول من اًـ 

. أندت ادلراسة ؿىل أمهَة احملّددات اًبًَِة و اًالبًَِة (إرسااَي، األردن، ًبيان، املغرب األكىص، سوراي، ثووس و حرهَا

من أمه ُذٍ احملّددات هذهر جحم اًسوق، جشابَ جحم اًسوق، ثوفر اًَد اًـامةل املاُرة، و كد أندت ؿىل أن إسرتاثَجَة 

  . واهجة اًخطدٍر يه اإلسرتاثَجَة األرحج ًالسدامثر األحٌيب املبارش ادلاخي إىل ُذٍ ادلول

ا لكِا، و كد مقيا ابخذطار أمهِا و ختطَص مبحر  إضافة إىل دراسات أخرى ال ًدسؽ اجملال ذلهُر
*

اكمي ًِا 

ًىرثهتا، و ُذا إن دل ؿىل يشء فإهَ ًدل ؿىل مدى اُامتم اًباحثون بؼاُرة الاسدامثر األحٌيب املبارش و مدى أمهَخَ 

. يف الاكذطادايت احلدًثة

ت ُذا املوضوع كد رنزت ؿىل ثأزري الاسدامثر األحٌيب املبارش اًوارد ؿىل املخغريات  مـؼم ادلراسات اًيت ثياًو

الاكذطادًة و الاحامتؾَة ٌَبدل املضَف، مربزة مدى أمهَة الاسدامثر األحٌيب املبارش و اهـاكساثَ ؿىل اٍمنو الاكذطادي، 

أما يف ما خيص خدًد ُذٍ ادلراسة أهنا اُمتت جباذبَة اًبدل املضَف ًخدفلات ... مس خوى اًدشغَي، املزيان اًخجاري،

الاسدامثر األحٌيب املبارش و هَف ثؤثر املخغريات الاكذطادًة معوما و مذغريات اًس َاسة املاًَة خطوضا ؿىل اس خلعاب 

الاسدامثر األحٌيب املبارش مربزة وزن و زلي لك مذغري يف خاذبَة اًبدل، حِر اكهت دراسة حاةل اجلزائر أساس اًخحََي 

 .اًيؼري و اًلِايس اًخعبَلي ٌدلراسة

 

 

                                         
1

 Baltagi B, Egger P, Pfaffermayr M , Estimating Model of  complex FDI: Are there third country effects? Journal of Econometrics, 

140,1,PP260-281, 2007. 
2

 Uttama N, Peridy N, Some new insights into FDI determinants in MENA countries : An application of spacial panel Data model, 

International journal of economie policy in emerging economies, forthcoming, 2010. 
*

. اهؼر إىل املبحر اخلامس  من اًفطي اًثاين من ادلراسة
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: حمخوايت ادلراسة و ثلس اميهتا

       دلراسة ػاُرة الاسدامثر األحٌيب املبارش و ؿالكهتا ابًس َاسة املاًَة يف اجلزائر، و من أخي إثراء ادلراسة 

و حتََي اإلشاكًَة احملددة ، اؾمتدت ادلراسة ؿىل املهنجَة اًخاًَة و اًيت ثضميت يف  ظَاهتا ملدمة ؿامة  و أربـة فطول 

. و خامتة ؿامة

ففي اًفطي األول سًذـرض إىل إػِار و حتََي الاجتاٍ اًـام ًخدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًـامل، 

ني يف مبحثَ األول  اًر املفاُمي األساس َة ًالسدامثر األحٌيب املبارش و أمه أشاكهل، أما املبحر اًر و اًثاينمذياًو

ثـرض  إىل دراسة أحد أمه أشاكل الاسدامثر األحٌيب املبارش و املمتثي يف اًرشاكت مذـددة اجلًس َات مربزٍن فَِ نفس

 س يدٌاول أمهَة الاسدامثر األحٌيب املبارش و اجتاُاثَ رابؽذمزياهتا و أمهَهتا يف ثفـَي ُذٍ اًؼاُرة ؿاملَا، و يف املبحر ال

 و األخري يف اًفطي خلامس، أما املبحر ا2006اًراُس َة مشرٍين إىل اٍمنو اًـاملي اًواحض يف ثدفلاثَ بداًة من س ية 

. فس َـاجل مفاركة الاسدامثر األحٌيب املبارش و ثداؾَات األزمة الاكذطادًة مؼٍِرن فَِ ًغز ُذٍ اًخدفلات اًـاملَة

ة ًؼاُرة الاسدامثر األحٌيب املبارش، حِر س يلسم ُذا  أما اًفطي اًثاين فس يخططَ دلراسة األسس اًيؼًر

اًفطي إىل مخس مباحر، هخعرق يف املبحر األول إىل ذهر حمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش املخـَلة ابًبدل املضَف 

و يف املبحر اًثاين سًس خـرض إىل حمّددات الاسدامثر األحٌيب . من هجة و اًرشنة اًـاملَة املسدمثرة من هجة أخرى

املبارش من انحِة اًس َاسة املاًَة مرنٍزن ؿىل احملددات املرثبعة ابًس َاسة املاًَة و اًيت يه ًُُب ُذٍ ادلراسة، و يف 

املبحر اًثاًر سًذعرق إىل هؼرايت الاسدامثر األحٌيب املبارش مدمعني بذكل األساس اًيؼري ٌدلراسة، أما املبحر 

ة ثيؼمي اًرشنة و دراسات أخرى، حِر ُذا املبحر ُو امذداد  اًرابؽ فسوف خيطص إىل دراسة و حتََي  هؼًر

و أخريا هطي إىل املبحر اخلامس و اذلي س هيمت بخَخَص اًـدد األوفر من . مبارش ٌَمبحر اًثاًر يف اًفطي

.   ادلراسات اًيت اُمتت هبذٍ اًؼاُرة و اًيت يه نثرية

و يف اًفطي اًثاًر س يدخي يف دراسة حاةل اجلزائر من خالل مـاجلة و حتََي الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل 

           مس خوى اجلزائر، و كسمياٍ بدورٍ إىل مخس مباحر، إذ سًذعرق يف املبحر األول مٌَ إىل اإلظار اًلاهوين 

و املؤسسايت، و يف املبحر اًثاين س يلوم من خالهل بخحََي اإلظار اًلاهوين و املؤسسايت ًالسدامثر األحٌيب املبارش يف 

اجلزائر، أما املبحر اًثاًر فس َـاجل كضَة الامذَازات اًيت مٌحهتا كواهني الاسدامثر يف اجلزائر، أما املبحر اًرابؽ 
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فس يخططَ دلراسة مٌاخ الاسدامثر األحٌيب املبارش و حمّدداثَ، و املبحر اخلامس فس يـاجل فَِ حطة اجلزائر من 

. ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش

أما اًفطي اًرابؽ و األخري فِو ؾطارة اًفطول اًثالزة اًسابلة، حِر من خالهل س يربز اًـالكة ما بني اًس َاسة 

املاًَة و الاسدامثر األحٌيب املبارش من خالل اس خـراض حتًََل و كِايس ثعبَلي، و كد كسمياٍ بدورٍ إىل مخسة 

مباحر، حِر س َىون املبحر األول خمططا دلراسة و حتََي مرحةل الاكذطاد اخملعط مرنٍزن ؿىل ؿالكة اًس َاسة 

أما املبحر اًثاين فس َىون جماال ًخحََي مرحةل . املاًَة و ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل اجلزائر يف ُذٍ اًفرتة

اإلضالحات و اهـاكساهتا ؿىل ُذٍ اًـالكة، مث س يخطص املبحر اًثاًر ًخحََي كِايس حملّددات الاسدامثر األحٌيب 

املبارش يف اجلزائر، و املبحر اًرابؽ س َىون إظاًرا  ٌَخحََي اًلِايس ٌَـالكة ما بني اًس َاسة املاًَة و الاسدامثر األحٌيب 

املبارش يف اجلزائر، و أخريا س يطي إىل املبحر اخلامس أٍن س يحاول فَِ إبراز مـّوكات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف 

 .اجلزائر و حتَََِا

 :ضـوابت ادلراسة

 

من أمه اًطـوابت اًيت واهجخيا أزياء إؿداد ُذا اًبحر يف جمال ُذٍ ادلراسة املخواضـة، يه ؿدم ثوفر املـعَات 

 .و املـَومات اإلحطااَة املخـَلة حبجم و مٌبؽ الاسدامثرات و ثوزًـاهتا اًلعاؾَة و اجلغرافِة

كةل املراحؽ املخخططة و املخـَلة مبوضوع اًبحر، خاضة اًىذب اًـَمَة اًيت ثـخرب اًزاد احللِلي ًلك حبر ؿَمي، 

ة مؽ اإلضالحات، وجشجَؽ الاسدامثر  و ُذٍ اًلةل يف املراحؽ املخخططة مردُا ابدلرخة األوىل إىل حدازة اًخجربة اجلزائًر

ظ ُذا اًيلص ابًخلاٍرر و اًبحوث اًطادرة ؾن مرانز اًبحر و ثلاٍرر مؤثر األدم  اخلاص احملًل و األحٌيب، و مت ثـًو

َة حول واكؽ و آفاق س َاسة الاسدامثر يف اجلزائرunctadاملخحدة حول اًخجارة و اًخمنَة  .  و ثلاٍرر اًَِئات ادلًو
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: ملسمة اًفعي

كبي اًخـصض إىل الاسدامثر األحٌيب املبارش ال بأس أن هـصج كََبل ؿىل الاسدامثر األحٌيب، فِـصف ُشا األذري 

     بأهَ لك اسدامثر ًمت ذارج موظيَ حبثا ؾن دوةل مضَفة، سـَا وراء حتلِق حزمة من األُساف الاكذعادًة و املاًَة 

ةل األخي و اًس َاس َة سواء ًِسف مؤكت أو ألخي حمّسد أو ألحِال ظًو
1

، إال أن موضوع اًبحر ُو الاسدامثر 

األحٌيب املبارش حِر أهَ أظبح ًـصف اهدضارا و ثوسـا ُاابل يف اًس يوات األذرية  و أظبح حمي اُامتم مـؼم دول 

ًلس أدى الاسدامثر األحٌيب املبارش ذبلل . اًـامل، انمِة أو مذعورة و ُشا ملا حيمهل يف ظَاثَ من فوااس و امذَازات

اًيعف اًثاين من اًلصن املايض دورا ُاما يف دمع منو اكذعاد اصلول اًيامِة، الس امي ذبلل اًـلسٍن املاضَني اٌظلٍن صِسا 

ة و ثفرس اًخلريات اًيت ظصأت ؿىل َُلك الاكذعاد اًـاملي مـؼم ثغل اًزايدة . زايدة هبرية يف جحم اًخسفلات الاسدامثًر

و يه الاجتاٍ حنو اكذعاد اًسوق يف مـؼم اصلول اًيامِة و حتٍصص أهؼمة اًخجارة و الاسدامثر زايدة ؿىل مسامهة ُشٍ 

و كس أؾعى الاسدامثر األحٌيب املبارش دفـة ُامة ملسرية اًخاكمي اًـاملي من . اصلول يف اًخاكمي الاكذعادي اًـاملي

.  ذبلل املسامهة يف ربط أسواق رأس املال و أسواق اًـمي و زايدة األحور و إهخاحِة رأس املال يف اصلول املضَفة هل

إن الاسدامثر األحٌيب املبارش ًخأًف من مورد مفِس ٌَخمنَة الاكذعادًة ٌضلول اًيامِة و ذاظة حمنَهتا اًعياؾَة، 

ة  ب و اًخـمل و ارلربة اإلداًر وحِا و اًخسًر ي األخي، إضافة إىل هلي اًخىًٌو ي ظًو        حِر أهَ ًـخرب من ظصق اٍمتًو

لِة، و ؿىل ُشا األساس فإن الاسدامثر األحٌيب املبارش ًخضمن معاًرف ثأسُس مرشوع خسًس أو معاًرف  و اًدسًو

إن اًبـس اإلداري اطلي ًخضمن . ثوس َؽ مرشوع موحود سابلا حِر س خـود اًس َعصة ؿَََ من ظصف مسدمثص أحٌيب

ي موارد ما ميزي الاسدامثر األحٌيب املبارش ؾن الاسدامثر يف احملافغ  ي اًس َعصة و اصلدول املبارش يف حتًو حتًو

ة  financial)يف األسِم و اًس يسات األحٌبَة و بلِة األدوات املاًَة ( portfolio investment)الاسدامثًر

instruments) ميىن أن هفِم أن الاسدامثر األحٌيب املبارش بوظفَ رأس مال مسدمثص ًفصص اندساب معَحة دامئة ،

فات مذـسدة ًبلسدامثر األحٌيب املبارش . يف مرشوع و يف ذمارسة درخة من اًخأزري ؿىل معََات ذعل املرشوع ُياك ثـًص

ب أن ًَلى الاسدامثر األحٌيب املبارش الاُامتم اًىبري يف اًبحوث . مهنا ما ُو ضَق و مهنا ما ُو واسؽ و ًُس من اًلًص

الاكذعادًة و اًلاهوهَة و الاحامتؾَة و ذاظة ثغل املخـَلة بسراسة اًـبلكة بني الاسدامثر األحٌيب املبارش و اًخمنَة، إذ أن 

                                         
1
س اًيجار،   .  23، ص 2000، مؤسسة ص باب ادلامـة، ظبـة الاسدامثر األحٌيب و اًخًس َق اًرضًيب فًص
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ُشٍ اًـبلكة حمتزي يف بـغ األحِان ابالجساع و يف بـغ األحِان ابًضَق، و ُشا ًخـَق بسرخة هبرية ابًبضل املضَف أو 

و من ذبلل ما ذهصانٍ س يحاول أن هخـصض إىل . املس خلبي و اكي ابًرشاكت األحٌبَة املسدمثصة ذارج حسود بضلُا األم

 . مفِوم الاسدامثر األحٌيب املبارش، مربزٍن أمه أصاكهل و أمهَخَ و اجتاُاثَ اًصاُسة يف اًـامل

: املفاُمي األساس َة ًبلسدامثر األحٌيب املبارش:املبحر األول

كبي أن هلوص يف أؾٌلق ماَُة الاسدامثر األحٌيب املبارش، مفن اًرضوري أن هـصج كََبل ؿىل مسارٍ اًخارخيي، 

.  حىت حىون صلًيا فىصة ؾن اًخعور اطلي جضِسٍ ُشٍ اًؼاُصة اًـاملَة

:  حملة اترخيَة1

ٍصحؽ اترخي الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اصلول اًيامِة إىل اًلصن اًخاسؽ ؾرش، حِر ارثبعت ُشٍ الاسدامثرات 

ذبلل فرتات الاس خـٌلر يف كعاؿات املـادن و اًزراؿة و ارلسمات اًـامة، و كس ؾصفت بساًة اًلصن اًـرشٍن ثعور حزء 

            هبري من اًبًِة األساس َة يف خمخَف أحناء اًـامل من ذبلل الاسدامثر األحٌيب املبارش مبا فهيا اًعاكة اًىِصاباَة 

 اكن اًصظَس اًـاملي املرتامك من الاسدامثر األحٌيب املبارش ًلسر 1914و يف س ية . و الاثعاالت اًسَىِة و اًبلسَىِة

 مََار دوالر أمٍصيك، و اكهت املمَىة املخحسة اًرًبعاهَة يف ذعل اًوكت املعسر األنرب ًبلسدامثر و ثأيت بـسُا 15حبوايل 

و يف . و اكهت اًوالايت املخحسة األمٍصىِة انرب مس خلعب ًبلسدامثر األحٌيب املبارش. اًوالايت املخحسة األمٍصىِة و أملاهَا

 مََار دوالر أمٍصيك، و اكهت اًرشاكت 66 وظَت كمية الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة يف اًـامل حوايل 1938س ية 

و كس ثوهجت أنرث من هعف ثغل الاسدامثرات إىل اصلول اًيامِة و ابألدط دول أمٍصاك . اًرًبعاهَة يه انرب املسدمثٍصن

. اًبلثًَِة و آس َا يف كعاؿات اًزراؿة و املـادن و اًبًِة األساس َة أو اًخحخَة

و بـس اذلصب اًـاملَة اًثاهَة ثلري منط الاسدامثر األحٌيب املبارش حِر أظبحت اًوالايت املخحسة األمٍصىِة 

ََة أنرث أهواع ُشٍ الاسدامثرات اهدضارا و كس . املعسر اًصاُيس ًخغل الاسدامثرات و أظبح الاسدامثر يف اًعياؿات اًخحًو

ة مسدٌسة إىل الاكذعاد املوخَ و املخ ظط   اثبـت مـؼم اصلول اًيامِة ذبلل اشلسٌُات و اًس خٌُات اسرتاثَجَات حمنًو

 اًخروف من اآلاثر اًسَبَة احملمتةل ًبلسدامثر األحٌيب املبارش مثي ذَق اًخبـَة معّ و رنّزت ؿىل حمنَة اًعياؿات احملََة و 

 احملََة، و هدِجة ًِشٍ اخملاوف ؾصفت ثسفلات الاسدامثر ؤسسات اًوظيَةالاكذعادًة و اًخسذي اًس َايس و إضـاف امل

. األحٌيب املبارش حصاحـا واحضا يف ثغل اًفرتة من اًزمن اكذرصت فهيا ؿىل صلك ُسااي و مٌح و كصوض
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ني،   َة ؿىل املس خًو أما يف فرتة اًس بـَيات فلس ثأثص الاسدامثر األحٌيب املبارش بخحسن أسـار اًسَؽ األًو

فاملس خوى األول فلس دط كعاؿات اًعياؿات الاس خرصاحِة اكًبرتول و اًلاز، أما املس خوى اًثاين فلس ارثبط بخحلق 

َة و اطلي َصلكل معسرا ُاما ًصأس املال اًلابي ًبلسدامثرافوااغ مواٍزن املسفوؿات ٌضلول  و كس . ملعسرة ٌَسَؽ األًو

ة و ابًخايل . أؾَس جضلَي ثغل األموال و اس خلبلًِا يف اصلول اًيامِة ؿىل صلك كصوض س َادًة كسمهتا اًبيوك اًخجاًر

نٌل . أظبحت اصلول اًيامِة أنرث اؾامتدا ؿىل ثغل اًلصوض و اكي اُامتما ابحذشاب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة

ة من الادذار احملًل دون  َة مبا ٍىفي ًخَبَة احذَاخاهتا الاسدامثًر اس خفادت اصلول اًيامِة من اًزايدة يف أسـار اًسَؽ األًو

 .اذلاخة إىل اسدامثر أحٌيب مبارش

و ًلس ثواظي ُشا اًرتاحؽ يف ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش حىت اًيعف األول من اًامثهٌُات، حِر 

َة،           وخست اصلول اًيامِة ظـوبة يف اسرتخاع الاس خلصار الاكذعادي بـس اًِبوط املخواظي يف أسـار املواد األًو

      و اًىساد الاكذعادي يف اصلول اًعياؾَة و ارثفاع أسـار اًفااسة اًـاملَة، و يه اًـوامي اًيت أدت جممتـة إىل ثفامق 

   و كس كامت اصلول اًيامِة هدِجة ذعل إىل اؾامتد و ثعبَق بصامج ًئلظبلح اًَِلكي . و اس خفحال أزمة اصلًون ارلارحِة

و ويدِجة ًِشٍ . و حتٍصص بُئة ذمارسة اًًضاط الاكذعادي و ختفِف اًلِود املفصوضة ؿىل الاسدامثر األحٌيب املبارش

اًؼصوف بسأت ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش جسرتحؽ وزربهتا ثسرجيَا إىل اصلول اًيامِة يف اًيعف اًثاين من 

و كس ثوخَ حزء من ثغل الاسدامثرات إىل اصلول الاصرتاهَة اًسابلة يف أورواب . اًامثهٌُات اس خجابة إىل ثغل اًخلريات

اًرشكِة، و حصنزت ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل اًعياؿات املوهجة ٌَخعسٍص مذأثصة ابخنفاض حاكًَف اًدضلَي 

. و زايدة روابط اًسوق

أما يف ما خيط مصحةل اًدسـَيات أظبحت ؾوامي اإلهخاج أنرث حتصاك بني دول اًـامل، و كامت اًرشاكت مذـسدة 

و اس متص ثسفق الاسدامثر األحٌيب . ادلًس َات بخحلِق حاكمي اإلهخاج اصلويل و ذَق األسواق اًيت جتخاز حسود اصلول

املبارش إىل اصلول اًيامِة مؽ حزاًس بصامج ارلوظعة و اؾامتد س َاسة جضجَؽ الاسدامثر و حتٍصص س َاسات اًخجارة ارلارحِة 

ة و زاد ؿسد املـاُسات زيااَة األظصاف املصثبعة بدضجَؽ الاسدامثر . وجزء من حوةل األوروكواي ٌَمفاوضات اًخجاًر

و ثلوم اصلول اًعياؾَة ابًخفاوض من اخي . األحٌيب املبارش و حٌلًخَ، نٌل مت وضؽ اثفاكات مذـسدة األظصاف هبشا اًضأن

س من ثأًَسُا . وضؽ اثفاكِة ًخيؼمي ثسفلات الاسدامثر األحٌيب إٍهيا نٌل أن اصلول األؾضاء يف مٌؼمة اًخجارة اًـاملَة حًز
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مواظةل حتٍصص اُظص اًس َاسات ارلاظة ابالسدامثر األحٌيب إىل ًفىصة اًخوظي إىل اثفاكِة ؿاملَة بضأن الاسدامثر هبسف 

بـس ُشٍ الاًخفاثة ارلفِفة إىل ثعور الاسدامثر األحٌيب املبارش من ذبلل حملة اترخيَة، س يسذي يف إظار املفاُمي . املبارش

. األساس َة اًواسـة ًبلسدامثر األحٌيب املبارش يف اًيلعة املواًَة

 : املفاُمي اًواسـة ًبلسدامثر األحٌيب املبارش2

فات اجملصدة و اًـامة ًبلسدامثر األحٌيب املبارش، و نأن ُشا األذري معََة  ما خيعئ فَِ اًىذاب ؿادة مَِِم ٌَخـًص

اكذعادًة حماًسة ؾن احملَط اطلي ثًضط فَِ
1

إن الاسدامثر األحٌيب املبارش هل ؿسة مفاُمي، مفاُمي اكذعادًة، مفاُمي . 

 .ماًَة، و مفاُمي كاهوهَة

من اًياحِة الاكذعادًة ًـخرب الاسدامثر األحٌيب ٍلوؿة معََات مذـَلة ابإلهخاج أو اًخوزًؽ يف إظار : املفاُمي الاكذعادًة-

وحِا         اًخـاون الاكذعادي اصلويل حبَر ثرتمج ُشٍ اًـمََات من ذبلل الاسدامثر املبارش يف اًخجِزي و هلي اًخىًٌو

و ثلسمي ارلسمات، أو يف صلك كري مبارش ًخجىل يف خمخَف اًرتثُبات اًخـاكسًة اخملخَفة اًيت ًَجأ إٍهيا اًبضل املضَف 

كعس الاس خفادة من ثلٌَات و رمارات و مٌاجه اًرشًم األحٌيب و أمه ُشٍ اًعَف اًخـاكسًة، جنس ؾلود اًدس َري، ؾلود 

يف Franchiseاًفصاوضاٍز  leasing  و ؾلود اٌَزًي
*

، و من مت فِياك اسدامثر أحٌيب مبارش و كري مبارش، إال أن ُشا 

  .األذري ًن ٍىون حمّي اُامتمٌا يف ُشٍ اصلراسة

      يف ُشا اإلظار ًـخرب الاسدامثر األحٌيب ثغل اذلصنة اًيت ختط رؤوس األموال بني اصلوةل املضَفة :  املفاُمي املاًَة- 

ي أو حصحِي (دوةل اًرشنة األحٌبَة )و اصلوةل املسدمثصة  ة حتًو ، حبَر جسمح اصلول من ذبلل أهؼمهتا اًلاهوهَة حبًص

خني ؿىل سوق  ي وضاظات اكذعادًة يف اًبضل املضَف و ُشا ًخعَب ثوفص لك من اصلًو ة هبسف متًو األموال اًرضوًر

 .(بورظة)ماًَة وضعة 

ة ظادرة ؾن اًسَعة احملََة : املفاُمي اًلاهوهَة-  من ذبلل ُشا امليؼور ًُْيَؼُص إىل الاسدامثر األحٌيب جمصد حصادِط إداًر

ي وضاظات اكذعادًة  ني امللميني أو كري امللميني ابجناز و متًو ٌَبضل املضَف بلصض اًسٌلح ًؤلصزاص اًعبَـَني أو املـيًو

 . مٌخجة أو كري مٌخجة داذي حسودٍ

                                         
1
. 6 ،ص 1988، ظبـة   ادلزائص،، دًوان املعبوؿات ادلامـَة كاهون الاسدامثرات يف ادلزائص ؿََوش كصبوع نٌلل،  
*

ة فلس اكن مبوحب كاهـون 89/07 خبعوص ُشٍ اًعَف املشهورة، فإن ادلزائص كس ثبًت ؾلس اًدس َري مبلذىض اًلاهون   و إن اكن 88/29 ، و ؾلس اًفصاوضاٍز أو ما ًـصف بـلس اًخجاًر

ق اصلفؽ  ة ورشنة ارلعوط ادلوًة ًرشاء اًعائصات أو ٍمتَىِا ؾن ظًص بعَلة كري مبارشة، و يف ما خيط ؾلس اٌَزًييف أو ؾلس اًخأخري اٍمتوًًل فَلس اس خـمَخَ بـغ اًرشاكت ادلزائًص

.ابًخلس َط
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إن مثي ُشٍ املفاُمي اجملصدة جسدٌس يف اًواكؽ ؿىل زبلزة أفاكر، فباًًس بة ٌَمفِوم الاكذعادي فإهَ ًلوم ؿىل فىصة 

ي رأس املال، يف حني أن املفاُمي  ي اإلهخاج و اًخوزًؽ أما ابًًس بة ٌَمفاُمي املاًَة فإهنا ثخأسس ؿىل فىصة ثسًو ثسًو

ي خشعَة املسدمثصاًلاهوهَة  فإهنا مبيَة ؿىل فىصة ثسًو
1

إن املفِوم اًلاهوين املشهور ال ًخفق يف بـغ األحِان مؽ بـغ . 

ةل مؽ الاسدامثر  اًخجارب امللارهة مثي اًدرشًؽ اًىوري و اًعَين و نشعل األرحٌخُين و يه اصلول املـصوفة بخجصبهتا اًعًو

األحٌيب و ثأسُسا ؿىل ذعل ال ميىن اؾخبار ُشا اًخـًصف نلاؿسة ؿامة ًخـًصف الاسدامثرات األحٌبَة، ألهَ ًخـَق بمنط 

هـين بَ اٍمنط اًدضجَـي  و هيمي ابيق األمناط املمتثةل يف اٍمنعني اًصدؾي و اًصكايب. مـني من الاسدامثر
2

ُياك بـغ . 

املفاُمي اًواسـة ًبلسدامثر األحٌيب املبارش حمتثي يف إدراخَ يف اًخـاون الاكذعادي اصلويل، و ُشا أمص مباًف فَِ حِر 

أن الاسدامثر األحٌيب املبارش ما ُو إال صلك من بني األصاكل اًىثرية و املخيوؿة ٌَخـاون الاكذعادي اصلويل كس ال 

ٍىون يف بـغ األحِان اًضلك األسايس ًِشا اًخـاون، نشعل ُياك حصنزي ؿىل أن الاسدامثر األحٌيب املبارش ُو اذللي 

ا، إال أن ُشا ال ميىن ثـمميَ يف اذللِلة، فلس ثمت يف بـغ  اطلي ثًضط فَِ اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات دون كرُي

األحِان اسدامثرات أحٌبَة بني أفصاد كري ملميني ابصلوةل املضَفة، نٌل كس ًمت من ظصف رؤوس أموال بًَِة مثي 

.  الاسدامثرات ما بني اصلول اًـصبَة و مثال ذعل جتصبة مرص مؽ املسدمثٍصن اًـصب من دول ارلََج

 :   اًخلس مي املوضوؾي ًبلسدامثر األحٌيب املبارش3

        ٍصحىز ُشا اًخلس مي ؿىل مبسأ اًخلس مي اصلويل ٌَـمي، و اطلي ًُيط ؿىل ختعط لك دوةل يف إهخاج مـني 

َة و ثفصض وحودُا فهيا  و اندساهبا ملزية ثيافس َة فَِ، و ختععِا يف سَؽ أو مٌخجات من ذبلًِا حمتصنز يف اًسوق اصلًو

ة أهَ ًخوحب . و ابًخايل حتصرُا من مضاؾفات امليافسة اذلادة أو الاحذاكر و اهعبلكا من ُشا ٍصى أهعار ُشٍ اًيؼًص

ؿىل اصلول املضَفة بعفة ؿامة و اصلول اًيامِة بعفة ذاظة أن حصبط بني الاسدامثر األحٌيب و ذاظة مٌَ املبارش هبشا 

املبسأ حبَر ًمت ثوحهيِا وفلا ًخرعط لك دوةل و مؽ مصاؿاة املبادئ اًـامة ٌَلاهون اصلويل ًبلسدامثر و من أمه ُشٍ 

 :املبادئ هشهص ما ًًل

 

                                         
1
 Zouaima, R, Investissement international, Revue internationale de droit public N° 03/1992, Page 381. 

. 383 ، ص 2006جعة ادلَبليل، اًاكمي يف اًلاهون ادلزائصي ًبلسدامثر، دار ارلضلوهَة ًٌَرش و اًخوزًؽ،ظبـة : مأدوذ من املصحؽ 
2
 Samir Amin, L’économie du Maghreb, édition Minuit, Paris, Page 57. 
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:  مبسأ احرتام املَىِة ارلاظة- 

إن املَىِة ارلاظة حسب كواؿس الاسدامثر اصلويل اًيت يه كواؿس رأسٌلًَة حبثة ؾيرص من ؾيادض اًيؼام اًـمويم 

ة مثي  اًصأسٌليل و يه ذات ظابؽ ملسس ًخوحب ؿىل سَعات اًبضل املضَف ضٌلن احرتارما و مثي ُشا اًضٌلن ًلِس حًص

ُشٍ اصلول يف اٌَجوء إىل اًخأممي و ىزع املَىِة و لكٌل اكهت آفاق املَىِة ارلاظة ضَلة يف اًبضل املضَف لكٌل كي اًًضاط 

الاسدامثري و من مت ؿسد املسدمثٍصن األخاهب
1

   و ُىشا ثخىون اًـبلكة بني مفِوم الاسدامثر األحٌيب و املَىِة ارلاظة . 

 . و ؿبلكة فـي و رد فـي بني اًعصفني

:  مبسأ احرتام اذللوق املىدس بة- 

ا نأثص من آاثر  ًلس ظور اًلاهون اصلويل ًبلسدامثر مبسأ اذللوق املىدس بة املخـارف ؿَهيا يف اًلاهون ارلاص حِر اؾخرُب

فإذا . إحصاءات اًخأممي و حمتثي يف ٍلي اذللوق اًيت اندس هبا املسدمثص األحٌيب أثياء مبارشثَ ًًضاظاثَ يف اًبضل املضَف

كامت اصلوةل بخأممي مرشوع املسدمثص األحٌيب فِجب ؿَهيا مصاؿاة حلوق ُشا األذري ألهَ اندسب ُشٍ اذللوق يف ػي 

كاهون مـني و هفس اًيشء إذا مت ثـسًي أو إًلاء كاهون الاسدامثر األحٌيب، و يف ُشا اًعسد اهلسم اًفلَ اصلويل إىل 

غ ، كسمني اًلسم األول ٍصى أن املسدمثص األحٌيب ًفلس لك حق مبجصد حعول معََة اًخأممي ابس خثٌاء اذلق يف اًخـًو

اطلي ًمت حسب بـغ اًدرشًـات بعفة كبََة، ؿادةل و مٌعفة
*

غ املميوح ٌَمسدمثص ال ًـين .  و كسم اثين ٍصى أن اًخـًو

 .فلساهَ ًبـغ اذللوق املىدس بة و اًيت جيب احملافؼة ؿَهيا ؾيس إحصاء أي ثأممي

: مبسأ ؿسم اٍمتَزي بني املسدمثص اًوظين و املسدمثص األحٌيب- 

َة موحسة ة اًيت ثبىن ؿىل أساس مـاًري دًو  .و ًُيط ُشا املبسأ ؿىل املـامةل املدساًو

:  ثياكضات مفاُمي الاسدامثر األحٌيب املبارش4

من ذبلل الادذبلفات املوحودة بني خمخَف أؾضاء اجملمتؽ اصلويل، و ذعل يف ما خيط اإلظار األمثي ًخيؼمي 

الاسدامثرات األحٌبَة يف ػي ما ًـصف ابًخـاون اصلويل الاكذعادي حِر خيضؽ إىل امليعق اًخيازؾي، ثوصلت ؾيَ زبلزة 

    هؼصات واحضة ختط مفِوم الاسدامثر األحٌيب املبارش، و يه ختط لك من اصلول اًعياؾَة اًىربى، اصلول اًيامِة، 

َة و آدصون  . (اًباحثون يف املَسان  )و أذريا امليؼٌلت اصلًو

                                         
1
 Terki, N, Les codes des investissements au Maghreb, Revue CMIRA, 1986, page 8. 

*
. 1989 من دس خور 23 ًلس هط ؿىل ُشا اصلس خور ادلزائصي يف املادة رمق 
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: يف مٌؼور اصلول اًعياؾَة اًىربى  الاسدامثر األحٌيب املبارش4-1

: ثخأسس ُشٍ اًيؼصة إىل الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل زبلزة فصضَات

:  مصثبعة ابًخلس مي اصلويل ٌَـمي: اًفصضَة األوىل

ا أن الاسدامثر األحٌيب املبارش  وس َةل من وسااي اًخلس مي اصلويل ٌَـمي . من أمه مبادئ ُشٍ اًفصضَة اؾخباُر

متزي الاكذعاد اصلويل من ذبلل إصاكًَة اصلول اًعياؾَة اًىربى ابًخعور اًيوؾي ًـمََة اًخرعط، و اهسماج 

ؽ ذات اًعابؽ اًخاكمًل      الاكذعادايت اًيامِة مؽ اكذعادايت املخعورة من ذبلل اًخـاون اإلهخايج اصلويل و منو املضاًر

و اًيت ثخحلق يف صلك اسدامثرات مبارشة
1

و ًمت إثصاء ُشٍ الاسدامثرات ابٌَجوء إىل ؿامَني أساس َني، أوهلٌل اًـامي . 

ويج و اطلي مىن اصلول اًعياؾَة املخلسمة من اًخزًل ؾن اًعياؿات اًخلََسًة و الاؾامتد ؿىل ظياؿات أنرث  اًخىًٌو

ثلسما يف جماالت خمخَفة اكملـَوماثَة و املواظبلت و ص باكت الاهرتهت، و من ذبلًِا ًمت وضؽ بصامج الاسدامثر األحٌيب 

ص أصاكل اًخبادل اصلويل، . املبارش يف اصلول اًيامِة و ضبط حصنة رؤوس األموال اًـاملَة أما اًـامي اًثاين فِمتثي يف ثعٍو

  و ؾلودEngineeringحِر بسأت اصلول اًعياؾَة ثخرعط يف بـغ اًـلود ادلسًسة ٌَخـاون مثي ؾلود ارلربات 

لة اًخفىِم  How Knowاملـصفة اًفٌَة        أو ؾلود هلي اًفصوع اًعياؾَة،  Dismantlingأو ؾلود اًخعسٍص بعًص

و ثـَق األمص بإوضاء بـغ اًعياؿات يف اصلول اًيامِة و ؾلود ال ثخوفص ؿىل إسرتاثَجَة ٌَخمنَة بلسر ما ثخوفص ؿىل هلي 

فصوع ًعياؿات بـغ اًرشاكت اًعياؾَة اًىربى إىل ُشٍ اصلول املضَفة، و ذعل ًخوفص ُشٍ األذرية يف اًلاًب ؿىل ًس 

ؿامةل حمََة ردِعة و كري ذاضـة سلاًة احامتؾَة ملكفة ملارهة ابصلوةل األظي، إضافة إىل هلي بـغ اًعياؿات اًيت حمتزي 

   ابًخَوث إىل ُشٍ اصلول املضَفة اًيت يف اًلاًب يه دول فلرية، بـسما فصضت اصلول املخلسمة ؿىل ُشٍ اًرشاكت كِود 

. و أخربهتا ؿىل اس خـٌلل مـسات ملكفة ٌَخزَط من هفاايهتا املَوزة ٌَمحَط و اًبُئة ولك

:  الاسدامثر األحٌيب املبارش وس َةل ٌَخبـَة املخبادةل: اًفصضَة اًثاهَة

حصى اصلول املخلسمة أن الاسدامثر األحٌيب املبارش ُو اًوس َةل ادلَسة ًخحلِق اًخبـَة بني اصلول رمٌل اكن وضـِا  

أو وزهنا الاكذعادي، حِر أن لك دوةل رمٌل اكهت كوهتا الاكذعادًة يف حاخة ماسة إىل ثبادل اكذعادي مؽ دوةل 

أدصى، و ُشٍ اذلاخة ثًبؽ من رضورة ثرصًف امليخجات أي اذلاخة إىل أسواق خسًسة  و نشعل رضورة اذلعول ؿىل 

                                         
1
. 182، ص 1988، ، دًوان املعبوؿات ادلامـَة ، ظبـة اًخلس مي اصلويل، (حصمجة اًلزوًين  ) ٍلوؿة ؿٌَلء سوفَِت 
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 و اًيت 1973اًسَؽ و ارلسمات امليخجة يف ارلارج، و ًلس اثضحت ُشٍ اًفصضَة خََا بـس أزمة اًعاكة اًـاملَة ًس ية 

. ثرضرت مهنا نثريا اصلول اًعياؾَة اًىربى 

ُشٍ األزمة أبصزت ٌضلول اًعياؾَة مسى ثأزري ؿبلكة اًخبـَة املخبادةل ؿىل اكذعادُا و رمغ احذَاز حسة األزمة إال 

أن املبسأ يف ذاثَ مل ًخلري بي اختش أصاكال خسًسة ذات بـس مايل حبر، جتَت يف ارثباط اكذعاد اصلوةل اًيامِة 

ابكذعادايت دول مصنز، و ُىشا فلك ثوثص مايل أو أزمة س َوةل يف اًلصب ًيجص ؾيَ ثأزري سَيب ؿىل مس خوى اٍمنو يف 

اصلول اًيامِة، و من ذعل مثبل أن ارثفاع أسـار اًفااسة يف اًوالايت املخحسة األمٍصىِة هخج ؾيَ ثسُور يف أسـار 

اًبورظة و ثياكط ثسفلات رؤوس األموال اجتاٍ اًبضلان اًيامِة، و اىىٌلش يف وس بة الاسدامثرات األمٍصىِة يف اصلول 

اًيامِة اطلي ضاؾف من معق األزمة الاكذعادًة صلول اًـامل اًثاًر
1

 اكن هل 1987، فاهنَار اًبورظة األمٍصىِة يف س ية 

 من إٍصاداثَ ابًـمةل اًعـبة هدِجة اخنفاض كمية اصلوالر % 70األثص املبارش ؿىل الاكذعاد ادلزائصي اطلي درس أنرث من 

األمٍصيك
2

 .    إذن فبل بس من إرشاك ال ًخجسس إال بضٌلن ثسفق مايل و اسدامثري حنو اصلول اًيامِة ابرلعوص .

ي الاكذعاد: اًفصضَة اًثاًثة   : الاسدامثر األحٌيب املبارش وس َةل ًخسًو

َة  و جضجَؽ  إن اإلظار و احملَط اصلويل حاًَا كس متزي ابًخـاون الاكذعادي و اًخوخَ أنرث حنو ثوس َؽ اًخجارة اصلًو

اسدامثرات و أوضعة اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات؛ حِر أهَ و نٌل ُو مـصوف ًـُش اًـامل ؾوملة خس موسـة و نأهَ 

ة واحسة :  و كس بصز ُشا اًخوخَ خََا من ذبلل أمور خمخَفة هشهص مهنا. أظبح كًص

. ػِور اًخىذبلت اًـاملَة و ذاظة مهنا الاكذعادًة، و اًخحول من اًخـاون اًخيايئ بني اصلول إىل اًخـاون اصلويل- 

و ُشا ًبسو واحضا يف اًوكت اًصاُن يف ما ًـصف مبياظق اًخبادل اذلص اكإلحتاد األورويب و ازلـَة الاكذعادًة ٌَخبادل 

و يه حىذي اكذعادي  APEL نشعل مٌعلة حٌوب آس َا و مٌعلة اًباس َفِم ALENAاذلص بني دول أمٍصاك اًضٌلًَة 

َة ظبلا إلسرتاثَجَة اًخجارة اذلصة املبًِة ؿىل اسلاًة اًِجومِة و ًُس  كامئ ؿىل أساس اًخيافس اذلص يف األسواق اصلًو

      ، مٌح الامذَازات ادلبااَة Anti-dumpingاسلاًة اصلفاؾَة، اًيت حمتزي بإماكهَة اؾامتد س َاسات مضادة ًئلقصاق 

ة، و ؿىل ُشا األساس معَت اصلول اًعياؾَة  و ازلصهَة ٌَمسدمثٍصن األخاهب و املضارنة يف مٌؼٌلت اكذعادًة هجًو

                                         
1
. 396 ، ص 2006 ، دار ارلضلوهَة، ظبـة (األوضعة اًـادًة و كعاع احملصوكات)اًاكمي يف اًلاهون ادلزائصي ًبلسدامثر جعة ادلَبليل،  

2
 Bouhacen, M, Droit international de la coopération industrielle,OPU  Alger, 1982, page78.    
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ة بني اصلول اًيامِة،    و هشهص ؿىل سبِي املثال اذلوار األوروملاريب و اذلوار األمٍصيك امللاريب  بدضجَؽ اًخىذبلت ادلًِو

     .   و اطلي ًيؼص إىل امللصب اًـصيب مثبل نخىذي اكذعادي و ًُس نسوةل واحسة

َة، سواء يف إظار الاثفاكِة -  صي ُو ثيؼمي اًخجارة اصلًو َة دورُا األسايس و ادلُو ًلس أبصمت ؿسة اثفاكِات دًو

فات ازلصهَة   و اًيت ثـمي ابًخسرجي ؿىل إزاةل اذلواحز  OMCأو يف إظار امليؼمة اًـاملَة ٌَخجارة  GATTاًـامة ٌَخـًص

َة ة اصلًو . و اًلِود ازلصهَة بني اًخـامبلت اًخجاًر

معَت اصلول اًعياؾَة ؿىل جضجَؽ و حر اصلول اًيامِة أنرث ؿىل إوضاء مٌاظق حصة- 


 Zones Franches 

. ًخحفزي الاسدامثر األحٌيب املبارش و إًلاء لك اًلِود ازلصهَة و ادلبااَة

:   الاسدامثر األحٌيب املبارش يف مٌؼور اصلول اًيامِة4-2

ًلس دلأت اصلول اًيامِة إىل الاسدامثر األحٌيب املبارش ابؾخبارٍ حي مؤكت أو ػصيف ملـادلة مضلكة اًخزَف 

َة    ذاظة، إضافة إىل أهنا وخست هفسِا يف مٌاخ اكذعادي ٍمتزي بيسرة رؤوس األموال هدِجة اخنفاض أسـار املواد األًو

إضافة إىل ثفامق ؾبء املسًوهَة ارلارحِة و اطلي أظبح ٌس هتغل مـؼم املسادِي احملََة . و ثسُور أسـار اًيفط يف فرتة ما

من اًـمةل اًعـبة بسبب حصامك ذسمات اصلًون و حَول أخي اس خحلاكِا، ُو األمص اطلي دفؽ بـغ اصلول إىل إؿبلن 

.اًخوكف ؾن اصلفؽ، نٌل دفؽ ابًبـغ إىل إبصام اثفاكِات إؿادة ادلسوةل مؽ ظيسوق اًيلس اصلويل أو مؽ حٌلؿة اصلاايني
1

 

نٌل أن حزاًس حسة املضالك الاحامتؾَة ٌضلول اًيامِة و اخنفاض اًلسرة اًرشااَة ٌَمواظيني، اهـىس بضلك يسء 

ؿىل املس خوى املـُيش ًؤلفصاد، و اس خفحَت اًبعاةل و أفَست املؤسسات احملََة و اخنفضت الاسدامثرات اًـمومِة، 

ا اًس َايس    و ملواهجة مثي ُشا املياخ الاكذعادي . حىت وظَت حسة األزمة يف بـغ اصلول إىل أن مست ابس خلصاُر

و الاحامتؾي و حىت اًس َايس امليحط و املرتدي، مل ٍىن من حي أمام اصلول اًيامِة إال الاسدٌجاد ابالسدامثر األحٌيب 

و نٌل ُو مـَوم أن ًبلسدامثر األحٌيب املبارش ٍلوؿة من اًفوااس ًـي من . املبارش مس خفِسة من اجيابَاثَ ابصلرخة األوىل

: أمهِا هشهص

 وحِا، و ارلربات و املِارات اًخلٌَة يف جماالت اًخجِزي و اًدس َري و املـصفة اًـَمَة . الاس خفادة من ؿامي اًخىًٌو

                                         


ة ًمت إحساهثا مبصسوم ثيفِشي حيسد موكـِا ادللصايف و حسودُا و مساحهتا و ؾيس   املياظق اذلصة يه مساحات مضبوظة حسودُا متارس فهيا وضاظات ظياؾَة و ذسمات جتاًر

       ثمت يف املياظق اذلصة معََات الاس خرياد و اًخعسٍص و اًخرٍزن و اًخحوًي أو إؿادة اًخعسٍص و فق إحصاءات حبااَة  . الاكذضاء ًمت حتسًس اًًضاظات اًيت ٌسمح مبٌلرس هتا فهيا

 .و مجصهَة مبسعة
1
.399 جعة ادلَبليل، مصحؽ س بق ذهصٍ، ص  
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  ية اًـمومِة بضلك ي ارلًز ي اًخمنَة احملََة بضلك ؿام و متًو اذلعول ؿىل رؤوس األموال ابًـمةل اًعـبة اًبلزمة ٍمتًو

. ذاص من ذبلل الاكذعاؿات ادلبااَة و ازلصهَة ؿىل إٍصادات املسدمثٍصن

   اًفلص  )كس ٌسامه الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًبضل املضَف ؿىل اًخلََي و اًخرفِف من حسة اًضلط الاحامتؾي

، من ذبلل ذَق مٌاظب معي خسًسة سواء بعفة دامئة أو مؤكذة و ابًخايل اًـمي ؿىل امذعاص وس بة (ؿىل ارلعوص

دون أن هًىس اًـمي ؿىل حتسني اإلظارات احملََة ألن اًرشنة األحٌبَة س خىون جمربة ؿىل . مـَية من اًبعاةل املخفامقة

ةل ٌَبضل  ن اًـٌلل احملََون و اإلظارات احملََة، ألن ذعل سُساؿسُا ؿىل ختفِف اًخاكًَف ملارهة مؽ اًَس اًـامةل املُؤ حىٍو

. األظًل ٌَرشنة

و من ذبلل ما مت ذهصٍ، فاًسؤال اطلي ًعصح هفسَ ُي حتللت فـبل ُشٍ اًفوااس؟ ُياك دراسات أػِصت أن 

ُشٍ اًفوااس بلِت حرب ؿىل ورق، و ذعل ألن ؾلََة املسدمثص األحٌيب و املصحىزة أساسا ؿىل اًِسف اًصاُيس أال و ُو 

ة ٌَبضل املضَفتحتلِق األرابح إىل أكىص حس ذمىن حىت و ًو ثـارض و ُشا ما .  إسرتاثَجَخَ ُشٍ مؽ اًربامج اًخمنًو

ة الاسدامثر  أدى إىل ثـمَق أزمة اًخزَف بسال من مـادلهتا أو اًخرفِف مهنا، و أن ارلسؿة األنرب وراء اًبحر ؾن ًُو

األحٌيب يه الاؾخلـاد أن اًصأسٌلًَة يه اًوس َةل اًوحِسة ًبـر و ثوفري اًخلٌَات، و ُو ثوزًؽ مذـَق ابملعاحل 

ة اًلصبَة ٍمتثي يف زايدة اإلهخاحِة و ثوفري ػصوف  وحِا اذلسًثة، فاًخلسم حسب اًيؼًص الاكذعادًة اًياجتة ؾن اًخىًٌو

.مواثَة ٌَرتنزي اصلًيامِيك ٌَمسادِي، و ورش اًـوامي املوصلة ٌَرتانٌلت املاًَة
1

   

رمغ اجملِودات اًيت بسٍهتا اًبضلان اًيامِة من اخي اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش، إال أهنا أظَبت خبَبة 

أمي فضَـة اجتاٍ املسدمثٍصن األخاهب و اطلٍن فضَوا ؿسم ظصق أبواب ُشٍ اصلول، حبَر اؾمتسوا ؿىل مـَار الاهخلااَة، 

و اطلي ًلعس مٌَ ادذَار اًبضل اطلي ًخوفص ؿىل أؿىل مـسالت اٍمنو و ًُس اًبضل اطلي ًخوفص ؿىل أنرب اًضٌلانت، و جمصد 

ملارهة بس َعة بني جرشًـات حزر مورٌس اًيت مٌحت ضٌلانت دِاًَة ٌَمسدمثص األحٌيب، و جرشًـات مجِورًة هوراي 

ادليوبَة اًيت فصضت اًصكابة اًعارمة ؿىل الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة حىضف ًيا ؾن ثفضَي املسدمثٍصن األخاهب 

ة الاكذعاد اًىوري ؾىس  ًىوراي ؿىل حزر مورٌس، و ًـود ذعل إىل رقبة املسدمثص األحٌيب يف الاس خفادة من حًِو

و ابًخايل ًعبح مـسل منو الاكذعاد املضَف ُو اًضٌلن األسايس . الاكذعاد يف حزر مورٌس اطلي ُو اكذعاد بسايئ

                                         
1
 Sid Ahmed Abdelkader, Un projet pour l’Algérie, Edition Economica, Paris 1995, page 25 et 26.  
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          دلشب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة حِر لكٌل ارثفؽ ُشا املـسل، لكٌل حزاًست ثسفلات رؤوس األموال األحٌبَة

.و اًـىس حصَح
1

 

 اًرشاكت اًـاملَة ال هتمت نثريا بعبَـة اًيؼام اًس َايس اًلامئ يف اًبضل املضَف، نٌل تو ؿىل ُشا األساس أظبح

أظبحت ُشٍ اًرشاكت جضرتط يف وس بة اٍمنو أن حىون ظبَـَة و ًُست مععيـة، و أن حىون مس خلصة و ًُست 

منو بسرخة هبرية بإٍصادات سـص الارثباط مـسالت )مصثبعة بؼصف مـني أو معسر وحِس ؿىل قصار اصلول املعسرة ٌَبرتول 

.        (اًربمِي يف األسواق اًـاملَة

:  الاسدامثر األحٌيب املبارش يف مٌؼور امليؼٌلت اًـاملَة4-3

     ًلس ؾصفت اًس يوات األذرية ثعورا مَحوػا من املخوكؽ أن ًخواظي يف اًس يوات امللبةل، يف ما خيط مفِوم

و ماَُة الاسدامثر األحٌيب املبارش، حِر ًـصف ثوسـا يف هعاق اًخـًصف ًُضمي مىوانت أدصى خمخَفة، و جماالت 

ة املزتاًسة ذلصنة رؤوس األموال و اًسَؽ و ارلسمات       مذـسدة هدِجة ًبلهدضار اًواسؽ ٌَـوملة، و ذعل من ذبلل اذلًص

ؿرب اذلسود من حصاء حتصر األسواق و اىهتاج س َاسات اكذعادًة مذفذحة ؿىل  (اًـٌلةل اًبس َعة و املاُصة  )و األفصاد 

          اًـامل أنرث من ظصف أكَب دول اًـامل، إضافة إىل ثواظي اإلظبلحات اإلحصااَة و اًلاهوهَة اإلجيابَة ًبلسدامثر، 

كس ثـسدت ثـاًرف الاسدامثر األحٌيب املبارش  و ُشا حسب . و الاس خفادة من ثلٌَات الاثعال و املـَوماثَة املخعورة

: امليؼمة أو اًَِئة أو اًباحثون يف املَسان، فٌجس

 ":unctad"ثـًصف مؤمتص األدم املخحسة ٌَخجارة و اًخمنَة 

ةل األخي و ًـىس معَحة مس خس مة و ركابة االاسدامثر األحٌيب املبارش ُو الاسدامثر اطلي ٌضمي ؿبلكة ظًو

بواسعة مسدمثص يف مرشوع ملمي يف اكذعاد ًًمتي صلوةل كري دوةل املسدمثص األظََة 
2

إذا ُو ذعل اًيوع من الاسدامثر   .

ةل املسى ثـىس معاحل دامئة و ملسرة ؿىل اًخحنك اإلداري بني اًرشنة األم و رشنة أو وحسة  اطلي ًبىن ؿىل ؿبلكة ظًو

 (املسدمثص األحٌيب  )يف ُشا اًخـًصف ثـصف اًرشنة األم . إهخاحِة أدصى يف اصلوةل املضَفة أي فصوع اًرشنة األظََة

  ؿىل أهنا ثغل اًرشنة اًيت متخغل أظوال يف رشنة أو وحسة إهخاحِة اتبـة صلوةل أدصى كري اصلوةل األظََة ٌَرشنة األم، 

و ؿادة ما ثأذش املَىِة صلك حعة يف رأس مال اًرشنة اًخابـة ٌَبضل املضَف ًبلسدامثر األحٌيب املبارش، حِر ثـخرب 

                                         
1
Sid Ahmed Abdelkader, op,cit, page 46 et 51.  

2www.unctad.org  

http://www.unctad.org/
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دِة يف جمَس اإلدارة ٌَرشاكت املسجةل أو ما ًـادًِا % 10حعة جساوي أو ثفوق   من األسِم اًـادًة أو اًلوة اًخعًو

1ٌَرشاكت األدصى حسا فاظبل ألقصاض ثـًصف الاسدامثر األحٌيب املبارش
و مؽ أن ُشا اًخـًصف ًخأثص بمنط ثسفلات . 

الاسدامثر األحٌيب املبارش بني اصلول املخلسمة حِر ثَـب معََات الاهسماج بني اًرشاكت اًـمبلكة و الاس خحواذ ؿىل 

ف فإن الاسدامثر . أظول اًرشاكت دورا رممييا، إال أهَ ميىن ثعبَلَ يف حاالت الاسدامثر اًفصدًة و ارحاكزا ؿىل ُشا اًخـًص

ق رشاء أسِم يف اًرشنة اًخابـة أو إؿادة اسدامثر األرابح اًيت  األحٌيب املبارش ٍصثبط مبَىِة حعة يف رأس املال ؾن ظًص

ي األخي بني اًرشنة األم  و اًرشنة  حتللِا اًرشنة اًخابـة و ال ثلوم بخوزًـِا ؿىل املسامهني، أو الاكرتاض كعري و ظًو

لة املفذاح و حلوق الامذَاز ؽ بعًص       اًخابـة أي اًفصع، أو اًخـاكس من اًباظن، و ؾلود اإلدارة و حصثُبات جتِزي املضاًر

و اًرتدِط إلهخاج اًسَؽ و ارلسمات
2

  .

: و ؿَََ فإن الاسدامثر األحٌيب املبارش ُو ذعل الاسدامثر اطلي حيلق اًرشوط اًخاًَة

  ة ؿرب اذلسود، ؿادة ما حىون من كبي اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات ، ًًذج ؾهنا ثأسُس TNCsثسفلات اسدامثًر

هتا األم ؽ ذارج دٍو ، حبَر ٍىون ًِا حعة كس (host)يف دوةل أدصى مضَفة ًبلسدامثر  (home )رشنة أحٌبَة ملضاًر

س أو ثلي ؾن  ةل %10حًز  من مَىِة الاسدامثر، و ٍىون ًِا ظوت يف معََة إدارة اًرشنة، و ثأسس ًـبلكة ظًو

 .األخي

 ا، :  و حتدسب ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش من ذبلل زبلزة مىوانت مَىِة األسِم، األرابح املـاد اسدامثُر

ثوسـَا يف    أوgreenfieldكس ٍىون ُشا الاسدامثر خسًسا و ؾيسُا ًـصف ابمس . اًلصوض بني فصوع اًرشنة األم

 mergers and، أو متَاك من ذبلل معََات الاهسماج و اٍمتغل brownfieldاسدامثر كامئ و ًـصف ابمس 

acquisitionsو يه اًعَلة األنرث اهدضارا . 

  نٌل حتدسب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة من ذبلل رؤوس األموال املسفوؿة ؿرب اذلسود يف إظار اثفاكِات اًرتدِط

، اًخـاكس leasing ،اًخأخري turnkey، ؾلود اإلدارة و ؾلود اًدسَمي ابملفذاح franchiseو حلوق الامذَاز اًخجاري 

 .production agreements، و رشااكت اإلهخاج subcontractingمن اًباظن 

                                         
1

 Krugman P, Obstfeld M,a ( Capelle-Blancard G, Crozet M), Economie internationale, édition pearson education France ,7eme 

édition, Paris 2006, page 165. 
2
 www.api.org. 4 ، ص 2004، (حرس اًخمنَة  )، ملال مًضور يف موكؽ املـِس اًـصيب ٌَخرعَط، اًىوًت حمّسدات الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿًل ؾبس اًلادر ؿًل، 
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  ثعيف الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة إىل اسدامثرات أفلِة
horizontal fdi  ثمت من ذبلل اسدامثرات يف اًلعاع

 ثيلسم بسورُا إىل اسدامثرات fdi  verticaIأو اًعياؿة ذاهتا اًيت ثـمي فهيا اًرشنة األحٌبَة، أو اسدامثرات معودًة

ق إهخاج رشنة حمََة، و اسدامثرات ذَفِة forward vertical fdiأمامِة معودًة   ؾيس كِام اًرشنة األحٌبَة بدسًو

. ؾيس كِام اًرشنة األحٌبَة بخوفري ؾوامي إهخاج ًرشنة حمََةbackward vertical fdiمعودًة 
1

    

ف  OECD Organisation for Economic cooperation andمٌؼمة اًخـاون و اًخمنَة الاكذعادًة ثـًص

Development   :

 الاسدامثر األحٌيب املبارش ُو ثغل الاسدامثرات اخملخعة يف إكامة روابط اكذعادًة دامئة مؽ مؤسسة ما أو إوضاء 

ؽ خسًسة ذارج اصلوةل األم ٌَمسدمثص فصوع اتبـة أو ذَق مضاًر
2

،  إن الاسدامثر ُو ًلصض ثأسُس ؿبلكات اكذعادًة 

ـّال ؿىل إدارة الاسدامثرات أو املرشوؿات  ةل مؽ مرشوع مثي الاسدامثرات اًيت ثـعي إماكهَة ذمارسة ثأزري ف دامئة أو ظًو

ة : الاسدامثًر

ا، ذَق أو متسًس ثوس َؽ مرشوع ذمَوك لكَا أو فصع أو -  يف بضل مـني من كبي كري امللميني ابًوسااي اًيت هشهُص

اندساب املَىِة اًاكمةل أو مرشوع موحود، و نشا املضارنة يف مرشوع خسًس أو مرشوع موحود، إضافة إىل كصض 

. ملسة مخسة س يوات أو أنرث

يف ارلارج من كبي امللميني يف اًبضل ابًوسااي اآلثَة، ذَق أو متسًس أو ثوس َؽ مرشوع ذمَوك لكَا أو فصع أو - 

دًس أو مرشوع موحود، أو كصض ملسة مخسة جاندساب املَىِة اًاكمةل أو مرشوع موحود، املضارنة يف مرشوع 

3س يوات أو أنرث
و ثـخرب ُشٍ امليؼمة اًـاملَة الاسدامثر األحٌيب أهَ ػاُصة اكذعادًة حسًثة وسبِا و كس صِست مؤدصا . 

 .ثعورا هبريا و اهدضارا ُاابل

 

                                         


  fdi : foreign direct investment 
1
 سَسةل ثأزري س َاسات اًرتوجي ًبلسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل كسرة اصلول اًـصبَة ؿىل خشب ُشٍ الاسدامثرات ًخحلِق أُسافِا اًخمنوًة،:  ملال حتت ؾيوان مىن بسُسو، 

 Alfaro,L and Chrton,A, Intra-Industry: ، مأدوذ من املصحؽ األظًل8ص ،2008، ًوهَو 29، املـِس اًـصيب ٌَخرعَط، اًىوًت، اًـسد رمق "ب"احامتؿات ارلرباء

foreign direct investment, NBER working paper N° 13447,2007.                                                                  
2
 Christiansen, H and Bertrand, a, Trendsand Recent Developments in Foreign Direct Investment, Article forthcoming in the OECD 

International investment prespectives, 09/2002. www.ocde.org  
3
. 154، ص 2008، اًوراق ًٌَرش و اًخوزًؽ، اًعبـة األوىل املاًَة اصلوًَة َلس ظاحل اًلٌصيش، 

http://www.ocde.org/
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ف   :International Monetary Fund   FMIظيسوق اًيلس اصلويل ثـًص

الاسدامثر األحٌيب املبارش ُو ذعل اًيوع من الاسدامثر األحٌيب اطلي ًـىس ُسف حعول هَان ملمي يف اكذعاد 

ةل األخي بني  ما ؿىل معَحة دامئة يف مؤسسة ملمية يف اكذعاد آدص و ثيعوي ُشٍ املعَحة ؿىل وحود ؿبلكة ظًو

املسدمثص األحٌيب املبارش و املؤسسة، ابإلضافة إىل متخؽ املسدمثص املبارش بسرخة هبرية من اًيفوذ يف إدارة املؤسسة


  .

: أو دمع و حٌلًة الاسدامثر ( ASIAN)ثـًصف الاثفاكِة ارلاظة جبمـَة أدم حٌوب رشق آس َا

 مشي األظول حىت  يإن مععَح الاسدامثر جيب أن ًـين لك هوع من األرظسة  أو األظول و ذاظة جيب أن 

: و ًو اكهت كري حرصًة

   ون          ( Pledges)املَىِة اًلابةل ٌَحصنة و كري اًلابةل ٌَحصنة و أًة حلوق مَىِة أدصى مثي اًـلارات و اًُص

ة ون اًـلاًر  (. Liens )و اًُص

 حعط و أسِم، أسِم يف رشاكت بفااسة اثبخة أو مععَح مَىِة مثي ُشٍ اًرشاكت. 

 اًعَب ؿىل اًيلود أو إىل أي أداء يف ػي ؾلس هل كمية ماًَة. 

 ة و صِصة ٌَمحبلت حلوق املَىِة اًفىًص
1

 .

(:  Balance of payments manual)ثـًصف دًَي مزيان املسفوؿات

إن الاسدامثر األحٌيب املبارش ٌضري إىل الاسدامثر اطلي ًلام الندساب معَحة دامئة يف مرشوؿات ذارج 

و ًُـصف الاسدامثر األحٌيب املبارش أًضا أهَ الاسدامثر اطلي ًخضمن ؿبلكة . الاكذعاد اًوظين اطلي ًًمتي إًََ املسدمثص

ةل األخي و ًـىس معَحة دامئة و س َعصة ًَِئة ملمية يف الاكذعادايت  يف مرشوع ملمي  (املسدمثص األحٌيب املبارش )ظًو

(مرشوع اسدامثر أحٌيب مبارش أو فصؿا مٌَ أو فصؿا أحٌبَا )يف اكذعاد آدص 
2

   .

                                         


 www.fmi.org (d’après le manuel de la balance des paiements du l’fmi) : 

L’investissement étranger direct IED est un investissement dans lequel une entité résidente dans une économie a pour objectif  

d’acquérir un intérêt durable dans une entreprise résidente dans une autre économie et que cette intérêt durable implique l’existence 

d’une relation à long terme entre l’investisseur direct et l’entreprise ainsi que la possibilité pour l’investisseur d’exercer une influence 

notable sur la gestion de l’entreprise. Le FMI n’a pas défini la notion de l’intérêt durable en terme de temps et le critère plus 

pertinent qui a été retenu est celui du degré de propriété de l’entreprise. On considère généralement qu’un pourcentage de 

participation de 10% ou plus témoigne d’un intérêt durable.   
1
.153 َلس ظاحل اًلٌصيش، مصحؽ س بق ذهصٍ، ص  

2
. 155 َلس ظاحل اًلٌصيش، مصحؽ س بق ذهصٍ، ص  

http://www.fmi.org/
http://www.fmi.org/
http://www.fmi.org/
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و أذريا و إضافة إىل ما مت ذهصٍ من ثـاًرف الاسدامثر األحٌيب املبارش، فِشا األذري ًـصف نشعل من ذبلل 

: األمور اآلثَة اطلهص

  رأس املال امللامصventure capital اطلي س َؤدي بسورٍ إىل إحساث ثلَري يف ظبَـة اًبلؾبني اًصاُس َني، إذ 

    س َسذي رواد األؾٌلل ُشا اجملال، و حزاًس الاُامتم مببادرات اإلبساع و ثيايم دور املؤسسات اًعلرية  و املخوسعة 

ن جتمـات إهخاحِة   . جسدٌس إىل مفاُمي ثلٌَة ؿاًَةclustersو اًخوخَ إىل حىٍو

  ص  ذاظة بني اصلول املخلسمة و اًيامِة، بُامن اكهت R&Dاًرشااكت ؿرب اذلسود ًلصض ثـٍزز هجود اًبحر و اًخعٍو

اًرشااكت حمعورة يف اًسابق بني اصلول املخلسمة يف أمٍصاك اًضٌلًَة و أورواب اًلصبَة و اًَاابن يف ما ؾصف ابألظصاف 

  .TRIADاًثبلزَة

  اًخحاًفات اإلسرتاثَجَةstrategic alliance ٌضلدول يف رشااكت و كٌوات ثوزًؽ مضرتنة، و الاؾامتد ؿىل املعادر 

 .offsetو الاسدامثرات اًيت ثمت من ذبلل اًربامج امللابةل  offshoreارلارحِة و معََات األفضور 

 األموال اًـااسة من كبي أحصاب األؾٌلل امللرتبني اًصاقبني يف املسامهة بسمع اكذعادايت بضلاهنم األظََة. 

  رشااكت اًلعاع اًـام و اًلعاع ارلاصPPPؽ اًبَئِة ؽ اًبًِة اًخحخَة و املضاًر . ذاظة يف مضاًر
1

 

فات فإن الاسدامثر األحٌيب املبارش هل ثفسريات ؿسة اؾامتدا ؿىل الاثفاكِات اًيت ثـصف مساٍ       رمغ ُشٍ اًخـًص

و اًًضاظات اصلاذةل فَِ و اًلواؿس اًيت حتنك املضارنة فَِ، إن ثـًصف الاسدامثر األحٌيب املبارش و مساٍ  و حمسودًخَ 

يه مجَـا مٌعوص ؿَهيا بوضوح يف كاهون لك دوةل هتسف إىل خشب الاسدامثر األحٌيب املبارش، و أًضا فإهَ ًُـصف يف 

فات ًبلسدامثر . اثفاكِات الاسدامثر اًيت ثُـلس بني اًبضل املضَف و بضل املسدمثص األحٌيب و ؿىل اًصمغ من ادذبلف اًخـًص

األحٌيب املبارش فإن مجَـِا ثؤنس حلِلة واحسة أال و يه أن الاسدامثر األحٌيب املبارش ًخضمن س َعصة ؿىل معََة إهخاج 

ي ارلاص أو الاسدامثر ارلاص بوظفَ اسدامثر حمفؼة      يف اًبضل املضَف و يف ُشا فإهَ خيخَف ؾن بلِة أصاكل اًخحًو

بلت ماًَة ًُس ًِا ثأزري ؿىل إهخاج أو إدارة  و إكصاض بييك؛ ألن لك من ُشٍن اًيوؿني األذرٍين ٌُل ؾبارة ؾن حتًو

ي هل الاسدامثر األحٌيب املبارش ًـخرب حمصك يف كاًة األمهَة يف ػي اًـوملة . املرشوع احملًل اطلي رمبا ٌسامهون يف اٍمتًو

إن ثسفلاثَ اًضرمة اًيت رافلت اًزتاًس اًلوي ًبلسدامثرات األحٌبَة يف جمال . اًيت أظبحت متزي الاكذعاد اصلويل املـادض

                                         
1
.9 مىن بسُسو، مصحؽ س بق ذهصٍ، ص  
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احملافغ املاًَة، ثؼِص اصلور املزتاًس ثسرجيَا  و بلوة اطلي ًـبخَ و مازاًت ثَـبَ اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات سواء أاكن 

وضاظِا يف دول مذلسمة أو يف دول انمِة، و ُشا هدِجة ًخحٍصص هؼام الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًـامل و ذاظة ؿىل 

و ما هخج ؾن ُشا اًخحصر . (مصحةل اهخلاًَة)مس خوى اصلول اًيامِة أو اصلول اًيت ثـصف حتوالت يف هؼارما الاكذعادي 

ة من اخي اس خلعاب اذلجم األوفص من الاسدامثرات األحٌبَة و ذاظة مهنا املبارشة، وكس ؾصفت  من س َاسات حتفزًي

ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش ارثفاؿا ُاابل، وكس ثضاؾفت ذبلل اًـرشًة األذرية من اًلصن املايض و ُشا ما ًؼِصٍ 

  : اآلثَني2 و رمق 1اًضلكني رمق 

 (ابصلوالر) 2005 إىل 1980ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش من  : 1اًضلك رمق

 
 ، الاسدامثر األحٌيب املبارش اًوارد 2006األوىىذاد، ثلٍصص الاسدامثر اًـاملي :املعسر

 (مََار دوالر: اًوحسة)املسذبلت من الاسدامثر األحٌيب املبارش : 2اًضلك رمق 

    
CNUCED, World investment report 2004                                                      source: 
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: أصاكل الاسدامثر األحٌيب املبارش: املبحر اًثاين

اهعبلكا من اًخـاًرف اخملخَفة ًبلسدامثر األحٌيب املبارش، ًؼِص أهَ ميىن أن ًأذش أصاكال أو أهواؿا خمخَفة و ُشا 

وحِة و اإلؿبلمِة و اًخوسؽ اًِااي ٌَـوملة اًـاملَة يف اًس يوات  ويدِجة ٌَخعورات اًيت ؾصفِا اًـامل و ُشٍ اًثورة اًخىًٌو

إن ُشٍ . األذرية؛ و ما هخج ؾهنا من جسَِبلت إكَميَة و حلصافِة بني اصلول و رحب هبري يف اًوكت و ثلارب يف املسافات

 من ذبلل ثأسُس رشنة أحٌبَة TNCsاألصاكل اخملخَفة جتسسُا يف أكَب األحِان اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات 

هتا األم  ة ذارج دٍو ؽ اسدامثًر ، ( country Host)يف دوةل أدصى مضَفة ًبلسدامثر  (Home country   )ملضاًر

س أو ثلي ؾن اًـ      من مَىِة الاسدامثر، و ٍىون ًِا ظوت يف معََة إدارة اًرشنة% 10حبَر ٍىون ًِا حعة كس حًز

ةل األخي       إذا يه رشاكت حمتزي ابًـاملَة و الاهدضار اصلويل اًواسؽ، نٌل أهنا حمتخؽ بوفصهتا املاًَة . و ثأسس ًـبلكة ظًو

ويج و املـَومايت يف خمخَف اًلعاؿات  َة  )و ثعورُا اًخىًٌو       امللاوالت و اًبياء، اًخأمِيات، يف جمال اًخجارة اصلًو

        .  ، و يه ؿىل كسر هبري من حسن اًدس َري و اًخحنك يف أدوات املصدودًة املاًَة(و املـَومات  و الاسدضارات 

اًَة و نثافة يف اصلول املخعورة ابصلرخة األوىل      ـّ و املبلحغ أن اكَب ُشٍ اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات حمتوكؽ و ثًضط بف

وهسًة يف . و يه خس معَوبة من ُشٍ األذرية  ثـود ػاُصة اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات إىل رشنة اًِيس اًرشكِة اًًِو

اًلصهني اًسابؽ ؾرش و اًثامن ؾرش، و اًلصن اًـرشٍن جيسس اًخحول من اًصأسٌلًَة اًلسمية اًلامئة ؿىل امليافسة و اًسوق 

ؽ اًىبرية ؿىل الاكذعاد اًوظين يف اصلوةل اًصأسٌلًَة   اذلصة إىل اًصأسٌلًَة ادلسًسة اًلامئة ؿىل س َعصة رأس املال و املضاًر

و حسث ُشا ابخساء من اًيعف اًثاين من اًلصن اًخاسؽ ؾرش
1

 .  

 و من األمور اًبارزة زايدة أمهَة اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات بساًة من اًدسـَيات يف حتلِق ثَار من ثسفق 

و ًؤلمهَة .  رأس املال األحٌيب املبارش ابًصمغ ذما صِسثَ بساًة اًامثهٌُات من فصض اًىثري من اًلِود اًوكَة و كري اًوكَة

اًلعوى ًِشٍ اًرشاكت يف جمال الاسدامثر األحٌيب املبارش س يـود إٍهيا بيوع من اًخفعَي يف مبحر مس خلي؛ و من أمه 

 :األصاكل اًيت اختشُا الاسدامثر األحٌيب املبارش هشهص ما ًًل

 

 

                                         
1
اك خشور اًلزو و اًـوملة َلس أبو اإلسـاد،   . 149، ص 2001، سٌُا ًٌَرش، مرص أمٍص



 الاجتاٍ اًـام ًخسفلات ًبلسدامثر األحٌيب املبارش يف اًـامل: اًفعي األول

 

 34 

  :Joint-venturesاًرشاكت املضارنة 1

 واسعة ازيني أو أنرث من األصزاص  منًلعس ابًرشنة املضارنة يه رشنة سواء اكهت ظلرية أو هبرية مذىوهة

ن رشنة  ني أو اًعبَـَني، أو مٌؼٌلت فهيا ؿىل األكي وحسة جضلَََة جس هتسف ذمارسة وضاظاهتا يف إظار حىٍو املـيًو

با و حتت . خسًسة هبسف حتلِق رحب بعفة دامئة و ًمت بضلك ؿام ثلس مي املَىِة من كبي املسامهني بأسَوب مدساو  ثلًص

.  اًس َعصة املعَلة ألحس املخـاكسٍن

    مؽ رشاكء من دوةل أدصى، (اًوظيَني)ُشا اًيوع من اًرشاكت ٍمتزي مبضارنة احس أو بـغ املسدمثٍصن احملََني 

و ًيدرش ُشا اًيوع يف اصلول اًـصبَة اًيت حمتخؽ بوفصة رخال األؾٌلل احملََني أحصاب األموال،  و ذاظة اصلول اًـصبَة 

و ًـخرب ُشا اًيوع من اًرشاكت مس خحبا من ظصف املسدمثٍصن األخاهب، اطلٍن ًفضَون . املعسرة ٌَبرتول نسول ارلََج

إضافة إىل وحود ثيؼاميت . اًخـامي مؽ رشاكء كادٍرن ماًَا يف اصلول املضَفة و ُشا ثلََبل من خماظص الاسدامثر اًىثرية

، (اًوظين)و املسدمثص احملًل (األحٌيب)ذاظة هبشا اًيوع من اًرشاكت نخحسًس حسود و حعط و وسب املسدمثص اًلادم 

وحِا و أساًَب اإلهخاج املياسب اخل ، نٌل حتسد كواهني اًرضااب و اًخًس َق ادلبايئ أًضا حتسد ...و نشعل هوع اًخىًٌو

  .فرتات اإلؾفاء ادلبايئ و أهواع اًرضااب و رشاحئِا سواء ؿىل األرابح و اإلٍصادات أو اًلمية املضافة و املبَـات و اإلهخاج

حمتخؽ اًرشنة املضارنة أو اًفصع املصثبط بـسد من املزااي، ًىن ابمللابي ًأذش ؿَهيا بـغ األمور حصثبط مبا إذا مل 

: ًخحلق أي يشء من اًيلاط الاجيابَة يف ُشا اًضلك من الاسدامثرات و ميىن ذهص أمهِا و يه

 ة املس خزسمة  .ظـوبة إدارة اًرشنة املضارنة و ذعل الدذبلف األساًَب اإلداًر

  ة بسبب ؿسم رضا إذا اس خحوذت اًرشنة ؿىل أنرث من هعف رأس املال فإهنا ميىن أن ثواخَ مضالكت إداًر

ة ا و كسراهتا اإلداًر لة جس َرُي  .األكََة، أما إذا اس خحوذت ؿىل اكي من اًيعف فِشا س َؤثص بعورة واحضة ؿىل ظًص

  ي         بـغ اًخـِسات املخزشة يف بساًة اًـمي ميىن أن حىون ظـبة اًخعبَق بـس فرتة من اًزمن مثي اًخـِس ابٍمتًو

 .و ثعسٍص وس بة من اإلهخاج

  يف حاةل ؿسم جناح اًرشنة املضارنة فإن ارلسائص ميىن أن جسبب اًـسًس من املضالك ٌَرشنة اًيت ًخوحب ؿَهيا أن

 .ثًسحب أو اًيت حىون ؾصضة مليافسة خسًسة و اًيت ثؤدي إىل فلساهنا ذلععِا من اًسوق

ا ُشا اًيوع من الاسدامثر األحٌيب هشهص ما ًًل :  و من أمه املزااي اًيت ًوفُص
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  ي الاسدامثر ميثي حيسد أمهَة الاسدامثر يف ارلارج و ذاظة ابًًس بة ٌَرشاكت اًعلرية و املخوسعة ؾيسما ٍىون متًو

 .مضلك و ؾئب هبري ؿىل اًرشنة مبفصدُا

 ميثي حٌلًة وسبِة ضس اخملاظصة اًس َاس َة و اهزتاع املَىِة. 

  ثص ٌَخـاون ابًًس بة ٌَرشنخني يف حاةل حصنزي هجودٌُل بلوة يف اجملاالت اخملخَفةأميىن أن ًًضأ. 

 ي  .ًفذح أسواق ماًَة خسًسة و ٌسمح ابس خـٌلل أدوات خسًسة ٌَمتًو

 ٌساؿس ؿىل الاهخفاع من املزااي ادلبااَة ٌَرشنة األحٌبَة. 

 ٌسامه يف ثَبَة ما ثعبوا إًََ اًس َاسات اًوظيَة من ثوفري مٌاظب صلي خسًسة و دمع اًخمنَة الاكذعادًة يف اًببلد  .

و ميىن ًرشنة أحٌبَة أن ثلوم بإوضاء فصع ًِا أو فصوع يف دوةل أدصى، وذعل سـَا مهنا إىل اذلعول ؿىل أسواق 

خسًسة مليخوخاهتا و ثرصًف فااغ خمزوهنا، و من اخي اًخوسؽ و اٍمنو أنرث و حتلِق أرابحا إضافِة، أو من اخي 

و ثيؼم اًـبلكة بني ملص . اًخزَط من اًرضااب املصثفـة يف دوةل امللص اًصاُيس و اًبحر ؾن ما ًـصف ابدليات ادلبااَة

غ املولك املبين ؿىل الاثفاكِات و اًلواهني املربمة بني اًرشنة األم و اصلوةل املضَفة  اًرشنة األم و اًفصع من ذبلل اًخفًو

(املس خلبةل)


. 

 : Wholy – Owned Foreign investments الاسدامثر املمَوك لكَا من اًرشنة األحٌبَة 2

إن اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات ثفضي نثريا ُشا اًضلك من الاسدامثر األحٌيب املبارش، و ٍمتثي يف كِام ُشٍ 

ق أو أي هوع آدص من أهواع اًًضاط اإلهخايج أو ارلسمايت ؿىل مس خوى اًبضل  اًرشاكت بإوضاء فصوع ًئلهخاج أو اًدسًو

و يف ما ٍصثبط ابصلول املضَفة و ذاظة مهنا اًيامِة ثرتدد هوؿا ما يف اًسٌلح ًِشٍ اًرشاكت من اذلعول ؿىل . املضَف

ة؛ و ُشا ختوفا من اًخبـَة الاكذعادًة و ما ًرتثب ؿَهيا من آاثر س َاس َة ؿىل  ؽ الاسدامثًر املَىِة اًاكمةل ٌَمضاًر

    نشعل هدِجة ٌَخروف من احامتل اهدضار احذاكر اًرشاكت األحٌبَة ألسواق اصلول اًيامِة . اصلويل اًعـَسٍن احملًل و

ة و رشسة يف  و ؿسم كسرة املؤسسات اًوظيَة ؿىل مٌافسة اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات اًيت ثفصض ؿَهيا مٌافسة كًو

.  بـغ األحِان

                                         


 . ثـخرب اًرضااب املبارشة و كري املبارشة  إحسى أمه أدوات اس خلعاب ُشا اًيوع من اًرشاكت
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و مؽ افرتاض كبول ُشٍ األس باب جتسر اإلصارة إىل أن  املٌلرسات و األدةل اًـَمَة جضري إىل أن بـغ اصلول 

ي  و املىس َم؛ و نشعل  اًيامِة يف رشق آس َا مثي هوراي ادليوبَة و س يلافورة و اتًوان و دول أمٍصاك اًبلثًَِة اكًرباًز

لِة متيح فصظا ٌَرشاكت مذـسدة ادلًس َات بمتغل فصوؾِا متَاك اكمبل هوس َةل جل ب و اس خلعاب اًىثري من ذدول إفًص

نٌل أهَ إىل حس اآلن ال ثوخس دالاي معََة اكفِة جرشح . الاسدامثرات األحٌبَة يف اًىثري من جماالت اًًضاط الاكذعادي

حصدد و ختوف اصلول اًيامِة األدصى بضأن اآلاثر اًس َاس َة و الاكذعادًة اًسَبَة اًيامجة ؾن ُشا اًضلك من الاسدامثر 

األحٌيب املبارش
1

 .

إن ًِشا اًضلك من الاسدامثر األحٌيب املبارش مٌافؽ جس خفِس مهنا اصلول املضَفة هل، من أبصزُا زايدة جحم ثسفلات 

ؽ اإلهخاحِة اًيت ثؤدي إىل إص باع اجملمتؽ احملًل من اًسَؽ و ارلسمات اخملخَفة، نٌل  رؤوس األموال األحٌبَة و زايدة املضاًر

دون أن هًىس أن . حتسن من مزيان مسفوؿات اًبضل املضَف من ذبلل اًخلََي من الاس خرياد و رمبا ثوهجَ حنو اًخعسٍص

ويج ؿىل هعاق هبري فضبل ؾن ُشا  ـّاةل يف اًخحسًر اًخىًٌو ُشا اًضلك من الاسدامثر األحٌيب املبارش ٌسامه مسامهة ف

ما ًرتثب ؿىل نرب اذلجم من ذَق مٌاظب فصص معي مبارشة و كري مبارشة ذما ًًذج ؾيَ من ثلََط يف مس خوى اًبعاةل 

أما يف ما ًخـَق ابًـَوب، فإن اصلول املضَفة و ذاظة اًيامِة ختاف من أدعار الاحذاكر و اًخبـَة . يف اًبضل املضَف

الاكذعادًة و ما ًًذج ؾهنا من آاثر س َاس َة سَبَة ؿىل املس خوى احملًل و اصلويل يف حاةل ػِور أي ثـارض يف املعاحل 

. بُهنا و بني اًرشاكت املـيَة، أو بضلان األم ًِشٍ اًرشاكت

: Fusions معََات اًخجمَؽ و الاهسماج 3

ة صلك اثفاكِة بني اًعصف األحٌيب و اًعصف اًوظين  ًمت مبوحهبا  (ؿام أو ذاص)كس ثأذش املرشوؿات الاسدامثًر

كِام اًعصف األول بزتوًس اًعصف اًثاين مبىوانت مٌخوج مـني س َارة مثبل، ًخجمَـِا ًخخحول إىل مٌخوج هنايئ اتم اًعيؽ، 

        و ُشا اًيوع من اًـمََات موخَ يف اكَب األحِان إىل أسواق اصلول اًيامِة، حِر ًلسم اًعصف األحٌيب ارلربة 

اخل، ملابي ؿااس مادي ًُخفق ؿَََ ... و املـصفة اًبلزمة ٌَخعممي اصلاذًل و ظصق اًخرٍزن و اًعَاهة 
2

  . 

ذبلل اًدسـَيات من اًلصن املايض اكهت ُياك اًـسًس من معََات اًخوسؽ ارلاريج و ذعل من ذبلل 

     . الاهضٌلمات و الاهسماخات يف األوضعة املخجاوسة سواء اكن ؿىل املس خوى اصلويل أو ؿىل مس خوى اًخجمؽ اإلكَميي

                                         
1
. 275، ص 2000، دار املـصفة ادلامـَة،  اكذعادايت اإلدارة و الاسدامثربو حقف،أ ؾبس اًسبلم  

2
 .  24 ، ص 2003، مؤسسة ص باب ادلامـة ، ظبـة األصاكل و اًس َاسات اخملخَفة ًبلسدامثرات األحٌبَة ؾبس اًسبلم أبو حقف ، 
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َة، و كس ساؿس 1998و ثـخرب ُشٍ اًـمََات ذات أمهَة هبرية، ففي س ية   اكهت ُياك اًـسًس من الاهسماخات اصلًو

الارثفاع اًىبري يف أسـار األسواق األوروبَة و األمٍصىِة يف اًيعف األول من ثغل اًس ية ؿىل اًخـامي ابألوراق املاًَة 

ق مبادةل األسِم ة يف . ؾن ظًص ة1998و بـس األزمة اآلس ًَو و كس زادت .  مت اكذياء ؿسد هبري من اًرشاكت اآلس ًَو

وضاظات الاهسماج و الاكذياءات بـس اخنفاض أسـار األسواق اًصاُس َة، اًيت ثبـت اإلظبلحات الاكذعادًة اًيت 

       و كس مشَت الاهسماخات . بسبب الادذبلفات اًيت حعَت فهيا FMIفُصضت من ظصف ظيسوق اًيلس اصلويل 

ة و من أمه مزااي ُشا اًيوع من . و اكذياءات كعاع اًخأمِيات و اًلعاع املايل و كعاع اًس َارات و كعاع املرشوابت اًلاًز

: الاسدامثر األحٌيب هشهص ما ًًل

 جسمح ابإلهخاج املَساين أي املاكن املعَوب، و يه بشعل ثلَي من خماظص اًرصف اًياجتة ؾن اًعادرات. 

  وحِا ثـخرب هوس َةل رسًـة ٌَمتصنز يف ارلارج، نٌل جساؿس يف حتلِق وفصات اذلجم و ذاظة يف جمال اًبحر  و اًخىًٌو

ة  .ادلسًسة، و معََات حصوجي اًـبلمات اًخجاًر

 يه وس َةل حِسة و رسًـة ًبلس خحواذ ؿىل حعط خسًسة من األسواق. 

 ؾيسما حىون معةل اًبضل ضـَفة فإن الاهسماج ميىن أن ميثي فصظة مٌاس بة ًرشاء رشنة بسـص مٌرفغ. 

 إال أهَ جيب أن ثلمي اًرشاكت كبي الاهسماج، ألن أمه املضالك ميىن أن ثؼِص بـس معََة الاس خحواذ  و اًرشاء 

ق اًـصوض . و الاهسماج ق اًـصوض اًـامة ٌَرشاء و إما ؾن ظًص ثخجسس أكَب الاهسماخات و الاكذياءات إما ؾن ظًص

لذني ثـخربان أسَوب مايل ٌساؿس يف إؿادة بياء اًبًِة اًخحخَة ٌَرشاكت إما بضلك ظوؾي   اًـامة ٌَمبادةل، و ُاثني اًعًص

ق دفؽ أسِم أو س يسات؛ و ؾيسما ًمت اًـصض اًـام ٌَرشاء . و إما بضلك إهصايه أو ؿسايئ و جسسد اًلمية هلسا أو ؾن ظًص

. أو ٌَمبادةل يف اًوكت اطلي ال ًـرب ؾن رضا أو موافلة اإلدارة، فإن ذعل ًـين أن اًـصض ُو ؿسايئ أو إهصايه

إن إحصاء اًـصض اًـام ٌَرشاء املـخاد يف اًوالايت املخحسة األمٍصىِة مل ٌس خـمي يف لك ماكن، و ُياك اًـسًس من 

و جتسر اإلصارة إىل أن ُشا اإلحصاء مل ًـصف بضلك . اًبضلان جس خزسم اسرتاثَجَات اصلفاع ضس اًـصض اًـام ٌَرشاء

واسؽ يف كاًبَة اصلول األوروبَة و حىت ًو اكن مـصوفا فإهَ ميثي حاالت اندرة الاس خـٌلل، ًىن ٌُضاع اس خـٌلهل يف 

أما يف ًخـَق ابصلول األجنَوسىسوهَة فذخحنك يف . املمَىة املخحسة اًرًبعاهَة، و كس ثعور يف اًس يوات األذرية يف فصوسا

اًـصض اًـسًس من اًـوامي املاًَة، بُامن يف اًبضلان اًبلثًَِة فإهَ ٍمتخؽ مبزااي انجتة ؾن مذعَبات اذلاخة اًعياؾَة أو منو 
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و ُياك زبلزة أهواع من اسرتاثَجَات اصلفاع ضس اًـصض اًـام ٌَرشاء و يه دس خورًة أي هؼامِة و ماًَة . حعة اًسوق

ة، و ثخجسس يف ؿسة أصاكل . و كاهوهَة فأما اإلسرتاثَجَة اصلس خورًة حمتثي يف جتيب أو ثأذري ثلَري ركابة األهجزة اإلداًر

ت املسامهني، أما . و مصاكبة جمَس اإلدارة و إماكهَة احامتع اًَِئة اًـامة ٌَمسامهني مهنا، ثـسًي حلوق ثعًو

اإلسرتاثَجَة املاًَة فرتثبط بصفؽ حاكًَف الاكذياء رفـا هبريا، و طلعل فإن ُشٍ الاسرتاثَجَات حصحىز ؿىل ثلري جحم رأس 

، أما اإلسرتاثَجَة اًلاهوهَة، فذـمي ؿىل حٌلًة اًرشاكت من اًياحِة اًلاهوهَة (ظايف املصنز املايل  )املال أو َُلك اًرثوة 

 . و حٌلًة حلوق املسامهني فهيا

 :TNCs Multinational companiesاًرشاكت مذـسدة ادلًس َات : املبحر اًثاًر

حمتثي اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات يف ٍلوؿة من اًرشاكت ذات خًس َات خمخَفة و مس خلةل من اًياحِة اًلاهوهَة، 

و متثي اجملموؿات مذـسدة ادلًس َات  ( holding company)و ثلوم بإدارهتا مؤسسة أم أو مؤسسة كابضة

(Multinational groups ) َة . اًـوامي األنرث وضاظا يف اًخجارة اصلًو

ال ًوخس ذلس اآلن ثـًصف خامؽ ٌَرشاكت مذـسدة ادلًس َات، فاًبـغ ًـصفِا بأهنا ٍلوؿة اًرشاكت اًيت ختعط 

ا و هخاجئِا حصثبط إىل حس بـَس ابًبضلان األحٌبَةلمبَلا هبريا من مواردُا        . ًـمََات يف ارلارج و من مت فإن منُو

ا ثغل اجملموؿة من اًرشاكت اًيت حتلق وس بة  من إٍصاداهتا أو مبَـاهتا يف ارلارج، و ُياك   % 25اًبـغ اآلدص ًـخرُب

ق آدص ًعفِا بخغل اًرشاكت اًيت ميخغل لك مهنا مخسة فصوع ابرلارج ؿىل األكي، فلس ؾصفِا  Rugman 1988فًص
1

   

بأهنا اًرشاكت اًيت متخغل أنرث من زَيث وضاظِا ذارج مًضأهتا األم، و ُياك مؤرش ٌَرشاكت مذـسدة ادلًس َات 

           حيدسب من ذبلل مذوسط وس بة اًًضاظات اإلحٌلًَة ٌَمؤرشات أو امللادٍص املمتثةل يف املبَـات و املوحودات

. و اًصواثب

وحِا املخعورة و اًخًس َق يف ما بُهنا يف ما ًخـَق ابًس َاسات اإلهخاحِة                                                                                                                                                              و ثخعف أًضا ابحذاكر اًخىًٌو

ة مبا حيلق معاذلِا و ال ًخـارض مؽ أُسافِا؛ و ثـمي ؿىل الاسدامثر يف املياظق اًيت حصثفؽ فهيا  ة و الاسدامثًر و اًسـًص

نٌل حمتزي بدٌوع و ثلري وضاظاهتا و مصانز إهخاهجا . مـسالت اًصحب و ًعَق ؿَهيا امس اًرشاكت اًيت ال وظن ًِا إال األرابح

مبا ًخبلءم و حتلِق اًِسف املسعص، و جس خـمي ُشٍ اًرشاكت اًـسًس من املزااي اًيت حمتخؽ هبا و من أمهِا اًخلسم 

                                         
1

 Rugman,A.R, The multinational entreprise.In P.Walter and T.Murray( Eds), Handbook of international managment, New York 

1988, page 35. 
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ة و اًخيؼميَة ويج و األساًَب اإلداًر ، إضافة إىل اًلسرة ؿىل اًوظول إىل األسواق اًـاملَة املخعورةاًخىًٌو
1

نشعل ميىن  .

فات ٌَرشاكت مذـسدة ادلًس َات، و ُو ما كسمَ  فا من أمه اًخـًص          و اجملَس الاكذعادي Dunning 1974أن هشهص ثـًص

فا موسـا حِر أن اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات يه ثغل اًرشاكت اًيت متخغل  و الاحامتؾي اًخابؽ ًؤلدم املخحسة و ُو ثـًص

خني أو أنرث وسااي اإلهخاج، و جس َعص ؿَهيا و ثبارش وضاظِا سواء يف جمال اإلهخاج أو املبَـات أو ارلسمات يف دًو
2

 .   

 بأهنا ثغل اًرشاكت اًيت  متخس فصوؾِا إىل دول 1997و ًلس ؾصفِا اجملَس الاكذعادي و الاحامتؾي ابألدم املخحسة س ية 

ؿسة و حتلق وس بة من إهخاهجا اًىبري و املخيوع سواء اًسَـي أو ارلسمايت ذارج اصلوةل األم و ذعل ابس خـٌلل وسااي 

وحِة ؾرصًة و حسًثة ثعي إىل حس الاحذاكر يف بـغ األحِان .حىًٌو
3

    

:  وضأة اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات1

 إىل أن خشورُا متخس إىل اًلصن اًصابؽ Parker 2000يف ما خيط وضأة اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات ٌُضري  

يسًة و اًفصوس َة مذـسدة ادلًس َات جسـى إىل اذلعول ؿىل املوارد اًعبَـَة  ة و اًًِو ؾرش، فلس اكهت اًرشاكت الاجنَزًي

ا بضلاهنا األظََة، كري أن األصاكل اذلسًثة ٌَرشاكت مذـسدة ادلًس َات ميىن أن ًـود اترخيِا إىل اًلصن اًخاسؽ  اًيت ثوفُص

حِر يف ثغل اًفرتة اكن املسدمثصون األوروبَون ًلومون بخعسٍص اًسَؽ و ارلسمات إىل مجَؽ أحناء  (1914-1870)ؾرش 

اًـامل و صلهيم اسدامثرات يف خمخَف اًبضلان
4

ففي اًلصن اًخاسؽ ؾرش اكهت اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات ثبحر ؾن . 

يسًة  ًو            ( Unilever,Royal Dutch shell)املوارد و من أمه اًرشاكت يف ثغل اًفرتة جنس اًرشاكت األجنَُو

 ,Union minière, Solvay)و اًرشاكت اًبَجَىِة  ( Lever and Courtaulds, ICI)و اًرشاكت اًرًبعاهَة

Cokeril )  و اًرشاكت اًفصوس َة (Rhone-Power, Michelin )  و اًرشاكت األملاهَة (Bayer and Siemens )     

يسًة  رسًة  ( Philips )و اًرشاكت اًًِو  United fruit) ، و اًرشاكت األمٍصىِة ( Nestlé) و اًرشاكت اًسٌو

International Harvester, Singer Swing, General electric, Standar oil Company Machines )
5

 .

                                         
1

ة و ثعبَلِة (1990-1974)الاسدامثر األحٌيب املبارش و أثصٍ ؿىل اًخمنَة الاكذعادًة يف مرص ؿىل ؾبس اًوُاب إبصاُمي جنا،  ، رساةل ماحس خري يف الاكذعاد، خامـة دراسة هؼًص

ة،  .   26 و 25، ص 1995اإلسىٌسًر
2
 Dunning, J, H, Economic analysis and entreprise, PraegerpublishersINC, UN, 1974, page 13. 

 3 U-N-department of economic affaires, Multinational corporation in world development, Praeger and social publisher, New York, 

1974, page 34  
4
 Parker R, Introduction in comparative international accounting, Financial Times, Prentice Hall, London 2000. 

5
. 18 و 17 سـود خاًس مضىور اًـامصي ، مصحؽ س بق ذهصٍ، ص 
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و يف اًلصن اًـرشٍن ثعورت اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات و أظبحت ثبحر ؾن األسواق، و ذبلل اًلصن 

 بسأ اًخيافس بني اًرشاكت األمٍصىِة و األوروبَة، و كس هخج ؾن ُشا اًخيافس ثعسر اًرشاكت األمٍصىِة  دامئا اًـرشٍن

 بسون مٌازع ذاظة يف ما ًخـَق ابالسدامثر األحٌيب املبارش، 1997 إىل 1974ٌَمصثبة األوىل ؿاملَا ٌَفرتة املمخسة ما بني 

.  إال أن بـس ُشٍ اًفرتة واهجت اًرشاكت األمٍصىِة مٌافسة من خاهب اًرشاكت اًَاابهَة

س  و يف اًس بـَيات من اًلصن املايض بَف ؿسد اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات كري املاًَة س بـة آالف رشنة  و ما ًٍز

ًلس جتاوزت املبَـات احملللة من ظصف اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات ذارج . 1995ؾن أربـني أًف رشنة حىت ؿام 

بضلاهنا األظََة مبَف اًعادرات اًـاملَة ٌَسَؽ و ارلسمات
1

 General motorsو ًلس بَلت إحٌليل إٍصادات رشنة . 

 مََار دوالر أمٍصيك، و ُشا ًفوق اًياجت احملًل اإلحٌليل ألكَب اًبضلان اًـصبَة178,2 ما ًلارب 1997األمٍصىِة س ية 
2

. 

 رشنة مذـسدة ادلًس َات يف اًـامل س ية 500 رشنة مذـسدة ادلًس َات من بني انرب 100نٌل أن إحٌليل إٍصادات انرب 

 210,48املصثبة األوىل بإٍصاد كسر بـ  يف Exxon Mobil مََار دوالر أمٍصيك، و ثأيت رشنة 6638 كس بَلت 2000

 .اهؼص إىل ادلسول اآليت. مََار دوالر أمٍصيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1

  .18 سـود خاًس مضىور اًـامصي، ،مصحؽ س بق ذهصٍ، ص
2
.108 ، ص 2002 ،حوان 24، جمةل اًوحسة الاكذعادًة اًـصبَة ، اًـسد اًخحول يف دور اصلوةل و إؿادة اندضاف اذلىومة هبجت َلس أبو اًيرص،  
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(: 2000 ) رشاكت مذـسدة ادلًس َات يف اًـامل10حصثُب أنرب : 1ادلسول رمق 

 1999 من أرابح %إحٌليل األرابح  (مََون دوالر)2000إحٌليل األرابح ًـ اًرشنة اًصثبة 

1 Exxon Mobil 17720 124% 

2 Citigroup 13519 37% 

3 General Electric 12735 19% 

4 Royal Dutch-Shell Group 12719 48% 

5 BP 11870 137% 

6 Verizon communication 11797 180% 

7 ING Group 11075 111% 

8 INTEL 10535 44% 

9 Microsoft 9421 21% 

10 Royal Philips Electronics 8874 363% 

             Source : Fortune, June 23,2001 ؾٌلد َلس اٌََيث، اًخبادل اصلويل، دراسة يف مهنجَة و آًَات اًخبادل الاكذعادي اصلويل املـادض، : مأدوذ من املصحؽ 

. 172 ، ص 2002دار اٍهنضة اًـصبَة، اًلاُصة،   

و ًـخرب ػِور اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات احس املؼاُص اذلسًثة ًخلسم اًىثري من دول اًـامل مثي هوراي ادليوبَة، 

لِا ي، األرحٌخني و حٌوب إفًص و كس سامهت اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات يف اًىثري من اجملاالت و الس امي هلي . اًرباًز

ق رفؽ  ب و ذَق فصص معي خسًسة و زايدة اًىفاءة و اإلهخاحِة ؾن ظًص ص أساًَب اإلدارة و اًخسًر وحِا و ثعٍو اًخىًٌو

. وسق امليافسة

  حصنزت بًس بةTNCs رشنة مذـسدة ادلًس َات 78و يف ُشا اًعسد، جتسر اإلصارة إىل أن ُياك ما ًلارب اًـ 

 من إحٌليل اًياجت %10 رشنة فصؾَة سامهت مبا وسبذَ 777 يف اصلول املخلسمة، حِر ُياك ما ًلارب نشعل اًـ 75%

و ثضؽ . 2006 مََون ؿامي يف س ية 73 من اًعادرات اًـاملَة و ذَلت وػااف ًيحو %33اًـاملي، و أدارت حنو 

ة هتسف بعفة ؿامة إىل ثـؼمي األرابح يف إظار إسرتاثَجَة ؾوملة اإلهخاج و حزاًس  ُشٍ اًرشاكت اسرتاثَجَات اسدامثًر

.offshore و األوفضور outsourcingاًخوخَ ًـمََات اًخـاكس ارلاريج 
1

  

 

                                         
1
.   10 ص مصحؽ س بق ذهصٍ،  مىن بسُسو، 
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  2004 رشنة ؿرب وظيَة كري ماًَة يف اًـامل مصثبة حسب األظول األحٌبَة ًـام 25انرب : 2ادلسول رمق 

 
اًعياؿة بضل املوظن اًرشنة اًصثبة 

1    General  Electric  األهجزة اًىِصاباَة و الاًىرتوهَة اًوالايت املخحسة

2 Vodafone Group plc  الاثعاالت املمَىة املخحسة

3 Ford Motors  اًس َارات اًوالايت املخحسة

4 General Motors  اًس َارات اًوالايت املخحسة

5 British Petroleum  اس خىضاف اًيفط وحىٍصصٍ وثوزًـَ املمَىة املخحسة

6 Exxon Mobil  اس خىضاف اًيفط وحىٍصصٍ وثوزًـَ اًوالايت املخحسة

7 Royal Dutch       \ shell   Group  يسا /املمَىة املخحسة اس خىضاف اًيفط وحىٍصصٍ وثوزًـَ ًُو

8 Toyota Motors  اًس َارات اًَاابن

9 Total  اس خىضاف اًيفط وحىٍصصٍ وثوزًـَ فصوسا

10 France telecom  الاثعاالت فصوسا

11 Volkswagen  اًس َارات أملاهَا

13 Deutsch telecom  الاثعاالت أملاهَا

14 RWE    Group         AG  اًىِصابء واملَاٍ واًلاز أملاهَا

15 Suez  اًىِصابء واملَاٍ واًلاز فصوسا

16 E.on  اًىِصابء واملَاٍ واًلاز أملاهَا

17 Hutchison Whampoa  مذيوؿة اًعني /ُوهف هوهف

18 Siemens AG  األهجزة اًىِصاباَة و الاًىرتوهَة أملاهَا

19 Nestle SA  مأوؤالت  ومرشوابت سو سريا

20 Electricte de France  اًىِصابء واملَاٍ واًلاز فصوسا

21 Honda Motor CO.LTD  اًس َارات اًَاابن

22 Vivendi Universal  مذيوؿة فصوسا

23 Chevron Texaco  اس خىضاف اًيفط وحىٍصصٍ وثوزًـَ اًوالايت املخحسة

24 BMW AG  اًس َارات أملاهَا

25 Daimler Chrysler اًس َارات أملاهَا / اًوالايت املخحسة

 10ص  .2005األوىىذاد، ثلٍصص الاسدامثر األحٌيب : املعسر 

 

:  ذمزيات اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات2

:  ثيوع اًًضاط و اًخاكمي2-1

حمتزي اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات بدٌوع جماالت أوضعهتا، ثيوع هبري حِر أهنا ال ثخحسد يف كعاع واحس أو جمال 

و ُشا ما ًؼِص خََا يف جمال ظياؿة اًس َارات، فِياك اًـسًس من اصلول ثخرعط يف . مـني، أو إهخاج سَـة واحسة

إهخاج أحزاء من اًس َارة و اًخلسم اطلي ؾصفذَ مؤدصا بـغ دول رشق آس َا اكن هدِجة الس خفادهتا من ُشا اًيوع من 
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إذا من أمه ذمزيات . و طلعل ميىن ًلك دوةل أن جس خفِس من اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات يف ُشا اجملال. اًخرعط اصلويل

اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات ثيوع إهخاهجا، و اًِسف اذللِلي من ُشا اًخيوع ُو اخنفاض احامتالت ارلسارة و ُشا ًفرس 

  ثخعف بزايدة درخات اًخاكمي اًصأيس نٌل. بأن ُشٍ اًرشاكت كامت بإحبلل وفصات جمال اًًضاط ماكن وفصات اذلجم

ُو اهسماج بني رشاكت ثًضط يف كعاؿات اكذعادًة موكةل ًبـضِا أو اًـمودي و األفلي، و هلعس ابًخاكمي اًصأيس 

أما يف ًخـَق ابًخاكمي األفلي فٌـين بَ . اًبـغ، و ذعل من اخي ثسهَة اًخاكًَف مثي حاكًَف اًيلي و اًخـاكس و اصلؿاًة

ة  اهسماج رشنخني ثـمبلن يف هفس اًًضاط الاكذعادي و ذعل من اخي حتلِق اكذعادايت اذلجم و ذَق كوى احذاكًر

1ٌَرشنة ادلسًسة
. 

و من ذبلل ُشٍن اًيوؿني من الاهسماج ثـمي اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات ؿىل حتلِق درخة ؿاًَة من اًرتابط 

و مل ًلذرص اًخيوع يف أوضعة ُشٍ اًرشاكت ؿىل . و ٌَزَف ًِشٍ األوضعة و ثوزًـِا ؿىل ؿسد هبري من اًبضلان ًؤلمام 

اًخيوع داذي كعاع اكذعادي مـني بي امذس ًَعي إىل خمخَف كعاؿات الاكذعاد و ذعل من اخي ثوزًؽ اخملاظص و حتلِق 

ة . انرب ؾوااس ذمىٌة و ذعل ملا حيللَ ُشا  حصحىز نثري من اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات يف جماالت اًعياؿات اًعاكًو

.  اًعياؿات اًلشااَة كعاعاًلعاع من إٍصادات مـخربة و رسًـة، مت ًأيت بـس ُشا اًلعاع

:   الاهدضار ادللصايف اًواسؽ2-2

ا ادللصايف اًواسؽ، حِر ميىن اًلول أهنا  ا و متصنُز نشعل من أمه ذمزيات اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات اهدضاُر

با يف لك دول اًـامل، و جضري اًخلسٍصات اذلسًثة بأهَ ًوخس أنرث من   رشنة مذـسدة ادلًس َات و أنرث 65000ثخواخس ثلًص

 رشنة أحٌبَة ثـمي مـِا يف خمخَف أرخاء اًـامل850000من 
2

و هكثال ؿىل اٍمتصنز اًواسؽ ًِشٍ اًرشاكت جنس رشنة .  

ABB سًة، حِر أهنا اسدمثصت ؾيس 1987  و اًيت ثأسست س ية رسًة و رشنة سًو  من حصاء  اهسماج رشنة سٌو

هنا  ق الاهسماج أو اًرشاء 3,6حىٍو حاًَا جس َعص ُشٍ .  رشنة أدصى60 مََار دوالر أمٍصيك و مضت إٍهيا إما ؾن ظًص

 رشنة يف أورواب اًرشكِة و اًبايق يف لك 41 رشنة يف اصلول اًيامِة و 130 رشنة من بُهنا 1300اًرشنة ؿىل حوايل 

ص ًًمتي إٍهيا حوايل   من 11000من أورواب اًلصبَة و أمٍصاك اًضٌلًَة، نٌل أهنا أوضأت زبلزة مصانز ٌَبحر و اًخعٍو

                                         
1
 ، 18/04/2002-16، املؤمتص اًـَمي اًس يوي اًثامن، لكَة اًخجارة، خامـة امليعورة، مرص اهسماج املؤسسات اًـصبَة دعوة حنو اًخلوًة الاكذعادًة اًـصبَة وفاء رشًف ؿًل،  

. 6 و 5ص 
2
.38، ص 2000، دار اًثلافة ادلسًسة ، اًلاُصة ، دول ادليوب و أزمة الاكذعاد اصلويلفوزي األدٌاوي   
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ي و بلك ما متخَىَ ُشٍ اًرشنة فِيي حتخي فلط . اًباحثني و ارلرباء اًفٌَني نٌل متخغل بياك و مصنز مـَومات و مصنز متًو

 رشنة األوىل يف اًـامل500 من مضن اًـ 200املصثبة اًـ 
1

  .

ا واسؽ ؿاملَا، و يه كاًبا ما متخَىِا  ول اًعياؾَة املخلسمة، و يف ملسمهتا اصلإن اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات متصنُز

رسا و أملاهَا و فصوسا و جنس أن اكَب ُشٍ اًرشاكت ثخوزع ... اًوالايت املخحسة األمٍصىِة و اًَاابن و بًصعاهَا و سٌو

بعورة هبرية يف اصلول املخعورة، أما ثواخسُا يف اصلول األدصى فٌجسُا يف لك من س يلافورة و هوراي ادليوبَة و اًعني 

ي و املىس َم و دول أدصى . و اًِيس و اًرباًز

:   اًس َعصة و اًخفوق اًخىٌوًويج2-3

حمتزي اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات بلوهتا املاًَة املـخربة ملا حتللَ من أرابح خضمة، ُشٍ اًلسرة املاًَة متىهنا من 

ختعَط مزياهَات ُامة ٌَبحر و الاندضافات اًـَمَة يف جماالت وضاظاهتا، ذما ٌسمح ًِا من اس خحواذ اًلسرات 

ويج . اًخيافس َة يف جمال الاذرتاؿات و الابخاكرات و ابًخايل فصض س َعصهتا ؿىل األسواق اًـاملَة و ميثي اًخفوق اًخىًٌو

ًِشٍ اًرشاكت أحس أمه اًـوامي اطلي ًـعهيا مزااي ثيافس َة أنرب يف األسواق اًـاملَة و بـغ األحِان ًـعهيا اًلوة 

ة اًلكَة . الاحذاكًر

نٌل ُو مـصوف أن اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات ثخىون من ؿسة فصوع مذواخس يف مٌاظق حلصافِة خمخَفة جس َعص 

ؿَهيا إدارة اًرشنة األم، فِشٍ األذرية جس َعص ؿىل اًفصوع ارلارحِة من حِر اإلدارة، و اًخرعَط، و اًصكابة، و اختاذ 

و من أمه ذمزياهتا نشعل يف ُشا اجملال أهنا . اًلصارات، و الاسرتاثَجَات و اًس َاسات اًيت حتلق أُساف اًرشنة ولك

ؽ، حِر س َوفص اًرشًم احملًل ٌَمرشوع  ي اًبلزم ٌَمضاًر ثفضي يف بـغ األحِان املَىِة املضرتنة من اخي ثوفري اٍمتًو

ق، و ُشا من صأهَ أن حيلق بـغ املزااي اًخيافس َة األدصى  ةل و إماكهَات اًدسًو َة و اًَس اًـامةل املُؤ املواد األًو

ا من اًخحفزيات األدصى   .ٌَرشنة مثي ما كس ثخحعي ؿَََ من حوافز حبااَة و مجصهَة و كرُي

نٌل أن اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات ال ثخلِس بخفضَي مواظين دول مـَية ؿىل مواظين دول أدصى  و ًىن املـَار 

األسايس صلهيا يف ادذَار اًـامَني ُو اًىفاءة، و ثفضي ُشٍ اًرشاكت الاؾامتد ؿىل اًىفاءات احملََة يف اكفة فصوع 

اًرشنة مت حصيق ُشٍ اًىفاءات إىل املس خوى اصلويل بـس أن حىون أظلَت ذربهتم، و نشا بـس حضورمه ًـسد من 

                                         
1
. 171، ص 2006، جمةل الاكذعاد املـادض، املصنز ادلامـي خبمُس مََاهة ،اًـسد األول،  ادلزائصاًرشاكت مذـسدة ادلًس َات و دورُا يف الاكذعاد اصلويل أورسٍص مٌور، 
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ندساب ارلربات يف اًـامل الاصلورات و احذَازمه ًـسد من الادذبارات و من مت فإن ُشٍ اًرشاكت ثُـس ؾيرصا ُاما 

 اًرشنة األمؿىل مس خوى ُامة مٌاظب مصموكة و ٌَحعول ؿىلاًثاًر من ذبلل إؾعاهئم اًفصظة 
1

   .

:  اس خلبلل املوارد اٍمتوًََة اًـاملَة و احذاكر األسواق2-4

َة، إن من اًلواؿس  ََة اصلًو ثـمتس اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات ؿىل الادذار اًـاملي أي جس خلي اًعاكات اٍمتًو

ي حمًل أكىص ما ميىن، نٌل ثـمي ؿىل ثـبئة املسدصات يف  األساس َة ًِشٍ اًرشاكت إًزام لك رشنة اتبـة ًِا بخوفري متًو

ا من األسواق املاًَة اًـاملَة  اكألسواق اًعاؿسة  ورك، ًيسن، فصاىىفورت، ظوهَو و كرُي األسواق اًـاملَة املـصوفة ويًَو

طلعل جنس نثريا من اًخـامبلت اًبيىِة . قفي الاكرتاض من اًبيوك اًـاملَةن  أنمثي ُوهف هوهف و س يلافورة و ماًزياي، دون

ة و ُىشا .  حىون بني رشاكت أمٍصىِة مثبل و بيوك ايابهَة أو إجنَزًي

ة مـخربة متخغلإن ُشٍ اًرشاكت   كسرة ذاظة ؿىل متَزي مٌخجاهتا و كسراهتا اًخيافس َة و ابًخايل حتلق أرابحا احذاكًر

س اًًضاط ؿىل مس خواُا حِر ختخار األسواق . من ذبلل ثغل اًلسرة نٌل أهنا جس خعَؽ أن متزي حِسا األسواق اًيت حًص

وحِا املخعورة و املِارات  اًيت ثضم ؿسدا كََبل من امليخجني و ًـود ذعل الحذاكر اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات ٌَخىًٌو

ة و اًخيؼميَة ذات اًىفاءة اًـاًَة و كسرهتا املاًَة اًىبرية ؿىل اإلهفاق يف جماالت اًبحر اًـَمي و اًخجسًس  اًخلٌَة و اإلداًر

اةل اًيت  ـّ لِة اًف ويج، زايدة ؿىل كسراهتا اًِااةل ؿىل اكذحام األسواق اًـاملَة هدِجة اًس َاسات اًرتوجيَة و اًدسًو اًخىًٌو

 .ثـمتسُا

:  إسرتاثَجَة اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات3

ن  ًمت ؿادة اًخفصكة بني اًلصارات اإلسرتاثَجَة و اًلصارات اًدضلَََة يف اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات، و إن حىٍو

    اإلسرتاثَجَة ٍىون أنرث ثـلِسا يف ُشا اًيوع من اًرشاكت، و ذعل ألهنا مَزمة أن ثأذش بـني الاؾخبار ؿسة أسواق 

ا و من ذبلل ُشا ميىن حتسًس األُساف اإلسرتاثَجَة فضبل ؾن األُساف . و معبلت خمخَفة و زلافات مذيوؿة و كرُي

و ختخَف إدارة اًرشنة و س َاس هتا ثبـا دلًس َة لك من اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات، فاًرشنة األجنَوسىسوهَة . املاًَة

ٍمتثي ُسفِا املايل يف ثـؼمي ثصوة املسامهني، و طلعل ٌس خوحب ؿىل اًرشنة أن ختفغ اخملاظصة هبسف حتلِق مـسل ؿااس 

أما اًرشاكت األوروبَة هتسف إىل ثـؼمي ثصوة . مـني، و أن كمية اًسِم حصثبط بسرخة هبرية بسرخة اخملاظصة و مـسل اًـااس

                                         
1
. 110 و 109 هبجت َلس أبو اًيرص،مصحؽ س بق ذهصٍ، ص 
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اًرشنة، و ُشا اًِسف ًؼِص أوسؽ من ُسف اًرشاكت األجنَوسىسوهَة، و ذعل ألن اًرشاكت األوروبَة ثأذش بـني 

أما يف ما خيط اًرشاكت اًَاابهَة فريثبط ُسفِا . الاؾخبار املوارد اًبرشًة و اًوضؽ يف اًسوق و اًـامَني و املس هتَىني

و إن اذلعول ؿىل . ٍمنو و زايدة اذلعط من األسواق مؽ ثـؼمي اإلٍصادات بسال من رحبَة اًسِم اًواحسابمن زمن بـَس 

مـسل ؿااس أؿىل من لكفة رأس املال ال ميثي ابًًس بة ٌَرشاكت اًَاابهَة ُسفا راُس َا حبس ذاثَ و إمنا ًلؽ مضن جسَسي 

. األُساف األدصى

ثـمتس إسرتاثَجَة اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات ؿىل ٍلوؿة أمور و كصارات إسرتاثَجَة ثخبٌاُا و ثَزتم هبا ًفرتة 

ةل متثي أكَب ُشٍ اًلصارات يف دمع وحود ُشٍ اًرشاكت يف األسواق اًـاملَة، و إهخاج مٌخجات و ثلسمي ذسمات  ت.ظًو

خسًسة، و ثوس َؽ أُساف حعط األسواق، و اصلدول يف أسواق خسًسة و إؿادة متصنز اًًضاظات و اؾامتد ثيؼمي 

و من أمه ما جيسس إسرتاثَجَة اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات ُو حتلِق أُسافِا املاًَة و اًيت ميىن حرصُا يف ما . خسًس

: ًًل

 زايدة اًخسفلات اًيلسًة .

 زايدة مـسل اًـااس ؿىل حلوق املَىِة. 

 اًصفؽ من مـسل اًـااس ؿىل األموال املسدمثصة و ثـؼمي كمية اًرشنة
1

 . 

ا  و يه : و بعفة ؿامة ُشا اًيوع من اًرشاكت ًـمي خاُسا ؿىل حتلِق واحس أو أنرث من األُساف اًيت س يشهُص

ـّال، أو األسواق امللَلة  (1 ة أو أسواق خضمة ذات اًعَب اًف      ددول أسواق خسًسة أو ثغل ذات امليافش اًخعسًٍص

. و احملمَة ابذلواحز ازلصهَة

. ثوفري أًس ؿامةل أكي حلكفة و ماُصة (2

. اًلصب من املوارد اًعبَـَة اًِامة أو األظول اإلسرتاثَجَة (3

ة أو ؾوااق أدصى (4 . جتيب اذلواحز اًخجاًر

َا املؤدًة إىل اإلهخاج ؿرب اذلسود، أو إىل ختعط  (5 ثـٍزز اًىفاءة من ذبلل سبلسي اًـمََات املخاكمةل إكَميَا و دًو

. معََات اإلهخاج

                                         
1
. 22 سـود خاًس اًـامصي، مصحؽ س بق ذهصٍ، ص  
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. ختفِغ حاكًَف اًيلي و اًخرٍزن (6

ص (7 .ثـٍزز أوضعة اًبحر و اًخعٍو
1

 

و من املفصوض إػِار دور اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات يف حمنَة اصلول املس خلبةل، من ذبلل الاسدامثر األحٌيب 

 أن هناملبارش، و ُشا ًسذي مضن إسرتاثَجَة ُشٍ اًرشاكت داذي اصلول املضَفة، و ُياك ؿسة مناذج يف ُشا اًضأن مي

: هشهص بـضِا ؿىل سبِي املثال ال اذلرص فٌجس لك من

  ويج ؿىل منوذج هوراي ادليوبَة حِر اؾمتست ؿىل حمنَة اًرشاكت احملََة و بياء كسرات ًبلبخاكرات و اًخعور اًخىًٌو

وحِا اذلسًثة و املخعورة َة األحٌبَة هكورد ٌَخىًٌو . املس خوى احملًل، بُامن اكذرصت ؿىل اًرشاكت اصلًو

  منوذج ُوهف هوهف حِر حصهت اصلوةل ًلوى اًسوق معََة ختعَط املوارد و اكذرص دورُا ؿىل ثوفري اًُبىن اًلاؿسًة    

 .و األساس َة و ثوفري اًيؼام و الاس خلصار اًـام

  أما منوذج س يلافورة فاكهت اإلسرتاثَجَة امليهتجة يه حـي الاكذعاد اًس يلافوري ًخاكمي مؽ ص بىة اإلهخاج

َة َة و دمع اًخيافس َة من ذبلل الارثلاء من داذي ص بىة اًرشاكت اصلًو .  ٌَرشاكت اصلًو

:  أمناط اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات4

أو اًرشاكت اًـابصة ٌَحسود  Multinational corporationإن اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات 

Transnational corporation  يه اًرشاكت اًيت متغل أو ثسٍص أو متارس بعورة مبارشة أو كري مبارشة وضاظا

ا ذارج حسود اصلوةل األم ق، أو ذسمات و كرُي فات بـضِا ٌسدٌس . اسدامثراي، إهخاج أو جسًو و ُياعل اًـسًس من اًخـًص

فَ إىل ؿسد اصلول اًيت متارس  ة و ُياعل من ٌسدٌس يف ثـًص إىل ؾيرص اذلجم و اًبـغ اآلدص إىل جحم املبَـات اًس يًو

. فهيا ثغل اًرشاكت وضاظِا ًيك جسمى رشاكت مذـسدة ادلًس َات

 Ethnocentric entrepriseو ُياعل اًـسًس من أمناط اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات، مثي اٍمنط املصنزي 

ًعف اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات بأهنا وحِسة ادلًس َة، أي وظيَة يف األساس و ًىهنا متغل فصوؿا يف دول و أسواق 

. أدصى، و ًمت رمس س َاس هتا و اختاذ مجَؽ اًلصارات اًصاُس َة يف املصنز اًصاُيس، أي يف اصلوةل األم

                                         
1
.  11 مىن بسُسو، مصحؽ س بق ذهصٍ، ص  
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ة يف اختاذ Polycentric entrepriseو ُياك اٍمنط اًبلمصنزي   و اطلي ًخعف بسرخة ؿاًَة من اًبلمصنًز

ة اًخرصف يف مجَؽ فصوع اًرشنة يف ارلارج؛ و يف ُشا اٍمنط ميىن أن ثخـسد ادلًس َات املاًىة ٌَرشنة،  اًلصارات و حًص

 فِمتزي ابًخاكمي و الاهدضار ادللصايف يف ذمارسة األوضعة و اًـمََات ؿىل Geocentric entrepriseأما اٍمنط ادللصايف 

. مس خوى اًـامل، حِر ثخعف اًرشاكت بىرب جحمِا و ثوافص املوارد املادًة و اًبرشًة و اًخلٌَة

  و دامئا يف ُشا اإلظار ُياك ثعيَف آدص ٌَرشاكت مذـسدة ادلًس َات ٍصحىز أساسا ؿىل زبلزة حماور راُس َة 

وحِا امليلوةل فضمن احملور األول حىون اًرشاكت مذـسدة . و يه درخة اًخاكمي و ظبَـة اًًضاط و هوؾَة اًخىًٌو

ويج مصثفؽ خسا و ًيحرص وضاظِا يف Vertical integrationادلًس َات مذاكمةل معوداي   و ٍىون املس خوى اًخىًٌو

 Horizontal integrationأما احملور اًثاين فُضمي اًرشاكت املخاكمةل أفلِا . اًعياؿات اإلس خرصاحِة و اًعياؾَة

ويج فهيا مصثفؽ و ًىٌَ أكي حساس َة من اًياحِة اًس َاس َة ملارهة ابًعياؿات  حبَر ٍىون املس خوى اًخىًٌو

ة،  الاس خرصاحِة اكًبرتول مثبل، و أكي ؾصضة ٌَخأممي من كبي اصلول املضَفة، و جضمي ثغل اًعياؿات املرشوابت اًلاًز

ا وحِا املخلادمة إىل اصلول املضَفة . امليؼفات و األكشًة و كرُي و ٍصثبط احملور اًثاًر ابًرشاكت اًيت ثلوم بيلي اًخىًٌو

ق الاسدامثر املبارش حِر ثلوم ُشٍ اًرشاكت بإوضاء فصوع إهخاحِة ًخعيَؽ احس امليخوخات اًيت . اًيامِة و ذعل ؾن ظًص

ويج أو جض بؽ ُشٍ اًسوق مبيت خات بسًةل ًِا وثلَط اًعَب ؿَهيا يف اًسوق األظََة ٌَرشنة األم ويدِجة ًخلادرما اًخىًٌو

 .هفس املزية اًخيافس َة

:  اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات و الاسدامثر األحٌيب املبارش5 

ثَـب اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات اصلور اًصاُيس يف ثسفق الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة حول اًـامل  و ذعل من 

و ثدبؽ . ذبلل معََات الاهسماج مؽ اًرشاكت و املؤسسات اإلهخاحِة يف اًبضلان األدصى أو الاس خحواذ ؿَهيا لكَة

. نربايت اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات ٌَبضلان املخلسمة اكًوالايت املخحسة األمٍصىِة و بـغ اصلول األوروبَة و اًَاابن

من األمور اًواحضة ذبلل اًدسـَيات زايدة دور اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات يف حتلِق ثَار من ثسفق رأس املال 

األحٌيب املبارش ابًصمغ ذما ؾصفذَ بساًة اًامثهٌُات من فصض اًىثري من اًلِود اسلااَة اًوكَة و اًلميَة ؿىل اًخجارة ارلارحِة 

  أسـار اًفااسة و اًرصف  )و رؤوس األموال و اًخحنك اًًس يب يف آًَات اًسوق من ذبلل أدوات اًس َاسة اًيلسًة  

و ًىن مؽ ثفذح األسواق مٌش اًدسـَيات (. اصلمع و اًرضااب كري املبارشة ) أو أدوات اًس َاسة املاًَة  (و الااامتن 
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 151ثعورت ُشٍ اًرشاكت و منت بضلك مـخرب و حزاًست اجتاُات الاهسماج يف ما بُهنا بوزرية رسًـة حِر ارثفؽ من 

و من اًخعورات اًِامة يف ظبَـة الاسدامثر األحٌيب . 2000 مََار دوالر س ية 1144 إىل 1990مََار دوالر س ية 

ذبلل اًيعف اًثاين من اًدسـَيات ُو أن ادلزء األنرب من ثسفلات ُشا الاسدامثر ًًذج ؾن معََات الاهسماج بني 

رشاكت ؿاملَة اًًضاط يف خمخَف اًلعاؿات الاكذعادًة، حِر ارثفـت اًخسفلات املصثبعة بخغل اًـمََات نًس بة من 

 من ثغل % 90 إىل 1995 يف س ية % 52,4 اًخسفلات ارلارحِة ٌضلول املعسرة ًبلسدامثر األحٌيب املبارش من ٍلوع

 إىل % 56,3 نٌل ارثفـت وسبهتا إىل مجةل اًخسفلات يف اصلول املضَفة ذبلل ثغل اًفرتة من 1999اًخسفلات يف س ية 

83,2 % 
1

 

: و اجتاُاثَ اًصاُس َةأمهَة الاسدامثر األحٌيب املبارش : املبحر اًصابؽ

: أمهَة الاسدامثر األحٌيب املبارش 1

َة الاحامتؾَة  َة يف اًـبلكات اصلًو  إن الاسدامثر األحٌيب املبارش ػاُصة خسًسة إذا أذشانُا ملابي اًخجارة اصلًو

و اًس َاس َة و الاكذعادًة، ؿىل سبِي املثال اكن الاسدامثر األحٌيب املبارش يف املصثبة اًثاًثة بني ثسفلات رأس املال 

ة  ذبلل ؾلس اًس خٌُات و اًس بـَيات و اًامثهٌُات من اًلصن املايض، ؾيسما اكهت املساؿسة و كصوض اًبيوك اًخجاًر

ب، ؿىل سبِي أن . انرب و ًىن أمهَة و دور الاسدامثر األحٌيب ػِصت يف اًخاكمي اًـاملي اطلي منى يف املايض اًلًص

 كس خَب 1970اٍمنو اًىبري يف الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ؾلس اًدسـَيات من اًلصن املايض و ؿرب اًزمن مٌش ؿام 

َة ًوحسُا، و األنرث أمهَة أن الاسدامثر األحٌيب املبارش  درخة حاكمي انرب يف الاكذعاد اًـاملي ذما ًو اكهت اًخجارة اصلًو

اكن كس منى مبـسل أرسع من منو اًعادرات مٌش مٌخعف اًامثهٌُات من اًلصن املايض
2

  .

ؾصفت اًدسـَيات حزاًسا مَحوػا يف ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل املس خوى اًـاملي، حِر ًبلحغ 

2000 مََار دوالر أمٍصيك س ية 1271 إىل 1990 مََار دوالر أمٍصيك س ية 202أن اًخسفلات  حزاًست من 
3

إن .  

اًخسفلات اًواردة من الاسدامثر األحٌيب املبارش ذبلل اًس يوات اشلسة امللبةل حيمتي خسا أن ٍىون وسلِا مصثفـا هوؿا 

                                         
1
 ، 2002مصنز اصلراسات اًس َاس َة و اإلسرتاثَجَة، الاجتاُات الاكذعادًة و اإلسرتاثَجَة، اًلاُصة : مأدوذة من املصحؽ األظًل. 177 أورسٍص مٌور، مصحؽ س بق ذهصٍ، ص  

. 56ص 
2
. 148، ص 2008 مؤسسة اًوراق ًٌَرش و اًخوزًؽ، اًعبـة األوىل ، املاًَة اصلوًَة، َلس ظاحل اًلٌصيش 

3
ص الاسدامثر اًـاملي األوىىذاد،   . 8، جضجَؽ اًصوابط، ص 2000ثلٍص
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         ما، ويدِجة ٌَمنو اًـاملي املزدُص إضافة إىل ارثفاع وزرية اًـوملة املاًَة يف أحناء خمخَف املياظق ادللصافِة اًـاملَة 

نٌل أن ُشٍ اًخسفلات س خىون مصثبعة إىل حس ما ابًضلوظات و نشعل  .و اًخىذبلت الاكذعادًة اخملخَفة يف اًـامل

     إال أن األدعار ادلَوس َاس َة و اًخيؼميَة . اًخحسٌُات يف جمال امليافسة ؿىل مس خوى بُئات اًـمي يف أنرث اصلول

و مؤرشات الاكذعاد اًلكي و نشا مس خجسات األزمة اًـاملَة اذلاًَة س خـَق هوؿا ما ثسفلات  الاسدامثر األحٌيب 

.املبارش يف اًـامل
1

 

يف اًوكت اطلي ٌضِس فَِ الاسدامثر األحٌيب املبارش حاةل من اٍمنو اًىبري، فإن أصاكل ثسفق رؤوس األموال 

ي ارلاريج ٌضلول اًيامِة يف اًس خٌُات؛ أما . األدصى بسأت ثخبلىش َة اكهت متثي معسرا ُاما ٌَمتًو فاملساؿسات اصلًو

ة واًيت اكهت املعسر   رأس املال اصلويل؛ أماربؽمتثي أكي من  اآلن فِيي يف ثياكط مس متص و اًلصوض املاًَة اًخجاًر

اًصاُيس، ًخسفق رأس املال ذبلل اًس بـَيات ثآلكت ذاظة بـس أزمة املسًوهَة اًـاملَة ذبلل اًامثهٌُات والس امي يف أمٍصاك 

. اًبلثًَِة

أما الاسدامثر األحٌيب كري املبارش يف اًبورظات اًـاملَة، واطلي صِس زورة ذبلل اًامثهٌُات وحىت مٌخعف 

خضمن كسرا من ارلعورة نٌل  ىٌَ معسر كري مس خلص، ًو اًدسـَيات يف بورظات اصلول اًيامِة، ال ٍزال ٌضلك أمهَة ًو

؛ حفىت بـس األزمة املاًَة اًيت صِسهتا دول رشق آس َا، 1998-1997حسث ابملىس َم ودول رشق آس َا ذبلل ؿايم 

ي ارلاريج اًوحِس املصحب بَ ُو الاسدامثر األحٌيب املبارش . فإن معسر اٍمتًو

و كس ثسفؽ مصوهة الاسدامثر األحٌيب املبارش،اًىثري من اصلول إىل ثفضَي الاسدامثر األحٌيب ؿىل األصاكل 

شا ما بلي مس َعصا ًـسة س يوات و من مت ثربز أمهَة الاسدامثر األحٌيب املبارش  .األدصى من ثسفلات رأس املال، ُو

: ٌَماكسب اًيت حيللِا ٌضلول املضَفة ميىن أن هَرعِا يف اًيلاط اًخاًَة

  ـات خسًسة من مسذبلت رأس املال، و حيفز وحِا يف صلك ثيًو ًدِح الاسدامثر األحٌيب املبارش، هلي اًخىًٌو

 .امليافسة يف اًسوق احملََة ملس خَزمات اإلهخاج

 ي جعز املزيان اًخجاري  .نٌل أهَ معسر ًخسفق رأس املال اًبلزم ٍمتًو

                                         
1
CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde, Les politiques d’IDE et le développement : Prespectives nationales et 

internationales, Nations Unies, New York et Genève, 2003, pages 1-15. 
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  ب ٌَموػفني ًدضلَي ق ثسًر ٌسامه ُشا الاسدامثر يف حمنَة رأس املال اًبرشي يف اصلول املضَفة، ؾن ظًص

.املرشوؿات ادلسًسة، و ًـمي ؿىل زايدة إٍصادات رضااب اًبضل املضَف
1

  

  ًـوض الاسدامثر األحٌيب املبارش اًيلط يف الادذار اًوظين، اطلي ميىن أن ثـاين مٌَ اصلول املضَفة و ذعل

ي معََات اًخمنَة، يف حني ٌسامه يف حمنَة كعاع اًخعسٍص، هكسامهخَ يف ظادرات دول رشق و حٌوب رشق آس َا  ٍمتًو

 .  و اًعني ؿىل وخَ ارلعوص

  ص يف اصلوةل املضَفة، مثال اًعني يف ؿبلكهتا ٌسامه الاسدامثر األحٌيب املبارش يف حمنَة أوضعة اًبحوث واًخعٍو

 .برشاكت نربى مثي مىصوسوفت و موثوروال

ََة أدصى مثي اًلصوض و الاسدامثر 3 و من ذبلل اًضلك رمق  ثؼِص أمهَة الاسدامثر األحٌيب املبارش ملارهة بوسااي متًو

 .يف احملافغ املاًَة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1

 07، ص 2، اًـسد رمق 38، اجملضل 2001 حوان ،جمةل اٍمتوًي واًخمنَة، ظيسوق اًيلس اصلويل
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    اًلصوض ؿىل الاسدامثر احملًل يف اصلول اًيامِة الاسدامثر ابحملفؼة و  ثأزري الاسدامثر األحٌيب املبارش و":3اًضلك رمق 
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 .07، ص 2، اًـسد رمق 38، اجملضل 2001ظيسوق اًيلس اصلويل، جمةل اٍمتوًي واًخمنَة، حوان : املعسر

 

و ًخبني من اًضلك أؿبلٍ أن ًبلسدامثر األحٌيب املبارش، ثأزري ؿىل الاسدامثر احملًل أكوى من ثأزري اًلصوض 

مثبل . إذ أن ارثفاع لك معود ٌضري إىل األثص اًخلسٍصي ًخسفق رأس املال املبني ؿىل الاسدامثر احملًل. والاسدامثر ابحملفؼة

يف اًضلك انحِة اًُسار اطلي ميثي اصلول اًيامِة، ًؤدي لك دوالر من الاسدامثر األحٌيب املبارش، إىل زايدة الاسدامثر 

س يف اٍمنو الاكذعادي ؾيسما ٍىون %80احملًل بًس بة   من جحم الاسدامثر األحٌيب املبارش؛ نٌل وخس أن الاسدامثر ًٍز

. مس خوى اًخـَمي يف اًبضل املضَف مصثفـا

% 

% 
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 اىهتاج موكف كري مسروس من املاكسب ؾيسو جتسر اإلصارة إىل أن اصلول املضَفة، جيب أن ثَزتم اذلشر 

ارلاظة ابالسدامثر األحٌيب املبارش، يف إحٌليل ثسفلات رأس املال، ًسل ؿىل ضـف اصلول املضَفة، أي ضـف 

من  و. وابًخايل جيب األذش بيشء من اذلشر ًآلاثر احملمتةل ًبلسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل اصلول اًيامِة. مؤسسات اصلوةل

 1".مث ًًبلي حتسني مٌاخ الاسدامثر ًاكفة أهواع رأس املال احملًل واألحٌيب ؿىل حس سواء ابًًس بة ًِشٍ اصلول

 2004ًلس ازدُص و ثـاىف إن حص اًخـبري الاسدامثر األحٌيب املبارش اًـاملي بلوة يف اًفرتة املمخسة ما بني س يوات 

نٌل أن ُياك زايدة أدصى يف ثسفلات الاسدامثر .  و ذعل بـس رهود معَق دام كصابة زبلزة س يوات اكمةل2006و 

ًبلحغ  . 2006 و 2004، و ًو أهنا اكهت أبعأ هوؿا ما يف اٍمنو ملارهة مؽ فرتة 2007األحٌيب املبارش ذبلل س ية 

 و اًخًبؤات جضري إىل احامتل هبري إىل ؾودة اٍمنو اًثابت يف الاسدامثر األحٌيب 2008اخنفاض يف وس بة اًخسفلات س ية 

  اًيت من احملمتي خسا أن ثعي كمية اًخسفلات يف اًـامل إىل حوايل 2011   و 2009املبارش ذبلل اًفرتة املمخسة ما بني 

 2011 مََار دوالر أمٍصيك ذبلل س ية 1600
2

 . 

ُياك ؿسد من األس باب ذات اًعبَـة املخفااةل ؿىل املسى املخوسط ًخسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش، ُشٍ 

ويج  األس باب ثخضمن الاجتاٍ اًـاملي املس متص حنو حتلِق بُئات و حمَط أؾٌلل أفضي و حِس يف اًـامل، ٍمتزي بخلري حىًٌو

و رمارات رميَة ملمية بأسـار ثيافس َة يف ػي ارثفاع حسة امليافسة اًـاملَة، ُشا احملَط و ُشٍ اًؼصوف س خسفؽ 

املِم و األساس أن نثريا من اصلول املضَفة و املس خلبةل . ابملؤسسات و اًرشاكت يف اًـامل إىل اًخحنك أنرث يف حاكًَفِا

ًبلسدامثر األحٌيب املبارش س خواظي س َاس هتا اجتاٍ خشب أنرث ًِشٍ اًخسفلات و س خـمي ما يف وسـِا ؿىل جضجَـِا، 

و ؿىل أي حال سدبلى األدعار احملَعة ابالسدامثرات األحٌبَة املبارشة مـخربة، ُشٍ األدعار أمهِا ثًبؽ من األزمات 

 .اًـاملَة و هخاجئ و اهـاكسات اًـوملة ذاظة مهنا اًـوملة املاًَة

  :الاجتاُات اًصاُس َة  ًبلسدامثر األحٌيب املبارش 2

إن اًخوكـات امليخؼصة ًخسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل املسى املخوسط س خرضؽ ًبـغ األمور من أمهِا 

: هشهص ما ًًل

                                         
1

، 2003/2004، أظصوحة دنخوراٍ دوةل يف اًـَوم الاكذعادًة، خامـة ادلزائص س َاسة الاسدامثرات يف ادلزائص و حتسايت اًخمنَة يف ػي اًخعورات اًـاملَة اًصاُية ؾبس اًلادر اباب، 

. 72 و ص 71ص 
2
 Laza KEKIK, Global Foreign direct investment to 2011,Article in The Economist Intelligence Unit.2007    
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  بـس حصاحؽ بس َط، فإن س َاسات الاهسماج و اًخىذبلت اًـاملَة س خـود و س خلود ثسفلات الاسدامثر األحٌيب

و الاحتاد األورويب سُذحىٌلن يف ُشٍ اًخسفلات بعورة USA املبارش يف اًـامل، حِر أن اًوالايت املخحسة األمٍصىِة 

 .واحضة و ؿىل املس خوى اًـاملي

  رمغ اًخوخَ اسلايئ و اًس َاسات اسلااَة اًـاملَة املزتاًسة، س خحافغ اًوالايت املخحسة األمٍصىِة USA ؿىل ماكىهتا 

 .نأول دوةل مس خلعبة ًخسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًـامل ٌَس يوات اشلسة اًلادمة

  أما يف ما خيط الاكذعادايت اًعاؿسة أو اًياص ئةEmerging economics(Markets) فإن اًعني سدبلى إىل 

 من اًخسفلات املخوكـة يف الاكذعادايت % 16 من ٍلوع اًخسفلات اًـاملَة و  %6)حس بـَس املس خلعب اًصاُيس

 .(اًعاؿسة أو اًياص ئة

  اًـمي املعيؽ املصنز" حُيمتي أن ٍىون ُياك بـغ اًخـجَي يف اهخلال "(Labour-intensive-manufacturing ) 

إىل األسواق اًعاؿسة و ُشا س َعصح ؿسة خماوف مس خلببل و س َلشي إن حص اًخـبري صـور حٌليئ أنرث يف اصلول، 

 .ابًصمغ من أن ُشا اًيوع من اًـوملة ٍمتزي بخسفلات ًؤلموال األحٌبَة بس َعة  و خس مذواضـة وسبِا

 اسدامثر اًرشاكت يف األسواق اًعاؿسة من احملمتي أن حزداد أمهَخَ بضلك مـخرب يف اًـامل. 

ثبني اصلراسات و الاس خلصاءات  بأن املـوكات اًس َاس َة س َعبح هتسًسُا واحضا و خََا ؿىل اًخسفلات من 

س حسهتا يف اًس يوات اشلسة اًلادمة، ذما س َلِس هوؿا ما ُشٍ اًخسفلات، أو مبـىن  الاسدامثر األحٌيب املبارش و سزًت

آدص س َـصكي وثريهتا املزتاًسة بني أحناء اًـامل، ُشا س َىون أنرث وضوحا ؿىل مس خوى األسواق اًعاؿسة أو اًياص ئة، 

و من بني أمه املـوكات اًس َاس َة اًيت ثـصكي ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًـامل جنس أدعار اًـيف اًس َايس، 

اٍهتسًسات املصثبعة ابًخوحصات ادلَوس َاس َة و ؿسم الاس خلصار اذلىويم، ُشٍ املـوكات اًس َاس َة س َىون ًِا بسون 

ُياك كَق واحض حول هتسًس . صم اثص مادي مَموس ؿىل وزرية اًخسفلات يف اًـامل من الاسدامثر األحٌيب املبارش

اًـيف اًس َايس ذاظة ابًًس بة ٌَوالايت املخحسة األمٍصىِة و املمَىة املخحسة اٌَخان ثـخربان ُشا األمص من األمور 

.  اذلساسة يف كضَة ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إضافة إىل األدعار ادلَوس َاس َة 
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إن اس خعبلؿات اًصأي اًـاملَة ثربز يف ُشا اجملال أن ُياك ؾصاكِي أدصى إضافة إىل ما ذهصانٍ ثؤثص بعورة 

       واحضة ؿىل مسى ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًـامل، من أمهِا هشهص اًزناع اًلامئ بني  اًلصب و إٍصان، 

     إن املسدمثصون األخاهب حيخاظون هوؿا ما من ُشٍ األدعار ادلَوس َاس َة،. و  اًخوحصات اًلامئة بني روس َا و اًلصب

و اًس َاسات اسلااَة حِر مه ًعاًبون من اصلول املس خلبةل أو املضَفة ًبلسدامثرات األحٌبَة املبارشة أن ثأذش ُشٍ 

. األمور جبسًة انرب و بـني الاؾخبار ًيك جضجؽ أنرث ؿىل اس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة

   :2006 اًخحول يف الاجتاٍ اًـام  و اٍمنو اًلوي بساًة من 3

الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًوكت اًصاُن املعسر اًسااس ًخسفلات رأس املال ارلاص إىل  ًلس أظبح

اكذعادايت األسواق اًياص ئة أو اًعاؿسة، نشعل زادت أمهَة ثسفلات أسِم رأس املال، يف حني اخنفضت ثسفلات 

و من املفرتض أن ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش و أسِم احملافغ املاًَة أنرث اس خلصارا و أكي ثـصضا . اصلًون

وحِة ة و اًخىًٌو    . ٌَخلَبات، و ًـخلس أهنا ثأيت مـِا بىثري من امليافؽ كري املبارشة ٌَـوملة املاًَة، مثي هلي ارلربة اإلداًر

س من اًخأزري املـاهس  و بعفة ذاظة، فإن حلِلة أهنا جساٍص اًخلَبات اصلورًة و ثخشبشب بعورة ؿاًَة ميىن أن حًز

س من رأس املال األحٌيب ميَي إىل اًخسفق ٌَبضلان . ٌَعسمات اًسَبَة ؿىل اٍمنو الاكذعادي و من املبلحغ أن املًز

.ذات األسواق املاًَة و املؤسسات األفضي ثعورا
1

    

 أي بزايدة 2006 مََار دوالر أمٍصيك يف س ية 1306ارثفـت ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًـامل إىل 

 % 38ثلسر بـ 
2

 ابًس ية املثاًَة و املزدُصة اًثاًثة ؿىل اًخوايل يف ما خيط 2006ميىن اؾخبار س ية . 2005ملارهة بس ية 

 يف اًـامل  و ُشا رمغ أن اصلوالر األمٍصيك اًضـَف كس سامه نشعل يف  اٍمنو اًلوي ًخسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش

 مت بـس ذعل حتسن مس متص  اخنفاػا2003 و 2001 اًفرتة املمخسة ما بني حِر ؾصفت. رفؽ اًلمي الامسَة ًِشٍ اًخسفلات

2006 و 2004ذبلل اًفرتة 
3

  .

                                         
1
. 11 و 10، ص 2007، مارس ( وهجا اًـوملة املاًَة: ؾيوان اًـسد  ) 1، اًـسد 44، اجملضل  FMI جمةل اٍمتوًي و اًخمنَة ، ظيسوق اًيلس اصلويل  

2
 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde (Sociétés transnationales, industries extractives et développement), Nations 

unies, New york and Genève, 2007, page 13.
3
 KEKIK,L, op.cit, page 4. 
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 مََار دوالر أمٍصيك كمية مـخربة و حِسة ٌَخسفلات اًـاملَة، ُشٍ اًلمية ال ثبذـس نثريا ؾن اًصمق اًلِايس 1306كمية 

1411حني بَلت كمية اًخسفلات اًـاملَة من الاسدامثر األحٌيب املبارش 2000احمللق س ية 
1

بلي .  مََار دوالر أمٍصيك

، و نشعل ؾصف OCDEاٍمنو الاكذعادي كواي يف اًوالايت املخحسة األمٍصىِة و حزاًس بضلك مـخرب يف دول اًـ 

الاكذعاد اًعَين منوا مـخربا يف األسواق اًعاؿسة أو اًياص ئة، ُشا اٍمنو الاكذعادي اًـاملي املزتاًس بوزرية رسًـة أدى 

َة و اًسَؽ ذاظة ؿىل مس خوى األسواق اًعاؿسة أو اًياص ئة  .إىل رفؽ أسـار املواد األًو

    نٌل أن رحبَة اًرشاكت حزاًست مؽ أسـار فااسة مٌرفضة هوؿا ما يف حني اكهت أسـار اًـلارات مصثفـة معوما

  و اًيت س خـصف ارثفاؿا مس متصا و مذواظبل يف اًس يوات امللبةل، و س َوةل مذوفصة صلى املؤسسات املسدمثصة يف ارلارج 

     2005 و 2004 و نشعل 2006ًلس ؾصفت اًخسفلات منوا حِسا يف س ية . و نشعل اكن اٍمنو اًخجاري اًـاملي كوي

ة ذاظة يف الاكذعادايت املخعورة بأنرث من   ، نشعل ؾصفت منوا مـخربا يف  الاكذعادايت اًعاؿسة % 50و اكهت كًو

. 2005 و نشعل 2006س ية   % 20أو اًياص ئة حِر وظَت إىل حسود 

    حِر اكهت 2006 يف % 38 إال أن اًخسفلات كس اخنفضت يف الاكذعادايت اًعاؿسة حِر وظَت إىل 

إال أهَ يف  . دوالر أمٍصيك مََار 500 إىل أنرث من 2006 ، رمغ ذعل فإهنا كس وظَت يف س ية 2004 يف س ية % 48

يب يف حني كس  لِا حٌوب اًعحصاء و أمٍصاك اًبلثًَِة و اًاكًر هفس اًس ية اخنفضت اًخسفلات بضلك مـخرب يف إفًص

مََار  212 اًيامِة ثسفلات كِاس َة من الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة، حِر وظَت إىل كمية آس َااس خلبَت دول 

 دوالر مََار 78دوالر أمٍصيك، و اكهت اًعني املس خلعب اًصاُيس ٌَخسفلات يف ما خيط الاكذعادايت اًعاؿسة بلمية 

ـيك  ًلس ىًزت اًعني من املس خلعب اًثاًر إىل اًصابؽ يف اًـامل بـس لك من اًوالايت املخحسة األمٍصىِة  و املمَىة  )أمًص

، و بشعل حىون يف املصثبة األوىل 2006 مرشوع خسًس س ية 1378و كس اس خلعبت اًعني كصابة  (.املخحسة و فصوسا

ؽ ادلسًسة و ثأيت بـسُا اًِيس بـ   725 مرشوع خسًس كبي اًوالايت املخحسة األمٍصىِة بـ 979يف ما خيط املضاًر

       اآليت3و ادلسول رمق .  مرشوع خسًس582 مرشوع خسًس، و فصوسا بـ 668مرشوع خسًس، و املمَىة املخحسة بـ 

 . اًخاًَني ًُبٌُان بوضوح ثسفلات الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة حسب األكاًمي الاكذعادًة5 و 4و نشعل اًضلكني رمق 

                                         
1
 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde (Sociétés transnationales, industries extractives et développement),, op.c it, 

page 14.
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  (مََار دوالر )ؿاملَا حسب األكاًمي الاكذعادًة  ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًواردة: 3ادلسول رمق 

 

 

 اإلكَمي الاكذعادي 

ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًواردة 

مـسل اٍمنو  2008 2007

 %14,5- 1658,5 1940,9اًـامل 

 %25,3- 1001,8 1341,8اصلول املخلسمة 

 %7,2 549,1 512,2اصلول اًيامِة 

 %34,6 72,0 53,5إفًصلِا 

يب   %9,4 139,3 127,3أمٍصاك ادليوبَة و اًاكًر

 %1,9 337,8 331,4آس َا  و أوكِاهوس َا 

 %14,1- 61,4 71,5قصب آس َا 

حٌوب و رشق و حٌوب رشق 

آس َا 

258,7 275,2 6,4% 

 %23,8 107,6 86,9اصلول املخحوةل 
 

 68، ص 2008املؤسسة اًـصبَة ًضٌلن الاسدامثر و ااامتن اًعادرات، ثلٍصص مٌاخ الاسدامثر يف اصلول اًـصبَة : املعسر

 

 (مت إؿسادٌُل من ظصف اًباحر  ) ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًـامل :4 و 3اًضلكني رمق 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 اًضلك رمق 3                          اًضلك رمق 
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الاكذعادايت  و  (Developed countries)ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل اصلول اًيامِة : 5اًضلك رمق

. (Emerging markets )اًعاؿسة

 
 

Source :The Economist Intelligence Unit, « World Investment prospects »,2007,page 24. 

 

اكن هدِجة ارثفاع أرابح اًرشاكت اًـاملَة، و ازدُار أسِمِا يف  إن ارثفاع اًخسفلات من الاسدامثر األحٌيب املبارش

    إضافة إىل ارثفاع كسرات الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة ارلاًلة ٌَلمية املضافة يف اصلول اًيامِة،. األسواق املاًَة اًـاملَة

و نشعل الاس خلبلل ادلَس ٌَلسرات املاًَة ًِشٍ اًرشاكت اًـاملَة و ذعل ًخضح من ذبلل حسن إؿادة اسدامثر األرابح 

 من ٍلوع وس بة اًخسفلات اًـاملَة اصلاذةل من الاسدامثر األحٌيب % 30احملللة حِر كس بَلت كمية ُشٍ األذرية وس بة 

 يف اصلول اًيامِة% 50 و وس بة 2006س ية  املبارش
1

 .

  و ذعل بوزرية % 45كس ارثفـت بًس بة  يف اصلول املخعورة دون أن هًىس أن ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش

 مََار دوالر أمٍصيك، أما يف ما خيط ثغل املخـَلة 857حِسة و رسًـة ملارهة ابًس يوات اًسابلة ًيك ثعي إىل ما كميخَ 

، و يف ما خيط (2005 ملارهة بس ية % 21أي بًس بة زايدة ) مََار دوالر أمٍصيك379ابصلول اًيامِة فلس اكهت بلمية 

(2005 ملارهة بس ية % 65أي بًس بة زايدة ) مََار دوالر أمٍصيك69اصلول املخحوةل فلس بَلت كمية 


   .

                                         
1
 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde (Sociétés transnationales, industries extractives et développement),, op.cit, 

page 14. 


 .ثبلى اًعني و ُوهف هوهف و س يلافورة أمه اصلول املس خفِسة من ثسفلات كوًة ؿىل مس خوى اصلول اًيامِة و األسواق اًعاؿسة، و روس َا يف ما خيط اصلول يف املصحةل الاهخلاًَة 
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ٌضلول املخعورة أمه معادر اًخسفلات اًـاملَة ًبلسدامثر األحٌيب املبارش و اًيت  ( STN )ثبلى اًرشاكت اًـاملَة 

 من ٍلوع معادر اًخسفلات اًـاملَة، و ثبلى اًرشاكت اًـاملَة األمٍصىِة يف ظََـة معادر اًخسفلات، حِر % 84متثي 

.أهنا ثعي إىل كصابة هعف ُشٍ اًخسفلات، مت ثَهيا اًرشاكت األوروبَة و ؿىل رأسِا اًفصوس َة و اإلس باهَة و اًرًبعاهَة

   

و ثساؾَات األزمة الاكذعادًة مفاركة الاسدامثر األحٌيب املبارش : املبحر ارلامس

:مفاركة  الاسدامثر األحٌيب املبارش و ًلز اًخسفلات اًـاملَة 1  

ًخضح ًيا أن اًخسفلات اًـاملَة من الاسدامثر  ( 5 و 4اًضلكني رمق )من ذبلل ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش 

إن الاسدامثر األحٌيب . األحٌيب املبارش يه أنرث أمهَة حنو اصلول اًعياؾَة املخعورة ملارهة مؽ اصلول اًيامِة و اًعاؿسة

املبارش ًخسفق من اًبضلان اًليَة إىل اًبضلان اًفلرية و ُشا أمص يف كاًة األمهَة و ًبـر ؿىل اًصاحة، و ًىن يف حني 

 فلط من اًخسفلات ارلاظة إىل %40الاسدامثر األحٌيب املبارش حزداد أمهَخَ مؽ مصور اًوكت، فإهَ ال ٍزال ميثي حنو 

و من املـصوف أن نثريا من اًبضلان اًيامِة ثـاين من ٍلوؿة من . اًبضلان اًيامِة و ميثي وس بة أظلص من إحٌليل اًخسفلات

 اًفساد و اًخزَف ؾن سساد اصلٍن اطلي حتعي ،املضالكت، من بُئة أساس َة كري اكفِة، و كوة ؿامةل ثـَميِا ضـَف

ؿَََ من ارلارج، و ُشٍ املضالكت ميىن أن ثفرس ملاذا ال ًخسفق رأس املال إىل اًبضلان اًيامِة ابًوكَات اًيت من 

املفصوض أن حىون؟ و ؿىل أي حال فإن رأس املال اطلي ًخسفق إىل بضلان كري ظياؾَة، البس  أن ًخجَ ؿىل حنو أنرث 

إىل بضلان حمنو بأرسع مـسل، و من مت ٍصحج أن ثخوافص صلهيا أفضي اًفصص ًبلسدامثر املبارش، و ًىن اًسؤال اطلي ًعصح 

هفسَ و بإذلاح، ُي ًمت ذعل فـبل ؿىل مس خوى اصلول اًيامِة؟  

ت اإلخابة ؿىل ُشا اًدساؤل، حِر مث ادذَار   بضلا انمِا من 59يف دراسة كام هبا ظيسوق اًيلس اصلويل، حاًو

ا ثرتاوح بني مـسالت مٌرفضة و مصثفـة ملخوسط اٍمنو ذبلل فرتة  أخي اصلراسة، حِر ُشٍ اصلول اكهت مـسالت منُو

با من حِر ؿسد اًساكن، . 2004 و 1970ذمخسة ما بني  ة ثلًص  مت بـس مت ثلس مي ُشٍ اصلول إىل زبلث ٍلوؿات مدساًو

و كس مت اًخـامي مؽ اًعني و اًِيس بعورة مٌفعةل بسبب ؿسد ساكهنٌل املصثفؽ، و مت إضافة جعز اذلساب ادلاري ًلك 

ٍلوؿة، و حوكُش اًخسفلات احملسوبة ابصلوالرات من مؤرش أسـار املس هتغل األمٍصيك حىت حىون كابةل ٌَملارهة مؽ مصور 

اًوكت، و من حِر املبسأ، البس أن ًشُب رأس املال أنرث إىل اًبضلان األرسع منوا و أن ًشُب رأس املال األكي إىل 

                                         
 يف اصلول أما يف ما خيط اصلول اًيامِة و اصلول يف املصحةل الاهخلاًَة فٌجس لك من اًعني و ُوهف هوهف و روس َا، وكس بَلت كمية معادر اًخسفلات من الاسدامثر األحٌيب املبارش

 .%16وس بة  و اصلول يف املصحةل الاهخلاًَة اًيامِة
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 و ذبلل اًفرتة الاسدامثر األحٌيب املبارشو ما مت اًخوظي إًََ من ذبلل ُشٍ اصلراسة أن ثسفلات . اجملموؿة األبعأ منوا

ة ( 2004-2000 )األنرث حسازة  إال أهَ و بعفة ؿامة ثَلت ٍلوؿة اًبضلان كري . مل جساٍص اٍمنو و مل حصثبط بَ بسرخة كًو

، نٌل ثَلت اًعني مباًف 2004 و 1970اًعياؾَة األنرث منوا مـؼم الاسدامثر األحٌيب املبارش ذبلل اًفرتة املمخسة ما بني 

هبرية، و ُشا ًويح بأن اًبضلان رسًـة اٍمنو ثخوفص ؿىل فصص أفضي ًبلسدامثر، و ُشا ًفرس اًسبب يف أهنا جتخشب 

اسدامثرات أحٌبَة مبارشة أنرث
1

 

 : األزمة املاًَة و الاكذعادًة اًـاملَة و ثساؾَاهتا ؿىل ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش 2

ة الجتاُات الاسدامثر يف اًـامل إىل أن آفاق جضري دراسة مؤمثص األدم املخحسة ٌَخجارة و اًخمنَة األوىىذاد  اًس يًو

 .2008املاًَة والاكذعادًة يف س ية  بشبة هدِجة ثساؾَات األزمةذؿىل هعاق اًـامل ال حزال مت الاسدامثر األحٌيب املبارش

دوالر أمٍصيك  مََون 700املََار و  إىل أن اًوافس سٌُرفغ من حنو 2009جضري ثلسٍصات ثلٍصص الاسدامثر اًـاملي ًـام 

املخوكؽ أن ٍىون اهخـاش ُشٍ  و من. 2009 مََون دوالر أمٍصيك يف س ية 200 إىل أكي من مََار و 2008يف س ية 

 مََون دوالر أمٍصيك ًىهنا س خىدسب وزرية 400، حبَر ًن ثخجاوز املََار و 2010اًخسفلات بوثرية بعَئة يف س ية 

. مََون دوالر أمٍصيك  800 ًخبَف كصابة  املََار و 2011حِسة يف ؿام 
2

 

    .اًرشاكت ؿرب اًوظيَة واإلهخاج اًزراؾي واًخمنَة  ؾيوان فصؾي،2009و ًخضمن ثلٍصص الاسدامثر اًـاملي ًس ية 

يف اًبضلان املخلسمة  املس خوى اًـاملي و و ؿىل اًصمغ من أن ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًوافسة كس اخنفضت ؿىل

            اًوافسة إىل اًبضلان اًيامِة ، فإن اًخسفلات ( 2008 س ية % 29اخنفضت بـ  )اًيت وضأت فهيا األزمة املاًَة 

ر اصلول املس خلةل ارثفـت يف اًس ية األذرية  و الاكذعادايت اًيت متص مبصحةل اهخلاًَة يف حٌوب رشق     أورواب، وهومًٌو

ثأدص يف ػِور اجتاٍ اًرتاحؽ الاكذعادي اطلي أذش  و ًـىس ذعل، يف حزء مٌَ،.  (% 43 بـ2008ارثفـت س ية  )

لَ إىل اكذعادايت اًبضلان  و ثوحض ُشٍ اصلًيامِىِة إىل خاهب. اًيامِة ومل ًؤثص يف ظادراهتا إال بضلك أبعأ ٌضق ظًص

َة ؾن اًصبؽ األول من س ية   حصاحؽ ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اطلي صِسثَ مجَؽ املياظق يف 2009اًبَاانت األًو

 .2008اًيعف اًثاين من س ية 

                                         
1
. 17 و ص16 جمةل اٍمتوًي و اًخمنَة، مصحؽ س بق ذهصٍ، ص 

2
CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2009, Sociétés transnationales, Production agricole et développement, 

Nations unies, New York et Genève, 2009, page 10 . 
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اكذعادايت  و كس كريت األزمة ظورة الاسدامثر األحٌيب املبارش، حِر اكن ُياك ارثفاع صسًس يف هعُب

 % 43اًـاملَة ًبلسدامثر األحٌيب املبارش ًخعي إىل  اًبضلان اًيامِة و الاكذعادايت اًيت متص مبصحةل اهخلاًَة من اًخسفلات

شا.  نٌل ذهصان2008 س يةيف   حزاَا إىل الاخنفاض اًىبري يف ثسفلات الاسدامثر ٍصحؽاًخلري يف منط اًخسفلات اًوافسة  ُو

 مََار دوالر أمرييك، 962ًخعي إىل  %  29 بًس بة 2008إىل اًبضلان املخلسمة اًيت ثلَعت يف ؿام  األحٌيب املبارش

و مؽ ذعل، ػَت اًوالايت املخحسة أنرب اًبضلان املخَلِة . اًـام اًسابق ابمللارهة مؽ املس خوى اطلي وظَت إًََ يف

  .ًبلسدامثر األحٌيب املبارش يف اًـامل، ثَهيا فصوسا فاًعني و املمَىة املخحسة و روس َا

كس  و.  بني أنرب مخسة بضلان مذَلِة ؿىل ثلري ظورة الاسدامثر األحٌيب املبارشو روس َاًسل ػِور اًعني 

 مََار دوالر اكن 621 فبَلت %17إىل الاكذعادايت اًيامِة بًس بة  ارثفـت ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًوافسة

ب رشق آس َا و- حٌوب ورشق وحٌوب  هعُب مٌاظق لِا أنرب إوجسَت. اأوكِاهَا مهنا اًيعف ثلًص زايدة ابًًس بة  فًص

ة  يب ارثفاؾِا  واظَت اًخسفلات إىل مٌعلة أمرياك اًبلثًَِة و. ( %27)املئًو صأهنا يف ذعل  ( %13بًس بة )واًبحص اًاكًر

     كميخَ  خشبت أكي اًبضلان منوا ثسفلات كِاس َة بَلت ما و. (% 16زايدة وسبهتا )آس َا  صأن اًخسفلات إىل قصب

الاكذعادايت اًيت متص مبصحةل اهخلاًَة يف  نٌل جسَت. 2008س ية مََار دوالر من الاسدامثر األحٌيب املبارش اًوافس يف  33

ر اصلول املس خلةل  مََار 114رمقا كِاس َا ؿاًَا خسًسا حِر بَلت اًخسفلات اًوافسة إٍهيا  حٌوب رشق أورواب وهومًٌو

.2009س ية  الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل مجَؽ املياظق سدضِس ُبوظا يف ًىن ثسفلات. أمرييك دوالر
1

 

 حوايل أكي حسة 2008ؿام  و اكن اخنفاض ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش ارلارخة من اًبضلان املخلسمة يف

ا بوظفِا أنرب بضل معسر ًبلسدامثر  وحافؼت.  من اخنفاض اًخسفلات اًوافسة إٍهيا% 17 اًوالايت املخحسة ؿىل مصنُز

ثسفلات الاسدامثر  ثَهيا فصوسا، بُامن اهضمت اًَاابن إىل كامئة أنرب مخسة بضلان مسدمثصة حِر زادت األحٌيب املبارش

واظَت اًخسفلات ارلارخة من املياظق اًيامِة ارثفاؾِا فبَلت  وبوخَ ؿام،. %74األحٌيب املبارش ارلارخة مهنا بًس بة 

 يف مذـسدة ادلًس َاتمفن هجة، كامت اًرشاكت . رمغ ثفاوت أداء خمخَف املياظق 2008  مََار دوالر يف س ية293

مٌعلة  و من هجة أدصى، صِست.  اًعني، بـمََات ثوسؽ ذاريج رمم يفابرلعوص اًبلثًَِة و رشق آس َا، و أمرياك

الاكذعادايت اًيامِة و الاكذعادايت اًيت  من بني و. قصب آس َا حصاحؽ هبري يف الاسدامثر األحٌيب املبارش ارلارج مهنا

                                         
1

 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2009, op,cit, page 14. 
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 و روس َا و اًعني (اًعني)األنرب ًبلسدامثر األحٌيب املبارش يه ُوجن هوجن  متص مبصحةل اهخلاًَة، اكهت املعادر اًثبلزة

 . معسر ًبلسدامثر يف اًـامل 20اًيت ظيفت مضن أنرب 

املبارش ما ٍمتثي يف حزاًس معََات  ومن أمه اًـوامي اًيت أسِمت يف حصاحؽ اًخسفلات اًـاملَة ًبلسدامثر األحٌيب

فِشٍ اًـمََات اًيت ميىن أن ثأذش صلك إؿادة . ثعفِة الاسدامثرات من خاهب اًرشاكت اًـاملَة ؿىل هعاق اًـامل

مٌش  اًوظن، أو اًلصوض اًـىس َة داذي اًرشاكت، أو سساد اصلًون ٌَرشاكت األم، كس جتاوزت الاسدامثرات إىل

 و ذما ًوحض ُشا الاجتاٍ أن كصابة  . إحٌليل ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ؿسد من اًبضلان2008مٌخعف س ية 

 اص متَت 2009  و اًيعف األول من س ية 2008حصت يف س ية  زَر معََات اهسماج و رشاء اًرشاكت اًـاملَة اًيت

 .إىل رشاكت أدصى ؿىل بَؽ فصوع رشاكت مٌدس بة أحٌبَة

 واخنفضت معََات اهسماج ورشاء اًرشاكت ؿرب اذلسود اًيت صلكت معسر راُيس ٍمنو الاسدامثر األحٌيب املبارش

ففي ثغل اًس ية . 2008املاًَة يف اًيعف اًثاين من س ية  يف اًس يوات اًسابلة، اخنفاض هبري بسبب صَي األسواق

با املس خوى اطلي) مََار دوالر 673فبَلت  % 35بًس بة  ولك، اخنفضت كمية ُشٍ اًعفلات و مس خوى ًـادل ثلًص  ُو

اخنفاضَ مٌش بساًة س ية  ، نٌل واظي مـسل معََات اهسماج  و رشاء اًرشاكت اًـاملَة(2006اكهت ؿَََ يف س ية 

   . 2009يف اًصبؽ األول من س ية  % 76ألدصى  ، و ابًفـي بَلت وس بة الاخنفاض يف ُشٍ اًـمََات من س ية2009

يف أسِم رؤوس األموال ارلاظة اكهت كس كامت بـمََات رشاء ٌَحعط ؾن  و ًُضاف إىل ذعل أن رشاكت الاسدامثر

ق الاس خساهة ، املخـسدة ادلًس َاتذما أدى إىل ثـٍزز اًزايدة اًيت جسَت سابلا يف معََات اهسماج ورشاء اًرشاكت  ظًص

 مسجةل اخنفاضاً أنرث حّسة 2008 يف س ية % 38وكس صِست ُشٍ اًرشاكت اخنفاض يف كمية ظفلاهتا ؿرب اذلسود بًس بة 

ذبلفا ًِشا الاجتاٍ اًـام، جسَّت ظيادًق اًرثوة اًس َادًة ارثفاع يف الاسدامثر  إال أهَ. 2009يف اًيعف األول من س ية 

و اًضلك  ، حِر ارثفـت كمية معََاهتا ارلاظة ابهسماج ورشاء2008األحٌيب املبارش يف س ية  اًرشاكت ؿرب اذلسود، ُو

.  مََار دوالر أمرييك20فبَلت  % 16اًرثوة اًس َادًة، بًس بة  اًسااس ًبلسدامثر األحٌيب املبارش من ظصف ظيادًق

الاخنفاض اًضسًس يف كمية  الاجتاُات كس ثأثصت أًضا و بعورة مزتاًسة ابألزمة املاًَة و الاكذعادًة بسبب كري أن ُشٍ

.اسدامثراهتا اًسابلة
1

 

                                         
1

 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2009, op,cit, page 15. 
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  و معَؽ 2008 س ية تمتزي ثسذي اصلوةل اًىبري يف الاكذعادايت، و يف ػي املياخ اذلايل ًبلضعصاب املايل و

س2009 س ية أصارت  و. من اذِلٌلاَة يف مواهجة الاسدامثر األحٌيب  بـسم وحود اجتاٍ ؿام يف اًس َاسات اًـامة حنو املًز

ة اًيت األحٌيب  جيصهيا األوىىذاد ٌَخلَريات يف اًلواهني واٌَواحئ اًوظيَة املخعةل ابالسدامثر اصلراسة الاس خلعااَة اًس يًو

 إحصاء، 110ًخـَق ابالسدامثر األحٌيب املبارش   بَف ؿسد اإلحصاءات ادلسًسة املخزشة فامي2008املبارش إىل أهَ ذبلل س ية 

ة ًئلحصاءات األكي موااتة ًبلسدامثر و.  أنرث اوسجاما مؽ الاسدامثر األحٌيب املبارشوا إحصاء اكن85  ػَت اًًس بة املئًو

 .2007األحٌيب املبارش ؿىل حاًِا ملـارهة بس ية 
1

 

لَ حنو الاهخـاش، ميىن حسب  و ٌضري اًخلٍصص إىل أهَ يف أؾلاب األزمة، و حاملا ٌضق الاكذعاد اًـاملي ظًص

. رشاء اًرشاكت ؿرب اذلسود خسًسة من معََات اهسماج و صلك حمفز ملوخةبت اشاألموال اًـمومِة من اًعياؿات اًيت ع

ة، واًيت جضِس ظَباااًوظيَة اًيت ثـمي يف ظياؿات أكي ثأثص و ًفِس اًخلٍصص أن اًرشاكت ؿرب اثبت   بسورة األؾٌلل اًخجاًر

ة اًزراؾَة و بـغ ارلسمات)إىل حس ما  ي حي ، فضبل ؾن ثغل اًيت(مثي األؾٌلل اًخجاًر متي أن جضِس منو إجيايب ظًو

 و ابًخايل من ثبسو آفاكِا خس واؿسة فامي خيط الاسدامثر األحٌيب املبارش يه اًيت (مثي املس خحرضات اًعَسالهَة)األخي 

.جعةل اًصواج امللبي ًبلسدامثر األحٌيب املبارشباحملمتي أن ثسفؽ 
2

 

:  األزمة املاًَة اًـاملَة و ثساؾَاهتا ؿىل ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل اصلول اًـصبَة3

 ارثفاؿا يف ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًوافسة إىل اصلول اًـصبَة 2009ًلس أػِص ثلٍصص الاسدامثر اًـاملي ًس ية 

. 2007 مََار دوالر س ية 80,8 و ذعل ملارهة مؽ 2008 مََار دوالر س ية 96,5 إىل % 19,4مبـسل  ( دوةل ؾصبَة21)

ََون دوالر 1,7 من اإلحٌليل اًـاملي اًباًف  % 5,7و كس بني اًخلٍصص أن اًخسفلات اًواردة إىل اصلول اًـصبَة متثي        حًص

.  مََار دوالر620,7 من إحٌليل اصلول اًيامِة اًباًف % 36,6و 

اب ذبلل اًفرتة املاضَة حِر ارثفـت بضلك ذبذو كس اكهت حعة اصلول اًـصبَة من اًخسفلات اًـاملَة كس ؾصفت ت

 كبي أن ثُـاود ارثفاؾِا بعورة حِسة  2007 س ية % 4,1 مت حصاحـت إىل % 4,9 إىل 2005 س ية % 4,8ظفِف من 

 دوةل ؾصبَة من بُهنا ادلزائص، األردن، 12ًلس ارثفـت اًخسفلات اًواردة إىل . 2008س ية 5,7 % حِر بَلت وس بة 

                                         
1

 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2009, op,cit, page 16. 
2

 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2009, Sociétés transnationales, Production agricole et: ألنرث ثفاظَي ارحؽ اىل

développement, Nations unies, New York et Genève, 2009.                                                                     
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      بًسب حصاوحت ما بني. اًبحٍصن، اًسـودًة، اًسودان، اًـصاق، ثووس، حِبويت، سوراي، فَسعني، كعص، ًبيان

ت، 9 ابًًس بة ًخووس، فامي حصاحـت يف % 70,64 ابًًس بة ًؤلردن و % 21 ,0  دول ؾصبَة يه اًعومال، اًىًو

و كس أوحض اًخلٍصص أن اًسـودًة خاءت يف املصثبة . امللصب، سَعية ؾٌلن، ًَبِا، مرص، مورًخاهَا، اإلمارات و اٍمين

  من % 39,6 مََار دوالر و حبعة 38,2األوىل ؾصبَا نأنرب دوةل مضَفة ًبلسدامثرات األحٌبَة املبارشة بخسفلات بَلت 

 ، مث مرص يف املصثبة اًثاًثة % 14,2 مََار دوالر و حبعة 13,7اإلحٌليل اًـصيب، ثَهتا اإلمارات يف اًصثبة اًثاهَة بلمية 

 2,64 من اإلحٌليل اًـصيب، أما ادلزائص فلس حَت يف املصثبة اًثامٌة بلمية ثسفلات % 9,8 مََار دوالر و حبعة 9,5بلمية 

 . % 2,74مََار دوالر و حعة 

 هدِجة ثساؾَات األزمة املاًَة اًـاملَة، حِر اخنفغ إحٌليل 2009ًلس ثأثص الاكذعاد اًـصيب ثأثصا سَبَا س ية 

و ؿىل . 2008 س ية % 5,09 ملارهة مبـسل منو كوي بَف % 2,42 إىل مـسل منو 2009اًياجت احملًل اًـصيب ذبلل س ية 

اًصمغ من ُشا اًرتاحؽ، إال أن مـسل اٍمنو يف امليعلة اًـصبَة ًبلى اجيابَا ملارهة ابٍمنو اًسَيب ًبلكذعاد اًـاملي مبـسل مل 

 % 3,16و ٍلوؿة اصلول املخلسمة مبـسل سَيب بَف . 2009 س ية % 0,60حيسث مٌش زبلزًَِات اًلصن املايض حِر بَف 

و ُشٍ اًيخاجئ ثؼِص  . % 2,39، أما ٍلوؿة دول الاكذعادايت اًياص ئة و اًيامِة فلس حللت منو اجيايب  بَف حوايل 

مسى حسة األزمة املاًَة ؿىل الاكذعاد اًـاملي، أما يف خيط اصلول اًـصبَة جممتـة فلس حللت مـسالت منو اكذعادي ُامة 

.فاكت مـسالت منو الاكذعادايت املخعورة 
1

  

ا املؤسسة اًـصبَة ًضٌلن الاسدامثر و ااامتن اًعادرات، و نشعل من إحعااَات  حسب املـعَات اًيت ثوفُص

 ابمللارهة مؽ 2009 مََار دوالر يف س ية 80,7مؤمتص األدم املخحسة ٌَخجارة و اًخمنَة، فإن اصلول اًـصبَة اس خلعبت حوايل 

، األمص اطلي ًـين أن ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًوافسة إىل اصلول 2008 مََار دوالر مت اس خلعاهبا س ية 95

  و ًـود ُشا الاخنفاض إىل اس متصار ثأزري األزمة % 15,1 بًس بة أي مََار دوالر 14,3اًـصبَة كس اخنفضت حبوايل 

.املاًَة و الاكذعادًة اًـاملَة ؿىل ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿاملَا


 و ٍصحؽ ُشا األداء ادلَس ٌضلول اًـصبَة ملارهة 

ابملياظق األدصى يف اًـامل إىل ؾوامي اس خلعاب داذةل متثَت يف اًخحسن اًواحض يف مٌاخ الاسدامثر يف اًـسًس من 

اصلول اًـصبَة و الس امي اًس َاسات ذات اًعةل ابالسدامثر و ثخضمن اًدرشًـات و ذاظة ثغل املخـَلة بخرفِغ اًرضااب 

                                         
1

  .32، ص 2009  املؤسسة اًـصبَة ًضٌلن الاسدامثر و ااامتن اًعادرات، ثلٍصص مٌاخ الاسدامثر يف اصلول اًـصبَة


 .، يف حني جسَت امليعلة اًـصبَة أكي مـسل اخنفاض ملارهة ابجملموؿات الاكذعادًة األدصى2009 ؿٌَل بأن مجَؽ اًخىذبلت الاكذعادًة اًـاملَة ؾصفت مـسالت اخنفاض س ية 
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و اًصسوم ازلصهَة و زايدة اًخحفزيات و املزااي، إضافة إىل الاثفاكِات اًثيااَة و ازلاؾَة و مذـسدة األظصاف، ثواظي 

ا مؽ اًخوسؽ  ة و ادذعار ؿسدُا و حلكفهتا و اًوكت اًبلزم الجناُز ادلِود اإلظبلحِة من ذبلل جسَِي اإلحصاءات اإلداًر

.يف ثعبَق اذلىومة الاًىرتوهَة و زايدة مصانز ارلسمة اًضامةل
1

 

 مََار 35,5 بلمية 2009ًلس ثعسرت اًسـودًة كامئة اصلول اًـصبَة املس خلبةل ًبلسدامثر األحٌيب املبارش س ية 

.   2009 من إحٌليل الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة اًواردة إىل اصلول اًـصبَة س ية % 44دوالر و بًس بة 

، أي 2009 مََار دوالر ذبلل س ية 8,7أما كعص فلس بَلت ثلسٍصات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًوارد إٍهيا حنو 

    اخنفاضا بًس بة2009يف حني حللت اًخسفلات اًواردة إىل اإلمارات س ية . 2008 ملارهة بس ية % 30,2ابرثفاع 

و يف مرص حصاحؽ إحٌليل اًخسفلات . 2008 مََار دوالر س ية 13,7 مََار دوالر ملارهة حبوايل 8,6 ًخبَف % 37,2

  . % 29,3، أي ابخنفاض كسر بـ 2009 مََار دوالر س ية 6,7 إىل 2008 مََار دوالر س ية 9,5اًواردة من 

 ًخعي إىل 2008 مََار دوالر س ية 3,6يف ًبيان ارثفـت ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًواردة إًََ من  و

َة من مواكؽ مزيان املسفوؿات إىل أن ثسفلات . 2009 مََار دوالر س ية 4,8 أما يف اًسودان فدضري اًبَاانت األًو

 ملارهة حبوايل % 12,4 مََار دوالر مبـسل 2,9 ًخعي إىل حوايل 2009الاسدامثر األحٌيب املبارش ارثفـت ذبلل س ية 

 مََار دوالر 2,5 ًخبَف 2009و يف امللصب فإن اًخسفلات كس ؾصفت حصاحـا ذبلل س ية .  2008 مََار دوالر س ية 2,6

. 2008 مََار دوالر س ية 3,6ملارهة حبوايل 

 مََار دوالر 2,4أما يف األردن فلس اخنفضت بسرخة حمسودة، ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش حِر بَلت 

و يف امللابي حللت اًخسفلات اًواردة إىل ادلزائص ذبلل .  مََار دوالر2,8 كس بَلت 2008، و اكهت س ية 2009س ية 

 مََار دوالر س ية 2,28 مََار دوالر ملارهة بيحو 2,31 ًخبَف ما كميخَ % 1,3 زايدة ظفِفة، مبا وسبذَ 2009س ية 

، 2009 س ية % 35,2 املبارشة اًوافسة بًس بة ةأما يف ثووس فلس اخنفضت فهيا ثسفلات الاسدامثرات األحٌيب. 2008

 . 2008 مََار دوالر حمللة يف س ية 2,73 مََار دوالر ملارهة بلمية 1,77ًخبَف ما كميخَ 

 ًخبَف % 28,4 بًس بة 2009و نشعل يف سوراي فلس حصاحـت فهيا ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف س ية 

.2008 مََار دوالر س ية 2,1 مََار دوالر ملارهة مؽ 1,5
1

 

                                         
1

 .82 املؤسسة اًـصبَة ًضٌلن الاسدامثر و ااامتن اًعادرات، مصحؽ س بق ذهصٍ، ص 
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  2008-2000ثعور حعة اصلول اًـصبَة ؿاملَا من الاسدامثر األحٌيب املبارش اًوارد : 6اًضلك رمق 

 

 .77، ص2009املؤسسة اًـصبَة ًضٌلن الاسدامثر و ااامتن اًعادرات، ثلٍصص مٌاخ الاسدامثر يف اصلول اًـصبَة : املعسر

 :ذامتة اًفعي

ًلس ؾصف الاسدامثر األحٌيب املبارش منوا رسًـا مٌش بساًة اًامثهٌُات، نٌل اكن مـسل اًزايدة فَِ ُاما  و واحضا 

َة مٌش بساًة اًامثهٌُات حىت أوادص اًدسـَيات َة و اإلكَميَة . ملارهة مؽ مـسل منو اًخجارة اصلًو  و ويدِجة ٌَخعورات اصلًو

و احملََة ادلسًسة فلس أظبح الاسدامثر األحٌيب املبارش و اطلي كاظصثَ اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات من أمه آًَات 

. الاهسماج الاكذعادي اًـاملي

و اًسؤال اطلي ًعصح هفسَ، ملاذا زادت ثسفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش ما بني دول اًـامل، و زادت أمهَة 

وضاظات اًرشاكت مذـسدة ادلًس َات؟ إن اًرس ٍوكن يف زايدة أمهَة ُشا اًيوع من الاسدامثر األحٌيب املبارش، فِو 

ًخضمن يف ظَاثَ اًىثري من املزااي، فاًلِام مبثي ُشا اًيوع من الاسدامثر ميىن ٌَرشاكت املسدمثصة من ثـؼمي مٌافـِا من 

اًَة ـّ ِا املاًَة و اًخلٌَة و بضلك أنرث ف نٌل أن اصلول املضَفة هل فِيي ال ثخحعي فلط ؿىل رؤوس األموال و ًىن . أظًو

ق الاسدامثر األحٌيب  ة، ملن ٍىن ابإلماكن الاس خفادة مهنا إال ؾن ظًص وحِا و املِارة اإلداًر جس خفِس أًضا من هلي اًخىًٌو

لِة . املبارش، إضافة إىل ثوس َؽ كسراهتا اإلهخاحِة و ظاكاهتا اًدسًو

                                                                                                                               
1

 . 84 و 83 املؤسسة اًـصبَة ًضٌلن الاسدامثر و ااامتن اًعادرات، مصحؽ س بق ذهصٍ، ص 
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و ؿَََ فلك دول اًـامل مبا فهيا اًيامِة و اصلول اًيت متص مبصحةل اهخلاًَة يف اكذعادايهتا ًِا املعَحة اًىبرية يف 

ا  ََة اصلاذََة ٌَببلد  و اطلي معسُر اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش، و ذعل ألن يف كاًب األحِان اًلسرات اٍمتًو

ة احملََة ي اًًضاظات الاسدامثًر ي هل دور هبري يف حتفزي. اًصاُيس الادذار احملًل ال حىون ابًلسر اًاكيف ٍمتًو      إن اٍمتًو

ة يف اكذعاد مـني، و طلعل ًؼِص أن لك دول اًـامل ًُس فلط اصلول اًيامِة، بي حىت اصلول  و إهـاش اًلعاؿات اذلًَو

.  املخلسمة ثَـخرب الاسدامثر األحٌيب املبارش حمفزا و حمصاك ال ٌس هتان بَ يف جمال اًخمنَة الاكذعادًة و حتًصم جعةل اٍمنو

ُياك اًـسًس من اًـوامي اًيت من صأهنا حتسًس مؤرشات و متصنز الاسدامثر األحٌيب املبارش، إال أهَ ما مت الاثفاق 

ة   و اًيت سًذـصض إٍهيا ابًخفعَي يف اًفعي اًبلحق، أهَ ُياك زبلزة حمّسدات Dunning 1993ؿَََ اهعبلكا من هؼًص

راُس َة حصحىز ؿىل ثوفص مزيات املَىِة ابًرشنة مذـسدة ادلًس َات و اًيت متىهنا من امليافسة، و وحود مزيات ٌَمتصنز 

ي أي اًخحنك يف اًسوق  ابًبضل املضَف نأن ًخوفص ؿىل سوق هبري أو أن صلًَ ثصوات مـسهَة، إضافة إىل مزيات اًخسًو

و ؿىل أساس لك ما ذهصانٍ فإن معََة اس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة . اصلويل من ظصف اًرشنة مذـسدة ادلًس َات

املبارشة ًُست ابألمص اًسِي أو اًبس َط، بي يه أنرث ثـلِس ذما هخعور، فَجشب ُشا اًيوع من الاسدامثر جيب أن 

ة مواثَة و مبلمئة ًبلس خلعاب  . حىون ُياك بُئة اسدامثًر

و ؿَََ س يلوم يف اًفعي اًثاين امللبي من اصلراسة ابس خـصاض ادلاهب اًيؼصي ًؼاُصة الاسدامثر األحٌيب املبارش 

     . و مـصفة أمه اًيؼصايت اًيت اُمتت بَ، بـسما ؾصفٌا ماَُخَ، أصاكهل و اجتاَُ يف ُشا اًفعي
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: ملدمة اًفعي

ًلد ؾرفت اًدسـَيات ثلريات خد ُامة ؿىل مس خوى الاكذعاد اًـاملي، حِر اكن ٌَرشاكت مذـددة ادلًس َات 

اصلور اًراُس يف ذكل، خاظة بـد اهنَار اًيؼام الاصرتايك بزؿامة الاحتاد اًسوفِايت و أظبح اًـامل ذا كعب واحد ًزتمعَ 

ه اًرشاكت اًـاملَة ًخجوب اًـامل بخدؾمي هبري من مٌؼمة اًخجارة ذاًيؼام اًرأسٌليل، األمر اطلي فذح اًباب ؿىل مرصاؾََ هل

ق إلهـاش ػاُرة الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًـامل . اًـاملَة، لك ُذٍ اًخلريات رمدت اًعًر

ي اطلايت   و من مت فٌؼرة اًـامل ٌَرشاكت مذـددة ادلًس َات كد ثلريت ثلريا لكَا، الس امي يف حاةل هدرة اٍمتًو

ة ًالكذعاد احملًل؛ و اذلاخة املاسة و املَحة  ََة اًرضوًر اصلاخًل هدِجة ؿدم كدرة الادخار احملًل ؿىل ثوفري املعادر اٍمتًو

وحِا املخعورة و اًدس َري اإلداري احملنك؛ و زايدة حدة امليافسة اًـاملَة يف اكذعاد مفذوح، حرنزت األهؼار ؿىل  ٌَخىًٌو

الاسدامثر األحٌيب املبارش نأحسن حي ًلك ذكل و ذكل ًُس فلط ؿىل مس خوى اصلول اًيامِة و إمنا حىت ؿىل 

.   مس خوى اصلول املخلدمة

ََة، فال بد من اًبحر ؾن معادر  ََة اصلاخََة ؿىل ثَبَة حاحِات الاكذعاد اٍمتًو فـيد ؿدم كدرة املعادر اٍمتًو

ََة خارحِة و أحسن ُذٍ املعادر بدون أدىن صم الاسدامثر األحٌيب املبارش إذا ما ُكورن ابملعادر األخرى ؿىل . متًو

. رأسِا الاس خداهة ارلارحِة

إال أن ُذا اًيوع من الاسدامثر ًخعَب ثوفر مٌاخ اكذعادي مالمئ الس خلعابَ، و من  حمّدداثَ ؾوامي حرثبط 

ه اًـوامي هذهر مثال، جحم ظَب اًسوق، و مـدل ذابًبضل املضَف و ؾوامي حرثبط ابًرشنة اًـاملَة املسدمثرة، و من ه

َة، ومدى ثوفر رأس املال اًبرشي  اٍمنو الاكذعادي ابًبضل املضَف، و مدى إماكهَة اخرتاق األسواق اإلكَميَة و اصلًو

وحِة، و وفرة املوارد اًعبَـَة و الاس خلرار الاكذعادي و اًس َايس . املاُر و كري امللكف إضافة إىل كدرات حىًٌو

َة صِدت ثعورا  و ؿَََ و من أخي حماوةل رشح ُذٍ اًؼاُرة اًـاملَة و حمّدداهتا، فإن األدبَات الاكذعادًة اصلًو

ا، و من مت فأي  ت رشح ُذٍ اًؼاُرة و ثفسرُي مَحوػا، حِر ُياك هؼرايت خمخَفة ؿرب حلبات زمٌَة مذواًَة حاًو

ة ؿَمَة ًالسدامثر األحٌيب املبارش جيب أن حىون كادرة ؿىل اإلخابة ؿىل اًسؤال احملوري و املمتثي يف     حتََي أو هؼًر

و يف ُذا اإلظار كدمت اًـدًد من اًيؼرايت رشحا و حتََال " ملاذا جسدمثر اًرشاكت خارج حدود بضلُا األظًل؟" 

ألس باب اًؼاُرة، بـغ ثكل اًيؼرايت بين ؿىل أساس مفاُمي ماًَة و أرحـت ُذا اًيوع من الاسدامثر ًرقبة اًرشنة 
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يف ثـؼمي اًـااد من أمواًِا املسدمثرة أو ًخخفِغ اخملاظر و ذكل من خالل ثوزًؽ اسدامثراهتا، و اًبـغ اآلخر من 

هؼرايت الاسدامثر األحٌيب املبارش ًفرس كِام اًرشنة ابالسدامثر املبارش ؿىل أهَ مرحةل من مراحي ثعور اًرشنة ذاهتا، 

ة دور حِاة امليخوج ًػ  و اًبـغ اآلخر مثي .  خري مثال ؿىل ذكلVernonأو ثعور امليخوج و دورة حِاثَ و ًـي هؼًر

ي اإلهخاج كد رنزت ؿىل كضَة ؿدم نٌلل اًسوق ابًبضل املضَف هسبب ًالسدامثر  ة ثدًو ة و هؼًر ة املزية الاحذاكًر هؼًر

لة اًوحِدة اًيت من خالًِا حتاول . األحٌيب املبارش و بـغ ثكل اًيؼرايت ٍرى أن الاسدامثر األحٌيب املبارش ُو اًعًر

ة الاهخلااَة ًػ  ة، إال أن اًيؼًر ة األنرث كبوال Dunningاًرشنة اًـاملَة أن جس خفِد من مزياهتا الاحذاكًر     ثـخرب اًيؼًر

"  ملاذا جسدمثر اًرشاكت خارج حدود بضلُا األظًل؟" و كدرة ؿىل اإلخابة ؿىل اًسؤال احملوري  

  و ؿَََ س َىون ُذا اًفعي حمورا صلراسة و حتََي خمخَف اًيؼرايت اًيت اُمتت برشح و ثفسري ُذٍ اًؼاُرة

و خمخَف اصلراسات اًيت اُمتت بدراسة الاسدامثر األحٌيب املبارش، مرورا برشح واٍف حملّددات الاسدامثر األحٌيب 

 .    املبارش من انحِة اًس َاسة املاًَة و اًيت متثي ًُب ُذٍ اصلراسة

 :حمّددات خذب الاسدامثر األحٌيب املبارش: املبحر األول

مبداَا فإن ُياك اًـدًد من اًـوامي و املخلريات اًيت ميىن أن ثؤثر ؿىل كرار الاسدامثر يف ارلارج ابًًس بة 

ٌَرشاكت اًـاملَة، بـغ ُذٍ املخلريات أو اًـوامي ًـود إىل ابصلرخة األوىل إىل اًبضل املضَف و املرثبعة أساسا مبياخ 

أما اًبـغ اآلخر فريحؽ إىل املسدمثر . الاسدامثر فِو ما حتَط بَ من مؤثرات س َاس َة، اكذعادًة، احامتؾَة و زلافِة

. األحٌيب ذاثَ أي إىل خعااط اًرشنة مذـددة ادلًس َات من حِر اذلجم و ثوفر املوارد املادًة و اًبرشًة و اًخلٌَة

زايدة ؿىل وحود بـغ اًـوامي األخرى حرثبط حبىومة األم ًِذٍ اًرشاكت ًالسدامثر يف ارلارج من أخي اًـمي ؿىل 

...حتلِق ٍلوؿة من األُداف اًس َاس َة و الاكذعادًة
1

 

و من مت فِياك اًىثري من اًـوامي اًيت نٌل ذهران ميىن أن ثؤثر ؿىل حتراكت و مترنز الاسدامثر األحٌيب املبارش، 

 ؿامي اكذعادي و احامتؾي و س َايس ثؤثر ؿىل الاسدامثر األحٌيب 44 يف Ahmed 1978 و Rootمجـِا لك من 

 ؿامي و ذكل خالل دراس خَ ؿىل اًوالايت 32  يف Tong 1978املبارش يف اًلعاع اًعياؾي ابصلول اًيامِة، بُامن مجـِا 

                                         
1

. 222 ؾبد اًسالم أبو دفف، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص 
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و ؿَََ س يحاول اًخعرق إىل اصلراسات اًيت اُمتت ابحملّددات اًيت حرثبط ابًبضل املضَف، و األخرى . املخحدة األمٍرىِة

. اًيت حربعِا ابًرشنة اًـاملَة
1

 

:  احملّددات املرثبعة ابًبضل املضَف1

 إىل إؾعاء  Raulf 1993 و   Willis 1986و   Hyliner 1973ذُبت اًـدًد من اصلراسات ؿىل قرار 

ا اًبضل املضَف اُامتم أنرب، و أمه أصاكل حوافز الاسدامثر حمتثي يف اذلوافز اًرضًبِة  Tax حوافز الاسدامثر اًيت ًوفُر

incentivesا من اذلوافز املاًَة مثي املـامةل اًخفضَََة يف جمال اًلروض و اإلؾفاءات ازلرهَة إال أهَ رمغ ذكل .  و كرُي

 إىل أن Lim 1983 و Ahmed 1978 و Root ،نذكل لك من  Birwid 1987 و Cablفلد ثوظي لك من 

اإلؾفاءات ادلبااَة و ازلرهَة ًُسا بـامَني مؤثٍرن يف معََة ظيؽ اًلرار الاسدامثري، و إن بدت أمهَة اإلؾفاءات ادلبااَة 

ابًًس بة ًالسدامثر اًِادف ٌَخعدٍر، و ًُس ابًًس بة ًالسدامثر من أخي خدمة اًسوق احملًل، و ُذا ُو ما ثوظي إًََ 

و ؿىل اًرمغ من ذكل فإن اإلؾفاءات ادلبااَة و ازلرهَة ميىن أن ٍىون .   Willis 1986و   Hyliner 1973لك من 

ـّال إذا ما اكهت اًـوامي األخرى كري ادلبااَة ثـمي بضلك اجيايب يف اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش    ًِا األثر اًف

 (Raulf 1993 و آخرون) . نٌل أن يف دراسة ًلك منOlip و Kirimbly 1997  فلد اػِرا أثر اًـوامي املخـَلة

ا هكحدد دلذب الاسدامثر األحٌيب املبارش حِر وخدت ثكل اصلراسة أن مس خوى . ابًس َاسة املاًَة اًـامة و كرُي

َة ًلك دوةل ًخوكف ؿىل اًلدر املخوافر صلهيا من الاحذَاظي األحٌيب، فلكٌل زادت وس بة املخوفر من  اًس َوةل اصلًو

الاحذَاظي األحٌيب و خاظة ابًًس بة ٌَـمالت اًراُس َة اكصلوالر  و اًَورو مثال، لكٌل اكهت احامتالت ثدفق الاسدامثر 

و ًـود ذكل أساسا إىل رقبة اًرشاكت اًـاملَة يف هلي أرابهحا إىل اصلوةل األم و ُذا ال ٍىون . األحٌيب املبارش أنرب

. بعبَـة اذلال بـمةل اًبضل املضَف و إمنا س َىون بإحدى اًـمالت اًراُس َة يف اًـامل

 Cochline 1992 ،Jun 1995الاس خلرار اًس َايس ُو ؿامي آخر هل أمهَخَ، فِياك اًـدًد من اصلراسات 

 هبري من األمهَة يف رشح مترنز و متوكؽ كدراىهتت إىل أن ارلعر اًس َايس و ؿدم الاس خلرار املؤسسايت ؿىل 

نذكل فإن ؿدم الاس خلرار اصلاخًل ًُس ُو اًـلبة اًوحِدة، فـدم الاس خلرار .  املبارشةةالاسدامثرات األحٌيب

                                         
1

. 97، ص 2007، املىذبة اًـرصًة، (دراسة ملارهة )حمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ؾرص اًـوملة  رضا ؾبد اًسالم، 
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     الاكذعادي و اًـجز املايل و ؿدم اس خلرار أسـار اًرصف و ضـف ادلِاز اًبييك، زايدة ؿىل ارثفاع حّدة اًخضخم 

. و ارثفاع أسـار اًفاادة، فِيي ؾوامي ال ثوفر املياخ ادلَد الس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل بضل ما

و الاسدامثر  ُو املوكؽ ادللرايف، فاًـالكة ما بني اًخلارب ادللرايف دون أن هلفي حمّددا يف كاًة األمهَة أال و

األحٌيب املبارش ثؤند الافرتاض اًلااي بأن دول أورواب اًلربَة جسدمثر يف اصلول اجملاورة و ذكل من اخي ثدهَة 

 بلاؿدة ت ذكل ًُس مناًخاكًَف، و نذكل ٌَخلارب اًثلايف بني لك من دول أورواب اًلربَة و اًرشكِة، و ؿىل اًرمغ

نٌل أن .  بـدما أظبحت ػاُرة الاسدامثر األحٌيب املبارش ػاُرة ؿاملَة حِر مل ثـد ثـرف حدودا حلرافِة و ال زلافِة

كؽ ادللرايف املمتزي ٌَبضل املضَف هل اًوزن اًىبري يف الاس خلعاب، خاظة إذا ميثي مرنز حلرايف بني األسواق اًراُس َة وامل

أو موكؽ ميثي بوابة راُس َة ٌَعرق و املعارات و اًبحار اًراُس َة ميىن أن ًوفر ٌضلوةل مزية ثيافس َة و أحسن مثال ؿىل 

و يف بـغ األحِان حىت اًؼروف املياخِة كد جساؿد ؿىل منو بـغ اًسَؽ اًراُس َة مثي اًنب يف . ذكل دوةل س يلافورة

ي و اًضاي يف اًِيد و اًعني و من مت خَق اًـدًد من اًعياؿات اًىربى احملفزة ٌَرشاكت األحٌبَة اًـاملَة  . اًرباًز

د من   Otar 1998و ًلد أػِر  د أن حًز بـد دراس خَ ؾن الاسدامثرات اًَاابهَة يف آس َا إىل أن اصلوةل اًيت حًر

        خاذبُهتا ًالسدامثر األحٌيب املبارش أن ثـمي خاُدة ؿىل ثوفري ثوازانت اكذعادًة لكَة ، اًـمي ؿىل حتٍرر اًخجارة

ـّاةل . و الاسدامثر و اإلظالح اًلاهوين و املؤسسايت، دون إٌُلل اًبًِة اًخحخَة اًيت جيب أن حىون مذعورة و ف
1

   

:   احملّددات املرثبعة ابًرشنة اًـاملَة2

 حِر خرج بيدِجة أال ويه أن اًرشاكت Cochline 1995يف ُذا اًس َاق ميىن اًرحوع إىل ذهر دراسة 

اًـاملَة جسـى إىل الاسدامثر األحٌيب املبارش من أخي أن ٍىون ًِا متثَي يف لك سوق نربى، سواء اكن ذكل ؿىل 

املس خوى اًوظين أم اًـاملي، و مؽ اخنفاض مـدالت اٍمنو الاكذعادي و حاالت اًرهود و امليافسة ، فإن اًرشنة سدبحر 

ظار إسرتاثَجَهتا ٌَخوزًؽ ادللرايف اؾن فرص ثواخد خدًدة يف مٌاظق أخرى خارج حدودُا اًوظيَة، و ذكل يف 

 إىل إػِار حمددات خدًدة و يه مرثبعة بأثر اًـالكة ما بني لك من اصلوةل األم و اصلوةل Cochlineثوظي . ًًضاظاهتا

املضَفة ؿىل كرارات املسدمثٍرن، و كد اىهتيى إىل أن اًرشاكت مذـددة ادلًس َات كاًبا ما جسدمثر يف اصلول اًيت ثـمتد ؿىل 

وحِا أو اًواردات أو املساؿدات بلك أصاكًِا و من مت فاًخبـَة . اصلوةل األم يف الاكرتاض أو اًخعدٍر أو اًخىًٌو

                                         
1

. 101و 100، 99 رضا ؾبد اًسالم، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص
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الاكذعادًة من كبي اصلوةل املضَفة جتـي املسدمثر األحٌيب أنرث كوة و من اًعـب مٌازؾخَ من كبي اًبضل املضَف و إال 

.  فلد ُذا األخري ثواخد ُذا املسدمثر

ة Tim 1995 و Kringنٌل وخد لك من   و اًيت س يـود إٍهيا ابًخفعَي يف املبحر Vernon ثعبَلا ًيؼًر

      ، ففي اًس يوات األوىل اكهت حلكفة اإلهخاج مٌخفضة Matssishitaاًثاًر، و ذكل من خالل ثعبَلِا ؿىل رشنة 

و اكن ًمت اًخعدٍر ٌَخارج، أما حاًَا فذلوم اًرشنة ابإلهخاج يف ارلارج ملا اؾخادت إهخاخَ يف اصلوةل األم يف اًَاابن اًيت 

.  حرثفؽ فهيا حاكًَف اإلهخاج حاًَا

ا س يواي مٌؼمة األوىىذاد  ، فإن حمّددات اًيت unctadو ؿىل أساس ثلاٍرر الاسدامثر يف اًـامل و اًيت ثعدُر

ثؤثر ؿىل وضاط اًرشاكت مذـددة ادلًس َات أظبحت حمتزي بضدة اًخـلِد و اًرتاهب، و ؿىل رأس ُذٍ احملّددات جند 

ويج و اًلدرة ؿىل الابخاكر يف دوةل أحٌبَة ًبلى أمرا حاسٌل يف كرار اسدامثر اًرشاكت اًـاملَة نٌل أن . اًخفوق اًخىًٌو

ة  اًـامي اًخلََدي مثي جحم اًسوق و املوارد اًعبَـَة و كري اًعبَـَة و اًَد اًـامةل اًرخِعة ثبلى حمّددات حمورًة و كًو

يف اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش، و من مت فإن اًبضل ًعبح خذااب و مس خلعبا ًالسدامثر األحٌيب املبارش من 

.خالل جحم منو سوكَ احملًل و اكرتابَ ادللرايف من األسواق اًراُس َة يف مٌعلة مـَية
1

 

: املرثبعة ابًس َاسة املاًَةحمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش : املبحر اًثاين

إن اًس َاسة املاًَة حمتثي يف دراسة حتََََة ًٌَضاط املايل ٌضلوةل و برانمج معي ختععَ و ثيفذٍ ابس خـٌلل إٍراداهتا 

اًـامة، و هفلاهتا اًـامة و ذكل من اخي اًوظول إىل حتلِق أُداف اًربانمج املسعر يف ما خيط اكفة مذلريات اًًضاط 

و من خالل ُذا ًؼِر واحضا أن اًس َاسة املاًَة جس خـمي اإلٍرادات اًـامة و اًيفلات اًـامة . الاكذعادي و الاحامتؾي

      و ؿىل ُذا األساس ميىن اًلول أن ٌَس َاسة املاًَة أدوات حمتثي أمهِا يف اإلهفاق اًـام . هوس ََخني ًخحلِق أُدافِا

جماالت اإلهفاق اًـام اخملخَفة و املسعرة يف مزياهَة اصلوةل )إذا ميىن اًالكم ؿىل س َاسة اهفاكِة . و ادلباًة و اًلروض

اًلروض )و س َاسة اصلٍن اًـام ( اًرضااب و اًرسوم مبخخَف أهواؾِا و أصاكًِا)و س َاسة حبااَة  (خملخَف اًلعاؿات

اًـامة باكفة أهواؾِا و إدارة خدمة اصلٍن اًـام و جسدًد أظي اًلرض و فواادٍ، و مٌح اًلروض من ظرف اصلوةل ًفئات 

  .  (اجملمتؽ اخملخَفة

                                         
1

. 103 و 102 رضا ؾبد اًسالم، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص
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إىل الاسدامثر األحٌيب املبارش  ومن مت مفا يه اًـوامي املاًَة و كري املاًَة اًيت ًِا األثر اًواحض ؿىل زايدة خذب 

ة و اًامنذج اًلِاس َة اًيت أوحضت هخاجئِا وحود ؿدد ال ٌُس هتان بَ من  بضل ما ؟ ُياك ؿدد مـخرب من اصلراسات اًيؼًر

املخلريات اًيت من صأهنا أن ثؤثر يف درخة الاس خلعاب و ادلاذبَة، سواء اكن ذكل ؿىل مس خوى اصلول املخعورة أو 

و ؿىل أساس ذكل س يحاول رشح املخلريات اًيت ًِا ؿالكة بدراسدٌا و اًيت سرتحىز ؿىل حمّددات . اصلول اًيامِة

. و اًيت س خىون حمور اصلراسة اًخحََََة و اًلِاس َة (اًس َاسة املاًَة )الاسدامثر األحٌيب املبارش ذات اًعبلة املاًَة 

  : Market sizeجحم ظَب اًسوق 1

إن جحم ظَب اًسوق مرثبط ابٍمنو الاكذعادي ٌَبضل، و ؿىل اًـموم ًـرف ُذا األخري بأهَ اًزايدة املس مترة يف 

.هكَة اًسَؽ و ارلدمات امليخجة من ظرف اًفرد يف حمَط اكذعادي مـني
1

فَ أًضا بأهَ حدوث زايدة مس مترة    نٌل مت ثـًر

.يف مذوسط اصلخي اًفردي اذللِلي مؽ مرور اًزمن
2

 مذوسط اصلخي اًفردي ُو اصلخي اًلكي موزع ؿىل اًـدد اإلحٌليل 

 بأن Schumpeterٌَساكن، مبـىن آخر فِو مؤرش ًلِاس هعُب اًفرد يف املخوسط من اصلخي اًلكي ٌَبضل، و ًـرفَ 

اٍمنو الاكذعادي ميىن الاس خدالل ؿَََ يف جحم ارثفاع هعُب اًفرد من اصلخي اًوظين، من خالل اصلورة الاكذعادًة 

.ٌَموارد املخاحة
3

ق اًزايدة يف اإلهخاج أو اًرفاَُة حبَر اًوضـَة Rivoire و ًـرفَ   ابًخحول اًخدرجيي ًالكذعاد ؾن ظًر

.اًيت ًعي إٍهيا الاكذعاد يه يف اجتاٍ واحد حنو اًزايدة ًِذٍ األخرية
4

     ن اٍمنو الاكذعادي ُو ػاُرة هكَة إ و ؿَََ ف

ةل األخي  مبا أهنا حرحىز فلط ؿىل اًخلري يف اًنك اطلي حيعي ؿَََ اًفرد من اًسَؽ و ارلدمات يف  و معََة مس مترة و ظًو

ًرف املذهورة ثعف اٍمنو الاكذعادي بأهَ اًخوسؽ يف اًياجت اذللِلي أو اًخوسؽ يف ا  اًخؽ.املخوسط دون أن هنمت ابًيوؾَة

دخي اًفرد من اًياجت اًوظين اذللِلي، و من مت فزايدة دخي األفراد س َحفز اًعَب ؿىل األسواق و من مت س َدسؽ جحم 

.  اًسوق يف بضل مـني، األمر اطلي س َىون ؿامال يف كاًة األمهَة يف زايدة الاسدامثر و حتفزيٍ

إن اٍمنو الاكذعادي ًـين حدوث زايدة يف اصلخي اًفردي اذللِلي و ًُس اًيلدي، فاصلخي اًيلدي ٌضري إىل 

هكَة اًيلود اًيت ٌس خَمِا اًفرد خالل فرتة زمٌَة حمددة،أما اصلخي اذللِلي فِو اصلخي اًيلدي ملسوم ؿىل املس خوى اًـام 

ًألسـار، أي مبـىن آخر ُو هكَة اًسَؽ و ارلدمات اًيت ًخحعي ؿَهيا اًفرد من خالل إهفاكَ صلخهل اًيلدي خالل فرتة 

                                         
1

 Arrous J, Les theories de la croissance"La pensée économique contemporaine", edition du Seuil, 1999, page 9.  
2

ة اجتاُات حدًثة يف اًخمنَة ؾبد اًلادر َلد ؾبد اًلادر ؾعَة،   .11، ص 2003-2002، اصلار ادلامـَة، اإلسىٌدًر
3

. 37، ص 1999، األُايل ٌَعباؿة و اًًرش و اًخوزًؽ، اًعبـة األوىل ؿمل احامتع اًخمنَة هجَية سَعان اًـُيس، خرض زهراي، لكمث ؿًل كامن، 
4

  Rivoire j, L'économie de marché, Que sais-je?, édition Dahleb, Alger 1994, page 79. 
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فإذا زاد اصلخي اًيلدي بيفس زايدة املس خوى اًـام ًألسـار، فإن اصلخي اذللِلي ًبلى اثبخا  و من مت ال  .زمٌَة حمددة

حيدث أي حتسن يف املس خوى املـُيش و اًلدرة اًرشااَة ًألفراد، و األسوأ من ذكل إذا زاد اصلخي اًيلدي مبس خوى 

أكي من ارثفاع املس خوى اًـام ًألسـار فس خحدث حاةل ثضخمَة و ًيخفغ اصلخي اذللِلي ٌَفرد و من مت ثخدُور كدرثَ 

. اًرشااَة ذما سٌُـىس سَبا ؿىل ظَب اًسوق يف اًبضل

 (اًياجت احملًل اإلحٌليل )  gdpو ؿَََ فإن جحم ظَب اًسوق مذلري يف كاًة األمهَة و ُو حيدد ؿىل أساس اًػ 

ًلك بضل، و ًـخرب من أمه احملّددات و املخلريات املس خلةل اًيت ثؤثر ؿىل زايدة درخة اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش 

إىل بضل مـني، وكد مت اؾامتد ُذا املخلري يف خمخَف األدبَات الاكذعادًة اًيت اُمتت هبذا املوضوع، و كد أبرزثَ بأهَ أمه 

و اطلي ًؤثر بعورة واحضة ؿىل اختاذ كرار الاسدامثر من ظرف املؤسسات مذـددة  حمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش

 Tsaiادلًس َات، ويف ُذا اًعدد ميىن ذهر دراسة 
 Fountas و Aristotelous  و دراسة 1994 1

2
 1996 ، 

Dees
3

 1998 ،Kuemmerle
4

 1999 ،Love و Lage-Hidalgo 
5

 2000 ،Gonzalez- Vigil
6

 2001 ،

Akcay 2001  ا لكِا .  إضافة إىل دراسات أخرى ال ًدسؽ اجملال إىل ذهُر

Singh و Jun  1995 
7

 الحؼا أن جحم اًسوق ُو مذلري كري مؤثر بدرخة هبرية يف حاةل اًبضلان اًيت حمتزي  

 أػِر أن منو جحم اًسوق مل ٍىن مذلريا Akhtar 2001بخدفلات واردة من الاسدامثر األحٌيب املبارش  ضـَفة، نٌل أن 

إال أن اًىثري من اصلراسات أزبدت نٌل ذهران أن منو جحم  أو حمّددا مؤثر ؿىل زايدة اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش،

، Ozawa 1997 و Bardesi ، Daviesاًسوق مذلري ذو اًوزن اًىبري يف زايدة ادلاذبَة ؿىل قرار أؾٌلل لك من 

Mold 2001 و كد أندا لك من Dupuch و Milan 2003 من خالل دراس هتٌل ؿىل أن جحم اًسوق مذلري يف كاًة 

                                         
1

 Tsai, P, Determinants of foreign direct investment and its impact on economic growth, Journal of economic development, 1994,  

pages 137-163. 
2

 Aristotelous, K, & Fountas, S, An empirical analysis of inward foreign direct investment flows in the EU with empahasis  on the 

market enlargement hypothesis, Journal of common market studies, 1996, pages 571-583. 
3

 Dess,S, Foreign direct investment in China : Determinants and effects ,Economics of planning, 1998, pages 175-185. 
4

 Kuemmerle, W, The drivers of foreign direct investment into research and development: An empirical investigation , Journal of 

international business studies,1999, pages 1-24. 
5

 Love,J.H, & Lage-Hidalgo,F, Analysing the determinants of US direct investment in Mexico, Applied economics, 2000, pages 1259-

1267. 
6
Gonzalez- Vigil, F, Trade policyand investment location: The effects of Peru’s investmen tariff structure in 1990’s,Integration and 

trade, 2001, pages 29-69.  
7

 Singh H, Jun K W, Some new evidence on determinants of foreign direct investment in developing countries, Policy research 

working paper, n° 1531, World Bank, November 1995, pages 213-240. 
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إن اٍمنو الاكذعادي و َُلك اًسوق وهجان . األمهَة يف زايدة خاذبَة مٌعلة مـَية ًخدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش

  (.De Mello 1997 )ًـمةل واحدة ًؤثران ؿىل كرار اًرشاكت األحٌبَة السدامثر يف مٌعلة مـَية 

 :g اإلهفاق اًـام 2

مـدالت اٍمنو الاكذعادي يف الاكذعادايت األوربَة خالل اًس يوات األخرية أؿاد ظرح إصاكًَة  إن اخنفاض

، أظبح مس خوى (1973-1945)ثدخي اصلوةل يف الاكذعاد، فبـد اٍمنو املزتاًد ًخدخي اصلوةل خالل اًثالزًَِات اجملَدة  

ثدخي اصلوةل ٌضلك واحدا من بني اُامتمات الاكذعادًني، خاظة فامي ًخـَق مبدى ثأزري ثدخي اصلوةل يف اٍمنو 

ذا ما أدى إىل ػِور اذلدًر ؾن املس خوى األمثي ًإلهفاق اًـام اطلي حيلق أؿىل مس خوى ٌَمنو. الاكذعادي ًىن . ُو

ؿىل اإلهخاج  (هكحدد ملس خوى ثدخي اصلوةل)كبي حتدًد املس خوى األمثي ًإلهفاق اًـام البد من دراسة أثر اإلهفاق اًـام 

اًلكي أو اٍمنو الاكذعادي، وذكل بخحدًد جمايل األثر الاجيايب واألثر اًسَيب يك ثخحدد بـد ذكل اًلمية املثىل اًيت حتلق 

ذا ما ًخجسد يف منوذج  ُياك اًـدًد من اصلراسات . Armey 1995 و مٌحىن Barro 1990أؿىل مس خوى ٌَمنو، ُو

اًيت أزبدت وحود ؿالكة س ببِة ما بني اإلهفاق اًـام واٍمنو الاكذعادي، ابمللابي اُمت ؿدة اكذعادًني آخٍرن بدراسة أثر 

املزامحة اطلي ًليص اًلعاع ارلاص من اًسوق املايل، أي مزامحة اًلعاع اًـام ٌَلعاع ارلاص يف اذلعول ؿىل املوارد 

ذا ما هل ثأزري سَيب ؿىل اٍمنو الاكذعادي و بني ُذا و ذاك، كامت بـغ اصلراسات األخرى بخحدًد جحم  .املاًَة، ُو

. أمثي ًإلهفاق اًـام ًضمن أكىص حد ٌَمنو

 ًلد ثـرضت خمخَف اًيلاصات املخـَلة إىل مسأةل آاثر اإلهفاق اًـام ؿىل اإلهخاج اًلكي، حِر جند أن اًخحََي 

ة املوافلة اًٍراكردًة ،الاكذعادي ٌسمح بـرض موكفني مذـارضني اًيت  (ricardienne Equivalence) حفسب هؼًر

Barro 1974أؿاد ظرحَ 
1

 فإن اإلهفاق اًـام ال ٌس خعَؽ أن ًؤثر بضلك هبري ؿىل اإلهخاج اًلكي هؼرا ًوحود ػاُرة 

ون أن اإلهفاق اًـام ُو اًوس َةل املفضةل ًخثبِت اإلهخاج ؾيد مس خواٍ . املزامحة ًإلهفاق ارلاص من هجة أخرى ٍرى اًىِزًن

بِة بدراسة أثر اإلهفاق ؿىل اإلهخاج، حِر بني . األمثي و بـَدا ؾن هلاصات املدارس الاكذعادًة، كامت ؿدة أحباث جتًر

Aschauer 1989لك من 
2

Mannelle  1992 و
3

 اصلور الاجيايب ًيفلات الاسدامثر، حِر اكهت مروهة اإلهخاج 

                                         
1

 Barro, R.J, Are government bonds net wealth, Journal of  political economy, Vol.82, N°.6, 1974, pages 1095-1117. 
2

 Aschauer, D.A, Fiscal policy and aggregate demand, American economic review, Vol.75, N°.1, 1985, pages 117-127. 
3

 Mannell, A.H, Infrastructure investment and economic growth, Journal of economic perspective, Vol.6, N°.4 1992, pages 189-198. 
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اخنفاض اإلهخاحِة ابًوالايت املخحدة األمٍرىِة  الاكذعاداين  ؿىل اًخوايل، وبّرر 0,34 و0,39ابًًس بة ًرأسٌلل اًـام 

USA  ذا ما اكذىض رضورة إدخال رأسٌلل اًـام يف ظَاكة دوال يف س يوات اًس بـَيات إىل اخنفاض الاسدامثر اًـام، ُو

Holtz 1988 اإلهخاج حسب
1

ة اٍمنو اصلاخًل  .  ، ػِرت رؤًة خدًدة (Croissance endogène)و مؽ ػِور هؼًر

صلور اًيفلات اًـامة، أٍن أظبح إهخاج اًسَؽ ازلاؾَة خيَق هوؿا من اآلاثر الاجيابَة ًعاحل اإلهخاحِة اذلدًة ًرأسٌلل 

خاص، حِر أدى ارثفاع اإلهخاحِة إىل ثلَري يف خعة إهخاج األؾوان ارلاظة اًيت أظبحت ثًذج أنرث، وابًخايل أظبح 

ة األسواق و يف اصلفاع ؾن حلوق املَىِة، ويف هفس اًوكت وس َةل ُامة  ُذا اًيوع من اإلهفاق ورضورة الس متراًر

ر اًبًِة اًخحخَة اًلاؿدًة من هجة أخرى أدت هفلات الاسدامثر املوهجة ًرأس املال اًبرشي إىل رفؽ فـاًَة ؾيرص . ًخعٍو

ذلد اآلن الًزيا هـخرب اإلهفاق اًـام هكخلري آيل ٌَوظول .اًـمي، ذما أدى بدورٍ إىل رفؽ اإلهخاحِة اذلدًة ًرأس املال ارلاص

إىل اٍمنو املثايل، ًىن من خالل ثعفح اصلراسات الاكذعادًة ثؼِر رؤًة أخرى ثخـَق ابؾخبار مس خوى اإلهفاق اًـام و 

ثدخي اصلوةل هكخلري داخًل، أٍن ًدسبب اٍمنو الاكذعادي يف ارثفاع اإلهفاق اًـام و ُو ابًخايل مضمون كاهون 

Wagner 
2

ب ُذٍ اًرؤًة ابس خخدام اخذبار اًس ببِة ًػ .   Ghali نأحباث Grangerؿدة دراسات كامت بخجًر

1998
3

  Loizides     و Vamvoukas 2005
4

 اًيت بًَت اًخفاؿالت اصلًيامِىِة ما بني جحم اإلهفاق اًـام ومنو 

. الاكذعاد ابس خخدام ثلٌَة اًخاكمي املزتامن، وخَعت إىل وحود ؿالكة س ببِة ما بني جحم اإلهفاق اًـام واٍمنو الاكذعادي

ذا ما هَمسَ يف بـغ  من هجة أخرى إن ارثفاع جحم  اإلهفاق ؾن مس خوى مـني كد ًؤدي إىل آاثر سَبَة ؾن اٍمنو ُو

.   ارلعاابت اًس َاس َة 

  Strauch2003 و  Avila  ُذٍ اًفرضَة اكهت حمّي دراسة كام هبا لك من
5

 حِر ًبٌُا أن اإلفراط يف اإلهفاق 

لة  فلط،  FM( Fully modified)اًـام هل ثأزري سَيب ؿىل اٍمنو الاكذعادي واس خخدما يف ثلدٍر اًخاكمي املزتامن ظًر

                                         
1

 Holtz, E.D, Private output, government capital, and the infrastructure crisis, Working paper N
°
 394, Colombia department of 

economics1988. 
2

 .51 ، ص 2006/2007 رساةل ماحس خري يف اًـَوم الاكذعادًة، خامـة ثَمسان ،-حاةل ادلزائر–اًس َاسة املاًَة و اًلدرة ؿىل حتمي اًـجز املوازين  صُيب ؾبد اًرحمي، 
3

 Ghali, K.H,Government size and economic growth: Evidence from multivariate cointegration analysis, Applied economics, Vol.31, 

1998, pages 975-987. 
4

 Loizides, J., Vamvonkas, G, Government expenditure and economic growth: Evidence from Trivariate Causality Testing, Journal of 

Applied Economics .Vol.8 N°.1, 2005, pages 125-152. 
5

 Avila, D.R., Strauch, R, Public finances and Long Term growth in Europe Evidence from a Panel Data Analysis, Working Paper 

N
=0

: 246, European central bank, Frankfurt, 2003. 
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ذا ما ًـَب ُذٍ اصلراسة، فامب أن منو اإلهخاج ُو مذلري مس خلر ، وجحم اصلوةل ُو مذلري جبذور وحدًة فإهَ جيب  ُو

دراسة اًـالكة ما بني اإلهخاج اًلكي وجحم اصلوةل ابس خخدام ظرق كِاس َة كري مس خلرة
1

 .

اٍمنو الاكذعادي، ابمللابي  إن مـؼم اصلراسات اًسابلة اطلهر أزبدت وحود ؿالكة س ببِة ما بني اإلهفاق اًـام و

اُمت ؿدة اكذعادًني آخٍرن بدراسة أثر املزامحة اطلي ًليص اًلعاع ارلاص من اًسوق املايل، أي مزامحة اًلعاع اًـام 

ذا ما هل ثأزري سَيب ؿىل اٍمنو الاكذعادي            Llauو كد حاول . ٌَلعاع ارلاص يف اذلعول ؿىل املوارد املاًَة، ُو

Renversez 1988و  
2

ذا ابالس خـاهة بـدة دراسات   منذخة ُذا األثر مؽ حتدًد هكَخَ من خالل اًامنذج اًـمََاثَة، ُو

ت ُذا املوضوع بِة ثياًو  Armey 1995 و Barro 1990إن ُذٍ الاؾخبارات اًسابلة اكهت حمي اُامتم لك من . جتًر

و ؿىل أساس لك ما ذهرانٍ فإن اإلهفاق اًـام من أمه حمددات الاسدامثر األحٌيب املبارش . يف ظَاكة اذلجم املثايل ٌضلوةل

       من انحِة اًس َاسة املاًَة املـمتدة يف اًبضل املضَف ألن اإلهفاق اًـام ٌسامه بدرخة هبرية يف زايدة اٍمنو الاكذعادي 

 (. Size of market )و اطلي بدورٍ ٌسامه يف زايدة جحم اًسوق 

: Tax  اًرضااب و اًخحفزيات ادلبااَة 3

اذلدًر ؾن اًرضااب و اًخحفزيات ادلبااَة  ًـين اًلوص يف أؾٌلق اًس َاسة ادلبااَة، و ًِذٍ األخرية أُدافا  إن

 objectifs fondamentaux et objectifsميىن أن حنّددُا يف أُداف أساس َة و أُداف أدواثَة 

instrumentaux َو ُذا من خالل ما إكرتح   Jhonson
 3

فاألُداف األساس َة ثخـَق هبدف اٍمنو و اطلي  . 

ًخجسد ؿىل أرض اًواكؽ من خالل حتفزي الادخار و الاسدامثر، نٌل  ًخـَق نذكل هبدف اًرفاَُة  و اطلي ًربز من 

لة مثىل و ؿادةل ما بني خمخَف أفراد اجملمتؽ أما األُداف األدواثَة فإهنا ثخـَق ؿادة هبدف  .خالل ثوزًؽ اصلخي بعًر

هة اًـامة ٌَبالد و ثوازن مزيان زاواًخوازن الاكذعادي و املايل و اطلي ًأخذ يف اًواكؽ مؼاُر اس خلرار األسـار، ثوازن امل

و مبا أن اًس َاسة ادلبااَة ثـخرب من أمه ملذضَات اًس َاسة اًـمومِة الاكذعادًة، فإهَ من اًرضوري . اخل...املدفوؿات

ـّال  حنو معََة اًبحر ؾن املعَحة اًـامة و اًيت ثبلى من األمور املـلدة و ظـبة اًخحلِق، ظـبة     أن ثوخَ بضلك ف

                                         
1
 Andrade, J. S., Duarte, M. A. S., et Berthomieu, C,  croissance le Rôle de la consommation publique dans la: lecas des pays de 

union européenne, Etude de GEME N°5, Université de Coimbra, Portugal 2005, Page 15. 
2

 Llau, P., et Renversez, F, Stratégies de financement des solde budgétaire, Economica, Paris.1988, Page 303. 
3
Jhonson,H. ِ C,The effects of income redistribution on agregate consumption with interdependence of consumer’s preferences 

,Econometrica, London, 1952, Page157.
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ة مبادرة األفراد و ؿىل اصلوةل أن حتلق مبدأ  ة يف ػي اًيؼام الاكذعادي  و الاحامتؾي ،حِر جسود حًر و ًىن رضوًر

وما ُو مَحوظ  يف ما خيط األهؼمة ادلبااَة اذلدًثة، أهنا  . اًـداةل الاحامتؾَة من خالل األداة املاًَة و املرثبعة ابًرضًبة

ثدرج مضن خمعط معَِا أُداف ماًَة، اكذعادًة، و احامتؾَة سواء اكهت أساس َة أو أدواثَة ًىن اإلصاكل ًبلى مرثبط 

مبـرفة حعة لك رشحية احامتؾَة من األُداف و هَفِة حتلِق اًخوازن فامي بُهنا يف إظار اًس َاسة ادلبااَة، خاظة و أن 

ُدف املردودًة املاًَة، و ُدف اًفـاًَة الاكذعادًة و نذا ُدف اًـداةل الاحامتؾَة يه أُداف مذياكضة و من اًعـب 

. اًخوفِق بُهنا يف آن واحد

ي من اخي ثلعَة اًيفلات اًـامة أو اًـمومِة، سواء اكن ذكل  ًبلى اًِدف اًخلََدي و األسايس ٍمتثي يف اٍمتًو

 ازلاؿات احملََة حِر ثـمتد ُذٍ األخرية ؿىل حتعَي ادلباًة احملََة يف وازهة اًـامة أو ؿىل مس خوى موازهةؿىل مس خوى امل

َِا حزاَا، إضافة إىل اإلؿاانت اًيت ثخحعي ؿَهيا من امل . اًـامة وازهةمتًو
 

إن ُذا اًخحََي ٌس خوحب أن حىون اًرضًبة 

مٌخجة وذات مردودًة، ُذا ًـين أن دفؽ اًرضًبة جيب أن خيط  أنرب ؿدد ذمىن من ؾيارص اًوؿاء اًرضًيب  و أن متس 

اًرضًبة املادة ارلاضـة يف أوسؽ جماالهتا، حبَر ًمت حرص هعاق اإلؾفاءات و اًخحلِلات ادلبااَة أو ما ٌسمى اظعالحا 

حبَر ال حىون اًلواؿد اًيت حتنك اًرضااب موضوع . ابًيفلات ادلبااَة، ابإلضافة إىل رضورة اس خلرار الاكذعاع ادلبايئ

ثلري مس متر، نذكل رضورة املروهة يف الاكذعاع ادلبايئ حبَر جيب  أن ًمت اًخرصف يف اًًسب أو املـدالت دون 

و بعَلة أخرى فإن املردودًة ال جس خوحب ابًرضورة . إحداث اهـاكسات كري مرقوب فهيا أي  ؿدااَة إن حص اًخـبري

ثعبَق وسب اكذعاع ؿاًَة ألن اًخجربة أزبدت أهَ ؾيد مس خوى مـني من ارثفاع اًًسب  فإن من صأن ُذا اإلحراء أن 

مٌحىن  )ًؤدي إىل اخنفاض مردودًة اًرضااب و مٌَ فإن ارثفاع وسب الاكذعاع ادلبايئ ثليض ؿىل مباًف ُذا الاكذعاع 

Laffer  .)
1

 إبراز اًـالكة بني مردودًة اًرضًبة Laffer ومن أخي حتدًد مس خوى اًضلط اًرضًيب األمثي، حاول 

ذا مضن منوذج  ، و كد أبرز ُذٍ اًـالكة من خالل امليحىن CJL (Canto,Joines,Laffer)بدالةل ثلري مـدالهتا ُو

 Trop d’impôt tue l’impôtاملسمى ابمسَ واطلي مفادٍ أن نرثة اًرضًبة ثلذي اًرضًبة 

 

 

                                         
1
 Percebois J, Economie des finances publiques , edition Armand Colin, Paris 1991  page 119.  
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 Laffer مٌحىن :7اًضلك رمق 

 

                

                           

 

 

 

 

ة و اًخعبَق، دار ُومَ، : املعدر . 142،ص2003انرص مراد، فـاًَة اًيؼام اًرضًيب بني اًيؼًر

 

Tot)املرحةل األوىل :  إىل مرحَخني Laffer ميىن ثلس مي مٌحىن 
*

أٍن حىون اًـالكة ظردًة بني اًضلط اًرضًيب  (

tواإلٍراد اًرضًيب وذكل إىل كاًة اًوظول إىل املس خوى األمثي من اًضلط
*

 ، أٍن حىون اإلٍرادات اًرضًبِة ؾيد 

t)أكعاُا، أما املرحةل اًثاهَة 
*
TB)  فذعبح فهيا اًـالكة ؾىس َة، حبَر أن أي زايدة يف مـدل اًضلط اًرضًيب س خؤثر

وس خًذج ذما .سَبا ؿىل اًًضاط الاكذعادي، ذما ًلَي من األوؾَة اًرضًبِة فذيخفغ بذكل حعَةل اإلٍرادات اًرضًبِة

س بق أهَ لكٌل اكهت اإلٍرادات اًرضًبِة يف حزاًد ابملوازاة مؽ زايدة اًـبء اًرضًيب فإن مس خوى اًضلط اًرضًيب األمثي 

.مل ًخحلق بـد، أما يف حاةل اخنفاض اإلٍرادات اًرضًبِة فإن ُذا ًدل ؿىل جتاوز مس خوى اًضلط اًرضًيب األمثي
1

 

ا أًضا من حِر س َاسة اإلهفاق اًـمويم امليهتجة وما ًالحغ يف ُذا  نٌل أن املردودًة ادلبااَة ميىن ثلدٍُر

ٌل،  اًس َاق ُو حزاًد جحم اًيفلات اًـامة هؼرا ًخوسؽ وػااف و دور اصلوةل حول ؿامَني أساس َني من داةل اإلهخاج ُو

وجرشح ُذٍ اًؼاُرة من  (اخل ...اًخـَمي، اًعحة، اسلاًة)و رأس املال اًبرشي  (اًَِالك اًلاؿدًة )رأس املال املادي 

ة الاكذعادًة اًيت ثفرسُا؛ فلاهون   ٌرشك حرنة اًيفلات اًـمومِة 1883 امللرتح س ية Wagnerخالل ؾيارص اًيؼًر

مبارشة ابًخمنَة الاكذعادًة ٌَبضل املـخرب، واملؤرش املرحـي ُو دخي اًفرد حبَر حزاًدٍ مؽ حزاًد حرهَة اٍمنو ًؤدي إىل 

. الارثفاع املس متر و املخواظي ذلجم اًيفلات اًـامة

                                         
1
ة و اًخعبَق انرص مراد،   اًَة اًيؼام اًرضًيب بني اًيؼًر ـّ . 142،ص2003، دار ُومَ، ف

 رادالاٍراد ادلبايئ
R

R
* 

T0 t
* 

TB 

T 
اًضلط 

ادلبايئ 
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 ًؼِر مذياسلا ألهَ ٌرشك اًخدخي اًـمويم بوػااف اًس َاسة املرافلة حسب درخة اًخمنَة يف  Wagner فلاهون

الت ُامة ملرافلة ثعور  اًبضل، فـمََة اًبحر ؾن اًخمنَة املس خدامة ثخعَب اًزتامات إهفاكِة معومِة مـخربة و س َاسة حتًو

ذا ما جندٍ يف فرتات األزمات اًس َاس َة و اإلكَميَة  اذلروب  )املداخِي، ذما ًًذج ؾيَ ابًرضورة ارثفاع اًيفلات اًـامة ُو

ي ألن اًخمنَة اإلكذعادًة ال ميىن ثلِميِا Wagnerو األزمات الاكذعادًة، ًىن كاهون  (  ال ًخحلق إال ؿىل املدى اًعًو

ةل ذما جيـهل كاهوان كامئا ؿىل اًخجربة و ال ٍىفي الس خًذاج كاهون هنايئ، ًِذا اًسبب ػِرت  إال ؿىل أساس مدة زمٌَة ظًو

ة اًعَب اًـمويم املزتاًد، اًيت جسمح ابس خـٌلل اًلِاس اإلكذعادي يف حتدًد دور املخلريات اًيت  ثفاسري أخرى ويؼًر

ثؤثر مبارشة ؿىل اًعَب اًـمويم حِر ثبني أن ثأزري ارثفاع اصلخي اًوظين ؿىل اًيفلات اًـامة ًُس ابذلجم اطلي 

 حِر مت اخذَار منوذج اًعَب ؿىل اًيفلات اًـمومِة ًبـغ دول اجملموؿة الاكذعادًة األوروبَة ٌَفرتة Wagnerثعورٍ 

1972  و س ية 1953ما بني س ية 
1

 و أػِرت اًيخاجئ أن مـدل املروهة بني اصلخي و اًيفلة اًـمومِة ُو أكي من اًواحد 

و ما ال حيلق كاهون0,371 و يف إجنَرتا فِو 0,828، إًعاًَا 0,489وؿىل سبِي املثال، يف فروسا   يف حني Wagner ُو

و ما ًعابق كاهون 1,275اكن مـدل املروهة بأملاهَا   .Wagner ُو

إن حزاًد اصلخي ًفرس حزءا من حزاًد اًيفلات اًـمومِة ابس خـٌلل اًلِاس الاكذعادي و اطلي ال ٍىفي ًالحذفاظ 

ي  لة متًو ي ادلبايئ الس خخراج بـغ اًخفاسري املوكةل، فعًر بًذاجئَ فبـغ احملََني الاكذعادًني اجتِوا حنو مفِوم اٍمتًو

لة ثوزًؽ اًـبء ادلبايئ، وحسب . اًيفلات اًـمومِة حتدد حزاًدُا  Baumolحِر أن حلكفهتا حرثفؽ بلغ اًيؼر ؾن ظًر

فإن ُذا الارثفاع ًًذج ؾن اإلهخاحِة اًضئَةل ًالكذعاد اًـام ملارهة مؽ الاكذعاد ارلاص
2

حِر ًًذج اًلعاع اًـام ؾرضا  .

سرتحؽ من ذكل حزءا ٌسريا من اًلمية املضافة ملارهة ابًلعاع ارلاص اخملخط يف اإلهخاج،  و بذكل فإن  ُاما ٌَـمي ٌو

 . Wagner  ًيضم إىل كاهونBaumol ازدايد حلكفة اًيفلات ثؤدي ازدايد اًـبء ادلبايئ ومٌَ فإن ظرح 

فاًـبء ادلبايئ األكىص اطلي ميىن أن ثخحمهل اًـيارص ادلبااَة حيدد ارثفاع اًيفلات اًـمومِة كري أن ُياك 

Effet de déplacementحاالت مثي األزمات و اذلروب ًمت جتاوز ُذٍ اذلدود و ُو ما ًرتمج أثر اًخحول
3

؛ أما 

 مث اس خـٌلل أثر اًخحول، و ُذا ًـين اذلفاظ Effet de cliquetالارثفاع اًلوي ٌَيفلات اًـامة فإهَ خيضؽ ألثر اًخوكِف 

                                         
1
 Bernard,J, Economie publique, Edition Economica, Paris 1985 ,Pages 13-16. 

2
 Bernard,J ,op,cit , page17.  

3
Pondaven,C, Economie des décisions publiques( Décentralisations,déréglementation,fiscalité), Librairie Vuibert, Paris 1994 , page188 

. 
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ي  هل إىل أُداف أخرى، و ؿىل سبِي املثال، حتًو ؿىل مس خوى اإلهفاق الاس خثٌايئ أزياء اذلروب و األزمات و حتًو

ََة ًخَبَة اًعَب ازلاؾي ة إىل هفلات حتًو و ذما س بق فإن ُدف ثلعَة اًيفلات اًـامة ٍرثبط ارثباظا . اًيّفلات اًـسىًر

أساس َا مبفِوم اًخوازن املايل و اطلي من دؿامئَ ثوازن املزياهَة اًـامة، اًخحنك و جس َري اًخضخم و اًخخفِف من حدة 

فاإلحراءات ادلبااَة املخخذة ًِا ردود فـي رسًـة . املدًوهَة، و ُو ما ٌضلك األُداف املاًَة ألدوات اًس َاسة ادلبااَة

ؿىل خمخَف األؾوان الاكذعادًة حِر أن ثلَري وسب الاكذعاع ادلبايئ ثؤثر ؿىل سَوك اًـااالت و بذكل ؿىل 

الاس هتالك و ثؤثر ؿىل سَوك املدخٍرن و بذكل ؿىل مس خوى الادخار، و نذكل ثؤثر ؿىل كرارات الاسدامثر و من 

خالًِا ؿىل مس خوى الاسدامثر، ًِذا أمىن اؾخبار اًخلٌَة ادلبااَة ثلٌَة حرة أنرث مٌَ ثلٌَة ثدخََة
1

، حبَر أن الاكذعاع 

ة اخذَار أنرب من ثكل اًيت متيحِا وسااي اًخدخي األخرى اكإلحراءات اًخيؼميَة          (جتمَد األسـار)ادلبايئ ًـعي حًر

ة ال ثخعَب اًىثري من ظرق املراكبة، فاًـون (ثلَِد املـامالت)و إحراءات امليؽ  ، ألهَ ٌس خـمي هوس َةل حتفزًي

الاكذعادي ًبلي حرا ؿىل اإلكبال أم ال ؿىل اًخوخَ امللرتح ؿَََ، فإذا أكبي ؿىل اًخوخَ املعابق ٌَمعَحة اًـامة أو 

إن اس خـٌلل أدوات . املعَحة الاكذعادًة فإهَ ٌس خفِد من الامذَازات ادلبااَة و ًىٌَ ًبلى دامئا حرا يف اختاذ كراراثَ

اًس َاسة ادلبااَة اكذعاداي ميىن أن ٍىون يف إظار س َاسة لكَة أو يف إظار س َاسة كعاؾَة نٌل أن اًخأزري اًلكي ميىن 

. أن ٍىون ؿىل املدى اًلعري أو ؿىل املدى املخوسط

ثـمي اًىثري من دول اًـامل إىل زايدة جحم الاسدامثرات هبدف اإلرساع بـجةل اًخمنَة الاكذعادًة، و من مت فإن 

اًس َاسة ادلبااَة معاًبة  من خالل ما ثلدمَ من حتفزيات حبااَة خمخَفة ابًـمي ؿىل خذب رؤوس األموال سواء 

ا اخملخَفة و جيب ؿىل اًس َاسة ادلبااَة الاُامتم ابخذَار اًضلك املياسب ٌَخحفزي املخـَق . األحٌبَة أو احملََة من معادُر

. ابالسدامثرات األحٌبَة املبارشة، و ذكل ؾيد إؿداد أو ظَاكة أو ثـدًي اًلواهني ادلبااَة

نٌل ًًبلي ؿىل اًس َاسة ادلبااَة ؾيد اخذَار اًخحفزيات ادلبااَة اًيت ًخضمهنا اًدرشًؽ اًرضًيب أال ٍىون ًِا آاثر 

سَبَة، نٌل أن اًرتص َد يف اس خخدام ثكل اًخحفزيات ًـد هوؿا من حرص َد اإلهفاق اًـام ألن ُذٍ اًخحفزيات ادلبااَة يف 

.  حلِلهتا هفلات ؿامة  ثدٌازل ؾهنا اصلوةل ًخحلِق أُداف اكذعادًة

                                         
1
Ardant,G ,Théorie sociologique de l’impôt, édition E.V.P.E.N, Paris 1965, Page48.  
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ة حىت ال حتدث آاثر  و ًخضح من خالل ما ثلدم أن مٌح اًخحفزيات ادلبااَة جيب أن ال ًمت دون ضوابط مـيًو

و ؿَََ أن حراؾي اًس َاسة ادلبااَة رشوط جيب أن حتللِا اًخحفزيات ادلبااَة امللدمة . سَبَة ثرض ابالكذعاد اًوظين

:حىت حىون فـاةل و انفـة أنرث ذما حىون مرضة و ميىن أن هَخعِا يف األمور اًخاًَة
1

 

 ة . حىون ُذٍ اًخحفزيات أنرث مٌاس بة ٌَمرشوؿات الاسدامثًر

 املفاضةل بني اًخحفزيات ادلبااَة و كري ادلبااَة يف ضوء حلكفهتا .

 املفاضةل بني اًـااد اًوظين ٌَخحفزيات .

  ثعممي اًخحفزي اطلي ًمت اخذَارٍ ًخحلِق أنرب فااغ وظين و اكذعادي و بني اس خخدامَ ًَعي إىل حتلق اًرحبَة

. الاحامتؾَة

  إؿادة حرثُب اًخحفزيات ادلبااَة يف ضوء رحبَهتا، و ابًخايل إخضاع اًخحفزيات ٌضلراسة املـملة و ٌَلِاس، و ابًخايل

. اسدبـاد اًيؼرة إٍهيا ؿىل أساس أهنا حلكفة ماًَة أو ثضحَة ملابي ؿااد مٌخؼر

و ؿىل أساس لك ما ذهرانٍ فإن من أمه أدوات اًس َاسة املاًَة جند األدوات ادلبااَة، فاًرضااب ميىن أن حىون 

حمفزا نٌل ميىن أن حىون مـركال، و من مت مفـدل اًرضًبة ًَـب دورا  ُاما و حاسٌل يف خاذبَة دوةل مـَية ًخدفلات 

و ُياك ؿدد رمم من اصلراسات اًيت أػِرت فـاًَة ُذٍ األداة يف ُذا اجملال، و اؾخربهتا من . الاسدامثر األحٌيب املبارش

 Hartmanؿىل رأسِا دراسة  أمه حمددات الاسدامثر األحٌيب املبارش
2

1984 ،Hines و Rice
3

 1994 ،Hines
4

 

1996 ،Akcay
5

فِا إىل أكىص حد . 2001  فاملؤسسات األحٌبَة هتمت بخـؼمي أرابهحا و ثـمي ؿىل اًخلََي من معاًر

خاظة ثكل   (حٌات رضًبِة  )ذمىن، و من مت فِيي حتاول أن جسدمثر يف املياظق اًيت حمتزي مبـدالت رضًبِة  مٌخفضة 

                                         
1

 .142، ص 1995 ، أول مارس 99، جمةل اًخجارة و الاسدامثر اًـدد مرص- ، اإلؾفاءات و اذلوافز اًرضًبِة و دور خدًد يف اًخمنَة مسري سـد مركط
2

 Hartman, D, Tax policy and foreign direct investment in the united states, National tax journal ( December), 1984, pages 475-487 . 
3

 Rice,E,& Hines, J.R, Fiscal paradise: foreign tax havens and American business, Quarterly journal of economics, 1994, pages 149-

182. 
4

 Hines, J.R, Altered states ,Taxes and the location of foreign direct investment in America, American economic review, 1996, pages 

1076-1094. 
5

 Akcay, S, Is corruption an obstacle for foreign investors in developing countries? A cross-country evidence, Yapi  kredi economic 

review, 2001, pages 27-34. 
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 Gale و Boskin )املخـَلة ابألرابح  
1

 Pirnia و Morissetدراسة لك من أػِرت و كد . (1986
2

 مدى 1999 

اًَة اًخحفزيات ادلبااَة ؿىل زايدة اس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة دون أن هًىس أؾٌلل لك من  ـّ -Bénassyف

Quéré ، Fontagné و Lahrèch-Revil 
3

 اس خلعاب ىلػِرت أمهَة اًخحفزيات ادلبااَة عأ حِر  2006 

. الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة ؿىل مس خوى مٌعلة الاحتاد الاكذعادي و اًيلدي األورويب

 Pain و Hubertإال أهَ يف دراسة 
4

 ػِرت اًخحفزيات ادلبااَة و املبًِة ؿىل أساس ثـاون حبايئ 2002 

أورويب بوزن أكي وأثر مذواضؽ ؿىل زايدة ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش حنو امليعلة ملارهة مؽ بـغ احملددات 

 .األخرى مثي هوؾَة اًبًِة اًخحخَة

ن رأس املال فإن ُياك ٍلوؿة من اًـيارص  و فامي ًخـَق ابس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش هبدف حىٍو

ًأخذُا املسدمثر األحٌيب بـني الاؾخبار مىوهة بذكل مٌاخ الاسدامثر اكس خلرار اًوضؽ اًس َايس و املؤسسايت، وحود 

ة ابإلضافة إىل اًـامي ادلبايئ ذو األمهَة اًباًلة بسبب كدرثَ  ة و اًـلاًر ـّاةل، سِوةل اإلحراءات اإلداًر مٌؼومة بيىِة ف

. ؿىل املساس بـوااد الاسدامثر األحٌيب املبارش

:  و يف ُذا اإلظار ثعرح إصاكًَخني و ٌُل

إىل أي حد ميىن مٌح اًخحفزيات ادلبااَة من أخي اس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة؟  .1

  ما يه اًس َاسة ادلبااَة اًواحب ثعبَلِا يف حاةل ؿدم اس خفادهتا من اًخحفزيات  ادلبااَة ؟ .2

 أظبحت حرثبط نثريا ابالسدامثر األحٌيب ًىوهَ ؿامال رضوراي  Dumping Fiscalإن ػاُرة اإلقراق ادلبايئ

وحِا  ًخوس َؽ األساس اإلهخايج يف اًبضلان اًيامِة من خالل إماكهَة اس خرياد اًخجِزيات و املـدات، ابإلضافة إيل اًخىًٌو

ر اًعياؿة اًوظيَة و حتسني أداهئا، و ابًًس بة ٌَـدًد من اًبضلان فإن اًعياؿات الاس خخراحِة  ة ًخعٍو اًرضوًر

وظادراهتا متثي أحسن وس َةل ًخحلِق اًفااغ الاكذعادي اًرضوري ًـمََة اًخمنَة، و ًـي كاًبَة اصلول اًيامِة ثـرتف 

                                         
1
Boskin,M.J & Gale,W.G, New results on the effects of tax policy on the international location of investment , National bureau of 

economic research, Working paper 1862, 1986. 
2

 Morisset, J & Pirnia,N, How tax policy and incentives affect fpreign direct investment : A review World bank policy research 

working paper N° 2509, 1999. 
3
Bénassy-Quéré, A & Fontagné, L & Lahrèche-Revil ,A, Foreign direct investment and the prospects for tax co-ordintion in Europe, 

CEII document de travail N°2000-06, 2006, pages 1-45.  
4

 Hubert,F & Pain, N, Fiscal incentives, European integration and the location of foreign direct investment , Manchester school,2002, 

Pages 336-363. 
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ي أًضا، نٌل ثـرتف بأن املوارد املاًَة و اًخجربة املِيَة  برضورة حتفزي اًًضاط الاس خخرايج من خاهب اإلهخاج و اًخحًو

ثأيت حامت من اًرشاكت األحٌبَة، كري أهَ ابًًس بة ًـدد مـخرب من املوارد اًباظيَة فإن جحم الاسدامثرات األحٌبَة ًخوكف 

ؿىل اؾخبارات حرثبط ابحذَاخات اًسوق اًـاملَة، و ؿَََ فإن امليافسة ادلبااَة بني اًبضلان مبيح الامذَازات ال خدوى 

. و ًُس من صأهنا رفؽ جحم الاسدامثرات األحٌبَة  ابًرضورة   مهنا 

 اذلعول ؿىل ثدفلات أنرب من الاسدامثرات  األحٌبَة من أخيفإذا أكدم بضل ما ؿىل مٌح حتفزيات حبااَة خاظة 

املبارشة، كد حىون اًيخاجئ مرضَة و مبجرد كِام اصلول األخرى امليافسة بخعبَق هفس اًخحفزيات، فإن من صأن ُذا 

اًَهتا، و بذكل ؿدم اس خفادة اًبضلان املـيَة، و ُيا وضري إىل أن هفس اًؼاُرة  ـّ اًوضؽ أن ًؤدي إىل إبعال مذبادل ًف

ًىن ُذا اًعرح ال ًيعبق ابًًس بة ٌَخحفزيات ادلبااَة . ثيعبق ؿىل كعاؿات أخرى كري كعاع اًعياؿات الاس خخراحِة

امللدمة ٌَمؤسسات األحٌبَة يف إظار حمنَة اًعياؿة اًوظيَة اًيت ثلذي اًسوق اصلاخََة، حبَر أن اًخيازالت ادلبااَة 

جسمح يف ُذٍ اذلاةل بزايدة ثدفلات الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة خاظة إذا اكهت اًسوق اًوظيَة مزدُرة و ذات أمهَة 

.  مـخربة

لة ًإلخضاع ادلبايئ ًالسدامثرات األحٌبَة املبارشة ًـخرب مسأةل يف كاًة اًخـلِد، فاالكذعاع  إن اخذَار أحسن ظًر

ـّال ًالكذعاع،  ًىٌَ كد ًؤدي إىل إؿاكة اًخمنَة إذا جتاوز حدودا مـَية نذكل . ادلبايئ ؿىل معََة اًخعدٍر ُو صلك ف

فإن ُياك وس َةل أكي ثثبِعا ابًًس بة ٌَمسدمثر األحٌيب و حمتثي يف الاكذعاع ادلبايئ ؿىل األرابح، هؼرا ألن اإلخضاع 

ًِذا األخري ًخوكف ؿىل مدى جناح معََات الاسدامثر، ًىن اًعـوبة ابًًس بة ًبضل اًخحعَي حمتثي يف هَفِة حتدًد 

.  األرابح اذللِلِة ٌَرشنة األحٌبَة

فاملـروف أن اًرشنة األحٌبَة اًيت ثـمتد يف وضاظِا ؿىل سَسةل من اًفروع ثخواخد يف بضلان خمخَفة، جس خعَؽ 

ي أرابهحا بلك سِوةل من ماكن آلخر مبجرد ثلَري األسـار املخـامي هبا بني اًفروع، و ُو ما ًـخرب صالك من أصاكل  حتًو

ي األرابح ال حتبذ إذا اكهت األرابح احملللة خاضـة ًالكذعاع ادلبايئ و اكهت وسب . اٍهترب ادلبايئ كري أن معََة حتًو

با يف خمخَف اًبضلان املـيَة، يف حني اهخـضت اًـمََة مؽ ػِور ادليّات ادلبااَة  Les paradis  الاكذعاع يه هفسِا ثلًر

fiscaux حِر ميىن ٌَرشاكت األحٌبَة جتاوز الاكذعاؿات ادلبااَة ابًبضلان اًيت متارس فهيا وضاظِا و حىت يف اًبضل أٍن 

ا . ًوخد ملُر
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لة ملـادلة ُذا املضلك املرثبط ابالكذعاع ادلبايئ من أرابح املؤسسات األحٌبَة و نذا املضلك  و ًـي أحسن ظًر

و بُهنا و بني اصلول  املرثبط ابالمذَازات ادلبااَة ُو اًخـاون ادلبايئ اصلويل فامي بني اًبضلان املخخَفة اكذعاداي من هجة

ق الاثفاكِات ادلبااَة اًثيااَة أو الاثفاكِات ادلبااَة املخـددة  املخعورة من هجة أخرى و ُو ما ًخجسد ؾن ظًر

األظراف، حبَر ًمت ثوحِد الامذَازات ادلبااَة املميوحة ًالسدامثرات األحٌبَة، ابإلضافة إىل حتدًد اإلظار اًلاهوين 

إلخضاع األرابح يف هفس اًوكت، و ذكل بإًزام املؤسسات األحٌبَة اًيت ثًضط ؿىل مس خوى إكَميِا يف املسامهة بعفة 

 .مالمئة و مٌؼمة يف مداخِي اصلوةل املـيَة

:   Debt اًـمومِةو املدًوهَة S رظَد املوازهة اًـامة 4

ثوازن املوازهة ُو حتلِق املساواة بني جحم اإلٍرادات و جحم اًيفلات مضن املوازهة اًـامة ٌضلوةل أو موازانت 

ازلاؿات احملََة أو موازاانت اإلدارات اًـمومِة
1

ةل ؿىل أسس املاًَة اًـامة و اؾخرب  ، و كد س َعر ُذا املبدأ ملدة ظًو

فا دكِلا ًِذا املفِوم، حبَر أن لك حاكًَف اصلوةل ًمت ثلعَهتا  كاؿدة ذُبَة ال قيا ؾهنا، فاًفىر اًالكس َيك ًـعي ثـًر

        بواسعة اإلٍرادات اًرضًبِة بلغ اًيؼر ؾن ما ثوفرٍ األمالك اًـمومِة من أموال، و ؿىل أساس أن الاكرتاض 

و ابًخايل فِيي ثـخربان اس خثٌااَة ال ميىن .  و اإلظدار اًيلدي بعفة انرب اكهخا  ثـخرب أدوات كري حمبذة و ثلٌَات مرضة

ٌل وس ََخني ؿادًخني ًخحلِق ثوازن امل و يف ُذا اًعدد فإن رخال املاًَة اًـامة ًَحون ؿىل . وازهةاًرتنزي ؿَهيا و اؾخباُر

ية إال يف حاالت ػرفِة  ق اإلٍرادات ادلبااَة،  حبَر ال ًمت اٌَجوء إىل ظرق ارلًز ة ؾن ظًر ي اًيفلات ادلاًر رضورة متًو

ي  .أو اس خثٌااَة حىون ًِا آاثر إهخاحِة ؿىل املدى اًعًو

و بذكل فإن معََة  ثلعَة اًيفلات اًـامة بوسااي أخرى دون الاكذعاع ادلبايئ خترج ؾن مفِوم ثوازن املوازهة، 

ق اًلرض أو اإلظدار اًيلدي ثـخرب مؼاُر ؿدم ثوازن  ة ؾن ظًر ي حزء من اًيفلات ادلاًر و ميىن اًلول نذكل أن متًو

نٌل أن ؿدم اًخوازن ميىن أن ًًذج ؾن اًفوااغ ادلبااَة، ؾيدما ثأخذ ُذٍ   هدِجة ضـف املردودًة ادلبااَة،وازهةامل

األخرية أمهَة مـخربة ثخجاوز خعأ اًخوكؽ اًبس َط، حِر اًبحر ؾن ُذٍ اًفوااغ ٌضلك خعرا يف حاةل مبادرة اذلىومة 

واًربملان ؿىل ثوس َؽ هعاق اإلهفاق اًـام إىل اذلدود اًيت ًعَِا انجت الاكذعاؿات ادلبااَة
2

ومٌَ فإهَ ؾيد اًلِام بإؿداد . 

املوازهة جيب أن حىون ثلدٍرات اًيفلات  مبيَة ؿىل أسس ؾلالهَة و رص َدة حبَر ثامتىش مؽ انجت الاكذعاع ادلبايئ 

                                         
1
 Paulet,J.P, Dictionnaire d’économie, édition Eyrolles,  Paris 1992, Page 83. 

2
.92، ص 1987، دًوان املعبوؿات ادلامـَة ، ادلزائر، ؿمل املاًَة اًـامة إبراُمي اًوايل، 
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 و اطلي ًـخرب من أمه وازهةو ؿَََ وس خًذج أن اًفوااغ ادلبااَة خترج نذكل ؾن هعاق ثوازن امل. اطلي ًمت ثلدٍرٍ نذكل

ة املاًَة . كواؿد اًيؼًر

ُو أهَ يف فرتة اًرهود الاكذعادي مفن اًعـب احملافؼة ؿىل اس خلرار املردودًة  ًىن ما ميىن مالحؼخَ يف اًواكؽ

ادلبااَة هدِجة اخنفاض اًوؿاء اًرضًيب بفـي اىىٌلش املداخِي و هلط املـامالت و بذكل فإن س يوات اًرهود الاكذعادي 

 و ؾىس ُذا فإن س يوات الازدُار الاكذعادي حىون معدر فوااغ حبااَة مـخربة وازهةكاًبا ما حىون س يوات جعز امل

و من هجة أخرى فإن اًخوازن احملنك بني اإلٍرادات و اًيفلات ميىن أن ًخأثر  .هدِجة ارثفاع املادة اًرضًبِة ُذا من هجة

بؼروف ثيفِذ املوازهة مس خلةل ؾن اًؼرف الاكذعادي حِر أن اًخوكـات حىون موضوع ثلَري هدِجة ارلعأ يف إؿدادُا 

فاًيؼرة احملاسبِة ملفِوم ثوازن املوازهة حمتثي يف هون لك اذلساابت اًـمومِة جتسد . ُو ما ًـرف بـدم اًخوازن احملاس يب

ا املايل و ذكل ابحرتام  ثوازان بني الاس خخدامات و املوارد، ذما ًخعَب حسن اًدس َري، حِر ثلوم اصلوةل بضٌلن جس َرُي

اًلواؿد احملاسبِة، و يف ُذا الاجتاٍ فإن اإلٍرادات اًـادًة يه بدون مٌازع اإلٍرادات ادلبااَة و حتعََِا امليخؼم س َضمن 

ة و بذكل املسامهة يف حتلِق اًخوازن احملاس يب و ًأخذ ؿدم ثوازن املوازهة يف ػروف . بدون صم ثلعَة اًيفلات ادلاًر

 و ٍرثبط اًـجز بعورة  ؿدم Déficit و ُو يف أكَب اذلاالت ٍىون ؾبارة ؾن جعز  Excédentاندرة صلك اًفااغ

ًىن اذلاةل . اًخوازن حِر حرت اًـادة ؿىل اؾخبار ؿدم اًخوازن بأهَ جعز ؾيد اًـامة هؼرا ألهَ ًعرح مضالك ؿدًدة

اًلاًبة ؿىل موازانت اصلول ُو وحود اًـجز و ال بد من اؾامتد وس َةل مـَية ًخلعَخَ، و ُذا جيران ٌَالكم ؾن املدًوهَة 

و اصلٍن اًـام، إن اصلٍن اًـام سواء اكن يف ظَلة ثدفلات دًون خدًدة أو خمزون دًون سابلة ُو يف ظبَـخَ وس َةل 

 Musgraveثأزري ثخبٌاُا اًس َاسات الاكذعادًة اًـامة يف إظار اًوػااف اًثالزة ًخحََي ثدخي اصلوةل اًيت كدرما 

. ، وؿَََ فإن أُداف وآاثر اصلٍن اًـام جيب أن ثامتىش مؽ ُذٍ اًوػااف1959

 : من املمىن أن هخـرض إىل ُذا اصلور اًوػَفي من خالل أُداف اصلٍن اًـام يف أربـة هلاط راُس َة نربى و يه

ي .1 األُداف املخـَلة ابألدبَات األظََة ٌضلٍن اًـام ابؾخبارٍ وس َةل إكفال كِد املوازهة اًـامة، و وس َةل من وسااي متًو

ي هفلات الاسدامثر اًـام، بُامن . جعز املوازهة أو فااغ اإلهفاق اًـام إذ ثـمتد املاًَة اًـامة اًالكس َىِة اصلٍن اًـام يف متًو

الت اًـمومِة ي هفلات الاس هتالك واًخحًو ة، فلد بًَت ؿدم اًلدرة . ثوخَ اًرضااب ٍمتًو أما املاًَة اًوػَفِة أو اًىِزًن

ُذٍ األخرية، . ؿىل حتدًد اًيفلات اًـامة اًزاادة اًيت حتدث اًـجز، ورنزت بذكل ؿىل وػَفة اس خلرار اصلٍن اًـام
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ي خمخَف  ق املضاؾف أو املـجي يف متًو اًَة ؾن ظًر ـّ ارثلت إىل درخة وس َةل ًخيؼمي اًعَب اإلحٌليل، ميىهنا املسامهة بف

ـّاةل يف ماكحفة . أهواع اإلهفاق اًـام، اًخأزري املبارش ؿىل الاس هتالك أو الاسدامثر اًـام ميىهنا أًضا أن حىون وس َةل ف

ة دور أسايس يف جتدًد ُذا . اًخضخم ر مناذج اٍمنو املخوازن سواء اًيَوالكس َىِة أو اًيَوهَزًن من هجة أخرى، اكن ًخعٍو

اًِدف األظًل ٌضلٍن اًـام، وذكل ابالُامتم بوػَفة ختعَط مواردٍ و مبا أن اصلٍن اًـام ًُس حِادي، فإهَ يف اًواكؽ 

بإماكهَ اًسٌلح ببَوغ املؼِر اًؼريف اطلايت ٌَمنو اطلي حيلق اًلاؿدة اطلُبَة ٌَمنو املثايل أي اٍمنو اطلي ًؤدي إىل ثـؼمي 

الاس هتالك ابًًس بة ًلك فرد خالل اًزمن، ويه هفسِا اًـيارص اًيت ثخضمهنا اًيلاصات املخـَلة ابصلًيامِىِة اًلكَة ٌضلٍن 

اًـام
1

. 

Barro  1979-1980اًِدف اًثاين ٌضلٍن اًـام اندى بَ رواد الاكذعاد اًالكس َيك ادلدًد يف ملدمذَ  .2
2

و رمغ أن . 

ُؤالء ال ًأخذون بخأزري اصلٍن اًـام يف ثلس مي الاس هتالك والادخار، إال أهنم ًـخربوهَ وـيرص رمم ثَجأ إًََ اصلوةل يف 

 .ثلريات جحم اًرضااب، إذ ًًذج ؾن ُذٍ األخرية حلكفة إضافِة مضاؾفة إذا ما رحـيا إىل اًخخعَط األمثي ٌَموارد

ي .3 ذا ابؾخبارٍ وس َةل ًخحًو  اًِدف اًثاًر ٌضلٍن اًـام ًيدرج مضن وػَفة إؿادة ثوزًؽ املوارد و اطلدم املاًَة، ُو

ون  اًخاكًَف ما بني األحِال، إذ ٍرى اًالكس َم أن ادلَي املس خلبًل ُو اطلي سُذحمي ؾبء اصلٍن، بُامن ٍرى  اًىِزًن

 .أن ادلَي اطلي ًلرتض ُو من ًخحمي لكَا ؾبء اصلٍن

اًِدف اًرابؽ و األخري ٌضلٍن اًـام ًؼِر مضن حبر اًبـد املايل ٌضلٍن اًـام، حِر ٍرنز جس َري اصلٍن اًـام  .4

 . اًالكس َيك ؿىل الاثعال اًرضوري ما بني اصلٍن اًـام واًس َاسة اًيلدًة

   effet d'entrainementأما يف ما خيط آاثر اصلٍن اًـام ؿىل الاكذعاد، ميىن إبرازٍ يف لك من أثر ادلذب 

ارثبط أثر ادلذب بدراسة دًيامِىِة اًؼروف الاكذعادًة ونذا دًيامِىِة اٍمنو، ففي  .effet d'évictionو أثر اإلكعاء 

ذا ما اكن  إظار دراسة اصلًيامِىِة اًؼرفِة اهعب الاُامتم ؿىل آاثر اصلٍن اًـام ؿىل لك من الاس هتالك والاسدامثر، ُو

Domar 1944جماال ًـدة دراسات حىت هناًة اشلسٌُات نأؾٌلل 
3

Gehrels 1957 و 
4

، حِر بًَت ُذٍ اصلراسات 

                                         
1

 Llau, P, et Herschtel, M.L, Dette publique et économie. Dans : Hertzog, R, La dette publique en France, Economica, 

Paris,1990,Page 416. 
2

 Barro, R.J ,On the Determination of the public debt, Journal of political economy, Vol.87, N.5, Part.1,1079, pages 940-971. 
3
 Domar, E.D, The Burden debt and the national income, American economic review, Vol.34, N.4,1944, pages 798-827.

4
 Gehrels, F, Government debt as a generator of economic growth , Reviews of economics and statistics, Vol.39, N.2,1957, pages 183-

192. 
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ذا ابؾخبار س يدات اصلٍن اًـام هوس َةل ًخخٍزن األظول  اآلاثر الاجيابَة ملضاؾف اصلٍن اًـام ؿىل اًعَب اإلحٌليل، ُو

املاًَة ًمت إدماهجا مضن داةل الاس هتالك مضن آاثر اًرثوة، وابًخايل فإن ارثفاع ُذٍ اًس يدات ًؼِر رضوراي ًبَوغ 

ة أما يف إظار دراسة دًيامِىِة اٍمنو، فلد اهعب الاُامتم ؿىل آاثر اصلٍن اًـام ؿىل . اًدضلَي اًاكمي يف اًؼروف اًىِزًن

Diamond 1965اًرتامك املثايل ًرأس املال يف مناذج اٍمنو املخوازن، حِر كام  
1

 ابكرتاح منوذج هَوالكس َيك ٌَمنو 

ي حلكفة اصلٍن اًـام  ي من مٌؼور حلِلي أٍن ًزتاًد اصلٍن اًـام  مبـدل ظبَـي اثبت، و ًمت متًو املخوازن يف املدى اًعًو

ق كروض خدًدة و نذكل فرض رضااب حزافِة ؿىل ادلَي اًـامي يف اًفرتة ذاهتا يف ُذٍ اذلاةل ًدسبب اصلٍن . ؾن ظًر

اًـام يف هدِجخني، اخنفاض ؾرض رأسٌلل ابخنفاض اصلخي املخاح ٌَجَي اًـامي هدِجة دفـَ ٌَرضااب املموةل ًخلكفة 

اصلٍن، ارثفاع اًعَب ؿىل رأس املال هدِجة اًلروض اإلضافِة اًيت ثوصل إحالال ٌَس يدات اًـامة ابًس يدات ارلاظة يف 

ذا ما ًًذج ؾيَ . احملفؼة املاًَة ًألفراد و من مت فإن اًخوازن يف سوق رأس املال ًخعَب اًرفؽ من مـدالت اًفاادة، ُو

ففي حاةل ما ٍىون مـدل اًفاادة أظلر من مـدل . ثلري اس هتالك اًـااالت وفق اًـالكة ما بني مـدل اًفاادة ومـدل اٍمنو

. اٍمنو اًعبَـي، ميىن ٌضلٍن اًـام أن ًًذج أثر حتًرم ٌسمح ابًـودة إىل اًخوازن مؽ حتسن وضـَة األؾوان الاكذعادًة

Tobin  1965أما
2

  فلام بخحََي اًـالكة ما بني اصلٍن اًـام و اٍمنو املخوازن من مٌؼور أدمج فَِ األبـاد اذللِلِة 

واًيلدًة مبلارهة اكذعاد هَوالكس َيك واكذعاد هَزني، إذ أهَ من اًعـب بَوغ اجساع ثوازن رأس املال من أخي مـدل 

ذا يف هعاق ال حيعي فَِ املدخر وال املسدمثر ؿىل مردود ملٌؽ، أما يف منوذج  ادخار مـَوم يف منوذج هَوالكس َيك، ُو

هَزني خدًد، أٍن جند أخعار ؿدم اس خلرار اٍمنو، ٍىون الادخار والاسدامثر مذباؿدٍن هدِجة ؿدم جساوي اًىفاًة اذلدًة 

 . ًرأس املال ومـدل اًفاادة

نذا دًيامِىِة  أما أثر اإلكعاء فميىن إبرازٍ من مٌؼور حلِلي مذـَق أًضا بدًيامِىِة اًؼروف الاكذعادًة و

اٍمنو، وكد ػِرت اصلراسات املِمتة مبوضوع أثر اإلكعاء إبخداءا من اًس بـَيات، خاظة امللارابت اًخوسـَة ملفِوم 

 . اإلكعاء اًيت مسحت حاًَا بإؿادة جتمَؽ ُدا األثر يف هوؿني، إكعاء حلِلي معَق و إكعاء حلِلي ثفاضًل

                                         
1

 Diamond, P.A, National debt in a neoclassical growth , American economic review, Vol.55, N.5, 1965, pages1126-1150. 
2

 Tobin, J, Money and economic growth, Econometrica.Vol.33, N.4,1965, pages 671-684. 
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Cohen 1993-1995نٌل بنّي 
1

 أًضا أن ارثفاع مـدالت املدًوهَة ارلارحِة من صأهَ أن خيفغ من مـدالت 

Krugman 1988ًفرس  و الاسدامثر ارلاص ومن مـدالت اٍمنو الاكذعادي يف اصلول اًيامِة هدِجة أثر قَاب اصلافؽ
2

 

ُذا  األثر بأن حرامك املدًوهَة ًدفؽ ابألؾوان ارلاظة إىل ثوكؽ ارثفاع اًضلط ادلبايئ ذما ًلودمه إىل خفغ إهفاكِم ارلاص، 

Oshikoya 1995 و Ojoوكد أزبدت اصلراسات اًلِاس َة ًلك من . وابًخايل اخنفاض الاسدامثر ارلاص ولك
3

 أن 

وارثفاع يف %  0,3من صأهَ أن ًؤدي إىل ارثفاع مـدل اٍمنو بػ %  10  بػPNBخفغ مـدالت املدًوهَة ابًًس بة ًػ

%.  0,4مـدل الاسدامثر بًس بة    

إن اًس َاسة املاًَة صلوةل ما كاًبا ما ثؼِر مالحمِا موازىهتا اًـامة، و من خالل رظَد املوازهة اًـامة ميىن أن 

هالحغ ثوخَ س َاسة اصلوةل املاًَة ُي يه س َاسة اهفاكِة ثوسـَة، أم يه س َاسة ثلضفِة اىىٌلص َة؟  و ُي ُياك 

 Schoeman )ؾلَية و حرص َد ًإلهفاق اًـام أم ال ؟ 
4

فلكٌل اكن اًـجز مس خفحال و َُلكَا لكٌل أثر ذكل  . ( 2000 

ؿىل ثوازانت املوازهة ٌضلوةل من انحِة اإلهفاق و اإلٍرادات و اطلي سٌُـىس ال حماةل ؿىل اًخوازانت الاكذعادًة اًلكَة 

ًخلعَخَ، أو إىل أنرث من ذكل اًرفؽ  Debtٌَبالد، فاس خفحال اًـجز من املمىن أن ًؤدي إىل زايدة املدًوهَة ارلارحِة 

 من مـدالت اًرضااب، و ُذان اًـامالن من صأهنٌل أن ًؤثرا سَبا ؿىل كرار الاسدامثر ًرشنة أحٌبَة و بضلك واحض،

. نٌل ميىن أن ٍىوان ؿامالن ُمٌفران ٌَرشاكت األحٌبَة املخواخدة يف اًبالد
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: هؼرايت الاسدامثر األحٌيب املبارش: املبحر اًثاًر

ًوخد اًـدًد من اصلوافؽ اًيت ثؤثر يف كرار الاسدامثر األحٌيب و حترنَ، و ثلود اًرشاكت إىل الاسدامثر يف 

َة ؿىل خالف كرارات الاسدامثر احملََة حتروِا ٍلوؿة من الاؾخبارات  ارلارج، و ذكل ألن كرارات الاسدامثر اصلًو

ا إن معََة اًبحر ؾن الاسدامثر األحٌيب املبارش جس خلرق يف . الاكذعادًة و اإلسرتاثَجَة و املاًَة و اًس َاس َة و كرُي

ال و ثخعَب حلكفة مرثفـة و حىون أنرث ثـلِدا من اًبحر ؾن جماالت الاسدامثر احملََة، ذكل ألهنا  اًلاًب وكذا ظًو

 .حتاول كِاس اخملاظر اإلضافِة من خماظر س َاس َة و خماظر أسـار اًرصف

ا، و ؿىل اًرمغ من ُذٍ   إضافة إىل  كِاس و ثلِمي اًبُئة الاكذعادًة و املاًَة و اًيلدًة و اًثلافِة و كرُي

ًلد ثـّددت . اًعـوابت فإن وضاظات الاسدامثر املبارش يف ارلارج أخذت ثخعور بضلك هبري يف اًس يوات األخرية

اًيؼرايت اًيت ارثبعت بخوضَح الاسدامثر األحٌيب املبارش، و كد مشَت ُذٍ اًيؼرايت حتََي دوافؽ و أس باب ُذا 

و ثعورت ُذٍ اصلوافؽ و ثلريت بضلك واحض يف اًس يوات األخرية، و إن خمخَف اًيؼرايت . اًيوع من الاسدامثر

. املعروحة يف ُذا اًضأن ثـىس و ثبنّي خََا ُذٍ اًخلريات

ة املزااي امللارهة1    : Comparative advantage  هؼًر

و ثـخرب من يف نخابَ مبادئ الاكذعاد اًس َايس  1817 و اًيت ظرهحا يف س ية Ricardoٌَمفىر الاكذعادي 

َة أنرث من الاسدامثرات املبارشة يف ارلارج أكدم اًيؼرايت يف ُذا املضٌلر، ة اًخجارة اصلًو و ثلوم . و ختط ُذٍ اًيؼًر

ة املزااي امللارهة ؿىل أساس أن اًبضلان املعدرة جيب أن ثخخعط يف ثعيَؽ امليخوخات اًيت متيحِا خاظَة ذمزية ميىن  هؼًر

ة ؿىل فرضَة مضيَة مفادُا ؿدم زبات ؾوامي اإلهخاج ملابي  من خالًِا أن ًخحسن وضؽ الك مهنا و جسدٌد ُذٍ اًيؼًر

ة وضؽ أسسِا ٍراكردو و أهكَِا من بـدٍ حون سدِوارت مِي و آخرون من املدرسة . حتًرم امليخوخات ُذٍ اًيؼًر

ا و ابًرمغ من مرور ما ًلارب كرهني من اًزمن ؿَهيا إال أهنا ثـخرب من اًراكئز اًِامة ألس باب كِام اًخجارة . اًرًبعاهَة و كرُي

َة .اصلًو
1

   

ة يف اًلرن اًخاسؽ ؾرش، كري أن ُذٍ اًفرضَة مل ثعبق حاًَا يف  و كد مت ثرٍبر ظالحِة و إزبات ُذٍ اًيؼًر

ا يف اًَاابن هبدف ظياؿة  اًواكؽ اًـمًل مثال ذكل رشنة أمٍرىِة ميىهنا اكرتاض أموال من اًسوق اًرًبعاهَة و جسدمثُر

                                         
1

 .36، ص 2010 اًعبـة اًثاهَة األردن ، دار املسرية ًٌَرش و اًخوزًؽ و اًعباؿة،الاكذعاد اصلويل هؼرايت و س َاساتؿًل ؾبد اًفذاح أبو رشار، 
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ا إىل اًِيد ة ميىن أن ًبلى ظاذلا . مٌخوخات ثعدُر ر ارلاظَة اًًسبِة املمزية ًِذٍ اًيؼًر و ؿىل اًرمغ من ذكل فإن حُو

يف اًزمان و املاكن
1

 . 

ة اًيَوالكس َىِة2 :  اًيؼًر

ة اًيت ظورُا لك من  إىل أن اخذالف املوارد بني دول اًـامل ُو Ohlin  و Heckscherًلد ثوظَت اًيؼًر

 أول Ohlin1933 اكن    وEndowmentsاًسبب اًراُس يف كِام املزيات اًًسبِة اًلامئة ؿىل ُبات موارد اإلهخاج 

.من كدم رشحا ذلرنة رؤوس األموال بني اصلول، و اطلي بنٌي أن أمه ؿامي حمرك ًرأس املال اصلويل ُو مـدل اًفاادة
2

  

ة ما بني أسواق املال اًـاملَة، حِر و مؽ   افرتاض وحود سوق امليافسة اًاكمةل فإن رأس املال س ًَذلي بلك حًر

ة اًخلََدًة ًخدفق رأس املال ثؤند أن . أن مـدل اًـااد يف سـر اًفاادة س َخخَف بعبَـة اذلال من بضل إىل آخر فاًيؼًر

ُذا الاخذالف يف مـدالت اًفاادة ُو اًسبب اًراُيس ذلدوث ُذا اًيوع من الاسدامثر،و كد أرحؽ اخذالف مـدالت 

ة . اًفاادة ما بني اصلول إىل كضَة ثوفر رأس املال أو إهخاحِة رأس املال ما بني اصلول نٌل حَي الاسدامثر األحٌيب ويؼًر

ساس و اًِدف من وراء األ، فرمغ أن حتََي الاسدامثر املبارش ُو Kimb 1964 و  Macdogal 1960أًضا لك من 

و اًسبب يف ارثفاع سـر اًـااد ابرلارج يف كاًة اًبساظة ُو هدرثَ و ؿدم ثوفرٍ ابرلارج، و من مت فاًـااد يف . حتٌَََِل

. ارلارج س َىون مرثفـا

ة اًيَوالكس َىِة مل متزي ما بني  ة مل ثَلى اس خحساان هبريا و فضَت ًـدة أس باب، فاًيؼًر إال أن ُذٍ اًيؼًر

ة بضلك . الاسدامثر األحٌيب املبارش و كري املبارش، و الاخذالف ما بني اًيوؿني واحض ال قبار ؿَََ فلد فضَت اًيؼًر

 ؾن حتراكت رؤوس األموال كد اكهت الكت كبوال يف اذللبخني Ohlinثدرجيي يف اًخـامي مؽ اًواكؽ، فافرتاضات 

ة كري كادرة ؿىل رشح ػاُرة الاسدامثر األحٌيب  اًالحلذني ًؼِورُا، و ًىن حاًَا أظبح ػاُرا أن مثي ُذٍ اًيؼًر

.  املبارش

 : هؼرايت ؿدم نٌلل اًسوق3

من خالل املبدأ اًـام ًِذٍ اًيؼرايت اًيت ثًمتي إىل ُذا اًعيف، ال بد ؿىل اًرشاكت اًيت ثًضط خارج حدود 

وحِا  ة أو نفاءة وسبِة يف احد اجملاالت اًخاًَة، اًخىًٌو بضلُا األظًل أي اًـامةل يف ارلارج، أن متخكل مزية احذاكًر

                                         
1
ة و ثعبَق اًـامري،  مضىور  سـود خاًد  ران ًٌَرش و اًخوزًؽ املاًَة اصلوًَة هؼًر . 44، ص 2008، اًعبـة األوىل  -ؾٌلن-، دار ُز
2

ة و اًخعبَلات ُجري ؿدانن زيك أمني،   . 91 ، ص 2010، إثراء ًٌَرش و اًخوزًؽ ، األردن اًعبـة األوىل الاكذعاد اصلويل اًيؼًر
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    املخعورة، حلكفة ؿامي رأس املال، و وفرات اذلجم، ُذٍ األخرية حىون ؿىل مس خوى اإلهخاج مثي إهخاج اًس َارات، 

ق اكصلؿاًة و إؿالن جملموؿة اًرشاكت مثي رشنة هواك هوال ، و نذا ؿىل املس خوى  Coca Cola و ؿىل مس خوى اًدسًو

ََة خمخَفة و مذيوؿة، أو ؿىل مس خوى اًبحر مثي ما ُو موحود يف ٍلوؿة اًرشاكت  املايل اكٌَجوء إىل معادر متًو

ة  .اًعَدالهَة و مس خحرضات األدًو

ة3-1 ة   هؼًر  :Hymer املزية الاحذاكًر

ة  ة احذاكر اًلةل ًالسدامثر األحٌيب املبارش، اًيت خاء هبا الاكذعادي Oligopole theoryجسمى بيؼًر  أو هؼًر

Hymerاًىٌدي 
1

ة اًالكس َىِة و اًيت ثيط ؿىل أن رؤوس Hymerيف ُذٍ امللاربة اهخلد . 1960 يف س ية   اًيؼًر

األموال ثًذلي من بضل إىل آخر ؿىل أساس مبدأ وفرهتا يف بضل أٍن حىون مـدالت اًفاادة مٌخفضة، و ثًذلي إىل اًبضل 

و ذو ابًخايل س خًذلي رؤوس األموال من اًبضل . اطلي ٍمتزي بلةل رؤوس األموال يف حني ٍمتخؽ ابرثفاع يف مـدالت اًفاادة

 فإن Hymerو حسب . املـدالت امليخفضة إىل اًبضل دو املـدالت املرثفـة، أي أٍن ٍىون اًـااد ؿىل رأس املال مرثفؽ

ة اًالكس َىِة جسمح فلط برشح ثدفلات رؤوس األموال األمٍرىِة إىل دول أورواب بـد فرتة اذلرب، و جعزت ؾن  اًيؼًر

رشح أس باب اًخدفلات اذلاًَة ًألموال من أورواب إىل اًوالايت املخحدة األمٍرىِة، أو من اًَاابن إىل اًوالايت املخحدة 

األمٍرىِة أو من أورواب اجتاٍ اًَاابن
2

 .

    فإن اخذَارات اًرشاكت ٌَـمي و اًًضاط يف اذللي اصلويل أو اًـاملي، ًًبؽ من إرادهتا Hymerدامئا حسب 

وضاظِا يف ُذٍ  .و رقبهتا يف حتلِق اًرحب األنرب من اًخجمـات اًعياؾَة و اس خلالًِا ًِذٍ اًرنزية اًعياؾَة اًـاملَة

اًخجمـات اًعياؾَة ٌسمح ًِا بخـٍزز كػدراهتا اًخوزًـَة ؿىل مس خوى األسواق اًـاملَة و ثوس َؽ ركـة مبَـاهتا و ابًخايل 

 دامئا أن ُذا اًيوع من اًرشاكت اًـاملَة من ذمزياثَ اؾامتد أسـار بَؽ مرثفـة ؾيدما حمتخؽ Hymerو ٍرى  .ثـؼمي أرابهحا

ا، هدِجة اًـدد اًِااي ٌَمس هتَىني و ؿدم اهخؼارمم حىت ثضمن اًرشاكت . بسوق واسـة و هبرية ثخحنك فهيا و حتخىُر

وحِة أو اًخيؼميَة )متوكـِا يف ارلارج البد أن متخكل مزية خاظة هبا متىهنا من احذاكر اًسوق  وكادرة  (...مثي املزية اًخىًٌو

لِا إىل املياظق اخملخَفة من اًـامل، متىهنا نٌل ذهران من اًس َعرة ؿىل األسواق و فرض سَعهتا ؿَهيا حِر ميىهنا  ؿىل جسًو

                                         
1
 Hymer S, La grande coorporation multinationale, Revue economique, Problèmes financiers internationaux,Vol 19,N°6 Novembre 

1968. 
2
 Letto-Gillies, G, Hymer: The nation-state and the determinants of MNCs’activities , South bank university competitive paper, 

Londres, Grande Bretagne, 2002.. 
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ا، و حسق إن حص اًخـبري لك مٌافس هيا يف مِدان  ُذا الاحذاكر من حتعَي األرابح املـخربة و اًِامة خارج دايُر

مفثي ُذٍ اًرشاكت من األحسن أن حمترنز يف مٌاظق خمخَفة من خالل ثأسُس فروع ًِا ؿىل أن . ختععِا و وضاظِا

1حىذفي فلط ابًخعدٍر و إقراق األسواق مبيخوخاهتا
 .

إن ُذا اًيوع من اًرشاكت ٍمتزي بلوة ثيافس َة مـخربة، جتـَِا حمخىرة و بلوة ٌَـدًد من األسواق اًـاملَة، و يه 

ُذٍ امللاربة حرحىز ؿىل مبدأ ؿدم نٌلل . ثفرض سَعهتا و ُمييهتا بلوة و جسحق لك حماوةل ٌضلخول يف مٌافس هتا

 حِر أن اٍمترنز يف مٌاظق خمخَفة من اًـامل أي يف ارلارج، جيب أن ٍىون ؿىل أساس Imperfectionاألسواق

َِا إىل املياظق اخملخَفة من اًـامل، نخحوكِا مثال يف  لِا و حتًو ة كادرة ؿىل جسًو امذالك اًرشنة مزية ثيافس َة احذاكًر

ة و كري ذكل من هلاط  وحِا املخعورة و ؾوامي اإلهخاج ذات مردودًة ؿاًَة، إضافة إىل األمور اًخيؼميَة و اإلداًر اًخىًٌو

ة خارحِة جسامه يف جسَِي رمارما . اًلوة اًيت جيب أن حمتخؽ هبا ُذٍ اًرشاكت اًـاملَة إضافة إىل رضورة وحود أمور حتفزًي

ا اكًدسَِالت ازلرهَة و ادلبااَة و كري ذكل ...  و مترنُز

ة احذاكر األكََة ؿىل مس خوى األسواق ، فاًرشاكت احملخىرة ٍىون بإماكهنا  إذا ُذٍ األظروحة جسدٌد إىل هؼًر

و هبدف ثأسُس رشنة يف ارلارج . حتدًد سـر مرثفؽ و ذكل ألهنا ثخـامي مؽ ؿدد هبري من املسدمثٍرن كري امليؼمني

ا ؾن مٌافس هيا يف اصلوةل املضَفة، ًىن ُذٍ املزية مل حىن  وحِة أو ثيؼميَة  متزُي ٌس خوحب ؿَهيا أوال أن متخكل مزية حىًٌو

و ُذا ميثي وضـَة ؿدم ثوازن اًسوق اًيت ثفرس أفضََة اًركابة ؿىل اًفروع األحٌبَة بدال من امذَاز براءة . اكفِة ًوحدُا

اخرتاع يف إحدى رشاكت اًبضل املضَف، و ُذٍ الاخذالالت ميىن أن حىون إما ظبَـَة و إما انجتة ؾن إحراءات 

متثي أساسا يف املعاحل أو امليافؽ اًخيافس َة اًيت ثلود تحىومِة أو ثـَاميت مـمتدة من كبي اًرشاكت، و الاخذالالت 

ا يف . اًرشاكت مذـددة ادلًس َات إىل الاسدامثر يف ارلارج جيب ؿىل اًرشاكت مذـددة ادلًس َات من أخي مترنُز

َا جساؿدُا ؿىل اندساب انرب مداخِي بأكي حاكًَف ثأسُس ذمىٌة،  ي دًو ارلارج، أن متخكل معاحل خاظة كابةل ٌَخحًو

اًَة مؤثرة يف اًبضلان األحٌبَة ـّ .  و امذالك نفاءة و ف

                                         
1
 Yamin, M, A critical reevaluation of Hymer’s contribution to the theory of multinational corporation , Manchester school of 

management, Grande Bretagne, 1999.  
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ثلوم ٍلوؿة اًرشاكت مذـددة ادلًس َات بخدهَة حاكًَف اًسوق ذات امليافسة اًاكمةل، و ميثي ذكل إحدى 

خعااط اًرشاكت اًىبرية، فاألسواق اًاكمةل اًيت من خالًِا جس خعَؽ اًرشنة رشاء مجَؽ اًسَؽ  و ارلدمات بسـر 

. ثر اًىبري يف حتدًد الاسدامثرات املبارشة  يف ارلارجاألثيافيس حِر ثخداول املـَومات برسؿة و بدون حلكفة، ٍىون ًِا 

بني وفرات اذلجم املخحللة ؿىل مس خوى اًلعاع و وفرات اذلجم املخحللة ؿىل مس خوى   Hymerًلد مزّي 

و ثمت ُذٍ اًلدرة اًخيؼميَة ؿىل . اًرشنة، فاألوىل ثًضأ من ثلس مي اًـمي و اًثاهَة ثًضأ من ثيؼمي اًرشنة يف حد ذاهتا

ق، و وضاظات اًبحر و الاندضافات، و ثفـَي كدرات املوارد اًبرشًة         ؿدة مس خوايت حرثبط ابإلهخاج و اًدسًو

إن ُذٍ األظروحة مل ثوحض .  أول مفىر اكذعادي حَي وضـَة ؿدم ثوازن األسواق  و هواكعِاHymerو ًـد . و املاًَة

.إماكهَة ثـددًة ادلًس َات يف كعاع ارلدمات
1

 

إن أول من كدم دراسة ملارهة ٌَيؼرايت اخملخَفة ًالسدامثر األحٌيب املبارش مبا ًخفق مؽ اٍهنج اطلي سَىَ 

Hymer جند Kindleberger 1969 
2

ساسا ًخحََهل أ، فلد اختذ من اٍمنوذج اًيَوالكس َيك ٌَميافسة اًاكمةل 

ًالسدامثر األحٌيب املبارش، من خالل ثأهَدٍ ؿىل أهَ يف ػي امليافسة اًاكمةل ًن ٍىون ُياك وحود ًالسدامثر األحٌيب 

ق، و ؾيدما . املبارش فـيدما ثـمي لك األسواق بضلك نفء و ؾيدما ال ٍىون ُياك اكذعاد خاريج ًإلهخاج أو اًدسًو

َة س خعبح اًسبِي  حىون املـَومات ملكفة و ؾيدما ال حىون ُياك حدود أمام اًخجارة أو امليافسة، فإن اًخجارة اصلًو

 أن ًؤند ؿىل ؿدم نٌلل اًسوق ُو رشط ذلدوث Kindleberger اًوحِد ًٌَضاط اصلويل، ًِذا اكن من اًعبَـي   ًػ

ر ُذا املهنج من ظرف . الاسدامثر األحٌيب املبارش  حِر أوحض أن الاسدامثر Caves 1971-1974-1982مت ثعٍو

.  األحٌيب املبارش حيدث ابصلرخة األوىل يف ظياؿات حمتزي هبَالك سوكِة خاظة يف لك من اصلوةل األم و اصلوةل املضَفة

ي اإلهخاج3-2 ة ثدًو :  هؼًر

ة املزية اًياجتة ؾن الامذالك اًيوؾي ال جرشح لكَة وكوع الاسدامثر األحٌيب املبارش و مترنزٍ يف مٌعلة  إن هؼًر

مـَية، نٌل أهنا ال جرشح ملاذا ثفضي اًرشنة اًـاملَة اكذحام أسواق خارحِة من خالل الاسدامثر املبارش بدال من اس خـٌلل 

ي اإلهخاج خاءت من أخي اإلخابة ؿىل ُذا اًدساؤل ة ثدًو .  مزية الامذالك اًيوؾي بخعدٍر مٌخجاهتا؟  و ؿَََ فإن هؼًر

                                         
1

 Khouri, N, Les déterminants de l'investissement direct etranger: Etude théorique et analyse empérique , Magister en science de 

gestion, Ecole supérieure de commerce, Alger 2002/2003, page 69. 
2

  Kindleberger, C P, American business abroad: Six lectures on direct investment, New Heaven: Yale university press, 1969. 
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ر أسواكِا اصلاخََة و ذكل ؾيدما ٍىون ُياك اهخلال  ة حرنز ؿىل فىرة أن اًرشاكت حرقب يف ثعٍو فِذٍ اًيؼًر

ة حرى أن اًرشاكت مذـددة ادلًس َات ثخحرك يف اس خجابة ظوؾَة . ميىن اجنازٍ بخلكفة اكي داخي إظار اًرشنة فاًيؼًر

َة ٌَسَؽ و ارلدمات ي اإلهخاج اكهت كد كدمت أوال من ظرف . ًؼاُرة ؿدم نٌلل األسواق اصلًو  Kaydorو فىرة ثدًو

ا أنرث Cuass 1937مث ظورُا بضلك اكمي  1934 ُر ، و أظبحت من هؼرايت Benirson 1961 نٌل معي ؿىل ثعٍو

ة ثؤند ؿىل أهَ من األحسن . Casson 1976 و Buckley الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل ًد لك من فِذٍ اًيؼًر

. ابًًس بة ٌَرشنة اًـاملَة خَق فرع اكمي ًِا يف ارلارج بدال من اًخعدٍر، و ذكل ملا ٍمتزي اًسوق اصلويل بـدم نٌلل واحض

. فِيي ثوحض هؼرة أخرى صلور ؿدم نٌلل اًسوق يف ؿالكذَ مؽ الاسدامثر األحٌيب املبارش 

ة ؿامة ٌَرشاكت مذـددة Rugman 1981-1982بنّي ًلد  ي اإلهخاج وحدٍ حيخوي ؿىل هؼًر  أن مفِوم ثدًو

ي اإلهخاج ؾيدٍ ُو أهَ معََة حـي اًسوق اصلويل داخي س َعرة اًرشنة فلد . ادلًس َات، فاًخـًرف األسايس ًخدًو

رب اذلدود اًوظيَة الس خلالل املمزّيات اًيت متخَىِا اًرشنة يف Rugmanأوحض  ـْ َ  أن اًرشاكت مذـددة ادلًس َات ث

.  ظورة اذلجم اًىبري 

ة ؿدم نٌلل سوق رأس املال 3-3 : Albert هؼًر

ة خباظَة ال حرثبط برشنة واحدة و ًىن مبجموؿة من اًرشاكت مذواخدة يف مٌعلة هلدًة واحدة . هتمت ُذٍ اًيؼًر

Albert 1970 حفسب . بنّي أن ؿدم نٌلل األسواق املاًَة ُو اًسبب يف ػِور الاسدامثر األحٌيب املبارشAlbert 

ؾيدما ٍىون ُياك ختوفات و خماظر حراء ثلريات يف سـر اًرصف، فإن اًرشاكت مذـددة ادلًس َات من اًبضل ذو 

ة حىون ذات مزية ثيافس َة و ابًخايل ثدضجؽ ًالسدامثر املبارش يف اًبضل ذو اًـمةل اًضـَفة بـغ اًرشاكت من . اًـمةل اًلًو

اصلوةل األم حىون أنرث كدرة ؿىل ثـؼمي أرابهحا بسـر أؿىل من اًرشاكت اًـامةل ابصلوةل املضَفة، ألهنا جس خعَؽ الاكرتاض 

َة  فلكٌل ازدادت كوة معةل اصلوةل لكٌل اخنفضت أسـار اًفاادة بخكل اصلوةل، . بسـر فاادة أكي من أسواق رأس املال اصلًو

.   و ؾيدما ثلرتض اًرشاكت مذـددة ادلًس َات فإهنا ثلرتض وفلا ًـمةل اصلوةل األم

 رنز اُامتمَ ؿىل حاةل كِام اًرشاكت مذـددة ادلًس َات ابالسدامثر يف مٌاظق هلدًة خمخَفة، بُامن Albertًخبني أن 

ة ال ميىن ثعبَلِا ؿىل . حىون ُذٍ اذلاةل ؿادة، و ًىهنا ًُست اًوضؽ دامئا نٌل أن األنرث من ذكل أن ُذٍ اًيؼًر
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الاسدامثرات من اصلول اًيامِة و اًيت ؾرفت منو واحضا خالل اًس يوات املاضَة، نٌل أن اًرصف ارلاريج ملِد و حمّدد 

ي الاسدامثر ٍىون من معادر مذـددة و من دول خمخَفة .من ظرف اصلوةل، نٌل أن متًو
1

 

ة ثوزًؽ اخملاظر4 : Cohen هؼًر

ة ؿىل مبدأ ثوزًؽ اخملاظر من أخي رشح ػاُرة الاسدامثر األحٌيب املبارش يف مٌعلة مـَية . ًلد رنزت ُذٍ اًيؼًر

إن معََة ثوزًؽ اخملاظر ثخضمن إهخاج سَؽ خدًدة، و اكذحام أسواق خدًدة، أو ثلََد مٌخوخات اًرشاكت األخرى، فلد 

.  ؿىل أن أسَوبَ هل اًلدرة ؿىل رشح أس باب وضأة الاسدامثر األحٌيب املبارشCohen 1975أند 

ة ثوزًؽ اخملاظر، اًرشاكت اًـاملَة سدسدمثر يف ارلارج و ذكل من أخي ثـؼمي أرابهحا ؿىل ثدهَة  اهعالكا من هؼًر

ـِا، و من مث ختخَف ؿاادات  اخملاظر املرثبعة بًضاظِا، فـمََة ثدهَة اخملاظر حىون من خالل ثوزًؽ األوضعة و ثيًو

ة إىل أخرى ة يف مبدهئا جضابَ اًفىرة اًـامة املـروفة بـدم وضؽ لك اًبَغ يف سةل  . الاسدامثر من بُئة اسدامثًر فِيي هؼًر

. واحدة، فرمبا ثلوم اًرشنة بـمََة اًخوزًؽ السدامثراهتا من خالل اًخواخد يف مٌاظق خمخَفة يف دول خمخَفة

إن ثوزًؽ اخملاظر بدون صم ميثي أحد أمه أُداف املسدمثٍرن ؾيد الاسدامثر املبارش يف مٌعلة مـَية، إال أن 

ة مل ثـعي رشحا اكفِا ملاذا ثلامر اًرشاكت ابالسدامثر املبارش إذا اكهت ًِا إماكهَة الاسدامثر كري املبارش        ُذٍ اًيؼًر

ة كد اندسبت اس خحساان هبريا يف اًس يوات األخرية ملا أظبحت اخملاظر . و ابًخايل ثخفادى خماظر امليعلة ًىن ُذٍ اًيؼًر

ان أحسن 2001 سبمترب من س ية 11ًـي أحداث  ادلَوس َاس َة ثؤثر ؿىل كرارات الاسدامثر األحٌيب املبارش، و  بُر

 . ؿىل ذكل، حِر أن اًىثري من اًرشاكت اًـاملَة أدرهت مدى خعورة الاسدامثر املبارش يف اًوالايت املخحدة األمٍرىِة

ة دورة حِاة امليخوج5 : Vernon  هؼًر

 بإؿداد رشح مفعي ٌَخبادالت املرحىزة أساسا Vernon كام 1970 يف نخابَ س ية مث 1966يف ملال هل س ية 

 الاخرتاؿات و الاندضافات ؿىل مس خوى اصلول Vernonحسب . ؿىل خعوظَات و مزيات بـغ امليخوخات

اًعياؾَة ثوفر املياخ املالمئ ٌَخبادالت اًسَـَة و بوزرية مس مترة، ُذٍ اًسَؽ أو امليخوخات حىون كاًبا يف بداًة املرحةل 

لِا ؿىل املس خوى احملًل، و ويدِجة الرثفاع اًعَب احملًل ؿىل ُذٍ  مرثفـة األسـار أي ملكفة و ًمت ثوزًـِا أو جسًو

إن الارثفاع يف مس خوايت . امليخوخات سريثفؽ إهخاهجا احملًل نذكل و سُذحفز أنرث من خالل اإلهخاج بوكَات مرثفـة

                                         
1

. 47 رضا ؾبد اًسالم، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص 



 األساس اًيؼري ٌضلراسة: اًفعي اًثاين

 

 97 

لِا إىل األسواق  اإلهخاج س َؤدي إىل اخنفاض حلكفة ُذٍ امليخوخات ذما س َدفؽ ابمليخجني احملََني إىل اًخفىري يف جسًو

. ارلارحِة، مبـىن آخر س ًَذلَون إىل مرحةل اًخعدٍر

و مبجرد اخنفاض أسـار ُذٍ امليخوخات يف األسواق احملََة، سدسـى اًرشاكت إىل اًبحر ؾن أسواق خدًدة 

خارحِة و مٌاظق إهخاحِة خدًدة، من خالل اٍمترنز يف مواكؽ حلرافِة خارحِة كاًبا ما حمتزي ابخنفاض حاكًَف ؾوامي 

Vernonإن مسار امليخوج من مرحةل إىل مرحةل ٌسمى حسب . اإلهخاج ؿىل رأسِا اًَد اًـامةل
1

 Le بدورة حِاة امليخوج 

cycle de vie du produit . َة ذلَاة امليخوج حاول      رشح الارثفاع املفاحئVernonيف ؾرضَ األول ٌضلورة اصلًو

 إن ثوافد Vernonو اًرسًؽ ًالسدامثرات األحٌبَة املبارشة األمٍرىِة يف أورواب، مت إىل اصلول اًيامِة، حسب 

ة و حادة بني اًعرفني   يف Schreiberحسب  )الاسدامثرات األمٍرىِة إىل اًلارة األوروبَة مل ٍىن هدِجة مليافسة كًو

فَ اًخحدي األمٍريك  ويج األورويب ملارهة ابًوالايت املخحدة  ( Le défi américainمًؤ و إمنا هدِجة ٌَخأخر اًخىًٌو

األمٍرىِة
2

  .

 إىل هدِجة أال و يه أن اًرشاكت األمٍرىِة و اًيت أظبح ًِا ثوخَ و ثواخد Vernon خَط 1970و يف س ية 

ويج و الاخرتاؿات، و ابًخايل فلدت  ؿاملي، يه ثكل اًرشاكت اًيت فلدت مٌخوخاهتا املردودًة املخأثَة من اًخفوق اًخىًٌو

ويج و يه نذكل ؾرضة ٌَميافسة اًـاملَة املبًِة ؿىل أساس األسـار و اًيوؾَة  مزيهتا اًخيافس َة اًلامئة ؿىل اًخفوق اًخىًٌو

ًلد متزيت املرحةل املمخدة ما بني اىهتاء اذلرب اًـاملَة اًثاهَة و الاىهتاء من بياء أورواب . و اًخحنك يف اًخاكًَف بعفة ؿامة

ويج و خمخَف جماالت اًبحر و اًخمنَة، أي  ( CEE )بـد اذلرب  ابًخفوق األمٍريك اًواحض   و خاظة يف اجملال اًخىًٌو

وحِة   مـخربة ملارهة ابكذعادايت أورواب بـد Gap technologiqueمتخـت اًوالايت املخحدة األمٍرىِة بفجوة حىًٌو

ويج، حِر أن نثريا من . اذلرب إال أن أورواب يف اًس خٌُات صِدت اس خفاكة مَحوػة و حِدة يف اجملال اًخىًٌو

و أنرث من . اًرشاكت األوروبَة اس خعاؾت أن ثعيؽ مٌخوخات اكهت حىرا بعورة لكَة ؿىل اًرشاكت األمٍرىِة اًـاملَة

ذكل أظبحت اًرشاكت األوربَة ثلوم بخعيَؽ ُذٍ امليخوخات بخاكًَف حدًة يف مس خوايت مٌخفضة و مٌافسة 

.  ٌَميخوخات األمٍرىِة

                                         
1

 Vernon, R, International investment and international trade in the product cycle, Quarterly journal of economics, n° 80, 1966, page 

190- 207. 
2
 Michalet, C A, Les délocalisations : une chance pour renforcer la compétitivité de l’union européenne, Rencontres économiques 

d’Aix- en- Provence, 2003. 
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و جيب اإلصارة يف ُذا امللام أهَ يف ثكل املرحةل من اًزمن اكهت اًَد اًـامةل األوروبَة اكي حلكفة ملارهة 

ة  ابًوالايت املخحدة األمٍرىِة، و ويدِجة ًِذا فلدت امليخوخات األمٍرىِة كدرهتا اًخيافس َة و أضاؾت مىٌاهتا الاحذاكًر

و ابًخايل وظي امليخوج األمٍريك إىل دورة حِاثَ اًيت ال ٌس خعَؽ أن ًخجاوزُا.ؿىل مس خوى األسواق اًـاملَة
1

 خاءت  مث.

و حىت حتافغ اًرشاكت األمٍرىِة ؿىل ثواخدُا يف األسواق األوروبَة اكن . مرحةل اًزنول و فلدان لك كدرة ثيافس َة

من اًرضوري اإلكالع ؾن اًخعدٍر و اًبحر ؾن حي ثيافيس آخر و اطلي متثي يف الاسدامثر األحٌيب املبارش يف 

ا من ظرف اًرشنة األم املخواخدة يف اًوالايت املخحدة  أورواب، بإوضاء فروع ًِا يف امليعلة األوروبَة  و مراكبهتا و جسرُي

. األمٍرىِة

َا، نٌل أهَ حاول Vernon 1970إن منوذج   حياول ثلدمي ختعَط امثي ٌَموارد سواء حمََا أو إكَميَا أي دًو

َة، بي جيب ؿَهيا أن ثعيـِا      ثلدمي خمرج ٌضلول اًيامِة ٍمتثي يف ؿدم انخفاءُا و ختععِا فلط يف ثعدٍر املواد األًو

ويج ٌَرشاكت اًـاملَة اًيت حمترنز  ا إىل ارلارج، مس خفِدة بذكل من اًخفوق اًخىًٌو ِا إىل مٌخوخات اتمة ًمت ثعدٍُر و حتًو

رشاكت اصلول املخعورة و خاظة مهنا األمٍرىِة إىل مواظةل حبوهثا يف جمال  Vernonًلد دؿا  . داخي حدودُا

ويج حىت ال ثفلد مزيهتا اًخيافس َة يف ُذا اجملال . الاخرتاؿات و الاندضافات، و اذلفاظ ؿىل وزرية ُذا اًخعور اًخىًٌو

بـد هناًة اذلرب اًـاملَة اًثاهَة و حىت إؿادة بياء أورواب بـد اذلرب، و ثأسُس اجملموؿة األوروبَة الاكذعادًة 

ويج اكهت CEEاًػ ويج واحض ؿىل دول أورواب، و ُذا اًخلدم اًخىًٌو  اكهت اًوالايت املخحدة األمٍرىِة حمتخؽ بخفوق حىًٌو

اهعالكا من . هدِجة ٌَمجِودات املبذوةل من ظرف اًرشاكت األمٍرىِة يف جمال اًبحر و حركِة اًرأسٌلل اًبرشي

ويج األمٍريك  ويج اًـاملي و خاظة اًخعور اًخىًٌو      اًس خٌُات، اس خعاؾت اصلول األوروبَة أن ثواهب اًخعور اًخىًٌو

د من إماكهَاهتا اًخيافس َة يف ؿدة مِادٍن . و حًز

دورة حِاة امليخوج أو أي وضاط ظياؾي س َبذدئ معوما ببحوث و أؾٌلل اس خىضافِة ؿَمَة ثؤدي إىل ثفوق 

ويج و ؿَمي ميىهنا من اندساب كوة ثيافس َة و اندساح األسواق بدون مٌافس و من مت فإن دورة حِاة مٌخوج  حىًٌو

.س متر بأربـة مراحي نربى ويه اًبداًة، اٍمنو و اًخعور، اًيضج، و أخريا اًِبوط و اًخلِلر
2

 مثال يف بـغ األوضعة 

                                         
1
 Michalet, C A, op, cit. 

2
 ، 2004، اظروحة دنخوراٍ يف اًـَوم الاكذعادًة، خامـة ادلزائر حتََي واكؽ الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة وافاكِا يف اًبضلان اًيامِة مؽ اإلصارة إىل حاةل ادلزائر كوًدري َلد، 

 .63ص 
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اإلهخاحِة ارلاظة بلعاع اًس َارات أو املعامع أو اآلالت اًىِرومزًنَة، فِيي ثوخد حاًَا يف مرحةل اًيضج اًـاملي، يف حني 

وحِة  و اًروبوثَم، و ارلدمات املاًَة املخعورة فِيي حاًَا ثوخد يف مرحةل  ُياك كعاؿات أخرى نلعاؿات اًبَوحىًٌو

اًبداًة يف دول و يف مرحةل اًخعور و اٍمنو يف دول أخرى
1

 .

و ادلدٍر ابطلهر و املالحؼة أن معََات الاهخلال من مٌعلة حلرافِة إىل أخرى أو من دوةل إىل أخرى 

Délocalisation كاًبا حىون هدِجة ًس ببني، اًسبب األول حبثا ؾن نفاءات خدًدة و كدرات ثيافس َة إضافِة، خاظة 

و اًسبب اًثاين ما ميىن اذلعول ؿَََ وـاادات ًِذٍ اًـوامي اإلهخاحِة، أي ثلََي . يف ما ًخـَق بـوامي اإلهخاج و هوؾَهتا

-Délocalisation Nordصٌلل –  معََات الارحتال  صٌلل Cardebat 2000حسب . حاكًَف اذلعول ؿَهيا

Nord حٌوب -  معوما حىون هدِجة ٌَبحر ؾن هوؾَة ؾوامي اإلهخاج، يف حني الارحتال صٌللDélocalisation 

Nord-Sudٍىون يف اًلاًب ويدِجة ٌَبحر ؾن أكي اًخاكًَف يف مس خوى ؾوامي اإلهخاج 
2

إذا ُياك كضَة اًبحر  .

ؾن ثدهَة اًخاكًَف اإلهخاحِة إىل أكىص حد ذمىن، و ذكل من خالل الارحتال لكَة ابًًضاط إىل أٍن ثخواخد ؾوامي 

اإلهخاج بخاكًَف مذدهَة ملارهة ابملاكن األظًل، أو الارحتال بضلك حزيئ و ذكل من اخي ثلعَة هلط مـني يف ؾوامي 

 Vernonُذا اًيوع من الارحتال حسب .  بدورة حِاة امليخوجVernonو ُذا األمر األخري ًلعد بَ . اإلهخاج مثال

ويج أو أظبح مٌدرشا  ٍىون هدِجة ثواخد امليخوج يف مرحةل اًِبوط، أي املرحةل األخرية هدِجة فلداهَ اًخفوق اًخىًٌو

ة  و ابًخايل ؿىل اًرشنة أن ثًذلي إىل ثكل املياظق حىت جسرتحؽ  بعفة واسـة، فلد بذكل لك كدراثَ اًخيافس َة اًسـًر

. كدراهتا اًخيافس َة من خدًد و اًخحنك أنرث يف حاكًَف ُذا امليخوج و ابًخايل أسـارٍ يف ثكل األسواق

نٌل أن نثريا من املياظق حاًَا يف اًـامل أظبحت ملرا ٌَخجمَؽ و اًرتهَب هدِجة متخـِا بَد ؿامةل رخِعة و كري 

ملكفة، و أحسن مثال ؿىل ذكل اًعني حاًَا، حِر أن أكَبَة ظادراهتا ثأيت من معََات اًخجمَؽ و اًرتهَب مليخوخات 

 و اًِيد مثال أظبحت ثـرف Atelier de mondeرشاكت ؿاملَة، حِر أن اًعني أظبحت حاًَا ثـرف بورصة اًـامل 

ةل يف املَدان اإلداري و املـَومايتBureau de mondeمبىذب اًـامل  ا ؿىل ًد ؿامةل مُؤ من .  و ذكل هدِجة ًخوفُر

رحتاالت و ثيلالت خد اأخي ثدهَة حاكًَف اإلهخاج و اندساح أسواق ؿاملَة خدًدة، ؾرفت اًعياؿات اإلًىرتوهَة 

                                         
1
 Trandeau, J-C, & Huttin C, Dictionnaire de stratégie d’entreprise, édition Vuilbert, France, 2001, page 54 -56. 

2
 Cardebat, J-M, délocalisations et inégalités salariales : Théories et applications au cas de la France, édition université Montesquieux-

Bordeaux IV, France, 2000.   
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مـخربة، و اكهت اًوالايت املخحدة األمٍرىِة أول كوة اكذعادًة ثلوم ابالرحتال خارج حدودُا و اٍمتوكؽ يف مٌاظق ثخواخد 

و ُذٍ اٍمتوكـات ادلدًدة ٌَعياؿات اإلًىرتوهَة األمٍرىِة اكهت . فهيا ؾوامي إهخاج كري ملكفة و ذكل خالل اًس بـَيات

رحتاالت حنو اتًوان نذكل و هوراي ادليوبَة ابضلك واحض يف لك من اتًوان و س يلافورة، و نذكل ؾرفت رشاكت ايابهَة 

خالل اًامثهٌُات، و ًىن بـد أن أظبحت اًَد اًـامةل ملكفة يف لك من هوراي و اتًوان ثوهجت مرة أخرى اًرشاكت 

. اًَاابهَة إىل لك من س يلافورة و بـد ذكل إىل اًفَبني و أخريا يه ثخواخد بضلك مىثف يف اًعني

و وخالظة ًلك ما ذهرانٍ فإن دورة حِاة امليخوج ثخضمن زالزة مراحي، مرحةل ثعور امليخوج يف اًبضل األظًل 

ويج، مت مرحةل بَوغ امليخوج مس خوى كِايس أو منوذيج  و بَوكَ مرحةل اًيضج،  اطلي حمتخؽ فَِ اًرشنة ابإلمذَاز اًخىًٌو

ة اًـدًد من . أما املرحةل األخرية فذمتثي يف وظول مٌخوخات اًرشنة مذـددة ادلًس َات إىل ارلارج ثربز ُذٍ اًيؼًر

. الاسدامثرات املبارشة ٌَرشاكت اًعياؾَة مذـددة ادلًس َات يف ارلارج خالل اًس خٌُات و اًس بـَيات من اًلرن املايض

 . نذكل حرنز ؿىل أن حلِلة مزااي اًرشاكت مذـددة ادلًس َات مل حىن اثبخة إمنا ثخلري مؽ مرور اًوكت

ةل يف كعاؿات مـَية  ة ثؼِر ملاذا ال جس خعَؽ ُذٍ اًرشاكت أن حتافغ ؿىل هفسِا ملدة ظًو نٌل أن ُذٍ اًيؼًر

وحِا مذواضـة و الاسدامثر مرثفؽ فإهَ حىون ُياك خماظرة هبرية، و ذكل ألن رشاكت اًبضل املضَف  ؾيدما حىون اًخىًٌو

ميىن برسؿة أن حىدسب رمارة اًرشاكت مذـددة ادلًس َات، و ابًخايل فإن اًبضلان املضَفة ٌَرشاكت األحٌبَة اًياصعة 

ؿىل أراضهيا متارس ؿَهيا ضلوظات هبرية من أخي مراكبهتا و حسن مذابـهتا
1

  .

اكن كد مصم ًخوضَح اًعادرات األمٍرىِة و الاسدامثر األحٌيب املبارش Vernon إن منوذج دورة حِاة امليخوج ًػ 

ََة خمخَفة و ُىذا فإهنا ال جس خعَؽ ثوضَح الاسدامثر األحٌيب املبارش من كبي رشاكت يف بضلان . يف مٌخجات ظياؿة حتًو

أخرى، و يف اشلسٌُات و اًس خٌُات من اًلرن املايض فإن اخرتاؿات امليخوج اكهت أوال ثعور ٌَسوق األمٍرىِة و حتول 

ؿىل حنو مذخابؽ إىل أسواق أحٌبَة من خالل اًعادرات و الاسدامثر األحٌيب املبارش اكن مربر من خالل ُميية الاسدامثر 

 .  األحٌيب املبارش األمٍريك يف ثكل اًفرتة اًزمٌَة

 

 

                                         
1
 .46سـود خاًد مضىور اًـامري، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص   
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ة الاهخلااَة 6  :Dunning اًيؼًر

ًلد أوحضت اًيؼرايت اًيت مت اًخـرض إٍهيا يف ما س بق، بـغ  حمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ارلارج، 

كدر األوفر يف ثوضَح الاسدامثرات املخلاظـة و اسدامثرات بـغ اًبضلان اذلدًثة ظياؾَا أو األصاكل لكري أهنا مل جسامه اب

ادلدًدة ٌَخـاون اصلويل، األمر اطلي دفؽ ابالكذعادًني إىل ظرح ؿدة ؾوامي ٌَخروج بيؼرايت خدًدة و أظروحات أنرث 

َة ة ثـخرب مبثابة خالظة أؾٌلل . مشًو ة . 1995 و 1981 و ابرلعوص أؾٌلل Dunningُذٍ اًيؼًر ًلد ظرح ُذٍ اًيؼًر

Dunning اطلي اس خفاد من اًدساؤل اًخايل، ملاذا ثفضي اًرشنة اٍمترنز و اًًضاط يف ارلارج؟ بدال من ثعدٍر 

ا َة. امليخوخات و بَؽ براءات الاخرتاع و اًرتاخِط   و كرُي ة ثـخرب من أمه هؼرايت اًخجارة اصلًو .  ُذٍ اًيؼًر

ة ال ميىن ًوحدُا أن جرشح أو ثوحض لك أصاكل اًخـددًة يف Dunningو بياءا ؿىل ما خاء بَ   فإن أي هؼًر

ة الاهخلااَة Dunningخًس َات اًرشاكت، و كد مسي حتََي   اًيت كام بإؿدادُا س ية Elected theory  ابًيؼًر

 Ownership, Location, Internal) و اطلي ًـين مَىِة، ماكن، مزااي داخََة OLI أو ما ًـرف ابملزيان 1981

specific advantages)
1

ة Dunning حاول 1995 ويف أؾٌلهل س ية   رشح اًـالكة اًيت جتمؽ اًسَعات اإلداًر

ٌَرشنة و اًسوق، من خالل ثبين اثفاكِات ثـاون داخََة ما بني املؤسسات من اخي جتاوز ؾلبات ؿدم نٌلل 

األسواق
2

    .

َة Dunningًمت اخذَار الاسدامثر األحٌيب املبارش حسب   ؾيدما جس خعَؽ اًرشنة أن جتمؽ زالزة من املزااي اصلًو

: و يه اكآليت 

، و حمتثي يف ثكل املزااي اًيت ثًذج ؾن Ownership advantages أو مزيات املَىِة احملددة  مزااي خاظة ابًرشنة.1

ا،    امليافسة كري اًاكمةل مثي اخذالف امليخوج، و وفرات اذلجم، و امذَازات خاظة ابًبضل، و دخول يف اًسوق و كرُي

ة ن أو اًخجِزي و اًلدرة اًخيؼميَة و اإلداًر ة و معادر اٍمتٍو  .و ثخىون ُذٍ املزااي من براءات الاخرتاع و اًـالمات اًخجاًر

، و حرثبط ُذٍ املزااي ابخذالف لك من األسـار و هوؾَة  Location advantages مزااي ماكهَة أو موكـَة.2

ا إن مزيات املوكؽ . املدخالت و حاكًَف اًيلي و إماكهَات اًخىِف و اًخأكمل و اًخوافق من حِر اٌَلة و اًثلافة و كرُي

                                         
1

 Dunning, J.H, International production and multinational enterprise, ed Allen  and Univin, Grande-Bretagne 1981.  
2
 Dunning, J.H, Reapraising the electic paradigm in an age of alliance capitalism, Journal of  international businies studies, Vol 23 n° 

3.1995.    
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ة  احملدد مليعلة مـَية ثـمتد ؿىل كابََة األسواق احملََة و اذلىومات ؿىل ثوفري أو إجياد هوؾَة وحِدة من األرظدة اًرضوًر

كري اًلابةل ٌَحرنة أو اًيلي ٌَرشاكت املسدمثرة سواء اكهت حمََة أو أحٌبَة ٌَوظول إىل أمثََة ثعور أرظدهتا املخحرنة
1

. 

ي اصلاخًل و الاؾخبارات اطلاثَة .3  و ثخضمن ُذٍ املزااي ختفِغ حلكفة Internalization advantagesمزااي اًخدًو

  .اًخبادل و ختفِغ خماظرة ؿدم اًخأند و اًركابة ؿىل مٌافذ اًـرض و اًسوق

ة الاهخلااَة ألس باب خمخَفة هذهر مهنا ة ابًيؼًر : و ثـخرب ُذٍ اًيؼًر

ة بأسَوب واحد و إمنا بـدة أساًَب-  . ال حرثبط اًيؼًر

َة، مفثي-  ة مناذج دًو . ما يه موهجة إىل اًـرض فِيي نذكل موهجة إىل اًسوق ثخضمن اًيؼًر

ة جبمَؽ اًـمََات املخـَلة ابرلارج-  . هتمت ُذٍ اًيؼًر

  أن اًرشنة إذا مل ٍىن صلهيا مزااي  ثيافس َة خاظة فإهنا ثفضي اًرتخِط أو اإلخازة فلط، Dunningو ًالحغ 

خاظة، )و إذا اكهت متخكل مزااي خاظة و داخََة فإهنا ثعدر سَـهتا و خدمهتا، و إذا اكهت متخكل زالزة أهواع من املزااي 

ة يف اكرتاح ثوضَح ثـددًة . فإهَ ميىن أن ثيلي ماكن إكامهتا إىل ارلارج (داخََة، ماكهَة و ٍمتثي ابرز فوااد ُذٍ اًيؼًر

ة ًبلى حمعورا يف إظار اًخحََي . خًس َات اًرشاكت من وهجة هؼر فردًة و كعاؾَة إال أن حتََي ُذٍ اًيؼًر

الاكذعادي ادلزيئ، زايدة ؿىل أن اًرشاكت اًيت حمترنز يف بضل مـني ثفلد مزاايُا ارلاظة لكٌل منى و ثعور اكذعاد اًبضل 

املضَف بسبب زايدة حاكًَف اإلهخاج يف ُذٍ اذلاةل، و ؿىل ُذا األساس ال ًؤخذ بـني الاؾخبار فاؿََة ٌَرشاكت 

ة اًَاابهَة ـّال، و دور انرب ٌَمرانز اًخجاًر  .اًَاابهَة حيخاج إىل ثيؼمي ف

ة املزية اًًسبِة 7   :(املدرسة اًَاابهَة ) هؼًر

:   Tsurumi   1982 دراسة 7-1

اًَة اًرشاكت اًَاابهَة ملارهة ابًرشاكت األمٍرىِة ألس باب حرثبط ابإلدارةTsurumiًلد أوحض   ـّ  .  يف دراس خَ ف

 األنرث حرصا مه اطلٍن ًفىرون Internalisationو كد ثوظي إىل أن ادلزء األنرب من اًرشاكت اًخيافس َة و اصلاخََة 

  بُامن يف اٍمنوذج اًَاابين حيعي اًـىس و ُو أن اإلدارات اًوسعى. ثَجَة يف اًامنذج األمٍرىِةايف اختاذ اًلرارات اإلسرت

 حنو الاس خفادة من األُداف ونن مجَؽ اًـامَني ًيدفؽإو اًـََا جضرتك يف اختػاذ اًلرارات اإلسرتاثَجَة اًـمََة، طلكل ف

                                         
1
.167، ص مرحؽ س بق ذهرٍ َلد ظاحل اًلٌريش،  
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ةل األخي ن يف اٍمنوذج اًَاابين ثوخد ؿالكات ضَلة أو حمدودة بني املوردٍن و مرانز اًخجارة، إو إىل خاهب ذكل ف. ظًو

األمر اطلي ٌساؿد ؿىل زايدة نفاءة إدارة ثكل املرانز اًيت حمتزي ابمذالك ص بىة من املـَومات مذعورة بضلك هبري متيحِا 

و ُذٍ املرانز ثوفر ٌَرشاكت مـَومات ؾن إماكهَات اًخأسُس . مروهة انرب و جساؿدُا برسؿة ؿىل ثَبَة ظَبَات ارلارج

يف ارلارج و جساؿدُا ؿىل اٍمترنز ادلَد يف ثكل املياظق ادللرافِة
1

  .

 : Kojima    1986 دراسة  7-2 

أظروحذَ ؾن اًخيؼمي ارلاص ٌَرشاكت مذـددة ادلًس َات اًَاابهَة، و كد خاء يف ُذٍ   Kojimaوضؽ 

األظروحة أن الاسدامثرات املبارشة يف ارلارج و اًخجارة ارلارحِة ًبضل مـني ثـخرب من األوضعة الاكذعادًة اإلضافِة أو 

َة ٌَميخوخات  َة اًيت ثضم املـامالت اصلًو ة اذلدًثة ٌَخجارة اصلًو اًخوكَََة، و ثـخرب ُذٍ األظروحة امذدادا ٌَيؼًر

و حرحىز ُذٍ األظروحة ؿىل ؿامَني أساس َني و ٌُل، أن الاسدامثرات اًَاابهَة املبارشة يف ارلارج حىون . اًوس َعَة

ة، و أن ُذٍ الاسدامثرات ثمت من كبي اًرشاكت اًعلرية و املخوسعة ُياك ؿدة دراسات  .أساسا يف اًبضلان اآلس ًَو

ة، و يف ُذٍ األظروحة اؾمتدت ؿىل أساًَب املزااي اًًسبِة  حول ؿالكة الاسدامثر األحٌيب املبارش ابملبادالت اًخجاًر

َة ؾيدما ًمت يف ظياؿات ٍمتخؽ فهيا  ٌضلول، حِر بًَّت ُذٍ اصلراسة أن الاسدامثر األحٌيب املبارش ًدمع املبادالت اصلًو

.(اكًعياؿات نثَفة اًـمي ابًًس بة ٌضلول اًيامِة  )اًبضل املضَف مبزية وسبِة ملارهة ببضل املًضأ 
2

 

ٍىضف  ؾن  ؿدد مـني من الاسدامثرات اًَاابهَة املبارشة يف اًس بـَيات من اًلرن  أن   Kojima  اس خعاع

املايض، كري أن ُذٍ األظروحة ال ثـرب ؾن اًوضؽ اذلايل و اًراُن ًالسدامثرات اًَاابهَة و ذكل ملا ًالحغ من زايدة يف 

ا من بضلان اًـامل فلد دفـت اًرشاكت اًَاابهَة اًىبرية . اإلوضاءات اًَاابهَة ؿىل مس خوى أورواب و أمٍراك و ويدا و كرُي

ا احملًل، إضافة ؿىل اخنفاض اصلوالر األمٍريك اطلي اخنفغ من   ًػن ايابين 160مذـددة ادلًس َات بإهخاهجا خارج إظاُر

            ؿىل اٍمترنز Toyota، ذما جشؽ اًىثري من اًرشاكت اًَاابهَة مثي 1995 ًػن يف س ية 98 إىل 1990يف س ية 

و الاسدامثر يف أمٍراك و ذكل من أخي اًخلََي و اًخحنك أنرث يف اًخاكًَف و حىت حىون اًرشنة أنرث ثيافس َة ؿىل 

3مس خوى اًسوق اًـاملَة
 

                                         
1
 Tsurumi, Y, Japan challenge to the U.S: Industrial policies and corporate strategies, Columbia journal of world business, USA, 

Summer 1982. 
2
 . 254، ص 2005دًوان املعبـات ادلامـَة ، اًعبـة اًثاهَة  – دراسة حتََََة ثلِميَة–املدخي إىل اًس َاسات الاكذعادًة اًلكَة  ؾبد اجملَد كدي ،  

3
.55سـود خاًد مضىور اًـامري،مرحؽ س بق ذهرٍ ، ص   
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ة اًرشنة اًـاملَة و دراسات أخرى:املبحر اًرابؽ     :هؼًر

ة اًرشنة اًـاملَة1 :  هؼًر

ة جس خخدم مفاُمي ثلوم ؿىل أساس اًخيؼمي اإلداري أو ؿىل أساس ثيؼمي سَويك ٌَرشنة اًـاملَة  . إن ُذٍ اًيؼًر

 Toyotaو أحسن مثال ميىن ذهرٍ يف ُذا اًعدد، اًرشنة اًَاابهَة ًعياؿة اًس َارات 


، فـىل اًرمغ من أهنا رشنة 

ايابهَة إال أن مـؼم  اًس َارات اًيت ثبِـِا و ثوزؾِا يف األسواق األوروبَة يه س َارات معيـة يف أحد فروؾِا املمتوكـة 

 أن ثًهتج زالزة اسرتاثَجَات بدًةل ًالس خفادة من اًسوق األوروبَة، Toyotaحِر اكن من املمىن ًرشنة . يف أورواب

اإلسرتاثَجَة األوىل حمتثي يف أن ُذٍ اًرشنة اكن بإماكهنا أن حرنز لك إهخاهجا يف اًَاابن و ختعط حزء مٌَ ٌَخعدٍر 

د أن جسدمثر يف كعاع اًس َارات يف أورواب،  حنو أورواب، أما اإلسرتاثَجَة اًثاهَة ثؼِر أهَ إذا اكهت اًرشنة فلط حًر

ي مٌخجني يف هفس اًلعاع ؿىل مس خوى أورواب ؿىل سبِي املثال رشنة  فاكن من املمىن أن ثلرض أو جسامه يف متًو

Renault أو Wolkswagen مس خفِدة بذكل حبعهتٌل و مذفادًة مٌافس هتٌل، أما اإلسرتاثَجَة اًثاًثة فإذا اكهت حرقب 

فلط يف بَؽ أحد مناذج س َاراهتا، اكن من املمىن أن حرخط ألحد معيـي اًس َارات يف أورواب من أخي ثعيَؽ 

ة.  ؿىل مس خوى أورواب Toyotaس َارات  .فـىل أساس ُذٍ الاسرتاثَجَات اًثالزة اًبدًةل ثلوم أسس ُذٍ اًيؼًر
1

   

:  املفِوم اإلداري1-1

ون و املسرّيون   ؿىل مس خوى Managersثـرضت نثري من األدبَات الاكذعادًة إىل اصلور اطلي ًَـبَ اإلداًر

   . ٍلوؿة هبرية من املسامهنيؿىل اجملموؿات اًىربى يف املؤسسات مذـددة ادلًس َات اًيت ٍىون فهيا رأس املال موزع 

     فاًبـغ ٍرى أن منو . و مٌذ زمن بـَد مت اًخعرق إىل دور املدراء يف اختاذ اًلرارات اًيت ختط الاسدامثر يف ارلارج

و ثعور اًرشنة ًبدأ من إهخاج مٌخوخات خدًدة إىل كاًة فذح أسواق خارحِة خدًدة، كري أن اًخوسؽ يف ارلارج ٍىون 

هنا، و اًبـغ اآلخر كام بإؿداد منوذج ًـمي ؿىل ثوضَح  بضلك خاص ؿرب الاكذياء اًلكي ٌَرشاكت ادلدًدة أو حىٍو

و ُياك هوؿان من اًلرارات ثخخذ يف اًرشنة، اًيوع األول ٍمتثي يف كرارات ذات . أس باب اختاذ كرار اًخأسُس يف ارلارج

                                         


 . اكهت متخكل جسـة مرانز إهخاج يف أورواب، موزؿة ؿىل لك من املمَىة املخحدة، فروسا، برثلال، بوًوهَا، مجِورًة اًدض َم، و حرهَاToyota رشنة  2005يف س ية  
1
 Krugman P, Obstfeld M,a ( Capelle-Blancard G, Crozet M), op, cit, page 167.  
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ي األخي،  و اًيوع اًثاين ٍمتثي يف كرارات ذات أفضََات ماكهَة أو موكـَة  أُداف اكذعادًة و ُدف مـدل اًرحب ظًو

مبوحب األفق املاكين ٌَمسرٍين و أحصاب اًلرار
1

 .

:  مفِوم إسرتاثَجَة اًرشنة1-2

إن كرار الاسدامثر يف ارلارج من خالل ُذا املفِوم، ميثي الاس خجابة ًرقبة اسدامثر ثًبؽ من دافؽ داخًل أو من 

 اصلافؽ ارلاريج ميىن أن ٍىون انجت ؾن ختوف اًرشنة من فلدان حعة من سوق مـَية أو من امليافسة ؛دافؽ خاريج

 أما اصلافؽ اصلاخًل فميثي رقبة اإلدارة اًـامة يف الاسدامثر خارج حدودُا اًوظيَة أي .األحٌبَة يف سوكِا ارلاص و احملًل

إن اًبـغ من اًرشاكت ثخحول إىل رشاكت مذـددة ادلًس َات بضلك رسًؽ، أما اًبـغ اآلخر فِجد . يف بضل أحٌيب

ظـوبة انرب يف ذكل، و ابًخايل فِذا اًيوع من اًرشاكت حيخاج إىل وكت أظول ًخعدٍر إهخاخَ كبي أن ٍمترنز هنااَا يف 

ارلارج، و يف ُذا اًعدد ميىن ٌَرشاكت أن ثـمتد اسرتاجتَات يف ُذا اجملال، حىون إما اسرتاثَجَات جهومِة أو 

. اسرتاثَجَات دفاؾَة

ـّال يف : اسرتاثَجَات جهومِة ثلرر اًرشنة اًيت متخكل رمارة مـَية، اٍمترنز يف ارلارج ؾيدما ثثبت وحودُا اًف

كري أن اًرشنة ميىن أن ختخار اًخأسُس أوال يف ارلارج . بضلُا األظًل من خالل س َعرهتا اًواحضة ؿىل اًسوق احملََة

وحِا ؿاًَة و مذعورة و أن مجَؽ اًرشاكت اًىربى و ؿدد . من اخي اذلعول برسؿة ؿىل سوق واسـة ؾيدما متخكل حىًٌو

ر إسرتاثَجَة جهومِة ؿاملَة . هبري من اًرشاكت اًعلرية و مذوسعة اذلجم ثـمي حاًَا ؿىل ثعٍو

ثخأسس اًرشاكت يف ارلارج من اخي الاحذفاظ حبلِا يف اًسوق و الاس خفادة من مزااي : اسرتاثَجَات دفاؾَة

وحِا و ثعبح راادة يف ُذا املضٌلر  ، و يف هفس (مٌخوج مـني أو سَـة مـَية أو خدمة معَوبة  )اًخلكفة و اًخىًٌو

ن اًرشاكت اًيت ثخواخد يف كعاؿات ذات وفرات اذلجم اًىبرية و املِمة ثخأسس يف ارلارج ًِدف زايدة إاًس َاق ف

ر برسؿة هبرية .إهخاهجا و ثدهَة حاكًَفِا يف جمال اًبحر و اًخعٍو
2

 

ا ؿىل إدامئا هبلى يف جمال  سرتاثَجة اًرشنة، فميىن أن ثخأسس اًرشنة يف ارلارج يف اذلاالت اًيت ًأيت ذهُر

: اًيحو اًخايل

 ا من امليخوخات يف كعاؿات خمخَفة  .يف حاةل جض بؽ اًسوق احملََة مبيخوخاهتا، مثي إهخاج الامسيت يف بضل مـني أو كرُي

                                         
1
Krugman P, Obstfeld M,a ( Capelle-Blancard G, Crozet M), op, cit, page 168.   

2
Krugman P, Obstfeld M,a ( Capelle-Blancard G, Crozet M), op, cit, page 168.  
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  ة اًىبرية ذما ًدفـِا إىل فذح فروع خدًدة وحود جرشًؽ وظين  ًلِد اًخوسؽ يف بـغ اًلعاؿات مثي األسواق اًخجاًر

 .C&Aًِا يف ارلارج مثي أسواق اًػ 

  ظدور كاهون ًألسـار حيد من ُوامش اًرحب ذما ًؤدي ابًرشاكت احملََة ًالسدامثر يف ارلارج حىت ثخجيب ُذا

د من فرص رحبَهتا يف مٌاظق ال ختضؽ ًِذا اًخلَِد  .اًخحدًد و حًز

 اٍمترنز يف ارلارج من اخي احملافؼة ؿىل سوق امليخوخات أو ارلدمات و ذكل يف اذلاالت مثي، ثعيَؽ ة  رضور

مٌخوخات ذات حلكفة ثعدٍر مرثفـة، ثعيَؽ مٌخوخات حىون ؾرضة ٌَخَف برسؿة، ثعيَؽ مٌخوخات اسرتاثَجَة ٌَبضل، 

ة ملكفة ؿىل ُذا اًيوع من امليخوخات و ارلدمات وحود كِود مجرهَة و جتاًر


. 

  رضورة ثيؼمي ص بىة اًخوزًؽ، من خالل ثلدمي اًىثري من ؾروض املسامهة من كبي املسدمثٍرن األخاهب ٌَـدًد من

 .اًبضلان يف اًرشاكت احملََة ؾيد اىهتاج س َاسة ارلوظعة يف أي بضل من اًـامل

ة 2 :  Casson و Buckley هؼًر

ي أسواق اًسَؽ اًوس َعَة  ة ثدًو ة ؿامة  و يه Theory of internationalizationو جسمى بيؼًر     هؼًر

ت اإلخابة ؾن جساؤل أال و ُو، ملاذا ثعبح اًرشاكت رشاكت مذـددة  و مرهبة ثخأًف من ؿدة هؼرايت حاًو

ة ثـخرب من اًسَؽ اًوس َعَة Knowldgeادلًس َات؟ إن املِارات  و املـرفة   و براءات الاخرتاع و اًـالمات اًخجاًر

ا مٌخوخات وس َعَة، و اًسوق اصلاخََة جملموؿة اًرشاكت مذـددة  اًيت جس خـمي يف اًـمََات اإلهخاحِة ابؾخباُر

ا مٌخوج وس َط ًؤدي إىل وظول  ادلًس َات ٌساؿد يف اهخاج امليخوخات اٍهنااَة اًيت جس خخدم املـرفة و املِارة ابؾخباُر

إن اذلجر اصلاخًل يف ُذٍ اًوضـَة . إىل حتلِق مردود أفضي ملابي حاكًَف اكي يف جماالت اًبحر و الاس خىضاف

ا  لة حتافغ هبا ؿىل ماكىهتا و مرنُز ًـين الاحذفاظ داخي ٍلوؿة اًرشاكت مذـددة ادلًس َات ابملزااي اًخيافس َة بعًر

اًخيافيس
1

و يف الاجتاٍ امللابي فإن اذلجر ارلاريج ًـين ثلدمي املزااي بسِوةل إىل اًلري من خالل بَـِا ًرباءات الاخرتاع . 

ا إن املزية اًيت ٌس خخَعِا يف ارلارج حمتثي يف ابخاكر انجت ؾن حبر سابق، و األسَوب األحسن . و اإلخازات و كرُي

                                         


 إًزام اًرشاكت ؿىل امذالك فرع يف اًبضل من أخي اذلعول ؿىل ؾلود مؽ اذلىومة مثي رشاكت ظرق املواظالت، و رشاكت مـادلة املَاٍ، و اًرشاكت اًِيدس َة و ٍىون من 

  ما من بضل مـنيإاملياسب ًِذٍ اًرشاكت أن ثخواخد يف ماكن اًـمي ًإلخابة بضلك مبارش ؾن اصلؾوات املـروضة و اًعَبات امللدمة، و أن اًـلبات أمام الاس خرياد ميىن أن ثلرر 

 .و إما من ٍلوؿة من اًبضلان و ذكل ظاحل حمنَة اًعياؿات اًوظيَة
1

  Buckley P.J, Casson, M, The future of the multinational entreprise, London, Mac Millan; 1976. 
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  .ٌَمحافؼة ؿىل ُذٍ املزية اًخيافس َة ٍمتثي يف اٍمتسم ابًركابة ؿىل اًرأس املال اًبرشي و ذكل من خالل إوضاء اًفروع

ق وحِا و اًدسًو . و ُذا ميثي رأس املال اطلي ميىن أن ًلود إىل مـَومات خدًدة بفضي املِارات أو ارلربات و اًخىًٌو

ؿدم من  ختوفِاو ًلد معَت اًرشاكت كبي اذلرب اًـاملَة اًثاهَة ؿىل أن حىون رشاكت مذـددة ادلًس َات ل

َة ياهتا من املواد األًو َة اًـاملَة، و ُذا ما . كدرهتا ؿىل ثوفري متًو ت دامئا اًس َعرة ؿىل أسواق املواد األًو و ًِذا حاًو

ن اًرشاكت إأما بـد اذلرب اًـاملَة اًثاهَة ف. ػِر بضلك واحض يف الاسدامثرات يف جمال اًعياؿات الاس خخراحِة

وحِا، فلد كامت ُذٍ اًرشاكت ابًس َعرة  أظبحت متخكل ظفة مذـددة ادلًس َات ابمذالوِا ألساًَب املـرفة و اًخىًٌو

وحِا و امليخوخات اًوس َعَة ؿىل أسواق اًخىًٌو
1

 .

 أن امليخوخات اًوس َعَة ثدخي يف أكَب األحِان مضن براءات Casson و Buckley و ًلد رأى لك من 

َة أو ؿاملَة بسبب ؿدم حاكمي  الاخرتاع و األفراد و األهجزة و املـدات، و طلكل جسـى اًرشاكت من اخي أن حىون دًو

إذا امذَىت اًرشاكت مذـددة اًرشاكت أكسام ٌَبحوث كري مذاكمةل فاهَ ميىهنا أن جضرتي رشنة . سوق ُذٍ امليخوخات

وحِا اطلي ًوفر ًِذٍ اًرشاكت مزية الاهفراد ابإلهخاج  أحٌبَة مذعورة يف ُذا اجملال، و ُذا ميثي جحز و اس خحواذ اًخىًٌو

ق اصلويل، و من اخي الاحذفاظ هبذٍ ارلاظَة اًخيافس َة فان اًرشنة ٌس خوحب ؿَهيا أن ثبلى ماًىة    اًـاملي و اًدسًو

و مس َعرة ؿىل ُذٍ املـَومات و حمخجزة ًرأس املال اًبرشي اطلي ًوفر املـَومات ادلدًدة يف جماالت اًبحر و اإلدارة 

ا وحِا  و كرُي ق و اًخيؼمي و اًخىًٌو و اًدسًو
2

 .

ة دورة حِاة امليخوج، و ثأخذ بـني الاؾخبار وضـَة اًرشنة اًيت ختعط مليخجات  ة حوكي هؼًر إن ُذٍ اًيؼًر

ة األسواق كري املخاكفئة أو كري . ؿدًدة يف سوكِا احملََة و يف األسواق األحٌبَة ة حوكي نذكل هؼًر نٌل أن ُذٍ اًيؼًر

اًاكمةل و متثي امذدادا ٌَحدًر ؾهنا، ًىن من خاهب آخر حىون ظـبة اًخعبَق ؿىل اصلكة و ذكل ألن األسواق حىون 

ة ال ختدم بضلك واحض و دكِق ثـددًة ادلًس َات يف ما ًخـَق ابرلدمات  كري اكمةل، زايدة ؿىل ذكل فإن ُذٍ اًيؼًر

.  اًيت ثـد من اًًضاظات الاكذعادًة املِمة يف اًـامل

 

                                         
1
 Buckley P.J, Casson, M , The optimal timing of foreign direct investment, Economic journal, Vol.91(March), 1981.   

2
 Buckley P.J, Casson, M, Multinational entreprise in the world economy, Edward Elgar publishing, Hampshire, England, 1991. 

 



 األساس اًيؼري ٌضلراسة: اًفعي اًثاين

 

 108 

(حمّددات اكذعادًة لكَة ) دراسات اًبيم اصلويل و ظيدوق اًيلد اصلويل 3 : 

وا دراسة ثدفلات الاس امترات األحٌبَة املبارشة،  ُياك ؿدد ال بأس بَ من اًىذاب و الاكذعادًون اطلٍن حاًو

ابألخذ بـني الاؾخبار يف جمال دراساهتم اًـوامي الاكذعادًة اًلكَة، و ثوازانت الاكذعاد اًلكي ٌضلول املضَفة ًِذٍ 

و من بني ُذٍ اصلراسات هذهر ما خاء . الاسدامثرات، وـوامي حمّددة و مؤثرة ؿىل ثدفلات الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة

. Montiel 1996 و Fernandez-Arias و دراسة لك من Horioka  1980 و  Feldsteinبَ لك من 

يف ُاثني اصلراس خني مت اس خـٌلل مذلريات اكذعادًة لكَة من خالل جتمَؽ املخلريات الاكذعادًة ادلزاَة ًألؾوان 

و جيب اإلصارة يف ُذا اًعدد أن الاكذعادًون . الاكذعادًني، و إؾعاء ظَلة لكَة ًؼاُرة الاسدامثر األحٌيب املبارش

 World و اًبيم اصلويل FMIاطلٍن كاموا  هباثني اصلراس خني و اًيت مت ذهرمه أؿالٍ، ًًمتون إىل ظيدوق اًيلد اصلويل 

bank بِة و اًخعبَلِة من خالل ، حِر أن ُاثني اصلراس خني اكهخا مبيُذني ؿىل أساس ٍلوؿة من الاخذبارات اًخجًر

َة ة مبساؿدة مٌؼٌلت دًو . اس خلراءات س يًو

َة اكهت يف دراسة لك من           Kouriإحدى أول اًخحََالت اًلكَة حملّددات ثدفلات رؤوس األموال اصلًو

َة من خالل اس خـٌلل مذلريات هلدًة، و أن ؿىل Porter 1974و   أٍن حاوال الاكذعاداين رشح ُذٍ اًخدفلات اصلًو

أساس ُذٍ اصلراسة اس خخَعا أن ُذٍ اًخدفلات ميىن ربعِا مبـدل اًفاادة احملًل، و نذا ثلريات مـدالت اًفاادة 

إن ما ميىن اس خًذاخَ من . األحٌبَة أي ارلارحِة، و نذكل بخلريات اصلخي احملًل و اذلساب ادلاري ملزيان املدفوؿات

 ُو أن اًس َاسة اًيلدًة ثَـب دورا هبريا و حمّددا ُاما ًخدفلات اًرأس املال Porter و Kouriدراسة لك من 

.األحٌيب
1

  

 اكهت ًِا خعوظَة وظفِة مبيَة ؿىل فرضَات مس خلةل و آهَة، إال أهنا Porter و Kouriإن دراسة لك من  

ًِا أمهَهتا يف ُذا اجملال و كد رحـت إٍهيا نثري من اصلراسات اًيت ثـلبهتا، و مل جسمل من الاؿرتاضات و كد ؾرفت 

، أٍن مت اًخعرق إىل اخنفاض مـدالت اًفاادة األمٍرىِة Werner 1995 و Tesarمواهجة و ثعادم مؽ أؾٌلل لك من 

                                         
1
 Kouri, P.J, Porter, M.G, International capital flows and portfolio equilibrium, Journal of political economy, Vol82, May-June 1994, 

pages 443-567. 
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ا  ي و املخوسط و اًلعري، و نذكل إىل اًرتاحؽ اطلي ؾرفَ الاكذعاد األمٍريك هناًة اًامثهٌُات، و اؾخباُر ؿىل املدى اًعًو

.هكخلريات حمّددة ًخدفلات رؤوس األموال األمٍرىِة حنو اصلول اًيامِة
1

 

من خالل اًدسَسي اًخارخيي، ميىن أن منزّي ما بني زالزة فرتات زمٌَة راُس َة، أٍن اكذعادًو ظيدوق اًيلد 

       اصلويل و اًبيم اًـاملي سامهوا بلدر وافر يف رشح ػاُرة ثدفلات رؤوس األموال ما بني اصلول، من خالل حبوث 

ة و ثعبَلِة .  و دراسات هؼًر

: Horioka  1980و  Feldstein  دراسة 3-1

ا بًلد كاما من خالل دراس هتٌل  ظرح ٍلوؿة من األس ئةل اطلي ًبلى ظداُا مذواظي إىل حد اآلن، و ميىن ذهُر

: ؿىل اًيحو اًخايل

َة ًألموال املـروضة يف اًـامل؟   ما يه درخة اذلرهَة اصلًو

ُي األموال ثًذلي ما بني اصلول اًعياؾَة حبثا ؾن رحبَة و مردودًة مؤندة، أم هدِجة اس خلالل انرب ًالدخار يف ُذٍ  

اًبضلان؟
2

 

َة و س َاسة الادخار Horioka و  Feldsteinإن   حاوال اًربط بني اًخلريات يف ثدفلات رؤوس األموال اصلًو

حِر أهنٌل افرتضا أن يف اكذعاد مفذوح مؽ فرض رضًبة مرثفـة  .يف الاكذعادات املضَفة أو املس خلبةل ًِذٍ اًخدفلات

 احملّدد يف اصلراسة ؿىل أساس املؤرش   ُوؿىل الادخار س خؤدي ُذٍ اًوضـَة إىل اخنفاض مـدل الادخار و
Y

S أٍن 

S ميثي مس خوى الادخار و Y ذما ًًذج ؾن ذكل جرسب يف الادخار احملًل أو اًوظين حنو احملًل اإلحٌليل ميثي اًياجت ،

.ارلارج، يف حني أن فرض رضًبة ؿىل الادخار مٌخفضة س َؤدي إىل خذب رؤوس أموال خارحِة أي أحٌبَة
3

 

َة ٌُل مـدل Horioka و  Feldsteinو من خالل دراسة   فإن أمه حمّددات ثدفلات رؤوس األموال اصلًو

        حسب دراس هتٌل إذا اكهت أسواق رؤوس األموال مذاكمةل . اًرضًبة ؿىل الادخار و درخة حرهَة رؤوس األموال

                                         
1
 Tesar,L.L , Werner, I.M, US equity investment in emerging stock markets, The world bank, economic review, Vol9 N°1,January 

1995, Pages 109-129. 
2
 Bordes,C, Feldstein et Horioka (1980) dix ans après ou l’intégration internationale des marchés de capitaux dans les années quatre-

vingt, Finance internationale –l’état actuel de la théorie, Ed Economica, France 1992. 
3
 Feldstein, M, Horioka, C.H, Domestic saving and international capital flows, The Economic journal, Vol90, June 1980, pages 314-

329. 
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ول من متو مٌدجمة فإهَ ال ميىن أن ٍىون ُياك ارثباط بني الادخار احملًل و الاسدامثر احملًل، الاسدامثرات يف لك بضل 

 َمْجَمؽ ؿاملي ًألموال، و نذكل ادخار لك بضل ًَيب فرص الاسدامثر Horioka و  Feldsteinخالل ما اسٌلٍ لك من 

. ؿىل املس خوى اًـاملي

َة، حِر مت اكرتاح فىرة  (اًوظيَة  )يف ُذٍ اصلراسة مت دمج اًسوق املاًَة احملََة  مؽ اًسوق املاًَة اصلًو

ة ُذا اًخحََي . الاهدماج ُذٍ من خالل اًربط بني مـدل الادخار و مـدل الاسدامثر و رظَد مزيان املدفوؿات ادلاًر

 ُو حتََي صلراسة آهَة ثيعَق من اًفىرة اًخاًَة، أن يف حاةل الاهدماج Horioka و  Feldsteinامللرتح من ظرف 

نذكل حتت ضوء فرضَة . املايل ال ميىن مبداَا أن ٍىون أي سبب ٌَرتابط اًخام ما بني الاسدامثر و الادخار ًيفس اًبضل

    اذلرهَة اًخامة ًرؤوس األموال فإن اكذعاد مـني ميىن أن ًخحعي ؿىل كروض نٌل ميىن أن ًلدم ُو بدورٍ كروض،

َة  َة )و ُذا اهعالكا من اذلاخة اًيت جس خوحهبا اًوضـَة اصلًو ، و ابًخايل فإن الاسدامثر (الارثباط مبـدالت اًفاادة اصلًو

بإماكهَ أن ٌس خجَب  (ارلاريج  )و ٍرحؽ ذكل ًىون الادخار اًـاملي . احملًل كري ملِد ابملوارد املاًَة اصلاخََة أو احملََة

. ًلك ما ًخعَبَ الاسدامثر من موارد ماًَة، و من مت فإن كرار الاسدامثر ٍرثبط فلط ابًـااد اذلدي ًالسدامثر

 حثت  اصلول و امليؼٌلت اًـاملَة ؿىل اًيؼر جبدًة يف كضَة جرسب Horioka و  Feldsteinإن أظروحة 

ي الاسدامثرات احملََة و ثعحَح لك  رؤوس األموال، و اًـمي ؿىل وضؽ كٌوات خدًدة ًالدخار اإلضايف ٍمتًو

و إن ُذٍ اصلراسة ًِا أمهَة مباكن حِر ثخجسد ُذٍ األمهَة يف ؿدة . الاخذالالت اًيت حتدث يف مزيان املدفوؿات

: مس خوايت هذهر مهنا

، فإن اًرضااب (حاةل اصلول اًعياؾَة ابرلعوص  )يف اكذعاد مفذوح أٍن حىون رؤوس األموال ممتخـة حبرهَة حِدة  

ؿىل الادخار ًخوصل ؾهنا جرسب و ُروب ًلك ادخار إضايف حنو الاكذعادات اًيت حمتخؽ برضااب مٌخفضة وسبِا ؿىل 

. الادخار

ت وازانإن اًرضااب ؿىل الادخار ثدخي مضن مىوانت اإلٍرادات ادلبااَة و اًيت ًِا أمهَهتا اًلعوى ؿىل مس خوى م 

اصلول، و من مت فإن رضااب مرثفـة ؿىل الادخار س ًَذج ؾيَ بدون صم جرسب يف املوارد املاًَة اًيت متثي وؿاء 

اًرضًبة، و ابًخايل س َحدث ُذا اًدرسب ضَاع مـخرب ال ميىن إقفاهل يف اإلٍرادات ادلبااَة ٌضلوةل  و ُذا سٌُـىس 

 . مثي ًخعبَلَ ؿىل الادخار احملًلأسَبا ؿىل اإلٍرادات اًـامة ٌضلوةل فـَهيا أن جتد مـدل رضًبة 
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َة ًرأس املال يه حِدة و اتمة، و ابًخايل فإن ٍلوع رؤوس األموال  ؿىل أساس ُذٍ اصلراسة فإن اذلرهَة اصلًو

ت . ثوزع بني اكذعادات اصلول اهعالكا من اًـااد اذلدي ًرأس املال ُذٍ اصلراسة أهخجت ؿدة جتارب ثعبَلِة حاًو

.كِاس درخة الاهدماج، من خالل كِاس درخة الارثباط بني الادخار و الاسدامثر
1

 

Feldstein  و  Horiokaاكرتحا ثلدٍر املـادةل اًخاًَة      :
ii

gdp

S
ba

gdp

I
















 

:  حبَر

i : زي اصلوةل متi .

gdp : احملًل اإلحٌليلاًياجت .










gdp

I :اًلمية املخوسعة ملـدل الاسدامثر اصلاخًل ارلام حمسوب خالل فرتة اًخحََي .










gdp

S :اًلمية املخوسعة ملـدل الادخار اًوظين اًخام  .

ُذٍ اصلراسة ثيعَق من فىرة أال و يه، ؾيدما ٍىون الادخار اإلضايف أي اًزااد ًلك دوةل ًمت اسدامثرٍ يف هفس 

اصلوةل األظََة، فإن الاخذالف يف مـدالت الاسدامثر ٌضلول جيب أن ًخعابق مؽ الاخذالف اطلي ٍىون ؿىل مس خوى 

. مـدالت الادخار، و اًيت مت ؿىل أساسِا بياء اًعَاكة اًرايضَة اًسابلة اطلهر

َة 1bابًًس بة ألحصاب ُذٍ اصلراسة، إذا اكهت اًفرضَة   ملبوةل، ُذا ًـين أن ثدفلات رؤوس األموال اصلًو

 b1ال حرثبط مبـدالت الادخار احملًل، إال أهَ يف اكذعاد ٍمتزي حبرهَة أموال حِدة و اتمة، فإن مـامي حرامك الادخار 

  جيب أن ٍىون مساواي ٌَعفر، وابًخايل خفالظة اصلراسة حمتثي يف أن مـدل الاسدامثر احملًل ال ٍرثبط ابالدخار املرتامك 

.و ُو مس خلي ؾيَ
2

 

 ؿىل فرتة زمٌَة ذمخدة ما OCDE دوةل من دول اًػ 16ُذا الاحندار اكن حمّي دراسة ثعبَلِة ًـَية مذىوهة من 

حمعورة يف اجملالbفاكهت اًلمية امللدرة ًػ . 1974 و 1960بني  85,095,0  و من مت فإن الاخذبار اًخعبَلي   

 أؾعى كمي ثلرتب من اًواحد، و مٌَ فإن الادخار احملًل ميَي إىل أن ٌسدمثر حمََا أي داخََا، و أن b ٌَمـامي

                                         
1
 Feldstein, M, and Horioka, C.H, op, cit, pages  314-329. 

2
 Bordes, C, op, cit. 
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الاخذالفات ؿىل مس خوى مـدالت الادخار خملخَف دول اًـَية حمي اصلراسة ثخعابق مؽ الاخذالفات يف مـدالت 

الاسدامثر، و مٌَ أحصاب اصلراسة اس خخَعوا هدِجة أال و يه  ُياك مِول واحض   و ثفضَي هبري السدامثر الادخار حمََا 

. أو داخََا

Feldstein  و Horioka بِة، أن ثدفلات الاسدامثرات األحٌبَة و الادخار  ثوظال من خالل دراس هتٌل اًخجًر

َة،  احملًل ٌُل مذلريان مس خلالن ؾن بـضٌِل اًبـغ، و ُذا حىت يف حاةل حرهَة اتمة و حِدة ًرؤوس األموال اصلًو

ن لك من اًباحثني كدما اس خًذاخات إنذكل أن الاسدامثر احملًل ٍرثبط أساسا مبس خوى الادخار احملًل، و من مت ف

: دراس هتٌل ؿىل اًيحو اًخايل

. اًلِود اًلاهوهَة و اًخيؼميَة ثـركي نثريا حرهَة رؤوس األموال بني اصلول 

َة اكهت هدِجة اخملاظر اًىبرية اًيت ثخـرض إٍهيا الاسدامثرات األحٌبَة يف اصلول   ضـف حرهَة رؤوس األموال اصلًو

ي د حدة ُذٍ اخملاظر ؿىل املدى اًعًو  .املضَفة و حًز

بِة بًَت أن اختاذ كرار الاسدامثر يف ارلارج ٍرثبط بلوة ابؾخبارات إسرتاثَجَة اكس خلالل اًلوة   ؿدة دراسات جتًر

ة و اًبحر ؾن أسواق خدًدة وحِا املخعورة، أو جتاوز بـغ اًلِود اًخجاًر ، أنرث مٌَ ابملؤرش ...املـرفِة و اًخىًٌو

.خعر الاسدامثر/مردودًة
1

 

: Montiel  1996  و Fernandez-Arias   دراسة3-2

من بني اصلراسات الاكذعادًة ارلاظة ابًبيم اًـاملي يف ُذا اجملال و اًيت ًِا ظابؽ اكذعادي لكي، هذهر دراسة 

 The surge in capital inflows to و اًيت اكهت بـيوان Montiel  1996  و Fernandez-Ariasلك من 

developing countries : An analytical overview. ٍا ؿىل أساس منوذج أؿد ، ُذٍ اصلراسة مت بياُؤ

Fernandez-Arias و أؾٌلل ثعبَلِة اكن كد كام هبا لك من 1995  س ية Calvo ، Leinderman و ،Reinhart 

. Khan 1993 و Schadler ،Carcivic ،Bennett و أؾٌلل 1993

 ُذا اٍمنوذج ؿىل أساس هوؿني من حمّددات ثدفلات رؤوس األموال األحٌبَة، حمّددات مرثبعة ٍىون بياء 

األول ثـخرب مبثابة مذلريات داخََة يف اٍمنوذج  . بـوامي داخََة أو حمََة و أخرى مرثبعة بـوامي خارحِة

                                         
1
 Feldstein, M, and Horioka, C.H, op, cit, pages 314-329. 
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Endogenous و اًثاهَة مذلريات خارحِة يف اٍمنوذج Exogenous  . يف ما ًخـَق ابًـوامي احملََة، فإن اصلراسة

مزّيت بني اًـوامي احملََة اًيت حرثبط مبس خوى وهوؾَة املرشوع يف حد ذاثَ و اًيت ثـرف مبحددات املردودًة، و اًـوامي 

. احملََة اًيت حرثبط ابصلوةل حمي املرشوع و اًيت ثـرف مبحددات مذـَلة ابملياخ اًـام ًألؾٌلل و الاسدامثر يف ُذٍ اصلوةل

: يف منوذج ُذٍ اصلراسة، فإن ثدفلات رؤوس األموال األحٌبَة من املفروض أن حىون ويدِجة ًـيرصٍن  و ٌُل 

املردود احملًل ًألظي الاسدامثري، و ُو بدورٍ ًرتهب من حزاني، ادلزء األول ٍمتثي يف مردود ملدر مس بلا ًألظي  .1

، و ُذٍ c، أما ادلزء اًثاين فميثي كدرة اصلوةل ؿىل جسدًد ما ؿَهيا من دًون أي   و معداكِهتا املاًَة dالاسدامثري 

10األخرية ثخلري يف اجملال اًخايل   c. 

، و يف ُذا اجملال فإن حلكفة فرظة بدًةل مرثفـة wحلكفة اًفرظة اًبدًةل ًألظول ؿىل مس خوى الاكذعاد اًـاملي  .2

.دًَي ؿىل أن ُذا الاكذعاد اكي خاذبَة ًرؤوس األموال األحٌبَة
1

 

و ؿىل أساس ما مت ذهرٍ، ثم بياء اًعَلة اًرايضَة و اًيت متثي ثدفلات رؤوس األموال األحٌبَة ؿىل اًضلك 

: اًخايل

 1,,,  SwcdfF 

: حِر أن

F :اًخدفلات اًعوؾَة ًرؤوس األموال األحٌبَة .

d :مـامي ميثي مٌاخ الاكذعاد احملًل .

c :مـامي ًوحض اًلدرة املاًَة ًالكذعاد املضَف .

w :مـامي ًوحض اًؼروف املاًَة ًالسدامثر و ثيؼمي اًسوق املاًَة .

1S :ة  .خمزون أويل ًألظول الاسدامثًر

  فإن ثدفلات رؤوس األموال ًمت حتدًدُا من خالل اًخلريات اًيت Montiel  و Fernandez-Ariasمنوذج 

 و يف ُذٍ اصلراسة مت إؾعاء ٍلوؿة اًـوامي اًيت w و c و dحتدث ؿىل مس خوى املخلريات األساس َة ٌَمنوذج و يه 

ن لك مذلري من املخلريات املذهورة يف ما س بق، و ٍىون ثوزًؽ ُذٍ اًـوامي اكآليت : ثدخي يف حىٍو

                                         
1
 Fernandez-Arias, E, Montiel, P.J, The surge in capital inflows to developing countries: An analytical overview, The world bank, 

Economic review, Vol10,N°1,January 1996, P51-77. 
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ي، مثي :dاملخلري  د من مـدل املردود امللدر مس بلا يف املدى اًعًو  و جيمؽ لك اًـوامي اًيت من صأهنا أن حًز

اًخحنك يف اًخضخم، ثوازانت  )اإلظالحات و اًخـدًالت اًَِلكَة، س َاسات حتلِق اًخوازانت الاكذعادًة اًلكَة 

... ، س َاسات الاهفذاح ؿىل األسواق املاًَة اًـاملَة، س َاسات هلدًة مذوازهة خاظة ؿىل املدى اًلعري(...املوازهة

 جيمؽ يف ظَاثَ مؤرش خدمة املدًوهَة، الاحذَاظات من اًـمةل اًعـبة، مؤرش املدًوهَة اًـامة بدالةل اًياجت :cاملخلري 

. ، و س َاسات اًخخعَط األمثي ٌَموارد املاًَة ٌضلوةلاإلحٌليلاحملًل 

 اًؼروف املاًَة احملََة و اًؼروف اًـامة ملياخ األؾٌلل و الاسدامثرات، اًلواهني اًخيؼميَة ٌَسوق املاًَة، :wاملخلري 

... مـدالت اًفاادة

 و اًبيم اصلويل اكهت مبيَة ؿىل حتََالت FMIإن اصلراسات اًيت كام هبا اكذعادًو ظيدوق اًيلد اصلويل 

ُذٍ . اكذعادًة لكَة، و ػروف اكذعادًة لكَة ماًَة أو حلِلِة، ختط اصلول املضَفة ًالسدامثرات األحٌبَة املبارشة

ة الاسدامثرات يف ُذٍ املياظق، و امللارهة ما بني ُذٍ اًـوامي احملّددة ما بني اصلول،  اًؼروف حتدد مردودًة و حًِو

من بني املخلريات املـمتدة ًرشح . ٌسمح ًيا بفِم أنرث ٌَخوخَ و اًخوزًؽ ادللرايف ًالسدامثرات األحٌبَة املبارشة يف اًـامل

: ُذٍ اًؼاُرة اًـاملَة، ميىن أن هذهر

 اإلحٌليل، مـدل اًخضخم، مـدل الادخار، مـدل اٍمنو الاكذعادي، مـدل الاسدامثر، جعز املوازهة  احملًلاًياجت

اإلحٌليل، املدًوهَة اًـمومِة بدالةل اًعادرات، احملًل اإلحٌليل، رظَد اذلساب ادلاري بدالةل اًياجت احملًل بدالةل اًياجت 

اإلحٌليل ، احذَاظي سـر اًرصف بدالةل اًعادرات، احملًل مؤرش خدمة املدًوهَة، املدًوهَة اًـمومِة بدالةل اًياجت 

.اإلحٌليلاحملًل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش بدالةل اًياجت 
1

 

اإلحٌليل، احذَاظات اًرصف بدالةل اًعادرات، خمزون احملًل مؤرش خدمة املدًوهَة، املدًوهَة اًـامة بدالةل اًياجت 

. احذَاظات اًـمةل اًعـبة جساؿدان يف كِاس املعداكِة املاًَة ٌضلوةل املضَفة ًالسدامثر األحٌيب املبارش

 اإلحٌليل هلُس من خالهل وزن الاسدامثر األحٌيب  احملًلمؤرش ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش بدالةل اًياجت

      املبارش يف اكذعاد اصلوةل املضَفة، و نذكل حندد من خالهل درخة خاذبَة ُذا الاكذعاد ًالسدامثر األحٌيب املبارش 

. ؾَيةو ثفذحَ ؿَََ، إضافة إىل اًلدرة من خالهل  حتدًد زلة املخـامَني األخاهب يف اكذعاد دوةل م

                                         
1
 Banque mondiale, L’investissement étranger et le transfert de fonds devancent la dette en tant que source de financement des pays 

en développement, Global development finance, N°266,2003. 
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: رؤًة خمخرصة ألمه اصلراسات اًسابلة:املبحر ارلامس

 

. و ثـدد ادلواهبابالجساع جمال اًخحََي اًيؼري ًؼاُرة خاذبَة دوةل مـَية ًالسدامثرات األحٌبَة املبارشة ٍمتزّي 

إن األدبَات الاكذعادًة يف ُذا املَدان جتمؽ يف ظَاهتا أمور ًِا ظةل وزَلة ابًرشاكت األحٌبَة املسدمثرة خارج حدودُا 

. اًوظيَة، و أمور أخرى حرثبط خبعوظَات مٌاخ الاسدامثر يف اًبضل املضَف أو املس خلبي ًالسدامثرات األحٌبَة املبارشة

ة ثيؼمي اًرشنة"حرحىز  ؿىل اًخيؼمي اًعياؾي و يه جسامه إىل حد هبري يف رشح و ثفسري معي اًرشاكت مذـددة " هؼًر

إذا هخلكم ُيا ؿىل اًرشاكت مذـددة ادلًس َات و اًيت ثـخرب من أمه ظور . ادلًس َات و مِاكهزيمات اإلهخاج اصلويل

ا ثؼِر إىل اًوحود مٌذ هناًة اًس خٌُات  ي اإلهخاج اصلويل و اًيت بدأت أول بوادُر ، حِر ثعورت بضلك (1960)ثدًو

   مت اجسؽ هعاكِا ًدس خحوذ ُذٍ اًرشاكت ؿىل مرانز حلرافِة مذـددة . واحض يف اًوالايت املخحدة األمٍرىِة  و بًرعاهَا

(. 1980)و واسـة يف اًـامل، و وّسـت من وضاظِا و ختععاهتا بوزرية رسًـة و اكن ذكل خََا مٌذ هناًة اًامثهٌُات 

ة ًؼاُرة اًرشاكت مذـددة ادلًس َات و اًيت اُمتت برشح امليافسة كري اًخامة و الاحذاكر  أول اًخحاًَي اًيؼًر

ة (1950)اًيت متزّيت هبا ُذٍ اًرشاكت، اكهت يف أواخر اشلسٌُات  دورة حِاة "، و ًـّي من أمهِا هؼًر

 Vernon"امليخوج
ة 1966   1  "اًـاملَة"  و هؼًر

2
 Hymer 1968 ة "ثيوع امليخوخات" و هؼًر

3
                 

Caves 1971-1974 .  و ما ُو مالحغ يف ما خيط حمخوى ُذٍ اًيؼرايت املذهورة، أهنا اصرتهت يف هلعخني

أساس َدني، أوهلِا أهنا كد اؾخًت برشح و حتََي اًسبب اطلي جيـي من رشنة مـَية رشنة ؿاملَة، أو رشنة مذـددة 

ة يف اًخحََي، أما اًيلعة اًثاهَة متثَت يف اؾامتد اًرشاكت األمٍرىِة ومنوذج  ًر ادلًس َات و يه اًيلعة األساس َة و ادلُو

. ًرشاكت دوةل مسدمثرة يف ارلارج

اًَة من اخي رشح و ثفسري ػاُرة الاسدامثر  ـّ بداًة من اًس بـَيات ػِرت حماوالت أنرث خدًة و أنرث ف

ة الاًىذَىِة  OLI أو إصىػاًَة Théorie électiqueأو الاهخلااَة  األحٌيب املبارش، و يف ُذا اًعدد جند اًيؼًر


 

                                         
1
 Vernon R, International investment and international trade in the product cycle, Quarterly journal of economics, May 1966, Vol 80, 

Issue 2, page 190. 
2
 Hymer S, La grande corporation multinationale, Revue economique, Problèmes financiers internationaux,Vol 19,N°6 Novembre 

1968. 
3
 Caves R E, Causes of direct investment : foreign firm’s sharesin Canadian and united Kingdom manutacturing industries , Review 

of economics and statistics, Vol 56, N°3 , August 1974, Page 279. 


 Paradigme OLI: O « Ownership », L « Localisation », I«Internalisation ». 
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و اًيت مسحت ًيا بفِم أنرث ًؼاُرة متوكؽ  و ارحتال اًرشاكت مذـددة  . Dunning 1974-1980-1993اطلي خاء هبا 

ة حمتثي يف هون . ادلًس َات سواء يف اصلول اًيامِة أو يف اصلول املخلدمة ة اًيت ثًبؽ من ُذٍ اًيؼًر ًر إن اًفىرة ادلُو

        س خخخار الاسدامثر يف موكؽ أو مٌعلة حلرافِة حمفزة Ownershipاًرشنة مذـددة ادلًس َات متخكل مزية هوؾَة 

و ؿىل أساس لك ما . وؾَة بأكي اًخاكًَف اإلهخاحِة املمىٌة ؿاملَانو خذابة، حىت جس خعَؽ أن جس خلي ُذٍ املزية ال

 ذهرانٍ، هَف ميىٌيا أن حندد موكؽ أو مٌعلة حلرافِة خذابة  و حمفزة ًالسدامثر األحٌيب املبارش؟ 

إن خاذبَة مٌعلة مـَية ًالسدامثر األحٌيب املبارش حرثبط مبجموؿة من املخلريات و ال ميىن حرصُا يف ؿامي 

بعفة ؿامة اصلراسات اًلِاس َة يف ُذا اجملال كد اُمتت بخلكفة اًَد اًـامةل و هوؾَهتا و نذا هوؾَة . واحد أو مذلري واحد

اًس َاسة  )اًبًِة اًخحخَة و املؤسسات اًـمومِة، و نذكل اُمتت ابصلور اطلي ثَـبَ اًس َاسات الاكذعادًة اًوظيَة 

ة، س َاسة سـر اًرصف، اًس َاسة ادلبااَة  فٌجد . The market sizeو نذكل اُمتت نثريا حبجم اًسوق  (...اًخجاًر

  Ahmed و Rootلك من أؾٌلل 
1

، و اًيت ثخىون من ٍلوؿة من املخلريات املفرسة ًالس خلعاب 1978-1979

، هوؾَة اًبًِة ( Goldberg  1972اؾامتدا ؿىل أؾٌلل  )الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اصلول، و يه جحم اًسوق 

  Mody   و wheelerنذكل أؾٌلل . اًخحخَة، الاهفذاح اًخجاري، مس خوى الاهدماج الاكذعادي، الاس خلرار اًس َايس

2
، فلد اؾمتدا ؿىل ٍلوؿة من املخلريات اًيت جرشح اًؼاُرة، و حمتثي نذكل يف جحم هبري ٌَسوق، حاكًَف مذدهَة 1992

و ُذا األخري ًـمتد أساسا ؿىل ثوفر بًِة حتخَة مذعورة و ثعور  (وحود مٌاظق ظياؾَة ) ٌََد اًـامةل، اًًس َج اًعياؾي

 . ظياؾي رسًؽ

 أن ُذٍ املخلريات حرثبط نثريا مبس خوى اًخعور الاكذعادي ٌضلوةل املضَفة Mody و wheelerًضَف لك من  

ابًًس بة ٌضلول اًيامِة . ًالسدامثر األحٌيب املبارش، و نذكل ابًلعاع اإلهخايج اطلي س خخخارٍ اًرشنة مذـددة ادلًس َات

الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًعياؿات الاًىرتوهَة ٍرثبط بلوة مؽ هوؾَة اًبًِة اًخحخَة و حاكًَف اًَد اًـامةل، أما 

ابًًس بة ٌضلول املخعورة فريثبط إىل حد بـَد حبجم اًسوق و اٍهتَئة اًعياؾَة و ُذا ًذل ؿىل أن هوؾَة اًبًِة اًخحخَة ال 

ثـخرب هكـَق ًالسدامثر األحٌيب املبارش يف اصلول املخلدمة، حِر أن اًرشاكت مذـددة ادلًس َات سدمتوكؽ فهيا مس خفِدة 

                                         
1
 Root F, Ahmed A, Empiritical determinants of manufacturing direct investment in developing countries , Economic development 

and cultural change ; Vol 27 N°N, 1979, pages 751-767. 
2
 Wheeler D, Mody A, International investment location decisions: the case of US firms, Journal of international economics,Vol 

33,N°1-2, August 1992, pages 57-76. 
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Axarloglou 1أما يف ما خيط أؾٌلل  .بذكل من هوؾَة انرب من ارلدمات ملارهة ابصلول اًيامِة
 و اطلي اؾمتد 2005 

لة  ، فذبنّي أن خاذبَة دوةل مـَية ًالسدامثر األحٌيب املبارش حرثبط إىل حد بـَد بإهخاحِة اًـمي،  panel dataؿىل ظًر

. و نذكل اًيفلات اذللِلِة اخملععة ٌَرتبَة اًـاًَة و الاس خلرار الاحامتؾي

مؽ اجساع هعاق اًـوملة، اجتِت اًًضاظات الاكذعادًة إىل اًخخعط أنرث و اًخجزؤ ؿىل كعاؿات اًسوق اًـاملَة 

Fragmentation  نذكل هؼرايت إسرتاثَجَة كعاؿات اًسوق اإلهخاحِة و اًيت خاء هبا ،Kierzowski 2 2001 

اكهت من اخي ثوضَح أنرث ًؼاُرة متوكؽ اًرشاكت مذـددة ادلًس َات و اخذَاراهتا ملياظق وضاظاهتا يف اًـامل و خاظة يف 

 و اطلي ٍرحىز Verticalو اًيؼرايت ثؼِر وحود مناذج ًالسدامثر األحٌيب املبارش من اًيوع اًـمودي . اصلول اًيامِة

و ما ُو مـروف أن الاسدامثر األحٌيب املبارش اكن أنرث رضورة ؾيدما اكهت ُياك . ؿىل ثدهَة حاكًَف ؾوامي اإلهخاج

كِود مجرهَة بني اصلول، و حىت ثخفادى اًرشاكت مذـددة ادلًس َات ثكل اًـراكِي ازلرهَة و حىدسح سوق مٌعلة مـَية 

طلكل اكهت الاكذعادايت احملمَة   . Tarif-jumpingختخار اٍمتوكؽ فهيا و مزاوةل وضاظِا ؿىل مس خواُا و ُذا ما ًـرف بػ

و امليلَلة أنرث خاذبَة و اس خلعااب ًالسدامثرات األحٌبَة املبارشة ملارهة بخكل الاكذعادايت املفذوحة ؿىل اًـامل، بـبارة 

أخرى درخة حٌلاَة اكذعاد مـني و جحم سوكَ اصلاخََة ًـخربان من أمه احملّددات الس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش، 

  و ُيا ختَق ؿالكة إحالل أو اسدبدال ما بني الاسدامثر األحٌيب املبارش و اًخعدٍر، . و الاخذَار بٌَُ و بني اًخعدٍر

و نإضافة إىل ما . Horizontalو ُذا ما ًوصل منوذج آخر ًالسدامثر األحٌيب املبارش و اطلي ُو من اًيوع األفلي

حٌوب أي –  صٌلل ابسدامثراتذهرانٍ فإن ما ٍرثبط ابالسدامثرات األحٌبَة املبارشة من اًيوع اًـمودي فِيي ثـرف نذكل 

وحِا إىل دول ادليوب و اًيت  أهنا ثخوخَ من دول اًضٌلل و اًيت يه يف اًلاًب دول مذعورة و مذلدمة ظياؾَا و حىًٌو

 ُياك ثفاوت بني دول معدر آخريه يف اًلاًب دول انمِة ثخوفر ؿىل موارد مادًة و برشًة بخاكًَف مٌخفضة، مبـىن 

إضافة إىل امذالك ؾوامي اإلهخاج،  (Dunning1993 )الاسدامثر و اصلول املضَفة هل يف ما خيط املوارد اًعبَـَة 

حاكًَف اًَد اًـامةل  و مدى ثأََُِا، ُذٍ اًـيارص ثبلى من أمه اًـوامي احملّددة و املؤثرة يف ثدفلات الاسدامثرات 

 (. Mody1992و   Helpman1984،Culem1988 ،Wheeler )األحٌبَة املبارشة من اًيوع اًـمودي

                                         
1
 Axarloglou K, What attracts foreign direct investment inflows in the united states, international trade journal, Vol 19 N°3, 2005, 

pages 285-308. 
2
 Kierzowski H, A framework for fragmentation in Arndt SW , Oxford university press,2001. 
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 فلد 2003  و آخرون Keene2001 ،Yeaple2003،Hanson و Feinbergدون أن هًىس أؾٌلل لك من 

بٌُوا ؿىل أساس مـعَات اًوالايت املخحدة األمٍرىِة أن الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة من اًيوع اًـمودي ثبلى أنرث 

حرنزيا يف بـغ اًلعاؿات مثي اًعياؿات املَاكهَىِة و اإلًىرتوهَة، و كد ارحىزت ُذٍ األؾٌلل ؿىل ملارهة بـغ اًـوامي 

املخحوكة يف الاسدامثر نخلكفة اًَد اًـامةل و حاكًَف اًيلي و وفرة ؾوامي اإلهخاج ما بني اًبضل املضَف و اًبضل األظًل 

و يف األدبَات الاكذعادًة ًالسدامثر  . (Dunning1993 و أؾٌلل OLIًلد ارحىزوا يف أؾٌلهلم ؿىل )ٌَرشنة املسدمثرة 

 ، و ُياك من ًـمتد ؿىل Brainard 1993-1997األحٌيب املبارش، ُياك من ًـمتد يف حتََهل ؿىل اًيوع األفلي مثي 

.Ries 2004 و Head و نذكل Slaughter 2001 و Hanson ، Mataloniاًيوع اًـمودي مثي 
1

 

ت حتََي و رشح خاذبَة اصلول ًالسدامثر األحٌيب املبارش مس خـمةل ؿىل اًـموم  ُياك دراسات كِاس َة حاًو

أو مـعَات مرثبعة ابملؤسسات اًياصعة يف اصلول املضَفة  (مـعَات الاكذعاد اًلكي  )مـعَات خاظة ابصلول املضَفة 

ت كِاس آاثر الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل اصلول املضَفة . (مـعَات الاكذعاد ادلزيئ  )     لك ُذٍ اصلراسات حاًو

نًس بة  fdiو من اخي حتََي اًـوامي املفرسة ًالسدامثر األحٌيب املبارش ٌس خـمي احملََون مؤرش اًػ . و حتدًد حمّدداثَ

ة من اًػ  و ذكل من اخي حتدًد جحم اًسوق ؿىل قرار أؾٌلل  gdpمئًو
2

Akinkugbe 2003 ، Asiedu
3

 2003 ، 

Singh و Jun 1995 ، Hassane و  Zatla 2001 . ميزي لك منSingh و Jun 1995 ما بني اصلول ذات  

 Akinkugbeأما . الاس خلعاب اًضـَف ًخدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش و اصلول ذات الاس خلعاب اًلوي

2003 ،Asiedu 
4

2002، Hassane و Zatla 
5

لة 2001  ٌَملارهة بني اصلول دون أي panel data  ٌس خـمَون ظًر

. متَزي

                                         
1
Joshua A,B, op,cit, pages 15-16.  

2
 Akinkugbe,O, Flow of Foreign direct investment to Hitherto Neglected developing countries , Discussion paper n°2003/02, January 

2003. 
3

 Asiedu,E,  Foreign direct investment in Africa: The role of government policy, Institutions and political instability, Department of 

economics, University of Kansas, Septembre 2003, pages 1101-1115. 
4

 Asiedu,E, On the determinants of foreign direct investment to developing countries:Is Africa different ? World developing, 2002, 

pages 107-119.  
5

 Hassane B & Zatla, N, L’IDE dans le bassin méditerranéen : ses déterminants et son effet sur la croissance économique, Faculté des 

sciences économiques d’Oran(Algérie), Marseille(France), 29 et 30 Mars 2001. 
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Bouoiyour  2007نٌل كام 
1

 بدراسة كِاس َة ختط حمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف امللرب األكىص 

Khadija Elissaouiأما . بإكعاء ارلوظعة من املخلريات املفرسة حملّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش
2

 كامت 2008 

لة   من اخي رشح ػاُرة خاذبَة امللرب األكىص ًالسدامثر األحٌيب املبارش Panal dataبدراسة كِاس َة ابس خـٌلل ظًر

 .( مالحؼة ختط اًرشاكت يف امللرب األكىص300دراسة حول  )ابس خـٌلل مـعَات الاكذعاد ادلزيئ 

.  بـغ األؾٌلل و اًـامي احملدد األسايس يف اصلراسة:4ادلدول رمق 

األؾٌلل اًـامي احملّدد األسايس 

 Mody1992و Culem1988 ،Wheelerحلكفة اًَد اًـامةل 

ن اًَد اًـامةل   Helpman1984حىٍو

 Mody1992 ،Asiedu 2002و Wheelerهوؾَة اًبًِة اًخحخَة 

 Wei 2000الاس خلرار اًس َايس و هوؾَة اًبًِة املؤسساثَة 

 Hartman1984 ،1985اًس َاسة ادلبااَة 

اًَة اًيؼام اًبييك، مراكبة حراكت األموال،  ـّ ف

اس خلرار سـر اًرصف 

Froot و Stein1991 ،Klein و Rosengren1994 ،Stevres1994 .

 :من إؿداد اًباحر من مـَومات مأخوذة من امللال: املعدر 

Nicet-Chenaf,D et Rougier,E, Attractivité comparée des territoires Marocains et Tunisiens au regard des IDE,cahier du GRES 2007-

05, Mars 2007,Page 5-6. 

 

بـد أن ثلرر اًرشنة اًـاملَة الاسدامثر خارج حدود بضلُا األظًل ثأيت املرحةل اًثاهَة و يه اخذَار اًبضل املضَف 

 آخر، و اًسؤال و اطلي ًعرح هفسَ يف ُذا اًعدد، ؿىل أساس ماذا سُمت اخذَار اًبضل املضَف؟ مبـىن السدامثراهتا

؟ هَف ميىن رشح و حتََي مدى خاذبَة بضل مـني ًالسدامثرات األحٌبَة املبارشة

 حىت وس خعَؽ رشح متوكؽ ثدفلات الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة يف بضل ما أو مٌعلة حلرافِة مـَية، من اًعـب 

 اًيت Blonigen 2005و يف األدبَات الاكذعادًة اذلدًثة جند أؾٌلل . أن جند إظار هؼري موحد ًلك اًيخاجئ اًخعبَلِة

حمتحور حول فرضَنت، واحدة ثـمتد ؿىل مناذج اكذعادًة حزاَة و اًيت ؿىل أساسِا مت رشح كرار رشنة ؿاملَة ًإلهخاج أو 

أما اًفرضَة اًثاهَة فذـمتد ؿىل مناذج اكذعادًة لكَة و اًيت من خالًِا مت حتدًد أمه . اًًضاط يف بضل أحٌيب أي يف ارلارج

                                         
1

 Bouoiyour, J, The determining factors  of  Foreign direct investment  in Morocco, Saving and development, Issue 1, 2007, pages 91-

115. 
2

 El issaoui, K, Une analyse empirique de l’attractivité du Maroc pour le capital étranger, Colloque International Rabat 17-18 octobre 

2008, pages 1-18.    
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أندت ُذٍ اصلراسة ؿىل مدى أمهَة سـر اًرصف . اًـوامي املساؿدة ؿىل خذب ثدفلات الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة

ة ؿىل ارلعوص و الاكذعاؿات ادلبااَة إضافة إىل اًلواهني و اًدرشًـات املرثبعة ابًخـامالت اًخجاًر
1

 

و ثـلِدات  ًبلى أمر كِاس مدى خاذبَة بضل مـني ًخدفلات الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة ًعرح ؿدة مضالكت

ة  مرثبعة أساسا بوحود ؿدة مذلريات ثخحنك يف درخة ادلاذبَة، و كد أػِرت ُذٍ اًعـوبة اصلراسات اًخعبَلِة و اًيؼًر

حِر أحعت Ertugal 2001  وLoewendahlاًيت اُمتت هبذا املوضوع، و كد ذهرت األدبَات الاكذعادًة أؾٌلل 

 حمّدداً ًالسدامثر األحٌيب املبارش مت حرثُهبا ؿىل أساس اؾخبارات اكذعادًة و كاهوهَة مؤسساثَة 20ُذٍ اصلراسة أنرث من 

 حِر أندت ُذٍ اصلراسات ؿىل مدى Basu 2002 و Lim 2001 ،Srinivasanو س َاس َة؛ جند نذكل أؾٌلل 

أمهَة اًـامي احملّدد اًخلََدي و احملّدد اًراُيس ًالسدامثرات األحٌبَة املبارشة أال و ُو جحم اًسوق إضافة إىل حاكًَف 

 . اًَد اًـامةل و األحور

اب ؿىل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل اصلول  (2008)إبراُمي اًسلا  ت درس أثر اإلُر من خامـة اًىًو

اب ؿىل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل  اًيامِة، و كد خرج اًباحر بوحود أثر مـيوي ساًب ذلوادث اإلُر

اب ثـخرب يف كاًة األمهَة ًخوفري اًبُئة املياس بة ًخدفلات  َة و اًوظيَة حملاربة اإلُر اصلول املضَفة، و أن ادلِود اصلًو

بروس . مس خلرة ًالسدامثر األحٌيب املبارش و الاس خفادة من اًفرص اًيت ثدِحِا مثي ُذٍ الاسدامثرات يف اصلول اًيامِة

من خامـة أس َوط مرص، ثوظي إىل أن ؿدم ثأًَد اجتاٍ اًخوحِد احملاس يب اإلكَميي  و نذكل اًرتمجة  (2008)قعاس 

َة، و اكرتح هبدًي طلكل رضورة إثباع إسرتاثَجَة ختَط بني بياء  و اس خرياد املـاًري يف ضوء  ص بَ اذلرفِة ٌَمـاًري اصلًو

ا، و ذكل مؽ مراؿاة اًخعممي املالمئ ًإلحراءات و املٌلرسات احملاسبِة مبا ًخفق       املخلريات اًبَئِة احملََة املدروسة آاثُر

 . و املخلريات اجملمتـَة ذما ًيـىس إجيااب ؿىل معداكِة اًلوامئ املاًَة ؾيد اًرشاكت األحٌبَة

من خامـة كس يعَية ادلزائر، كام بدراسة حتََََة ملياخ الاسدامثر يف ادلزائر، ثلدم يف  (2008)انيج بن حسني

هناٍهتا ببـغ امللرتحات اًيت رأى أهنا سدسامه يف حتسني مٌاخ الاسدامثر يف اصلول اًيت جسـى إىل حتسني مس خوايت 

ق رفؽ مس خوايت الاسدامثر امليخج  و ثوحهيَ حنو  اٍمنو و اًخمنَة الاكذعادًة املس خدامة و اًيت ًن ثخحلق إال ؾن ظًر

ق  اًَة، و ًمت ذكل ؾن ظًر ـّ اًلعاؿات ارلاًلة ٌَرثوة و املس خخدمة ملوارد اًبالد اًعبَـَة و املاًَة و اًبرشًة بىفاءة و ف

                                         
1
 Blonigen,B, op,cit, page 33. 
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وحود مؤسسات حِدة ثضمن احرتام كواؿد امليافسة األمر اطلي ٌسمح بخلََط حلكفة املـامالت و جضجؽ الاسدامثر 

ت حتََي ثأزري حٌلًة براءات الاخرتاع ؿىل هلي  (2008)أما ًًَل ص َخة . احملًل من خامـة ابثية ادلزائر، يف دراسة حاًو

ق الاسدامثر األحٌيب املبارش، و كد ثوظَت يف ُذٍ اصلراسة إىل اًىثري من اًيخاجئ من أمهِا أن  وحِا ؾن ظًر كي ناًخىًٌو

ق الاسدامثر األحٌيب املبارش ال خيضؽ ابًرضورة إىل كواهني حٌلًة براءات الاخرتاع بي ًخـَق  وحِا ؾن ظًر اًخىًٌو

.بؼروف أخرى مساؿدة اكًخحفزيات ادلبااَة و ارثفاع مؤرش اإلبداع
1

 

 :خامتة اًفعي

يا أن هؼِر أمهَة ادلاهب اًيؼري ٌضلراسة، اهعالكا من حتدًد  من خالل ما ثعركٌا إًََ يف ُذا اًفعي، حاًو

اًـوامي احملّددة ًالسدامثر األحٌيب املبارش سواء املرثبعة ابًبضل املضَف أو اًرشنة اًـاملَة، مت ؾرحٌا ؿىل أمه احملّددات 

ت رشح سَوك  يا ذهر خمخَف اًيؼرايت اًيت حاًو املرثبعة ابًس َاسة املاًَة و اًيت جضلك ًب ُذٍ اصلراسة، نٌل أهيا حاًو

الاسدامثر األحٌيب املبارش، و من خالل اًخحََي اًيؼري الحؼيا أن ُياك ؿدد ال ٌس هتان بَ من اًـوامي اًيت بإماكهنا 

ة ؿامة  أن ثؤثر ؿىل حدوث و ثعور ػاُرة الاسدامثر األحٌيب املبارش، و ًىن األمه من ذكل أهَ البد من وحود هؼًر

و ذكل . ميىهنا أن جتمؽ ثكل اًـوامي و احملّددات بأسَوب ؿَمي كابي ًالخذبار و اًخعبَق و من مت ميىن الاس خفادة مٌَ

راحؽ إىل أن كاًبَة اًيؼرايت اًيت ثـرضيا ًِا اؾمتدت يف بياء حمخواُا ؿىل حمّدد أو ٍلوؿة من احملّددات مؽ إٌُلل بـضِا 

. يف اًخحََي

فؼاُرة ثدفق الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة إىل اصلول املضَفة، أو ارلارخة من اصلول األم ثخـَق بىثري من 

إىل حد . اًـوامي و احملّددات سواء ثـَلت ابصلوةل املضَفة أو ابًرشنة اًـاملَة املسدمثرة خارج حدودُا اًوظيَة نٌل ذهران

ة  ة جضمي مجَؽ احملّددات، إال أن هؼًر فـىل اًرمغ .  ثبلى إىل حد هبري األكرب إىل ذكلDunningاًساؿة ال ثوخد هؼًر

من أن ثكل اًيؼرايت حرنز ؿىل أسس حتََََة حِدة و ُمربرة، ًىن كد ًععدم ثعبَلِا ؿىل أرض اًواكؽ بأمور ختاًف 

. متاما ما خاءت بَ ثكل اًيؼرايت خاظة إذا ما متت الاسدامثرات يف ػروف خمخَفة

بي أن ثكل اًيؼرايت أحِاان ما ًياكغ . فاًيؼرايت كري اكمةل و ثـعي ثفسريا حزاَا نٌل ثـمتد ؿىل مٌاجه خمخَفة

ة  بـضِا اًبـغ، و ؿَََ من املفروض اًيؼر إٍهيا أهنا جمرد آراء بدال من اهعالق وظف اًيؼرايت ؿَهيا، ألن أي هؼًر

                                         
1

، جمةل اًخمنَة  و اًس َاسات  (2008 دٌسمرب 17-16اًىوًت  )" اكذعادايت ؿاملَة يف ؿامل مذلري"  حتت ؾيوان 3اجتاُات اكذعادًة ؿاملَة "  ظاحل اًـعفور، مَخط وكااؽ مؤمتر 

 .76-72، ص (2009ًوًَو - اًـدد اًثاين- الاكذعادًة، اجملضل اذلادي ؾرش
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 اًواكؽ، و ُذا ًـود إىل أن حلي الاسدامثر األحٌيب املبارش صدًد اًخـلِد و رسًؽ اًخلري يفالبد أن جتد ًِا ثعبَلا ملٌـا 

ة واحدة من بني  ة واحدة احذواهئا، فال ثوخد هؼًر نٌل ًلعي اًىثري من اًـوامي كري املخاكفئة و اًيت ال ميىن ًيؼًر

ا جس خعَؽ إؾعاء رشح اكمي ألس باب الاسدامثر أو أصاكهل و ثعورٍ اًخارخيي، و ؿدم اًىٌلل ُذا  اًيؼرايت اًسابق ذهُر

ة  ًُس من املس خلرب بسبب اذلدازة اًًسبِة ٌَؼاُرة و ثـدد اصلوافؽ اًيت ٌضلك مهنا حزء من اًلرارات الاسدامثًر

ة الاهخلااَة ًػ  ة ؿامة ًالسدامثر Dunningٌَرشنة، حىت اًيؼًر  اًضامةل و امللبوةل صلى اًىثرٍين، فضَت يف إؾعاء هؼًر

األحٌيب املبارش، فاملفِوم اطلي ًدمج ؾيارص راحـة إىل املَىِة مؽ مزيات اٍمترنز فضي يف إؾعاء ثفسري ٌَحوكة من كِام 

اًرشنة بخفضَي اًلِام ابالسدامثر يف ارلارج، يف حني ثفضي األخرى يف ذات اًؼروف املضاهبة ؿدم الاسدامثر يف 

.ارلارج
1

    

 

 

 

  

                                         
1

 .64 و 63 رضا ؾبد اًسالم، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص 
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: ملدمة اًفعي

وايت اًخمنَة يف  اًيامِة منو اًبدلان ًُـد اٍمنو الاكذعادي حاخة مَحة ؿىل املس خوى اًـاملي، و ذلزل فإن من أًو

ادلخي و رفؽ مس خوايت الاسدامثرات و اًعادرات و خَق فرص معي أنرث و أفضي و حماوةل الاس خفادة من اًخلدم 

ويج  اًيامِة كد وضـت حتت ضلط هبري ًرفؽ هوؾَة و كابََة مواردُا إذا أرادت ثسل اًبدلانو ًُس ؾَبا أن . اًخىًٌو

اًبدلان أن ثيجز ثسل األُداف
1

ة بضلك واحض بـد الاخنفاض اذلاد اذلي ؾرفذَ .  ًلد ثرضرت اًوضـَة املاًَة ادلزائًر

، و من مت اهـىست ُذٍ اًوضـَة بضلك سَيب ؿىل الاكذعاد ادلزائري ولك، ًلد 1986أسـار اًبرتول بداًة من س ية 

اكهت أزمة ادلًون ارلارحِة خاهلة و مـركةل ٌَمنو الاكذعادي ادلزائري، األمر اذلي دفؽ ادلزائر أن ثخحرك يف أرسع 

ََة بدًةل اكي رضرا مهنا، و اكن ًزاما ؿَهيا أن ثيفذح أنرث ؿىل الاكذعاد  اآلخال من أخي ختفِف ؾبهئا و إجياد موارد متًو

اًـاملي من اخي ثدؾمي مواردُا احملََة و بـر جعةل الاسدامثرات يف ادلزائر من خدًد من خبلل الاس خـاهة ابالسدامثرات 

   ُذٍ اًس َاسة أظبحت ملبوةل إىل حد ما ملارهة ابالس خداهة املبارشة و مذاُات املدًوهَة ارلارحِة، . األحٌبَة املبارشة

و من مت اهدفـت ادلزائر من أخي ختفِف أزمة دًوهنا ارلارحِة إىل حماوةل حتلِق مسامهة ادلول و اًَِئات ادلائية يف 

إظار خدوةل دًوهنا يف مَىِة األظول اإلهخاحِة فهيا، أي اسدبدال ادلًون مبا ًلابَِا من الاسدامثرات املبارشة سواء من 

و يف ُذا اًضأن جتدر اإلصارة إىل أن بـغ ادلول اًيامِة جنحت يف حتلِق . خبلل اثفاكِات زيائَة أو مذـددة األظراف

ِا اإلهخاحِة ٌَجِات ادلائية هوس َةل  ي ببِؽ أظًو ذزل، إذ كامت بـغ ادلول مثي حرهَا و اًض ًَل و املىس َم و اًرباًز

2ًخخفِغ جحم دًوهنا ارلارحِة
 . 

إن ادلٍن اًـام ادلزائري مل ًـد كضَة رئُس َة و مضلك حساس يف خضم ارثفاع أسـار اًبرتول يف اًس يوات 

 من اًياجت احملًل اإلحٌليل يف % 29  و كد بَف 2000 من اًياجت احملًل اإلحٌليل يف س ية % 69األخرية، حِر اكن ميثي 

 ، و ًَحغ من خبلل ُذا اخنفاض مـخرب يف كمية ادلٍن اًـام ادلزائري هدِجة اًوزرية املرثفـة ألسـار اًيفط  2005س ية 

من اًياجت احملًل  % 14 ) اكن ُياك فائغ يف املزياهَة مـخرب 2005و يف هفس اًس ية أي . يف األسواق اًـاملَة

، إال أهَ إذا أمهَيا مسامهة اإلٍرادات اًبرتوًَة يف املوازهة اًـامة ٌَجزائر فِبلى اًـجز مـخرب هوؿا ما(اإلحٌليل
.

ُياك ارثفاع . 

يف جحم اًيفلات اًـامة املوهجة إىل حركِة اًبًِة اًخحخَة، إضافة إىل اإلؿاانت املاًَة املرثفـة اًيت ثلدرما ادلوةل؛ مفا ُو 

                                         
1
. 147 َلد ظاحل اًلٌريش، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص  

2
ة، الاجتاُات ادلوًَة ملواهجة أزمة ادلًون ارلارحِة ابًخعبَق ؿىل بـغ ادلول اًـربَة جمدي َلود صِاب،   .92، ص 2000، ادلار ادلامـة ًٌَرش، اإلسىٌدًر
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من  % 71  وس بة2005مبلحغ أن مسامهة اإلٍرادات اًبرتوًَة يف ادلزائر خد مـخربة حِر كد بَلت يف س ية 

ما جيب اإلصارة إًََ أن ارثفاع جحم . اإلٍرادات اإلحٌلًَة، ؿىل ؾىس إٍرادات ادلباًة اًـادًة اًيت ثبلى خد مٌخفضة

اًيفلات اًـامة يف ادلزائر هبذٍ اًوزرية اًرسًـة كد حيدث ارثفاع خعري يف وس بة اًخضخم يف اًببلد هدِجة اس خفحال 

الاكذعاد املوازي و ؿدم اًلدرة ؿىل اًخحنك يف أسـار امليخجات و ارلدمات، نٌل جيب اًـمي ؿىل إظبلح اإلدارة ادلبائَة 

ة و مواهجة ػاُرة اًلش و اٍهترب اًرضًيب برصامة و أنرث خدًة . ادلزائًر

يف ما ًخـَق ابًخعورات اًدرشًـَة ارلاظة ابالسدامثر األحٌيب املبارش معَت ادلزائر ؿىل حتلِق إظبلحات 

جرشًـَة و اًيت من بُهنا ثبين كواهني خدًدة ثخـَق ابالسدامثر بعفة ؿامة و الاسدامثر األحٌيب املبارش بعفة خاظة؛ كواهني 

    و اًبـغ اآلخر خيعَ نإظار كاهوين مس خلي ًـمي ؿىل جضجَـَ  بـضِا ًِا ؿبلكة مبارشة ابالسدامثر األحٌيب املبارش

 . و ثيؼميَ و سًذـرض ٌَمسار اًلاهوين ابًخفعَي يف املبحر األول

اإلظار اًلاهوين و املؤسسايت : املبحر األول

ةل اًيت ؿاص هتا ادلزائر، و اًثورات اًخحررًة امللاومة ٌَوحود األحٌيب فهيا  ة اًعًو ًلد اكهت ٌَمرحةل الاس خـٌلًر

و ؿىل ُذا األساس ًـبت ػروف . األثر اًىبري ؿىل هؼرة ادلزائر كِادة و صـبا إىل أي ثواخد أحٌيب َمٌِل اكن صلكَ

زورة اًخحٍرر بضلك مبارش ؿىل ثعورات ادلوةل يف ما خيط الاسدامثر األحٌيب املبارش، حِر اؾخربٍ بـغ اًلادة 

اًخارخيَني ؿىل أهَ خعر ؿىل اًس َادة اًوظيَة، نٌل هؼر إًََ بـغ اًلادة اآلخرون هؼرة أخرى بأهَ رضورة ال قيا ؾهنا 

 إىل حتََي Evianإًفِان  ًخحلِق اًخمنَة الاكذعادًة ٌَببلد، و اجتَ ُذا اًيلاش اذلي ساد ادلزائر بـد ثوكِؽ اثفاكِات

ةل ة ظًو  .مدى ثأزري رؤوس األموال األحٌبَة ؿىل الاس خلبلل الاكذعادي دلوةل ادلزائر املس خلةل بـد فرتة اس خـٌلًر

ا فلط هوس َةل ًخدخي و ثواخد ادلوةل املعدرة  و ُي ميىن اًالكم ؾن أموال أحٌبَة حماًدة، أم ميىن اؾخباُر

ًرأس املال يف اكذعاد ادلوةل املضَفة، و ًؼِر من خبلل األفاكر امللدمة يف لك من مِثاق ظرابَس و مِثاق ادلزائر 

بة و اذلذرة إىل الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة، بَلت حد اًخخوف من إماكهَة  حساس َة اًسَعة اًواحضة و هؼرهتا املًر

و هرد فـي ظبَـي ًِذٍ اًيؼرة كررت .  حتول ُذٍ الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة إىل صلك خدًد من أصاكل الاس خـٌلر

. اًسَعة اًلامئة آهذاك إخضاع املبادرات األحٌبَة ًلِود اًلاهون ادلاخًل، و اذلي ثبىن موكف حذر من لك وحود أحٌيب



 الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر: اًفعي اًثاًر

 

 125 

مفا مدى ثعابق ُذا املوكف مؽ املفِوم اًالكس َيك ًبلسدامثر األحٌيب املبارش؟ و يف حاةل اًخباٍن بني املوكفني ملاذا دلأت 

ادلزائر أظبل إىل الاسدامثر األحٌيب  املبارش؟ و ُي اكن ُذا اٌَجوء اخذَاري أم اضعراري؟ 

و مؽ مراؿاة ُاثني اًفرضَخني، ما يه األس باب اًيت دفـت ابدلزائر إىل اؾامتد ُذا املوكف اذلذر من الاسدامثر 

األحٌيب املبارش؟ و هَف اكن ثـامي كاهون الاسدامثر يف ادلزائر مؽ معََة اًخأممي ؟ و ًِذا خععت ادلوةل كاهوان خاظا 

و ُي اس خعاع ُذا اًلاهون بدرشًـاثَ اخملخَفة من حتلِق اًلاايت املرحوة و امليخؼرة مٌَ؟ و اًسؤال اذلي . ابالسدامثرات

ًعرح هفسَ، ُي اُمتت ادلزائر يف ػي اًيؼام الاصرتايك ابالسدامثر األحٌيب؟ حِر أن اًسَعة الاصرتاهَة اًلامئة بـد 

 مل حىن رممتة نثريا مبسأةل الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة، مفا ُو موكف سَعة إؿادة 1978الاس خلبلل إىل كاًة س ية 

 يف اًخحول اًخدرجيي حنو اكذعاد اًسوقادلزائرةل خاظة إذا سَميا بًِة أاًَِلكة اجتاٍ ُذٍ املس
1

 .

س يحاول من خبلل ُذا أن وس خـرض وكفة اترخيَة كاهوهَة ًؤلمور املخـَلة ابالسدامثر األحٌيب املبارش، و نٌل ذهران 

ة ضد اًخواخد اًفرويس األثر اًـمَق يف بَورة موكف ادلزائر من أي ثواخد أحٌيب رمٌل اكن  سابلا اكهت ٌَثورة ادلزائًر

ا ؿىل ثعورات ادلوةل يف ما خيط الاسدامثر األحٌيب املبارش ابرلعوص . صلكَ أو أصاكهل؛ و حرهت حرب اًخحٍرر أثُر

ة املعَلة و اًرضورة املَحة ًخحلِق اًخمنَة  حِر سـت ادلزائر مبارشة بـد الاس خلبلل إىل حماوةل اًخوفِق بني اٍمتخؽ ابذلًر

ة اًوظيَة، و ُذا 1965اًوظيَة، ًىن بـد اهلبلب   اجتِت ادلزائر من خدًد إىل اًخحنك أنرث يف مبادئ اًس َادة و اذلًر

ػِر خََا من خبلل إخضاع الاسدامثر األحٌيب املبارش مليعق اًس َادة اًوظيَة و يف هفس اًوكت وضـت كاهوان خاظا 

 .58/1111بلعاع احملروكات اذلي اس متد خذورٍ من كاهون اًبرتول اًعحراوي اًعادر مبوحب األمر 


 

63/277 األمر اًدرشًـي رمق 1
2

 :

ََة 26 املؤرخ يف 63/277  من خبلل األمر رمق  و املخـَق ابالسدامثر، ًؼِر وضؽ الاسدامثر األحٌيب 1963حًو

املبارش و هَف ثأثر بؼروف اذلنك اًسائدة آهذاك؛ حِر اؾمتد اًرئُس بن بةل س َاسة حزاوج املعاحل اًوظيَة و رضورة 

   و ًىن ُذٍ اًس َاسة ُؾوضت بس َاسة إخضاع الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل مٌعق اًس َادة اًوظيَة . حتلِق اًخمنَة

                                         
1
. 164 جعة ادلَبليل، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص  


ق إرشاك اًلعاع ارلاص يف ٍلوع اًخمنَة ت اإلدارة اًفروس َة من خبلل ما ُؾرف مبخعط كس يعَية، حتلِق اًخمنَة يف ادلزائر ؾن ظًر نٌل أهنا يف اًس ية املواًَة أي يف        .  حاًو

لِا و كد اس خفادت الاسدامثرات امليجزة خبلل ثسل اًفرتة من مزااي 1959 مارس 21 لِة و اًيت حتوًت بـد ذزل إىل مىذب الاسدامثر يف إفًر  أؿدت هتَئة اجملمـات اًعياؾَة اإلفًر

 .  ثفضَََة و رضائب أكي
2
دة اًرمسَة رمق 1963 حوًََة 26 املؤرخ يف 63/277 األمر اًدرشًـي رمق     .1963 أوت 2 ،  املؤرخة يف 53 ، ادلًر
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ت فروسا حٌلًة ذمخَاكهتا من رشاكت خاظة ثسل اًيت اكهت ثًضط يف كعاع احملروكات . و ُذا بـد الاهلبلب و ًلد حاًو

ة و اًعبَـَة من  من خبلل اثفاكِات إفِان و اًيت هعت ؿىل رضورة احملافؼة ؿىل اذللوق املىدس بة ًؤلصخاص املـيًو

.  ادلًس َة اًفروس َة، و رضورة مضارنة فروسا يف حمنَة ادلزائر املس خلةل يف صلك مساؿدات ماًَة و هلدًة خمخَفة

 و رمغ أن ادلزائر ظادكت ؿىل ُذا إال أهَ مل ٍىن ًـىس إرادهتا، حِر اؾخربت ادلزائر آهذاك الاسدامثر 

 1964و ًؤند ذزل مِثاق ادلزائر ًس ية . األحٌيب املبارش مبثابة اذلاحز و اًـائق و حىت ارلعر ؿىل اًس َادة اًوظيَة

اًَة ُذٍ اًرشاكت ذات الاكذعاد اخملخَط من حِر مدى مسامههتا يف حتلِق  ـّ ؾيدما هط ؿىل أهَ جيب حتََي فائدة و ف

ة ة احملََة املرثبعة ابالمربايًَة الاس خـٌلًر .  معَحة اًضـب و ًُس معَحة اًربحواًز

ن  و يف ُذا اإلظار أخضـت ادلزائر الاسدامثر األحٌيب املبارش دلفرت أؾباء ًَزتم بَ اًرشًم األحٌيب ابًخىٍو

اًخلين ًئلظارات احملََة بلرض ثأََُِا مس خلببل ًدس َري الاكذعاد اًوظين، و يف هفس اًوكت رشؾت ادلزائر يف ثأممي 

األمبلك اًضاقرة ٌَمـمٍرن و الاس خلبلالت  اًفبلحِة املمَونة من ظرف األخاهب
1

و رمغ ما ؾرفذَ ادلزائر من ثأماميت . 

ََة 26 املؤرخ يف 63/277يف ثسل اًفرتة، أظدرت كاهون رمق   و املخـَق ابالسدامثر األحٌيب املبارش اذلي 1963 حًو

ة انرب يف حرنة رؤوس األموال األحٌبَة يف ادلزائر ة .  دؾى إىل حًر و من خبلل ُذا ًؼِر ذزل الاؿرتاف اًًس يب حبًر

ة الاسدامثر األحٌيب املبارش برشط ؿدم  الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر، حِر أن املرشع ادلزائري اؿرتف حبًر

...إخبلهل ابًيؼام اًـام و بلواؿد اًخأسُس امليعوص ؿَهيا يف اًلواهني و اًخيؼاميت ادلاخََة
2

 و حرنزي املرشع ؿىل مبدأ 

ة الاسدامثر ًؼِر اؾامتد ادلزائر املفِوم اٌََربايل ًبلسدامثر األحٌيب املبارش حبَر ًخضح ذزل خََا من خبلل مواد  حًر

ة"مععَح "حِر ًربز ذزل من اس خـٌلل . كاهون الاسدامثر ألنرث من س خة مرات يف هط جرشًـي ال ثخـدى " اذلًر

و من حِر متدًد هعاق ثعبَق اًلاهون إىل اكفة رؤوس األموال األحٌبَة دون متَزي و رمٌل اكن   مادة،37موادٍ اًػ 

ا،  و من حِر حىٌرس ُذا اًلاهون ًلاؿدة املساواة فامي بني املسدمثٍرن خاظة يف ما ًخـَق ابألؾباء اًرضًبِة  و مل  معدُر

ة بـدة ضٌلانت حسب ما ثذُب إًََ املادة اًسادسة و ما ًَهيا من كاهون  ٍىذف املرشع بذزل بي أحاط مبدأ اذلًر

"الاسدامثر
3

  .

                                         
1
 .  1963 أنخوبر 01 املؤرخ يف 388/ 63 مرسوم ثيفِذي  رمق  

 
2
.   و املخـَق ابالسدامثر1963 حوًََة 26 املؤرخ يف 63/277األمر اًدرشًـي رمق  

3
 .169 و 168 جعة ادلَبليل ،مرحؽ س بق ذهرٍ ، ص  
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املبارش  فإن الاسدامثر األحٌيب63/277و من خبلل األمر اًدرشًـي 


ي ًرؤوس أموال  ، ُو ؾبارة ؾن حتًو

ة يف الاسدامثر و املساواة يف املـامةل  و اسلاًة ضد  ي اسدامثرات مٌخجة ابدلزائر، ؿىل أساس اذلًر األحٌبَة، بلرض متًو

ة .اخملاظر كري اًخجاًر


 

 :  63/277 ضٌلانت األمر اًدرشًـي رمق 1-1

: ٌس خفِد املسدمثر األحٌيب يف ادلزائر من خبلل ُذا األمر اًدرشًـي، من هوؿني من اًضٌلانت

ا، و بعدد ذمارسة اًًضاط : اًضٌلانت اًـامة ثعبق ُذٍ اًضٌلانت ؿىل اكفة رؤوس األموال األحٌبَة رمٌل اكن معدُر

ة الاسدامثر، برشط ؿدم املساس ابًيؼام ادلاخًل اًـام، نٌل ٌس خفِد املسدمثر األحٌيب من  ٍمتخؽ املسدمثر األحٌيب حبًر

ة اًخيلي و اًخحدًد اذلر ملاكن إكامذَ و إكامة مس خخدمَِ، مؽ اٍمتخؽ حبق املساواة يف املـامةل خاظة أمام األحاكم  حًر

ادلبائَة، أي أهَ ًَلي لك امذَاز هدِجة ادلًس َة
1

   .

ختخَف ُذٍ اًضٌلانت حسب هَفِة ثدخي الاسدامثر األحٌيب املبارش و يف ُذا اجملال، مزّي املرشع : اًضٌلانت ارلاظة

ادلزائري بني املؤسسات األحٌبَة املـمتدة و املؤسسات األحٌبَة املًضأة مبوحب اثفاكِة
2

، حِر حمتخؽ لك مهنا بضٌلانت 

. خاظة

ٌضرتط املرشع ؿىل املسدمثر ًبلس خفادة من اًضٌلانت أن : اًضٌلانت ارلاظة املميوحة ٌَمؤسسات األحٌبَة املـمتدة-1

. ًخحعي ؿىل اؾامتد من اًسَعة اخملخعة، و ذزل إما بلرض إوضاء مؤسسة خدًدة و إما ًخوس َؽ مؤسسة موحودة أظبل

و مييح الاؾامتد بياءا ؿىل ظَب من املسدمثر األحٌيب و موخَ إىل اٌَجية اًوظيَة ًبلسدامثر، و اًيت ثدضلك من املدٍر 

ية و اًبيم املرنزي،  اًـام ٌَخخعَط و ادلراسات الاكذعادًة، رئُسا من مدراء اًخعيَؽ و املزياهَة و اًلرض و ارلًز

  اًعيدوق ادلزائري ٌَخمنَة و ذمثَني ؾن وزارات اًـمي و ارلارحِة و إؿادة اًبياء و أًضا ذمثَني ؾن اًسَعة اًدرشًـَة 

ني و ما ًبلحغ ؿىل ُذٍ اًدضىِةل ظلَان اًعابؽ اًخلين ؿىل أؾضاهئا، و حىذفي . و ذمثي ؾن الاحتاد اًـام ٌَـٌلل ادلزائًر

                                         


، فإن املسدمثر األحٌيب ُو لك خشط ظبَـي أو مـيوي من خًس َة أحٌبَة، و اإلصاكل اذلي ًعرح ُو ذزل اًخـَق 63/277 من خبلل املادة اًثاًثة من األمر اًدرشًـي رمق 

ا(اًرشاكت)جبًس َة األصخاص املـيوًني  َة ًخحدًد ذزل ال ًدسؽ اجملال ُيا ذلهُر  مـَار امللر 63/277و كد ثبىن املرشع ادلزائري من خبلل كاهون .،  ُياك ؿدة مـاًري دًو

 ...  62/166الاحامتؾي متاص َا مؽ ما ُو مـمول بَ يف اًلاهون اًفرويس اذلي مت متدًد اًـمي بَ مبوحب كاهون 


 . ثدخي ُذٍ األمور مضن اًضٌلانت اًلاهوهَة ًبلسدامثر األحٌيب
1
 ثيط ؿىل أهَ ال ًمت ىزع املَىِة إال يف إظار أحاكم كاهوهَة، و ؾيدما ثدساوى كمية األرابح اًعافِة مؽ كمية رؤوس األموال املس خوردة ، حِر 63/277 املادة اًسادسة من األمر  

. خياظب ُذا اًيط أساسا املسدمثٍرن األخاهب
2
 .26 ص ،مرحؽ س بق ذهرٍ،  ؿََوش كربوع نٌلل 
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ُذٍ اٌَجية بإظدار رأهيا بضأن ظَب الاسدامثر و ؾيدئذ ًلوم اًوزٍر اًويص ؿىل اًلعاع بإظدار ملررة الاؾامتد، اًيت 

حتخوي ؿىل اًضٌلانت امللررة ٌَمسدمثر، حسب حمي اًعَب، فإذا ثـَق األمر مبجرد ثوس َؽ ملؤسسة موحودة فبل ثخـدى 

د ؾيادض و هخاجئ اًًضاط املـمتد، نٌل جيب ؿىل امللررة اًخأصري ؿىل برانمج  اًضٌلانت دائرة ُذا اًخوس َؽ، و برشط ثفًر

ن املخـَق بَ من كبي املسدمثر و نذا إًزامَ بإخضاع ُذا اًًضاط ًركابة  ادلوةل  الاسدامثر املزمؽ إوضاؤٍ و اًخىٍو
1

حمتثي . 

 :أمه اًضٌلانت اًيت ختط ملررة الاؾامتد ما ًًل

 اٍمتخؽ حبٌلًة مجرهَة جسمح ٌَمؤسسة األحٌبَة املـمتدة مواهجة امليافسة األحٌبَة أو ارلارحِة. 

  اذلق يف اذلعول ؿىل كروض من اًَِئات املاًَة ٌدلوةل برشط أن جس خلي ُذٍ اًلروض يف معََات اًخجِزي

و املبلحغ أن اًيط اًدرشًـي يف ُذا اإلظار خاء خال من أي حتدًد . و أن ال ًمت اٌَجوء إٍهيا إال يف حاةل اًرضورة

 .ذلاالت اًرضورة املذهورة أؿبلٍ

 ة يف ظَبَات ادلوةل اخملععة ٌَعفلات اًـمومِة املخـَلة ابألصلال أو اًخورًدات ًو اٍمتخؽ حبق األًو
2

      . 

نٌل أهَ إضافة إىل ما ذهرانٍ يف ما س بق، ٌس خفِد املسدمثر األحٌيب املـمتد من إؾفاءات لكَة أو حزئَة من حلوق 

اًيلي املفروضة ؿىل اندساب اًـلارات اخملععة إلوضاء و ثوس َؽ املؤسسة املـمتدة، و من ختفِغ لكي أو حزيئ ؿىل 

اكفة اًرسوم و اًرضائب أاي اكهت ظبَـهتا احملعةل أو يف ظور اًخحعَي و ذزل ملدة مخس س يوات نأكىص مدة، و ميس 

اًخخفِغ نذزل اذللوق و اًرسوم و اًرضائب املمىن فرضِا ؿىل مـدات اًخجِزي املس خوردة من ظرف املؤسسة املـمتدة 

و ثخـِد ادلوةل ابًرد اًلكي أو ادلزيئ ٌَرمس ؿىل اإلهخاج احملعي ؿىل مضرتايهتا من ُذٍ . ًلرض اإلوضاء أو اًخوس َؽ

ا ًِذا اًلرار أن ثأخذ بـني . املـدات و حتدد هَفِات الاس خفادة من اًخخفِضات و ًخـني ؿىل وزارة املاًَة كبي إظداُر

ا حسب ظبَـة لك  الاؾخبار اًلدرة اًدضلَََة ًبلسدامثر و ذزل من حِر ؿدد مٌاظب اًـمي ادلامئة املزمؽ إوضاُؤ

وضاط، و اآلاثر كري املبارشة ؿىل اًًضاظات اًخوكَََة أو جحم اإلهخاج اخملعط ٌَخعدٍر ٌَحَول حمّي اًواردات، و مدى 

ن اًَد اًـامةل احملََة، و أخريا جحم رأس املال ادلدًد املس خورد .مسامهة الاسدامثر يف حىٍو


  

                                         
1
 Laggoune,  w, La réforme du régime juridique des investissements privés, revue algérienne N2/1989, page 55  et page 59  

2
 . 175 و ص 174 جعة ادلَبليل، مرحؽ س بق ذهرٍ ، ص  


د من املـَومات ؿد إىل املادة رمق   . و املخـَق ابالسدامثر63/277 من اًلاهون رمق 19 ملًز
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و املبلحغ ؿىل ُذٍ اًـيادض، أهنا مبثابة اًزتامات ثخحمَِا املؤسسة األحٌبَة املـمتدة يف ادلزائر، حِر أهنا مَزمة 

ن  ن و حركِة اًَد اًـامةل احملََة، ويف حاةل ؿدم الاًزتام بذزل ثخحمي املؤسسات األحٌبَة أداء رمس اًخىٍو بضٌلن حىٍو

وحِا أو إص باع حاحِات اًساكن. املِين و من . نذزل يه مَزمة ابملسامهة يف اًخمنَة اًوظيَة من خبلل خَب اًخىًٌو

خبلل ُذا، ًخضح خََا أن املسدمثر األحٌيب يف ادلزائر آهذاك اكن خيضؽ ًركابة ادلوةل من حِر مٌاجه و أساًَب ثيفِذ 

. اًربانمج املؤرش ؿَََ من كبي اًوزارة اًوظَة ؿىل اًلعاع

ق اثفاكِة- 2 د جحم :  اًضٌلانت ارلاظة املميوحة ٌَمؤسسات املًضأة ؾن ظًر حرثبط ُذٍ اًضٌلانت ابملؤسسات اًيت ًٍز

 فرويس خدًد و كابةل ٌَخحلِق خبلل زبلث س يوات، و من ثأسُس ُذا اًيوع من كاسدامثراهتا كمية مخسة مبلًني فرن

ًمت ؿىل أساسِا حتدًد مجَؽ حلوق و اًزتامات . املؤسسات ًخعَب ؾلد اثفاكِة مَحلة بني ادلوةل و املؤسسة األحٌبَة

ة خاظة حسب ظبَـة و ذمزيات .لك من ظريف الاثفاكِة نٌل ميىن أن حتخوي ُذٍ الاثفاكِة ؿىل ضٌلانت اكذعادًة و جتاًر

ي كروض ادلوةل املميوحة  لك اسدامثر و ميىن أن ثخضمن الاثفاكِة أًضا مسامهة ادلوةل يف األرابح و إماكهَة حتًو

كري أن إبرام ُذٍ الاثفاكِة ال ًـفي املؤسسة ." ٌَمؤسسة إىل مساٌُلت يف األرابح أو أسِم يف رأس املال الاحامتؾي ًِا

."األحٌبَة من رشط الاؾامتد املس بق و اذلي ًمت بيفس اًىِفِات اًيت ختضؽ ًِا املؤسسة املـمتدة
1

  

 املخـَق ابالسدامثر، ٌضرتط يف ُذا اًيوع من 63/277 من األمر اًدرشًـي رمق 18و من خبلل املادة رمق 

املؤسسات أن جسامه يف جضلَي اًَد اًـامةل احملََة و بعفة دامئة و أن ال ًلي ؿدد اًـٌلل احملََني ؾن مئة ؿامي دامئ، نٌل 

ة يف اخملععات و اًربامج امللررة من كبي اًسَعة اًـمومِة، و يف  ًو جيب ؿَهيا ذمارسة وضاط اكذعادي حيضا ابألًو

. املياظق اًيت س بق و أن حددهتا ُذٍ اًربامج و اخملععات

جس خفِد املؤسسات من هؼام حبايئ مس خلر ملدة ال ثخجاوز مخسة ؾرش س ية ابخداء من اترخي الاؾامتد، و ًضمن 

     ُذا اًيؼام ملؤسسات الاثفاكِة ثبات و اس خلرار أؾباهئا ادلبائَة، رمٌل اكهت ظبَـهتا و اًياجتة مبارشة ؾن اًرضائب 

      و اًرسوم و اإلاتوات، و من كري أن ًفرض ؿَهيا رضائب أؿىل من ثسل امليعوص ؿَهيا يف اًلاهون ادلبايئ اًـادي 

    و بضأن اًدسَِبلت املاًَة جس خفِد املؤسسات األحٌبَة من ختفِغ يف وس بة اًفوائد ؿىل كروض اًخجِزي املخوسعة 

                                         
1
.  املخـَق ابالسدامثر63/276 من اًلاهون رمق 17املادة رمق  
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ةل األخي ة ًًضاظِا  ؿىل ذزلإضافة." و ظًو َة اًرضوًر  جس خفِد املؤسسات من ختفِضات ؿىل وارداهتا من املوارد األًو

ا يف اًسوق احملََة و حىون ُذٍ اًخخفِضات ؿىل صلك إؾفاء لكي أو حزيئ من اًرسوم ازلرهَة ".رشًعة ؿدم ثوفُر
1

 

 هّؼم املرشع كضَة ثأسُس ُذا اًيوع من اًرشاكت من خبلل ما :اًضٌلانت ارلاظة ابًرشاكت ذات الاكذعاد اخملخَط- 3

ا املرشع هوس َةل جسمح ٌدلوةل ابًخدخي يف حلي الاس امترات  خاء يف اًلسم اًرابؽ من كاهون الاسدامثر، و كد اؾخرُب

امليخجة و ًمت اًخدخي من خبلل املسامهة يف رأس مال املؤسسة األحٌبَة، و هتدف ُذٍ املسامهة حسب املرشع 

ة الاكذعاد الاصرتايك آهذاك و ثدضلك مسامهة ادلوةل يف رأس املال الاحامتؾي ٌَرشاكت ذات . ادلزائري إىل ثلًو

ة و جس خفِد ُذٍ هبا. الاكذعاد اخملخَط من حعط ؾًَِة أو هلدًة أو ؾيادض مـيًو


، أما املؤسسات اًيت ثـَد اسدامثر 

ا داخي  ة ؿىل ُذٍ األموال املـاد اسدامثُر أرابهحا فلد أؾفاُا املرشع من دفؽ اًرمس ؿىل األرابح اًعياؾَة و اًخجاًر

. اًرشاكت من اكفة اًضٌلانت امليعوص ؿَهيا يف كاهون الاسدامثر

ي األرابح و رؤوس األموال  و ما جيب اإلصارة إًََ أن اًدرشًؽ ادلزائري كد أكر حبق اًرشاكت األحٌبَة يف حتًو

إضافة إىل ُذا كد اؿرتف املرشع ادلزائري حبق الاس خفادة من ضٌلانت .  اًببلد هبا يفيف إظار اًدرشًـات املـمول

َة املعادق ؿَهيا من ظرف ادلزائر، إذا ما اكهت ُذٍ اًضٌلانت  الاثفاكِات املدرخة مضن املـاُدات أو الاثفاكِات ادلًو

.  أنرث فائدة ًِذٍ اًرشاكت األحٌبَة من ثسل امليعوص ؿَهيا يف كاهون الاسدامثر

اًَة األمر اًدرشًـي رمق 1-2 ـّ  :63/277  ف

 من خبلل لك ما ذهرانٍ، فإن اًسؤال اذلي ًعرح هفسَ بإذلاح ُي اكهت ضٌلانت ُذا اًلاهون جمدًة دلذب الاسدامثر 

ِِل أنرث اهخـاصا؟   ـْ األحٌيب املبارش يف ادلزائر، و َح

و ميىن اؾخبار أن ُذا اًلاهون مل حيلق "مل ٍرىق الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر يف ثسل اًفرتة إىل ما ُو معَوب، 

: أُدافَ املسعرة و ٍرحؽ ذزل إىل س ببني رئُس َني ٌُل

 .ؿدم زلة اًرشاكت األحٌبَة يف هؼام رؤوس األموال األحٌبَة .1

     هلط املوارد احملََة، مؽ اكرتان ذزل بضَق اًسوق اًوظيَة، و اًيت ال ثخجاوز ظاكهتا آهذاك حدود اًلامئ آهذاك،  .2

و اذلي زاوج ما بني حرنة اًخأممي اًيت مست بـغ املعاحل األحٌبَة و كاهون الاسدامثر اذلي ٌسـى إىل خذب ؾرشة 

                                         
1
.  املخـَق ابالسدامثر63/277 من األمر اًدرشًـي رمق 10 املادة رمق  


  .62/166 ارثبعت ُذٍ اًدرشًـات ابًلاهون اًفرويس املـمول بَ مبوحب األمر رمق 



 الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر: اًفعي اًثاًر

 

 131 

مبلًني مس هتسل و املبلحغ أن اًسَعة اًـمومِة ذاهتا، اؿرتفت بفضي ُذا اًلاهون حِر سارؾت إىل إًلائَ بـد 

 1965 حوان 19اهلبلب 
1

 ." 

 66/284 األمر اًدرشًـي رمق 2
2

 

 ػِرت ٌَوحود هؼرة خدًدة و خمخَفة ملفِوم اًخمنَة الاكذعادًة يف ادلزائر، 19/06/1965مبارشة بـد اهلبلب 

حِر اكن اًلرض مهنا ابدلرخة األوىل ُو إخراج الاكذعاد اًوظين آهذاك من اًلوكـة إن حص اًخـبري اًيت حرنخَ فهيا 

 و حسب جمَس اًثورة. فروسا


 يف ثسل اًفرتة اكن الاكذعاد ادلزائري ًـُش حاةل من اًفوىض و ال ميىن ارلروج مهنا 

و ؿىل أساس ُذٍ اًخعورات ادلدًدة . إال ابىهتاج اًيؼام الاصرتايك اذلي ًعابق واكؽ و حلائق ادلزائر املس خلةل حدًثا

، و اسدبداهل بلاهون خدًد ًـَد اًيؼر يف اًيؼام اًلاهوين 63/277امليهتجة ابدر جمَس اًثورة بإًلاء األمر اًدرشًـي  رمق 

ًبلسدامثر، و حىت ال ًخأثر اًرأس املال األحٌيب هبذا الاىهتاج ادلدًد كامت ادلزائر بعمأهة املسدمثٍرن األخاهب مبا ًخـَق 

إال أن ما ُو واحض من . وضاظاهتم داخي ادلزائر و أن ُذٍ اًخلَريات ًن متس حلوكِم املىدس بة يف ػي اًيؼام اًسابق

 أن زلة األخاهب أظبحت مذذبذبة، حِر أن ُذا اًلاهون ٍريم إىل إخضاع الاسدامثر 66/284خبلل األمر اًدرشًـي 

ة الاسدامثر من هجة، و حرص  األحٌيب مليعق اًس َادة اًوظيَة، و ذزل ؿىل أساس إحبلل هؼام اًركابة حمّي هؼام حًر

 .اًخـاون ادلويل يف إظار اًرشاكت ذات الاكذعاد اخملخَط من هجة أخرى

ة الاسدامثر2-1 :   اسدبدال هؼام اًركابة حمّي هؼام حًر

ا  اؾمتدت ادلزائر يف بَان اًلاهون ادلدًد ًبلسدامثر ؿىل فىرة، أن جناح اًلاهون مرثبط حبجم اًضٌلانت اًيت ًوفُر

ة  ة و ثواظي يف ثعبَق هؼام حًر اًرأس املال األحٌيب و احملًل نذزل، ومن خبلل ُذا ًؼِر أهَ مبدئَا ُياك اس متراًر

.  خياًف متاما ُذٍ اًفىرة66/284الاسدامثر إال أن ما ُو موحود يف األمر اًدرشًـي 

ة الاسدامثر، إىل رضورة إخضاع الاسدامثر األحٌيب مليعق   و جسدٌد معََة اسدبدال هؼام اًركابة ماكن هؼام حًر

ة اًس َادة أو إو ارحاكزا ؿىل ُذا ف. اًس َادة ًو ن ُذا حيسم األمر يف ما خيط اًفعي بني مسأًخني ُامذني أال و ٌُل أًو

                                         
1
 . 182 و ص 181 جعة ادلَبليل، مرحؽ س بق ذهرٍ ، ص  

2
دة رمسَة رمق 1966 سبمترب 15 املؤرخ يف 66/284األمر اًدرشًـي رمق    . 901 ، ص 1966 سبمترب 17 املؤرخة يف 80 ، حًر


 ًلد هط بَان جمَس اًثورة ؿىل اًـمي ؿىل اختاذ إحراءات حازمة إلخراج ادلوةل من أزمهتا الاكذعادًة اًضامةل، و اًيت جتَت يف اخنفاض مس خوى اإلهخاج و اًفساد اًواحض يف 

َة ًِا و اًيت ثخـَق أساسا حبلوق اًرشاكت األحٌبَة  ا، من هجة و ًعمنئ يف هفس اًوكت رشاكء ادلزائر بـدم مساس ُذٍ اإلحراءات ابالًزتامات ادلًو اس خلبلل األموال و اسدامثُر

 .اًيت ثًضط يف اًرتاب اًوظين من هجة أخرى
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ة اًخمنَة يف ادلزائر و مدى ارثباط معََات اًخمنَة و دفؽ جعةل اًخعور يف ادلزائر بس َادهتا و حٍرهتا ًو ًلد اكهت اًخمنَة . أًو

و أظبح ػاُرا . ؾيرص مدساو مؽ اًس َادة اًوظيَة يف ما س بق، إال أن اًخحول أظبح واحض يف ما خيط ُذا اًلاهون

ة ارلاظة ٌَببلد و اًخلََط من اًخواخد األحٌيب  ِا إىل دفؽ جعةل اًخمنَة ابؾامتدُا ؿىل اًعاكات اذلًَو رقبة ادلزائر و مًِو

ة، و ابًخايل يف خضم ُذا اًلاهون بدأ الاسدامثر األحٌيب يف ادلزائر ًرتاحؽ     يف بـغ اًلعاؿات املعيفة بأهنا كري حًِو

.و ًفلد اس خلبلًَخَ اجتاٍ اًسَعة اًـمومِة، و ثأيت يف موضـِا ثبـَة مزدوخة


 ًلد جتَت اًخبـَة الاكذعادًة يف ادلزائر 

من خبلل مٌح بـغ اًضٌلانت اًلاهوهَة ًبلسدامثر األحٌيب، اذلي ٌسامه بًضاظاثَ يف زايدة جتِزيات اًببلد حسب ما 

غ ؾن اًخأممي املىرس يف هط املادة  جضري إًََ اًفلرة األخرية من هط املادة اًرابـة من كاهون الاسدامثر، و حيخي اًخـًو

ر اًضٌلانت، إذ ال ٍىون ُذا اًخأممي مرشوؿا إال إذا اكن مرثبعا مبعَحة ؿامة، ثفرض ؿىل ادلوةل  اًسادسة حُو

غ  اسرتخاع أمبلك املؤسسة األحٌبَة يف صلك هط جرشًـي ًضمن ٌَمسدمثر األحٌيب اذلق يف اذلعول ؿىل اًخـًو

غ مساوي ًؤلظول اًعافِة ٌَمؤسسة نٌل حددُا ارلبري خبلل اخي أكعاٍ جسـة أصِر، ٍىون ُذا اًخـًو
1

 نٌل ٌضرتط 

ي يف حاةل إذا ما اكن الاسدامثر مٌجز برؤوس أموال أحٌبَة، و اكن اذلائز هل  غ أن ٍىون كاببل ٌَخحًو يف مبَف اًخـًو

.خشط أحٌيب


 و بياءا ؿىل ُذا اًيط اًلاهوين، ميىن ٌَمسدمثر األحٌيب الاس خفادة من ُذٍ اسلاًة فور حعوهل ؿىل 

كري أن املؤسس حيدد مفِوم ُذٍ اسلاًة يف ثسل اسلاًة . الاؾامتد و اذلي ٍىس بَ رشؾَة اإلكامة و الاسدامثر ابدلزائر

اخملوةل ًؤلفراد و األموال، و يه إصارة إىل مبدأ املساواة يف املـامةل بٌَُ و بني ارلواص اًوظيَني امليعوص ؿَهيا يف املادة 

اًـارشة من كاهون الاسدامثر، ًىن ُذٍ املساواة كد جتـِل خيضؽ أًضا ًبـغ اًلِود اًيت متس هؼام املَىِة ارلاظة 

 من ادلس خور و املخـَلة بفىرة اٍمتَزي بني املَىِة ارلاظة الاس خلبلًَة 16اًوظيَة، و اًيت أوردُا املؤسس يف هط املادة 

و املَىِة ارلاظة كري الاس خلبلًَة، و ثعبَق ُذٍ اًفىرة ؿىل الاسدامثر األحٌيب املبارش كد ٍىون حمدودا و ًىٌَ ذمىن،  

و يف بـغ اذلاالت ٌَحق يف  . و ًرتثب ؾيَ فلدان املسدمثر األحٌيب اذلائز ؿىل مَىِة خاظة اس خلبلًَة ٌَحق يف اسلاًة

غ يف حاةل اًخأممي و مثي ُذا الاس خًذاج نفِي بإدخال اًضم إىل هفس َة املسدمثر األحٌيب خعوظا يف ػي  اًخـًو

                                         


يف صلك اؾامتد  ( و كاًبا ما ًخـَق الاسدامثر بخدخي اًرشاكت و ًُس األصخاص اًعبَـَني 66/284 من اًلاهون رمق 27 إىل 20املواد  ) ثبـَة مزدوخة هـين هبا ثبـَة كاهوهَة 

 .يف صلك ُميية ؿىل رأس مال الاسدامثر املضرتك، و ٌُل ثبـخان أمَهتٌل اًـلِدة الاصرتاهَة آهذاك ( 66/284 من األمر رمق 08املادة  )مس بق و أخرى ثبـَة اكذعادًة 
1
. 66/284 املادة اًثامٌة من األمر اًدرشًـي رمق  


      حيىض لك أحٌيب ملمي بعفة كاهوهَة ؿىل اًرتاب اًوظين ابسلاًة اخملوةل ًؤلفراد "  و اًيت ثيط ؿىل أهَ 1976 من دس خور 68 ًلد مت ذهر ذزل بعفة مضيَة يف هط املادة رمق 

 ."و األموال 
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1قَاب مـاًري دكِلة ٌَفعي بني املَىِة الاس خلبلًَة و املَىِة كري الاس خلبلًَة
، و إىل خاهب ُذا اًضٌلن، اؿرتف 

ة اًعافِة ٌَمؤسسة و ُذا بـد إهلاص الاُخبلاكت  ي ادلزء املوزع من األرابح اًس يًو املرشع ٌَمسدمثر األحٌيب حبق حتًو

ي إال يف حدود املسامهة األحٌبَة  و املؤوانت اخملععة ًبلسدامثر، كري أن ادلزء املوزع من األرابح ال ٍىون كاببل ٌَخحًو

يف األظول اًعافِة ٌَمؤسسة، و برشط أن حىون ُذٍ املسامهة يف صلك رؤوس أموال مس خوردة ٌَجزائر و بعفة 

ي اًفـًل ًؤلرابح إىل ارلارج سلف     من مبَف املساٌُلت األحٌبَة نٌل ثـد % 16فـََة، و ال ميىن أن ًخجاوز اًخحًو

ا مبثابة رؤوس أموال مس خوردة ي و املـاد اسدامثُر .األرابح اًلابةل ٌَخحًو


 

ي األرابح إىل ارلارج من ظرف املسدمثر األحٌيب يف ادلزائر خيضؽ إىل حرخِط من اًبيم املرنزي  إن حتًو

 أوهلٌل رضورة حعول املؤسسة األحٌبَة اًياصعة يف ادلزائر ؿىل موافلة ،ادلزائري اذلي ؿَََ أن ًخأند من حتلق رشظني

من وزارة املاًَة
2

ق ؾخاد ،  و اثىهيٌل أن ٍىون الاسدامثر كد مت اجنازٍ ابًفـي برؤوس أموال مس خوردة، أو ؾن ظًر

إضافة إىل رشوط أخرى مليح اًرتخِط ورضورة ثوفر املؤسسة  .مس خورد س بق ملعَحة ازلارك أن أخضـخَ ٌَخلِمي

األحٌبَة ؿىل احذَاظي هؼايم، و أن حىون يف وضـَة كري مدًية ملعَحة اًرضائب أو اًضٌلن الاحامتؾي
3

هبدف ثوفري .  

مٌاخ مبلمئ و خذاب ًبلسدامثر األحٌيب، اؿرتف املرشع ادلزائري حبق املسدمثر األحٌيب من الاس خفادة من بـغ املزااي 

 لكي أو حزيئ من أداء حلوق اًيلي املرتثبة ؾن اندساب اًـلارات اخملععة ًبلسدامثر،  ادلبائَة، و اًيت متثي يف إؾفاء 

ة ملدة أكعاُا ؾرشة س يوات، و من إؾفاء مؤكت من دفؽ اًرضًبة ؿىل األرابح اًعياؾَة       و من دفؽ اًرضًبة اًـلاًر

ة و اًرمس اًوحِد اإلحٌليل ؿىل اإلهخاج  ( taxe unique générale sur la production TUGP)و اًخجاًر


 .   

ي مرشوع الاسدامثر ذلو ادلدٍر اب هر أن الاس خفادة من ُذٍ املزااي ادلبائَة حرثبط مبدى مسامهة املسدمثر األحٌيب يف متًو

ن و اًخلٌَات املس خـمةل و مـَار ؿدد اًـٌلل رف مبـَار جحم اًرأس املال املس خورد إضافة إىل مـَار اًخىٍو ـْ         أو ما ًُ

و كعاع و مٌعلة اًًضاط و جحم اإلهخاج املعدر حِر لكٌل ثوفر املسدمثر األحٌيب ؿىل ُذٍ املـاًري، لكٌل ثضاؾفت 

                                         
1
 . 186 جعة ادلَبليل، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص  


ا من ظرف املرشع ادلزائري يف ُذا اًلاهون  . مل ًمت حتدًد سلف األرابح املـاد اسدامثُر
2
. 1970 من كاهون املاًَة ًس ية 41 و رمق 40 املادثني رمق  

3
 Laggoune,w, op.cit, page 162.  


 و جتمؽ ُذٍ املادة يف ظَاهتا مجةل من اإلؾفاءات ثدخي مضن املزااي ادلبائَة، و املبلحغ ؿىل ُذٍ املزااي أهنا ثلوم ؿىل مبدأ املساواة 66/284 من األمر اًدرشًـي رمق 14 املادة رمق 

 .يف املـامةل املـرتف بَ مبوحب هط املادة اًـارشة من كاهون الاسدامثر
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وحِا  )حؼوػَ يف الاس خفادة من هؼام حبايئ خاص  خاظة ؿامي هلي اًخىًٌو


اذلي ٍىديس أمهَة خاظة يف ُذٍ  

. (املرحةل اًيت ثخعف بىوهنا مرحةل اًعياؿات املعيـة 

 اكذعار الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًرشاكت ذات الاكذعاد اخملخَط 2-2


 :

أي . ًلد ػِرت خََا وهجة ادلزائر إىل اؾامتد هؼام اًرشاكت ذات الاكذعاد اخملخَط من خبلل برانمج ظرابَس

    اؾامتد صلك اًخـاون ادلويل أو بخـبري آخر أصاكل الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر يف إظار الاكذعاد اخملخَط، 

.و ثأند ذزل يف مِثاق ادلزائر


 من هفس األمر اًدرشًـي، اًرحوع إىل ُذا اًخـاون إذا ما اكن 24  نٌل أندت املادة رمق 

، إال أن فىرة 63/277 أي أهَ مت إًلاء األمر اًدرشًـي 66/284و مبا أهيا حنن بعدد األمر اًدرشًـي . رضوراي أو مفِدا

اًخـاون من خبلل اًرشاكت اخملخَعة بلت مس َعرة ؿىل اًلرارات املرثبعة ابالسدامثر األحٌيب يف ادلزائر، حبَر احذفغ 

، حِر أخاز املرشع ادلزائري ٌدلوةل 15/09/1966 املؤرخ يف 66/284 من األمر اًدرشًـي 3هبا يف هط املادة رمق 

الاصرتاك مؽ اًرأس املال ارلاص األحٌيب أو اًوظين ًخأسُس ُذا اًيوع من اًرشاكت، و ذزل ارحاكزا ؿىل زبلزة 

: مربرات

 .جسمح املضارنة ٌدلوةل بفرض ركابة دامئة ؿىل حرنة رؤوس األموال األحٌبَة بعفهتا مسامهة يف رأسٌلًِا الاحامتؾي .1

جسمح ًِا بإزاةل اًخـارض ما بني اًيؼام الاصرتايك، اذلي ًفضي س َعرة اًرأس املال اًـمويم يف الاسدامثرات، و هؼام  .2

 .الاسدامثر األحٌيب املبارش اذلي ٌسـى إىل بياء كعاع خاص كوي

. و أخريا ٌساؿد ادلوةل ؿىل حتمي أؾباء اًخمنَة من خبلل إرشانَ يف حمنَة بـغ اًلعاؿات املـَية .3


 

                                         


 إن هلعة اًضـف يف ٍلي ُذٍ اًضٌلانت و اًدسَِبلت حمتثي يف ؿدم اؿرتاف املرشع ادلزائري حبق املسدمثر األحٌيب يف اذلعول ؿىل اًلروض اًبيىِة هؼرا ذلاخة الاكذعاد 

 .اًوظين املاسة إىل رؤوس أموال مس خوردة، و ًـي ُذٍ اذلاخة يه اًسبب اذللِلي وراء دؾوة الاسدامثر األحٌيب إىل هلي اًخىٌوًوحِا


 ، فإن اًرشاكت ذات الاكذعاد اخملخَط ثفرتض وحود مضارنة ما بني ادلوةل و اًرأس املال ارلاص اًوظين أو األحٌيب، 66/284 من األمر اًدرشًـي رمق  3 من خبلل املادة رمق 

بلرض حمنَة كعاع مـني، ًىن ُذٍ املضارنة كري خاضـة بعفة معَلة إلرادة اًرشًم اًثاين و هـين بَ املؤسسة األحٌبَة، إذ ختضؽ ًلِود ثيؼميَة جتـي مهنا جمرد إظار ًخيؼمي 

إضافة إىل ذزل ال ٍمتخؽ اًرشًم األحٌيب .اًـبلكات الاكذعادًة مؽ ارلارج، حبَر جند أن األهؼمة األساس َة ًِذٍ اًرشاكت ال ثدخي حزي اًخيفِذ إال بـد املعادكة ؿَهيا مبوحب مرسوم

 س يواي من % 16حبق اًخحوًي إال يف حدود وس بة مسامهخَ يف األظول اًعافِة ٌَرشنة ذات الاكذعاد اخملخَط، نٌل ال ميىن أن ًخجاوز اًخحوًي اًفـًل ًؤلرابح إىل ارلارج سلف 

 .  مبَف املساٌُلت األحٌبَة و برتخِط من اًبيم املرنزي


ا وس َةل جسمح ٌدلوةل ابجناز الاسدامثرات اًـمومِة23 إؾعاءُا اًعبلة اًلاهوهَة يف هط املادة 63/277 حاول اًلاهون رمق   .، ابؾخباُر


 اًلعاؿات اًيت ميىن حمنَهتا من خبلل الاؾامتد ؿىل الاصرتاك مؽ اًرأس املال األحٌيب، ابًلعاؿات اًثاهوًة أو كري 66/284 ًلد اؾخرب املرشع ادلزائري يف هط األمر اًدرشًـي 

 .اذلَوًة
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 ًلد اؾخربت ُذٍ املربرات اًثبلزة املذهورة أؿبلٍ، اذلافز اًيؼري و اًلوي ٌَجزائر آهذاك الؾامتد ُذا اًيوع من اًرشانة 

َة اًيت ختط ذزل و امليـلدة آهذاك يف إظار ثـاون  و اذلي  ًدخي مضن إظار اًخـاون ادلويل و الاثفاكِات ادلًو

 اآليت ًُبني حاةل رشنة يف إظار 5و إًَم ادلدول رمق ". حٌوب- صٌلل " ، أو" رشق - حٌوب "أو " حٌوب - حٌوب "

. الاكذعاد اخملخَط بني ادلزائر و رشنة فروس َة

 رشاكت خمخَعة مًضأة من ظرف اًرشنة اًوظيَة ٌَحدًد و اًعَب :5ادلدول رمق 

اترخي اًرتخِط اًًضاط املسامهة اًرأس املال الاحامتؾي امللر الاحامتؾي اًرشنة اخملخَعة اًرشًم األحٌيب 

 

 اًرشنة اًفروس َة ادلدًدة 

 

ظَدال 

 

 

ادلزائر 

 

 

 مََون دج 500

  

51 % 

 

اجناز اًلاز 

اًعياؾي 

 

12/01/1973 

 

اًرشنة اًفروس َة ادلدًدة 

 ادلزائر حِين س َدار 

 مََون دج 200

 

 

51 % 

 

بياءات 

ظياؾَة 

 

12/01/1973 

 .193جعة ادلَبليل ، مرحؽ س بق ذهرٍ ، ص : وزارة اًعياؿة  مأخوذ  من املرحؽ: املعدر

: 82/13 األمر اًدرشًـي رمق 3

ا1982يف س ية   ثبًت ادلزائر كاهون ًخـَق بخأسُس اًرشاكت خمخَعة الاكذعاد وسرُي
1

 وحىون بذزل كد أندت 

ق اًرشاكت خمخَعة الاكذعاد ، واًلكيهُهتا يف رفغ الاسدامثر األحٌيب املبارش  ميىن إدماج . فضَت الاسدامثر ؾن ظًر

َة مضن س َاسة اًخـاون  ، و رمغ "حٌوب - حٌوب "اكَب اًرشاكت اخملخَعة الاكذعاد املًضأة يف إظار الاثفاكِات ادلًو

إال أن ادلزائر أؾعهتا أمهَة هبرية حِر بَف ؿدد الاثفاكِات املربمة مؽ ادلول " حٌوب - حٌوب "حدازة فىرة اًخـاون 

لِة اًيت انًت حعة   اثفاكِة مـؼمِا ثيدرج يف حمور اًخـاون الاكذعادي بني ادلزائر357اًيامِة ما ًلارب   و ادلول اإلفًر

األسد
2

 .

 امذداد خاريج ملهنجَة اًخحٍرر ادلزيئ ٌَمبادرات ارلاظة املخبٌاة من ظرف 82/13ًـخرب األمر اًدرشًـي رمق 

، و ذزل يف إظار اًس َاسة الاكذعادًة ادلدًدة إلؿادة َُلكة الاكذعاد اًوظين و اًيت 1980ادلزائر ابخداء من س ية 

و يف ُذا اًضأن خيضؽ الاسدامثر األحٌيب ًيؼام كاهوين اس خثٌايئ مثِل . ثخبىن س َاسة الاهفذاح ؿىل اًرأس املال األحٌيب

                                         
1

ا1982 أوت 28، املوافق ًػ1402 ذي اًلـدة ؿام 9، مؤرخ يف 82/13 األمر اًدرشًـي رمق   .، مذـَق بخأسُس اًرشاكت اخملخَعة الاكذعاد و سرُي
2
.265 جعة ادلَبليل، مرحؽ س بق ذهرٍ ، ص  
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مثي اًلعاع ارلاص اًوظين، حبَر خيخَف يف أنرث مؼاُرٍ ؾن اًلواؿد املأًوفة ٌَلاهون ارلاص و خاظة كواؿد كاهون 

 ُياك هؼام اس خثٌايئ خاص ابالسدامثر األحٌيب املبارش ٍرثبط ااًرشاكت امليعوص ؿَهيا يف اًلاهون اًخجاري ادلزائري، إذ

د ثأسُس  نٌل . بخأسُس اس خثٌايئ و هؼام أسايس ٌَرشنة ذات الاكذعاد اخملخَط فرض املرشع ادلزائري ؿىل لك من ًٍر

: رشنة ذات الاكذعاد اخملخَط احرتام زبلزة إحراءات أساس َة و يه 

 ًمت إوضاء اًرشنة ذات الاكذعاد اخملخَط مبوحب بروثوهول اثفاق موكّؽ ؿَََ من أظراف :أوال إبرام بروثوهول اثفاق

      اًـلد، و جيري اًخفاوض بضأهَ يف إظار دلية خمخَعة مضلكة من ذمثًل املؤسسة اًوظيَة و ذمثي اًرشنة األحٌبَة، 

و ٍىضف اًربوثوهول ؾن هَة اًرشًم األحٌيب يف اًـمي ؿىل إوضاء رشنة ذات اكذعاد خمخَط و ثرصف كاهوين أسايس 

.إلوضاء ُذٍ اًرشنة


 

 ًعدر ُذا اًلرار ؾن اًوزٍر املرشف ؿىل اًلعاع و كاًبا ما ٍىون وزٍر اًعياؿة، :اثهَا ظدور كرار وزاري مضرتك

إن وزٍر املاًَة . اًَِئة اًوظَة ؿىل املؤسسات الاصرتاهَة و اًوزٍر امللكف ابملاًَة، و نذزل اًوزٍر امللكف ابًخخعَط

ًخدخي يف ادلاهب املايل ًبلسدامثر و خاظة يف ما ًخـَق بيؼام اًرصف و هؼام األسـار و هؼام ادلباًة، و ًخىفي 

     ادلوةل وازهةمبخخَف اًدسَِبلت املاًَة األخرى، حِر أن اإلؾفاءات ادلبائَة امللررة كد ثؤثر بضلك أو بآخر ؿىل م

يف حني وزٍر اًخخعَط فِل دور مرنزي يف ثيؼمي . و من اًواحب مراؿاهتا ؾيد وضؽ اًخلدٍرات املرثبعة ابملوازهة اًـامة

َة املخبـة آهذاك، و ُو املؤظر اًلاهوين ًلك وضاط اكذعادي، إذ من ظبلحِاثَ إحراء معابلة  اًس َاسة الاكذعادًة ادلًو

بني أُداف اًرشنة ذات الاكذعاد اخملخَط املـَن ؾهنا يف بروثوهول الاثفاق و األُداف اًـامة امليعوص ؿَهيا يف كاهون 

.اخملعط


. مًضأثني يف ُذا اإلظارازيدني  مل ثخـد رشنخني 1984 إىل 1982 من س ية و ما ًثري الاهدباٍ أهَ 

مؽ حتٍرر ُذا اًلاهون حىون اًرشنة ذات الاكذعاد اخملخَط كد أمتت إحراءات : اثًثا إظدار اًلاهون األسايس ٌَرشنة

و خيضؽ اًلاهون األسايس حسب اًفلرة األخرية من هط املادة اًثاهَة من اًلاهون اًخجاري إىل اًلواؿد املخـَلة . إوضاهئا

ابًرشاكت املسامهة و اًيت ثخعَب ثوزَلَ و صِرٍ يف اًسجي اًخجاري،


       و حيخوي ُذا اًلاهون ؿىل اًَِالك املاًَة 

                                         


 ."ًمت إوضاء رشنة الاكذعاد اخملخَط مبوحب بروثوهول اثفاق ًخضمن حلوق و اًزتام اًعرفني"  ؿىل أهَ 82/13 من األمر اًدرشًـي رمق 3 ثيط املادة 

 .82/13 من األمر اًدرشًـي رمق 3 و ُذا ما أوحضخَ حِدا املادة رمق   


 .82/13 من األمر اًدرشًـي رمق 2 من املادة رمق  
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ة ٌَرشنة و املمثةل يف أهجزة اًدس َري و اإلدارة، نٌل ًلوم بخحدًد ظبلحِات لك هجاز داخي اًرشنة إضافة إىل . و اإلداًر

ة امليازؿات احملمتي حدوهثا خبلل وضاط املؤسسة . حلوق و اًزتامات األظراف و ظرق جسًو

أما يف ما خيط اًخيؼمي املايل ٌَرشاكت ذات الاكذعاد اخملخَط، فِو ًلوم ؿىل كواؿد كري مأًوفة يف اًلاهون 

ارلاص إذ رمغ أن املرشع أضفى صلك رشنة مسامهة ؿىل مثي ُذٍ اًرشاكت، إال أن ُياك مجةل من الاخذبلفات ثفعي 

ِا ال ًدسؽ اجملال ٌَخـرض ًِا ابًخفعَي، بُهنٌل و ثثري صَِة اًيلاش حًو
:  و حمتثي معوما يف ما ًًل

 من حِر مدى اس خلبلًَة ماًَة اًرشنة ذات الاكذعاد اخملخَط .

 من حِر متخؽ اًرشنة مبجموؿة من الامذَازات ذات اًعابؽ املايل. 

 من حِر إكرار بـغ اًضٌلانت سلاًة و جضجَؽ رأس املال األحٌيب. 

ًلد ؾرف الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ػي مرحةل إؿادة اًَِلكة إؿادة ثيؼمي ًىِفِات ثدخي اًرأس املال األحٌيب 

 و اذلي نٌل ذهران مذـَق ابًرشاكت ذات 82/13و ؿىل ُذا األساس كامت ادلزائر إىل إظدار األمر اًدرشًـي رمق 

الاكذعاد اخملخَط و ُو ما ًـين اهفذاح حزيئ ؿىل الاسدامثر األحٌيب املبارش حبَر رخعت ادلزائر ًؤلخاهب إماكهَة 

ة إال أن ُذا اًرتخِط اكن ملِد حبدٍن، من هجة ٌسدبـد . الاسدامثر من خبلل املضارنة يف املؤسسات اًـمومِة ادلزائًر

مضارنة ارلواص اًوظيَني من اًلدرة ؿىل إوضاء مثي ُذٍ اًرشاكت، و ُذا الاسدبـاد كد ًلَي من فرص الاسدامثر 

ن حعة األخاهب يه األخرى إخاظة و أن زلة األخاهب ثخجَ يف اًـادة حنو اًلعاع ارلاص احملًل، و من هجة أخرى ف

 من رأس املال و ُذا اًخلَِد كد ًؤثر ُو اآلخر ؿىل فرص الاسدامثر أو ًلَي مهنا إذا % 49ملِدة بًس بة ال ثخـدى اًػ 

احذفؼيا بيفس اًـبارة
1

 . 

 

 

 

 

                                         


 .290 إىل ص  286جعة ادلَبليل، مرحؽ س بق ذهرٍ، من ص :  ألنرث ثفاظَي ارحؽ إىل املرحؽ
1
.321 جعة ادلَبليل، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص  
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  :86/14األمر اًدرشًـي رمق   و86/13 األمر اًدرشًـي رمق 4

، فإن حعَةل ثعبَق ُذا اًلاهون وضفت ؿىل إوضاء رشنخني 82/13إذا نٌل ذهران يف ما خيط األمر اًدرشًـي 

خمخَعخني فلط، رمغ ما ظاحب ُذا اًلاهون من خعاب س َايس حتفزيي و مل ًخلري اًوضؽ حىت بـد ثـدًي ُذا اًلاهون 

 . حِر مل ًلري ُذا األخري اًىثري من اًوضؽ اًسابق و بلي يف أكَبُذَ حرب ؿىل ورق86/13مبوحب األمر اًدرشًـي رمق 

 بلِت ادلزائر دامئا يف إظار اًرشاكت ذات الاكذعاد اخملخَط وعورة ؾن اًخـاون ارلاريج و اس خـٌلل رأس املال اإذ

.1986و كد ثأند ذزل الاجتاٍ يف س ية . األحٌيب يف ادلزائر


 ثبًت ادلزائر اإلظبلحات الاكذعادًة 1988 و يف س ية 

.اًيت أدت إىل ػِور املؤسسات اًـمومِة الاكذعادًة اس خخبلفا ٌَمؤسسات الاصرتاهَة ذات اًعابؽ الاكذعادي


 

 86/14و يف هفس اًس ية اكن األمر اًدرشًـي رمق 


 و ُو كد بنّي مجةل اإلحراءات اًواحبة الؾامتد الاسدامثر 

األحٌيب املبارش يف جمال احملروكات و اس خلبلل اًيفط، و من خبلهل رخعت ادلزائر ٌَمسدمثٍرن األخاهب الاسدامثر يف 

ُذا اًلعاع كري أهنا أخضـخَ ًخيؼمي ظارم ابؾخبارٍ كعاؿا اسرتاثَجَا ثخدخي فَِ ادلوةل بعفة مبارشة و أساس َة حبَر 

 ًخـني ؿىل املسدمثر األحٌيب اس خىٌلل ٍلوؿة من اإلحراءات


 كبي إبرام ؾلد املضارنة مؽ اًرشنة اًوظيَة، و اذلي ُو 

ًمت ثوزًؽ األدوات . يف اآلخر هل هؼام خاص بَ خيخَف ؾٌل ُو مـمول بَ يف كاهون اًرشاكت ذات الاكذعاد اخملخَط

 حِر أهَ ال دخي إلرادة األظراف يف ذزل، ٍمتزّي ُذا اًخوزًؽ 86/14داخي املضارنة حسب أحاكم األمر اًدرشًـي رمق 

اًلاهوين ًؤلدوار هبميية اًعرف اًوظين ؿىل دور املخـامي و اذلي ُو حىر ؿىل اًرشنة اًوظيَة فلط ؿىل خبلف 

                                         
ا82/13 ًـدل و ٍمتم األمر اًدرشًـي رمق 1986 أوت 19 املؤرخ يف 86/13األمر اًدرشًـي رمق  دة اًرمسَة، اًـدد .  املخـَق بخأسُس اًرشاكت اخملخَعة الاكذعاد وسرُي ، 35ادلًر

 .1986 أوت 27املوافق ًػ 


دة اًرمسَة، 1988 ًياٍر 12 املؤرخ يف 88/01 اًلاهون رمق   .1988 ًياٍر 13 ًخضمن اًلاهون اًخوحهييي ٌَمؤسسات اًـمومِة الاكذعادًة، ادلًر


 .19/08/1986 كاهون ًيؼم اإلظار اًلاهوين ًبلسدامثرات األحٌبَة يف احملروكات اًسائةل املؤرخ يف 


 من األمر 9 من مضن ُذٍ اإلحراءات رضورة اذلعول ؿىل رخعة مٌجمَة و اًيت يه إحراء أويل و إحباري ملٌلرسة أي وضاط يف كعاع احملروكات حِر هعت املادة رمق 

 ؿىل اهَ ال ميىن أن ثمت وضاظات الاس خىضاف و اًبحر ، الاس خلبلل و اًيلي، الاس خلبلل و اًيلي ؿرب األانبُب إال مبوحب س يد مٌجمي مييح فلط ٌَرشنة 86/14اًدرشًـي رمق 

ق هط ثيؼميي .و ُذا يف صلك كرار ًعدر ؾن وزٍر اًعاكة بعَب من رشنة سوانظراك. اًوظيَة ؾن ظًر


 ًـدل و ٍمتم 1986 أوت 19 املؤرخ يف 86/13 األمر اًدرشًـي رمق 

ا82/13األمر اًدرشًـي رمق  دة اًرمسَة، اًـدد .  املخـَق بخأسُس اًرشاكت اخملخَعة الاكذعاد وسرُي  .1986 أوت 27، املوافق ًػ 35ادلًر


دة اًرمسَة، 1988 ًياٍر 12 املؤرخ يف 88/01 اًلاهون رمق   .1988 ًياٍر 13 ًخضمن اًلاهون اًخوحهييي ٌَمؤسسات اًـمومِة الاكذعادًة، ادلًر


 .19/08/1986 كاهون ًيؼم اإلظار اًلاهوين ًبلسدامثرات األحٌبَة يف احملروكات اًسائةل املؤرخ يف 


 من األمر 9 من مضن ُذٍ اإلحراءات رضورة اذلعول ؿىل رخعة مٌجمَة و اًيت يه إحراء أويل و إحباري ملٌلرسة أي وضاط يف كعاع احملروكات حِر هعت املادة رمق 

 ؿىل اهَ ال ميىن أن ثمت وضاظات الاس خىضاف و اًبحر ، الاس خلبلل و اًيلي، الاس خلبلل و اًيلي ؿرب األانبُب إال مبوحب س يد مٌجمي مييح فلط ٌَرشنة 86/14اًدرشًـي رمق 

ق هط ثيؼميي  .و ُذا يف صلك كرار ًعدر ؾن وزٍر اًعاكة بعَب من رشنة سوانظراك. اًوظيَة ؾن ظًر
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و ما جيب اإلصارة إًََ يف ُذا اًعدد أن املرشع . األدوار املخـَلة ابًدس َري و اًيت حىون حمّي مفاوضة بني اًعرفني

ادلزائري كد خعط مـامةل حبائَة خاظة ًـلد املضارنة بني اًرشنة اًوظيَة و املسدمثر األحٌيب، حبَر ثخلري وس بة 

"  ب " و " أ " اًرضًبة حسب ػروف مٌعلة الاس خلبلل، و يف ُذا اًضأن مزّي املرشع ادلزائري بني زبلث مٌاظق

وحِة اًيت حمتزي هبا لك مٌعلة"ج " و امليعلة  فباًًس بة ًئلاتوة ثخلري . ،  و ُذا ابًيؼر إىل اًعـوابت ادللرافِة و ادلًَو

حىون " ج "  و يف امليعلة % 16" ب "  و يف امليعلة % 20" أ " وسبهتا من مٌعلة إىل أخرى، فذىون يف امليعلة 

أما ابًًس بة . و ثلدر اإلاتوة ؿىل أساس اًوكَة و هوؾَة امليخوج و ثدفؽ ًعاحل اًوزارة اًوظَة ؿىل اًلعاع . % 5 ,12

  و يف امليعلة % 85إىل " أ " ٌَرضًبة ؿىل اًيخاجئ فذخلري من مٌعلة إىل أخرى نذزل، حِر ثعي وسبهتا يف امليعلة 

 و حيدد مبَف اًرضًبة ؿىل أساس سـر اًربمِي من اًيفط يف % 65ثلدر بػ " ج "  و يف امليعلة % 75" ب " 

إضافة إىل ُذٍ املـامةل ادلبائَة ارلاظة أؾفى املرشع أظراف املضارنة من اًرمس ؿىل اًًضاظات . األسواق اًـاملَة

ة ًًضاط اًرشنة األحٌبَة من  ة، نٌل مٌح ًِا امذَازات مجرهَة من خبلًِا ثـفى لك اًخجِزيات اًرضوًر اًعياؾَة و اًخجاًر

لك اذللوق و اًرسوم ازلرهَة
1

 . 

 39 اهخـاصا مَحوػا، اكن من هخاجئَ إبرام أنرث من 86/14ؾرف كعاع احملروكات اًسائةل بـد ظدور اًلاهون رمق 

 ؾلود ٌَمضارنة 3 ؾلود ًبلس خىضاف و 6 ؾلد ٌَبحر و 30: ؾلد اسدامثري أحٌيب، ميىن ثفعََِا ؿىل اًيحو اًخايل

 حلي برتول و كاز22يف اذللول املوحودة، نٌل ؾرفت ُذٍ املرحةل اندضاف اًرشًم األحٌيب ألنرث من 
2

ًؼِر من .  

 كد جنح وسبِا يف خذب الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ُذا اًلعاع، و رمبا ًفرس ُذا 86/14خبلل ُذا أن اًلاهون رمق 

.   اًيجاح مبردودًة كعاع احملروكات ملارهة مؽ بلِة اًلعاؿات األخرى يف ادلزائر

ـلد ًربم  اكن ثأسُس اًرشاكت اخملخَعة الاكذعاد خيضؽ ًربوثوهول ًربم بني اًوزارة اًوظَة واًرشنة األحٌبَة ًو

.بني اًرشنة األحٌبَة و املؤسسة الاصرتاهَة ذات اًعابؽ الاكذعادي


، أظبح اًربوثوهول ًربم بني 1988 و بـد س ية 

ُياك إًلاء  اًـلد ًربم بني املؤسسة اًـمومِة الاكذعادًة واًرشنة األحٌبَة و ظيادًق املسامهة واًرشنة األحٌبَة و

رمغ أن ادلزائر أرادت أن حرفؽ يف وس بة رأس املال . يف ُذا اجملال 86/13و  82/13ًبـغ أحاكم األمٍرن اًدرشًـَني 

                                         
1
 Terki N, op,cit, pages 47-52. 

2
 Leila ,A , Les privatisation dans les pays du Maghreb, Edition international, Alger 1999, page 173.  


 .، مضار إًََ سابلا82/13 األمر اًدرشًـي رمق 
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        من أخي رفؽ وس بة ثدخي اًرأسٌلل األحٌيب1989األحٌيب، ًىن اًيواب رفضوا ذزل وكد أؾَدت اًىَّرة يف س ية 

 .و رفغ مرة اثهَة من كبي اًيواب

:  و املخـَق بلاهون اًيلد و اًلرض90/10  األمر رمق 5

    ًلد مزّي ُذا اًلاهون بني مفِوم امللمي و كري امللمي مذخََا بذزل ؾن اًفىرة اًخلََدًة ًبلسدامثر األحٌيب املبارش 

ّول خ.  من ُذا اًلاهون182 و املادة 181و اًيت متزي بني اًوظين و األحٌيب، و كد ورد ُذا اٍمتَزي دضاحة يف هط املادة 

ة يف ثوزًؽ اًلروض، إضافة إىل حماربة اًخضخم واًرتخِط  ُذا اًلاهون ًبيم ادلزائر مسؤوًَة مراكبة اًبيوك اًخجاًر

ًبلسدامثرات األحٌبَة املبارشة و إًلاء األحاكم املخـَلة بًس بة املَىِة ابًًس بة ٌَرشاكت اخملخَعة ونذا إًلاء اٍمتَزي بني 

ي رؤوس األموال بـد ثأصرية بيم ادلزائر وضٌلانت ضد إحراء  ة حتًو ة الاسدامثر وحًر اًلعاؿني اًـام وارلاص، مؽ حًر

املعادرة
1

ي أي وضاظات اكذعادًة كري .  ي رؤوس األموال إىل ادلزائر ٍمتًو ًلد رخط املرشع ادلزائري ًلري امللميني بخحًو

ي 184ثسل اخملععة دضاحة ٌدلوةل أو ٌَمؤسسات املخفرؿة ؾهنا، نٌل مٌح ٌَمسدمثر حسب هط املادة   ضٌلهة إؿادة حتًو

روس األموال  و األرابح و املداخِي  و اًفوائد إىل ارلارج، نٌل أحال املرشع ادلزائري فامي ًخـَق ببايق اًضٌلانت إىل 

َة اًيت وكـت ؿَهيا ادلزائر يف ُذا اًضأن و ذزل ظبلا ٌَفلرة األخرية من هفس هط املادة املذهورة أؿبلٍ .   الاثفاكِات ادلًو

ة هون  ُياك هوؿا ما مٌح ًبلس خلبلًَة ًبلسدامثر األحٌيب املبارش يف ػي أحاكم كاهون اًيلد و اًلرض، من زاًو

خَ املًضودة، ًىن  ُذا اًلاهون كِد الاسدامثر األحٌيب املبارش ابًـدًد من اإلحراءات، و اًضلكَات و اًيت أفلدثَ حًر

ة ًُس ًِا أي أساس كاهوين، إذ ًيدرج كاهون اًيلد و اًلرض مضن سَسةل  مثي ُذا الاجتاٍ ًـخرب يف اًواكؽ ملاًعة هؼًر

اًلواهني املخـَلة ابس خلبلًَة الاكذعاد ؾن اإلدارة اًـامة ٌدلوةل، و اًيت مت اًخدصني اًرمسي ًِا مؽ ظدور اًلاهون اًخوحهييي 

ٌَمؤسسات و ًو أن اس خلبلًَة اًلعاع اًفبليح اكهت اس بق مٌَ
2

 . 

:   الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ػي أحاكم كاهون اًيلد و اًلرض5-1

ة اًعياؿة  و اًخجارة، حِر  أوال من أمه ذمزيات ُذا اًلاهون أهَ خاء ًَىرس ٍلوؿة من املبادئ، أوال مبدأ حًر

أًلى و بعورة مضيَة لك اًخيؼاميت الاس خثٌائَة اًيت ثلِد الاسدامثر األحٌيب، حِر وّسؽ من جمال ثدخي املسدمثٍرن 

 مت حتول يف دور ادلوةل يف ادلزائر من دور هاألخاهب يف اكفة اًلعاؿات ابس خثٌاء ثسل اخملععة دضاحة ٌدلوةل، حِر أن

                                         
1

لِا ، خامـة صَف، اًـدد . 129، ص 2 مٌعوري ٍزن، واكؽ وآفاق س َاسة الاسدامثر يف ادلزائر، جمةل اكذعادايت صٌلل إفًر
2
 Telmacani R , L’Etat bazar et globalisation, Edition Milkman, Alger 1999, page72. 
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و مثي ُذا اًوضؽ جيـي من  . Etat régulateurإىل دور ادلوةل اًضابعة  Etat entrepreneurادلوةل امللاوةل 

و اثهَا مبدأ . ثدخي ادلوةل مبثابة الاس خثٌاء و ثدخي ابيق األؾوان الاكذعادًني حمََني اكهوا أم أخاهب ُو اًلاؿدة اًـامة

      اٍمتَزي بني امللمي و كري امللمي، و يه إكامة ذات بـد مايل حبَر ال ثـىن بضخط املسدمثر و إمنا مباكن ثواخد أمواهل،

و اًفائدة اًـمََة من وراء ُذا اٍمتَزي يه فرض ركابة مبلمئة ؿىل حرنة رؤوس األموال من و إىل ادلزائر، نٌل أهنا متيح 

ة أو مؤسساهتا ي أًة وضاظات اكذعادًة كري خمععة دضاحة ٌدلوةل ادلزائًر .اًفرظة ًلري امللميني ٍمتًو


  و اثًثا مبدأ ؿدم 

اٍمتَزي بني الاسدامثر اًوظين و األحٌيب، حِر ثلوم مـامةل الاسدامثر ؿىل أساس مبدأ املساواة و يه مساواة يف اذللوق             

و اًواحبات، و معدر ؿدم اٍمتَزي يف املـامةل ُو اًلاهون ادلويل ًبلسدامثر و اذلي ٌضرتط ؿىل ادلوةل املضَفة ؿدم 

و أخريا مبدأ ثبـَة الاسدامثر ٌَس َاسة املاًَة و اًيلدًة ٌَبيم، حِر ثؼِر ُذٍ اًخبـَة يف . ثفضَي كعاع ؿىل اآلخر

أمٍرن و ٌُل اًزتام املسدمثر األحٌيب ابًـمي ؿىل ثوازن سوق اًرصف و ثوازن ال ميىن كِاسَ إال من خبلل الاكذعاد 

 من كاهون 190اًلكي، و نذزل الاًزتام بـدم إحداث وضؽ ٍمتزي بعابؽ الاحذاكر أو اًاكرثي حسب ما ثيط ؿَََ املادة 

 .اًيلد و اًلرض

:   أسس الاسدامثر األحٌيب املبارش5-2

يف ػي كاهون اًيلد و اًلرض ُياك صلكني ًبلسدامثر األحٌيب، اسدامثر أحٌيب مبارش و اذلي ًيجز و ميول لكَة 

 من ظرف املسدمثر كري امللمي يف ادلزائر سواء اكن ُذا املسدمثر خشط ظبَـي أو مـيوي، و اسدامثر أحٌيب كري مبارش 

إن اًبحر يف أسس . و ٍمتثي يف خمخَف اًرتثُبات اًخـاكدًة و نذا رشاكت الاكذعاد اخملخَط ارلاضـة ٌَلاهون ادلزائري

ة اًـامة ًبلسدامثرات األحٌبَة املبارشة أٍن  الاسدامثر األحٌيب املبارش ُو يف ماكهة ادلزء اًـمًل و اًخعبَلي من اًيؼًر

ًؼِر بوضوح س َاسة ادلزائر اجتاٍ الاسدامثرات األحٌبَة و خاظة مهنا املبارشة من حِر الاؾامتد و اًخـامي، حِر 

بدًت ادلزائر جمِودا ُاما الس خلعاب ُذا اًيوع من الاسدامثرات، و كد ػِر واحضا ُذا اجملِود املبذول من ظرف 

: ادلزائر يف زبلزة أهواع من األسس و يه

                                         


 . كاهون اًيلد و اًلرض90/10 من األمر 183 ألنرت ثفاظَي ميىن اًرحوع  إىل املادة رمق 
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:األسس اًلاهوهَة .1


 . و اًيت خاءت يف اًلواهني ادلاخََة امليؼمة ًبلسدامثرات األحٌبَة

    و اًيت ثخـَق مبخخَف الاثفاكِات اًيت أبرمهتا ادلزائر مؽ ادلول األحٌبَة بضأن حٌلًة : األسس الاثفاكِة .2

.و جضجَؽ الاسدامثرات املخبادةل


 . و اكهت مـؼم الاثفاكِات اًيت أبرمهتا ادلزائر خاءت بـد ظدور كاهون اًيلد و اًلرض

ا بيم ادلزائر و خمخَف : األسس اًخيؼميَة .3 و يه ٍلوؿة من األسس اًياجتة ؾن خمخَف األهؼمة اًيت أظدُر

. اًَِئات اًـمومِة األخرى املسؤوةل ؾن ثيؼمي الاسدامثر األحٌيب

 و ثأسُسا ؿىل ذزل ميىن ثلَِد كاهون اًيلد و اًلرض مضن ٍلوؿة كواهني الاس خلبلًَة، حِر اؿرتف ألول مرة 

    و بعفة كري مـِودة ابس خلبلًَة الاسدامثر األحٌيب املبارش ؾن ادلِاز اإلداري ٌدلوةل، حبَر مت حلكَف جمَس اًيلد 

و ظبَـة هلدًة و ماًَة أنرث مٌَ هجاز إداري اتبؽ ذو اًلرض مبيح الاؾامتدات ملثي ُذٍ الاسدامثرات و ُو جمَس 

ة مل حىن اكفِة . ٌَسَعة اًخيفِذًة ة املميوحة ٌَمسدمثٍرن كري أن ُذٍ اذلًر إذا ًلد سامه ُذا اًلاهون يف ثوس َؽ دائرة اذلًر

دلذب الاسدامثر األحٌيب املبارش، األمر اذلي دفؽ ابدلزائر إىل إظدار كاهون خدًد ًبلسدامثر متثي يف األمر اًدرشًـي رمق 

93/12. 

:(كاهون حركِة الاسدامثر  ) 93/12 األمر اًدرشًـي رمق 6


      

و ويدِجة ٌَضلوظات اًيت ؿاص هتا ادلزائر من حراء اؾامتدُا ًربانمج اًخـدًي اًَِلكي حتت مراكبة ظيدوق اًيلد 

َ من إحراءات مضددة خعت ارلوظعة و ثلََط جحم  ادلويل، و اذلي أخرب ادلزائر ؿىل ثعبَق ُذا اًربانمج مبا حيخًو

و ًلد اكهت كضَة الاسدامثر من اذلَول اإلًزامِة ٌَخروج من األزمة الاكذعادًة اًيت . الاسدامثر ارلاص ادلوةل و حتفزي

ثخخبط فهيا اًببلد، و ُذا ما ػِر خََا من خبلل اًلاهون ادلدًد ًبلسدامثر، حِر اؾخربت ادلزائر الاسدامثر مبثابة 

         05/10/1993 و املؤرخ يف 93/12و خاء األمر اًدرشًـي رمق . اًـيرص اٍمثني إلؿادة ثأَُي الاكذعاد ادلزائري

ة الاسدامثر  و املخـَق برتكِة الاسدامثر و اذلي احذوى يف ظَاثَ ؿىل أمر خدًد يف كاًة األمهَة أال و ُو حىٌرس حًر

. ارلاص وظيَا اكن أم أحٌبَا

                                         


 ٍمتزي اًيؼام اًلاهوين ًبلسدامثرات األحٌبَة يف ػي كاهون اًيلد و اًلرض بأهَ هؼام كري موحد، حبَر ًلوم ؿىل مبدأ اًفعي بني اًلعاؿات و اذلي ًـين متخؽ كعاع بيؼام كاهوين 

 (.اكن ُياك هؼام كاهوين ًبلس امترات يف ػي كاهون اًيلد و اًلرض و هؼام كاهوين ًبلسدامثرات يف ػي كاهون احملروكات ).مس خلي ؾن اآلخر


 .90/420 و املرسوم رمق 91/346 و املرسوم رمق 91/345 ألنرث ثفاظَي ارحؽ إىل املرسوم 


دة اًرمسَة املؤرخة يف 05/10/1993 املؤرخ يف 93/12 اًدرشًـي رمق ألمر مبلذىض ا  .64 رمق 10/10/1993 مًضور يف ادلًر
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ة الاسدامثر6-1 :  حًر

ة الاسدامثر ؿادة ما ًفرق اًلاهون ادلويل ًبلسدامثر بني زبلزة أهؼمة أساس َة، هؼام مقـي ال جمال فَِ  يف إظار حًر

ة الاسدامثر و ذزل من  ة، و هؼام حتفزيي ًدمع و حيمي حًر ة الاسدامثر، هؼام ركايب ًلِد و ًـَق كاًبا ُذٍ اذلًر ذلًر

خبلل ثوفري خمخَف اذلوافز املاًَة مهنا و اًخيؼميَة و مضن ُذا اًيؼام األخري ًيدرج اًلاهون ادلزائري ًبلسدامثر، اذلي 

َة .ساٍر ثعورات اًلاهون ادلويل ًبلسدامثر و اندسب رضا اًَِئات املاًَة ادلًو


 

ة الاسدامثر، مؤرشات ثيؼميَة  و مؤرشات  ًـمتد اًلاهون ادلويل ًبلسدامثر ؿىل ٍلوؿة من املؤرشات ًلِاس حًر

ماًَة، فباًًس بة ٌَمؤرشات اًخيؼميَة فذمتثي يف ختًل اًبدل املضَف ؾن اًرتخِط املس بق أو الاؾامتد حسب اًعَف 

اًخلََدًة اًيت اؾمتدهتا ادلوةل ي مراحي سابلة، و ًًذج ؾن حسب ُذٍ اآلًَات حراحؽ ادلوةل ؾن الاسدامثر يف نثري من 

ة أنرب يف حرنهتا، . اًلعاؿات الاكذعادًة أما يف ما خيط املؤرشات املاًَة، فرتثبط بإؾعاء رؤوس األموال ارلاظة حًر

ة مبا ٌساؿد ؿىل ثدفق  ة اًخجاًر من خبلل ختًل ادلوةل ؾن الاحذاكر، و اًرفؽ من اًلِود ازلرهَة  و ثوفري مٌاخ من اذلًر

رؤوس األموال و اس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة، إضافة إىل لك اًخحفزيات ادلبائَة و ازلرهَة
1

 .

ة الاسدامثر بدءا ابدلس خور و مرورا  ًخوفر اًيؼام اًلاهوين ادلزائري ؿىل اًـدًد من املؤرشات ادلاةل ؿىل حًر

ة نٌل ٍمتزي اًلاهون اًخجاري ادلزائري بعابؽ ًَربايل . ابًدرشًـات اخملخَفة، و اىهتاًءا ابًخيؼاميت اًِادفة إىل حىٌرس ُذٍ اذلًر

 املـّدل و املمتم ٌَلاهون اًخجاري، و كد مست 25/04/1993 املؤرخ يف 93/08حبر، و ُذا ما ًؤندٍ اًلاهون رمق 

ة متثَت يف س يد اخملز ي واًخـدًبلت ؿىل ارلعوص، ثبين أصاكل خدًدة ًؤلوراق اًخجاًر ن و س يد اًيلي و ؾلد حتًو

. مىرر م543ٌَاًفاثورة مبوحب املادة 


 و ثبين أصاكل خدًدة ٌَرشاكت ثضاف إىل األصاكل اًسابلة من بُهنا رشنة 

اًخوظَة اًبس َعة، املؤسسة ذات اًضخط اًوحِد  و ذات املسؤوًَة احملدودة، و رشنة اًخوظَة ابألسِم، و هيدف 

املرشع ادلزائري من خبلل ُذٍ اًخـدًبلت إىل حـي اًلاهون اًخجاري ادلزائري أنرث اوسجاما مؽ مذعَبات املسدمثٍرن، 

ن بـغ أهواع اًرشاكت مس خَِم من اًخجربة األملاهَة و املـمول هبا يف اًىثري من دول اًـامل و اًيت حتفز أنرث اًرشاكء أؿٌَل 

 مىرر مٌَ و اًيت ذهرت إضافة إىل 715إضافة إىل ثبين أصاكل مذيوؿة ًؤلوراق املاًَة يف هط املادة . األخاهب خاظة

                                         


 . أن فرص الاسدامثر يف ادلزائر أظبحت حمتخؽ بلك اذلرايت املعَوبة، من خبلل إظدار اًلاهون ادلزائري ًبلسدامثر1994 من مضن ما خاء من ثلاٍرر اًبيم ادلويل ًس ية 
1
. 581 و ص 580 جعة ادلَبليل، مرحؽ س بق ذهرٍ ، ص  


 . املـدل و املمتم ٌَلاهون اًخجاري ادلزائري25/04/1993 املؤرخ يف 93/08 مىرر و ما ًَهيا من املرسوم اًدرشًـي رمق 543 ألنرث ثفاظَي ارحؽ إىل املادة رمق 
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ت و س يدات املسامهة و س يدات  األسِم و اًس يدات املـمول هبا سابلا صِادات الاسدامثر و صِادات اذلق يف اًخعًو

لة انخخاب األسِم، و هيدف ُذا  ي إىل أسِم و س يدات الاس خحلاق ذات اًلس اميت و ظًر الاس خحلاق اًلابةل ٌَخحًو

ة ًسري وضاط اًبورظة املًضأة مبوحب املرسوم  ؽ إىل حزوًد اًسوق املاًَة ابألدوات اًلاهوهَة املياس بة و اًرضوًر اًخيًو

 و املخـَق 1996 املؤرخ يف خاهفي 96/08 و املدمعة الحلا ابألمر رمق 23/05/1993 املؤرخ يف 93/10اًدرشًـي رمق 

هبَئات اًخوػَف ازلاؾي ٌَلمي امليلوةل، و ُىذا أراد املرشع ادلزائري من وراء ُذٍ اًخـدًبلت املخخابـة إىل حـي 

اًلاهون اًخجاري ادلزائري أنرث ثأكٌَل مؽ مذعَبات الاسدامثر و الاهفذاح ؿىل رؤوس األموال ارلاظة اًوظيَة اكهت أم 

.        أحٌبَة

ة الاسدامثر و كد ػِر ذزل خََا من خبلل املادة رمق   من 03ًلد اؿرتف املرشع ادلزائري بعفة واحضة مببدأ حًر

ة مؽ مراؿاة اًدرشًؽ " و اًيت ثيط ؿىل أهَ  ( 93/12األمر رمق  )كاهون حركِة الاسدامثر      ثيجز الاسدامثرات بلك حًر

ا موضوع ثرصحي دلى واكةل حركِة الاسدامثر " و اًخيؼمي املخـَلني ابألوضعة امللٌّية و حىون ُذٍ الاسدامثرات كبي اجناُز

ة اهعبلكا من ثبين بأومن خبلل ُذا ًخبني  ة الاسدامثرات، و ثخأند ُذٍ اذلًر ن املرشع ادلزائري أؾعى بلك وضوح حًر

ني و املسدمثٍرن األخاهب .ُذا اًلاهون مبدأ املساواة يف املـامةل و ؿدم اٍمتَزي بني املسدمثٍرن ادلزائًر


 و اًخخًل ؾن آًَة 

. اًخرصحي املس بقبآًَةالاؾامتد املس بق و اسدبداًِا 


 و نذزل أصار بوضوح إىل ثيوع أصاكل الاسدامثر األحٌيب من 

.   مبارش و كري مبارش

:   ثعحَح اًوضـَات اخملخةل ًلاهون حركِة الاسدامثر6-2

ًلد اؾخرب كاهون حركِة الاسدامثر أهَ كاهون كري س ئي و ًبلى ملبوال إىل حد ما، إال أهَ ًُس ابًلاهون املثايل و إمنا 

ة و ثعحَح و ثـدًي لكٌل ثعَبت األوضاع ذزل و يف ُذا اإلظار كامت ادلزائر . ُو هط جرشًـي يف حاخة إىل ثلًو

: بإحداث ثـدًبلت ؿىل مس خوى ُذا اًلاهون متثَت يف ما ًًل

ة مضلك اًـلار اًعياؾي، حِر أػِرت اًوضـَة أن اًـلار اًعياؾي أظبح مبرور اًوكت اًـائق   جسًو

 مٌعلة 449 ُىذار و 14800 مٌعلة ظياؾَة متخد ؿىل مساحة 72ثخوفر ادلزائر ؿىل أنرث من . اًرئُيس أمام الاسدامثر

                                         


حيدد ُذا املرسوم اًدرشًـي اًيؼام اذلي ًعبق ؿىل الاسدامثرات اًوظيَة ارلاظة و ؿىل الاسدامثرات األحٌبَة اًيت ثيجز مضن "  ؿىل 93/12  من األمر 01 ثيط املادة رمق

 ."األوضعة الاكذعادًة ارلاظة بإهخاج اًسَؽ أو ارلدمات كري اخملععة دضاحة ٌدلوةل أو ًفروؾِا أو ألي خشط مـيوي مـني دضاحة مبوحب هط جرشًـي


 .خعار أو ثبََف أو إؿبلم ثودع دلى ادلِة املؤُةل كاهوان، ال ثخعَب صلك كاهوين مـني إال ما اس خثىن بيط اكًخرصحيات ادلبائَة  و ازلرهَةإ ؿادة ما ًُـّرف اًخرصحي ؿىل أهَ وس َةل 
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 ُىذار، إال أن ُذٍ املياظق ثـاين يف أكَبُهتا من ؿدم ثوفر املياظق اًعياؾَة ؿىل 7600وضاظات ثبَف مساحهتا 

املًضآت اًلاؿدًة اًبلزمة ًبلسدامثر من وِرابء و كاز و ماء و ظركات مـبّدة  و وسائي اثعال، حِر أهنا ال جضجؽ 

ة حمّررة  .هنائَا ؿىل الاسدامثر نذزل ؿدم امذبلك املياظق اًعياؾَة ًس يدات املَىِة إذ أن أكَبُهتا حيوز س يدات إداًر

ا من األمور اًيت ثؼِر سوء جس َري اًـلار اًعياؾي يف ادلزائر ؿىل سبِي اًخخعَط و كرُي
1

 .

ق ؾوامي خذب الاسدامثر احد الاخذَارات   ق ؾوامي خذب الاسدامثر، حِر متثي رممة جسًو جسًو

األساس َة اًيت ثبًهتا سَعة اإلهـاش الاكذعادي حِر اؾخلدت ُذٍ اًسَعة بوحود هجي اتم هبذٍ اًـوامي اًيت ًِا دور 

َة، و كد حلكفت رئاسة ازلِورًة ذاهتا هبذٍ املِمة و يف ُذا اًعدد ثعرق رئُس ازلِورًة إٍهيا ابًخفعَي  يف اًسوق ادلًو

ا ؿىل ًد ؿامةل davosخبلل مضارنخَ يف مٌخدى دافوس ادلويل  ، حِر حلكم ؾن مزااي الاسدامثر يف ادلزائر و ثوفُر

كري ملكفة و سوق اس هتبلهَة واسـة و مـخربة، ابإلضافة إىل هؼام كاهوين حتفزيي ًبلسدامثر من حِر اًضٌلانت و من 

و ؿىل مس خوى آخر و هدِجة اثعاالت س َاس َة متىٌت ادلزائر من ختفِغ مس خوى ارلعر ادلزائري . حِر اًدسَِبلت

ي حزء من  cofaceو يف ُذا اًضأن اؾمتدت َُئة هوفاس  ي حاةل حباةل نٌل مت حتًو ي خدًدة ًعَق ؿَهيا اٍمتًو آًَة متًو

ا ادلاهب اًفرويس حبوايل       مََون فرهم فرويس، و كد هخج ؾن ُذا أن َُئة هوفاس 400املدًوهَة إىل اسدامثرات كدُر

خفضت من ارلعر ادلزائري إىل ادلرخة  (َُئة ضٌلن اًخجارة ارلارحِة اًفروس َة و يه َُئة خمخعة يف ثلِمي األخعار  )

األمر اذلي خَق هؼرة اجيابَة يف ثلِمي اجملازفة . ارلامسة و إىل اًعيف اًثاًر حسب ادلًوان اًبَجَيك دلٍىروار

َة ؿىل قرار، مودٍز، اس خدار، و اهدربورس ة دلى َُئات اًخيلِط ادلًو ادلزائًر
2

. 

ة، نٌل معَت ؿىل إزاةل اًعابؽ   إضافة إىل مراحـة مـدالت اًفائدة املعبلة من اًبيوك و اًَِئات املاًَة ادلزائًر

ا لكِا. APSIاًبريوكراظي ؾن ثدخبلت واكةل حركِة الاسدامثر ا من اًخـدًبلت األخرى ال ًدسؽ اجملال ذلهُر .      و كرُي

:(كاهون ثعوٍر الاسدامثر  ) 01/03  األمر اًرئايس  رمق 7


 

 و اذلي ؾرف بلاهون 1422 املوافق ألول حٌلدى اًثاهَة 2001 أوت 20 املؤرخ يف 01/03ًلد خاء األمر رمق 

رٍ يف ادلزائر ر الاسدامثر من اخي ثدؾمي الاسدامثر أنرث و ثعٍو  ادلزائرخذ و رد بني أو كد اكن ُذا اًلاهون حمّي . ثعٍو

                                         
1
.  08، ص 1999 ثلٍرر وزارة اًعياؿة و إؿادة اًَِلكة ًس ية  

2
. 657 جعة ادلَبليل، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص  


دة اًرمسَة، اًـدد   .1422 حٌلدى اًثاهَة 3  املوافق ًػ 2001 أوت 22  املؤرخ يف 47 ادلًر
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أن مت اًفعي فَِ مبلذىض أمر رئايس و رشاكهئا الاكذعادًني و الاحامتؾَني إىل
1

و ٍمتزي ُذا اًلاهون بأهَ خاء يف مضموهَ  .

ر الاسدامثر خبلفا ًفىرة حركِة الاسدامثر اًيت خاء هبا األمر اًدرشًـي اًسابق رمق  و ُذا اًخبدًي . 93/12بفىرة ثعٍو

ة اًخامة يف اًًضاط    ًويح بىثري من األمور، حِر ًـعي ٌَـمي الاسدامثري اًعابؽ الاجيايب من خبلل ختعَعَ ابذلًر

و نذزل ًؼِر اوسحاب ادلوةل من جمال الاسدامثر الاكذعادي، حِر ثعبح ادلوةل و اًلعاع اًـمويم هكحفز ًبلكذعاد 

. أنرث مٌَ هكيخج

ة اًخامة ًبلسدامثر7-1 :   اذلًر

 01/03 من األمر رمق 02ثبىن املرشع ادلزائري املفِوم الاجيايب ًبلسدامثر و ػِر ذزل بوضوح يف هط املادة رمق 

حِر َؾّرَف الاسدامثر ؿىل أهَ اكذياء أظول ثيدرج يف إظار اس خحداث وضاظات خدًدة أو ثوس َؽ كدرات اإلهخاج أو 

         إؿادة اًخأَُي أو إؿادة اًَِلكة، إضافة إىل املسامهة يف رأس مال مؤسسة يف صلك مساٌُلت هلدًة أو ؾًَِة، 

و ًؼِر من خبلل ُذا اًخـًرف ًبلسدامثر أن املرشع . و الاس خفادة من اًًضاظات يف إظار خوظعة حزئَة أو لكَة

نٌل . ادلزائري كد مزج بني زبلزة أصاكل ًبلسدامثر، اسدامثر مبارش و اسدامثر كري مبارش و الاسدامثر ؿرب اًعَف اًخـاكدًة

ر  ًـخرب أن ارلوظعة صلك خدًد من أصاكل الاسدامثر، من اًرضوري ثدؾمي مسار ارلوظعة يف ادلزائر هوس َةل ًخعٍو

. الاسدامثر فهيا

ة اتمة مؽ مراؿاة اًدرشًؽ 04ثيجز الاسدامثرات حسب هط املادة رمق  ر الاسدامثر يف حًر  من األمر املخـَق بخعٍو

ة اًخامة من خبلل إًلاء اًخرصحي املس بق املـمول  و اًخيؼمي املخـَق ابًًضاظات امللٌية و حٌلًة اًبُئة، و ثخجسد ُذٍ اذلًر

.بَ سابق، و املساواة يف املـامةل


 

:       ادلوةل هكحفز ًبلسدامثر7-2

ختَت ادلوةل بعفة هنائَة و دضحية ؾن دورُا هكسدمثر اكذعادي حِر مل ثـد حتخفغ بأي وضاط اكذعادي مثٌَل 

 املخـَق برتكِة الاسدامثر و اذلي كِّد اًًضاط الاسدامثري حسب 93/12اكن خاري بَ اًـمي يف األمر اًدرشًـي رمق 

 يف األوضعة كري اخملععة دضاحة ٌدلوةل أو ًفروؾِا أو ألي خشط مـيوي دضاحة مبوحب هط 01هط املادة رمق 

                                         
1
. 678 جعة ادلَبليل، مرحؽ س بق ذهرٍ ، ص  


   من األمر املخـَق بخعوٍر الاسدامثر كاؿدة املساواة يف املـامةل، حِر ًـامي األصخاص اًعبَـَني و املـيوًني األخاهب مبثي ما ًـامي بَ األصخاص اًعبَـَني14 بًَت املادة رمق 

ني يف جمال اذللوق  .و املـيوًني ادلزائًر
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ر الاسدامثر كد أزال ُذا اًلِد من خبلل إًلاء ُذٍ اًفلرة من املادة اًسابلة  جرشًـي يف حني جند أن األمر املخـَق بخعٍو

و ُىذا أظبح اًًضاط الاسدامثري ولك مفذوح أمام املبادرات ارلاظة اًوظيَة و األحٌبَة دون أدىن ختعَط . اذلهر

ة ًبلسدامثر الاكذعادي و ال ًفِد ُذا الاوسحاب  ٌدلوةل، و قَاب ُذا اًخخعَط ًـين يف اًواكؽ حىٌرس معَق اذلًر

ا اجتاٍ الاسدامثر و إمنا ُو هوع من الاوسحاب الاجيايب حبَر ًبلى ثدخي ادلوةل موحودا     ختًل ادلوةل ؾن اكفة أدواُر

و ًىن يف إظار ملاٍر و يف زوب خمخَف يف ثفرقِا دلور احملفز بدل امليخج املبارش، و ُذا من خبلل ثدؾمي اإلظار 

. املؤسسايت ألهجزة الاسدامثر  و ختفِف و ثبس َط أهؼمة و إحراءات الاسدامثر

 :اس خحداث جمَس وظين ًبلسدامثر:أوال

: ًخـَق األمر هبَئة ٍرأسِا رئُس اذلىومة، رمارما األساس َة حمتثي يف  ما ًًل

 وايت ًخمنَة الاسدامثرات  .اكرتاح اإلسرتاثَجَة و األًو

 ًفعي يف املزااي املميوحة يف جمال الاسدامثر. 

 ة ًخعبَق إحراءات دمع و جضجَؽ الاسدامثر  .ًلرتح ؿىل اذلىومة لك اًلرارات و اإلحراءات اًرضوًر

و ٌَـمل أن اجملَس .  جضىِةل ثيؼميَ و سري24/09/2001ٍ و املؤرخ يف 01/281و حيدد املرسوم اًخيفِذي رمق 

ة مس خلةل، و أن كراراثَ و ثوظَاثَ ال ثوخَ مبارشة إىل املسدمثر و ًىهنا موهجة ٌَسَعات امللكفة  ًُس سَعة إداًر

ر الاسدامثر . بخعبَق اًيعوص اًدرشًـَة حول حركِة الاسدامثر و يف امللام األول اًواكةل ًخعٍو

ر الاسدامثر : اثهَا  :  ANDIاًواكةل اًوظيَة ًخعٍو

ة و الاس خلبلًَة املاًَة و اًيت ًِا اًعبلحِات  و ٍرثبط األمر هبَئة اتبـة ًرئاسة اذلىومة حمتخؽ ابًضخعَة املـيًو

: اًخاًَة

 ا و مذابـهتا ُر  .ضٌلن حركِة الاسدامثرات و ثعٍو

 اس خلبال املسدمثٍرن امللميني و كري امللميني أي األخاهب، إؿبلرمم و مساؿدهتم. 

 مٌح املزااي ٌَمسدمثٍرن. 

 ضٌلن احرتام الاًزتامات من ظرف املسدمثٍرن ظول مرحةل اإلؾفاء. 
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ر الاسدامثر اًض باك اًوحِد  اذلي جيمؽ لك اإلدارات و املعاحل  GUو ًوخد ؿىل مس خوى اًواكةل اًوظيَة ًخعٍو

.  املـيَة ابالسدامثر

و خدٍر ابذلهر أن رممة اًض باك اًوحِد يه ضٌلن ًخخفِف و جسَِي إحراءات جضىِي املؤسسات و اجناز 

ؽ  اكهت 31/01/2006إىل كاًة . و ٍلكفَ املرشع يف اٍهناًة ابًوضؽ كِد اًخعبَق اًدسَِبلت و اًخخفِفات امللررة. املضاًر

ة ؿىل املس خوى اًوظين ران، كس يعَية، ؾيابة، ) ُياك س خة ص بابَم وحِدة المرنًز     ادلزائر اًـامصة، اًبََدة، ُو

.(وركةل 
1

 

:  06/08 رمق  اًدرشًـي األمر7-3

ََة 15 املؤرخ يف 06/08ًلد خاء األمر رمق   موكبل و مـدال 1427 حٌلدى اًثاهَة 19 و املوافق ًػ 2006 حًو

: من خبلل إدخال اًخـدًبلت اًخاًَة01/03ًؤلمر 


 

  ر الاسدامثر ختفِغ مدة رد اًواكةل اًوظيَة ًخعٍو
 ًعَبات املسدمثٍرن و املرثبعة بإماكهَة الاس خفادة من املزااي ذات 

و ُذا من صأهَ أن خيفف من زلي اإلحراءات  . ساؿة72اًعابؽ الاس خثٌايئ من مدة ثعي إىل زبلزني ًوما إىل فلط 

ة اًيت ًـاين مٌَ  . املخلدمني بعَبات ؿىل مس خوى اًواكةلااإلداًر

  ؽ ذات األمهَة اًىبرية ًبلكذعاد اًوظين إىل ختضؽ املزااي اًيت ٌس خفِد مهنا املسدمثرون األخاهب و املخـَلة ابملضاًر

املفاوضات بني اًواكةل و املسدمثرون األخاهب ؿىل خبلف ما اكن موحود يف اًلاهون اًسابق حِر اكهت ُذٍ املزااي حمددة 

ؽ  .و موحدة ًلك املضاًر

 إوضاء اجملَس اًوظين ًبلسدامثر


 وَِئة معومِة أخرى ًدس َري مَفات الاسدامثر، حِر ًخىون من مثاهَة وزراء و ٍرأسَ 

و اكرتاح اًخحسٌُات  ٌسِر ُذا اجملَس ؿىل إؿداد س َاسات صامةل ًرتكِة الاسدامثر و اًسِر ؿىل ثعبَلِا. رئُس اذلىومة

ر الاسدامثر ثـمي حتر إرشاف اجملَس اًوظين ًبلسدامثر ة من خبلل كواهني املاًَة، نٌل أن اًواكةل اًوظيَة ًخعٍو . اًرضوًر

                                         
1
. 62 و 61، ص 2006 دًَي الاسدامثر يف ادلزائر، حرمجة من اًفروس َة إىل اًـربَة، مىذب ظباح رلدمة املسدمثٍرن، معبـة حس ياوي، ادلزائر  هومفرب  


د من املـَومات ارحؽ إىل األمر رمق  دة اًرمسَة، اًـدد 1427 حٌلدى اًثاهَة 19 و املوافق ًػ 2006حوًََة 15 املؤرخ يف 06/08 ملًز حوًََة 19 املؤرخة يف 47املًضور يف ادلًر

 .1427 حٌلدى اًثاهَة 23 املوافق ًػ 2006


د من املـَومات ارحؽ إىل املرسوم اًخيفِذي رمق      و املخضمن ظبلحِات اًواكةل اًوظيَة ًخعوٍر الاسدامثر 1427 رمضان 16  املوافق ًػ 2006 أنخوبر 9  املؤرخ يف 365/06 ملًز

ا  .و ثيؼميِا و سرُي


د من املـَومات ارحؽ إىل املرسوم اًخيفِذي رمق      ًخـَق بعبلحِات اجملَس اًوظين ًبلسدامثر و جضىِِل 1427 رمضان 16  املوافق ًػ 2006 أنخوبر 9  املؤرخ يف 355/06 ملًز

 .و ثيؼميَ و سريٍ



 الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر: اًفعي اًثاًر

 

 149 

هيا ادلزائر إىل مَف الاسدامثر بعفة ؿامة و الاسدامثر  و ُذا إن دل ؿىل يشء  فإهَ ًدل ؿىل األمهَة اًلعوى اًيت ثٍو

 . األحٌيب املبارش بعفة خاظة

ا ُذا اًلاهون فلد أند ؿىل رضورة مراؿاة املسدمثٍرن ٌَدرشًـات احملََة ارلاظة  ملابي اًضٌلانت اًواسـة اًيت ًوفُر

 .  حبٌلًة اًبُئة و املوارد اًعبَـَة و حتلِق اًخمنَة املس خدامة يف ادلزائر

: املؤسسايت حتََي اإلظار اًلاهوين و: املبحر اًثاين

ا  فا هوؿا ما موسـا ًبلسدامثر، حِر ذهر املرشع أهواع خمخَفة من الاسدامثر هذهُر ًلد اؾمتد املرشع ادلزائري ثـًر

: ؿىل اًخوايل

اكذياء األظول اًيت ثدخي يف إظار اس خحداث وضاظات خدًدة أو ثوس َؽ كدرات اإلهخاج أو إؿادة اًخأَُي أو إؿادة  .1

 .َُلكة وسائي اإلهخاج

وحِا أو  .2 املسامهة يف رأس مال املؤسسات اًـمومِة سواًءا، مساٌُلت هلدًة أو مساٌُلت ؾًَِة حمتثي يف خَب اًخىًٌو

 .الاس خفادة من ارلربات

 . مواظةل اًًضاظات يف إظار خوظعة حزئَة أو خوظعة لكَة .3

الاسدامثرات امليجزة من خبلل مٌح امذَازات أو رخط أي براءات و ؿبلمات، فِيي مـيَة ابألمر اًدرشًـي رمق  .4

ر الاسدامثرات20/08/2001 اًعادر بخارخي 01/03  . و املخـَق بخعٍو

ي يف  إن ما ميزّي الاكذعاد ادلزائري حسب ما خاء يف دًَي الاسدامثر أهَ كري رمدد ابًيدرة ؿىل املدى اًعًو

ي الاسدامثرات معوما ؿىل الاًزتامات اًيت ميىن أن ثأخذُا اًرشاكت  اًـمبلت اًعـبة، حِر أهَ ال ًـمتد ؿىل متًو

ي     و كد أصار نذزل إىل أن الاسدامثرات يف صلك هؼام اًبياء . األحٌبَة مذحمةل خماظر اًرصف و خماظر ؿدم اًخحًو

ي الاسدامثر ابملضارنة يف رأس املال ًُست مٌدرشة  ي و اًيت ًضمن فهيا ظاحب الامذَاز متًو و اًدضلَي و اًخحًو

ي ادلًون إىل أظول  و خاظة مؽ فروسا و اًعاًَا و من . ابًلدر اًاكيف إال أهَ و يف امللابي مت جسجَي ؿدة معََات ًخحًو
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مت فإن ادلزائر ثـمي ؿىل خذب و اس خلعاب املسدمثٍرن األخاهب خاظة من ُذٍ ادلول املذهورة آهفا من خبلل مٌحِم 

.إماكهَة اًرتاحؽ املبارش ؾن الاسدامثر


  

:  الاسدامثر األحٌيب املبارش يف امليؼور اًلاهوين ادلزائري1

، 1989 ماي 30يف FMIمن ظرف ادلزائر مؽ ظيدوق اًيلد ادلويل  Stand byبـدما مت ثوكِؽ اثفاكِة اًخثبِت 

ا اًلاهوين املرثبط ابالسدامثر بعفة ؿامة  و الاسدامثر األحٌيب بعفة خاظة،      اكن ؿىل ادلزائر أن ثـَد اًيؼر يف إظاُر

و اكن ؿىل املرشع ادلزائري أن هيئي األرضَة اًلاهوهَة اًيت جسِي من اذلعول ؿىل رؤوس األموال ارلارحِة و اًيت 

ا الاسدامثرات األحٌبَة و خاظة مهنا املبارشة كري أهَ مل ٍىن ابألمر اًسِي و ال اًِنّي ؿىل ادلزائر يف ثسل اًفرتة . ثوفُر

إظدار كاهون خاص ابالسدامثر األحٌيب حِر س َعرت ؿىل اًساحة اًس َاس َة زبلزة أظروحات خمخَفة، و يه أظروحة 

اًلاهون  (رُشاح  )اًسَعة اًخيفِذًة، أظروحة اًسَعة اًدرشًـَة و األظروحة اًـَمَة أو ما ثـرف بأظروحة مفرسي 

. الاكذعادي ادلزائري

:   أظروحة اًسَعة اًخيفِذًة1-1

ثخأسس ُذٍ األظروحة ؿىل فىرة أن ادلزائر و ؿىل ارلعوص الاكذعاد ادلزائري ًواخَ أمران مذضادان، األمر 

األول ٍمتثي يف هون ادلزائر ثـمي خاُدة ؿىل اس خلعاب أنرب كدر ذمىن من الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة، و ذزل من 

ة و اًبلزمة إلهـاش الاكذعاد اًوظين اذلي ًـاين من أزمة خاهلة، من حراء  أخي حتعَي رؤوس األموال اًرضوًر

وحِا من أخي جتدًد . اخنفاض أسـار اًبرتول أما األمر اًثاين فـىل ادلزائر أن ثبحر ؾن معدر خدًد ًخحعَي اًخىًٌو

وس َجهيا اًعياؾي و إهخاج املواد املس خوردة من كبي ؿىل اًرتاب اًوظين من خبلل اسدبدال امليخوج ادلاخًل امللمي ماكن 

. امليخوج املس خورد كري امللمي

و ما ُو واحض أن ادلزائر من خبلل خذهبا ًبلسدامثرات األحٌبَة ؿىل حراهبا ميىهنا أن ثلَي من اس خفحال اًبعاةل 

إال أن ُذا اًبدًي ًبلى هل ثأزريات خاهبِة . 1986اًيت ما فذأت ثزتاًد خاظة بـد ثدُور أسـار اًيفط بداًة من س ية 

 و ًلؼة ملابي لك ثواخد ًبلسدامثر حذرةؿىل اًس َادة اًوظيَة، و ًِذا اًسبب ٌس خوحب ؿىل ادلزائر اؾامتد س َاسة 

و ًيك ثوفق ادلزائر بني ُذٍ و ذاك معدت اذلىومة أي اًسَعة اًخيفِذًة إىل فذح اًباب أمام الاسدامثر . األحٌيب املبارش

                                         


، و ثمت معََة  ALSTOM كامت ادلزائر بإؿادة رشاء حلوكا ؿىل فروسا مثي اًيت اكهت ؿىل ادلزائر ًرشاكت حرقب يف الاسدامثر يف ادلزائر، مثي رشنة أًس خوم 2004 يف س ية 

 .ُذا األخري ال ًمت هلدا و إمنا ميثي ملاببل يف كمية املضاًرؽ امليجزة من ظرف املسدمثر األحٌيب. إؿادة اًرشاء بسـر أؿىل من سـر اًسوق مبا ميىن املسدمثٍرن من اذلعول ؿىل رحب
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 من كاهون اًيلد و اًلرض، 183 و 182 و 181األحٌيب فامي ًخـَق ابًًضاظات كري اإلسرتاثَجَة و ذزل ظبلا ٌَمواد 

ًىهنا من وهجة أخرى كامت بإخراج الاسدامثر األحٌيب يف كعاع احملروكات من جمال ثعبَق ُذا اًلاهون و خععت يف 

 و املخـَق بأؾٌلل اًخيلِب و اًبحر و الاس خلبلل و هلي 91/21ُذا اإلظار كاهون خاص بلعاع احملروكات رمق 

.احملروكات ابألانبُب


   

:  أظروحة اًسَعة اًدرشًـَة1-2

إذا ختَت ادلوةل ؾن دورُا اًرايدي يف اًخمنَة، فِذا دًَي ؿىل فلداهنا ٌَس َادة اًوظيَة، حِر أن اًخجارب 

امللارهة ًبـغ ادلول اًيامِة ندول أمٍراك اًبلثًَِة أزبدت أهَ مؽ ثـاػم دور الاسدامثر األحٌيب املبارش يف الاكذعاد 

اًوظين ثدٌاكط سَعة اًلرار دلى ادلوةل، بي و كد ًخدخي ُذا اًرأس املال األحٌيب يف اًضؤون اًس َاس َة ٌدلوةل 

     . املضَفة، و من ذزل أن بـغ ُذٍ اًرشاكت اكهت ًِا اًَد ارلفِة يف كَب أهؼمة اذلنك يف بـغ دول اًـامل اًثاًر

 اذلي ٍرى أن اًسمة اًلاًبة ًبلسدامثر األحٌيب احملخىر من كبي اًرشاكت Dunning  1995و ٌسدٌد ُذا الاؾخلاد إىل 

. مذـددة ادلًس َات، يه أن اًرشنة جضرتي اًسَعة اًيت ثضمن ًِا اإلرشاف ؿىل اًلرارات املخخذة يف اًفروع ارلارحِة

 أن مثي ُذٍ اخملاوف ال أساس ًِا من اًعحة ألن ثعور اًرشاكت مذـددة ادلًس َات Kindleberger 1969و ٍرى 

ًًضأ ؾيَ احرتام امليافسة و أن اًرشنة اًيت ثعي إىل وضؽ اًرشاكت املخـددة ادلًس َات ال ميىن أن جضـر يف ػي 

َة ابًوالء ألي بدل فلك اًبدلان يف وضؽ مدساو ابًًس بة إٍهيا، فاملِم ؾيدُا يه املعاحل الاكذعادًة و ًُس  امليافسة ادلًو

. اًيؼم اًس َاس َة ٌَبدلان اًيت ثًضط هبا

إال أن ما ًبلحغ ؿىل أظروحة اجملَس اًضـيب اًوظين أن ًِا بـغ اًعحة، هون أن اًخجربة أزبدت يف دراسة 

أحراُا الاكذعادًون األرحٌخًِون و اًض َََون، أن موارد اًرشنة األم كاًبا ما اكهت ال ثلعي لك اذلاخات من 

َا، أو حني  الاسدامثرات اًبلزمة ًًضاط فروع اًرشاكت املخـددة ادلًس َات ؾيدما اكهت جس خخدم بوظفِا رأس ماال أًو

أن ثًذلي ُذٍ اآلاثر اًسَبَة إىل الاكذعاد اًخخوف اًىبري ؾيد ادلزائر يف ُذا اًعدد و . ثؤدي دور اًـامي املساؿد

ادلزائري، و ُو اهخلال ذمىن يف ػي اًخدُور املايل ٌَمؤسسات اًـمومِة الاكذعادًة حِر أن دخول اًرشاكت األحٌبَة 

                                         


د من املـَومات ارحؽ إىل األمر اًدرشًـي رمق   .86/14 املـدل ًؤلمر اًدرشًـي رمق 91/21 ملًز
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ق اًرشاء بأ  األمثان أو الاهدماج مؽ األكَبَة ٌَرأس رخسس َؤدي بدون صم إىل ابخبلع اًرشاكت احملََة سواء ؾن ظًر

.املال األحٌيب
1

   

:  األظروحة اًـَمَة1-3

إن رضورة اٌَجوء إىل الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر ميثي اًبحر ؾن بدًي و حي ملضلكة مواهبة 

وحِا يف حد ذاهتا، ألهنا مذوفرة وسبِا و ًىن يف مـادلة  وحِا اًـاملَة، و يه مضلكة ال ثخـَق ابس خرياد اًخىًٌو اًخىًٌو

وحِا، و اذلي بلي دون اس خخدام ؾلبلين، هوحود مرهبات خضمة ثـمي بيعف  خمَّفات ُذا الاس خرياد املىثف ٌَخىًٌو

ا وحِا مت اس خريادُا دون حتدًد هوع  .ظاكاهتا اإلهخاحِة و كرُي وحِا اًيت لو حرحؽ ُذٍ األمور إىل أن ُذٍ اًخىًٌو ًخىًٌو

وحِا املعَوبة فميىن أن ثبلى . ثخوافق مؽ احملَط الاكذعادي ادلزائري و ظبَـخَ و مذعَباثَ و إذا مل حراؾى هوؾَة اًخىًٌو

وحِا، و ُذا ما هَحؼَ يف مرهب ظياؿة اًضاحٌات و اذلافبلت  اًرشاكت احملََة يف ثبـَة مس مترة ٌَرشنة املسوكة ٌَخىًٌو

        و اذلي مازال ٌس خورد إىل وكذيا اذلايل كعؽ اًلَار من ارلارج و ُذا رمغ مرور أنرث من مخسة SNVIابًْرِوًَبة 

و حىت ثخفادى ادلزائر مثي ُذٍ األمور فإهَ من اًرضوري و املـلول أن ثفىر ادلزائر يف . و ؾرشون س ية ؿىل ثأسُسَ

ويج  وحِا و املـرفة املعَوبة من أخي مواهبة اًسري اًرسًؽ ٌَخلدم اًخىًٌو خَب الاسدامثر األحٌيب املبارش ًخحعَي اًخىًٌو

وحِا املراد إجنازٍ ُو ذزل اًـمي اذلي . اذلي ًـرفَ اًـامل يف ُذٍ اذللبة اًزمٌَة و حرى ُذٍ األظروحة أن هلي اًخىًٌو

ة الاكذعادي روس خوف، و اًيت ثـمتد املرحََة ًبلًخحاق، و ًُس  ٌسمح ٌَجزائر ابالًخحاق ابدلول اًعياؾَة ظبلا ًيؼًر

ب اجملمتؽ ادلزائري ألن مثي ُذا اًـمي كد ًؤدي إىل احنرافات جممتـَة و هتدمي لكي أو حزيئ  كاًة ُذا الاًخحاق ثلًر

.الوسجام اجملمتؽ ادلزائري
2

        

ة الاسدامثر و املساواة يف املـامةل2   : حًر

 01/03 من األمر رمق 4ًلد خاء ُذا واحضا يف هط املادة رمق 


ر الاسدامثرات، حِر أندت ؿىل   املخـَق بخعٍو

ة الاسدامثر و املساواة بني لك املخـامَني الاكذعادًون املسدمثٍرن يف ادلزائر سواء امللميني أو األخاهب و ًلد أندت . حًر

املادة أن ملٌلرسة وضاط بعفة كاهوهَة ؿىل اًرتاب ادلزائري، ؿىل اًرشنة أن ثخحعي ؿىل حرخِط أو اؾامتد ًلدم من 

                                         
1
. 413، 412، 411 جعة ادلَبليل، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص  

 
2
ب اًـامل اًثاًر أمحد دحٌلين ،   . 13، ص 1983، دًوان املعبوؿات ادلامـَة ، ادلزائر (اذللائق و ارلرافات )ثلًر


لة حرة مؽ مراؿاة اًدرشًؽ و اًخيؼاميت املخـَلة ابًًضاظات امللٌية و حٌلًة اًبُئة: " 01/03 من األمر رمق 4 املادة رمق   ."ثيجز الاسدامثرات بعًر
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نٌل حلكمت ؿىل حٌلًة اًبُئة من خبلل الامذياع ؾن مزاوةل اًًضاظات اًيت ال ثخـارض و املبادئ . ظرف ادلِات اخملخعة

. ( املـّدل  و املمتم 05/02/1983 )اًيت حددُا اًلاهون املرثبط ابًبُئة 

 و ما كد اثضح خََا من كاهون الاسدامثرات يف ادلزائر أن اًخمنَة املس خدامة متثي إحدى الاوضلاالت األساس َة 

و دي  ويج ًًر ة و اًيت مت ثأهَدُا من خبلل معادكة ادلزائر ؿىل اثفاكِة اًخيوع اًبًَو ة ٌَسَعات ادلزائًر ًو و ذات األًو

ي )خاهريو  نٌل صِد إوضاء جمَس أؿًل ٌَبُئة و اًخمنَة املس خدامة يف  . 05/06/1992امليـلدة بخارخي  (اًرباًز

وحِة25/12/1994 ة سلاًة اًبُئة و املوارد اًعبَـَة و اًرثوة الاٍىًو ًلد  و . ؿىل اًعابؽ األسايس ٌَسَعات ادلزائًر

ة  اؾخًت ادلزائر بخحلِق املساواة ما بني املسدمثٍرن اًوظيَني و املسدمثٍرن األخاهب يف ؿدة كعاؿات و جماالت اسدامثًر

ًـامي األصخاص اًعبَـَون :"  حِر هعت ؿىل ما ًًل01/03 من األمر 14و ُذا ما أندثَ املادة رمق . داخي ادلزائر

ون يف جمال اذللوق و اًواحبات ذات  ون ادلزائًر ون األخاهب مبثي ما ًـامي بَ األصخاص اًعبَـَون و املـيًو و املـيًو

        ًـامي مجَؽ األصخاص اًعبَـَني " نذزل هّعت اًفلرة اًثاهَة من هفس املادة املذهورة ؿىل أن ."اًعةل ابالسدامثر

ة مؽ دوهلم األظََة ني هفس املـامةل مؽ مراؿاة أحاكم الاثفاكِات اًيت أبرمهتا ادلوةل ادلزائًر و ؿىل أساس ُذٍ ." و املـيًو

ة األحٌبَة اًيتاإلحراءات اًلاهوهَة      اؾمتدهتا ادلزائر أظبح اًدرشًؽ ادلزائري مضجـا أنرث و حمفزا ًٌَضاظات الاسدامثًر

و مل ًـد جمرد جرشًـا ٌَركابة ًلوم ؿىل أساس مبدأ اذلَاد نٌل اكن ذزل واحضا يف اًلاهون اًسابق أي األمر اًدرشًـي 

93/12  .

 هكثِل من اًدرشًـات احملفزة فإن كاهون الاسدامثر ادلزائري ًـمي ؿىل حتفزي و خذب املسدمثٍرن األخاهب، ذلزل 

اكن ؿىل املرشع ادلزائري أن ًوفر إظارا كاهوهَا ًضمن مـامةل الئلة، و من األهَد أن ُذٍ اًلعَـة يف جمال املساواة يف 

املـامةل كري مـرب ؾهنا و ًىن يه حعَةل مٌعلِة آلًَخني كاهوهَدني و املمتثةل يف الاثفاكات املربمة بني ادلزائر و ادلول 

ر الاسدامثر و اًيت ثـمي ًعاحل ادلوةل       األظََة ٌَمسدمثٍرن من هجة، و من خبلل الاثفاكِة مؽ اًواكةل اًوظيَة ًخعٍو

 اثفاكِة زيائَة سلاًة املسدمثٍرن ثضاف إىل الاثفاكِات املخـددة 25و ًلد وكّـت ادلزائر أنرث من . و املسدمثر من هجة اثهَة

ا ؿىل اًيحو اًخايل :األظراف اًيت وكّـهتا ادلزائر يف هفس اًس َاق و ميىن ذهُر
1

 

 

                                         
1
 Unctad wid, Country profile: Algeria, 2006. http://www.unctad.org/fdistatistics  

http://www.unctad.org/fdistatistics
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: الاثفاكِات اًثيائَة

، 2002، اًعني 1995، اس باهَا 1994 ، روماهَا 1993، فروسا 1991، اًعاًَا 1991ًىسمبورغ / بَجَاك 

، اًيَجر 2001، املوزمبَق 1998، بَلاراي 1998، مرص 1996، فِاثيام 1998، مايل 1997، األردن 2000أملاهَا 

، اًَوانن 2000، مجِورًة اًدض َم 2001، اٍمين 1999، ادلامنارك 1999، هواب 1998، حرهَا 2003، هَجرياي 2000

لِا 2001، ماًزياي 2000 ، 2002، بَلاراي 2003، اًبحٍرن 2004، اسرتاًَا 2001، األرحٌخني 2001، حٌوب إفًر

رسا  ، 2003، إزَوبَا 1990، اًوالايت املخحدة األمٍرىِة 2002، اإلمارات اًـربَة املخحدة 2001، هوراي 2005سٌو

ت 2005، إٍران 2002، اهدوهُس َا 1994فروسا  ، سان 1997، كعر 2005، اًربثلال 2003، ًَبِا 2003، اًىًو

د 2003، ادلامنارك 2002، مجِورًة اًدض َم 2001َُبلن  ، سوراي 2002، ؾٌلن 2003، اًسودان 2004، اًسًو

. 2006، روس َا اًفِدراًَة 1998

:  الاثفاكِات اًثيائَة املرثبعة بـدم الازدواج اًرضًيب

، 2002، بَجَاك 1990، امللرب األكىص 1988، ًَبِا 1985 ، ثووس 1982، فروسا 1981املمَىة املخحدة 

، 1999، فِخيام 1999، مايل 1999، ويدا 1998، بَلاراي 2001، سوراي 1994، حرهَا 1995، روماهَا 1991اًعاًَا 

يدا 2003، ؾٌلن 2000اًبحٍرن  ، اًربثلال 2005، اٍمين 2002، اس باهَا 2002، ًبيان 2002 ، إزَوبَا 2000، بًو

. 2006، روس َا اًفِدراًَة 2004، أكرآهَا 2000، األردن 2005

ر الاسدامثر و املسدمثر فإن ُذا األخري ًخفاوض بضأهَ  و يف ما ًخـَق ابالثفاق اذلي ًوكؽ بني اًواكةل اًوظيَة ًخعٍو

ة بني اًعرفني بـَدا ؾن الاهامتء إىل أي اثفاق ًمت يف إظار اًلاهون اًـام، و ثمت املعادكة اًرسًـة ؿَََ من ظرف  بلك حًر

دة اًرمسَة و ًخـَق األمر بـلد ثبادل حىون فَِ ارلدمات امللدمة . اجملَس اًوظين ًبلسدامثر إىل خاهب ظدورٍ يف ادلًر

.من املسدمثر مـوضة ابملزااي اًيت ٍمتخؽ هبا مبوحب اًلاهون و اًيت حىون مسجةل يف اثفاكِة اًخأسُس
1

  

:  ضٌلانت اسلاًة و اثفاكِات موكّـة من ظرف ادلزائر3

ما ميىن ذهرٍ يف ُذا اًعدد أن ُياك إحراء ؿام ًليض بأهَ إذا مت اًخرصحي ابالسدامثر األحٌيب يف إظار هؼام 

ٌل يف . مـني، فإهَ ال ميىن املساس بَ حىت و إن مت  ثـدًي ُذا اًيؼام و ُذا ًـين أن أي مراحـة أو إًلاء ميىن إحراُؤ

                                         
1
. 57 دًَي الاسدامثر يف ادلزائر، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص  
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و مبا أهَ ميىن أن ثـرتض املسدمثر بـغ . املس خلبي ال ثعبق ؿىل الاسدامثرات امليجزة إال إذا ظَب املسدمثر ذزل دضاحة

اًلموض أو املضالك هدِجة اًدرشًـات و اًخيؼاميت، فإن املرشع ادلزائري كد معي ؿىل حتلِق اس خلرار معَق ًيؼام 

و ؿَََ فإن أي ارثفاع يف اًضلط ادلبايئ أو أي إحراءات خدًدة يف جمال اذللوق الاحامتؾَة أو . الاسدامثر يف ادلزائر

إضافة إىل أن اًدسَِبلت اًدرشًـَة اًيت . كاهون اًرشاكت ال ميىن ثعبَلِا ؿىل الاسدامثرات كِد الاجناز و اًخيفِذ

ٌس خفِد مهنا املسدمثر ميىن أن متخد إًََ إذا ظاًب بذزل، و ؿىل أساس ُذا فِو ًُوفر حو من الاس خلرار الاجيايب ؿىل 

مس خوى اًدرشًـات أي اس خلرار اًلاهون، و أن فلط اًخدابري اًلاهوهَة املس خلبََة و اًيت حىون يف فائدة املسدمثر حىون 

ة إال يف اذلاالت امليعوص .كابةل ٌَخعبَق ؿَََ نٌل أهَ من كري املمىن أن حىون الاسدامثرات امليجزة حمي معادرة إداًر

غ مٌاسب و ؿادل . ؿَهيا يف اًدرشًؽ املـمول هل و ًًذج ؾن املعادرة ثـًو

، و ُذٍ 1970نٌل ًوخد هوع آخر من اسلاًة املخـَلة بًضاط املسدمثر األحٌيب و ظاًب بَ املسدمثرون مٌذ س ية 

ة إىل اًخحىمي        و من اًواحض . اسلاًة حرثبط بإخضاع لك خبلف أو ىزاع كامئ بني املسدمثر األحٌيب و ادلوةل ادلزائًر

و املؤند أن املبدأ اًـام ًليض بإؾعاء الاخذعاص ٌَمحامك احملََة، مؽ اًـمل أن اًزناع املخـَق ابالسدامثر ًلؽ يف إكَمي اًبدل 

لة مبارشة ة اخملخعة ثلوم بخـَني حمامك حمََة بعًر و مؽ ظدور األمر اًدرشًـي . املضَف، و أن اًلواهني اًلضائَة ادلزائًر

ة يف ُذٍ الاثفاكِات ادلوةل، حِر 25/04/1993 يف 93/09  فإهَ أظبح من املمىن اٌَجوء إىل إدراج بيود اًدسًو

و جيب اإلصارة يف ُذا اًعدد أهَ كبي ظدور ُذا األمر . ٌسمح ُذا ابًخحىمي ابًرتايض أو من خبلل مؤسسات حتىمي

ورك   ًبلؿرتاف و ثعبَق كرارات اًخحىمي األحٌبَة اًعادرة يف New yorkاًدرشًـي اكهت كد اهضمت إىل اثفاكِة هًَو

و بـد ُذا ظدر كاهون خدًد ٌَخحىمي . 18/07/1988 اًعادر يف 88/18    و ذزل مبوحب كاهون 10/06/1958

ة  ًـخرب يف األمر اًواكؽ  األول من هوؿَ مٌذ الاس خلبلل يف جمال اًخحىمي، حِر ظادكت ادلزائر ؿىل مـاُدة جسًو

 و ذزل من خبلل األمر 18/06/1965ارلبلفات املخـَلة ابالسدامثرات بني ادلول و رؿااي دول أخرى و اًيت ظدرت يف 

َة ًضٌلن الاسدامثرات يف سبمترب 21/01/1995 اًعادرة بخارخي 95/04 ، إضافة إىل الاثفاكِة املخـَلة بإوضاء اًواكةل ادلًو

 21/01/1995اًعادر يف  95/05 و اكهت يف ادلزائر من خبلل األمر 1988 و اًيت دخَت حزي اًخعبَق س ية 1986

َة ًضٌلن الاسدامثر .  ، و اًرابعة اًـاملَة ًواكالت حروجي الاسدامثر MIGAنٌل أن ادلزائر ؾضو يف اًواكةل ادلًو

WAIPA و مراكب يف مٌؼمة اًخجارة اًـاملَة ،WTO . 
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يف اًـامل   ؿدد الاثفاكِات اًثيائَة ًبلسدامثرات املربمة يف إظار الاسدامثر يف احملروكات و املـادن: 6ادلدول رمق 

ادلول املـمتدة يف ثعدٍراهتا ؿىل املواد املـدهَة ابدلرخة األوىل مت احملروكات ابدلرخة اًثاهَة ادلول املـمتدة أساسا ؿىل احملروكات يف ثعدٍراهتا 

 2006 1995ادلول  2006 1995ادلول 

 18 3قًَِا  36 5ادلزائر 

 9 0بوجسواان  19 5هَجرياي 

 3 1سورًيام  18 2ًَبِا 

 12 2زامبَا  34 5اٍمين 

ت   16 9حٌلٍاك  46 16اًىًو

 5 3اًيَجر  5 0اهلوال 

 52 24اًض ًَل  34 0كعر 

 21 1املوزابَق  16 2اًسـودًة 

 5 5قًَِا ادلدًدة و اببويس  5 0ثزناهَا 

 9 5اًىوهلو  27 4ازربَجان 

 26 8كاان  55 8إٍران 

 60 12هواب  26 13فزنوًبل 

 31 23اًبريو  19 12حرهكًس خان 

 34 3رواهدا  26 8سَعية ؾٌلن 

 41 16اوزبَىس خان  12 4اًلابون 

 27 12حورحِا  25 4اًسودان 

لِا  33 6سوراي   36 8حٌوب إفًر

َفِا  19 1اًبحٍرن   22 16بًو

 35 15اكزاخس خان  10 4ثريهُيت و ثوابقو 

 19 1اًبحٍرن  35 15اكزاخس خان 

 
 CNUCED, www.unctad.org/iia:املعدر

 

:  حتوًي رؤوس األموال4

ر الاسدامثرات ؿىل أن 01/03 من األمر رمق 31ًلد هعت املادة رمق  جس خفِد الاسدامثرات :"  و املخـَق بخعٍو

ا بيم ادلزائر ابهخؼام و ًخأند من  ـُّر ي ٌس امليجزة اهعبلكا من مسامهة يف رأس املال بواسعة معةل ظـبة حرة اًخحًو

ي رأس املال املسدمثر و اًـائدات اًياجتة ؾن اًخيازل أو اًخعفِة حىت و إن اكن ُذا  اس خريادُا كاهوان، و من ضٌلن حتًو

و من املبلحغ أن ثعبَق ُذا اًيط اًلاهوين املذهور أؿبلٍ مل ٍىن خاًَا ."  املبَف انرب من رأس املال املسدمثر يف اًبداًة

ي، بني رأس املال أمن املضالك، حِر      هَ يف اًواكؽ جيب اٍمتَزي و ذزل الؾخبارات ثخـَق بخحدًد ادلزء اًلابي ٌَخحًو

و األموال ارلاظة و اًيت متثي كمية رأس املال املمَونة من ظرف  (مبـىن آخر لك اًوسائي املس خـمةل يف اإلهخاج  )

http://www.unctad.org/iia
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و من مت فلط األموال اًيت دخَت إىل .  اًرشنة أي اًرأس املال الاحامتؾي و الاحذَاظات و األرابح كري املوزؿة

ي و ًُس لك  ادلزائر يف إظار الاسدامثر ميىن اس خخدارما نلاؿدة ذلساب كمية رؤوس األموال و اًـائدات اًلابةل ٌَخحًو

ن اس خرياد اًسَؽ و امليخوخات ًبَـِا إو ؿىل ُذا  األساس ف. اًيفلات املس خخدمة يف اجناز و ثيفِذ املرشوع الاسدامثري

ي اًـائدات اًياجتة ؾن ذزل . ؿىل حاًِا ال ثـعي اذلق يف حتًو

ي األرابح و رؤوس  ق حتًو إن إصاكًَة ثيؼمي سوق اًرصف و حرنة رؤوس األموال يه اًيت ًمت ظرهحا ؾن ظًر

 06/06/2005 و اًعادر بخارخي 05/03األموال، ًلد أظبحت اًوضـَة أنرث وضوحا مٌذ اؾامتد هؼام بيم ادلزائر األمر 

ي األرابح و اًفوائد و اًيواجت اذللِلِة اًعافِة  و املخـَق ابالسدامثرات األحٌبَة، و كد حدد ُذا اًيط هَفِات حتًو

 فإن 00/03، يف حني و ؿىل أساس األمر 01/03ٌَخيازل أو ًخعفِة الاسدامثرات األحٌبَة امليجزة يف إظار األمر 

ي اكهت ثـعى من كبي بيم ادلزائر يف ػرف ال ًخجاوز اًضٍِرن ابخداء من اترخي إًداع املَف نٌل أًزم .رخعة اًخحًو

ي و بدون ثأخري ًلك األرابح و اًفوائد اًياجتة ؾن اًخيازل ؾن 05/03األمر   اًبيوك و املؤسسات املـمتدة بدٌفِذ اًخحًو

الاسدامثر األحٌيب، إضافة إىل ؿبلوات اذلضور و ماكفآت أؾضاء جمَس اإلدارة األخاهب
1

   .

ة ادلدًد، وفرت ادلزائر حمَعا كاهوهَا مضجـا ًبلسدامثر األحٌيب  مؽ ظدور كاهون اإلحراءات املدهَة و اإلداًر

و ُذا ما أندٍ وزٍر اًـدل اًعَب بَـزي دلى . ٍىفي ضٌلانت ًيلي رؤوس األموال املسدمثرة و اًـائدات اًياجتة ؾهنا

ة ادلدًد، و أن خمخَف اًيعوص  افذخاح املَخلى ادلويل حول اًخحىمي ادلويل يف ػي كاهون اإلحراءات املدهَة و اإلداًر

اًلاهوهَة وفرت حمَعا مبلمئا ًبلسدامثر بضلك ؿام و خذاب ٌَمسدمثٍرن األخاهب بضلك خاص يف ػي ػرف ثعبـَ ؾوملة 

مضريا إىل أن اًخيافس يف ػي ؾوملة الاكذعاد فرض ؿىل ادلزائر ثوفري حو من األمن اًلاهوين اذلي ًأيت برؤًة  .اًسوق

واحضة خبعوص اًدرشًؽ  و ابًعمأهٌُة خبعوص حّي اًزناؿات و نذزل ثوفري ادلزائر ملثي ُذٍ اًلواهني من صأهَ أن ًفذح 

إن اًلاهون ادلدًد ًخضمن جس َري و ثبس َط إحراءات و ظرق ثيفِذ . آفاكا واسـة ٌَخحىمي اًخجاري ادلويل يف ادلزائر

ـّاةل و بس َعة ًفغ اًزناؿات اكًعَح و اًوساظة و اًخحىمي و يف ما . األحاكم و اًلرارات اًلضائَة إىل خاهب آًَات ف

ـّاةل ًفغ امليازؿات مبا ًيعوي ؿَََ من حتلِق ٌَمعَحة اًـامة و ارلاظة  و ما ًُـرّب ؾيَ من  لة ف خيط اًخحىمي فِو ظًر

َة ًلدرثَ ؿىل حتلِق اًخاكمي الاكذعادي بني  اًزتام ثَلايئ ابًلاهون، نٌل أهَ أمر رضوري و حِوي يف جمال اًخجارة ادلًو

                                         
1
. 59الاسدامثر يف ادلزائر، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص   دًَي 
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و ٍىون اًخحىمي بذزل اوسب وس َةل ملعاحل األظراف من خبلل ما ًدِحَ ًِا من  .ادلول اًيت كد ختخَف أهؼمهتا اًلاهوهَة

ة اًعادر . حق يف الاثفاق ؿىل منط اسلاًة األنرث مبلمئة ألقراضِا و ما ُو مبلحغ أن كاهون اإلحراءات املدهَة و اإلداًر

ي   و اذلي خعط اباب اكمبل ٌَخحىمي مت اكذباسَ من أحدث ما ثوظَت إًََ اًدرشًـات و اًخعبَلات 2007يف أفًر

َة املربمة، حِر أن اًلاهون حدد اذلاالت اًيت  ميىن فهيا اٌَجوء إىل  اًـاملَة يف جمال اًخحىمي و من الاثفاكِات ادلًو

.اًخحىمي سواء كبي وضوء اًزناع أو بـدٍ و ضبط إحراءات اًخحىمي ادلاخًل و ادلويل
1

    

رشاكت  س َاس هتا ادلبائَة اجتاٍ مجَؽ اًرشاكت األحٌبَة اًياصعة يف ادلزائر، مبا فهيا إؿادة اًيؼر يف كررت ادلزائر

ة و كعاع ارلدمات بلك أهواؾِا و املياوةل من اًباظن األحٌبَة، هبدف وضؽ  األصلال اًـمومِة و رشاكت اًرشاكت اًـلاًر

اًخلِد اذلريف بدفاحر األؾباء من كبي بـغ اًرشاكت األحٌبَة اًياصعة ؿىل  ؿدم حد ملا وظفذَ ابًخجاوزات املخىررة و

.  اًرتاب ادلزائري

َُلكَة ؿىل اًرضائب  حِر كامت ادلزائر بإحراء ثـدًبلت ؿىل مس خوى كاهون اًرضائب، ًدرج ثـدًبلت

ي األموال حنو ارلارج، ؿىل حتدًد هَفِة ثعبَق  املبارشة واًرسوم املٌلزةل، ًيط اًلرار ؿىل اًخرصحي و جسَمي صِادة حتًو

ي  كاهون اًرضائب املبارشة و اًرسوم املٌلزةل، و املخـَق ابنخخاب اًخرصحي و بدسَمي صِادة  من2 مىّرر 182املادة رمق  حتًو

.األموال إىل ارلارج


ي األموال، رمٌل   و أًزمت اذلىومة مجَؽ اًرشاكت األحٌبَة برضورة اًخرصحي جبمَؽ معََات حتًو

اكهت ظبَـهتا و كميهتا
2

ي أرابحَ  حنو ارلارج و ذزل مبوحب ا، إال أن ادلزائر ال ميىهنا أن متيؽ اًرشاكت األحٌبَة من حتًو

َة ٌَمسدمثٍرن األخاهب و خعوظا 2006 و املُـّدل س ية 2001كاهون الاسدامثر ًس ية  ، نذزل ألن ُياك ضٌلانت دًو

 .2005اًبيود اًيت ثضمهنا اثفاق اًرشانة املوكؽ بني ادلزائر و الاحتاد األورويب، و اذلي دخي حزي اًخيفِذ يف سبمترب 

: الامذَازات ادلبائَة املميوحة يف ادلزائر: املبحر اًثاًر

من اخي حمنَة اكذعادُا و بـر جعةل اًخمنَة معدت ادلزائر إىل إحداث كواهني و ثبين إظبلحات يف خمخَف 

و ؿَََ فلد احذوت . اًلعاؿات، و من أمهِا الاسدامثر و ادلباًة، ملا ٌضالكن من أمهَة كعوى ؿىل الاكذعاد اًوظين

ة ثـمي ؿىل حركِة الاسدامثر و من مت هتَئة املياخ املبلمئ  كواهني الاسدامثر و اًرضائب ؿدة حتفزيات و برامج حمنًو

                                         
1
دة اًرشوق، اًـدد اًعادر بخارخي   . 5، ص 2008 دٌسمرب 18 حًر


د من اًخفاظَي ارحؽ إىل املادة رمق   . مىرر من كاهون اًرضائب املبارشة و اًرسوم املٌلزةل182 ملًز
2
.2009 ثلٍرر بيم ادلزائر ًس ية  
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و اس خـٌلل األداة . ًبلسدامثر اذلي ُو مبثابة حمرك اًخمنَة، و إهـاش اًعادرات خارج احملروكات و امذعاص اًبعاةل

اًَة و اًيت من صأهنا أن حتفز الاسدامثر أنرث فأنرث، بياءا ؿىل امذَازات خمخَفة ـّ .  ادلبائَة بف

اًَة يف 2001 و 1993ما ميىن مبلحؼخَ يف ما ًخـَق بلواهني الاسدامثر اًيت س بلت كاهوين  ـّ  أهنا مل حىن ذات ف

حمنَة الاكذعاد ادلزائري و أدت دورا اثهواي يف حركِة الاسدامثر، و ُذا ًـود إىل ٍلوؿة اًيلائط هَخعِا يف اًيلعخني 

: اًخاًَخني

اًَهتا، و هتمُش اًلعاع ارلاص و اًرتنزي ؿىل اًلعاع اًـمويم هكحرك ًبلسدامثر يف -  ـّ ِكةل الامذَازات اًرضًبِة و ؿدم ف

. ادلزائر

احذواهئا ؿىل اًـدًد من اًخـلِدات اًبريوكراظَة، و ؿدم مبلمئة اًبُئة الاكذعادًة و الاحامتؾَة و اًس َاس َة يف ثسل - 

. املرحةل

: 93/12 الامذَازات ادلبائَة يف كاهون الاسدامثر 1

إن اًِدف اًرئُس من كاهون الاسدامثر ُو جتمَؽ خمخَف الامذَازات و اًضٌلانت املميوحة يف خمخَف اًلواهني 

اًسابلة يف كاهون واحد صامي، و ذزل هبدف جسَِي مـامبلت املسدمثٍرن و اًخخفِف من حدة اًلِود  و املـوكات اًيت 

و يف ػي اإلظبلحات الاكذعادًة، اىهتجت ادلزائر س َاسات خمخَفة يف ٍلَِا ُدفت إىل حتلِق حمنَة . ميىن أن ثواهجِم

اكذعادًة مذاكمةل، و مبا أن الاسدامثر ُو اًـجةل احملرنة ٌَخمنَة الاكذعادًة، فلد حاز ؿىل اُامتم وافر مٌذ الاس خلبلل إىل 

ًومٌا اذلايل، و ُذا ما بٌُّاٍ ابًخفعَي يف املبحر األول من ُذا اًفعي؛ حِر ظدرت ؿدة كواهني ثضميت اًىثري من 

. اًخحفزيات

، و اًيت مٌحِا ٌَمؤسسات وفلا 1993أما يف ما خيط أمه الامذَازات ادلبائَة اًيت ثضمهنا كاهون الاسدامثر ًس ية 

 اًيت س يحاول أن هخعرق إٍهيا ٌَيؼام و اًيؼام ارلاص، إضافة إىل بـغ اًخحفزيات ًبلسدامثرات امليجزة يف مٌاظق أخرى

. يف اًيلعة املواًَة

 :  يف اًيؼام اًـام1-1

 وفق اًلاهون اًـام، لك من األصخاص 93/12ٌس خفِد من اًخحفزيات ادلبائَة يف ػي كاهون الاسدامثر 

ون اًـمومِني أو ارلواص، امللميون و احملللون السدامثرات يف ادلزائر، ويف مٌاظق كري املياظق  اًعبَـَون و املـيًو
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ق الاجناز إىل كاًة . ارلاظة و املياظق اذلرة  أو ميَىون 05/10/1993و يف إظار الاثفاكِة، أو هلم اسدامثر يف ظًر

 ، و حمتثي أهواع الاسدامثر حسب ُذا اًيؼام يف الاسدامثر ادلدًد، 05/10/1993اسدامثرا يف ظور الاس خلبلل مٌذ 

ثوس َؽ اًلدرات اإلهخاحِة و إؿادة اًَِلكة و اًخأَُي، و ًخضمن لك األوضعة ارلاظة بإهخاج اًسَؽ أو ارلدمات اًعياؾَة، 

… اًزراؾَة، اًس َاحِة، اًيلي و اًخجارة

:  و حمتثي اًرشوط اًـامة ًبلس خفادة من اًيؼام اًـام يف

. الانخخاب ؾيد اًخرصحي ابالسدامثر و اذلعول ؿىل رد اجيايب ًعَب مٌح املزااي خبلل س خني ًوما من إًداؿَ- 

ٌس خفِد املسدمثر من اإلؾفاءات اخملخَفة و اًخحفزيات اًيت ثدخي يف إظار اًلاهون اًـام ًخحفزي الاسدامثر ؿىل مرحَخني، - 

األوىل ثخـَق مبرحةل اجناز املرشوع اًيت ال ميىن أن ثخجاوز زبلث س يوات،


 و اًيت جضمي اًخحفزيات اخملخَفة هذهر مهنا، 

     اإلؾفاء من حلوق هلي املَىِة ٌَحعول ؿىل اًـلارات، و ثعبَق رمس اثبت يف جمال اًدسجَي مبـدل مٌخفغ ُكدر

 يف ما خيط ؾلود ثأسُس اًرشاكت و اًزايدات يف رأس املال؛ اإلؾفاء من اًرمس اًـلاري و اإلؾفاء من % 0,5بػ 

 ابًًس بة ٌَسَؽ و ارلدمات اًيت ثوػف مبارشة يف اجناز الاسدامثر، سواء املس خوردة أو TVAاًرمس ؿىل اًلمية املضافة 

 يف جمال % 3احملََة و اًيت ثدخي مضن جمال ثعبَق اًرمس ؿىل اًلمية املضافة؛ زايدة ؿىل ثعبَق وس بة ُمخفّضة ثلدر بػ 

.اذللوق ازلرهَة ؿىل اًسَؽ املس خوردة و اًيت ثدخي مبارشة يف اجناز الاسدامثر
1

 

 أما املرحةل اًثاهَة فذخـَق مبرحةل ادلخول يف الاس خلبلل، و اًيت ثخضمن حوافز سواء بعفة دامئة أو مؤكذة، ؿىل 

   VF و ادلفؽ ادلزايف IBSرأسِا اإلؾفاء ملدة ثرتاوح ما بني س يدني و مخسة س يوات من اًرضًبة ؿىل أرابح اًرشاكت 

 ؿىل األرابح املـاد % 33ثعبَق اًًس بة اخملفّضة  و امللدرة بػ.  آهذاكTAICو اًرمس ؿىل اًًضاط اًعياؾي و اًخجاري 

ا بـد اهلضاء فرتة اإلؾفاء احملددة من س يدني إىل مخسة س يوات و بعفة دامئة؛ إؾفاء لكي من اًرضًبة ؿىل أرابح  اسدامثُر

اًرشاكت و ادلفؽ ادلزايف و اًرمس ؿىل اًًضاط اًعياؾي و اًخجاري إذا اكهت اًسَؽ موهجة ٌَخعدٍر، و ذزل حسب رمق 

ن امليخوخات املـدة ٌَخعدٍر، . األؾٌلل احمللق نٌل جس خفِد املضرتايت من اًسوق احملََة املودؿة دلى ازلارك و املوهجة ٍمتٍو

.إؾفاء من اذللوق و اًرسوم، نٌل جس خفِد من ذزل أًضا معََات ارلدمات املرثبعة هبذٍ املضرتايت
2

   

                                         


 . ًمت ثلَري ُذٍ املدة إذا ظدر كرار ؾن اًواكةل حتدد أخي أظول ًبلجناز
1

.  املخـَق برتكِة الاسدامثر93/12 من اًلاهون رمق 17 املادة رمق 
2

. املخـَق برتكِة الاسدامثر93/12 من اًلاهون رمق 19 و املادة رمق 18 املادة رمق 



 الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر: اًفعي اًثاًر

 

 161 

  : يف اًيؼام ارلاص1-2

ـّدة ٌَرتكِة، و نذزل  حسب ُذا اًيؼام ًمت ثعبَق اًخحفزيات ادلبائَة ؿىل الاسدامثرات اًيت ثلام يف املياظق امل

. و ؿَََ ُياك حتفزيات ختط املياظق ارلاظة و األخرى ختط املياظق اذلرة. الاسدامثرات امللامة يف املياظق اذلرة

أما يف ًخـَق ابملياظق ارلاظة،


 فدس خفِد من الامذَازات ادلبائَة املؤسسات اًيت ثلوم ابسدامثراهتا املعيفة 

ا و دمعِا من أخي حتلِق اًخوازن ادلِوي و اًخوسؽ الاكذعادي، و حىون الاس خفادة  ُر حسب املياظق اًواحب ثعٍو

ففي املرحةل األوىل، جس خفِد املؤسسة من . من الامذَازات ؿرب مرحَخني، مرحةل اجناز الاسدامثر و مرحةل الاس خلبلل

هفس اًخحفزيات اًيت متيح ٌَيؼام اًـام خبلل ُذٍ املرحةل، زايدة ؿىل حتفزيات إضافِة، حمتثي يف حىفي ادلوةل حزئَا أو 

لكَا ابًيفلات املرتثبة ؿىل أصلال اًَِالك اًلاؿدًة اًبلزمة الجناز الاسدامثر بـد أن ثُلّورما اًواكةل، نٌل جس خفِد أًضا من 

.حق اًخيازل ؾن أرايض ادلوةل بسـر مٌخفغ ميىن أن ًعي إىل ادلًيار اًرمزي
1

  أما يف مرحةل الاس خلبلل، فدس خفِد 

املؤسسة املسدمثرة بـدة امذَازات سواء بعفة دامئة أو مؤكذة، حِر جس خفِد من إؾفاء من اًرمس اًـلاري ابًًس بة 

مدة اإلؾفاء بني مخس س يوات و ؾرش  )ٌَمَىِات اًيت ثدخي يف إظار الاسدامثر ابخداء  من اترخي اذلعول ؿَهيا 

؛ نٌل ثـفى من اًرضًبة ؿىل أرابح اًرشاكت و ادلفؽ ادلزايف و اًرمس ؿىل اًًضاط اًعياؾي و اًخجاري ًفرتة (س يوات

أما يف حاةل إؿادة اسدامثر األرابح بـد اىهتاء مدة اإلؾفاء خيفغ . ثرتاوح ما بني مخس س يوات و ؾرش س يوات نذزل

 ، نٌل جس خفِد املؤسسة من اإلؾفاء ادلامئ من ( % 16,5أي  ) % 50مـدل اًرضًبة ؿىل أرابح اًرشاكت بًس بة 

اًرضًبة ؿىل أرابح اًرشاكت و ادلفؽ ادلزايف و اًرمس ؿىل اًًضاط اًعياؾي و اًخجاري حسب رمق األؾٌلل احمللق من 

.اًعادرات،  ُذا بـد اهلضاء فرتة اإلؾفاء املؤكت احملدد سابلا
2

 

  أما يف ما ًخـَق ابملياظق اذلرة، فإن املؤسسات اًيت جسدمثر فهيا فدس خفِد من اإلؾفاء اًخام من مجَؽ اًرضائب 

ا اًيت ال ثدخي يف وضاط املؤسسة؛ نٌل ثـفى  و اًرسوم ابس خثٌاء ثسل اًرسوم اًواحبة ؿىل اًس َارات اًس َاحِة و كرُي

                                         


، و هؼام اًعوق اًثاين (أدرار، اًزيي، مترناست، ثيدوف ) حتخوى املياظق ارلاظة ؿىل بـغ اًوالايت اًيت ًِا مـامةل خاظة بسبب موكـِا ادليويب، فِياك هؼام ادليوب اًىبري 

، حِر حتىض ُذٍ املياظق ابمذَازات إضافِة، و ًبلظبلع ؿَهيا ارحؽ إىل مًضورات واكةل (بضار، وركةل، اًوادي، اًبَغ، اًيـامة، بسىرة، قرداًة، األقواط، ادلَفة )ٌَجيوب

 .1995 اًعادر يف أنخوبر 6 و ادلًَي رمق 1995  اًعادر يف حوان 5حركِة الاسدامثرات و دمعِا و مذابـهتا، ادلًَي رمق 
1

.  املخـَق برتكِة الاسدامثر93/12 من اًلاهون رمق 21 املادة رمق 
2

 . املخـَق برتكِة الاسدامثر93/12 من اًلاهون رمق 22 املادة رمق 
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من اًرضائب ؿىل ؿائدات رؤوس األموال املوزؿة و اًياجتة من وضاظات داخي امليعلة اذلرة إضافة إىل حتفزيات أخرى 

 .93/12ثخـَق خبعوظَة امليعلة اذلّرة كد ذهرت ابًخفعَي يف األمر اًدرشًـي 

: 01/03 الامذَازات ادلبائَة يف كاهون الاسدامثر 2

ة يف ػي كاهون الاسدامثر اًسابق، و من أخي حماوةل  هدِجة بـغ املضالك اًيت اؿرتضت املؤسسات الاسدامثًر

 من أخي ANDIجتاوزُا و زايدة حتفزي الاسدامثرات احملََة و األحٌبَة، خاءت اًواكةل اًوظيَة ًرتكِة الاسدامثرات 

ر الاسدامثر   ، حِر أن ُذا (01/03األمر  )ضٌلن سِوةل الاس خفادة من الامذَازات اخملخَفة املميوحة يف كاهون ثعٍو

: اًلاهون ُو امذداد ٌَلاهون اًسابق و مٌح الامذَازات اًخاًَة

:  يف اًيؼام اًـام2-1

يف ما خيط مرحةل اجناز الاسدامثر، و ابًًس بة ٌَيؼام اًـام فدس خفِد املؤسسة املسدمثرة من اإلؾفاء من اًرمس 

ؿىل اًلمية املضافة ؿىل اًسَؽ و ارلدمات اًيت ثدخي مبارشة يف اجناز املرشوع؛ و اإلؾفاء من حلوق هلي املَىِة ملابي 

لك الاكذياءات اًيت متت يف إظار الاسدامثر املـين، نٌل جس خفِد من ثعبَق مـدل خمفغ زلرنة اًخجِزيات املس خوردة 

.  اًيت ثدخي مبارشة يف اجناز الاسدامثر

:  يف اًيؼام ارلاص2-1

ابًًس بة ٌَيؼام ارلاص، فدس خفِد الاسدامثرات اًيت ثمت يف املياظق اًيت ثخعَب حمنَهتا مسامهة خاظة من ادلوةل  

: و الاسدامثرات ذات األمهَة ارلاظة ابًًس بة ًبلكذعاد اًوظين من مزااي خاظة حمتثي يف ما ًًل

 يف ما ًخـَق ابًـلود اًخأسُس َة و اًزايدات يف % 0,2ثعبَق حق اثبت يف جمال اًدسجَي مبـدل خمفغ كدرٍ - 

. رؤوس األموال

اإلؾفاء من اًرمس ؿىل اًلمية املضافة يف ما خيط اًسَؽ و ارلدمات اًيت ثدخي مبارشة يف اجناز الاسدامثر سواء اكهت - 

. مس خوردة أو مضرتاة من اًسوق احملًل

. ثعبَق مـدل ُمخفّغ زلرنة امليخوخات املس خوردة و اًيت ثدخي مبارشة يف اجناز الاسدامثر- 

ة اًيت متت يف إظار الاسدامثر و -  حىفي ادلوةل حزئَا أو تاإلؾفاء من حلوق هلي املَىِة مبلابي ًلك الاكذياءات اًـلاًر

ة الجناز الاسدامثر . لكَا ابملعاًرف بـد ثلِميِا من اًواكةل، يف ما خيط األصلال املخـَلة ابًَِالك اًخحخَة اًرضوًر
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:  أما يف ما خيط مرحةل الاس خلبلل، فدس خفِد املؤسسة من مجةل من الامذَازات و يه اكآليت

اإلؾفاء من اًرضًبة ؿىل أرابح اًرشاكت و اًرضًبة ؿىل ادلخي اإلحٌليل ؿىل األرابح املوزؿة و ادلفؽ ادلزايف و اًرمس - 

.  ملدة ؾرش س يوات اكمةلTAPؿىل اًًضاط املِين 

ة اًيت ثدخي يف إظار الاسدامثر-  . اإلؾفاء ملدة ؾرش س يوات ابخداء من الاكذياء من اًرمس اًـلاري ؿىل املَىِات اًـلاًر

.مٌح مزااي إضافِة مثي ثأحِي اًـجز و آخال الاس هتبلك اًيت من صأهنا حتسني و جسَِي الاسدامثر- 
1

  

    مل ًفرق ما بني املؤسسات املسدمثرة اًوظيَة و األحٌبَة، و ال بني املسدمثر اًـمويم01/03و جتدر اإلصارة أن األمر 

.و ارلاص و ال بني اًضخط اًعبَـي و اًضخط املـيوي، حِر حؼي ازلَؽ مبـامةل ؿادةل و مٌعفة
2

 

: مٌاخ الاسدامثر األحٌيب املبارش و حمّدداثَ: املبحر اًرابؽ

 :األحٌيب املبارش  حمّددات املياخ املضجؽ ًبلسدامثر1

بعفة مبدئَة ميىن اًلول بأن ُياك اًىثري من اًـوامي املؤثرة ؿىل كرارات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلول 

املضَفة، و مبـىن آخر أن اًلرار املخخذ من ظرف اًرشنة مذـددة ادلًس َات املخـَق ابالسدامثر يف بدل دون اآلخر ُو 

3نثري من اًـواميبداةل 
 و ُذٍ اًـوامي متثي احملّددات األساس َة و ًـي من أمهِا و اًيت حرثبط مبوضوع دراسدٌا، 

. اس خلرار اًخوازانت الاكذعادًة اًلكَة، اذلنك اًراصد ، بًِة حتخَة ملبوةل

:  اًخوازانت الاكذعادًة اًلكَة1-1

ي، ص ًَل،  معَت اًس َاسات و اإلحراءات اًيت اختذهتا بـغ ادلول اًيامِة اكملىس َم، األرحٌخني، اًرباًز

ي األخي وهَا، اًربثلال، هوراي، إىل ثوفري الاس خلرار الاكذعادي اًرضوري ًضٌلن اٍمنو ظًو ومبَا، فزنوًبل، بًو فلد . هًو

مشَت ُذٍ اًس َاسات و اإلحراءات الك من ارلوظعة، و إظبلح اًيؼام اًلاهوين، و حتٍرر اًخجارة و إؿادة َُلكة 

أضف إىل ذزل اًربامج املدروسة اًيت ثيفذُا ُذٍ ادلول ًخخفِغ اًخضخم، و املضجـات املخاحة . املدًوهَة اًـمومِة

لك ذزل من . ادلولٌَمسدمثٍرن اًيت اهـىست ؿىل اإلكبال و اٍهتافت اًىبري ٌَمسدمثٍرن ؿىل األسواق اًياص ئة هبذٍ 

 .  ؿبلمات هوع خدًد من اكذعادايت اٍمنو

                                         
1

.    املخـَق بخعوٍر الاسدامثر20/08/2001  املؤرخ يف 01/03، األمر رمق 12، املادة رمق 11، املادة رمق 10 املادة رمق 
2

لِا،خامـة صَف، اًـدد اًثاين، ماي  .    138، ص 2005 مٌعوري اًٍزن، واكؽ و آفاق س َاسة الاسدامثر يف ادلزائر، جمةل اكذعادايت صٌلل إفًر
3

.222 ؾبد اًسبلم أبو حقف، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص 
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و ثـخرب اًامثهٌُات و اًدسـَيات ؾلدي اإلظبلح الاكذعادي دلول اًـامل اًثاًر، حِر حزاًد ؿدد ادلول اًيامِة 

.  املعبلة ًربامج اإلظبلح الاكذعادي

و ثخىون ثسل اًربامج من مىوهني أساسني
1

 :

األول س َاسات اًخثبِت و يه اًيت حرحىز ؿىل إدارة حواهب اًعَب من خبلل إثباع س َاسات ماًَة و هلدًة -  

اىىٌلص َة، جس هتدف مـادلة الاخذبلالت اًلامئة يف املوازانت اًـامة و مواٍزن مدفوؿات ادلول املـيَة و خيخط بخسل 

. اًس َاسات ظيدوق اًيلد ادلويل

و اًثاين س َاسات اإلظبلح أو اًخىَِف اًَِلكي و جس هتدف ثـدًي َُلك اإلهخاج من خبلل إظبلح - 

ة و حتٍرر اًخجارة ارلارحِة و حتٍرر أسواق اًـمي و رأس املال ؿىل حنو ًضمن اس خخدام ُذٍ اًـيادض  اًس َاسات اًسـًر

ًة األخرى مثي حرص َد دور اًلعاع اًـام اتزايدة ؾن ٍلوؿة اإلظبلحات املؤسس.  بضلك أنرث نفاءة يف اًـمََة اإلهخاحِة

. و اس خخدام اكفة اذلوافز املياس بة دلمع الاسدامثر ارلاص و خيخط بخسل س َاسات اًبيم ادلويل ًئلوضاء و اًخـمري

و ًخأثر الاسدامثر ؿامة و الاسدامثر األحٌيب املبارش خاظة مبخخَف س َاسات الاكذعاد اًلكي، فـىل سبِي املثال 

نٌل أهنا ثؤثر يف اًـرض . س َاسة سـر اًفائدة ثلوم بدور ُام يف إدارة اًعَب هبدف حتلِق اًخوازن ادلاخًل و ارلاريج

نٌل أن ًِا ثأزري . واًعَب ؿىل املوارد املاًَة اًرأسٌلًَة و كدرات اًوحدات الاكذعادًة املخـَلة ابالس هتبلك و الاسدامثر

اًَة س َاسة سـر اًرصف و ؿىل حتراكت رؤوس األموال ذما ًؤثر يف مـدالت الاسدامثر يف األخَني اًلعري  ـّ       ؿىل ف

ي . و اًعًو

ذما الصم فَِ أن أسـار اًفائدة اذللِلِة اًـاًَة ختفغ من الاسدامثر األحٌيب املبارش، حِر أن كرارات الاسدامثر 

و حلكفة رأس املال اًيت ثخوكف حزئَا ؿىل  (اًىفاًة اذلدًة ًرأسٌلل  )ثخوكف ؿىل مـدل اًفائدة ادلاخًل ًبلسدامثر 

ي  و هؼرا ألن ُذا الاكرتاض املرصيف ميثي معدرا  (اًس يدات و أسِم رأس املال و اكرتاض من اًبيوك )ؾيادض اٍمتًو

ي ذلزل فإن اًزايدة يف حلكفذَ ابًًس بة ٌَىفاًة اذلدًة ًرأس املال س خؤثر ؿىل الاسدامثر نذزل فإن  .رئُس َا ٌَمتًو

ٌَس َاسة املاًَة ثأزري ؿىل مـدالت الاسدامثر فذخفِغ جعز املوازهة من صأهَ أن ًؤدي إىل حزاًد مـدالت الاسدامثر 

: نٌل أن املياخ الاسدامثري اًسائد يف ادلوةل ًخأثر بدورٍ ابًـوامي اًخاًَة .و ابًخايل الاسدامثر األحٌيب املبارش ارلاص

                                         
1

. 24، ص 2002 دؿاء َلد ساملان، دور س َاسات اإلظبلح الاكذعادي يف هتَئة املياخ الاسدامثري، رساةل ماحس خري كري مًضورة، لكَة اًخجارة، خامـة ؿني مشس، اًلاُرة، 
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.  درخة اًثلة يف اس مترار س َاسات اإلظبلح الاكذعادي و بفاؿََة - 

. درخة حاكمي و اجساق املىوانت اخملخَفة ًس َاسات اإلظبلح الاكذعادي - 

. مس خوى األََُة الائامتهَة اًيت ٍمتخؽ هبا الاكذعاد اًوظين ؿىل املس خوى اًـاملي - 

. درخة الاس خلرار اًس َايس و اذلي ٍرثبط بدرخة هبرية ابدلميلراظَة - 

أثر املدًوهَة اًـمومِة، حِر أن ادلول ذات مدًوهَة معومِة هبرية ثفلد معداكِهتا املاًَة ذما ًيـىس سَبا ؿىل  - 

. الاسدامثر األحٌيب املبارش

:  اذلنك اًراصد1-2

مضلكة اذلنك اًراصد ثـد من األسس ادلامعة الس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش، ذزل أن الاكذعادايت اًيت 

ب ذمرنزة و ثـرف س َعرة اًلعاع اًـام، ثدسم ُذٍ الاكذعادايت بيوع من اًفساد اإلداري اذلي  اكهت إىل ؾِد كًر

ؾضش داخي َُالك اًلعاع اًـام و أظبح ظفة واحضة هل ذما ؾركي و أّخر اإلظبلحات امليهتجة من ظرف ادلول يف 

ا يف  ُذا اجملال، فإن ثلرَيت اًلواهني و اًدرشًـات إال أن اًـلََات مازاًت ممتسىة ابًفرتة اًسابلة و من اًعـب ثلَرُي

و ُذٍ اذلواحز اًبريوكراظَة و اًرصوة املخفامقة و املس خفحةل و لك مؼاُر اًفساد اإلداري إذا ما رضبت . وكت كعري

.  جبذورُا يف أؾٌلق الاكذعاد، فإهنا ثـمي ؿىل ظرد رؤوس األموال ؾوض خذهبا

:  اًبًِة اًخحخَة املساؿدة1-3

إن اإلهفاق ؿىل اًبًِة اًخحخَة هبدف جضجَؽ الاسدامثر ارلاص معوما و الاسدامثر األحٌيب املبارش خعوظا، 

حِر أن ضـف اًبًِة اًخحخَة ثُـد من اًـوامي املسؤوةل ؾن اخنفاض رحبَة املرشوؿات و ابًخايل ؾركةل املرشوؿات ؾن 

ر اًعرق و املوائن و الاثعاالت ابإلضافة إىل ثوفري األرايض اًعاذلة . اًخوسؽ و اًلِام ابسدامثرات خدًدة ذلزل فإن ثعٍو

. ًؤلقراض اًعياؾَة لك ذزل هل ثأزري و اهـاكس ؿىل الاسدامثر ارلاص و نفاءثَ

ا مضن ...إن حتسني اًبًِة اًخحخَة من خدمات اًعرق، املواظبلت، الاثعاالت، اًعاكات، املَاٍ اخل ، و اؾخباُر

اًَة الاسدامثر" اًزتامات ادلوةل  ـّ و اترخيَا فإن زايدة  فاًبًِة اًخحخَة األفضي حرثبط ارثباظا وزَلا بمنو اإلهخاحِة و رفؽ ف
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ة من اًياجت  ا هلعة مئًو  اإلحٌليل اكهت ثلرتن ابرثفاع ملدارٍ احملًلاإلهفاق الاسدامثري يف اًبًِة اًخحخَة بًس بة ملداُر

ة يف إهخاج اًلعاع ارلاص "هعف هلعة مئًو
1

 

:  خاذبَة ادلزائر و مٌاخ الاسدامثر2

اًَة مٌاخَ الاسدامثري، و ُذا ما ًربر اًخباٍن  ـّ حرثبط خاذبَة أي بدل ًبلسدامثر األحٌيب املبارش مبس خوى ف

إن اًرشاكت اًـاملَة صدًدة اذلساس َة ًلك . املَحوظ بني اًبدلان اًيامِة و املخلدمة و بني اًبدلان اًيامِة يف ما بُهنا

مذلريات مٌاخ الاسدامثر اًلاهوهَة و اًخيؼميَة و الاكذعادًة و اًس َاس َة و الاحامتؾَة، ذلزل من ارلعأ أن ثلذرص هجود 

ؾضِا دون األخرى، بي جيب أن جضمَِا مجَـا يف إظار س َاسة لكَة حراؾي مذعَبات بحتسني مٌاخ الاسدامثر ؿىل 

      و ؿَََ ًًبلي دلول اًـامل اخملخَفة أن ثدبؽ اًس َاسات الاكذعادًة . اًخمنَة ٌَبدل املضَف و اًرشاكت اًـاملَة املسدمثرة

ا الاسدامثر  وحِا و املـرفة اًـَمَة اًيت ًوفُر و الاحامتؾَة املبلمئة ًبلس خفادة و بلدر اإلماكن من فرص هلي اًخىًٌو

بلت اًبرشًة والاكذعادًة وال حتخاج سوى  األحٌيب املبارش و جس خخدرما ًلرض اٍهنوض ابكذعادايهتا ألهنا متسل مجَؽ املُؤ

إىل اإلرادة اخملَعة و اًواؾَة إلحداث اًخمنَة املًضودة اًيت متىهنا من اًوظول إىل معاف ادلول املخلدمة واًيت كعـت 

ًلد ارثبط ثعور ػاُرة الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر مٌذ الاس خلبلل إىل حد اآلن . أصواظا نثرية يف ُذا اجملال

َة و اًيت اكن ًِا  بـامَني أساس َني، األول ٍمتثي يف اًخعورات و اًؼروف اًيت صِدُا هؼام اًـبلكات الاكذعادًة ادلًو

ي ادلويل أما اًـامي اًثاين فلد . الاهـاكس اًبارز ؿىل ثعور الاسدامثر األحٌيب املبارش و زايدة وزهَ يف َُلك اٍمتًو

ارثبط ابًخوهجات اًيت اؾمتدهتا ادلزائر ؿىل املس خوى الاكذعادي و اًخلري اذلي ؾرفَ اٍهنج الاكذعادي و الاهخلال من 

ة  الاكذعاد اخملعط إىل اكذعاد اًسوق، و الاهفذاح ؿىل األسواق اًـاملَة و اذلي هخج ؾيَ ػِور اسرتاثَجَات حمنًو

. خدًدة

  إن أمه اًـوامي ادلاذبة أو املس خلعبة ًبلسدامثرات األحٌبَة املبارشة يف ادلزائر يه وفرهتا ؿىل احذَاظي  مـخرب 

، إال أهَ مازاًت األمور مل ثخضح بـد ابًًس بة (معادر اًعاكة اذلاًَة بدون مٌازع يف اًـامل  )و ُام من اًيفط و اًلاز 

ٌَمسدمثٍرن األخاهب يف ُذا اًلعاع، و ذزل ًِميية ادلوةل ؿىل ُذا اًلعاع اذلساس حِر أن ُذٍ اًرثوات اًباظيَة 

. ثـخرب ابًًس بة ٌَجزائر مبثابة ثروات س َادًة ٌَببلد

                                         
1

. 193و 192، ص 1995 ًسرتاثرو، اًرصاع ؿىل اًلمة، مرنز ادلراسات اإلسرتاثَجَة، أبو ػيب 
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إن كعاع احملروكات يف ادلزائر أظبح أمه كعاع مس خلعب ًبلسدامثرات األحٌبَة املبارشة و ذزل ًفرص اًرحب 

إضافة إىل  اهفذاح  ادلزائر ؿىل  . املخوفرة فَِ، هدِجة ارثفاع أسـار اًيفط يف اًس يوات األخرية يف األسواق اًـاملَة

الاسدامثرات  األحٌبَة و اهخـاش اكذعادُا مؤخرا، لك ُذٍ اًـوامي جشـت الاسدامثر األحٌيب املبارش يف كعاؿات 

َة املـدهَة اًِامة و املخوفرة بضلك مـخرب يف اًببلد، إضافة إىل  أخرى خارج احملروكات مثي اس خلبلل امليامج و املواد األًو

أن ادلزائر حاًَا ثلوم مبجِودات مـخربة ؿىل مس خوى جضجَؽ الاسدامثرات األحٌبَة يف كعاؿات خارج احملروكات و ذزل 

ة اًيت س خـمي بدون صم ؿىل إهـاش املياخ  من خبلل كِارما ابجناز برانمج خضم ًخضمن هتَئة اًبًِة اًخحخَة ادلزائًر

 . الاكذعادي و الاسدامثري يف ادلزائر

إن اإلٍرادات اًبرتوًَة اًيت ثخوفر ؿَهيا ادلزائر ثـخرب دؾٌل ُاما ملزياهُهتا و ثـعهيا ثيافس َة مـخربة ملارهة مؽ ادلول 

اًيامِة األخرى امليافسة ًِا يف جمال خذب الاسدامثر األحٌيب املبارش، فبإماكن ادلزائر أن جس خـمَِا ًخخفِغ ضلط 

ًلد خفضت  .حباٍهتا ؿىل املؤسسات اًعلرية و املخوسعة حىت حىون أنرث ثيافس َة يف اس خلعاب اًرأس املال األحٌيب 

 ، ًىن ُذا ًبلى كري 2000 س ية %30 إىل 1992 س ية %42ادلزائر من مـدل اًرضًبة ؿىل أرابح اًرشاكت من 

حِر أن املـدل األكىص املخوسط املعبق ؿىل أرابح اًرشاكت ابًًس بة "اكف ألن ُذا اإلحراء مل ًفت دول أخرى، 

 ، 2004 يف س ية 21,5 % إىل 1995 يف % 30,6ٌدلول اًيت أهؼمت حدًثا إىل الاحتاد األورويب كد اخنفغ من 

وهَا  و سَوفاهَا خبلل ُذٍ اًفرتة21اخنفاضات بػ  و ًلد خفضت حرهَا اًرضًبة ؿىل أرابح اًرشاكت .  هلعة جسَت يف بًو

 "2006  س ية %20 إىل % 30من 
1

و يف ُذا اإلظار خفضت ادلزائر من مـدل اًرضًبة ؿىل أرابح اًرشاكت . 

ا% 12,5 و % 19، % 25 )حِر حاًَا ًـخرب من أدىن املـدالت يف امللرب اًـريب  . ( ؿىل األرابح املـاد اسدامثُر

:  هجود ادلزائر من أخي حتسني خاذبُهتا3

ة اًيت اختذهتا  صِدت الاسدامثرات يف ادلزائر ثعورا مَحوػا خبلل اًس يوات األخرية بفضي اإلحراءات اًخحفزًي

ة وحركِة وهجة ادلزائر، وكد جتىل ُذا اًخعور من خبلل املـعَات  اًسَعات اًـمومِة كعد حتسني اًبُئة الاسدامثًر

 51456 ٍلوع 2008هناًة   إىل2002ٌَواكةل اًوظيَة ًرتكِة الاسدامثرات اًيت جسَت خبلل اًفرتة املمخدة من  اإلحعائَة

  . مََار دًيار5799مرشوؿا بلمية إحٌلًَة بَلت 

                                         
1
 Rapport du FMI n° 06/101  mars 2006 page 39. 
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سامه ؽ اًيت من امليخؼر أن ثوفّر أنرث من50766مسدمثرون حمََون يف  ٌو  مٌعب  843000  مرشوؿا من ُذٍ املضاًر

وخبعوص .   من جحم الاسدامثرات اإلحٌليل% 71,6 مََار دًيار أي ما ميثي 4153صلي حِر بَلت اسدامثراهتم 

ة و الاسدامثرات يف صلك ؾلود رشانة بني اًرشاكت   722,5 مرشوؿا اسدمثر فهيم 291األحٌبَة فلد مشَت  ادلزائًر

املبارشة املسجةل دلى   من إحٌليل الاسدامثرات، أما ابًًس بة ًبلسدامثرات األحٌبَة% 12,5ًـادل  مََار دًيار أي ما

 من اجملموع % 13,7 أي ما ًـادل 2009إىل  2002   مََون دج من924393 مرشوؿا مبا كميخَ 400اًواكةل فِياك 

ؿىل اًعياؿة و حتََة مِاٍ اًبحر وإهخاج األمسدة و األموهَاك  وكد رنّزت الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة. اًـام ًبلسدامثرات

  مرشوؿا35397اًلذائَة واًس َاحة، وكد جسَت اًواكةل خبلل اًس يوات اًثبلث األخرية  ومعاهؽ اإلمسيت واًعياؿة

.  2005و 2002 مرشوع فلط يف اًفرتة املمخدة بني 16000 مٌعب صلي ملابي 477000ٍرافلِم خَق 

ة يف ادلزائر مبا فهيا الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة7و ادلدول رمق  ؽ الاسدامثًر .  ًوحض موحز ٌَمضاًر

ة يف ادلزائر ٌَفرتة : 7ادلدول رمق  ؽ الاسدامثًر : 2009-2002موحز ٌَمضاًر

 %ؿدد مٌاظب اًـمي  % (مََون دج )املبَف  %ؿدد املضاًرؽ مضاًرؽ الاسدامثر 

 91,04 909465 74,82 5017890 99,03 70491الاسدامثرات احملََة 

 3,31 31030 11,40 764593 0,41 294اًرشانة 

 5,85 58450 13,78 924393  0,56 400الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة 

 8,96 89480 25,18 1688985 0,97 694ٍلوع الاسدامثرات األحٌبَة 

 100 998945 100 6706875 100 71185اجملموع اًـام 

 www.andi.dzاًواكةل اًوظيَة ًخعوٍر الاسدامثرات : املعدر

ة إىل ؾوامي ثيؼميَة من خبلل اًفعي بني املسدمثٍرن اًعلار  و أحصاب املضاًرؽ   و ًـود حتسني اًبُئة الاسدامثًر

املـامةل ارلاظة اًيت ٌس خفِد مهنا املسدمثرون األخاهب ابرلعوص من  اًضخمة أو املدرة ًلمية مضافة ُامة ابإلضافة إىل

اإلظبلح املـمتد  موحدة ٌَخـامي مؽ مَفاهتم، نٌل جضمي اإلحراءات اًدسَََِة ٌَخيفِذ اًـمًل ًخدابري خبلل اؾامتد َُئة

 . املخـَق برتكِة الاسدامثرات 2001 املـدل واملمتم ًؤلمر اًعادر يف 2006مبوحب األمر اًعادر س ية 

ثلومي كاهون الاسدامثر حىت ًدس ىن هل إىل خاهب خَبَ ًبلسدامثر اًرشوع يف   إؿادة2007       نٌل مت مٌذ بداًة س ية 

اًخيافس َة، و جيري حاًَا ثعبَق ثدابري  اهخلائَة ثأخذ بـني الاؾخبار اًِدف اإلسرتاثَجي دلفؽ جعةل اإلهخاج و حركِة معََة

ؽ ذات امليفـة اًوظيَة، نٌل  حوكَََة هبدف ثـٍزز الاسدامثر ًعاحل اًًضاظات امليخجة حبَر مت ًِذا اًلرض حتدًد املضاًر
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ة أخرى ًخوحَِ الاسدامثر حنو املياظق اًيت يه حباخة ًبلسدامثرات يف مت اختاذ إظار اًخوازن ادلِوي بـد  ثدابري حتفزًي

خـَق األمر. حتدًد املياظق اًيت حتخاج إىل مسامهة ادلوةل بإًلاء اًرتاخِط املس بلة اًيت مل حىن معَوبة يف اًلواهني  ًو

ة وثلََط ثدخي ِدًة اًساًر ـْ والاحرتام اًخام  اًواكةل اًوظيَة ًرتكِة الاسدامثر يف جمال وظول املَفات ًعاحل املراكبة اًَب

ة حزي اًخيفِذ احملددة إلحراءات  ًآلخال اًلاهوهَة مليح اًلرارات، نٌل ًضاف إىل ُذا دخول مؤخرا اًخـَمية اًوزاًر

ة، ومتت اإلحراءات اًدرشًـَة واًخيؼميَة بإوضاء الاس خفادة من مزااي الاس خلبلل اًيت  من صأهنا ثـٍزز اإلحراءات اًخحفزًي

اًوحِد ٌَواكةل  ظيدوق ضٌلن كروض املؤسسات اًعلرية واملخوسعة اذلي هّعب مؤخرا ذمثبل ؿىل مس خوى اًض باك

  .ارلدمات اًوظيَة ًرتكِة الاسدامثر ابدلزائر هبدف جسَِي متىني املسدمثٍرن من

ر الاسدامثر فلد مت و ضبط  إوضاء اًواكةل اًوظيَة ٌَوساظة و ًىون اًـلار الاكذعادي ؿامبل ابًف األمهَة يف ثعٍو

ة ثلوم ؿىل مضبوط، نٌل مت إدخال كاهون اًخيازل  صفاف و هؼام ثيازل مٌخؼم و اًـلار اًيت جسامه يف بروز سوق ؾلاًر

ؽ املضاربة   س ية كابةل ٌَخجدًد من أخي اذلفاظ ؿىل اًـلار اًعياؾي من33اسدامثر ملدة ثلدر بػ ؾن اًـلار ًعاحل مضاًر

ب املسدمثٍرن ثواظي اًواكةل اًوظيَة  و.ؿىل حساب الاسدامثر ًرتكِة الاسدامثرات حضورُا يف جمال  من أخي ثلًر

 ص بابَم 10 إوضاء 2009 والًة نٌل مت مؽ هناًة 16حاًَا أنرث من  اًَِالك من خبلل زايدة ؿدد ص بابَىِا اًيت ثلعي

 كامت ادلزائر بإحراء حبايئ خدًد ٍمتثي يف ختفِغ اًرضًبة 2008و يف س ية  .ادليوب اًِضاب اًـََا و أخرى بوالايت

 و ذزل من أخي حتفزي املسدمثٍرن األخاهب %10 إىل %15ؿىل أرابح املسدمثٍرن األخاهب كري احملوةل إىل ارلارج من 

َِا إىل ارلارج  . ؿىل إؿادة اسدامثر أرابهحم يف ادلزائر بدل حتًو

 : حعة ادلزائر من ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش: املبحر ارلامس

:  مٌاخ الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر و أمهَخ1َ

أما يف ما خيط مٌاخ الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر فإهيا س يحاول أن هـمتد ؿىل حتدًد املؤرش املرهب 

ملىون اًس َاسات الاكذعادًة ملياخ الاسدامثر، ُذا املؤرش اذلي مت وضـَ من ظرف املؤسسة اًـربَة ًضٌلن الاسدامثر 

و ًؼِر ُذا املؤرش إىل أن اًبُئة الاكذعادًة املس خلرة و احملفزة  و ادلاذبة ًبلسدامثر يه ثسل . 1996بداًة من س ية 

ًلابِل جعز ملبول يف مزيان املدفوؿات، و مـدالت مذدهَة هبري و مس خفحي  موازهةاًبُئة اًيت حمتزي بـدم وحود جعز 
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ٌَخضخم، سـر دضف كري ملاىل فَِ، و بًِة س َاس َة و مؤسساثَة مس خلرة  و صفافة ميىن اًخًبؤ هبا ألقراض اًخخعَط 

.املايل و اًخجاري و الاسدامثري
1

   

. 2008املؤرش املرهب ملىوانت اًس َاسات الاكذعادًة ملياخ الاسدامثر يف ادلزائر ًس ية  : 8ادلدول رمق 

درخة املؤرش اًخلري يف املؤرش  2008 2007 

 23,20 3- (23,20) (22,60)( gdp % اًـامة وازهةجعز امل )مؤرش س َاسة اًخوازن ادلاخًل

 13,27 (11,40) -24,67 3( gdp %جعز اذلساب ادلاري  )مؤرش س َاسة اًخوازن ارلاريج 

 0 0,89 4,40 3,51 (مـدل اًخضخم  )مؤرش اًس َاسة اًيلدًة 

 . 209، 208، 205،207، ص 2008 املؤسسة اًـربَة ًضٌلن الاسدامثر و ائامتن اًعادرات، ثلٍرر مٌاخ الاسدامثر يف ادلول اًـربَة: املعدر

: دًَي املؤرش

 .ؿدم حتسن يف الاسدامثر : 1أكي من 

 .حتسن يف مٌاخ الاسدامثر : 2 إىل 1من 

. حتسن هبري يف مٌاخ الاسدامثر : 3 إىل 2من 

 

 املبني أؿبلٍ، فإن املؤرش املرهب ملىون اًس َاسات الاكذعادًة يف ادلزائر، 8و ؿَََ و من خبلل ادلدول رمق 

من خبلل دًَي املؤرش ًؼِر أن ُياك حتسن هبري يف مٌاخ الاسدامثر يف ما . 2ٌساوي مذوسط املؤرشات اًسابلة أي 

خيط اًخوازانت الاكذعادًة اًلكَة خاظة، و ٍرحؽ ذزل إىل برامج اإلظبلحات الاكذعادًة، إضافة إىل أثر ارثفاع أسـار 

. اًـامة و زايدة مـدالت اٍمنو اذللِلِةوازهةاًيفط خبلل اًس يوات األخرية و أثرٍ يف ختفِغ جعز امل
2

  

 إال أن مسامهة الاسدامثر 1996إن وس بة الاسدامثر اًثابت يف ادلزائر كد ازدادت بعورة مـخربة بداًة من س ية 

 يف اًس يوات األخرية، و اًيت % 14-13%األحٌيب املبارش فَِ اكهت ضئَةل و بس َعة إىل حد ما حِر بَلت وس بة 

، و ُذا ميىن ثفسريٍ هوؿا ما ابخنفاض الادخار احملًل و اخنفاض 1996 فلط س ية % 2,3اكهت كد بَلت وس بة 

الاسدامثر ارلاص احملًل يف ادلزائر، و نٌل س بق و أن ذهران أن ُياك حتسن مَحوظ يف مٌاخ الاسدامثر يف ادلزائر و نذا 

 خبلظة مٌاخ األؾٌلل ) أذانٍ 9و ُذا ما ًؤندٍ نذزل ادلدول رمق . اًخدفلات و حىت اآلفاق يه خد واؿدة يف ُذا اجملال

ة ة ثًبًؤ  (. Market summary مـعَات ثلدًٍر

 

                                         
1
.  28، ص  ( 2002املؤسسة اًـربَة ًضٌلن الاسدامثر : اًىوًت  ) 2002 ثلٍرر مٌاخ الاسدامثر يف ادلول اًـربَة ًـام  

2
– ، ظَف 43/44جمةل  حبوث اكذعادًة ؾربَة، اًـددان - دراسة حاةل ادلزائر-  مفذاح ظاحل، بن مسَية دالل، واكؽ و حتدايت الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة يف ادلول اًيامِة 

. 122، ص 2008خًرف 
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.  (ادلدول مت إؿادة ظَاقخَ إىل اًـربَة من ظرف اًباحر  ) خبلظة مٌاخ األؾٌلل :9ادلدول رمق 
                         اًس يوات 

املـعَات 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 population 32,4 32,8 33,4 33,9 34,4 34,9 35,4 35,9 (مََون)ؿدد اًساكن

 144,6 139,9 131,3 124,1 120,0 111,9 102,3 85,0 (مََار دوالر)اًياجت ادلاخًل اإلحٌليل 

 GDP at PPP 178,5 194,0 205,3 220,1 238,6 259,4 281,9 306,5اًياجت ادلاخًل اإلحٌليل

 6,2 6,0 5,9 5,7 4,8 2,8 5,5 5,2 ( ثلري حلِلي%)اًياجت ادلاخًل اإلحٌليل 

 fdi 2,5 3,8 3,2 4,0 4,5 4,8 5,1 5,3 (مََار دوالر)ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش

 3,7 3,6 3,7 3,6 3,3 2,9 3,7 2,9 من اًياجت ادلاخًل اإلحٌليل % fdiاًػ

 fdi % 12,2 16,6 12,8 14,1 14,1 13,4 12,8 12,1 من إحٌليل الاسدامثر اًثابت% fdiاًػ

 fdi   % Stock of fdi 7,2 8,3 11,5 15,5 20,0 24,8 29,9 35,2خمزون اًػ

 24,3 21,4 18,9 16,1 12,9 10,2 8,1 8,5من اًياجت ادلاخًل اإلحٌليل % fdiخمزون اًػ

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 (مََار دوالر  ) ارلارج fdiاًػ

 1,7 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 (مََار دوالر)  ارلارج fdiخمزون اًػ

 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 اًياجت ادلاخًل اإلحٌليل %  ارلارج fdiخمزون اًػ

 
 The economist intelligence unit (world investment, country profiles-Algeria-), 2007, page180:املعدر

 

    نٌل أن ادلزائر ثـاين من ارثفاع حدة اًبعاةل و اًيت ال ميىن مـادلهتا إال ابالس خـاهة ابسدامثرات أحٌبَة مبارشة 

و من . و ذزل ًسد اًثلرة يف إماكهَات اًببلد احملدودة يف الاسدامثر و خاظة مٌَ الاسدامثر ارلاص ؿىل املدى املخوسط

ة داخََة خضمة ختط صق اًعركات اًرسًـة  ؽ اسدامثًر ق اًرسًؽ  )املبلحغ أن ادلزائر ثلوم حاًَا بإجناز مضاًر اًعًر

و بياء اًسدود و اجناز اًسىٌات الاحامتؾَة، و ُذٍ الاسدامثرات اًـمومِة من صأهنا أن ختَق هوؿا ما  (قرب - رشق

مٌاظب صلي خدًدة و ثلَي من حّدة اًبعاةل خاظة يف أوساط اًض باب إال أن ُذٍ اذلَول ثبلى ؿىل املدى اًلعري، 

فبلبد من خَق حو مبلمئ ًبلسدامثرات ارلاظة و ؿىل رأسِا الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة و ذزل المذعاص اًلدر 

وحِة املخعورة اًيت حمتخؽ هبا  األنرب من اًبعاةل يف ادلزائر، ُذا من هجة و الاس خفادة من املِارات و ارلربات اًخىًٌو

. اًرشاكت األحٌبَة خاظة يف كعاع احملروكات  و كعاع الاثعاالت من هجة أخرى

إال أهَ ال ٍزال هعُب الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر مذواضـا إذا مل هلي ضئَبل، إذا ما ُكورن بدول أخرى 

 من اًوؾود %10مٌافسة و ابرلعوص دول حوض اًبحر األبَغ املخوسط، حِر أن ادلزائر حللت وس بة ثلي ؾن 

ة اًيت جسَت، و ذزل راحؽ إىل املـوكات اًىبرية اًيت ًواهجِا أحصاب رؤوس األموال األخاهب، اذلٍن جيدون  الاسدامثًر

إىل حد اآلن ميىن اًلول . أهفسِم مضعٍرن إىل اًبحر و اًخوخَ حنو دول مضَفة أخرى مٌافسة ٌَجزائر يف ُذا اجملال
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، بُامن 2007أن ادلزائر مل ثيجح ابًلدر اًاكف من اس خلعاب سوى اكي من مََاري دوالر أمٍريك فـََا خبلل س ية 

. حللت دول مٌافسة مثي مرص و امللرب األكىص ثلدما مَحوػا و ُاما

و يف ػي ثلدٍرات مؤمثر األدم املخحدة ٌَخجارة و اًخمنَة األوىىذاد فإن ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف 

َة يف ملدمهتا اًبيم اًـاملي ؿىل هفس املآخذ  ادلزائر س يواي ثبلى ثدفلات خد حمدضمة، يف حني أبلت اًَِئات ادلًو

ـّاةل  و حمتزي بىثري من اًبطء . املخـَلة مبياخ األؾٌلل و الاسدامثر ة ثبلى إىل حد بـَد كري ف          إذ أن اإلدارة ادلزائًر

. و اًبريوكراظَة ذما جيـَِا من أمه مـوكات الاسدامثر بعفة ؿامة و الاسدامثر األحٌيب املبارش بعفة خاظة يف ادلزائر

ة األحٌبَة، إال أن ُذٍ 2008 و 2005خبلل املدة املمخدة ما بني س ية    مت جسجَي اآلالف من اًوؾود الاسدامثًر

ة مل ثيجز أبدا و مل ثـرف جتس َدا يف املَدان، إضافة إىل  ؽ اسدامثًر األخرية و اًيت ًمت حتعََِا ؿىل أساس أهنا مضاًر

ؽ املـمتدة رمسَا ؾرفت ثأخرا هبريا، مهنا ؿىل سبِي املثال الاسدامثرات اًـربَة اًيت ؿاهت  اًـدد اًىبري و اًِام من املضاًر

. من اًخأخر و اًبطء يف اًخيفِذ

 و يه مرحةل متزيت ادلزائر فهيا براحة ماًَة و بوضؽ مرحي هدِجة 2007 و 2000يف اًفرتة املمخدة ما بني س ية 

ارثفاع أسـار اًبرتول يف األسواق اًـاملَة، مل ثخجاوز كمية اًخدفلات من الاسدامثر األحٌيب املبارش مََاري دوالر، فلد 

.  2005 مََار دوالر س ية 1,081  و 2006 مََار دوالر س ية 1,795 و 2007 مََار دوالر س ية 1,9اكهت يف حدود 

و خبلفا ٌَخلدٍرات اًرمسَة اًيت حرحىز ؿىل وؾود الاسدامثر و ثضخم بذزل األركام و اإلحعائَات ارلاظة 

اًَة ثيفِذُا ؿىل أرض اًواكؽ، و اذلي يف اًلاًب ال ًخـدى إذا ما كورن  ـّ ابالسدامثرات األحٌبَة املبارشة مؽ إٌُلل مدى ف

بـَدة ؾن  (خاظة خارج احملروكات  ) إذا ال حزال كمية الاسدامثر األحٌيب املبارش اذللِلِة  %10مؽ ما اكن من وؾود اًػ

 4املس خوى املعَوب ملارهة مؽ املس خوى اذلي حللذَ بـغ ادلول امليافسة ؿىل قرار امللرب األكىص اذلي حلق ما كميخَ 

 مََار 10,2، دون أن هًىس مرص اًيت جسَت  2006 مََار دوالر س ية 2,9 ملابي 2007 مََار دوالر س ية 4,5إىل 

. 2006 و ؾرشة مََارات س ية 2007دوالر س ية 

إن مٌاخ الاسدامثر يف ادلزائر ًخحسن ثدرجيَا و ًىن بوزرية بعَئة هوؿا ما ملارهة ابدلول األخرى املس خلعبة 

ًبلسدامثرات األحٌبَة املبارشة، و نٌل ُو مـَوم أن ادلزائر يف اًس يوات األخرية ثـمي ؿىل زايدة كدراهتا اإلهخاحِة ؿىل 

د نذزل من كدراهتا اًخوزًـَة  (اًيفط و اًلاز  )مس خوى كعاع احملروكات   (حزوًد أورواب ابًلاز اًعبَـي  )و حًز
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فسوف حىون حباخة ماسة إىل خذب ؿدد انرب من الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة يف ُذا اًلعاع، و س َىون من 

إن ادلزائر متسل . اًواحب ؿَهيا أن ثلوم بخـدًبلت يف كاهون احملروكات حىت ٍىون حمفزا كواي ًبلسدامثرات األحٌبَة

ظاكات و كدرات ُائةل يف جمال الاسدامثرات إال أن الاس خلبلل ًِذٍ اًعاكات ًبلى بـَدا ؾن املعَوب ملارهة بدول 

 و ًَبِا 2006 مََار دوالر أمٍريك س ية 3,541أخرى، فـىل سبِي امللارهة فإن اًسودان كد اس خلعب ثدفلات بلمية 

 مََار دوالر أمٍريك يف حني بَلت كمية اًخدفلات من الاسدامثر األحٌيب املبارش  يف ادلزائر يف س ية 1,734حللت 

 مََار دوالر أمٍريك1,795 كمية 2006
1

 . 

نٌل أن ادلزائر س خىون معاًبة أنرث بإًضاح اًعورة أنرث يف ما خيط اس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة  و خاظة 

يف اآلوهة األخرية و مؽ الاس خلرار اًس َايس اذلي ثـرفَ اًببلد و متدًد ؾِدة اًرئُس ؾبد اًـٍزز بوثفََلة ًـِدة اثًثة فِذا 

و س خىون ُياك خعط أخرى ختط  من صأهَ أن حيرر أنرث كعاع الاسدامثر يف ادلزائر و خاظة مٌَ األحٌيب املبارش

ُياك إحراءات بريوكراظَة زلِةل و مـلدة متيؽ حتلِق الاسدامثرات اًىبرية يف . خوظعة اًبيوك اًـمومِة يف ادلزائر

   و رمغ اجملِودات املبذوةل من ظرف ادلزائر يف جمال ثدؾمي الاسدامثر و الاسدامثر األحٌيب املبارش ابرلعوص، . ادلزائر

       و رمغ اًخحسن املَحوظ و اًىبري يف مٌاخ الاسدامثر يف ادلزائر، إضافة إىل لك ما ثخوفر ؿَََ ادلزائر من ظاكات 

ة مـخربة، إال أهنا ال ثـخرب من بني ادلول األنرث اس خلعااب ًبلسدامثر األحٌيب املبارش، بي أهنا  و كدرات و فرص اسدامثًر

ثعيف مضن ٍلوؿة ادلول املخأخرة يف خذب الاسدامثر األحٌيب املبارش، رمغ أن املخدبؽ ٌَخدفلات اًواردة يف اًس يوات 

ة يف اًزتاًد فلد اكهت اًخدفلات ًس ية   من % 8,8 مََار دوالر بًس بة 1,662 يف حدود 2007األخرية ًبلحغ اس متراًر

 حزاًدا رمغ األزمة الاكذعادًة اًـاملَة حِر اكهت كمية اًخدفلات يف حدود 2008اًياجت ادلاخًل اإلحٌليل، و ؾرفت س ية 

، أما يف (اخنفاض يف مسامهة الاسدامثر األحٌيب املبارش )  اإلحٌليلاحملًلاًياجت  من  % 8,5 مََار دوالر بًس بة 2,646

اًياجت   من % 12,3 مََار دوالر بًس بة 2,847 فلد واظَت اًخدفلات حزاًدُا نذزل و اكهت يف حدود 2009س ية 

فإذا ما كاران ُذٍ اًيخاجئ مؽ امللرب األكىص فإن ادلزائر ثـرف اهخـاصا مَحوػا من حِر كمية . ادلاخًل اإلحٌليلاحملًل

 ملارهة ةبلى خّد حمدضمتٌَجزائر  اإلحٌليلاحملًل اًخدفلات، ًىن من حِر مسامهة الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًياجت 

                                         
1
 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde (Sociétés transnationales, industries extractives et développement), op.cit. 
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 رمغ اخنفاض ثدفلاثَ هدِجة األزمة الاكذعادًة اًـاملَة % 46 ثلدر بػ2009ابمللرب األكىص اذلي اكهت مسامهخَ يف س ية 

.  املبني أدان10ٍ و ُذا ما ًؼِر خََا يف ادلدول رمق  األخرية،

 (مََون دوالر ) ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًواردة إىل ادلزائر و امللرب األكىص  :10ادلدول رمق 

 

     اًس يوات 

اًبدل 

2007 2008 2009 

 gdp %اًخدفلات  gdp %اًخدفلات  gdp %اًخدفلات 

 12,3 2847 8,5 2646 8,8 1662ادلزائر 

 46 1331 45,5 2487 51,3 2803امللرب األكىص 

Source: unctad, world investment report 2010. 

www.unctad.org/fdistatistics 

ًلد حتسن حرثُب ادلزائر من بني دول اًـامل يف اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًس يوات األخرية، رمغ 

األزمة الاكذعادًة اًـاملَة و اًيت أثرت بضلك هبري ؿىل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًـامل، و نٌل ُو مـَوم أن 

أمه الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة يف ادلزائر ثًضط يف حلي احملروكات فلد اكهت ُذٍ الاسدامثرات يف مٌأى ؾن األزمة 

 . مدى حتسن حرثُب ادلزائر يف اًس يوات األخريةٍّن ًب11و ادلدول رمق  .الزدُار ُذا اًلعاع مؤخرا

  حرثُب ادلزائر مضن بـغ دول اًـامل يف ما خيط اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش :11ادلدول رمق 

 

     اًبدل                                          

اًس يوات 

2007 2008 2009 

 72 111 67بورهَيافاسو 

 73 78 51بًرعاهَا 

 74 96 94أوزابهس خان 

 75 76 43اًسَفادور 

 76 94 102اًعني 

 77 113 127ادلزائر 

 78 68 80بوجسواان 

 79 80 113حٌوب إفًرلِا 

 80 54 63إرسائَي 

 81 121 19سوٌرسا 

 82 91 35اسرتاًَا 

 
Source: unctad, world investment report 2010. 

www.unctad.org/fdistatistics 

http://www.unctad.org/fdistatistics
http://www.unctad.org/fdistatistics
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 :  اًخدفلات اًواردة و اخملزوانت2

بعفة ؿامة ثبلى ادلزائر بـَدة وسبِا ؾن موكـِا اذلي جيب أن حىون ؿَََ، حىت حىون أنرث و أحسن خاذبَة 

و املسدمثٍرن األخاهب، خاظة يف كعاؿات خارج احملروكات، ُذا اًلعاع املرحب حاًَا  ًخدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش

و اذلي ٌس َي ًـاب إن حص اًخـبري اًىثري من اًرشاكت اًـاملَة هدِجة ارثفاع أسـار اذلُب األسود يف األسواق اًـاملَة 

و من األمور . إن معََات ارلوظعة يف اًلعاؿات اًـمومِة األساس َة يف ادلزائر ثبلى حمدودة خدا. يف اًس يوات األخرية

املثرية ٌَدساؤل و الاس خفِام يف ادلزائر ُو اؾامتدُا ؿىل هؼام مرصيف حزائري معويم مئة ابملئة، خاضؽ ٌدلوةل لكَة دون 

ا املرصيف من خبلل إحداث روح امليافسة بني  ة خاظة، فـىل ادلزائر أن ثيـش أنرث  فأنرث  هجاُز وحود ًبيوك حزائًر

اًبيوك و ذزل من خبلل خوظعهتا و اًدضجَؽ ؿىل إكامة بيوك خاظة، فـىل اًيؼام املرصيف ادلزائري أن ًامتىش مؽ 

. املس خجدات و اًخلريات اًـاملَة يف مِدان األؾٌلل و الاسدامثر و خاظة مٌَ الاسدامثر األحٌيب املبارش

     إن ادلزائر ثواظي إظبلحاهتا يف مِدان اإلهـاش الاكذعادي و يه حتاول خاُدة اًخلََط من حّدة اًبعاةل 

و املس خفحةل بضلك واحض يف أوساط فئة اًض باب، و مٌَ فإن كضَة اًبعاةل يف ادلزائر ثبلى كضَة احامتؾَة و اكذعادًة 

يف كاًة األمهَة ال بد من أخدُا بـني الاؾخبار و ُذا ًن ٍىون ذمىٌا إال إذا اؾمتدت ادلزائر ؿىل س َاسة ًئلهـاش 

. الاكذعادي و بـر جعةل اٍمنو يف اًببلد

      ادلزائر ثواظي جضجَـِا الس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش خاظة يف اًلعاؿات اًيت من صأهنا حتسني 

ة، و اًيت سوف ثؤدي إىل جسَِي اًخيلبلت يف املياظق ادللرافِة  ر اًبًِة اًخحخَة و اًَِالك اًلاؿدًة ادلزائًر و ثعٍو

ة اًواسـة، نٌل أهنا سدسِي ال حماةل يف إهـاش املياخ الاكذعادي بني املياظق اخملخَفة يف اًببلد، و ًىن املبلحغ  ادلزائًر

يف ادلزائر أن كعاع احملروكات ًبلى اًلعاع املس خلعب بًس بة ؿاًَة ًبلسدامثرات األحٌبَة املبارشة يف ادلزائر ملارهة 

نٌل أن كعاع احملروكات يف اًببلد ًبلى احملرك اًرئُيس ٍمنو اًياجت احملًل اإلحٌليل و ابًخايل فاالكذعاد . ابًلعاؿات األخرى

 .ادلزائري ًبلى ؾرضة ًخلَبات أسـار اًيفط يف األسواق اًـاملَة

من خبلل املـَومات اإلحعائَة اًيت ختط اًخدفلات اًواردة من الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل ادلزائر ثؼِر 

 93/12 و 90/10ين ادلزائر ًلاهوين  ب و ُذا ابًرمغ من ت1996اًخدفلات ضـَفة إىل حد ما، و ُذا إىل  كاًة س ية 

املذهورٍن سابلا، و ٍرحؽ ذزل إىل س َاسة ادلزائر امليلَلة هوؿا ما ؿىل الاسدامثر األحٌيب املبارش، أما يف ما ًخـَق بفرتة 

 ثخـَق بدخول ادلزائر فرتة اإلظبلحات و اًخلريات اًَِلكَة و اهخلاًِا من الاكذعاد اخملعط إىل الاكذعاد 1996ما بـد 
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 من خبلل برامج اًخثبِت و اًخـدًي اًَِلكي FMIاذلر و ثبًهيا ًئلظبلحات امللرتحة من ظرف ظيدوق اًيلد ادلويل اًػ

ا 1986ملـادلة الاخذبلالت اخملخَفة اًيت ؾرفِا الاكذعاد ادلزائري بـد األزمة اًبرتوًَة ًس ية  ، ُذٍ املرحةل ميىن اؾخباُر

إن . مرحةل ؿدم اس خلرار اكذعادي و ال س َايس و ال أمين  مل جضجؽ نثريا اس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة

ثدفلات الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة اًواردة إىل ادلزائر زادت رسؿة وثريهتا يف أواخر اًدسـَيات، هدِجة ًبداًة ُدوء 

اب         األوضاع ادلاخََة ٌَببلد و ابألخط اًؼروف األمٌَة اًيت ؿاص هتا ادلزائر يف خضم اًـرشًة اًسوداء من اإلُر

ب و ؿدم الاس خلرار اًس َايس إذن بـد اًِدوء اذلي ؾرفذَ ادلزائر و ثفذحِا ؿىل اًـامل و فذحِا ألبواب . و اًخخًر

      الاسدامثرات األحٌبَة خاظة يف كعاع احملروكات، ؾرفت ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر كفزة هوؾَة 

          و ارثفاؿا ُاما و مـخربا، اذلي حزامن مؽ اؾامتد ادلزائر ًربانمج موسؽ ٌَخمنَة و خاظة ؿىل مس خوى اًبًِة اًخحخَة

 مََون 1081 كرابة 2005ًلد اكهت ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل ادلزائر يف س ية . و اًَِالك اًلاؿدًة ٌَببلد

2007مََون دوالر أمٍريك س ية 1665 و 2006مََون دوالر أمٍريك يف س ية  1795دوالر أمٍريك، و اكهت ثلارب 
1

   

 دوالر مََارات 5 أن حىون اًخدفلات ادلاخةل إىل ادلزائر بلمية Economist Intelligence Unitو ثخوكؽ دراسات 

أمٍريك يف اًس يوات امللبةل
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1
Unctad,World investment report, http://www.unctad.org/fdistatistics. 

2
The economist intelligence unit (world investment, country profiles-Algeria-), op.cit, page180             
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 (مََون دوالر  )ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل ادلزائر : 12 رمق  ادلدول

اخملزوانت  (مََون دوالر  )اًخدفلات اًس ية اخملزوانت  (مََون دوالر  )اًخدفلات اًس ية 

1980 348,7 1525,2 1995 --- 1630,9 

1981 13,2 1538,4 1996 270,0 1900,9 

1982 -53,6 1484,8 1997 260,0 2160,9 

1983 0,4 1486,0 1998 606,6 2767,5 

1984 0,8 1486,4 1999 291,7 3059,2 

1985 0,4 1491,8 2000 438,0 3497,2 

1986 5,3 1495,5 2001 1113,1 4610,3 

1987 3,7 1508,5 2002 1065,0 5675,3 

1988 13,0 1520,6 2003 633,8 6309,1 

1989 12,1 1520,9 2004 881,9 7191,0 

1990 0,3 1600,9 2005 1081,3 8272,3 

1991 80,0 1630,9 2006 1795,4 10067,7 

1992 30,0 1630,9 2007 1665,0 11732,7 

1993 --- 1630,9 2008 2646,0 14498 

1994 --- 1630,9 2009 2847,0 17344 

 
 http://www.unctad.org/fdistatistics: من إؿداد اًباحر من خبلل مـَومات إحعائَة ٍلـة من: املعدر

 

مببلًني ادلوالرات األمٍرىِة  (2002-1970)ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل ادلزائر  :8اًضلك رمق 

 
source :cnuced, Examen de la politique d'investissement en Algérie ,Nations unies ,Genève, Décembre, 2003. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unctad.org/fdistatistics
http://www.unctad.org/fdistatistics
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  .(مََون دوالر أمٍريك  ) خمزون الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر:9اًضلك رمق 

 
source : cnuced, Examen de la politique d'investissement en Algérie ,Nations unies ,Genève, Décembre, 2003. 

 

 

 .(من إؿداد اًباحر )    ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل ادلزائر مببلًني ادلوالرات األمٍرىِة: 10اًضلك رمق 

 http://www.unctad.org/fdistatisticsمن إؿداد اًباحر من خبلل مـَومات إحعائَة ٍلـة من : املعدر

 

:  معادر اًخدفلات اًواردة3

ما ُو مبلحغ يف حاةل ادلزائر أهَ ال ثخوفر مـَومات رمسَة يف ما خيط معدر اًخدفلات من الاسدامثر األحٌيب 

          و ما ُو مبلحغ نذزل أن اًرشاكت األمٍرىِة . املبارش حنو ادلزائر و ثوزًؽ ُذٍ اًخدفلات حسب اًلعاؿات

اًرشاكت مذـددة  )و األوروبَة ال حزال رمميية ؿىل كعاع احملروكات يف ادلزائر، و من أمه اًرشاكت اًـاملَة املخواخدة  

 :حاًَا يف ادلزائر و اًيت جسدمثر يف كعاع احملروكات جند لك من ( TNC’sادلًس َات 

. UK من املمَىة املخحدة BPرشنة 

http://www.unctad.org/fdistatistics
http://www.unctad.org/fdistatistics
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 . اًرنوجيَةSTATOILرشنة 

 . الاسرتاًَةBHP Billitonرشنة 

 .USA األمٍرىِة ANADARKOرشنة 

إضافة إىل رشاكت ؾربَة و ؿىل رأسِا رشاكت مرصًة و خََجَة، اًيت ثًضط يف كعاؿات أخرى مثي كعاع 

. (خعوظا يف إهخاج مادة الامسيت  )الاثعاالت و اًبياء 

إذن من املبلحغ أن أمه اًلعاؿات املس خلعبة ًبلسدامثرات األحٌبَة املبارشة يف ادلزائر جند ابدلرخة األوىل كعاع 

احملروكات نٌل أن يف اًس يوات األخرية ُياك كعاؿات أخرى مس هتا الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة مثي كعاع الاثعاالت 

و إذا اكهت مرص و ثووس و امللرب و اًسودان كد . و كعاع ظياؿة مواد اًبياء و نذزل يف مِدان اًىِرابء و املاء

و يف كعاؿات مذيوؿة، ففي ادلزائر رمغ  جنحت هوؿا ما يف اس خلعاب ثدفلات مـخربة من الاسدامثر األحٌيب املبارش

جسجَي اسدامثرات يف كعاع احملروكات و الاثعاالت ثبلى يف اًلعاؿات األخرى ص بَ كائبة و اإلحعائَات املخـَلة هبا 

ا اًواكةل اًوظيَة ًرتكِة الاسدامثر   ANDIال حاكد ثوفُر
1

 رشنة مذـددة 65 ادلزائر جس خضَف ما ًلارب ننٌل أ  . 

و ادلدول " أ"ادلدول  ) 13اهؼر إىل ادلدول رمق . ادلًس َات ثًضط يف خمخَف اًلعاؿات ؿىل رأسِا كعاع احملروكات

. (" ج"و ادلدول " ب"

. (ادلدول مت ظَاقخَ إىل اًـربَة من ظرف اًباحر  )اًرشاكت مذـددة ادلًس َات يف ادلزائر :13ادلدول رمق 

: (رمق األؾٌلل مبََون دوالر  ) اًلعاع اًعياؾي ":أ  " 13ادلدول

املس خخدمون رمق األؾٌلل هوع اًًضاط اًبدل األظًل اًرشنة مذـددة ادلًس َات 

Henkel Enead Algérie  ة أملاهَا  a 1500 39اًىميَاء  و امليخوخات اًىاميًو

ZF Algérie  35000..... اآلالت و اًخجِزيات أملاهَا b 

Danone Djurdjura Algérie  580..... املواد اًلذائَة فروسا b 

Michelin Algérie  500.....  مض خلات اًبرتولفروسا b 

Total Fina Elf E&P Algérie  26..... مض خلات اًبرتول فروسا b 

Dragados industrial Algérie  25..... املواد اًلذائَة اس باهَا b 

Bel Algérie  11..... املواد اًلذائَة فروسا b 

Qualitest Algérie  اًخـدٍن و اذلفر سوٌرسا ..... .....

BJSP USA  اًخـدٍن و اذلفر ..... .....

                                         
1
 Strum, M and Gurtner, F, Fiscal policy in mediterranean countries, page 39. 
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Nabors international  اًيفطابرابدوس Petroleum  ..... .....

Halliburton USA اًيفط Petroleum  ..... .....

Mi-Algeria USA اًيفط Petroleum  ..... .....

Helison Production  اًيفطأملاهَا Petroleum  ..... .....

FTG  اًًس َج و املبلبس ساحي اًـاج ..... .....

Ceva Laval  يدا ة ًُو ..... ..... اًىميَاء و امليخوخات اًىاميًو

Glaxo Smith Kline Algérie Spa  ةاجنَرتا  110.....  اًىميَاء و امليخوخات اًىاميًو

Fromagerie Bel Algérie Spa  50 .....املواد اًلذائَة فروسا 

 
Sources :The banker’s Almanac,2003( London,Reed information services,2003) ;Thomson 

Analytics(http://analytics.thomsonib.com/);Who Owns whom database( http://solutions.dnb.com/wow) ;L’intelligent jeune 

Afrique.”The Africa Report:Top 500 companies”january2008 

a 2001.b Estimate.c 2002.d 2003 

 .(رمق األؾٌلل مبََون دوالر  ) اًلعاؿات األخرى ":ب   "13ادلدول

 
املس خخدمون رمق األؾٌلل هوع اًًضاط اًبدل األظًل اًرشنة مذـددة ادلًس َات 

Orascom Telecom  1253 756اإلثعاالت مرص 

Peugeot Algérie PSA  10000 335جتارة ازلةل فروسا 

Jalco Jameel Algérie  70 32جتارة ازلةل اًـربَة اًسـودًة c 

Algerian Business Machines  30 10جتارة ازلةل فروسا d 

Bergerat Monnoyeur  55 2جتارة ازلةل فروسا a 

Jab company  17 1جتارة ازلةل فروسا d 

Soprema  130 .....جتارة ازلةل فروسا c 

Mitsubishi Falcon Motors  30 .....جتارة ازلةل روس َا اًفدراًَة b 

NV Organon  يدا  b 30 .....وضاظات جتاًرة أخرى ًُو

ABB international marketing  ر سوٌرسا  b 22 .....اًبحر و اًخعٍو

Maersk Algérie  20 .....اًيلي ادلامنارك b 

Sika outré Mer  15 .....اًبياء سوٌرسا b 

Ets Sahli Mohamed  7 .....اًخجارة و اًخعََح اآليل هوراي a 

Renault Algérie Spa  255 219جتارة ازلةل فروسا 

Société Algérienne d’hôtellerie   340 4اًخجارة اًخوزًـَة 

Rhodia Algérie Spa  21 .....جتارة ازلةل فروسا 

Basf Spa  20 .....جتارة ازلةل أملاهَا 

Sources :The banker’s Almanac,2003( London,Reed information services,2003) ;Thomson 

Analytics(http://analytics.thomsonib.com/);Who Owns whom database( http://solutions.dnb.com/wow) ;L’intelligent jeune 

Afrique.”The Africa Report:Top 500 companies”january2008 

a 2001.b Estimate.c 2002.d 2003. 
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: (رمق األؾٌلل مبََون دوالر  ) كعاع املاًَة و اًخأمِيات ":ج  " 13ادلدول
املس خخدمون رمق األؾٌلل هوع اًًضاط اًبدل األظًل اًرشنة مذـددة ادلًس َات 

Banque Al Baraka Algérie  273 249املاًَة اًـربَة اًسـودًة a 

Société générale Algérie  170 .....املاًَة فروسا c 

Natexis Algérie  38 .....املاًَة فروسا c 

Paribas El Djazair  40 .....املاًَة املاًَة d 

Sources :The banker’s Almanac,2003( London,Reed information services,2003) ;Thomson 

Analytics(http://analytics.thomsonib.com/);Who Owns whom database( http://solutions.dnb.com/wow) ;L’intelligent jeune 

Afrique.”The Africa Report:Top 500 companies”january2008 

  a 2001.b Estimate.c 2002.d 2003. 

 

ؽ اًيت جرشك األخاهب خبلل اًفرتة : 14ادلدول رمق   2009-2002املضاًر

 

 htpp//:www.andi.dzاًواكةل اًوظيَة ًخعوٍر الاسدامثرات : املعدر

 : الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة اًـربَة4

         خمخَف اإلحعائَات امللدمة من كبي اًَِئات اًـربَة مثي املؤسسة اًـربَة ًضٌلن الاسدامثراتمفن خبلل

 3,9 كمية 2004و َُئات ادلامـة اًـربَة و خمخَف اًبيوك، فإن الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة اًـربَة مل ثخجاوز ؿام 

َة جحم 2002 مََار دوالر ؿام  2,9 و 2003 مََار دوالر ؿام 3,7مََار دوالر ملابي  ، بُامن ثلدر اًَِئات املاًَة ادلًو

 مََار دوالر، أي أن الاسدامثرات اًيت ثبلى يف امليعلة اًـربَة ال متثي 130الاسدامثرات اًـربَة يف ارلارج بأنرث من 

       من كمية اًخدفلات املاًَة اًـربَة، دون أن هًىس اًودائؽ اًـربَة املخواخدة يف اًبيوك األوربَة  % 3,3إحٌلال سوى 

 (مََون دج  )املبَف ؿدد املضاًرؽ اإلكَمي 

 301997 324أورواب 

 271118 272فروسا 

 513688 48آس َا 

 27490 16أمٍراك 

 4510 1إفًرلِا 

 2954 1اسرتاًَا 

 2600 14مذـدد ادلًس َات 
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َة املاًَة ما بني  ة وثلدر حسب اإلحعائَات ٌََِئات ادلًو  مََار دوالر و ثبلى 1300 إىل 800و األمٍرىِة و اآلس ًَو

 .اًخمنَة اًـربَة حمرومة من ُذٍ املعادر و اًعاكات املاًَة اًِائةل

ا املؤسسة اًـربَة ًضٌلن الاسدامثر و ائامتن اًعادرات، و نذزل من  نذزل و حسب املـعَات اًيت ثوفُر

 2009 مََار دوالر يف س ية 80,7إحعائَات مؤمتر األدم املخحدة ٌَخجارة و اًخمنَة، فإن ادلول اًـربَة اس خلعبت حوايل 

، األمر اذلي ًـين أن ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًوافدة 2008 مََار دوالر مت اس خلعاهبا س ية 95ابمللارهة مؽ 

و ًـود ُذا الاخنفاض إىل اس مترار  . % 15,1 مََار دوالر أي  بًس بة 14,3إىل ادلول اًـربَة كد اخنفضت حبوايل 

.ثأزري األزمة املاًَة و الاكذعادًة اًـاملَة ؿىل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿاملَا


 و ٍرحؽ ُذا األداء ادلَد ٌدلول 

اًـربَة ملارهة ابملياظق األخرى يف اًـامل إىل ؾوامي اس خلعاب داخةل متثَت يف اًخحسن اًواحض يف مٌاخ الاسدامثر يف 

اًـدًد من ادلول اًـربَة و الس امي اًس َاسات ذات اًعةل ابالسدامثر و ثخضمن اًدرشًـات و خاظة ثسل املخـَلة بخخفِغ 

اًرضائب و اًرسوم ازلرهَة  و زايدة اذلوافز و املزااي، إضافة إىل الاثفاكِات اًثيائَة و ازلاؾَة و مذـددة األظراف، 

ا مؽ  ة و اخذعار ؿددُا و حلكفهتا و اًوكت اًبلزم الجناُز ثواظي ادلِود اإلظبلحِة من خبلل جسَِي اإلحراءات اإلداًر

.اًخوسؽ يف ثعبَق اذلىومة الاًىرتوهَة و زايدة مرانز ارلدمة اًضامةل
1

  

َة مبارشة بـد أحداث   سبمترب، و اهخلال اًرأس مال اًـريب إىل وهجات 11و ؿىل اًرمغ من ثلري املـعَات ادلًو

أخرى بفـي اًضلوط األمٍرىِة ، إال أن ادلزائر ال حزال وهجة كري مس خلعبة ًِذا اًرأسٌلل ابس خثٌاء ؿدد من اًلعاؿات، 

ؽ احملللة، إذ أهَ حسب  ؿىل اًرمغ من األركام اًرمسَة اًيت ثدرج اًزتامات و هوااي الاسدامثرات، فضبل ؾن املضاًر

ر الاسدامثرات   جحم 2004 و 1999 فلد جسَت بني ANDIاإلحعائَات امللدمة من كبي اًواكةل اًوظيَة ًخعٍو

     س يوات ًلدر هؼراي 5 مََار دوالر، أي أن مذوسط الاسدامثرات اًـربَة يف ػرف 309اسدامثرات إحٌلًَة ثـادل 

.  مََون دوالر780بػ 

  أن اًسـودًة خاءت يف املرثبة األوىل ؾربَا نأنرب 2009أوحض ثلٍرر مؤمتر األدم املخحدة ٌَخجارة و اًخمنَة ًس ية 

  من اإلحٌليل اًـريب، % 39,6 مََار دوالر و حبعة 38,2دوةل مضَفة ًبلسدامثرات األحٌبَة املبارشة بخدفلات بَلت 

 مََار 9,5 ، مث مرص يف املرثبة اًثاًثة بلمية % 14,2 مََار دوالر و حبعة 13,7ثَهتا اإلمارات يف اًرثبة اًثاهَة بلمية 

                                         


 .، يف حني جسَت امليعلة اًـربَة أكي مـدل اخنفاض ملارهة ابجملموؿات الاكذعادًة األخرى2009 ؿٌَل بأن مجَؽ اًخىذبلت الاكذعادًة اًـاملَة ؾرفت مـدالت اخنفاض س ية 
1

 .82، ص 2009  املؤسسة اًـربَة ًضٌلن الاسدامثر و ائامتن اًعادرات، ثلٍرر مٌاخ الاسدامثر يف ادلول اًـربَة
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     مََار دوالر2,64 من اإلحٌليل اًـريب، أما ادلزائر فلد حَت يف املرثبة اًثامٌة بلمية ثدفلات % 9,8دوالر و حبعة 

أما يف ًخـَق بخدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًوافدة من ادلول اًـربَة فذبلى إىل حد ما ال ثفي ، % 2,74و حعة 

 . ًوحض ذزل حِدا15ابًلرض املعَوب و ثبلى يف ٍلَِا خد حمدضمة،  و ادلدول رمق 

 (مََون دوالر )ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش موزؿا حسب بدل املًضأ : 15ادلدول رمق 

 2008اًخدفلات اًرتاهكَة حىت س ية  2005اًبدلان اًـربَة   2008اًخدفلات اًرتاهكَة حىت س ية  2005اًبدلان اًـربَة 

ت   98,5 3,26ثووس  315,5 105,01اًىًو

 36,1 3,06ًَبِا  3254,8 104,88مرص 

 31,5 2,88ًبيان  119,3 12,86اًسـودًة 

 36,0 2,79اًبحٍرن  47,7 12,03األردن 

 24,7 0,27سوراي  60,6 7,82كعر 

 6779,1 260,6اإلحٌليل   139,7 5,69اإلمارات 

 2008،2009، 2004املؤسسة اًـربَة ًضٌلن الاسدامثر و ائامتن اًعادرات، ثلٍرر مٌاخ الاسدامثر يف ادلول اًـربَة : املعدر 

 

         نٌل أن ادلزائر معَت ؿىل حتسني ؿبلكاهتا مؽ خمخَف ادلول اًـربَة من أخي حتسني الاسدامثرات اًبًَِة 

ا، اهعبلكا من إبرام اثفاكِات زيائَة و ختط الاسدامثر و جتيب الازدواج اًرضًيب، و ادلدول رمق   اًخايل 16و حتفزُي

 . ًوحض ذزل
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 اثفاكِات زيائَة ختط الاسدامثر و جتيب الازدواج اًرضًيب بني ادلزائر و بـغ ادلول اًـربَة :16ادلدول رمق 

اثفاكِات جتيب الازدواج اًرضًيب اثفاكِات الاسدامثر اًثيائَة  

اترخي اًخوكِؽ اترخي اًخوكِؽ ادلوةل 

 16/09/1997 01/08/1996 األردن 

 24/04/2001 24/04/2001اإلمارات 

 11/06/2000 11/06/2000اًبحٍرن 

---------  16/02/2006ثووس 

---------  24/10/2001اًسودان 

 14/09/1997 14/09/1997 سوراي 

 09/04/2000 09/04/2000سَعية ؾٌلن 

---------  24/10/1996كعر 

ت  ---------  03/09/2001اًىًو

 26/03/2002--------- ًبيان 

---------  06/08/2001ًَبِا 

 17/02/2001 29/03/1997مرص 

 29/01/2002 25/11/1999اٍمين 

. 2009، 2008، 2004املؤسسة اًـربَة ًضٌلن الاسدامثر و ائامتن اًعادرات، ثلٍرر مٌاخ الاسدامثر يف ادلول اًـربَة : املعدر

 

 :خامتة اًفعي

َة املـادضة، من أبرزُا و أمه سٌلهتا ارثلاء  إن اًخحول اًىبري و اًـمَق اذلي أحدزخَ اًخلريات الاكذعادًة ادلًو

ويج، نذزل اًرايدًة و اًخيؼمي و اًخدبري و اًىفاءة املِيَة و امللدرة ؿىل اس خلعاب  ؾوامي الابخاكر اًـَمي و اًخىًٌو

د . اًرأس املال األحٌيب، حـَِا ثخعدر املرثبة األوىل ؿىل مس خوى كامئة املدخبلت اإلهخاحِة املـادضة ـُ مبـىن آخر أهَ مل ً

ٌَخدمات اًعبَـَة و ال املواد اًوس َعَة و ال اًعاكة و ال ٌَمىٌية و ال ٌَـٌلةل اًبس َعة و اٍمنعَة اًرخِعة و ال حىت 

.املوارد املاًَة اذلاثَة ادلور و األمهَة اٌرلان حتؼى هبٌل يف إهخاج ارلريات اًخلََدًة
1

 

ًِزاما ؿىل ادلزائر و يه حزء ال ًخجزأ من ُذا اًـامل، و اذلي دخي مرحةل اًـوملة الاكذعادًة و املاًَة  و ؿَََ اكن 

ة اًخجارة اًـاملَة و حرنة رؤوس األموال،    و ُمييت ؿىل جمرايثَ أن ثيدمج فَِ و ثخأكمل مـَ، خاظة يف ما ٍرثبط حبًر

. و أن ثـمي خاُدة بلك حزم ؿىل خذب الاسدامثر األحٌيب املبارش و الاس خفادة من اجيابَات ُذٍ اًؼاُرة اًـاملَة

                                         
1

ا يف اًـامل اًـريب اًضاديل اًـَاري،  اًخمنَة، اًخاكمي، اًيفط، اًـوملة، مرنز دراسات اًوحدة اًـربَة، اًعبـة األوىل، : ، مهوم اكذعادًة ؾربَةاًخلريات الاكذعادًة ادلوًَة أثُر

. 210، ص 2001بريوت، ًبيان أنخوبر 
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و فـبل كد فذحت ادلزائر اًباب الس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش، و رحبت بَ و معَت ؿىل جضجَـَ بلك 

و ُذا كد جتىل واحضا من خبلل اًس َاسات اًـامة اًيت . ما أويت دلهيا من إماكهَات واؾَة مهنا مبدى أمهَخَ و مزاايٍ

سَىهتا و املخـَلة بدضجَؽ الاسدامثر األحٌيب املبارش، من خبلل هتَئة األرضَة اًلاهوهَة و املؤسساثَة هل، و مٌحَ 

ة إال أن اًخلاٍرر اًـاملَة اخملخعة كد أػِرت ثدفلات حمدضمة رمغ أهنا مزتاًدة، ًىن أنرث ما . اًخحفزيات اًواسـة و اًرضوًر

.  ميىن اًلول فهيا أهنا ال ثامتىش و اًِرُاانت و اًخعَـات اًيت اكهت مبيَة ؿَهيا س َاسة الاسدامثر يف ادلزائر

إن حعة ادلزائر من ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًـاملَة ثبلى ضـَفة خارج كعاع احملروكات،  و ُذا ما 

ًدفـيا إىل حماوةل حتََي و دراسة حمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر و ثدبؽ مسريثَ مٌذ الاس خلبلل إىل وكذيا 

اذلايل، حِر سرننز ؿىل اًـبلكة ما بني اًس َاسة املاًَة و الاسدامثر األحٌيب املبارش يف ادلزائر من خبلل دراسة 

   حتََََة و ثعبَلِة كِاس َة، و ذزل من أخي جضخَط هلاط اًضـف اًيت ثـاين مهنا ُذٍ اًؼاُرة اًـاملَة يف ادلزائر، 

. و ؿَََ س َىون ُذا اًخحََي موضوع اًفعي األخري من ُذٍ ادلراسة
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: ملدمة اًفعي 

إن أمه ما ميزي اًـالكة ما بني مٌاخ و بُئة الاسدامثر و الاسدامثر األحٌيب املبارش ُو ثلري مـاملِا  و حمخواُا يف 

اجلزائر مٌذ اس خلالًِا إىل ًومٌا، حِر ؾرفت حتوالت ؿىل زالزة مراحي ابرزة، لك مرحةل اجسمت مبـامل ذمزية، سواء 

فاكهت املرحةل األوىل و اًيت بدأت مبارشة بـد ختَط اجلزائر من كِود . من اًياحِة الاكذعادًة و اًس َاس َة و اًلاهوهَة

ة مبيَة ؿىل كواؿد الاكذعاد اخملعط أو املوّخَ، و ُذا اًيوع من األهؼمة  الاس خـٌلر اًفرويس، حِر اىهتجت س َاسة حمنًو

        الاكذعادًة كد أثر خََا ؿىل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًوارد إىل اجلزائر، حِر ساد هوع من اًخخوف 

ة آهذاك واحضة . و اًخحفغ من ُذا اًيوع من الاسدامثرات، و ذما الصم فَِ كد أثر ذكل سَبا و اكهت اًس َاسة اجلزائًر

ابؾخبار ُذا اًيوع من الاسدامثرات خيَق اًخبـَة و اًخدخي اًس َايس، إضافة إىل إماكهَة إضـاف اًرشاكت احملََة و اًيت 

و نخحعَي حاظي شلكل، اختذت اجلزائر إحراءات مثبعة ًالسدامثر األحٌيب . اكهت أكَبُهتا إذا مل هلي لكِا اكهت معومِة

ة اًيت ارحىزت أساسا ؿىل موارد احملروكات و اًخوخَ إىل الاس خداهة اخلارحِة . املبارش و مل ثـمتدٍ يف إسرتاثَجَهتا اًخمنًو

و يف إظار ُذٍ اًؼروف مل حىن ٌَس َاسة املاًَة األثر اًبارز ؿىل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش ًـدم املراُية ؿَََ 

.  أظال يف اًس َاسة اًـامة ٌَبالد

      أما يف ما خيط املرحةل اًثاهَة فبدأت من أوائي اًدسـَيات، ويدِجة الخنفاض أسـار اًبرتول و زايدة حّدة 

و ؾبء املدًوهَة اخلارحِة،


            أدى ذكل اًوضؽ إىل حاةل من الاخذالالت ؿىل مس خوى اًخوازانت الاكذعادًة 

و الاحامتؾَة يف اجلزائر، و بدأت ثدخي مرحةل من ؿدم الاس خلرار الاكذعادي، فاكهت اجلزائر جمربة ؿىل اًخوخَ إىل 

و دخَت اجلزائر مرحةل ثعبَق وظفة ظيدوق اًيلد ازلويل،  (اندي ابٌرس و اندي ًيدن )إؿادة خدوةل دًوهنا اخلارحِة 

و من آاثر ذكل ُو إكرار اجلزائر برضورة الاهفذاح ؿىل اكذعاد اًسوق و اًخخًل ثدرجيَا ؿىل اًيؼام الاكذعادي 

. اًسابق، ذما فذح اًباب واسـا أمام الاسدامثر األحٌيب املبارش و اًخـامي مـَ بعورة ملاٍرة

   و ثأيت املرحةل اًثاًثة مؽ بداًة األًفِة اًثاًثة، و كد متزيت خبروج اجلزائر من ؾٍزهتا بفضي الاس خلرار اًس َايس 

و األمين، و كد حزامن ذكل مؽ اًخحسن اشلي مزّي مـؼم املؤرشات الاكذعادًة من مـدل ثضخم مٌخفغ و مـدالت منو 

حلِلِة موحبة، ذما اهـىس بعورة اجيابَة يف حتسني مٌاخ الاسدامثر يف اجلزائر و اؾامتد الاسدامثر األحٌيب املبارش يف 

                                         


َة  . خاظة مؽ ؿدم وحود معادر ٍمتوًي أؾباء اًخمنَة املزتاًدة بسبب احنعار حرنة اًلروض اخلارحِة و حراحؽ أمهَة اإلؿاانت ازلًو
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معََة اًخمنَة و اًخأهَد ؿىل أمهَة ُذا اًيوع من الاسدامثرات يف ذكل، و اكن ذكل واحضا من خالل ثوفري لك اإلحراءات 

. املمىٌة الحذذابَ

ازيني،  و ؿَََ ارثبط ثعور مـاجلة الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اجلزائر مٌذ اس خلالًِا إىل ًومٌا ُذا بـامَني

َة و اًيت اكن ًِا اهـاكس واحض ؿىل ثعور أمهَة  األول ٍمتثي يف ثعور اًؼروف اًيت ؾرفهتا اًـالكات الاكذعادًة ازلًو

ي ازلويل؛ أما اًـامي اًثاين فِمتثي يف اًخوهجات اًيت ثبًهتا اجلزائر ؿىل املس خوى  الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اٍمتًو

ا ؿىل  اًس َايس و املس خوى الاكذعادي، و من مت س يحاول جسََط اًضوء ؿىل خعوظَات لك مرحةل و آاثُر

الاسدامثر األحٌيب املبارش اًوارد إىل اجلزائر، مرحىٍزن أساسا يف اًخحََي ؿىل ؿالكة اًس َاسة املاًَة ٌَجزائر و الاسدامثر 

 .األحٌيب املبارش اًوافد إٍهيا

: مرحةل الاكذعاد اخملعط: املبحر األول

اًيؼرة اًـامة 1

، فهيا سـت اجلزائر بـد الاس خلالل إىل اًخخَط من خمَّفات 1989 حىت 1962امذدت ُذٍ املرحةل من 

الاس خـٌلر اًفرويس و ثوػَف إماكهَاهتا احملدودة يف حرثُب أوضاؾِا اًس َاس َة و الاكذعادًة و الاحامتؾَة، من خالل 

  رمس مـامل اًخمنَة الاكذعادًة ٌَبالد ؿىل أساس اٍهنج الاصرتايك، و مت بسط اًيفوذ و الاحذاكر اًخام ٌسلوةل ًالكذعاد 

ة ًخحلِق ذكل من خالل جسعري خمععات ٌَخمنَة الاكذعادًة و إذا . و فم ثبـَخَ ًفروسا، و وضؽ األدوات اًرضوًر

ََة 26 يف  63/277اكهت بداًة ُذٍ املرحةل كد ؾرفت إظدار األمر اًدرشًـي  ، و اشلي خاظب رأس املال 1963 حًو

     ، 1966 دٌسمرب 15 اًعادر بخارخي 66/284األحٌيب بـدم ملادرة اجلزائر و املضارنة يف بياهئا، و األمر اًدرشًـي 

و نذكل الامذَازات و اًضٌلانت املوفرة هل، فاًلراءة املمتـية ملـامل  و اشلي اكن أنرث رشحا و حتدًدا ًخدخي اًلعاع اخلاص

         اًخوخَ اًس َايس و الاكذعادي آهذاك ًدٌاىف و اإلبلاء ؿىل اًرشاكت األحٌبَة، فِيي متثي هوع من اس مترار اًِميية

و اًس َعرة األحٌبَة، و ظورة من ظور الاس خـٌلر املخواظي و اشلي مهَّ اًوحِد ُو هنب ثروات اًبالد و اًـمي ؿىل 

ُذٍ اًيؼرة اًواحضة حـَت اجلزائر و ؿىل قرار اًىثري من ازلول اًيامِة ذات اًخوخَ . إبلاء مؼاُر اًخخَف و اًخبـَة

الت الاس خـٌلر، اختاذ اًـدًد من األساًَب املـادًة ٌَخواخد األحٌيب مبخخَف أصاكهل، من بني  الاصرتايك و اًيت ؿاهت ًو

ًلد اثضحت مـامل اًس َاسة الاكذعادًة يف اجلزائر بعورة  . ُذٍ اإلحراءات اًضائـة آهذاك معََات اًخأممي اًواسـة



 حتََي أثر اًس َاسة املاًَة ؿىل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش : اًفعي اًرابؽ

 

 

 

188 

حِدة مؽ بداًة اًس بـَيات ؾيدما اؾمتدت اسرتاثَجة اٍمنو كري املخوازن، أي منو مجَؽ اًلعاؿات الاكذعادًة مبيَة ؿىل 

ة ارحىزت ؿىل منوذج اًعياؿات املعيـة و اًيت متزيت بىوهنا ظياؿات زلِةل و ًخجس َد ُذٍ اإلسرتاثَجَة . خعة حمنًو

 مََار دج، 35، و اشلي ُرظد هل كالف مايل كدر بػ ( 1973-1970 )أؿدت اجلزائر خمععني، اخملعط اًرابؾي األول 

   و اشلي ُرظد هل كالف مايل كدر  ( 1978- 1974 )، و اخملعط اًرابؾي اًثاين %   57اكهت حعة اًعياؿة مٌَ  

.  أدانٍ ًوحض ذكل17 مٌَ ًلعاع اًعياؿة، و اجلدول رمق % 60,7 مََار دج، خععت وس بة 140بػ 

 اًخوكؽ و اًخيفِذ ًالسدامثرات:17رمق  اجلدول

اخملعط األول  

1967-1969 

اخملعط اًثاين 

1970-1973 

اخملعط اًثاًر 

1974-1977 

 %اًخيفِذ %اًخوكؽ %اًخيفِذ %اًخوكؽ %اًخيفِذ  %اًخوكؽ 

 48,6 40,6 47,1 36,9 50,9 41,9احملروكات 

 44,5 47,6 46,2 48,9 40,6 47اًلسم األول 

 6,9 11,8 6,7 14,2 8,5 11,1اًلسم اًثاين 

 62 43,6 57 44,7 55,3 48,7ٍلوع اًعياؿة 

 4,7 13,2 13 14,9 16,4 16,9اًزراؿة 

 33,3 43,2 30 40,4 28,3 34,4اًبىن األساس َة 

 
ة يف اًخمنَة و اًخخعَط :املعدر  86، ص OPU،1982،1980-1962 ؾبد اٌَعَف بن اص هنو، اًخجربة اجلزائًر

 

       و إذا اكهت ُذٍ اًس َاسة كد حللت بـغ اًيخاجئ الاجيابَة حِر بَف مذوسط مـدل اٍمنو اًس يوي خالل ُذٍ 

 1978 يف  س ية % 19 إىل  1967 يف س ية % 25 و اخنفغ مـدل اًبعاةل من % 4,5اًفرتة 
1

 و يف ػي  .

الاؾامتدات اًضخمة املرظودة ًلعاع اًعياؿة، فلد اكن ذكل ؿىل حساب كعاع اًزراؿة اشلي مت هوؿا ما هتمُضَ حِر 

 و كد اكهت ُذٍ اًس َاسة بداًة خلَق اًخبـَة اًلذائَة ٌَخارج % 10,6بَف مذوسط اؾامتداثَ خالل فرتة ثعبَق اخملععني 

ا ازلميلرايف و ما ُو مـروف أن اًعياؿات اًثلِةل ثخعَب رأس مال مـخرب . بـدما ؾرفذَ اجلزائر من ارثفاع رسًؽ يف منُو

َِا، ذما لكّف اجلزائر أموالا ظائةل و مؽ ؿدم نفاًة املوارد احملََة وخدت اجلزائر هفسِا مضعرة ًالس خداهة  و نثَف ٍمتًو

ي ومن مت وكـت يف معَدة املدًوهَة اخلارحِة و اًيت ارثفـت من   مََار 0,95من اخلارج ًخلعَة ذكل اًـجز يف اٍمتًو

                                         
1
 Benbitour A, L’Algérie au troisième millénaire, Edition Marinour, Alger, 1998, page 62. 
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.1980 مََار دوالر س ية 17 إىل 1970دوالر أمٍريك س ية 
1

  و ُذا ما ًـعي ظورة واحضة ٌَس َاسة املاًَة آهذاك،      

. و ابًخايل ُذا ًدفـيا ٌَدساؤل ؾن وضـَة اًس َاسة املاًَة يف اجلزائر يف ثكل املرحةل

:  يف مرحةل الاكذعاد اخملعط  اًس َاسة املاًَة2

:  اًس َاسة اإلهفاكِة2-1

بـد اس خلالل اجلزائر معَت خاُدة ؿىل اًخخَط من لك كِود اًخبـَة الاكذعادًة ًفروسا، و ًىن ُذا مل ٍىن 

ابألمر اًسِي هدِجة ؿدم ثوفر اًلوة الاكذعادًة ٌَلعاع اًـام، فإهَ اكن من كري املمىن اًرشوع يف ثأسُس هؼام مرنزي 

     إىل % 20كوي، و ُذا اكن ًؼِر خََا من خالل اس خلرار وس بة اإلهفاق اًـام من اًياجت احملًل اإلحٌليل يف حدود 

 من ٍلوع اًيفلات % 80نٌل ثوهجت أكَبَة األموال اًـمومِة املرصوفة إىل هفلات اًدس َري حِر جتاوزت اًػ  . % 25

و ميىن ثفسري ذكل  . % 25 و % 15اًـمومِة، و ابمللابي ؾرفت هفلات اًخجِزي أكَفة ماًَة حمدضمة حراوحت ما بني 

إىل ظبَـة هنج و منط اًدس َري آهذاك، و املمتثي يف اًدس َري اشلايت اشلي مت ثعبَلَ يف املَدان اًفاليح هؼرا ًس َعرة 

         % 16,4ُذا اًلعاع ؿىل الاكذعاد اجلزائري يف ثكل اًفرتة، أٍن اكهت مسامهخَ يف ازلخي اًوظين متثي حوايل 

و نذكل ًضـف اًلعاع اًعياؾي خاظة بـغ رحِي اإلظارات اًفروس َة و كةل املوارد املاًَة ذما خفّغ نثريا من كوة 

. ثدخي ازلوةل يف الاكذعاد

مت دخَت اجلزائر بـد ذكل مرحةل اًخخعَط، حِر متزيت ُذٍ املرحةل حبضور كعاع معويم كوي ؿىل اًساحة 

 و اشلي اؾمتد بدورٍ ؿىل اًخخعَط 1971الاكذعادًة، خاظة بـد اإلؿالن اًرمسي الؾامتد اًيؼام الاصرتايك س ية 

املرنزي نأسَوب من أساًَب اًخمنَة الاكذعادًة و اشلي اس خدؾى ثدخال كواي ٌَلعاع اًـام يف األمور الاكذعادًة، برز 

      ، % 47,65 مثال إىل حوايل 1986واحضا من خالل ارثفاع اإلهفاق اًـام يف املوازهة اًـامة ٌسلوةل، ًَعي يف س ية 

و ُذا اكهـاكس مبارش ٍمنوذج اًعياؿات املعيـة املـمتد من ظرف اجلزائر و ثبًَِ هكحرك رئُيس إلسرتاثَجَة اًخمنَة 

و من مت اًرتنزي اكن واحضا ؿىل الاسدامثرات اًعياؾَة يف كعاع احملروكات بـد ثأمميِا س ية . الاكذعادًة يف اًبالد

1971 .

                                         
1
 Madjdoub H, Algérie études et perspectives, Edition Economica-essai, Alger, 2003, page 53. 
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يا حتََي زايدة اإلهفاق اًـام يف اجلزائر، فس يجد هوؿا من اًخحلق اًًس يب ًلاهون   ، Wagnerو إذا ما حاًو

  حِر ًفرس ُذا األخري حزاًد جحم اإلهفاق اًـام بؼاُرة اًخعيَؽ و ما ثخعَبَ من ارثفاع يف جحم الاسدامثرات اًعياؾَة،

و ُذا إذا هؼران إىل الاجتاٍ اًـام ًلك من اإلهفاق اًـام و اًياجت احملًل اإلحٌليل، حبَر أن زايدة اٍمنو الاكذعادي خالل 

ُذٍ اًفرتة أدى إىل زايدة دور ازلوةل يف اًلعاع اإلهخايج و كري اإلهخايج، نٌل أدى إىل منو ازلخي اًفردي اشلي اكن 

و ًىن ُياك بـغ اًخحفغ . ٌَيفلات اًـمومِة ازلور اًىبري يف زايدثَ، و اشلي جتىل يف زايدة اًلدرة اًرشائَة ًألفراد

ويج يف اجلزائر Wagnerؿىل مدى حتلق كاهون   يف اجلزائر من حِر ثدخي ازلوةل، حِر هالحغ أن اًـامي اإلًدًًو

و ًـي أحسن . و اًبـد اًفىري زايدة ؿىل اًُرس املايل، ؾوامي ًـبت ازلور اًىبري يف زايدة اإلهفاق اًـام يف اجلزائر

دًَي ؿىل ذكل، منوذج اًخمنَة املـمتد من ظرف اجلزائر و اشلي ثرتمج من خالل حىثَف الاسدامثر و اشلي اكن كامئا ؿىل 

ا اًوحِد آهذاك موازهة  ظياؿة زلِةل معومِة، و ما ًخعَبَ ُذا اًيوع من اًعياؿات من خض ًألموال و اًيت اكن معدُر

.ازلوةل
1

هفاق اًـام ٌَجزائر يف ثكل املرحةل، أما يف ما ًخـَق ابًس َاسة إل ُذٍ بعورة خمخرصة هؼرة حول مـامل س َاسة ا

. اجلبائَة فس يحاول اًخعرق إٍهيا يف اًيلعة املواًَة

:  اًس َاسة اجلبائَة2-2

ًلد هخج ؾن اس خلالل اجلزائر و ابًخايل ملادرة املس خوظيون و اًفروس َون ٌَرتاب اًوظين اخنفاض واحض يف 

   ُذٍ اًوضـَة دفـت ابجلزائر . اًًضاط الاكذعادي ٌَجزائر املس خلةل، و ُذا ما سبب جعز ابرز يف اإلٍرادات اجلبائَة

ية ازلوةل و من مت املبادرة ابؾامتد إحراءات ماًَة  ن خًز و خاظة اًسَعة املاًَة آهذاك إىل اًبحر ؾن معادر ماًَة ٍمتٍو

 ITS( Impôtخدًدة مشَت خاظة، اًرفؽ من اًرسوم ادلرهَة و الاؾامتد ؿىل اًرضًبة املفروضة ؿىل اًرواثب و األحور 

sur traitements et salaires )  مؽ ثلرمي اًرواثب املرثفـةTHS .  ًلد بَلت مسامهة ُذٍ اًرضائب حوايل وس بة

، أما حاظي ادلارك خالل 1969 إىل كاًة 1963 يف املخوسط من اإلٍرادات اًـمومِة خالل اًفرتة املمخدة ما بني % 20

ية ازلوةل نذكل، كامت اجلزائر .  يف املخوسط من ٍلوع اإلٍرادات% 8ُذٍ املدة فلد بَف حوايل  و من اخي ثـٍزز خًز

 مؽ رفؽ TUGPS  و رضًبة وحِدة إحٌلًَة ؿىل ثلدمي اخلدمات TUGPبفرض رضًبة إحٌلًَة وحِدة ؿىل اإلهخاج 

 يف املخوسط من ٍلوع % 22,6مـدالت اًرضائب كري املبارشة ؿىل املواد اًىٌلًَة أٍن بَلت وس بة ُذٍ اًرضائب حوايل 

                                         
1

 .246 صُيب ؾبد اًرحمي، مرحؽ س بق ذهرٍ ، ص 
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أما يف ما  . 1969 س ية % 27,9 إىل 1963 س ية % 11,9إٍرادات ازلوةل يف حني اهخلي مس خوى اجلباًة اًبرتوًَة من 

. 1969 خالل س ية % 26 و  1963 س ية % 19ًخـَق ابًضلط اجلبايئ يف اجلزائر فلد اكن حراوح ما بني 

 فٌالحغ أن اًس َاسة اجلبائَة يف اجلزائر اؾمتدت 1990 إىل كاًة 1970أما يف ما خيط اًفرتة املمخدة ما بني 

 % 50 إىل حوايل 1970 من ٍلوع إٍرادات ازلوةل س ية % 24,7بضلك هبري ؿىل اجلباًة اًبرتوًَة اًيت اهخلَت من 

ي موازهة ازلوةل خاظة مؽ ارثفاع أسـار 1985س ية    ومن مت واظَت مسامهة اجلباًة اًبرتوًَة ثعاؿدُا و أمهَهتا يف متًو

ي املوازهة خد . 1974اًبرتول بداًة من س ية  ًىن ابمللابي مل ثـرف اجلباًة اًـادًة ارثفاؿا  و بلِت أمهَهتا هكعدر ٍمتًو

 و أًضا ITS و ثـدًي سمل حساب TUGP ابًرمغ من ذكل حافؼت ؿىل َُلكِا مؽ اًرفؽ اًًس يب ملـدالت اًػ.  حمدود

ة  و نٌل ذهران زايدة مسامهة اجلباًة اًبرتوًَة يف موازهة ازلوةل  . BICثـدًي اًرضًبة ؿىل األرابح اًعياؾَة و اًخجاًر

هـىس سَبا احـي ُذٍ األخرية مرثبعة إىل حد هبري بأسـار اًبرتول يف ػي املسامهة احملدضمة ٌَجباًة اًـادًة، و ُذا ما 

 من اًياجت احملًل اإلحٌليل  % 38 ؿىل إٍرادات اجلزائر حبَر اخنفضت من 1986ابخنفاض أسـار اًبرتول خالل س ية 

و حتول  و من مت ؿاصت اجلزائر هلط مَحوظ يف مواردُا . 1990 -1986 خالل اًفرتة % 28 إىل 1985- 1981ًفرتة 

و ؿَََ و بـدما ثـرفٌا ؿىل مـامل اًس َاسة املاًَة ٌَجزائر يف ثكل املرحةل، . اًفائغ يف املوازهة اًـامة إىل جعز مذواظي

. س يحاول أن هربز اًـالكة ما بُهنا و اًخدفلات اًواردة ًالسدامثر األحٌيب املبارش دامئا ًيفس املرحةل

:  اهـاكس اًس َاسة املاًَة ؿىل الاسدامثر األحٌيب املبارش2-3 

    حاز يف ُذٍ املرحةل مـدل الاسدامثر و اشلي اكن اسدامثرا معومِا يف كاًبُذَ أمهَة كعوى و اشلي اكن ما بني

 و يف ػي ظول فرتة الاسرتخاع أدى ذكل إىل حتلِق جعز مايل؛ إضافة إىل إٌُلل اًيخاجئ اًيت ثدسبب % 50 و % 40

       فهيا معََة الاسدامثر سواء املبارشة اكٍمنو الاكذعادي و زايدة اًعادرات أو كري مبارشة و املرثبعة خبَق الاوسجام

نٌل ًـب اًبيم املرنزي اجلزائري دورا اكي ما ميىن وظفَ ابًضلكي، . و اًخاكمي بني اًلعاؿات اخملخَفة ًالكذعاد اًوظين

ذما سامه يف ارثفاع جحم اًىذةل اًيلدًة و اًـرض اًيلدي ملارهة ابًخدفلات احللِلِة من اًسَؽ و اخلدمات، ذما جسبب ؾيَ 

حدوث اخذالالت واحضة ؿىل مس خوى اًخوازن الاكذعادي اًلكي هدِجة ارثفاع اًخضخم و ثدُور اًلدرة اًرشائَة ٌَفرد 

  ُذا إن % 5نٌل أن مـدل ثلعَة ظادرات اًلعاؿات خارج احملروكات ًواردات هفس اًلعاؿات مل ًخـدى اًػ . اجلزائري

دّل ؿىل يشء فإمنا ًدل ؿىل فضي اًس َاسة الاكذعادًة امليهتجة و اًيت جعزت إىل حد هبري ؿىل إرشاك كعاؾي اًفالحة      
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ـّاةل يف مسرية اًخمنَة اًوظيَة، و ذكل اكن بسبب ضـف نفاءة اًَد اًـامةل و كةل اًخحنك يف  و اًعياؿة بعورة ف

ؽ اجنر ؾهنا حتمي ازلوةل أؾباء ماًَة إضافِة و مزتاًدة وحِا و ثباظؤ وزرية اإلهخاج و ظول فرتة اجناز املضاًر .اًخىًٌو
1

 و من 

ي اخلاريج  مت ُذٍ اًوضـَة الاكذعادًة متخغ ؾهنا ضـف هبري يف حعة الاسدامثر األحٌيب املبارش يف َُلك اٍمتًو

       ٌَجزائر ويدِجة الؾامتدُا ؿىل اًلروض و اإلؿاانت هبدائي، زايدة إىل اًلرارات اًيابـة من الاخذَارات اًس َاس َة 

وحِة ًـبا ازلور احلامس يف حتدًد جحم ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًوارد إىل اجلزائر و أنرث . و اًخوهجات اإلًدًًو

 مت جسجَي سَيب يف كمية اًخدفلات بسبب ثعفِة الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة هدِجة معََات 1971من ذكل ففي س ية 

اًخأممي، و بـد ُذٍ اًس ية فذحت اجلزائر كعاع احملروكات ًوحدٍ يف جماالت الاس خلالل و اًخىٍرر و اإلهخاج أمام اًرأس 

ؽ مضرتنة متخكل اجلزائر مهنا وس بة  و من مت مل ٍىن ٌَس َاسة املاًَة امليهتجة يف  . % 51املال األحٌيب ؿىل صلك مضاًر

اًَة يف اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اجلزائر و ًـّي اًضلك رمق  ـّ  ًوحض ذكل حِدا، من 11ُذٍ اًفرتة أي ف

.  1980 و 1970خالل ضـف اًخدفلات اًواردة إىل اجلزائر ما بني 

 1980 إىل 1970 ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل اجلزائر من :11اًضلك رمق 

 
 http://www.unctad.org/fdistatistics من إؿداد اًباحر من خالل مـَومات إحعائَة ٍلـة من :املعدر

 

ا يه أهنا  حِر بلِت اًخدفلات من الاسدامثر األحٌيب املبارش بني الارثفاع و الاخنفاض، و من األهَد أن ما ميزُي

                                         
1
 Benbitour A, op, cit, page 62. 

http://www.unctad.org/fdistatistics
http://www.unctad.org/fdistatistics
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با  َة األخرى، فلد كدرت كميهتا اًرتاهكَة ًِذٍ اًفرتة ثلًر ي ازلًو  مََون 1663ثدفلات ضـَفة إذا ما ُكورهت مبعادر اٍمتًو

  مََار دوالر فإهنا ال متثي سوى وس بة 17 و اًيت وظَت إىل كمية 1980دوالر و مبلارىهتا مؽ املدًوهَة اخلارحِة ًـام 

و حىت يف كعاع احملروكات فلد مت ثلَِد وضاط اًرشاكت األحٌبَة ابًـدًد من امللاًُس و اًرشوط ذما ًدل  . % 9,8

وحِا اًبحر و اًخيلِب  و الاس خلالل ملا مسحت اجلزائر مبضارنة األخاهب يف ُذا  ة ًخىًٌو ؿىل أهَ ًو ال احلاخة اًرضوًر

. اًلعاع خالل ُذٍ اًفرتة

ًلد حزامٌت بداًة اًامثهٌُات مؽ ثواظي ارثفاع أسـار اًبرتول، و اكن اًِدف من اإلظالحات اًيت اؾمتدهتا اجلزائر 

األول ٍمتثي يف ثعحَح ُفوات اًس َاسة الاكذعادًة ملرحةل اًس بـَيات من خالل ثعفِة لك : اًوظول إىل حتلِق ُدفني

 مََار 500الاخذالالت اًياجتة ؾن ذكل، فلد وفّرت اجلزائر ًخحلِق ثكل اًلاًة خمععني خٌلس َني، بَلت كمية األول 

، و ًلد اكن ُدف 1989 إىل 1985 مََار دج ٌَفرتة 828 و بَلت كمية اًثاين 1984 إىل 1980دج خالل اًفرتة 

اخملععني حتلِق اًخوازن بني اًلعاؿات الاكذعادًة اخملخَفة اإلهخاحِة و اخلدماثَة، و ابًخايل اكن اًخحول اًخدرجيي ٌَخخًل 

.ؾن س َاسة اٍمنو كري املخوازن اًيت اؾمتدت خالل اًس بـَيات
1

 ففي ما خيط الاسدامثرات فلد اخنفضت حعة اًعياؿة 

، يف حني ارثفـت اسدامثرات اًبًِة اًخحخَة 1984 و 1980 بني سًيت % 24 إىل % 56من إحٌليل الاسدامثرات من  

 ، نٌل اهخلَت موازهة ازلوةل من % 4 و % 3 خالل هفس اًفرتة، و بلِت حعة اًزراؿة مابني % 55 إىل % 30من 

، و ذكل من حراء ارثفاع هفلات اًخجِزي، أما املزيان 1984 إىل وضـَة جعز يف هناًة س ية 1980وضـَة فائغ يف س ية 

 مََون 41,1، و ابًرمغ من اخنفاض املدًوهَة اخلارحِة إىل 1985اًخجاري فلد اس متر يف جسجَي اًفائغ حىت س ية 

 .% 37 فإن وس بة خدمة املدًوهَة نًس بة من اًعادرات ارثفـت إىل  1984دوالر س ية 
2

 

ًلد فضَت س َاسة اٍمنو املخوازن املخبـة يف إرشاك كعاع اًزراؿة يف معََة اًخمنَة بسبب ضـف حعة 

الاسدامثرات ذما زاد اًِوة معلا يف ما ًخـَق ابًخبـَة اًلذائَة ٌَخارج خاظة مؽ ارثفاع اًواردات اًلذائَة من إحٌليل 

زايدة ؿىل لك ذكل ُميية كعاع احملروكات  . 1985 س ية % 22 إىل 1970 س ية % 10اًواردات اًلكَة ٌَجزائر من 

 ذما ًـين حرنزي اًس َاسة % 98ؿىل َُلك اإلهخاج اجلزائري، هدِجة ارثفاع مسامهخَ يف اًعادرات اإلحٌلًَة بًس بة  

الاكذعادًة ؿَََ وـامي أسايس ًخحلِق اٍمنو، و هدِجة ًـدم اًخحنك يف أسـار اًبرتول و اخنفاض ثلعَة مٌؼمة ازلول 

                                         
1
. 15، ص 2005 ، جمةل ؿَوم الاكذعاد و اًدس َري، اجلزائر، (2002 – 1970)حماوةل بياء منوذج كِايس ًالكذعاد اجلزائري ٌَفرتة  ظاحل ثويم، ؿُىس صلبلب،  

2
 Benbitour A, op,cit, pages 68- 71.
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 فلد ًـب ُذا اًلعاع دورا 1984 إىل اًثَر  يف س ية 1974املعدرة ٌَبرتول ٌَعَب اًـاملي من اًثَثني يف س ية 

ية اًـمومِة . رئُس َا يف هلي اًعدمات اخلارحِة إىل الاكذعاد اًوظين أما يف ما خيط اًس َاسة اًيلدًة فلد اكهت اخلًز

يه اًَِئة املسؤوةل ؾن جس َري صؤون اًيلد، فاًبيم املرنزي اجلزائري اكن جمرد َُئة مسؤوةل ؾن اإلظدار اًيلدي 

ي املؤسسات اًـمومِة، إذ  ة فلد اكهت جمرد أداة ٍمتًو ي الاسدامثرات اًـمومِة اخملععة، أما اًبيوك اجلزائًر اًرضوري ٍمتًو

ي اًالزم من اًبيوك دون اًيؼر إىل اًلدرة  ٍىفي أن ًُـمتد أي مرشوع اسدامثري من ظرف ازلوةل ًَحعي ؿىل اٍمتًو

ا و أما مواظن اًضـف اًبارزة يف مؤرشات الاكذعاد اجلزائري حىت . املاًَة و رشوط اًدسدًد و خماظر اًلروض و كرُي

مٌخعف اًامثهٌُات و اًيت حزامٌت مؽ بداًة ثعبَق اخملعط ارلايس اًثاين، فلد واهجت اجلزائر ظـوابت و ثـلِدات هبرية 

  بسبب اخنفاض أسـار اًبرتول و اشلي رضب كواي معق الاكذعاد اجلزائري الرثباط ُذا األخري بإٍرادات احملروكات   

ؽ اًيفعي، فلد أدى اًرتاحؽ احلاد يف أسـار اًبرتول يف األسواق اًـاملَة من   دوالر 14 دوالر ٌَربمِي إىل 27و اًًر

 اهنَار ؾوائد اجلزائر من احملروكات، نٌل سامه ثدُور كمية ازلوالر خالل ُذٍ اًفرتة 1986 و 1985ٌَربمِي ما بني سًيت 

ة و ارثفاع حدة املدًوهَة اخلارحِة، ُذا اًوضؽ املرتدي افرز مضالك اكذعادًة حلِلِة من بُهنا  يف حراحؽ اإلٍرادات اجلزائًر

، و ابًخايل اس خفحَت 1988 يف س ية 62000 إىل 1986 يف س ية 194000اخنفاض فرص اًـمي املس خحدزة من 

ا حِر ارثفؽ ؿدد اًـاظَني ؾن اًـمي من  ؛ نٌل 1989 مََون س ية 1,8 إىل 1986 يف س ية 650000اًبعاةل و زاد ؾبُؤ

.حراحـت هوؾَة اخلدمات الاحامتؾَة امللدمة من ظرف ازلوةل ذما زاد من حدة اًخأزم الاحامتؾي
1

 

، و ارثفـت املدًوهَة 1989 س ية % 2,9- إىل 1985  يف س ية % 5,2نٌل اخنفغ مـدل اٍمنو الاكذعادي من 

اخلارحِة  و اس خفحَت و أثلَت اكُي اجلزائر و حدت من معداكِة الاكذعاد اجلزائري يف أسواق املال اًـاملَة حِر 

 ذما اهـىس يف ارثفاع مؤرش خدمة املدًوهَة نًس بة من اًعادرات إىل 1989 مََار دوالر س ية 25,3بَلت كميهتا 

. ًيفس اًس ية% 75,25
2

 

ة يف جس َري الاكذعاد اًوظين، و ابًخايل حماوةل اًخلرب من اٍهنج اًرأسٌليل  و اًـمي  إن حماوةل اؾامتد اًالمرنًز

ؿىل إرشاك اًلعاع اخلاص اًوظين و األحٌيب، من أخي ذكل ؾرفت اًامثهٌُات ظدور كاهون
3

 21 املؤرخ يف 82/11 

                                         
1
 Mutin G, Evolution économique  de l’Algérie depuis l’indépendance, Gremmo, Lyon 1988, page 12. 

2
 Office National des Statistiques ONS, Statistiques sur l’économie Algérienne 1970-2002. 

3
ا1982 أوت 28، املوافق ًػ1402 ذي اًلـدة ؿام 9، مؤرخ يف 82/13 األمر رمق   .، مذـَق بخأسُس اًرشاكت اخملخَعة الاكذعاد و سرُي
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 و اشلي معي ؿىل حتلِق حاكمي بني اًلعاؿني اًـمويم و اخلاص اًوظين مٌَ و األحٌيب من خالل إؾعاء 1982أوت 

ة أنرب ٌَمسامهة يف معََة اٍمنو الاكذعادي  86/13إضافة إىل كاهون . ُذا األخري مساحة و حًر
1

 و اشلي خاء ممتًما 

ي اجلزيئ ألحور  غ يف حاةل اًخأممي، و اًخحًو ي األرابح و ضٌلن اًخـًو ٌَلاهون اًسابق و كد هط ؿىل اًسٌلح بخحًو

ًىن معََا ثواظي اًخحفغ اجلزائري خالل ُذٍ اًفرتة ؿىل لك أصاكل اًخدخالت األحٌبَة من بُهنا الاسدامثرات . اًـٌلل

ة املسعرة من ظرف اجلزائر يف ُذٍ اًفرتة و فضَِا يف دفؽ جعةل اًخمنَة . األحٌبَة املبارشة و أمام ؿدم جناح اًربامج اًخمنًو

الاكذعادًة ٌَبالد مؽ بلاء اًس َعرة اًواحضة ٌسلوةل ؿىل خمخَف اًلعاؿات الاكذعادًة؛ اهـىس ذكل سَبا ؿىل 

ةل اًيت ؾرفهتا ُذٍ اًفرتة و اًضلك  اس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة، و ذكل ًؼِر واحضا من خالل اًلمي اًًِز

.  اًخايل ًـىس ذكل حِدا12رمق 

 ( 1990- 1980 ) ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل اجلزائر :12اًضلك رمق 

 
 http://www.unctad.org/fdistatisticsمن إؿداد اًباحر من خالل مـَومات إحعائَة ٍلـة من : املعدر

 

و ويدِجة ًضـف اٍمنو الاكذعادي و ارثفاع مـدالت اًبعاةل و ثدُور اًلدرة اًرشائَة إىل حد بـَد، إضافة إىل 

اس خفحال املدًوهَة اخلارحِة و اهنَار اًيؼام الاصرتايك و زايدة اهدضار اًـوملة؛ اكن من اًالزم ؿىل اجلزائر أن حتدث 

                                         
1

ا82/13 ًـدل و ٍمتم األمر رمق 1986 أوت 19 املؤرخ يف 86/13  األمر  دة اًرمسَة، اًـدد .  املخـَق بخأسُس اًرشاكت اخملخَعة الاكذعاد وسرُي  أوت 27، املوافق    ًػ 35اجلًر

1986 .

http://www.unctad.org/fdistatistics
http://www.unctad.org/fdistatistics
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َة بداًة من مارس   يف إظار 1989إظالحات معَلة و صامةل، و ذكل ابالس خـاهة بخوحهيات املؤسسات املاًَة ازلًو

 .برامج اًخثبِت و اًخـدًي اًَِلكي، و لك ما ذهرانٍ كد سامه يف ثلَري هؼرة اجلزائر إىل الاسدامثر األحٌيب املبارش

: مرحةل اإلظالحات: املبحر اًثاين

 : اًيؼرة اًـامة1

هدِجة اًـراكِي و اًلِود اًيت حاًت دون حتلِق اًخمنَة الاكذعادًة اًضامةل يف اجلزائر، دخَت ُذٍ األخرية مرحةل 

خدًدة من اإلظالحات َمست لك اًلعاؿات، مؤندة بذكل فضي اٍهنج الاكذعادي اًسابق  و ثرٍبر اًلعَـة اًلكَة مؽ 

و ؿىل ُذا . اًفرتة اًسابلة، ذما فذح اًباب ؿىل مرصاؾََ ًخـامي ملاٍر مؽ مَف الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اجلزائر

    األساس س يلوم بدسََط اًضوء ؿىل حمخوى و مضمون اإلظالحات و مدى اهـاكساهتا ؿىل حتسني مٌاخ الاسدامثر 

. و األؾٌلل يف اجلزائر و ثأزريٍ ؿىل درخة اس خلعاب الاكذعاد اجلزائري ًالسدامثرات األحٌبَة املبارشة

ة ٌَبالد ؿىل رأسِا امليؼومة الاكذعادًة، و من مت س يحاول أن  ًلد مشَت اإلظالحات خمخَف اًلعاؿات احلًَو

هخعرق إىل اإلظالحات يف مضموهنا الاكذعادي، فلد أهخجت س َاسات اإلهـاش و اًخمنَة املـمتدة يف خضم الاكذعاد 

املوّخَ جفوات معَلة خَلت فَِ ؿدة اخذالالت، أوظَخَ إىل حد اًـجز ؾن ثوفري اًس َوةل اًالزمة زلفؽ أؾباء خدمة 

ت مؽ معَؽ اًس بـَيات إىل ابًوؿة خضمة ثَهتم إٍرادات اًبالد و من مت ثأند أن إخراج . املدًوهَة اخلارحِة، و اًيت حتًو

الاكذعاد اجلزائري من خف املدًوهَة و اًرهود املخواظي ًن ٍىون إال بإحراء ثـدًالت معَلة يف َُلكَ، و ُذا ٌس خوحب 

ي، و هؼرا ٌَضائلة املاًَة ٌَجزائر يف ثكل اًفرتة، مل ٍىن ُياك اًـدًد من اخلَارات أمام اجلزائر إال اًخوخَ  نثريا من اٍمتًو

ي اًالزم، و املساؿدة اًخلٌَة يف إظار ما ُؾرف بربامج اًخثبِت  َة ٌَحعول ؿىل اٍمتًو          إىل املؤسسات املاًَة ازلًو

. و اًخـدًي اًَِلكي

ة ًبياء َُلك الاكذعاد اجلزائري حِر ميىٌَ  ًلد اهعوت ُذٍ اًربامج ؿىل إحراء اًخـدًالت اًالزمة و اًرضوًر

اندساب اًلدرة ؿىل مواهجة اًعدمات، و ًخحلق ذكل بخبين ٍلوؿة مذاكمةل من أدوات اًس َاسة الاكذعادًة، و اًيت 

جس خخدم ًخحلِق أُداف اجملمتؽ و املـرب ؾهنا يف ظورة كمي مس هتدفة ملؤرشات األداء الاكذعادي ازلاخًل ؿىل قرار 

مـدل اًخضخم و رظَد املوازهة اًـامة، و مـدل اًبعاةل و منو اًياجت احملًل اإلحٌليل، و مؤرشات األداء اخلاريج من 

و اًخحدًد ازلكِق ملفِوم ُذٍ اًربامج ًخعَب اٍمتَزي .  رظَد مزيان املدفوؿات و املدًوهَة اخلارحِة و احذَاظات اًرصف
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بني س َاسات اًخثبِت و س َاسات اًخـدًي، فاألوىل حرثبط ابملدى اًلعري و ثـمي ؿىل اًلضاء ؿىل الاخذالل اشلي 

حيدث ؿىل مس خوى مزيان املدفوؿات من خالل اًخحنك اًـلالين و اجلَد ٌَعَب احملًل ؿىل أساس حرص َد اإلهفاق اًـام، 

اًَة الاكذعادًة . و دضامة اًس َاسة اًيلدًة و ختفِغ كمية اًـمةل اًوظيَة ـّ ة األداء و اًف أما اًثاهَة فِدفِا ضٌلن اس متراًر

ي و اًياجتة ؾن برامج اًخثبِت من خالل رفؽ نفاءة ختعَط املوارد املخوفرة، و زايدة مـدالت الادخار   يف املدى اًعًو

و اًرتامك من اخي زايدة جحم اإلهخاج، و من مت فِيي حرنز ؿىل خاهب اًـرض من خالل حتٍرر األسـار و جضجَؽ 

.  اخلوظعة   و حتٍرر اًخجارة اخلارحِة و اًخوخَ حنو زايدة اًعادرات

 من خالل خعاب اًيوااي ًوزٍر املاًَة آهذاك، 1989اكن أول اكرتاب ٌَجزائر من ظيدوق اًيلد ازلويل يف س ية 

ة الاكذعادًة و يه ؿازمة ؿىل املواظةل فهيا، و من مت خَق  حِر أند فَِ ُذا األخري ؿىل اىهتاج اجلزائر معََة اًالمرنًز

       اًبُئة املواثَة الختاذ اًلرار ؿىل أساس املسؤوًَة املاًَة و اًرحبَة و حتٍرر األسـار و ثوس َؽ دور اًلعاع اخلاص، 

ي بلبول ثيفِذ اإلظالحات امللررة من ظرق اًعيدوق ؿىل أربؽ اثفاكِات  و مبوحب ذكل حتعَت اجلزائر ؿىل اٍمتًو

: 1998 إىل 1989امذدت ؿىل اًفرتة املمخدة مابني 

 يف ماي FMIبـد إبرام أول اثفاق مؽ ظيدوق اًيلد ازلويل اًػ: 1989اثفاق الاس خـداد الائامتين األول ًس ية - 

 مََون دوالر، ًيدرج حزء مٌَ يف إظار برانمج اًخثبِت و اجلزء اآلخر يف 886 اس خفادت اجلزائر من كرض كميخَ 1989

يض ي اًخـًو .جمال جسَِي اٍمتًو
1

       

ثواظَت املفاوضات بني اجلزائر و ظيدوق اًيلد ازلويل يف : 1991اثفاق الاس خـداد الائامتين اًثاين ًس ية - 

 مََون 403 أكر ؿىل أن حتعي اجلزائر ؿىل كرض كميخَ 1991 أدت إىل اثفاق ثثبِت اثين يف حوان 1990هناًة 

.دوالر
2

ة ٌَرشاكء الاحامتؾَني، و اؾامتد   إال أن ُذا الاثفاق مل جس خفد مٌَ اجلزائر ألهَ مل ًمت ثيفِذٍ بسبب املـارضة اًلًو

ازلوةل آهذاك إظالحات ذاثَة ثخـارض مؽ حمخوى الاثفاق املربم، فلد ؾرفت اًس َاسة املاًَة ثوسـا بسبب اًؼروف 

األمٌَة و اًخدُور األمين اشلي ؾرفذَ اًبالد، إضافة إىل زايدة األحور احلىومِة و خمععات دمع األسـار، و ُذا اكن 

ة ؿىل اجلباًة اًبرتوًَة . ًخـارض بوضوح مؽ رشوط ظيدوق اًيلد ازلويل و يف ػي اؾامتد َُلك اإلٍرادات اًـامة اجلزائًر

 1991 دوالرات ٌَربمِي اًواحد ما بني ؿايم 10و أمام اخنفاض أسـار اشلُب األسود يف األسواق اًـاملَة، إىل حوايل 

                                         
1
 Mekideche M, L’Algérie entre l’économie de rente et économie émergente, Edition Dahlab Alger, page 63. 

2
  Benbitour A, op,cit, pages78. 
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ة اًـامة ٌَبالد و من اخي ثلعَخَ جلأت اجلزائر إىل اإلظدار اًيلدي وازن فلد أدى ذكل إىل إحداث جعز يف امل1992و 

فبَف  (بيم اجلزائر  )و خَق اًيلود مس خفِدة من ضـف اس خلالًَة اًسَعة اًيلدًة و املمتثةل يف اًبيم املرنزي اجلزائري 

  .% 31,7، ذما هخج ؾيَ ضلط ثضخمي بَف 1992 س ية % 24,23إىل حوايل  ( M2 )مـدل منو اًـرض اًيلدي  

  ًلد أدى ؿدم اًزتام اجلزائر بدٌفِذ بيود الاثفاق يف خضم اًؼروف اًس َاس َة و الاحامتؾَة اًعـبة إىل ثواظي 

 بَف رظَد مزيان املدفوؿات و املوازهة اًـامة نًس بة من 1993اهنَار املؤرشات الاكذعادًة و الاحامتؾَة، ففي س ية 

   % 2,2–  ؿىل اًخوايل،  و ؾرف الاكذعاد اجلزائري منوا حلِلِا ساًبا اكن % 5,9–   و % 0اًياجت احملًل اإلحٌليل 

 نٌل أن احذَاظات اًرصف و اًيت اكهت ثلدر % 24 و مـدل بعاةل اكرتب من % 20,5و مس خوى ثضخم وظي إىل 

و ُو ذما ال صم فَِ ال ميثي ُامش .  صِر من واردات اجلزائر1,9 مََار دوالر أمٍريك مل حىن حىفي ًخلعَة إال 1,5بػ 

آمان ٌَبيم املرنزي اجلزائري آهذاك ملواهجة الاًزتامات اخلارحِة، خاظة يف ػي ارثفاع حدة املدًوهَة اخلارحِة إىل أنرث 

د من 25من   .  من إٍرادات اًبالد % 80 مََار دوالر أمٍريك  و خدمة مدًوهَة اًيت اكهت ثَهتم أًز

و اًيت مثَت أزمة املدًوهَة  (18اهؼر إىل اجلدول رمق )و أمام ثدُور املؤرشات الاكذعادًة و الاحامتؾَة 

اخلارحِة انرب األزمات، خاظة ثكل اًلروض اًلعرية األخي و اًيت اكرتب موؿد جسدًدُا، مل جتد اجلزائر حال إال إؿادة 

خدوةل صامةل زلًوهنا اخلارحِة ذما دفؽ ابجلزائر مرة أخرى إىل رضورة ثعبَق بيود و ثـَاميت ظيدوق اًيلد ازلويل 

 .مضعرة ال خمخارة

 ) 1993 – 1990 ) املؤرشات الاكذعادًة ٌَجزائر :18اجلدول رمق 
 

 ONSمن إؿداد اًباحر من خالل مـَومات ٍلـة من ازلًوان اًوظين ًإلحعائَات : املعدر

 1993 1992 1991 1990املؤرش                                  اًس ية 

 21,61 24,23 21,06 11,31 %مـدل منو اًـرض اًيلدي 

 20,5 31,7 25,9 17,9 %مـدل اًخضخم

 PIB  % 3,08 3,6 0,7 -5,9اًـامة نًس بة من اًػوازهة رظَد امل

 PIB  % -0,3 1,07 0,4 0رظَد مزيان املدفوؿات نًس بة من اًػ

 2,2- 1,6- 1,8- 1,3- %  مـدل اٍمنو احللِلي

 23,15 23,8 21,2 19,7 %مـدل اًبعاةل 

 1,5 1,5 1,6 0,8 %احذَاظي اًرصف 

 1,9 1,8 2 0,8 (صِر اس خرياد  )احذَاظي اًرصف 

 25,7 26,7 27,9 23,4 (مََار دوالر  )املدًوهَة اخلارحِة 

 82,2 76,5 73,8 66,4 %خدمة املدًوهَة نًس بة من اًعادرات 

 18,6 18,8 28,85 21,15 (دوالر أمٍريك  )سـر اًربمِي من اًبرتول 
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ًلد حدد ظيدوق اًيلد ازلويل كميخَ املاًَة اًيت س مييحِا ٌَجزائر : 1994اثفاق الاس خـداد الائامتين اًثاًر س ية 

ي 1037بػ    بـد اظالؿَ ؿىل خعاب 1995 إىل مارس 1994 مََون دوالر يف إظار اثفاق اًخثبِت املمخد من أفًر

ة آهذاك، و اشلي ثضمن حمخوى اإلسرتاثَجَة الاكذعادًة ٌَجزائر، و اًيت  اًيوااي املرسي إًََ من ظرف احلىومة اجلزائًر

 .اكهت هتدف إىل اسرتخاع اًخوازانت ازلاخََة و اخلارحِة ٌَبالد من خالل اًخحنك يف اًعَب احملًل و اًضلط ؿَََ

وافق اًبيم ازلويل ؿىل دمع اًس َاسات اًيت اكهت  : ( 1998 إىل ماي 1995ماي )اثفاق اًخـدًي اًَِلكي 

اًَة  ـّ ثيوي اجلزائر ثعبَلِا نخوكةل ًإلظالحات اًسابلة يف إظار برانمج اًخـدًي اًَِلكي اًِادف إىل حتسني اًف

ي و من خالل ُذا الاثفاق حتعَت اجلزائر ؿىل . الاكذعادًة ملواهجة الاخذالالت اًيت ثـركي اٍمنو ؿىل املدى اًعًو

 مََون دوالر أمٍريك ذما أؾعى اجلزائر مؤرشا اجيابَا يف ما ٍرثبط بدائًهيا  و اس خفادت من إؿادة 1169كرض كميخَ 

. من اندي ابٌرس و اندي ًيدن1998 ماي 31 إىل 1995  مََار دوالر ٌَفرتة املمخدة من أول حوان16خدوةل 
1

 إن 

َة املاًَة ؿىل ثلدمي املساؿدة املاًَة يف إظار برانمج اًخثبِت و اًخـدًي اًَِلكي اكن ملابي اًزتام  موافلة املؤسسات ازلًو

      اجلزائر مبجموؿة من اإلظالحات و اًيت أزبدت اًلعَـة مؽ اًس َاسات اًيت اكهت مـمتدة يف إظار اٍهنج الاصرتايك،

 :و ميىن ثَخَط ُذٍ اإلظالحات يف اًيلاط اًخاًَة

َة أمهَة هبرية ًخحٍرر األسـار، إذ حرى أن ثدخي : حتٍرر األسـار ثـعي برامج اإلظالح ٌَمؤسسات املاًَة ازلًو

ِا ذما ال ًـىس اًخاكًَف احللِلِة ًإلهخاج، و ًـمي ؿىل هبح احلوافز  ازلوةل يف حتدًد األسـار سوف ًؤدي إىل جضُو

و يف ُذا اًعدد فلد أدت س َاسة ازلمع اًيت ظبلهتا . اًالزمة ٌَرفؽ من اًىفاءة اإلهخاحِة و اًخخعَط األمثي ٌَموارد

ة وازهةاجلزائر إىل املسامهة يف ثـمَق جعز امل      اًـامة و إىل حرامك اخملزوانت بلرض املضاربة و ابًخايل ػِور اًسوق املواًز

ب اًسَؽ و املواد املدمعة من ظرف ازلوةل إىل اجلريان، ًِذا اًسبب كامت اجلزائر بخحٍرر أسـار  و اهدضار ػاُرة هتًر

ق، و معَت ؿىل اًخلََط اًخدرجيي ًِذا ازلمع من خالل إحداث  اًسَؽ و اخلدمات و حتٍرر معََات اًخوزًؽ و اًدسًو

ا  زايدات هبرية يف أسـار امليخوخات و املض خلات اًبرتوًَة و أسـار خدمات املرافق اًـمومِة املدمعة و ػِورُا بأسـاُر

 .احللِلِة

                                         
1
. 123، ص 1998، ظيدوق اًيلد ازلويل، واص يعن، اجلزائر  حتلِق الاس خلرار و اًخحول إىل اكذعاد اًسوق هرمي اًًضاصُيب و آخرون،  
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َة : اًس َاسة املاًَة ازلول املـيَة بخعبَق  (ظيدوق اًيلد ازلويل و اًبيم ازلويل  )ثويص املؤسسات املاًَة ازلًو

 من خالل اًخلََط من اإلهفاق اًـام، و زايدة اإلٍرادات اًـامة من وازهةبراجمِا اإلظالحِة يف إظار اًخحنك يف جعز امل

ففي إظار اًخحنك و ثلََط اإلهفاق اًـام، كامت اجلزائر بخخفِغ اًلمية . خالل ثبين إظالحات حبائَة صامةل و اكمةل

، نٌل خفّضت 1994 مؽ هناًة س ية % 12,5احللِلِة ٌَرواثب و األحور بخأحِي اًزايدة املرثلبة فهيا اًيت اكهت ملدرة بػ 

أما يف ما . ؿدد اًخـٌَُات اجلدًدة يف اًوػائف اًـمومِة، نٌل معَت اجلزائر ؿىل رفؽ ازلمع ؿىل نثري من اًسَؽ و اخلدمات

  ٍرثبط ابإلٍرادات اًـامة، فلد ثبًت اجلزائر برامج إظالحِة ٌَيؼام اجلبايئ، ُدفت من خالهل إىل حتدًثَ و حرص َدٍ، 

ر اإلدارة اجلبائَة و حماربة لك أصاكل اٍهترب و اًلش اجلبائَني، و ُذا اثضح خََا مؽ بداًة س ية  و اًـمي ؿىل ثعٍو

 و اًرضًبة ؿىل أرابح IRG و اًرضًبة ؿىل ازلخي اإلحٌليل TVA حِر مث اؾامتد اًرمس ؿىل اًلمية املضافة 1991

 و ًلد خاءت اًرضًبة ؿىل أرابح اًرشاكت ًخوحِد اًرضًبة املعبلة ؿىل املؤسسات احملََة و األحٌبَة، . IBSاًرشاكت 

َة اًلواؿد اجلبائَة اًيت ثخوافق مؽ رضورايت ازلخول يف اكذعاد اًسوق أما يف ما . و اشلي ٌسري يف إظار مبدأ مشًو

خيغ اًرضًبة ؿىل ازلخي اإلحٌليل فلد ُدفت إىل حماربة اٍهترب اجلبايئ هدِجة ظـوبة مراكبة مداخِي األفراد ًخـددُا، 

نٌل معي اًرمس ؿىل اًلمية املضافة ؿىل اًخخفِف اًـبء اشلي ثخحمهل امليخوخات اًوظيَة و خاظة ثكل املوهجة إىل 

.اًخعدٍر، نذكل من اخي ثوفري الاهدماج اجلَد ًالكذعاد اجلزائري يف مذعَبات اكذعاد اًسوق
1

  

 املخـَق ابًيلد و اًلرض ؿىل ثًض َط وػَفة اًوساظة املاًَة من خالل 90/10معي كاهون : اًس َاسة اًيلدًة

ي الاكذعاد، بياء ؿىل اسس اجلدوى  ية اًـمومِة خارج حَلة اإلكراض ذما مسح ٌَبيوك ابسرتخاع دورُا يف متًو إبـاد اخلًز

 (اًبيم املرنزي  )الاكذعادًة و إػِار دور و أمهَة اًس َاسة اًيلدًة يف الاكذعاد، حِر اس خـاد بيم اجلزائر 

ظالحِاثَ يف جس َري اًىذةل اًيلدًة يف ػي اس خلالًَة موسـة، نٌل وضؽ كِودا ًخأزري املاًَة اًـامة ؿىل اًيلد من خالل 

ًلد مسح . فعي موازهة ازلوةل ؾن املعاحل اًيلدًة، ذما ساؿد ؿىل ثلََي اآلاثر اًسَبَة ٌٌَلًَة اًـامة ؿىل اًخوازانت اًيلدًة

ي جعز م  ازلوةل إىل س َاسة هلدًة مضبوظة وازهةُذا اًلاهون من الاهخلال اًفـًل من س َاسة هلدًة ثوسـَة ثلوم بمتًو

ثـمي ؿىل ثلََط مـدالت اًخضخم من خالل هبح منو اًـرض اًيلدي إىل املس خوايت امللبوةل، زايدة ؿىل ذكل ثـمي 

ة بخفـَي أدوات اًس َاسة اًيلدًة املخوفرة من كبي نإؿادة  ؿىل ثفـَي دور اًبيم املرنزي اجلزائري ؿىل اًبيوك اًخجاًر

                                         
1
. 382، اجلزائر، ص 2005/2006، أظروحة دنخوراٍ اًس َاسة املاًَة و دورُا يف حتلِق اًخوازن الاكذعادي، حاةل اجلزائر دروايس مسـود،  
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اخلعم و الاحذَاظي اًلاهوين و اؾامتد أدوات أخرى وـمََات اًسوق املفذوحة، و أندت اإلظالحات اًيلدًة ؿىل حتٍرر 

مـدالت اًفائدة ًخـبئة املدخرات و ثلدمي اًلروض ًألوضعة اإلهخاحِة، و اًسٌلح بإوضاء بيوك خاظة وظيَة و أحٌبَة 

ر و حتسني اخلدمات اًبيىِة و من . ٌَمسامهة يف حركِة اًًضاط اًبييك و خَق هوع من امليافسة بني اًبيوك من أخي ثعٍو

     93/10اخي حتسني اخلوظعة يف اجلزائر و خَق أساًَب خدًدة ًخوػَف الادخار، مت إظدار املرسوم اًدرشًـي 

، حِر كامت سوانظراك بإظدار س يدات ؿىل 1998و املخـَق بإوضاء سوق ًألوراق املاًَة ًَخحلق ذكل يف س ية 

.مس خوى بورظة اجلزائر، و اًيت ؾرفت اًخحاق رشنة رايض سعَف، ظَدال، و فٌدق األورايس
1

  

من اخي زايدة درخة اهفذاح الاكذعاد اجلزائري ؿىل الاكذعاد اًـاملي، مت حتٍرر اًواردات : اًخجارة اخلارحِة

فة ادلرهَة من  ، و مت إًلاء اًىثري من اًلِود و احلواحز 1997 و 1994 بني سًيت % 45 إىل % 60بخخفِغ اًخـًر

و يف إظار حتٍرر . ؿىل معََة الاس خرياد مثي حتدًد اًلمية املاًَة ًلروض الاس خرياد أو كامئة اًسَؽ املميوؿة من الاس خرياد

ة ٌَبالد، نٌل مت  اًعادرات، فلد أظبحت لك امليخوخات كابةل ٌَخعدٍر ابس خثٌاء ثكل املواد ذات اًلمية اًخارخيَة و األثًر

ة ٌَخأمني و ضٌلن اًعادرات من اخي جضجَؽ اًعادرات     إوضاء اًعيدوق اخلاص برتكِة اًعادرات، و اًرشنة اجلزائًر

   و حوكةل ًس َاسة ختفِغ كمية اًـمةل اًوظيَة، نٌل مت حرخِط املدفوؿات األخرى ويفلات اًخداوي و ازلراسة ابخلارج 

ي األحور .و سفرايت األؾٌلل و حتًو
2

   

       بسبب األداء اًضـَف ٌَمؤسسات اًـمومِة و حاحهتا املس مترة : اخلوظعة و إظالح املؤسسات اًـمومِة

 ازلوةل، و اشلي زاد من ثفامق جعز ُذٍ األخرية اكن من اًرضوري أن ثرتنز اإلظالحات وازهةو املخواظةل ًخدؾاميت م

املرثبعة ابملؤسسات اًـمومِة ؿىل إؿادة ثأََُِا مت بـد ذكل خوظعهتا، و مشَت مرحةل إؿادة اًخأَُي ؿىل إؿادة َُلكهتا 

ة و حتسني أداهئا ؿىل أساس حتٍرر أسـار  ة من خالل إؾعاهئا الاس خلالًَة املاًَة و اإلداًر من اًياحِة اًلاهوهَة و اإلداًر

َة من اخي خوظعهتا، و ابًفـي  ة، و ما ًـرف ابًخعِري املايل وخعوة أًو مٌخوخاهتا و مـاجلة دًوهنا أمام اًبيوك اًخجاًر

 مؤسسة 800 و اشلي مس أنرث من 1996فلد مت اًرشوع يف أول برانمج ٌَخوظعة مبساؿدة اًبيم ازلويل يف س ية 

ة ٌَفرتة املمخدة 1997، و برانمج اثن يف س ية 1998معومِة هناًة س ية    و اشلي خط أنرب املؤسسات اًـمومِة اجلزائًر

                                         
1
 Benissad H, L’Algérie de la planification socialiste à l’économie de marché (1962-2004), Edition ENAG, Alger, 2004, page 194. 

2
د من املـَومات ارحؽ إىل  :  ملًز

Debboub Y, Le nouveau mécanisme économique en Algérie, OPU, Alger, 2000. 
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و هدِجة خملخَف املـوكات اًس َاس َة و الاحامتؾَة فلد ؾرفت اخلوظعة يف اجلزائر ثباظؤ هوؿا . 1999 و 1998ما بني 

مت اؾمتدت .  و املخـَق بدٌؼمي و جس َري اخلوظعة2001أوت   20 و املؤرخ يف 04/01 دفؽ اجلزائر بإظدار األمر اما دم

 كالف  هل و اشلي ُرظد2004-2001اجلزائر بـد ذكل إظالحات وظيَة متثَت يف برانمج اإلهـاش الاكذعادي ٌَفرتة 

 مََارات دوالر أمٍريك، ُدف إىل حتسني مس خوايت املـُضة و ثلََط مس خوى اًبعاةل و مـاجلة أزمة 7مايل كدر بػ 

ر اًزراؿة يف اجلزائر و برانمج دمع اٍمنو الاكذعادي ٌَفرتة املمخدة ما . اًسىن و إؿادة ثأَُي املرافق الاحامتؾَة و ثعٍو

 مََار دوالر أمٍريك، ُدف أساسا إىل حوكةل اإلظالحات 55 و كد ُرظد هل كالف مايل كدر بػ 2009 و 2005بني 

.   حتخَةاًسابلة و حتسني اًبًِة ال

 : اًس َاسة املاًَة يف مرحةل اإلظالحات2

:  اًس َاسة اإلهفاكِة2-1

 ؾرفت اإلٍرادات اًـمومِة هوؿا من اًخحسن هدِجة ارثفاع أسـار 1998 و 1988يف املرحةل املمخدة ما بني 

 هدِجة 1990 دوالر س ية 23,73 إىل حوايل 1988 دوالر أمٍريك ٌَربمِي  س ية 14,92اًبرتول، حِر ارثفـت من 

، إال أن ُذٍ اًوضـَة مل ثؤد إىل ارثفاع اإلهفاق اًـام 1991حرب اخلََج إضافة إىل ختفِغ كمية ازلًيار اجلزائري س ية 

بي ؿىل اًـىس اخنفغ و كد مس لك من هفلات اًدس َري و اًخجِزي ؿىل حد سواء، بسبب ختًل ازلوةل ؾن اٍهنج 

   الاصرتايك و ازلخول يف اكذعاد اًسوق ثدرجيَا و اًخخًل ؾن مؼاُر اًيؼام الاصرتايك و ثدخي ازلوةل يف الاكذعاد 

 اكن ُياك هوؿا من ارثفاع اإلهفاق اًـام، 1993 و 1992كري أن سًيت . و ًـّي من أمهِا رفؽ اًخدؾاميت ؾن األسـار

      و ًـود ُذا الارثفاع إىل اًرفؽ من األحور .  من اًياجت احملًل اإلحٌليل يف املخوسط% 40حبَر ارثفـت إىل حوايل 

 مََار دًيار حزائري س ية 71 حبَر اهخلَت من 1992و اًرواثب و نذكل هفلات اًض بىة الاحامتؾَة ابخداء من فِفري 

و هؼرا .  زايدة ؿىل ارثفاع هفلات اًخعِري املايل ٌَمؤسسات اًـمومِة1993 مََار دًيار حزائري س ية 114,9 إىل 1991

ة اًيت ؾرفهتا مجَؽ اًلعاؿات الاكذعادًة ٌَجزائر بسبب ثوكِؽ اثفاكِة  ًر   و ثعبَق خمعط Stand byًإلظالحات اجلُو

 إىل س ية 1993 من س ية % 6,1اًخـدًي اًَِلكي يف اجلزائر فلد ؾرف جحم اإلهفاق اًـام اخنفاضا مَحوػا بًس بة 

احملًل  من اًياجت % 56 ,15أما يف ما خيط هفلات اًخجِزي فلد ؾرفت اخنفاضا واحضا حِر اهخلَت من .  1998

 . اًخايل ًوحض ذكل خََا19و اجلدول رمق .  1998 س ية % 36 ,7 إىل 1993س ية اإلحٌليل 
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ة :19اجلدول رمق  مََار دًيار حزائري :   اًوحدة              (        1998- 1993 ) َُلك اًيفلات اًـمومِة اجلزائًر

اًيفلات اًس يوات 

اًرأسٌلًَة 

الت  اًخحًو

اجلاًرة 

فوائد 

ازلًون 

اًرواثب و 

األحور 

مـاصات 

اجملاُدٍن 

مواد و 

جتِزيات 

خدمات 

معومِة 

1993 101,6 73,8 27 114,9 10 16,7 39,9 

1994 117,2 78,5 41,1 145,2 12,8 18,2 42,3 

1995 144,7 94,2 62,2 179,5 15,6 29,4 55,4 

1996 174 115,4 89 213,3 18,9 34,7 69,9 

1997 201,6 116,5 109,4 235 20 43,5 74 

1998 211,9 123,9 110,8 258,2 37,9 47,5 75,2 

Source: Statistical appendix, IMF staff country report 1998. 

 

 ميىن ثفسري اخنفاض هفلات اًخجِزي ابخنفاض وس بة اإلهفاق اًرأسٌليل من ٍلوع 19و من خالل اجلدول رمق 

و كد مس ُذا الاخنفاض لك . 1998 س ية % 24 إىل حوايل 1993 س ية % 2 ,42اإلهفاق اًلكي حِر اهخلَت من 

ن، من   مََار س ية 13,7 إىل 1993 مََار دًيار حزائري س ية 14,5من هفلات اًخجِزي اخلاظة بلعاؿات اًرتبَة و اًخىٍو

أما ارثفاع هفلات اًدس َري . 1997 مََار خالل س ية 4,9 إىل 1993 مََار س ية 8,7  و نذكل كعاع اًسىن من 1997

، إضافة إىل 1998 إىل 1993 من س ية % 1,9فذرتمج بزايدة نخةل األحور و اًرواثب خاظة حِر ارثفـت بًس بة 

.  خالل ُذٍ اًفرتة% 6,2فوائد ازلًون اًيت ارثفـت يه األخرى بًس بة 

و نٌل ذهران يف ما س بق أن ُذٍ اًفرتة ؾرفت دخول اجلزائر يف ثعبَق خمعط اًخـدًي اًَِلكي، ُذا األخري هخج 

ت اجلزائر أن هتمت هوؿا ما بلعاع اًخضامن و اذلاًة الاحامتؾَة ٌَخخفِف من حدة  ؾيَ أرضار احامتؾَة مـخربة، فلد حاًو

و املالحغ أن خالل ُذٍ اًفرتة أن . اًضلط الاحامتؾي ًإلظالحات الاكذعادًة املـمتدة واًيت مست موازهة ازلوةل

و من مت . اًيفلات الاحامتؾَة احذَت ماكهة ُامة يف موازهة ازلوةل سواء ارثبط ذكل بيفلات اًدس َري أو بيفلات اًخجِزي

فإن اًس َاسة اإلهفاكِة املخبـة من ظرف اجلزائر خالل ُذٍ اًفرتة مل ٍىن ًِا األثر اًىبري ؿىل الاسدامثرات األحٌبَة 

 مََون دوالر 500املبارشة و ازلًَي ؿىل ذكل ضـف اًخدفلات اًواردة خالل ُذٍ اًفرتة و اًيت مل ثخجاوز ؾخبة اًػ 

، و ُذا اًلَاب ميىن ثفسريٍ ابًوضـَة األمٌَة 1995 و 1994  و 1993أمٍريك و اكهت ص بَ مـدومة خالل اًس يوات 

. اًيت ؾرفهتا اجلزائر خالل ُذٍ اًس يوات
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، حِر متزيت ابرثفاع يف 2009 إىل كاًة 9199اآلن س يحاول أن هًذلي إىل فرتة أخرى و املمخدة من س ية 

 دوالر أمٍريك 12,72 حِر اهخلي سـر اًربمِي اًواحد من 1998أسـار اًبرتول يف األسواق اًـاملَة بـد اخنفاضِا س ية 

 و كد أظبح ًلرتب من ؾخبة املئة دوالر مٌذ 2004 دوالر س ية 38,27 ًَعي إىل 1999 دوالر س ية 17,97إىل 

، و ُذا ما خَق هوؿا من اًراحة املاًَة ٌَجزائر اهـىست خََا ؿىل موازىهتا اًـامة و اىهتجت ُذٍ األخرية س َاسة 2008

ة اثضحت مـاملِا يف ارثفاع جحم اإلهفاق اًـام يف إظار ما ؾرف مبخعط دمع اإلهـاش الاكذعادي األول  ماًَة ثوسـَة حمنًو

.  و اًثاين

 و سبب ذكل 1998 من اًياجت احملًل اإلحٌليل ملارهة بس ية % 9,8 ارثفؽ اإلهفاق اًـام ًَعي إىل 1999يف س ية 

 بزايدة 1999 من اإلهفاق اًـام س ية % 81متثي يف ازدايد حعة هفلات اًدس َري يف موازهة ازلوةل و اًيت بَلت حوايل 

الت الاحامتؾَة . 1998 ملارهة بس ية % 50كدرت بػ   42,9أنرث من  )و ارثفاع هفلات اًدس َري اكن هدِجة ارثفاع اًخحًو

  ( مََار 19,9أنرث من ) ، اًرواثب و األحور ( مََار 22أنرث من ) ، و نذا مـاصات اجملاُدٍن (مََار دًيار حزائري

 1999 ازلوةل ؾرفت هفلات اًخجِزي اخنفاضا يف س ية وازهةو يف اجلِة امللابةل مل. ( مََار15,6أنرث من  )و جسدًد ازلًون 

. مََار دًيار حزائري24,9 أي ما ٌساوي حوايل % 11,7 حِر كدر ُذا اًرتاحؽ بًس بة 1998ملارهة بس ية 
1

  

 فلد ؾرفت اخنفاض يف وس بة  اإلهفاق اًـام من اًياجت احملًل اإلحٌليل، حبَر اخنفضت من 2000يف س ية 

 مََار دًيار 81,5 )، و كد ؾرفت هفلات اًدس َري ارثفاؿا 2000  يف س ية % 28,31 إىل 1999 س ية % 33,21

، إال أن حعة هفلات اًدس َري من إحٌليل اإلهفاق اًـام ؾرفت اخنفاضا 1999 ملارهة مؽ س ية % 10,5كدر بػ   (حزائري

، أما يف ًخـَق بيفلات اًخجِزي فلد ؾرفت هوؿا من الارثفاع وس بة 2000 س ية % 21,3 إىل 1999 س ية % 24,4من 

، و بَلت حعهتا من إحٌليل 2000 س ية % 8 إىل 1999 س ية % 5,9إىل اًياجت احملًل اإلحٌليل حبَر اهخلَت من 

. مََار ًيار حزائري134,9 بلمية ماًَة ثـادل % 70دل ااإلهفاق اًـام ما ًؽ
2

 

و ًـود ذكل إىل زايدة لك من هفلات اًدس َري و هفلات  ( % 7,55 ) ارثفؽ جحم اإلهفاق اًـام 2001يف س ية 

       ، و ُذا بسبب ارثفاع األحور 2000 ملارهة مؽ س ية % 25,6اًخجِزي، فأما هفلات اًدس َري فلد ارثفـت بًس بة 

 صِدت ارثفاؿا اإلحٌليلو اًرواثب و املـاصات من حراء رفؽ األحر اًلاؿدي، نٌل أن وس بة ُذٍ اًيفلات من اًياجت احملًل 

                                         
1
 Ministère des finances, Rapport sur la situation économique et financière en 1999, pages 31-34. 

2
 Ministère des finances, Rapport sur la situation économique et financière en 2000, pages 23-24.
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 ملارهة % 45 حبَر ارثفـت بًس بة 2001و هفس املسار ؾرفذَ هفلات اًخجِزي خالل س ية  . % 22,8وسبِا وظي إىل 

، و ًـود ذكل إىل بداًة جتس َد برانمج دمع اإلهـاش الاكذعادي اشلي اؾمتدٍ كاهون املاًَة اًخوكًَل ًس ية 2000بس ية 

2001.
1

 

      ملابي% 34,8 حدود اإلحٌليل فلد بَلت وس بة اإلهفاق اًـام من اًياجت احملًل 2002أما يف ما خيط س ية 

، نٌل 2001 ملارهة مؽ س ية % 13,9، و ٍرحؽ ذكل الارثفاع إىل زايدة هفلات اًدس َري بًس بة 2001 س ية % 31,1

املوازهة ؾرفت هفلات إضافِة جتسدت يف خمععات جسدًد فوائد ازلًون اًـمومِة، حِر بَلت ُذٍ اخملععات يف 

 ملارهة % 26,7 هفلات اًخجِزي يه األخرى ؾرفت ارثفاؿا كدر بػ ننٌل أ.  مََار دًيار حزائري134,1زلوةل كمية ل اًـامة

 .% 10,2 حبَر وظَت حعهتا من اًياجت احملًل اإلحٌليل 2001مؽ س ية 
2

  

 ملارهة بس ية % 13,3 مََار دًيار حزائري أي ابرثفاع 202 فلد ارثفؽ اإلهفاق اًـام حبوايل 2003و يف س ية 

 و نذكل 2002ملارهة بس ية  ( مََار 101,3أنرث من  ) % 9,2، و هدِجة ارثفاع لك من هفلات اًدس َري بًس بة 2002

و ًـود ُذا الارثفاع يف هفلات اًدس َري إىل زايدة  . ( مََار 100,7أنرث من  ) % 22,2ًزايدة هفلات اًخجِزي بًس بة 

اخملععات املاًَة املوهجة إىل لك من اًرواثب و األحور و مـاصات اجملاُدٍن و امليح اًـائََة خالل اًثاليث األخري من 

أنرث  ) خاظة املخـَلة بإدارة املسدضفِات ( مََار 38,4أنرث من  )ُذٍ اًس ية، و نذكل ارثفاع اخملععات املوهجة ٌسلمع 

 ، يف حني ؾرفت حعة ُذٍ اًيفلات % 13,8و ابمللابي ؾرف جسدًد ازلًون اًـمومِة اخنفاضا بػ . ( مََار 20,6من 

 يف حني ؾرفت % 1,8 أي ابخنفاض حبوايل % 22,8 هوؿا من الاخنفاض ابهخلاًِا إىل حدود اإلحٌليلمن اًياجت احملًل 

.% 11,9 هوؿا من الارثفاع حبَر وظَت إىل حدود اإلحٌليلحعة هفلات اًخجِزي من اًياجت احملًل 
3

 20 و اجلدول رمق 

 .اًخايل ًوحض ثكل اًخلريات حِدا

 

 

 

                                         
1
 Ministère des finances, Rapport sur la situation économique et financière en 2001, pages 32. 

2
 Ministère des finances, Rapport sur la situation économique et financière en 2002, page19. 

3
 Ministère des finances, Rapport sur la situation économique et financière en 2003, pages 10-11.
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ة : 20اجلدول رمق  مََار دًيار حزائري : اًوحدة  ( 2004- 1999 )َُلك اًيفلات اًـمومِة اجلزائًر

اًيفلات اًس يوات 

اًرأسٌلًَة 

الت  اًخحًو

اجلاًرة 

فوائد 

ازلًون 

اًرواثب و 

األحور 

مـاصات 

اجملاُدٍن 

مواد و 

جتِزيات 

خدمات 

معومِة 

1999 187 166,8 126,4 278,1 59,9 53,6 81,9 

2000 321,9 200 162,3 281,1 57,7 54,6 92 

2001 357,4 276,8 147,5 315,4 54,4 46,3 114,6 

2002 452,9 334,3 137,2 339,9 73,8 68,5 137,6 

2003 570,4 326,1 114 392,8 62,7 58,8 161,4 

2004 646,3 396 85,2 442,3 69,2 71,7 176,5 

Source: Statistical appendix, IMF staff country report 2004 and 2006 

 

 أضفى هوؿا من اًراحة املاًَة ؿىل ُذٍ 1999إن ؾودة ارثفاع أسـار احملروكات ابخداء من اًثاليث األخري ًس ية 

ة، ؿرّب ؾهنا ارثفاع جحم اإلهفاق اًـام مضن  اًفرتة مت اس خلالًِا يف بـر اًًضاط الاكذعادي من خالل س َاسة ماًَة حمنًو

 %28,31 من اإلحٌليل من اًياجت احملًل امما مسي مبخعط دمع اإلهـاش الاكذعادي، حبَر ارثفـت وس بة اإلهفاق اًؽ

ي ُذا وازهة مََار دوالر اشلي مت اؾامتدٍ خارج م155مفبَف . 2003 س ية % 34,87 إىل حوايل 2000س ية   ازلوةل ٍمتًو

ة ذات ظابؽ هَزني هتدف إىل ثًض َط اًعَب اًلكي  اًربانمج ًـرب بوضوح ؾن رقبة ازلوةل يف اىهتاج س َاسة ماًَة حمنًو

ة اًـمومِة اًىربى ؽ الاسدامثًر كد سامهت اًس َاسة املاًَة بضلك مَحوظ يف حتسني بـغ  و. من خالل حتفزي املضاًر

  2007 مََار دوالر س ية 4.88املؤرشات الاكذعادًة اًلكَة، ًـي من أمهِا اخنفاض جحم املدًوهَة اخلارحِة إىل حدود 

 مََون دوالر أمٍريك، و ارثفاع وسب اٍمنو 486 حوايل 2009 من اًياجت احملًل اإلحٌليل يف س ية %1و كد مثَت وس بة 

هفس اًيشء ؾرفذَ مس خوايت اًدضلَي أٍن . 2003 س ية %6.8الاكذعادي إىل مس خوايت ملبوةل، إذ بَلت وس بة 

اخنفضت وس بة اًبعاةل يف اجلزائر إىل أنرث من اًيعف خالل اًس يوات اًس خة املاضَة،  إذ جسَت األركام اًرمسَة ًس ية 

    2000 س ية %0.33أما ؾن مـدالت اًخضخم فلد وظَت إىل أدىن مس خوايهتا حِر بَلت %. 11.8 وس بة 2007

 (. 2009 مََار دوالر س ية 140 ) ،احذَاظي من اًـمةل اًعـبة خد مـخرب 2005 س ية %1.64و 

:  اًس َاسة اجلبائَة2-2

بسبب األوضاع اًيت ؾرفهتا اجلزائر من ثأزم اًوضـَة الاكذعادًة و اًيت أدت بدورُا إىل وضـَة احامتؾَة 

مزرًة، اكن من اًالزم أن جرشع اجلزائر يف إظالحات معَلة و اًيت مشَت مٌؼومهتا اجلبائَة، حِر كامت اجلزائر 
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، و كدمت 1990، و اًيت أهنت دراس هتا س ية 1987بخأسُس جلية وظيَة إلظالح اًيؼام اجلبايئ بداًة من س ية 

و من مت ُذا ًدفـيا ًيدساءل .  1992اكرتاحاهتا ًإلظالح اجلبايئ يف ثلٍرر ثبًذَ اجلزائر و رشؾت يف ثعبَق بيودٍ س ية 

ؾن أُداف اإلظالح اجلبايئ يف اجلزائر؟  

:ًلد خاء اًيؼام اجلبايئ اجلدًد من أخي حتلِق بـغ األُداف من أمهِا هذهر
1

 

  املسامهة من خالهل ؿىل حتلِق اٍمنو الاكذعادي اهعالكا من حركِة الادخار و ثوحهيَ حنو الاسدامثر اإلهخايج، و ختفِف

. اًضلط اجلبايئ املفروض ؿىل املؤسسات هدِجة ثـدد اًرضائب من هجة و ارثفاع مـدالهتا من هجة أخرى

  ؽ اًعادرات، مؽ اًـمل أن ظادرات اجلزائر متثي فهيا اًـمي ؿىل خَق حو مالمئ ًخحلِق ثوازن خاريج من خالل ثيًو

اًعادرات من احملروكات حعة األسد، و األدىه و األمر ؿدم اس خلرار أسـار احملروكات و خاظة اًبرتول يف األسواق 

 . اًـاملَة

  إؿادة ثوزًؽ املداخِي بضلك ؿادل و اًـمي ؿىل حٌلًة اًلدرة اًرشائَة ٌَـمةل بدفؽ اًرضًبة ًيك حىون ؿامال من ؾوامي

 .اًخحنك يف اًخضخم، ابًيؼر إىل مـدالت اًخضخم اًـاًَة اًيت ؾرفِا الاكذعاد اجلزائري

  ة اًس َاس َة و الاكذعادًة يف اجلزائر، حِر اكن ٌسود هوؿا من ؿدم املسامهة يف حتلِق أُداف هجود اًالمرنًز

 .اًخوازن اجلِوي و ثباٍن الاس خفادة من هجود اًخمنَة بني مٌاظق و هجات اًبالد اخملخَفة

  اًـمي ؿىل حتسني درخة صفافِة اًيؼام اجلبايئ اجلزائري من خالل ثبس َط إحراءاثَ و مىوانثَ، و اًـمي ؿىل ثأَُي

ة  .معاحل اإلدارة اجلبائَة اجلزائًر

ي  ة مسامههتا يف متًو ـّال ٌَجباًة اًـادًة و ثلًو من خالل اإلظالح س خـمي اجلزائر خاُدة ؿىل إؾعاء دور هبري و ف

.  ازلوةل يف ػي س َعرة اجلباًة اًبرتوًَةوازهةم

و بـغ إػِار أُداف اإلظالح اجلبايئ س يحاول أن هخـرف ؿىل حمخوى اإلظالح اجلبايئ، فلد خاء ُذا األخري 

 ؾن IRGهبَلك خدًد ٌَيؼام اجلبايئ اجلزائري، من أمه مـاملَ ُو أهَ فعي رضًبة مداخِي األصخاص اًعبَـَني 

ني  .  يف إظار اًرضائب كري املبارشةTVA، و نذكل إدخال اًرمس ؿىل اًلمية املضافة  IBSرضًبة األصخاص املـيًو

                                         
1
     ،2002، ماي 21، 20املَخلى اًوظين األول حول الاكذعاد اجلزائري يف األًفِة اًثاًثة، خامـة اًبََدة، اًيؼام اجلبايئ اجلزائري و حتدايت األًفِة اًثاًثة،  ؾبد اجملَد كدي،  

. 1ص 
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 اًيت ظاملا ؿربت ؾن ازدواحِة ICR فلد حَت ماكن اًرضًبة اًخوكَََة ؿىل ازلخي IRGفاًرضًبة ؿىل ازلخي اإلحٌليل 

غ هلائط اًرضًبة ؿىل IBSاًرضًبة ابًًس بة ٌَفرد امللكف ابًرضًبة، يف حني خاءت اًرضًبة ؿىل أرابح اًرشاكت   ًخـًو

ة، و اًيت س خعبق ؿىل لك من املؤسسات اًوظيَة و املؤسسات األحٌبَة نٌل أن اًرمس ؿىل . األرابح اًعياؾَة و اًخجاًر

اًلمية املضافة فاكن من أخي ثبس َط هؼام اًرضائب كري املبارشة من خالل إًلاء  اًرمس اًوحِد اإلحٌليل ؿىل اإلهخاج 

TUGP و اًرمس اًوحِد اإلحٌليل ؿىل ثلدمي اخلدمات TUGPS  و اشلي اؾخرب خماًفا ًخـاًمي الاكذعاد احلدًر، و من

َة و الاهفذاح ؿىل الاكذعاد اًـاملي و من هجة . مت اؾامتد اًرمس ؿىل اًلمية املضافة س ًَسجم أنرث مؽ هؼام املـامالت ازلًو

ي م  ادلاؿات احملََة و اًيت سٌُـىس إجيااب ؿىل اًخمنَة وازانتأخرى اكهت ُياك رضائب و رسوم أخرى جسامه يف متًو

.   الاكذعادًة احملََة و من مت اًوظيَة

و بـدما ثـرفٌا و ًو ابخذعار ؿىل َُلك و بٌُة اًيؼام اجلبايئ بـد اإلظالح س يحاول أن وسَط اًضوء ؿَََ 

اًَخَ و جناحَ، مدسائَني ُي اًيؼام اجلبايئ اجلدًد كد حلق أُدافَ املسعرة  ـّ حِدا حىت وس خعَؽ أن حننك ؿىل مدى ف

بعورة لكَة أو حزئَة أم جعز ؾن ذكل؟  فباًرمغ من أن أُداف اإلظالح اجلبايئ اكن اًـمي ؿىل زايدة مردودًة اجلباًة 

 من % 51,7اًـادًة ملارهة ابجلباًة اًبرتوًَة، إال أن ُذٍ األخرية كد واظَت ُمييهتا و س َعرهتا حِر اهخلَت من 

ا 2004 س ية % 70,9 إىل حوايل 1990إحٌليل اإلٍرادات اًـامة س ية   ، نٌل أن ارثفاع % 19,2،  و ُذا بزايدة كدُر

ةل و ُذا .  كد سامه يف ذكل بضلك هبري2000أسـار اًبرتول بداًة من س ية  يف حني بلِت مردودًة اجلباًة اًـادًة ًُز

ة؟  فس َعرة احملروكات ؿىل بًِة  ًلودان إىل اًدساؤل ؾن سبب أو أس باب س َعرة اجلباًة اًبرتوًَة ؿىل املوارد اجلزائًر

الاكذعاد اجلزائري أدى إىل ثعور حعَةل اجلباًة اًبرتوًَة و نذكل اخنفاض كمية ازلًيار اجلزائري ذما أثر ابإلجياب ؿىل 

 . كمية احلعَةل ملمية ابزلًيار اجلزائري

َة بإخضاؾِا  زايدة ؿىل ضـف املؤسسات اًـمومِة و حي اًبـغ مهنا هدِجة اًزتام ازلوةل اجتاٍ املؤسسات ازلًو

ية اًـمومِة من حتعَي رضائب  مليعق اإلفالس و خوظعة ما ُو كابي مهنا ٌَخوظعة، و ُذا ما أدى إىل حرمان اخلًز

       نٌل ال هًىس نرثة اإلؾفاءات و اًخخفِضات اجلبائَة اًرامِة إىل جضجَؽ الاسدامثر و اًخعدٍر . اكهت حتعَِا من كبي

ة اكًلش و الاحذَال . و اًدضلَي ذما خَق حاةل من اًسـي حنو الاس خفادة من ُذٍ املزااي و ًو بعرق مَخًو
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أما يف ًخـَق ابجلباًة اًـادًة ملا بـد اإلظالح اجلبايئ، فٌجد أهنا ؾرفت هوؿا من الاخنفاض إذا ما كارانٍ ؿىل 

 1993 من إحٌليل اجلباًة اًلكَة س ية % 41,47حبَر اهخلَت من  ( 1990-1987 )األكي بفرتة ما بـد األزمة اًبرتوًَة 

 و ُذا راحؽ ابزلرخة األوىل إىل % 47,54 أٍن بَلت 1998 و ُذا ابس خثٌاء س ية 2004 س ية % 29,93إىل حوايل 

 دوالر خالل س ية 12,72 إىل 1997 دوالر ٌَربمِي اًواحد س ية 19,09من  )اخنفاض أسـار اًبرتول يف ُذٍ اًس ية 

1998 . )

 يف حني إذا ؿدان إىل حتََي َُلك اجلباًة اًـادًة يف اجلزائر، فٌالحغ أن اًرضائب كري املبارشة متثي احلعة 

 ًخعي إىل أكعاُا س ية 1993 س ية % 16,9 إىل 1992 من ٍلوع اإلٍرادات اًلكَة س ية % 2,8األنرب إذ اهخلَت من 

 : ، و ُذا ما ًوحضَ حِدا اجلدول اًخايل% 20 بًس بة 1998

10: وحدة           املباًف ب (                 2007-1993 )َُلك اإلٍرادات اًـامة ٌَجزائر  : 21اجلدول رمق 
9

 دج

إٍرادات كري  اًرسوم ادلرهَة اًدسجَالت و اًعوابؽ اًرضائب كري مبارشة اًرضائب مبارشة اجلباًة اًبرتوًَةاًس يوات 

 حبائَة

1993 185 126,1 54,2 6,9 30,0 9,0 

1994 257,7 163,2 65,9 6,6 47,9 13,3 

1995 358,8 233,2 99,9 6,4 73,3 8,9 

1996 519,7 290,5 129,5 9,1 84,4 14,6 

1997 592,5 313.9 148,1 10,6 73,5 20,2 

1998 425,9 329.8 154,9 11,3 75,5 18,9 

1999 588,2 314.8 149,7 12,7 80,2 43,6 

2000 1213,2 349.5 165,0 16,2 86,3 15,4 

2001 1013,4 398.2 179,3 16,8 103,7 90,3 

2002 1007,9 482.9 223,5 18,9 128,4 112,2 

2003 1350,2 524.9 233,9 19,3 143,8 69,7 

2004 1570,7 580.4 274,0 19.6 138,8 63,7 

2005 2 352.7 640.5 308.8 19.6 143.9 89.5 

2006 2 799.0 720.8 341.3 23.5 114.8 119.7 

2007 2 796.8 766.7 347.4 28.1 133.1 116.4 

Source:  Statistical appendix (1998/2004/2006/2009) 
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:  اهـاكس اًس َاسة املاًَة ؿىل الاسدامثر األحٌيب املبارش2-3

إن اًِدف من اس خـراض لك ُذٍ اإلظالحات الاكذعادًة و خاظة ؿىل مس خوى اًس َاسة املاًَة املعبلة يف 

اًَهتا ؿىل حتسني األداء الاكذعادي ٌَجزائر، و هَف  ـّ ا و ف ثكل اًفرتة اًيت ؾرفهتا اجلزائر، ُو حماوةل مـرفة مدى ثأزرُي

ب ذسٌُـىس ذكل ؿىل مٌاخ األؾٌلل و الاسدامثر فهيا، هؼرا ألمهَة ازلور اشلي ثَـبَ املؤرشات الاكذعادًة اًلكَة يف ج

ًلد حتسًت املؤرشات اًلكَة ٌَخوازن الاكذعادي و املايل يف اجلزائر، حِر . و اس خلعاب اًرشاكت املسدمثرة األحٌبَة

اخنفضت مـدالت اًخضخم إىل مس خوايت ملبوةل ويدِجة ًخفـَي دور اًس َاسة اًيلدًة يف الاكذعاد اجلزائري و اًيت 

معَت ؿىل هبح منو اًـرض اًيلدي إىل احلدود امللبوةل هدِجة ًخلََط ثلعَة جعز موازهة ازلوةل من خالل اإلظدار اًيلدي 

. و ثفـَي أدوات اًس َاسة اًيلدًة اخملخَفة

 بسبب ضلط اإلهفاق 1997 إىل 1995 و كد حتول رظَد موازهة ازلوةل من حاةل فائغ خالل اًفرتة املمخدة من 

 ويدِجة 1999 و 1998إىل جعز يف سًيت  (ختفِغ اًرواثب و األحور و ختًل ازلوةل ؾن س َاسة ازلمع  )اًـام 

 فلد اس مترت موازهة ازلوةل يف جسجَي 2000الخنفاض اإلٍرادات اًـامة بسبب اخنفاض أسـار اًبرتول، و بداًة من 

 ، 2000 ، 1997فائغ و حتللت مـدالت منو حلِلِة موحبة و مرثفـة ابس خثٌاء الاخنفاض اًىبري املسجي يف س يوات 

 ويدِجة الخنفاض أسـار اًبرتول و جسجَي مـدل منو سَيب يف اًلعاؿات األخرى خارج كعاع احملروكات خاظة 2001

 و اخنفضت مـدالت اًبعاةل بـدما اكهت خد مرثفـة يف فرتة ثعبَق اًربانمج الاكذعادي و دمع اٍمنو . يف كعاع اًزراؿة

َة املاًَة اًيت أكرضت اجلزائر ؿىل رأسِا  و اشلٍن ُدفا إىل ثلََط اآلاثر الاحامتؾَة اًسَبَة ًربامج املؤسسات ازلًو

 . ظيدوق اًيلد ازلويل

 و ُذا ما ًفرس ارثفاع مؤرش خدمة املدًوهَة نًس بة من 2006و ويدِجة ٌَدسدًد املس بق ٌسلًون س ية 

ة و أؾباء خدمة ازلٍن نًس بة من اًعادرات يف س ية % 25,3اًعادرات إىل   فلد اخنفضت املدًوهَة اخلارحِة اجلزائًر

 ؿىل اًخوايل، و من مت بداًة حترر الاكذعاد اجلزائري من ؾبء % 2,49 مََار دوالر أمٍريك و 5,606 إىل 2007

ةل، نٌل ارثفـت احذَاظات اًرصف إىل مس خوايت كِاس َة مل ثـرفِا اجلزائر يف  املدًوهَة اشلي ؿاهت مٌَ اجلزائر ملدة ظًو

ُذا إن .   مََار دوالر أمٍريك29,55 إىل 2007ما س بق، و حتسن نثريا رظَد مزيان املدفوؿات ًَعي يف هناًة س ية 
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دّل ؿىل يشء فإهَ ًدل ؿىل حتسن اًوضـَة الاكذعادًة ٌَجزائر وضـَة من صأهنا أن ثَـب ازلور اًىبري يف حتسني 

  .مٌاخ األؾٌلل و الاسدامثر يف اجلزائر

و ُذا جيران إىل اًدساؤل ؾن ثعور حعة اجلزائر من الاسدامثر األحٌيب املبارش، ُي ُياك اهـاكس اجيايب ؿىل 

هعُب اجلزائر من اًخدفلات؟ ابًرمغ من اؾامتد اجلزائر س َاسة اًباب املفذوح أمام الاسدامثر األحٌيب املبارش مؽ بداًة 

ة، فإن املالحغ أن خاذبَة اجلزائر حىت  اًدسـَيات من خالل إظدار اًدرشًـات اًيت ثوفر اًضٌلانت و املزااي اًرضوًر

و مل ثـرف فركا هبريا ملارهة مؽ مرحةل اًخخعَط، و ًـود ذكل أساسا  هناًة اًيعف األول من اًدسـَيات متزيت ابًضـف

إىل ٍلوؿة من اًـوامي ؿىل رأسِا ؿدم حتسن األداء الاكذعادي و ثدُور اًوضؽ اًس َايس اشلي برزت مـاملَ خََة يف 

 . مؼاُر اًـيف اًيت ؾرفهتا اجلزائر و ثدُور اًوضؽ األمين يف ثكل اًفرتة

و اًيت حزامٌت مؽ اسرتخاع اجلزائر ًخوازانهتا املاًَة و اًيلدًة  أما يف ما خيط اًيعف اًثاين من اًدسـَيات 

إال . هدِجة ثعبَق برانمج اًخـدًي اًَِلكي، فلد ؾرفت اجلزائر زايدة يف اًخدفلات اًواردة من الاسدامثر األحٌيب املبارش

أن املخدبؽ ًِدٍ اًخدفلات ًالحغ أهنا كد اكهت يف كاًبُهتا موهجة حنو كعاع احملروكات، حِر ؾرفت اجلزائر دخول ؿدة 

       و األوروبَة خاظة مهنا اًفروس َة ، Petrofac ressources internationalرشاكت مهنا األمٍرىِة ؿىل قرار  

Cepsa, Agip,ELF/Totalfinaو الاًعاًَة و الاس باهَة مهنا 
1

 فلد اكن 1999 و 1992خالل اًفرتة املمخدة ما بني . 

 مََار دوالر أمٍريك بَلت حعة كعاع احملروكات مهنا كمية  1,601إحٌليل ثدفلات من الاسدامثر األحٌيب املبارش بػ

 مََار دوالر1,534
2

، و من مت ًؼِر واحضا ٌَـَان اًلعاؿات الاكذعادًة األخرى ثـرف حمدودًة واحضة و أن حعة 

األسد جس خلعهبا احملروكات و ُذا ًربرٍ ارثفاع رحبَة ُدا اًلعاع ؿاملَا، و ابًخايل ُذٍ اًزايدة يف اًخدفلات من الاسدامثر 

 . األحٌيب املبارش ال ميىن اؾامتدُا هكرحـَة ًخحسن مٌاخ الاسدامثر يف اجلزائر

                                         
1
  CNES, L’investissement en Algérie, Dossier documentaire, Février 2006, page 7. 

2
 L’économiste d’Algérie, Revue hebdomadaire, Alger 3-9 juillet 2001, page 13.  
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و اًسؤال اشلي ًعرح هفسَ أٍن ُو املضلك و أٍن ٍوكن اخلَي؟ إن حتسن بـغ مؤرشات الاكذعاد اجلزائري 

ازلاخًل و اخلاريج مل ٍىن ًَلٌؽ املسدمثٍرن األخاهب من ذمارسة أوضعهتم يف كعاؿات اكذعادًة أخرى إضافة إىل كعاع 

 .احملروكات، و ميىن ثفسري ذكل ابس مترار ؿدم الاس خلرار اًس َايس و الاضعراب األمين اشلي ؾرفذَ ثكل اًفرتة


  

و ؿىل أساس ما ذهرانٍ فلد اكن اًوضؽ األمين خد مضعرب ذما حـي الاسدامثر يف اجلزائر حمفوف مبخاظر هبرية 

خالل ؾرشًة اًدسـَيات ملارهة بدول امللرب اًـريب اجملاورة نخووس و امللرب األكىص اًيت اكهت ثخوفر ؿىل اس خلرار 

.   اًخايل ًـىس ذكل حِدا22و اجلدول رمق . أمين حـٌَِل حمعة أكَب الاسدامثرات املوهجة إىل ُذٍ امليعلة

  دوةل 60 اًرتثُب من بني              : درخة خعورة األؾٌلل يف اجلزائر و ثووس و امللرب األكىص:22اجلدول رمق 

 1995/1996 1994/1995 1994 /1993اًس ية 

اًرتثُب الاسدامثر اًبيوك اًخعدٍر اًرتثُب الاسدامثر اًبيوك اًخعدٍر اًرتثُب الاسدامثر اًبيوك اًخعدٍر جمال األؾٌلل 

 48 2 3 3 48 2 2 3 38 3 3 3اجلزائر 

 25 5 4 4 29 5 4 4    امللرب 

 21 5 5 5 22 5 5 5    ثووس 

 
 1998/1999 1997/1998 1997 /1996اًس ية 

اًرتثُب الاسدامثر اًبيوك اًخعدٍر اًرتثُب الاسدامثر اًبيوك اًخعدٍر اًرتثُب الاسدامثر اًبيوك اًخعدٍر جمال األؾٌلل 

      2 2 3 51 2 2 3اجلزائر 

 23 5 5 5 26 5 5 5 28 5 4 4امللرب 

 19 5 5 5 25 5 5 5 24 5 5 5ثووس 

Source : Nord Sud export N° 353, 363, 371 

 

 أن خماظر الاسدامثر و إكامة بيوك يف اجلزائر خد مرثفـة خعوظا بني ؿايم 22ًؼِر من خالل اجلدول رمق 

 حسب ُذا املؤرش ؿىل أن اجلزائر بسل ال ًيفؽ مـَ اًخأمني مـَ ًخلعَة ُذٍ 2، حِر ٌضري اًخيلِط 1998 و 1994

اخملاظر، و جيب احذيابَ بسبب ارثفاع اخملاظر األمٌَة اًيت ًعـب اًخأمني ؿَهيا، ؿىل خالف ثووس و امللرب األكىص 

اًيت امذازت مبخاظر مـخدةل هوؿا ما، و ُذا ما ًفرس حردد املسدمثٍرن األخاهب ؿىل اجلزائر ؿىل كعاؿات أخرى خارج 

ة مـخربة و يف خمخَف اًلعاؿات ت فرص . احملروكات رمغ أن اجلزائر من بني ازلول اًيت حزخر بفرص اسدامثًر و حتًو

ة كعرية املدى من خالل اًخعدٍر خاظة يف ػي حتٍرر اًخجارة اخلارحِة و إزاةل اًلِود  الاسدامثر ُذٍ إىل ؿالكات جتاًر

                                         


 مرحةل ؾرفت خمَفات اهـىست سَبا ؿىل اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش و اس خلرار اًرشاكت األحٌبَة املخواخدة أهداك حِر ؾرفت ثدمري اًـدًد من املضاًرؽ اإلهخاحِة 

ابَة، و إكالق اًـدًد من املؤسسات اإلهخاحِة و ثوكفِا بسبب ملادرة اًَد اًـامةل إضافة إىل هتدًد األخاهب و اس هتداف  اًـامة و اخلاظة اًوظيَة و األحٌبَة بفـي األؾٌلل اإلُر

 .ذمخَاكهتم
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و ؿَََ فلد ؾرفت . ؿىل الاس خرياد، ؿىل حساب الاسدامثر املبارش و ذكل من اخي ثدهَة اخملاظر إىل أكىص حد ذمىن

اجلزائر خالل ُذٍ اًفرتة نٌل ذهران ثدفلات من الاسدامثر األحٌيب املبارش خد حمدضمة إذا مل هلول ضـَفة ملارهة ما اًبسلان 

 . ًؼِر ذكل بوضوح13و اًضلك رمق . اجملاورة

 1999 إىل 1990إىل اجلزائر من   ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش :13اًضلك رمق 

 
 http://www.unctad.org/fdistatisticsمن إؿداد اًباحر من خالل مـَومات إحعائَة ٍلـة من : املعدر

 

حِر أن ؾودة ارثفاع أسـار اًبرتول ابخداء من اًثاليث  ( 2009-1999)مث خاءت فرتة اإلهـاش الاكذعادي 

 أضفى هوؿا من اًراحة املاًَة ؿىل ُذٍ اًفرتة مت اس خلالًِا يف بـر اًًضاط الاكذعادي من خالل 1999األخري ًس ية 

ة، ؿرّب ؾهنا ارثفاع جحم اإلهفاق اًـام مضن ما مسي مبخعط دمع اإلهـاش الاكذعادي، حبَر ارثفـت  س َاسة ماًَة حمنًو

 155مفبَف . 2003 س ية % 34,87 إىل حوايل 2000 س ية %28,31 من اإلحٌليلوس بة اإلهفاق اًـام من اًياجت احملًل 

ي ُذا اًربانمج ًـرب بوضوح ؾن رقبة ازلوةل يف اىهتاج س َاسة وازهةمََار دوالر اشلي مت اؾامتدٍ خارج م  ازلوةل ٍمتًو

ة اًـمومِة اًىربى ؽ الاسدامثًر ة ذات ظابؽ هَزني هتدف إىل ثًض َط اًعَب اًلكي من خالل حتفزي املضاًر  . ماًَة حمنًو

كد سامهت اًس َاسة املاًَة بضلك مَحوظ يف حتسني بـغ املؤرشات الاكذعادًة اًلكَة ػاُراي، ًـي من  و

، و ارثفاع وسب اٍمنو الاكذعادي إىل 2007 مََار دوالر س ية 4.88أمهِا اخنفاض جحم املدًوهَة اخلارحِة إىل حدود 

هفس اًيشء ؾرفذَ مس خوايت اًدضلَي أٍن اخنفضت وس بة . 2003 س ية %6.8مس خوايت ملبوةل، إذ بَلت وس بة 

 2007اًبعاةل يف اجلزائر إىل أنرث من اًيعف خالل اًس يوات اًس خة املاضَة، إذ جسَّت األركام اًرمسَة ًس ية 

http://www.unctad.org/fdistatistics
http://www.unctad.org/fdistatistics
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             2000 س ية %0.33أما ؾن مـدالت اًخضخم فلد وظَت إىل أدىن مس خوايهتا حِر بَلت %. 11.8وس بة 

 : اًخايل23، و ميىن مالحؼة ذكل من خالل اجلدول رمق 2005 س ية %1.64و  

 :2007-1999 بـغ مؤرشات أداء الاكذعاد اجلزائري ٌَفرتة :23اجلدول رمق 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999اًس يوات 

 4.6 1.8 5.1 5,2 6,8 4,1 2,1 2,2 3,2 %مـدل اٍمنو 

 11.8 12.3 15.26 17.7 23.71 25.9 27.3 29.5 29.2 %مـدل اًبعاةل 

 4.6 1.8 1.64 3.56 2.58 1.41 4.22 0.33 2.64 %مـدل اًخضخم 

مََار ) اخلارحِة املدًوهَة

 (دوالر

27,997 25,272 22,587 22,828 23,523 22,158 16,839 5,583 4,889 

Source:  statistical appendix (1998/2004/2006/2009): IMF staff country report  

 

إىل إال أن ُذٍ اًس َاسة املاًَة اًخوسـَة مل ثيـىس بضلك هبري ؿىل زايدة ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش 

ذا ما ًؼِرٍ اًضلك رمق  . 14اجلزائر ُو

 2009 إىل 2000إىل اجلزائر من   ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش: 14اًضلك رمق 
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 http://www.unctad.org/fdistatisticsمن إؿداد اًباحر من خالل مـَومات إحعائَة ٍلـة من : املعدر

   

بـد اس خـراضيا ًخحََي ُذٍ اًـالكة ما بني الاسدامثر األحٌيب املبارش و اًس َاسة املاًَة يف اجلزائر، س يحاول أن 

هدمع ُذا اًخحََي اًيؼري بخحََي كِايس من خالل دراسة كِاس َة ٌَـالكة ما بني الاسدامثر األحٌيب املبارش و حمّدداثَ 

 . من انحِة اًس َاسة املاًَة، مرورا بدراسة و حتََي حمّددات مٌاخ الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اجلزائر

http://www.unctad.org/fdistatistics
http://www.unctad.org/fdistatistics
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: (حتََي كِايس )حمّددات مٌاخ الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اجلزائر : املبحر اًثاًر 

:  مٌاخ الاسدامثر1

ٍرثبط مٌاخ الاسدامثر مبجموؿة من اًـوامي اًيت ختط موكؽ حمّدد و اًيت حتدد صلك اًفرص و احلوافز اًيت متىن 

اًرشاكت من الاسدامثر ؿىل حنو مٌخج و خَق فرص اًـمي و ثوس َؽ هعاق أؾٌلًِا، و ًـخرب مٌاخ الاسدامثر من املفاُمي 

املرهبة ألهَ ًخـَق جبواهب مذـددة، بـضِا مذـَق مبدى ثوفر مًضآت اًبًِة اًخحخَة، و اًبـغ اآلخر ابًيؼم اًلاهوهَة أو 

األوضاع اًس َاس َة، و اًثاًر ابملؤسسات و اًرابؽ ابًس َاسات، فِذا املفِوم املرهب ُو مفِوم دًيامِيك دامئ اًخعور 

وحِة و اًخيؼميَة و بضلك ؿام ميىن إدراج مفِوم املياخ الاسدامثري املياسب . ملالحلة اًخلريات اًس َاس َة و اًخىًٌو

     حتر ؾيواهني هبرٍين أحدٌُل مرثبط مبدى إماكهَة اختاذ اًلرار الاكذعادي و ٍرثبط بلك ما ًخـَق بفىرة ؿدم اًَلني 

.و اًثاين ًخـَق بلك ما ميىن أن ًؤثر ؿىل اًخلكفة و اًـائد و ٍرثبط بفىرة اخملاظر
1

 

  و ثـرف امليؼمة اًـربَة ًضٌلن الاسدامثر، مٌاخ الاسدامثر بأهَ ًُـرّب ؾن ٍلوع األوضاع اًلاهوهَة  و الاكذعادًة 

و اًس َاس َة و الاحامتؾَة اًيت حىّون اًبُئة اًيت ًمت فهيا الاسدامثر، و مىّوانت ُذٍ اًبُئة مذلرية  و مذداخةل إىل حد 

هبري إال أهَ أمىن حرص ؿدة ؾيادض ميىن يف ٍلوؾِا أن ثـعي أمه اًـيادض احملفزة ٌَمسدمثر و اًيت ًبين ؿَهيا املسدمثر 

:  كرارٍ الاسدامثري ؿىل اًيحو اآليت

 متخؽ اًبسل املضَف ابالس خلرار اًس َايس و الاكذعادي. 

 ي األرابح و الاسدامثر ٌَخارج ة حتًو  .حًر

 اس خلرار سـر اًـمةل اًوظيَة. 

 سِوةل إحراءات احلعول ؿىل حرخِط الاسدامثر و اًخـامي مؽ اجلِات اًرمسَة املسؤوةل. 

 إماكهَة حتلِق ؿائد مرثفؽ من الاسدامثر. 

 اإلؾفاء من اًرضائب و اًرسوم ادلرهَة. 

 ا  .وضوح اًلواهني امليؼمة ًالسدامثر و اس خلراُر

                                         
1
. 2، جمةل الاكذعاد و اجملمتؽ، خامـة مٌخوري  كس يعَية،  ص دراسة حتََََة ملياخ الاسدامثر يف اجلزائر بن حسني، ن، 
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 ثوفر رشًم حمًل من اًبسل املضَف. 

 ة ة اًخعدٍر، و ثوفر فرص اسدامثًر ة اًخيلي، حًر .حًر
1

    

نٌل أن ثوفر احلد األدىن امللبول ٌَلدرة ؿىل اختاذ اًلرارات الاكذعادًة يف املس خلبي و مبا ًضمن سالمة املرشوع 

ونٌل ُو مـَوم أن اجلزائر كد اختذت كرارا ٍرثبط . و حٌلًة معاحلَ، ًـخرب اًرشط األول زلخول الاسدامثر إىل أي بسل

بفذح اًباب أمام اًرشاكت األحٌبَة ًالسدامثر يف اًلعاؿات اخملخَفة، و من مت س يحاول أن حنَي ُذا اًلرار من خالل 

   إبراز اًـالكة ما بني اًخواخد األحٌيب و اجملسد من خالل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًواردة إىل اجلزائر س يواي 

و ما بني بـغ املخلريات الاكذعادًة و اًيت ًِا اًـالكة املبارشة مؽ ثواخد اًرشاكت األحٌبَة يف اجلزائر و اًيت حرثبط 

أساسا ابملياخ الاسدامثري، ؿىل ضوء ثوفر اًبَاانت، ؿىل قرار اٍمنو الاكذعادي، مـدل اًخضخم، مـدل اًفائدة و سـر 

ا هكَا و إن اكن ذكل ذمىٌا فمل ثخوفر زلًيا اًبَاانت ... اًرصف و الاهفذاح اًخجاري، أما املخلريات األخرى فِعـب ثلدٍُر

. املخـَلة هبا

ة حربط ما بني ثلريات مـدالت اًخضخم و اس خلرار اًبُئة الاكذعادًة، و كد ؾرفت مـؼم ازلول   ثوخد ؿالكة كًو

املخحوةل إىل اكذعاد اًسوق ثلَبات هبرية و ُامة ؿىل مس خوى مـدالت اًخضخم و اًيت ؿادت أساسا إىل حتٍرر األسـار 

فباًًس بة ٌَجزائر و بـد ختفِغ سـر . بـدما اكهت حتدد إداراي، و أًضا كِام ازلول بخخفِغ سـر دضف اًـمةل اًوظيَة

 س يواي، نٌل أهَ وظي س ية % 28، صِدت مـدالت اًخضخم ارثفاؿا كِاس َا جتاوز ؾخبة 1991 و 1990اًرصف س ية 

 األمر اشلي اهـىس سَبا ؿىل ثدُور اًلدرة اًرشائَة و ارثفاع أسـار اًفائدة يف اًبيوك و لكِا ثـخرب % 39 إىل 1994

 حراحـت 1996 و 1994ؾوامي مـَلة ًالسدامثر، و ًىن هدِجة اؾامتد اجلزائر ًس َاسة ماًَة و هلدًة ظارمة ما بني 

أما يف اًس يوات األخرية فلد ؾرف هوؿا اس خلرارا ما . 1997 ؿام % 6 و إىل 1996 ؿام % 15مـدالت اًخضخم إىل 

 و ُو ما ًـين اس خلرار األسـار يف مس خوايت مذلاربة ملارهة مؽ خرياهيا، و ُو ؿامي رضوري % 2,5  و % 6بني 

. ٌَخأزري ؿىل كرار الاسدامثرات األحٌبَة يف اجلزائر

 ؾرفت وضـَة مزيان املدفوؿات حتس يا 1999بـد ارثفاع أسـار اشلُب األسود يف األسواق اًـاملَة مٌذ س ية 

هبريا إذ أظبح ٌسجي فائضا، األمر اشلي أدى إىل حتسن احذَاظي اًرصف األحٌيب فبـد أن اكن يف حدود صِر اس خرياد 

                                         
1
ر مٌاخ الاسدامثر يف اًبسلان اًـربَة،  امليؼمة اًـربَة ًضٌلن الاسدامثر،   . 11-5، ص 2003اًىوًت ثلٍر
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 مََار دوالر أمٍريك، نٌل جتدر 78 بأنرث من 2006 صِرا يف هناًة س ية 38 أظبح يف حدود حوايل 1990واحد س ية 

اإلصارة إىل أن املدًوهَة اخلارحِة كد حراحـت بعورة مـخربة و إىل مس خوايت ثبـر ؿىل اًخفاؤل، بـدما اكهت جضلك 

. مََار دوالر أمٍريك32 اًػ1994ؾلبة حِر اكهت ثفوق ؿىل سبِي املثال س ية 
1

 أما يف اًس يوات األخرية فلد ؾرفت 

 وس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل 2009 و 2008 و 2007املدًوهَة اخلارحِة مس خوايت مذدهَة حِر اكهت يف اًس يوات 

    2007أما يف ما ًخـَق ابحذَاظي اًرصف فِياك راحة واحضة حِر اكن يف اًس يوات   . 3,7،4,4 ،5,2ؿىل اًخوايل

. صِرا31,3، 30,9، 34 ؿىل اًخوايل 2009 و 2008و 
2

 

:  حتدًد و ضبط احملّددات2

و ؿىل أساس ما ذهرانٍ من دراسات سابلة س يحاول أن حندد ٍلوؿة من حمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش 

ثـمتد ُذٍ . ذات اًعبلة الاكذعادًة اًلكَة، مرحىٍزن أساسا ؿىل ما ثوفر زلًيا من مـعَات خاظة ابالكذعاد اجلزائري

ابإلضافة إىل  ( ONS )ازلراسة اًلِاس َة يف بَاانهتا ؿىل اإلحعاءات املًضورة من ظرف ازلًوان اًوظين ًإلحعاء

َة وعيدوق اًيلد ازلويل  ، WDI و اًبيم ازلويل  unctad و األوىىذاد FMIإحعاءات امليؼٌلت الاكذعادًة ازلًو

ة ًالكذعاد اجلزائري ٌَفرتة  أما . ( 2009- 1970)  حِر ٌسدٌد اًخحََي من اجلاهب اًخعبَلي ؿىل سَسةل بَاانت س يًو

: يف ما خيط مذلريات ازلراسة فدضمي لك من 

fdi :الاسدامثر األحٌيب املبارش وس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي .

gdp :منو اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي وس بة  .

tax : اجلباًة اًـادًة وس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي .

debt : املدًوهَة اخلارحِة وس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي .

int : مـدل اًفائدة .

exc: سـر اًرصف احللِلي مؽ ازلوالر األمٍريك .

inf : مـدل اًخضخم اًس يوي .

pi: وس بة الاسدامثر اًـمويم من اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي .

                                         
1
. 8 بن حسني، ن، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص  
2

 .2010 ، بسل اجلزائر، هوفاس خعر اًبسل و ازلراسات الاكذعادًة مٌؼمة هوفاس، 
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xm: وس بة إحٌليل اًعادرات و اًواردات من اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي .

g :  اإلهفاق اًـمويم وس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي

:  ازلراسة اًلِاس َة3

ة الاكذعادًة    إن اًخحََي اًلِايس مس متد من اس خـٌلل ثلٌَات الاكذعاد اًلِايس و اشلي خيخط بخعبَق اًيؼًر

و كد ارثبط الاكذعاد اًلِايس . و اًرايضَات و األساًَب اإلحعائَة و اًفروض و اًخلدٍر و اًخًبؤ ابًؼواُر الاكذعادًة

ارثباظا وزَلا بخحََي الاحندار و كِاس اًـالكات ما بني املخلريات الاكذعادًة
1

من مت فإن الاكذعاد اًلِايس ُو  و. 

اًلِاس يف الاكذعاد، و بعورة أنرث ثفعَال ًُـرف الاكذعاد اًلِايس بأهَ فرع املـرفة اشلي هيمت بلِاس اًـالكات 

ة، أو ثفسري بـغ  الاكذعادًة من خالل بَاانت واكـَة، بلرض اخذبار مدى حصة ُذٍ اًـالكات نٌل ثلدرما اًيؼًر

.اًؼواُر، أو رمس بـغ اًس َاسات أو اًخًبؤ بسَوك بـغ املخلريات الاكذعادًة
2

  

س يحاول اس خخدام األساًَب اًوكَة اًلِاس َة ٌَخـرف ؿىل أمه حمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف الاكذعاد 

ة الاكذعادًة يف اًلاًب ما  اجلزائري، بلَة ثدبؽ سَوك ُذٍ اًؼاُرة يف الاكذعاد اًوظين، و يف ُذا اإلظار فإن اًيؼًر

ي بني مذلرٍين أو ؿدد من املخلريات؛ و حىت و ًو ابخـدت ُذٍ املخلريات ؾن  جضري إىل وحود ؿالكة ؿىل املدى اًعًو

ي إال أن دراسة اًـالكة . كميهتا اًخوازهَة فإن ُياك كوى ثـَدُا إىل اًخوازن و ثضمن بذكل حتلِق اًـالكة يف املدى اًعًو

ة اًسالسي اًزمٌَة ملـعَات املخلريات الاكذعادًة  ي ثضـيا أمام مضلكة حمتثي يف ؿدم اس خلراًر يف املدى اًعًو

ة اًسالسي  املدروسة، خاظة ثكل املخلريات اًيت ًِا اًعابؽ اًلكي أي مذلريات اكذعادًة لكَة  و يف حاةل ؿدم اس خلراًر

اًزمٌَة فإن الاحندار اشلي ميىن احلعول ؿَََ بني مذلريات اًسالسي اًزمٌَة ٍىون كاًبا احندارا زائفا و ُو ما بًَّذَ 

 .       Newbold 1974 و Grangerدراسة لك من 

ة ٌَسالسي اًزمٌَة املس خـمةل، و ًىهنا يف ُذٍ احلاةل من املمىن خدا أن   إن املفاضةل جسمح بإؿادة الاس خلراًر

ي، األمر اشلي ٌضلك إزؿاخا إذا ما اكن الاُامتم  ثفلد لك املـَومات املرثبعة بسَوك ُذٍ املخلريات يف املدى اًعًو

ي  اشلي cointegration testيف ُذٍ اًوضـَة ٌس خـمي اخذبار اًخاكمي املزتامن . حمعورا ابًـالكة يف املدى اًعًو

                                         
1

 سَسةل مَخعات صوم، دًوان املعبوؿات هؼرايت و مسائي يف اإلحعاء و الاكذعاد اًلِايس،، (حرمجة سـدًة حافغ مٌخرص و مراحـة ؾبد اًـؼمي أهُس ) دومِيَم ساًفاثور

. 7، ص 1993اجلامـَة ، اًعبـة اًثاهَة، اجلزائر 
2

ة و اًخعبَق ؾبد اًلادر َلد ؾبد اًلادر ؾعَة،  ة احلدًر يف الاكذعاد اًلِايس بني اًيؼًر  .4، ص 2005، ازلار اجلامـَة، اإلسىٌدًر
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ي بني اًسالسي اًزمٌَة كري املس خلرة Granger 1981ادخي من ظرف    اشلي ٌسمح بدراسة اًـالكة يف املدى اًعًو

و املخاكمةل من هفس ازلرخة، نٌل ٌسمح ابًخلَب ؿىل مضلكة الاحندار اًزائف اشلي كد ًؼِر بني اًسالسي اًزمٌَة كري 

.املس خلرة
1

 

: وؿَََ فإن منوذج مـادةل الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اجلزائر س خىون ؿىل اًعَلة اًخاًَة

),,inf,,int,,,,( gxmpiexcdebttaxgdpffdi 
1.......infint 9876543210   gxmpiexcdebttaxgdpfdi

 

 Granger 1987  و Engleكد اكرتح لك من 
2

لة الخذبار ؿالكة اًخاكمي املزتامن ؿىل مرحَخني، األوىل  ظًر

لة املربـات اًعلرى . ثـمي ؿىل ثلدٍر ؿالكة الاحندار اًخاًَة ابس خخدام ظًر

2............ttt eYX   

. 1 ملـادةل الاحندار اًسابلة رمق tUيف حني حرحىز املرحةل اًثاهَة ؿىل اخذبار مدى اس خلرار حد اخلعأ اًـضوايئ 

I)0(فإذا اكهت ُذٍ األخرية مس خلرة ؾيد املس خوى   . Y و X فإن ذكل ًـين وحود ؿالكة حاكمي مزتامن بني املخلرٍين  

ي بني ٍلوؿة مذلريات مذاكمةل من هفس ازلرخة، فإن اخذبار اًخاكمي املزتامن      زلراسة اًـالكة يف املدى اًعًو

Johansen 1988ًػ 
3

     .  ٌسمح حبساب ؿدد ؿالكات اًخاكمي املزتامن من خالل حساب ؿدد أصـة اًخاكمي املزتامن

: و ًلوم ُذا الاخذبار ؿىل ثلدٍر اٍمنوذج اًخايل

3.......................... 1122110    tPtPttt YYAYAYAAY 

:  حىذب ؿىل اًضلك اًخايلحِر أن املعفوفة 



P

i

iA
1

1 

P :ؿدد فرتات اإلبعاء يف اٍمنوذج .

)( PRr  رثبة املعفوفة و اًيت متثي ؿدد ؿالكات اًخاكمي املزتامن ، .

                                         
1

  Bourbonnais R, Econométrie ( manuel et éxercices corrigés), Dunod, Paris 2002, pages 278,279. 
2

  Engle, R F, Granger, CWJ, Cointegration and error correction, Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 55:251-76, 

1987. 
3

 Johansen, S, Statistical analysis of cointegration vectors, Journal of economic dynamics and control, 12, 231-54, 1988. 
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 إماكهَة ثلدٍر اًـالكة احللِلِة بني اًسالسي Granger 1987  و Engleو يف ُذا اًعدد، أزبت لك من 

و ميىن متثَي منوذج  . ECMاًزمٌَة اًيت حربط بُهنا ؿالكة حاكمي مزتامن من خالل متثََِا بمنوذج ًخعحَح اخلعأ 

: ًخعحَح األخعاء بني مذلرٍين مثال ابملـادةل اًخاًَة

4.........
11

110 tjt

n

j

jit

m

i

itt YXeX   







  

، و اشلي ٌضري إىل رسؿة اًخىِف من األخي اًلعري 2 حد ثعحَح اخلعأ امللدر يف املـادةل رمق 1teحِر ميثي 

ي، أي أهَ ًلُس ملدار اًخلري يف املخلري اًخابؽ هدِجة الحنرافات املخلريات املس خلةل يف األخي اًلعري ؾن  إىل األخي اًعًو

ي مبلدار وحدة واحدة . كميهتا اًخوازهَة يف األخي اًعًو

 و نٌل حرت ؿَََ اًـادة ؾيد اس خـٌلل اًسالسي اًزمٌَة و ابألخط ؾيد حتََي املـعَات املرثبعة مبـعَات اًبسل 

ة اًسالسي اًزمٌَة ملخلريات ازلراسة ؿىل أساس الاخذبار املـزز زلٍيك ر – املاهرواكذعادًة، سُمت اخذبار اس خلراًر فًو

 Kwiatowski, Phillips, Schmidt and ، و اخذبار phillips – perron PP، اخذبار ADF ٌَجذور اًوحدًة

Shin KPSS لة املربـات اًعلرى ًخلدٍر اٍمنوذج اًخايل ابًًس بة ًلك ، و من أخي اًلِام هبذا الاخذبار سًس خـمي ظًر

.   مذلريات اٍمنوذج

5.............
1

1 tjt

k

j

itt UXXX  



  

ة اًسالسي اًزمٌَة ٌَمخلريات احملّددة3-1 :  دراسة اس خلراًر

دراسة  )جيب أن حىون اًسالسي اًزمٌَة املس خـمةل مس خلرة، خاظة يف حتََي اًوضـَات الاكذعادًة اًلكَة 

ة اًسالسي اًزمٌَة ملخلريات اًخحََي الاكذعادي، (مذلريات اكذعادًة لكَة زلوةل مـَية مثال ، سًبدأ ابخذبار اس خلراًر

َر ٌَجذور اًوحدًة -وذكل من خالل اس خـٌلل لك الاخذبار املـزز زلٍيك  phillips – perron، اخذبار (ADF)فٌو

(PP)  و اخذبار ،Kwiatowski, Phillips, Schmidt and Shin (KPSS)  حساب  يف ُذا اًعدد، و بـد

، أوحضت هخاجئ اخذبار اس خلرار Schwarz  و Akcaike ؿدد اًخأخرات بياء ؿىل أساس أظلر كمية ًأخذ هبا املـامي 

اًسالسي اًزمٌَة اخلاظة مبخلريات ازلراسة، ؿدم اس خلرار ُذٍ اًسالسي ًلك مس خوايت املخلريات املس خخدمة ؾيد 
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ة و كد اكهت هخاجئ ُذا الاخذبار ؿىل حنو ما .  ، ذما دفؽ بيا إىل إحراء الاخذبار ؿىل اًفروق األوىل %5مس خوى مـيًو

:  اًخايل24ًوحض اجلدول رمق 

ة:24اجلدول رمق     1 اخذبار الاس خلراًر

 
 

 

املخلريات 

 

 

ؿدد اًخأخرات 

ADF PP KPSS 

 ؾيد املس خوى

level 

 اًفروق األوىل

First 

difference 

ؾيد 

 املس خوى

level 

اًفروق 

 األوىل

First 

difference 

 ؾيد املس خوى

level 

 اًفروق األوىل

First 

difference 

fdi 1 -1,735 -6,081 -1,406 -22,394 0,491 0,159 

gdp 1 -1,089 -2,308 -0,714 -4,328 2,032 0,352 

g 1 -0,610 -6,071 -0,474 -6,726 1,858 0,179 

tax 1 -1,360 -5,143 -1,370 -7,002 0,712 0,370 

debt 1 -0,883 -2,338 0,010 -18,662 0,618 0,389 

exc 1 1,665 -4,655 0,899 -5,245 1,913 0,323 

inf 1 1,388 -3,757 1,565 -4,415 0,573 0,413 

pi 1 -0,295 -5,404 -0,310 -4,563 0, 516 0,110 

int 1 -0,603 -2,474 -0,768 -4,408 0,827 0,316 

xm 1 0,100 -4,621 0,102 -5,404 0,614 0,111 

Critical value 5% :ADF:-1,950394 ,PP: :-1,950394  , KPSS:0,463000  

 eviewsخمرخات برانمج 

 

 اإلحعائَة مؽ اًلمي احلرخة ًخضح أن اًفروق األوىل ًلك مذلري من املخلريات يه ؾبارة ؾن tΦjو مبلارهة كمي  

ة  سالسي زمٌَة مس خلرة، وذكل بدالةل أن اًلمي املعَلة ًإلحعائَة امللدرة ثفوق ثكل احلرخة ًلك مس خوايت املـيًو

 .KPSS ، و اًـىس ابًًس بة الخذبار PP و ADFاإلحعائَة ابًًس بة الخذباري 

: اخذبار اًخاكمي املزتامن3-2
1

 

، فإهَ ميىن إحراء اخذبار (اًخفاضالت األوىل ًلك املخلريات  )مبا أن ُذٍ املخلريات مذاكمةل من هفس ازلرخة 

يJohansen اًخاكمي املزتامن ًػ و ُذا . من أخي اخذبار إذا ما اكهت ُياك ؿالكة بني مذلريات اٍمنوذج يف األخي اًعًو

. 25 ما ميىن إػِارٍ من خالل اجلدول رمق

                                         
1 Bourbonnais R,op,cit, pages 279,280,281. 
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 Johansen اخذبار اًخاكمي املزتامن ًػ  :25اجلدول رمق

 
Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.912995  322.7049  197.3709  0.0000 

At most 1 *  0.889336  237.2423  159.5297  0.0000 

At most 2 *  0.759184  160.1982  125.6154  0.0001 

At most 3 *  0.583436  110.3679  95.75366  0.0034 

At most 4 *  0.470587  79.71785  69.81889  0.0066 

At most 5 *  0.442465  57.45830  47.85613  0.0049 

At most 6 *  0.407229  37.01023  29.79707  0.0062 

At most 7 *  0.319779  18.70708  15.49471  0.0158 

At most 8 *  0.138560  5.220258  3.841466  0.0223 

 Trace test indicates 9 cointegrating eqn(s) at the 0.05 leve 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

 eviewsخمرخات برانمج 

 

ة trace أؿالٍ ًخضح أن 25من اجلدول رمق   و ابًخايل هلبي 5% أظلر من اًلمي احلرخة ؾيد مس خوى مـيًو

 ؾيد مس خوى r=9أي وحود ؿالكة ٌَخاكمي املزتامن، حِر أن ؿدد مذجِات اًخاكمي املزتامن ُو  ،H0اًفرضَة اًـدمِة 

ة  مذاكمي حاكمال مزتامٌا مؽ  بلِة حمّدداثَ، ذما ًدل ؿىل fdi، ذما ًدل ؿىل أن َُلك الاسدامثر األحٌيب املبارش 5%مـيًو

ي حبَر ثؼِر  ةل األخي بني املخلريات، أي أهنا ال ثبذـد نثريا ؾن بـضِا اًبـغ يف املدى اًعًو وحود ؿالكة ثوازهَة ظًو

.   سَواك مدضاهبا

 فس َىون ذكل من خالل ثلدٍر ؿالكة Granger و Engleو من أخي اًلِام ابخذبار اًخاكمي املزتامن ًلك من 

 . ًؼِر هخاجئِا26 و اجلدول رمق 1الاحندار املمثةل يف املـادةل رمق 
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 Granger و Engle اخذبار اًخاكمي املزتامن ًػ  :26اجلدول رمق

 
اخلعأ املـامي املخلري 

املـَاري 

الاحامتل  t اخذبار

 0.0316 **1.397752 8.645016 12.08359اًثابت 

 0.0157 **2.579585- 0.236870 0.611025- اجلباًة اًـادًة وس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي

 0.0754 ***1.849440 0.213727 0.395276 الاسدامثر اًـمويم وس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي

 0.1838 1.363976 0.097089 0.132427 .مـدل اًخضخم اًس يوي

 0.2025 1.306075 0.043796 0.057201  منو اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي وس بة

 0.0953 ***1.728870 0.068074 0.117691 اًعادرات و اًواردات وس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي

 0.7307 0.347837- 0.043565 0.015153- املدًوهَة اخلارحِة وس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي

 0.6205 0.500959- 0.343464 0.172061- مـدل اًفائدة

 0.2621 1.145497- 0.041236 0.047236- سـر اًرصف احللِلي مؽ ازلوالر األمٍريك

 0.4906 0.698841 0.071666 0.050084اإلهفاق اًـمويم وس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي 

اخذبار داربن  0.615288مـامي اًخحدًد 

واجسن 

2.095117 

 eviews                                                           خمرخات برانمج %10 مـيوي حتت مس خوى مـيوًة ***  %5 مـيوي حتت مس خوى مـيوًة **

 

، فإهَ ًخبني ًيا أن ُياك من املخلريات اًيت حرثبط ابالسدامثر األحٌيب املبارش 26بياءا ؿىل هخاجئ اجلدول رمق 

   ؿىل قرار لك من الاسدامثر اًـمويم، مـدل اًخضخم اًس يوي،وس بة منو اًياجت احملًل اإلحٌليل، (ظردًة)بـالكة اجيابَة 

و اإلهفاق اًـمويم و ُياك مذلريات حرثبط مـَ بـالكة سَبَة مثي اجلباًة اًـادًة، وس بة اًعادرات و اًواردات، املدًوهَة 

إال أهَ ُياك من هل ثفسري مـيوي و ُياك من ال حيلق ذكل، مفن خالل اخذبار . اخلارحِة، مـدل اًفائدة، وسـر اًرصف

ة مـامالت لك من اًثابت، اجلباًة اًـادًة، الاسدامثر اًـمويم و يه  ٌَلت امللدرة فس َؤدي إىل كبول مـيًو ـْ َ ة امل مـيًو

و من مت فِيي املخلريات املفرسة ًالسدامثر األحٌيب املبارش يف اجلزائر . مذلريات اًس َاسة املاًَة، اًعادرات و اًواردات

 . من خالل اٍمنوذج امللدم
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:ECM ثلدٍر منوذج ثعحَح اخلعأ 3-3
1

 

من خالل اًيخاجئ اًيت حتعَيا ؿَهيا إىل حد اآلن، فإن ذكل ًدفـيا إىل ثلدٍر اًـالكة احللِلِة بني اًسالسي 

يف ُذٍ احلاةل س َأخذ ُذا . اًزمٌَة اًيت حربط بُهنا ؿالكة حاكمي مزتامن، من خالل متثََِا بمنوذج ًخعحَح األخعاء

: اٍمنوذج اًعَلة اًخاًَة

6...............
111 tPiiitPt tt

IXXeI  


 

 املخلريات املفرسة، و كد مت اؾامتد فلط املخلريات اًيت ًِا ثفسري مـيوي، أما املخلريات اًيت ًِا ثأزري xحِر متثي 

. 27و اًيخاجئ يه مبَية يف اجلدول رمق . كري مـيوي فس يلوم بخجاَُِا و اسدبـادُا من اٍمنوذج

هخاجئ ثلدٍر منوذج ثعحَح اخلعأ  : 27اجلدول رمق 

الاحامتل  tاخذبار اخلعأ املـَاري املـامي املخلري 

 0.1884 1.348148 2.239760 3.019528اًثابت 

 0,0483 **1,271245- 0,298932 0.759542-مـَمة حد ثعحَح اخلعأ 

 0.0793 ***1.820745- 0.115570 0.210423-ثفاضي اجلباًة اًـادًة  

 0.0011 *3.648108 0.128365 0.468291ثفاضي الاسدامثر اًـمويم  

 0.1160 1.622155 0.030347 0.049227 ثفاضي اًعادرات و اًواردات 

 0.6917 0.400615- 0.149294 0.059809-ثفاضي اجلباًة اًـادًة بإبعاء س ية 

 0.0025 *3.325762- 0.212017 0.705118-ثفاضي الاسدامثر اًـمويم بإبعاء س ية 

 0.2681 1.129912 0.054941 0.062079 بإبعاء س ية ثفاضي اًعادرات و اًواردات

 0.0001 *4.713166 0.087607 0.412908ثفاضي الاسدامثر األحٌيب املبارش بإبعاء س ية 

اخذبار داربن  0.711633مـامي اًخحدًد 

واجسن 

1.233613 

 eviews              خمرخات برانمج %10 مـيوي حتت مس خوى مـيوًة ***    %5 مـيوي حتت مس خوى مـيوًة **    %1 مـيوي حتت مس خوى مـيوًة*

 

        و ُو ما ًدل ؿىل أن حودة ثوفِق اٍمنوذج 0,7116 ثؼِر كمية مـامي اًخحدًد 27من خالل اجلدول رمق 

و كدرثَ ؿىل ثفسري اًخلريات اًيت حتدث يف كمية ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًواردة إىل اجلزائر، حِر أن 

د ؾن   من اًخلَبات اًيت حتدث ؿىل مس خوى اًخدفلات اًواردة، % 71اًخلريات يف املخلريات املس خلةل ثفرس ًيا ما ًٍز

.  ثدل ؿىل ؿدم وحود ارثباط ذايت بني األخعاءDWنٌل أن إحعائَة 

                                         
1
Bourbonnais R, op,cit, pages  281,282. 
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ة ECTو ؿَََ، فذؼِر مـَمة حد ثعحَح اخلعأ  ة ؾيد مس خوى مـيًو         و ذات إصارة ساًبة % 5 مـيًو

و ُو ما ًثبت أن سَوك الاسدامثر األحٌيب املبارش كد ٌس خلرق ؾيد حدوث أي ظدمة أنرث من س بؽ  ( 0,759542-)

ي و إذا حلكميا ؾن رسؿة اًخـدًي، فٌلول أهَ ًمت يف . س يوات و هعف حىت ًعي إىل وضـَة اًخوازن ؿىل األخي اًعًو

د ؿىل  (س ية  من خالل املـعَات)لك فرتة  من اخذالل ثوازن الاسدامثر األحٌيب املبارش يف األخي % 75ثـدًي ما ًٍز

ي، و ُذا ما ٌرشح فرضَة اًخاكمي املزتامن، نٌل ثؼِر ُذٍ اًيدِجة أًضا أن مـَمة مـدل زايدة ثدفلات الاسدامثر  اًعًو

ة  ة ؾيد مس خوى مـيًو  و بإصارة موحبة ذما ًدل % 1األحٌيب املبارش اًوارد إىل اجلزائر بإبعاء س ية واحدة اكهت مـيًو

.  ؿىل أن ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش اًواردة إىل اجلزائر خالل ازلراسة يف ٍلَِا اكهت ثخجَ حنو اًزايدة

 : اًيخاجئ و اًخحََي4

و بياءا ؿىل اًيخاجئ املبٌُة يف ازلراسة اًلِاس َة كد اثضح ًيا أن ُياك ثأزريا ًلك من اجلباًة اًـادًة  و الاسدامثر 

ي، يف حني أن ثأزري اًعادرات و اًواردات أو ما  اًـمويم و يه مذلريات اًس َاسة املاًَة ؿىل املدى اًلعري و اًعًو

ي و ميىن ثَخَط حتََي اًيخاجئ احملعي ؿَهيا من خالل . ًـرف بدرخة الاهفذاح اًخجاري فاكن فلط ؿىل املدى اًعًو

 :    ازلراسة اًلِاس َة يف اًيلاط اًخاًَة

  ىن سَبَة بُهنا و بني الاسدامثر األحٌيب املبارش ؿىل املدى ة ًو يف ما ٍرثبط ابجلباًة اًـادًة فِياك ؿالكة مـيًو

ة  ي ؾيد مس خوى مـيًو فِذا ًدل ؿىل . Blonigen  2005و ُذا ًدٌاسق نثريا مؽ دراسة%  5اًلعري و اًعًو

ازلور اًسَيب اشلي متارسَ اجلباًة اًـادًة ؿىل الاسدامثر األحٌيب املبارش و إن اكن ضـَفا  و ُذا راحؽ ابزلرخة 

األوىل إىل ضـف اًخدفلات من الاسدامثر األحٌيب املبارش  إىل اجلزائر و اًـدد احملدود من اًرشاكت األحٌبَة 

اًياصعة يف اًلعاؿات األخرى خارج احملروكات، إال أن اًخأزري يف ٍلهل ًبلى سَيب و ُذا بسبب ثـلِد اًيؼام 

ة  و ارثفاع اًضلط اجلبايئ و اشلي ال حيفز  اجلبايئ اجلزائري رمغ اإلظالحات اًيت ؾرفهتا امليؼومة اجلبائَة اجلزائًر

نثريا ؿىل اس خلعاب اسدامثرات يف كعاؿات أخرى خارج احملروكات إذا ما كورن مؽ احملَط اجلبايئ ٌَبسلان اجملاورة 

. نخووس و امللرب األكىص ؿىل سبِي املثال ال احلرص

  ة اجيابَة ؿىل أما يف ما خيط الاسدامثر اًـمويم و ؿالكذَ ابالسدامثر األحٌيب املبارش، فإن اًيخاجئ أبرزت ؿالكة مـيًو

ة  ، و ُذٍ اًيدِجة ثؤند هخاجئ ازلراسات اًسابلة ؿىل رأسِا % 10املدى اًلعري و املخوسط ؾيد مس خوى مـيًو
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  Mody و wheelerدراسة لك من 
1

ة ًزايدة اس خلعاب 1992  و اًيت أػِرت أن هوؾَة اًبًِة اًخحخَة رضوًر

الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة، و نٌل ُو مـروف أن اجلزائر ثـرف يف اًس يوات األخرية زايدة مـخربة يف 

الاسدامثرات اًـمومِة و اًيت اكهت يف أكَبُهتا يف حتسني اًبًِة اًخحخَة ٌَجزائر من خالل صق اًعركات و ؿىل 

ق اًس َّار رشق قرب، و ُذا من صأهَ أن ٌسِي احلرنة ما بني أظراف اًلعر اجلزائري اًضاسـة      رأسِا اًعًر

. و املرتامِة ومن مت ٌسِي معي اًرشاكت األحٌبَة و حيفز ؿىل اس خلعاب اًـدد األنرب مهنا

  ة ؾيد ة، فلد اكهت اًـالكة فامي بُهنٌل اجيابَة و مـيًو أما يف ما ًخـَق ابالهفذاح اًخجاري و جحم املبادالت اًخجاًر

ة  ي فلط% 10مس خوى مـيًو و ُذا ًؤند رضورة الاهفذاح أنرث فأنرث ؿىل اًـامل من أخي .  و ًىن يف املدى اًعًو

   أما يف ما ٍرثبط بسـر اًرصف فاكهت ؿالكة سَبَة . زايدة اس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة إىل اجلزائر

ة، فذخفِغ اجلزائر ًـمَهتا اًوظيَة كد أدى إىل ارثفاع حلكفة اًسَؽ، األمر اشلي رفؽ من مس خوى  و ًىن كري مـيًو

األسـار األمر اشلي اهـىس سَبا ؿىل اًلدرة اًرشائَة ًألفراد و إهفاكِم، و ابًخايل س َؤثر ال حماةل ؿىل جحم ظَب 

.   Blonigen 2005و ُذا كد ثياىف مؽ دراسة  ( market size )اًسوق اجلزائري 

  ة بٌَُ و بني أما يف ما ًخـَق بًس بة منو اًياجت احملًل اإلحٌليل، فلد أػِرت اًيخاجئ إىل ؿدم وحود ؿالكة مـيًو

و ُذٍ اًيخاجئ ثؤند ؿىل أن اٍمنو الاكذعادي يف اجلزائر أثرٍ . ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش، رمغ اجيابَة اًـالكة

حمدود ؿىل اس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة و اًرفؽ من كميهتا، و ُذا ًـود ابزلرخة األوىل إىل ظبَـة َُلك 

ـي  ، و ُو ال ًـىس بعورة (مداخِي احملروكات من اًبرتول و اًلاز  )الاكذعاد اجلزائري و اشلي ُو اكذعاد ًر

. حِدة جحم ظَب اًسوق اجلزائري و اشلي ًـاين من اخنفاض مذواظي يف اًلدرة اًرشائَة ٌَمس هتَىني

  ة بني ُذا أما يف ما ًخـَق بدرخة اًالًلني و املـرب ؾهنا مبـدالت اًخضخم، فلد بًَت اًيخاجئ ؿدم وحود ؿالكة مـيًو

املخلري و ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش، رمغ اًـالكة الاجيابَة فامي بُهنٌل، األمر اشلي ًدمع فرضَة ثوكف ثدفلات 

الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة إىل اجلزائر ؿىل جحم األرابح احملللة خاظة يف كعاع احملروكات، و ُذا ألن كاًبَة 

اًرشاكت األحٌبَة املخواخدة يف اجلزائر يه رشاكت ثًضط يف حلي احملروكات و مض خلاهتا، وهـمل مدى رحبَة ُذا 

.  اًلعاع يف اًس يوات األخرية حِر أن سـر اًربمِي ًلمي ابزلوالر ال ابزلًيار

                                         
1
 Wheeler D, Mody A, op,cit , pages 57-76. 
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  أما يف ما ٍرثبط بلك من مذلريي املدًوهَة اًـمومِة و اإلهفاق اًـمويم، فُذؼِر اًيخاجئ أن اًـالكة ما بُهنٌل و الاسدامثر

اًَة اًس َاسة املاًَة يف اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب  ـّ ة، و ُذا ًـىس ؿدم ف األحٌيب املبارش يف اجلزائر كري مـيًو

ة نٌل ذهران، يف حني أن املدًوهَة  املبارش من حِر اإلهفاق اًـمويم و اشلي ًؼِر ؿالكة اجيابَة و ًىن كري مـيًو

    اًـمومِة يف اجلزائر ال ثؤثر نثريا ؿىل ثدفلات الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة رمغ اخنفاضِا يف اًس يوات األخرية، 

أما إذا ؿدان إىل اًـالكة اًيت جتمؽ مـدل اًفائدة . و ُذا راحؽ ابزلرخة األوىل إىل ؾوامي أخرى ثـَق الاس خلعاب

ة، و ُذا ًؤند ؿدم ارثباط اًرشاكت األحٌبَة املخواخدة ابجلزائر إىل  فاًيخاجئ أػِرت ؿالكة سَبَة و ًىن كري مـيًو

ي من بيوك حمََة  . حد بـَد بمتًو

: (حتََي كِايس )اًـالكة ما بني اًس َاسة املاًَة و الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اجلزائر : املبحر اًرابؽ 

ني ملخلريي  بياءا ؿىل اًيخاجئ اًيت حتعَيا ؿَهيا من خالل منوذج حمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش، ػِرا ثفسرٍين مـيًو

اًس َاسة املاًَة و ٌُل اجلباًة اًـادًة و اًيت جرشح ًيا هوؿا ما الاجتاٍ اًـام ٌَس َاسة اجلبائَة يف اجلزائر و الاسدامثر 

و ًيك هُؼِر اًـالكة حِدا بني مذلريات اًس َاسة . اًـمويم و اشلي ًـعَيا هؼرة حول س َاسة اإلهفاق اًـمويم يف اجلزائر

املاًَة ٌَجزائر و ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إٍهيا، س يحاول أن هفعي حمّددات الاسدامثر األحٌيب املبارش و اًيت 

    يه حمّددات حرثبط ابًس َاسة املاًَة ؾن بلِة احملّددات من خالل دراسة الاس خجاابت ازلفـَة و اًـالكة اًس ببِة بُهنا

.   و بني الاسدامثر األحٌيب املبارش

 : ازلراسة اًلِاس َة ٌَـالكة1

 Grangerإن اٍمنذخة الاكذعادًة اًالكس َىِة ثخىون من ؿدة مـادالت َُلكَة، و كد ؾرفت ؿدة اهخلادات  

إن مناذج .  ًالخذالالت اًيت ثضمهنا حمخواُا و اشلي جعز ؿىل ثفسري حمَط اكذعادي خد مذلَبSim 1980  و 1969

يه ؾبارة ؾن ثـممي ًامنذج الاحندار اشلايت  VAR (Vector Auto Regressive )أصـة الاحندار اشلايت ذات املخجَ 

AR ( Auto Regressive )  ؾيد حاالت مذلرية بىرثة، حِر اس خعاؾت أن جتَب إحعائَا ؿىل مـؼم الاهخلادات

. اًيت وهجت إىل اًامنذج اًالكس َىِة
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: ذات املخجَأصـة الاحندار اشلايت رشح منوذج 1-1
1

 

  لك من ُذٍ املخلريات يه داةل ًلميِا اخلاظة املاضَة و نذكل ًلمي ty2و   ty1 ثلري مذلرٍينVARيف منوذج 

 : ميىن نخابخَ ؿىل اًعَلة اًرايضَة اًخاًَةp=4 بدرخة VARو ؿىل سبِي املثال منوذج . املخلريات األخرى
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ميثالن  (اًخجدًدات و اًعدمات ) t2 و t1 ثـخرب مذلريات مس خلرة، اًخلَبات ty2و   ty1إن املخلريات 

جضَج أبَغ ٌَخباًيات اًثابخة  
2

1
   2   و

2
و يه كري مرثبعة ذاثَا  .

:  ميىن نخابخَ ؿىل اًضلك املعفوفايت اًخايلVARإن اًضلك اًَِلكي ٍمنوذج 
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1
 Bourbonnais R, Econométrie ( manuel et éxercices corrigés), Dunod, Paris ,op,cit, pages 257-262. 
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 حِر حتدد VAR ٌَمنوذج pمث بـد ذكل ًمت حتدًد ؿدد اًخأخرات يف اٍمنوذج و ذكل من أخي مـرفة درخة 

 . Schwarzو  Akaikeؿدد اًخأخرات ؿىل أساس مـاًري 

:  ؿىل اًيحو اًخايل و و ًمت حساب كمي لك من 
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:  مؽ

k ؿدد مذلريات اٍمنوذج 

 n  ؿدد املالحؼات 

p ؿدد اًخأخرات، جيب أن ٍىون p و  اشلي ًدين كمية املـامَني  . 

.  و اًبوايق يف اٍمنوذجcovو  var معفوفة اًػ  

 

ة اًسالسي اًزمٌَة ٌَمخلريات احملّددة من انحِة اًس َاسة املاًَة1-2 :  اخذبار اس خلراًر

 ( ONS )ثـمتد ُذٍ ازلراسة اًلِاس َة يف بَاانهتا ؿىل اإلحعاءات املًضورة من ظرف ازلًوان اًوظين ًإلحعاء 

َة وعيدوق اًيلد ازلويل   و اًبيم  UNCTAD و األوىىذاد FMIابإلضافة إىل إحعاءات امليؼٌلت الاكذعادًة ازلًو

، حِر ٌسدٌد اًخحََي من اجلاهب اًخعبَلي ؿىل سَسةل بَاانت world developed indicatorsWDIازلويل  

ة ًالكذعاد اجلزائري ٌَفرتة  : أما يف ما خيط مذلريات ازلراسة فدضمي لك من . ( 2009- 1970 )س يًو

fdi :الاسدامثر األحٌيب املبارش وس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي .
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gdp :وس بة اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي .

g : اإلهلاق اًـام وس بة من  اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي .

tax : اجلباًة اًـادًة وس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي .

s : رظَد املزياهَة وس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي .

debt: املدًوهَة اخلارحِة وس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي .

 جيب أن حىون اًسالسي اًزمٌَة املس خـمةل مس خلرة، خاظة يف VARنٌل ُو مـروف ؾيد اس خخدام مناذج 

ة (دراسة مذلريات اكذعادًة لكَة زلوةل مـَية مثال )حتََي اًوضـَات الاكذعادًة اًلكَة  ، سًبدأ ابخذبار اس خلراًر

ر ٌَجذور -اًسالسي اًزمٌَة ملخلريات اًخحََي الاكذعادي، من خالل اس خـٌلل لك من الاخذبار املـزز زلٍيك فًو

 Kwiatowski, Phillips, Schmidt and، و اخذبار  phillips – perron( PP)، اخذبار (ADF)اًوحدًة 

Shin (KPSS)  حساب ؿدد اًخأخرات بياء ؿىل أساس أظلر كمية ًأخذ هبا املـامي  ، و بـد Akcaike            

، أوحضت هخاجئ اخذبار اس خلرار اًسالسي اًزمٌَة اخلاظة مبخلريات ازلراسة، ؿدم اس خلرار ُذٍ اًسالسي Schwarzو 

ة    .  ، ذما دفؽ بيا إىل إحراء الاخذبار ؿىل اًفروق األوىل %5ًلك مس خوايت املخلريات املس خخدمة ؾيد مس خوى مـيًو

:  اًخايل28و كد اكهت هخاجئ ُذا الاخذبار ؿىل حنو ما ًوحض اجلدول رمق 

ة :28اجلدول رمق  2 اخذبار الاس خلراًر

 

املخلريات 

 

ؿدد اًخأخرات 

ADF PP KPSS 

 ؾيد املس خوى

level 

 اًفروق األوىل

First difference 

 ؾيد املس خوى

level 

 اًفروق األوىل

First difference 

 ؾيد املس خوى

level 

 اًفروق األوىل

First difference 

fdi 1 -1,735 -6,081 -1,406 -22,394 0,491 0,159 

gdp 1 -1,089 -2,308 -0,714 -4,328 2,032 0,352 

g 1 -0,610 -6,071 -0,474 -6,726 1,858 0,179 

tax 1 -1,360 -5,143 -1,370 -7,002 0,712 0,370 

s 1 -1,104 -3,172 -1,174 -4,731 0,506 0,067 

debt 1 -0,883 -2,338 0,010 -18,662 0,618 0,389 

Critical value 5% :ADF:-1,950394 ,PP: :-1,950394  , KPSS:0,463000  

 eviewsخمرخات برانمج 

 اإلحعائَة مؽ اًلمي احلرخة ًخضح أن اًفروق األوىل ًلك مذلري من املخلريات يه ؾبارة ؾن tΦjومبلارهة كمي  

ة  سالسي زمٌَة مس خلرة، وذكل بدالةل أن اًلمي املعَلة ًإلحعائَة امللدرة ثفوق ثكل احلرخة ًلك مس خوايت املـيًو

 .KPSS ، و اًـىس ابًًس بة الخذبار PP و ADFاإلحعائَة ابًًس بة الخذباري 
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 :اخذبار اًخاكمي املزتامن 1-3

 Johansenاخذبار اًخاكمي املزتامن ًػ  :29اجلدول رمق 

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.848411  175.7299  95.75366  0.0000 

At most 1 *  0.718204  111.5861  69.81889  0.0000 

At most 2 *  0.553951  68.52263  47.85613  0.0002 

At most 3 *  0.467139  41.07350  29.79707  0.0017 

At most 4 *  0.317579  19.67069  15.49471  0.0111 

At most 5 *  0.178351  6.679012  3.841466  0.0098 

 Trace test indicates 6 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

 eviewsخمرخات برانمج 

ة trace أؿالٍ ًخضح أن 29من اجلدول رمق   و ابًخايل هلبي 5% أظلر من اًلمي احلرخة ؾيد مس خوى مـيًو

 ؾيد مس خوى r=6أي وحود ؿالكة ٌَخاكمي املزتامن، حِر أن ؿدد مذجِات اًخاكمي املزتامن ُو  ،H0اًفرضَة اًـدمِة 

ة  مذاكمي حاكمال مزتامٌا مؽ  بلِة حمّدداثَ من انحِة fdi، ذما ًدل ؿىل أن َُلك الاسدامثر األحٌيب املبارش 5%مـيًو

ةل األخي بني املخلريات، أي أهنا ال ثبذـد نثريا ؾن بـضِا اًبـغ  اًس َاسة املاًَة، ذما ًدل ؿىل وحود ؿالكة ثوازهَة ظًو

ي حبَر ثؼِر سَواك مدضاهبا  .  يف املدى اًعًو

خاءت هخاجئ ، إذ ( مذلريات6) األول VARهًذلي اآلن إىل حتدًد ؿدد فرتات اإلبعاء أو اًخأخرات يف اٍمنوذج 

 : اًخايل30ُذا الاخذبار ؿىل حنو ما ًوحض اجلدول  رمق 
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 VAR حتدًد ؿدد اًخأخرات يف اٍمنوذج :30 اجلدول رمق 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -501.6157 NA   374216.2  29.85975   30.12911*  29.95161 

1 -445.4825   89.15284*   118657.9*   28.67544*  30.56094   29.31845* 

2 -414.9545  37.71099  201910.2  28.99733  32.49898  30.19149 

 * indicates lag order selected by the criterion 

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

                                                        FPE: Final prediction error                                                                  

AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 eviewsخمرخات برانمج 

 أدانٍ،  ًخضح بأن اٍمنوذج 15إن ؿدد اًخأخرات يف ُذا اٍمنوذج ًلدر بفرتثني زمٌَدني، و من خالل اًضلك رمق 

 إذ أن مجَؽ املـامالت أظلر من (.VAR satisfies the stability condition)امللدر حيلق رشوط الاس خلرار 

اًواحد، و مجَؽ اجلذور ثلؽ داخي دائرة اًوحدة، ذما ًـين أن اٍمنوذج ال ًـاين من مضلكة يف ارثباط األخعاء أو ؿدم 

. زبات اًخباٍن

 اٍمنوذج امللدر حيلق رشوط الاس خلرار: 15اًضلك رمق 
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
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 : الاس خجاابت ازلفـَة ًالسدامثر األحٌيب املبارش ٌَعدمات اًَِلكَة ٌَمخلريات احملّددة1-4

ا اكذعاداي، ُذا من خالل VARؿىل ُذا اًيحو، س ميىٌيا اٍمنوذج   من حتدًد ظدمات َُلكَة ميىن ثفسرُي

 trigonalisation)أو ما وسمََ بـمََة اًخثََر  cholesky( Cholesky decomposition)اس خخدام ثلس مي 

processus)  ٌَخباٍن(variance) . من وهجة هؼر اكذعادًة، حنن هبحر ؾن ثلدٍر أثر ظدمة َُلكَة يف خمخَف

مذلريات اٍمنوذج  ؿىل املخلري اًخابؽ و اشلي ميثي ُيا الاسدامثر األحٌيب املبارش و ًن ًدس ىن ًيا ذكل إحعائَا إال بخلِمي 

 VARبـد ذكل سدسمح ًيا دًيامِىِة اٍمنوذج . (Impulse response functions)دوال الاس خجابة ازلفـَة 

َة، و هدِجة ُذا اًخحول ىىون كد حتعَيا  ابحلعول ؿىل كمية  الاسدامثر األحٌيب املبارش يف لك حلؼة ثًل اًعدمة األًو

ؿىل مجَؽ الاس خجاابت ازلًيامِىِة ًالسدامثر األحٌيب املبارش اًياجتة ؾن إحداث ظدمة َُلكَة ملدرة بوحدة واحدة ؿىل 

بخوضَح  (Variance decomposition)مس خوى لك مذلريات اٍمنوذج املس خلةل،نٌل سُسمح ًيا حتََي ثباٍن األخعاء 

. دور لك ظدمة يف ثفسري اًخلَبات اًؼرفِة ًالسدامثر األحٌيب املبارش

 أدانٍ، 15 س يوات و املُبٌُّة يف ٍلوؿة األصاكل رمق 10حسب ثلدٍرات دوال الاس خجابة ازلفـَة املمخدة ؿىل 

 fdi س َىون ًِا أثر مـيوي سَيب ؿىل اًػ % 1 ملدرة بػ gفإن حدوث ظدمة َُلكَة إجيابَة واحدة يف اإلهفاق اًـام  

، أما يف املدى املخوسط فسُذوزل ثأزري مـيوي ( % 0,2342)ؿىل املدى اًلعري حىت اًس ية اًثاهَة اًيت ثًل اًعدمة 

رسؿان ما ًيلَب  ( % 0,1149 )اجيايب و ُذا ابخداء من اًس ية اًثاًثة و وحد أكىص اًس ية اًرابـة اًيت ثًل اًعدمة 

مت بـد ذكل ًؼِر أثر . ( % 0,3213)إىل أثر مـيوي سَيب و أنرث أمهَة ملارهة مؽ األثر اًسَيب ؿىل املدى اًلعري 

ي فِىون  ( % 0,0051 )خدا  اجيايب إال أهَ ضـَف إىل كاًة اًس ية اًسابـة اًيت ثًل اًعدمة، أما ؿىل املدى اًعًو

ومن مت فإن اإلهفاق اًـام يف . ملارهة مؽ املدى اًلعري و املخوسط ( % 0,0439  )ثر سَيب إال أهَ نذكل ضـَف أ

 ، إال أن األثر الاجيايب ًبلى ضـَفا ملارهة مؽ fdiاب ما بني اًسَب و اإلجياب ؿىل ثدفلات اًػ ذبذاجلزائر ًبلى أثرٍ مت

. fdiاًػ  األثر اًسَيب، و ُذا ًؤند أن اإلهفاق اًـام يف اجلزائر ًبلى دورٍ حمدودا إذا مل هلي كائبا يف زايدة اس خلعاب

 أدانٍ، 15 س يوات و املُبٌُّة يف ٍلوؿة األصاكل رمق 10حسب ثلدٍرات دوال الاس خجابة ازلفـَة املمخدة ؿىل 

 س َىون ًِا أثر مـيوي سَيب ؿىل املدى % 1 ملدرة بػ taxفإن حدوث ظدمة َُلكَة إجيابَة واحدة يف اجلباًة اًـادًة 

 . % 1,0482 و ُو ًبلى يف كاًة األمهَة و اًخأزري، مث ًَََ أثر مـيوي اجيايب ُام ًلدر بػ % 0,5238اًلعري ًلدر بػ 
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ي ُياك ثأزري سَيب ابخداء ذبذأما ؿىل املدى املخوسط فِو ًت ب ما بني اًسَيب و الاجيايب، أما يف ما خيط املدى اًعًو

و ُذا ًدل ؿىل ازلور اًسَيب اشلي  ( % 0,0092 )من اًس ية اًثامٌة اًيت ثًل اًعدمة، إال أهَ ًبلى ضـَف هوؿا ما 

 إىل fdi و إن اكن ضـَفا  و ُذا راحؽ ابزلرخة األوىل إىل ضـف اًخدفلات من اًػ fdiمتارسَ اجلباًة اًـادًة ؿىل اًػ 

اجلزائر من هجة و اًـدد احملدود من اًرشاكت األحٌبَة اًياصعة يف اًلعاؿات األخرى خارج احملروكات، إال أن اًخأزري يف 

ة      ٍلهل ًبلى سَيب و ُذا بسبب ثـلِد اًيؼام اجلبايئ اجلزائري رمغ اإلظالحات اًيت ؾرفهتا امليؼومة اجلبائَة اجلزائًر

و ارثفاع اًضلط اجلبايئ و اشلي ال حيفز نثريا ؿىل اس خلعاب اسدامثرات يف كعاؿات أخرى خارج احملروكات  من هجة 

. أخرى إذا ما كورن مؽ احملَط اجلبايئ ٌَبسلان اجملاورة نخووس و امللرب األكىص

  أدانٍ، 15 س يوات و املُبٌُّة يف ٍلوؿة األصاكل رمق 10حسب ثلدٍرات دوال الاس خجابة ازلفـَة املمخدة ؿىل 

 س َىون % 1ملدرة بػ  (جحم اًسوق ) gdpفإن حدوث ظدمة َُلكَة إجيابَة واحدة يف اًياجت احملًل اإلحٌليل احللِلي

أكَبَة اًرشاكت األحٌبَة املخواخدة ) إىل كاًة اًس ية اًثاًثة اًيت ثًل اًعدمة  ( % 0,2706 )ًِا أثر مـيوي اجيايب 

و ُو أنرث أمهَة ملارهة مؽ األثر  ( % 0,4894)، إال أهَ ًيخفغ ًَخحول بـد ذكل إىل أثر سَيب (رشاكت هفعَة 

ي فِياك أثر اجيايب إال أهَ ضـَف . الاجيايب ، أما اًس ية اًسابـة اًيت ( % 0,0839)أما ؿىل املدى املخوسط و اًعًو

رسؿان ما ًخحول إىل أثر اجيايب بداًة من اًس ية اًثامٌة اًيت ثًل  ( % 0,0120 )ثًل اًعدمة فذـرف أثر سَيب 

 (.   % 0,0012 )اًعدمة إال أهَ ضـَف خدا 

و ُذٍ اًيخاجئ ثؤند ؿىل أن اٍمنو الاكذعادي يف اجلزائر أثرٍ حمدود ؿىل اس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة 

ـي  مداخِي  )و اًرفؽ من كميهتا، و ُذا ًـود ابزلرخة األوىل إىل ظبَـة َُلك الاكذعاد اجلزائري و اشلي ُو اكذعاد ًر

، و ُو ال ًـىس بعورة حِدة جحم ظَب اًسوق اجلزائري و اشلي ًـاين من اخنفاض (احملروكات من اًبرتول و اًلاز 

.  مذواظي يف اًلدرة اًرشائَة ٌَمس هتَىني

 أدانٍ، 15 س يوات و املُبٌُّة يف ٍلوؿة األصاكل رمق 10حسب ثلدٍرات دوال الاس خجابة ازلفـَة املمخدة ؿىل 

 س َىون ًِا أثر اجيايب ًىن كري % 1 ملدرة بػ debtفإن حدوث ظدمة َُلكَة إجيابَة واحدة يف املدًوهَة اخلارحِة 

 ( % 0,5202) ؿىل املدى اًلعري، مث ؿىل املدى املخوسط ٍىون ُياك أثر  مـيوي سَيب ُام ( % 0,2890)مـيوي 

أما ؿىل . ( % 0,0677  )مذبوع بأثر مـيوي اجيايب بداًة من اًس ية اخلامسة اًيت ثًل اًعدمة حىت اًس ية اًسادسة 



 حتََي أثر اًس َاسة املاًَة ؿىل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش : اًفعي اًرابؽ

 

 

 

235 

ي فِـود األثر اًسَيب من خدًد ًىن كري ُام  و من مت فإن ازلٍن اخلاريج و ثفامقَ من . ( % 0,0156 )املدى اًعًو

، و ؿىل اًرمغ من اخنفاض ازلٍن fdiصأهَ أن ًؤثر ؿىل املعداكِة املاًَة ٌَبالد، و ابًخايل س ََـب دور سَيب ُمٌفر ٌَػ 

.  يف اجلزائرfdiاًـام اخلاريج اجلزائري يف اًس يوات األخرية مل ٍىن هل أي ثأزري اجيايب مـيوي ؿىل اس خلعاب اًػ 

 أدانٍ، 15 س يوات و املُبٌُّة يف ٍلوؿة األصاكل رمق 10حسب ثلدٍرات دوال الاس خجابة ازلفـَة املمخدة ؿىل 

 0,1891 ) س َىون ًِا أثر مـيوي اجيايب % 1 ملدرة بػ Sفإن حدوث ظدمة َُلكَة إجيابَة واحدة يف رظَد املزياهَة 

 ( % 0,1896) ، أما ؿىل املدى املخوسط فِياك أثر مـيوي سَيب هناًة اًس ية اخلامسة اًيت ثًل اًعدمة ( %

ي إال أهَ أكي حّدة  أما بداًة من اًس ية اًثامٌة اًيت ثًل . ( % 0,0310 )ًَخواظي األثر اًسَيب ؿىل املدى اًعًو

 (.  % 0,0046 )اًعدمة فِياك أثر مـيوي اجيايب ًىٌَ ضـَف خدا 

ة يف ٍلَِا مل ٍىن ًِا ازلور اًىبري يف اًرفؽ من  و ُذا إن دل ؿىل يشء فإهَ ًدل ؿىل أن اًس َاسة املاًَة اجلزائًر

     حىت يف اًس يوات األخرية و اًيت صِدت اجلزائر اهفذاحا ؿىل اًـامل fdiكمية اًخدفلات من الاسدامثر األحٌيب املبارش 

ة الس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة  .و اؾامتدُا س َاسات حتفزًي
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هًذلي اآلن إىل ثوضَح دور لك ظدمة يف ثفسري اًخلَبات اًؼرفِة ٌَمخلريات ؿىل املخلري اًخابؽ، أي ثفسري ثوكؽ 

 أدانٍ، ًخضح بأن مـؼم 31و حسب ما جضري إًََ هخاجئ حتََي ثباٍن األخعاء املوحضة يف اجلدول رمق . خعأ لك مذلري

 حِر fdiاًخلَبات اًؼرفِة دلَؽ املخلريات يف املدى اًلعري جسامه بًس بة ضـَفة يف ثلَبات الاسدامثر األحٌيب املبارش 

 ، نٌل أن اًخلَبات  ؿىل املدى % 8,62 اًيت سامهت حبوايل tax ابس خثٌاء اجلباًة اًـادًة % 3يف ٍلَِا مل ثخجاوز 

 و ُذا % 95,56  و بًس بة ُامة ثعي إىل حدُا األكىص  fdiاًلعري فذخـَق بعدمات يف املخلري هفسَ أي اًػ 

ي ابخنفاض مَحوظ ًَعي إىل حدٍ األدىن  أما إذا رحـيا إىل ابيق  . % 79,93ًخواظي ؿىل املدى املخوسط و اًعًو

ي فذبلى األمور ؿىل حاًِا يف ٍلَِا، و ما ُو مالحغ أن املسامهة األنرب  املخلريات األخرى ؿىل املدى املخوسط و اًعًو

  S( 0,83 %.)، و املسامهة األكي يه من خاهب رظَد املوازهة  ( % 10,88 )يه من خاهب اجلباًة اًـادًة  
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 حتََي اًخباٍن األخعاء  :31اجلدول رمق 

 
 Period S.E. fdi Debt gdp g tax s 

 1  2.873273  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  3.626003  95.56836  0.635409  0.948294  0.417474  2.086868  0.343594 

 3  3.990229  85.73493  1.723110  1.243296  2.165847  8.624287  0.508527 

 4  4.174276  81.33472  3.127913  2.510718  2.054885  10.46766  0.504101 

 5  4.260470  80.54137  3.127334  2.497016  2.541543  10.61066  0.682082 

 6  4.282682  80.23435  3.119988  2.509561  2.515392  10.79457  0.826138 

 7  4.289416  80.00071  3.112170  2.502480  2.669941  10.88750  0.827199 

 8  4.290976  79.95691  3.119321  2.508245  2.699401  10.88428  0.831836 

 9  4.292081  79.95212  3.121779  2.506961  2.708480  10.87914  0.831524 

 10  4.292812  79.93886  3.122046  2.506646  2.716667  10.88309  0.832688 

 eviewsخمرخات برانمج 

 

:  الاسدامثر األحٌيب املبارش و مذلريات اًس َاسة املاًَة دراسة ؿالكة اًس ببِة بني2

هؼراي إػِار اًـالكات اًس ببِة ما بني املخلريات الاكذعادًة ٌساؿد ؿىل رشح و ثفسري اًؼواُر الاكذعادًة 

ـّاةل، و ُذا ما ٌساؿد ؿىل ثفـَي اًس َاسات الاكذعادًة، و أنرث من ذكل مـرفة اجتاٍ اًـالكة  بعورة حس ية و ف

. اًس ببِة ما بني املخلريات الاكذعادًة ٌرشح أحسن اًؼاُرة الاكذعادًة حمّي ازلراسة

مفاُمي اًس ببِة و األفـال اخلارحِة، حِر كام برشهحا ؿىل اًيحو اًخايل، املخلري  Granger 1969ًلد اكرتح 

ty2 ًدسبب يف إحداث ثلَري يف املخلري  ty1 إذا اكهت كدرة اًخًبؤ بخعور املخلري ty1  سدذحسن ؾيدما حىون املـَومة

.  مدجمة يف اًخحََيty2أو املـعَات اخلاظة ابملخلري 

:  يه مذلريات مس خلرة حِرty2 و ty1 أٍن املخلرٍين PVAR)(ًَىن اٍمنوذج 
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12 )حرهَبة املخلريات  ty ،22 ty،..... ،Pty 2)  11) ثـخرب خارحِة ابًًس بة ًرتهَبة املخلريات ty ،21 ty،.... ،

Pty 1)  إذا اكهت زايدة اًرتهَبةty2 ة حتدًد املخلريات ذما ٌس خوحب إحراء اخذبار كِد ؿىل . ty1 ال حتسن بعفة مـيًو

و حتدًد فرتات اإلبعاء أو .  ( RVAR : Restricted VARًَعبح  ) VAR يف اٍمنوذج ty2مـامالت املخلريات 

:  حِر إذا اكنSC و AIC ٍىون ؿىل أساس مـاًري pاًخأخرات 
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 ty2 ال ٌسبب ty1  0 إذا اكهت اًفرضَة اًـدمِة اًخاًَة ملبوةل......: 11

2

1

10  PbbbH 

 ty1 ال ٌسبب ty2     0 إذا اكهت اًفرضَة اًـدمِة اًخاًَة ملبوةل......: 22

2

2

10  PaaaH 

 فإهيا يف حاةل ما ًـرف ty1 ٌسبب ty2 و ty2 ٌسبب ty1إذا ثوظَيا إىل كبول اًفرضَخني اًـدمِخني مـا، أي 

 ٌَس ببِة يف اًخأند من مدى وحود ؿالكة ثلدًة Grangerٌس خخدم اخذبار  . effect  feedbackحبَلة األثر اًرحـي

.  أو ؿالكة ثبادًَة بني مذلرٍينfeedbackمرثدة 

و ؿَََ س يحاول أن هؼِر اًـالكات اًس ببِة ما بني مذلريات ازلراسة من أخي ثفسري أثر مذلريات اًس َاسة 

. املاًَة ؿىل الاسدامثر األحٌيب املبارش، و ذكل من أخي ثدؾمي اًخحََي أنرث

 :اًـالكة اًس ببِة بني الاسدامثر األحٌيب املبارش و اًياجت احملًل اإلحٌليل 2-1

 

ة أي ًُست ُياك ؿالكة بني اًػ يف  fdi  و اًػ gdpمن خالل اًيخاجئ احملعي ؿَهيا ثبنّي ًيا ؿدم وحود ؿالكة مـيًو

ة مل ٍىن هل األثر اًىبري ؿىل اس خلعاب الاسدامثر  ي و مـىن ذكل أن جحم اًسوق اجلزائًر اجلزائر ؿىل املدى اًعًو

األحٌيب املبارش يف اجلزائر، رمغ أمهَة ُذٍ اًسوق إال أهنا إىل حد بـَد ؾرفت اهلالق مـخرب و مل ثخفذح ؿىل اًـامل إال يف 

. اًس يوات األخرية

خيا مـرفة ُي ُياك ؿالكة س ببِة  بني املخلرٍين  (املدى اًلعري  )س يحاول أن هخأند من ُذا أنرث من خالل حماًو

 و نٌل ُو مـَوم أن من أمه رشوط اس خـٌلل  .2009 إىل 1970يف اجلزائر أم ال خالل ُذٍ اًفرتة اًزمٌَة املمخدة من 

اًـالكات اًس ببِة أن حىون لك اًسالسي اًزمٌَة ٌَمخلريات املس خـمةل مس خلرة من هفس ازلرخة، و ُذا ما مت اًخأند 

ة اًسالسي اًزمٌَة اخلاظة مبخلريات ازلراسة ًلد مقيا بخحدًد ؿدد . مٌَ يف ما س بق ؾيدما مقيا بدراسة اس خلراًر

 .1، فاكن ؿدد اًخأخرات ٌساوي إىل SC و AICمـاًري اًخأخرات ؿىل أساس أظلر كمية ًأخذ هبا 

ة  gdp و fdi ما بني Grangerهخاجئ اخذبار س ببِة  : 32اجلدول رمق   % 5ؾيد مس خوى مـيًو

 

َة Fisherإحعائَة  F  احملسوبة Fisherإحعائَة اًفرضَة اًـدمِة   F اجلدًو

 gdp ال ًدسبب يفfdi 0,72066 4,13 

fdiال ًدسبب يف  gdp 3,29210 4,13 
 eviewsخمرخات برانمج 
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يف اًفرضَة اًـدمِة األوىل اظلر من  F احملسوبة Fisherمن خالل هخاجئ اجلدول هالحغ أن إحعائَة 

َة Fisherإحعائَة  ة  F اجلدًو  و من مت س يلبي اًفرضَة  أي ؿدم وحود ؿالكة س ببِة  % 5ؾيد مس خوى مـيًو

ة بني اًػ ًر اظلر من  F   احملسوبةFisherأما يف ما خيط اًفرضَة اًـدمِة اًثاهَة ثؼِر إحعائَة . fdi و اًػ  gdpحُو

َة Fisherإحعائَة  ة  F اجلدًو ، و من مت س يلبي اًفرضَة اًـدمِة أي ؿدم وحود ؿالكة % 5 ؾيد مس خوى مـيًو

ة ما بني املخلرٍين ًر . س ببِة  حُو

 يف اجلزائر و ثبلى هوؿا ما ُذٍ اًيدِجة fdi ال ًؤثر ؿىل ثدفلات اًػ  gdp أن اًػ:  و ميىن ثـََي ذكل اكآليت

مٌعلِة حِر هـمل أن اًياجت احملًل اإلحٌليل اجلزائري ًأيت حبجم هبري من كعاع احملروكات من اًبرتول و اًلاز، يف حني 

ثبلى مسامهة اًلعاؿات األخرى خد حمدضمة، و من مت فإن مسامهة الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اًياجت احملًل اإلحٌليل 

ة ثـخرب سوق يف كاًة األمهَة من حِر الاس هتالك       اجلزائري ثبلى ضئَةل إذا مل هلي مـدومة، نٌل أن اًسوق اجلزائًر

نٌل أن اجلزائر ميىن أن جس خخدم  .ًىن ًبلى دورُا كائبا يف احذذاب الاسدامثر األحٌيب املبارش ( وسمة34361756) 

كدراهتا املاًَة املخأثَة من كعاع احملروكات اشلي ًـرف رواخا ُاما يف اًس يوات األخرية يف خذب أنرث ًخدفلات 

ة  .الاسدامثر األحٌيب املبارش من خالل ثعبَق س َاسة ماًَة حتفزًي

 :اًـالكة اًس ببِة بني الاسدامثر األحٌيب املبارش و اإلهفاق اًـام 2-2

فدراسة ُذٍ اًـالكة س متىٌيا من حتدًد مدى أمهَة اإلهفاق اًـام ؿىل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف 

 Mody 1992 ،Asiedu  2000 و Wheelerأؾٌلل لك من  ). اجلزائر أي دور اًس َاسة اإلهفاكِة ٌَجزائر يف ذكل

، فاكن ؿدد اًخأخرات ٌساوي SC  و AICمـاًري ًلد مقيا بخحدًد ؿدد اًخأخرات ؿىل أساس أظلر كمية ًأخذ هبا . (

. 1إىل 

ة g و fdi ما بني Grangerهخاجئ اخذبار س ببِة  :33اجلدول رمق   % 5 ؾيد مس خوى مـيًو

 

َة Fisherإحعائَة  F  احملسوبة Fisherإحعائَة اًفرضَة اًـدمِة   F اجلدًو

g ال ًدسبب يف fdi 0,11655 4,13 

fdi ال ًدسبب يف g 1,13191 4,13 
 eviewsخمرخات برانمج 
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يف اًفرضَة اًـدمِة األوىل اظلر من  F  احملسوبة Fisherإحعائَة  من خالل هخاجئ اجلدول هالحغ أن

َة Fisherإحعائَة  ة  F اجلدًو  و من مت س يلبي اًفرضَة  أي ؿدم وحود ؿالكة س ببِة % 5ؾيد مس خوى مـيًو

ة بني  ًر أظلر من  F  احملسوبة Fisherأما يف ما خيط اًفرضَة اًـدمِة اًثاهَة ثؼِر إحعائَة . fdi و gحُو

َة Fisherإحعائَة  ة  F اجلدًو ، و من مت س يلبي اًفرضَة اًـدمِة أي ؿدم وحود ؿالكة % 5 ؾيد مس خوى مـيًو

ة  ًر  .g و fdiس ببِة حُو

ومن مت فإن اإلهفاق اًـام يف اجلزائر ال ًؤثر ؿىل اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش و ُذا رمغ ما ثيفلَ اجلزائر 

خاظة يف اًس يوات األخرية، إال أن ذكل مل ًيـىس ابإلجياب إىل حد اآلن ؿىل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش، نٌل 

أن ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل اجلزائر ال ثؤثر ؿىل إهفاكِا اًـام و ُذٍ هدِجة مٌعلِة، و اجلزائر من أمه 

. معادر مداخَِِا اجلباًة اًبرتوًَة

 :اًـالكة اًس ببِة بني الاسدامثر األحٌيب املبارش و اجلباًة اًـادًة 2-3

فدراسة ُذٍ اًـالكة س متىٌيا من حتدًد مدى وزن اجلباًة اًـادًة ؿىل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف 

اشلي كام بدراسة أثر  1985 و Hartman1984 اجلزائر أي دور اًس َاسة اجلبائَة ٌَجزائر يف ذكل، ؿىل قرار أؾٌلل 

اجلباًة و اًخحفزيات اجلبائَة ؿىل الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة يف اًوالايت املخحدة األمٍرىِة، إضافة إىل دراسات يف 

 Mihi ،Foley و Simmons 2003و أؾٌلل لك من  Unctad 2000 ( Tax incentives )ُذا اجملال كامت هبا 

ت إبراز ؿالكة اجلباًة . Blonigen 2005  و  Grubert 2004 و Hines 2004 ،Muttiو لك ُذٍ األؾٌلل حاًو

وحِا و املـرفة إىل  بخدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش   و أمهَة ُذا األخري يف جمال هلي رؤوس األموال و اًخىًٌو

، فاكن ؿدد SC و AICمـاًري ًلد مقيا بخحدًد ؿدد اًخأخرات ؿىل أساس أظلر كمية ًأخذ هبا . اًبسلان املضَفة

 .1اًخأخرات ٌساوي إىل 

ة  tax و fdi ما بني Grangerهخاجئ اخذبار س ببِة  :34اجلدول رمق   % 5ؾيد مس خوى مـيًو

 

َة Fisherإحعائَة  F  احملسوبة Fisherإحعائَة اًفرضَة اًـدمِة   F اجلدًو

tax ال ًدسبب يف fdi 0,36097 4,13 

 fdiال ًدسبب يف  tax  1,83433 4,13 
 eviewsخمرخات برانمج 
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 يف اًفرضَة اًـدمِة األوىل اظلر من F احملسوبة  Fisherإحعائَة  من خالل هخاجئ اجلدول هالحغ أن

َة Fisherإحعائَة  ة F اجلدًو  و من مت س يلبي اًفرضَة  أي ؿدم وحود ؿالكة س ببِة بني  % 5 ؾيد مس خوى مـيًو

tax  وfdi أما يف ما خيط اًفرضَة اًـدمِة اًثاهَة ثؼِر إحعائَة ، Fisher  احملسوبة F أظلر من إحعائَة 

Fisher َة ة  F اجلدًو ، و من مت س يلبي اًفرضَة اًـدمِة أي ؿدم وحود ؿالكة س ببِة % 5 ؾيد مس خوى مـيًو

ة بني  ًر  .tax    و املخلريfdiحُو

و من مت فإن اجلباًة اًـادًة يف اجلزائر ال ثؤثر ؿىل اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش، و ُذا ما ًؤند اًيخاجئ 

اًيت ثوظَيا إٍهيا سابلا، و ؿَََ فإن اجلباًة اًـادًة رمغ اًخحفزيات املخواظةل و امللدمة مل جسامه نثريا يف اس خلعاب 

الاسدامثر األحٌيب املبارش، نٌل أن ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل اجلزائر ال ثؤثر ؿىل حباٍهتا اًـادًة، و ُذا 

ا ؿىل كعاع احملروكات يف ٍلَِا . ًثبت مدى حمدودًة  الاسدامثرات يف اجلزائر و اكذعاُر

: اًـالكة اًس ببِة بني الاسدامثر األحٌيب املبارش و املدًوهَة اخلارحِة 2-4

فدراسة ُذٍ اًـالكة س متىٌيا من مـرفة ُي ُياك ؿالكة و أثر مذبادل ما بني املدًوهَة اخلارحِة وثدفلات 

  حِر أن ارثفاع املدًوهَة اخلارحِة . الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اجلزائر أي دور س َاسة ازلٍن اًـام ٌَجزائر يف ذكل

و زايدة حدة خدمهتا من صأهنٌل أن ًـَلا مسار اًًضاط الاكذعادي و منوٍ، و ابألخط اًًضاط الاسدامثري إذا ما 

 (. Krugman 1988 )جتاوزت ُذٍ املدًوهَة اخلارحِة ظاكات اًدسدًد املخاحة ٌَبالد 

، فاكن ؿدد اًخأخرات  SC و AICمـاًري ًلد مقيا بخحدًد ؿدد اًخأخرات ؿىل أساس أظلر كمية ًأخذ هبا 

 .1ٌساوي إىل 

ة  debt و fdi ما بني Grangerهخاجئ اخذبار س ببِة  :35اجلدول رمق   % 5ؾيد مس خوى مـيًو

 

َة Fisherإحعائَة  F  احملسوبة Fisherإحعائَة اًفرضَة اًـدمِة   F اجلدًو

debt ال ًدسبب يفfdi 1,66929 4,13 

fdi ال ًدسبب يف debt 0,10545 4,13 
 eviewsخمرخات برانمج 
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 يف اًفرضَة اًـدمِة األوىل اظلر من F احملسوبة  Fisherإحعائَة  من خالل هخاجئ اجلدول هالحغ أن

َة Fisherإحعائَة  ة F اجلدًو  و من مت س يلبي اًفرضَة  أي ؿدم وحود ؿالكة س ببِة % 5 ؾيد مس خوى مـيًو

ة بني   ًر  أظلر من F احملسوبة  Fisher ، أما يف ما خيط اًفرضَة اًـدمِة اًثاهَة ثؼِر إحعائَة fdiو  debtحُو

َة Fisherإحعائَة  ة  F اجلدًو ، و من مت س يلبي اًفرضَة اًـدمِة أي ؿدم وحود ؿالكة % 5 ؾيد مس خوى مـيًو

ة بني  ًر . debt   و املخلريfdiس ببِة حُو

و من مت فإن املدًوهَة اخلارحِة يف اجلزائر ال ثؤثر ؿىل اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش هَف ذكل؟ إن ُذٍ 

اًيخاجئ ثؼِر إىل حد ما مٌعلِة، حِر أن املدًوهَة اخلارحِة من أمه املؤرشات ازلاةل ؿىل املعداكِة املاًَة الكذعاد بسل 

و ًلد معَت اجلزائر . مـني، و من مت فِو ًؤثر ؿىل مٌاخ الاسدامثر بعفة ؿامة و الاسدامثر األحٌيب املبارش بعفة خاظة

و ُذا . مؤخرا ؿىل ختفِغ حدة املدًوهَة اخلارحِة مس خلةل بذكل اًوفرة املاًَة اًياجتة ؾن ازدُار أسواق اًبرتول اًـاملَة

سُساؿد دون صم ؿىل حتفزي مٌاخ الاسدامثر يف اجلزائر و ًىن مل ًيـىس ُذا الاخنفاض يف املدًوهَة إىل حد اآلن 

. ؿىل زايدة ثدفلات الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة إىل اجلزائر

: اًـالكة اًس ببِة بني الاسدامثر األحٌيب املبارش و رظَد املوازهة اًـامة 2-5

فدراسة ُذٍ اًـالكة س متىٌيا من مـرفة ُي ُياك ؿالكة و أثر مذبادل ما بني رظَد املوازهة و ُو أحد أمه 

مؤرشات اًخوازن ازلاخًل ٌَس َاسات الاكذعادًة و ؿىل رأسِا اًس َاسة املاًَة، و ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش يف 

، فاكن ؿدد اًخأخرات  SC و AICمـاًري ًلد مقيا بخحدًد ؿدد اًخأخرات ؿىل أساس أظلر كمية ًأخذ هبا . اجلزائر

. 1ٌساوي إىل 

ة  s و  fdi  ما بني Grangerهخاجئ اخذبار س ببِة  :36اجلدول رمق   % 5ؾيد مس خوى مـيًو

 

َة Fisherإحعائَة  F  احملسوبة Fisherإحعائَة اًفرضَة اًـدمِة   F اجلدًو

s ال ًدسبب يفfdi 1,30669 4,13 

fdi ال ًدسبب يف  s 1,29186 4,13 
 eviewsخمرخات برانمج 
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 يف اًفرضَة اًـدمِة األوىل اظلر من F احملسوبة  Fisherإحعائَة  من خالل هخاجئ اجلدول هالحغ أن

َة Fisherإحعائَة  ة F اجلدًو  و من مت س يلبي اًفرضَة  أي ؿدم وحود ؿالكة س ببِة % 5 ؾيد مس خوى مـيًو

ة بني   ًر  أظلر من F احملسوبة  Fisher ، أما يف ما خيط اًفرضَة اًـدمِة اًثاهَة ثؼِر إحعائَة fdiو  sحُو

َة Fisherإحعائَة  ة  F اجلدًو ، و من مت س يلبي اًفرضَة اًـدمِة أي ؿدم وحود ؿالكة % 5 ؾيد مس خوى مـيًو

ة بني  ًر  . s   و املخلريfdiس ببِة حُو

و ُذا ما ًثبت نثريا قَاب أثر اًس َاسة املاًَة و أدوات موازهة ازلوةل ؿىل اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب 

املبارش، و ًـزز قَاب اس خفادة موازهة ازلوةل من الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة، و من مت اجلزائر ثُفِوت إىل حد اآلن 

فرظة الاس خفادة من أمهَة ُذٍ اًؼاُرة اًـاملَة ملارهة ابزلول اجملاورة مثي امللرب األكىص حِر ٌسامه الاسدامثر 

  (.2009 س ية % 46 )األحٌيب املبارش بًس بة ُامة يف اًياجت احملًل اإلحٌليل ٌَبالد 

 :يف اجلزائر  مـّوكات الاسدامثر األحٌيب املبارش: املبحر اخلامس

ىل إرمغ اجلِود املبذوةل مٌذ بداًة اًدسـَيات ًخحسني مٌاخ الاسدامثر األحٌيب املبارش يف اجلزائر، و اًيت أدت 

ي ثأَُال  حتلِق هخاجئ اجيابَة ؿىل مس خوى املؤرشات الاكذعادًة اًلكَة، إال أن املياخ ًبلى هوؿا ما مذلَبا، و كري مُؤ

اكفِا ًُس فلط الس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة، بي حىت إلرشاك اًلعاع اخلاص اًوظين يف حتلِق اٍمنو الاكذعادي 

املعَوب، و ُذا ًدل ؿىل أن ُياك مـّوكات حتول دون حتسن املياخ الاسدامثري يف اجلزائر و اشلي اهـىس ابًسَب 

و نٌل الحؼيا من خالل هخاجئ ازلراسة اًلِاس َة و اًخحََََة ؿدم . ؿىل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل اجلزائر

ًدفـيا ٌَدساؤل   و ُذا. وخدود أثر هبري و واحض ألمه مذلريات اًس َاسة املاًَة ؿىل اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش

ؾن ما يه املـّوكات اًيت ثلف يف وخَ زايدة ُذٍ اًخدفلات؟ 

إذا اكن ضـف اس خلعاب اجلزائر ًالسدامثرات األحٌبَة املبارشة خالل فرتة اًدسـَيات مردٍ إىل ؿدم الاس خلرار 

      اًس َايس و األمين و املايل، فامبذا هفرس اس مترار ُذٍ اًوضـَة مؽ بداًة األًفِة اًثاًثة، ابًرمغ من جتاوز ُذٍ احلاةل 

و اس مترار حتسن املؤرشات الاكذعادًة اًلكَة ٌَجزائر و اؾامتد اإلظار اًخيؼميي و اًدرشًـي احملفز؟ و ثخعَب اإلخابة 

ؿىل ُذا اًدساؤل اًخـرض إىل خمخَف املـّوكات و يف خمخَف اجملاالت، الاكذعادًة و الاحامتؾَة و اًس َاس َة و اًخيؼميَة 

ق زايدة ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش .   إىل اجلزائر  و اًيت اكهت جحر ؿرثة يف ظًر
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:  حمدودًة األداء الاكذعادي و الاحامتؾي ًإلظالحات1

ؿىل اًرمغ من اًيجاح اًًس يب ًإلظالحات  الاكذعادًة يف  حتلِق اًخوازانت املاًَة و اًيلدًة، إال أن ذكل مل 

ًيـىس ابإلجياب ؿىل حتسني اًلدرة اًخيافس َة ًالكذعاد اجلزائري، و زايدة كدرثَ ؿىل اًخىِف و الاوسجام و ذكل 

اةل ًخأَُي الاكذعاد  ـّ بسبب اس مترار مجود بٌُة اٍمنو الاكذعادي، ذما ًخعَب خَق بدائي خدًدة وإؿداد اسرتاثَجَات ف

اجلزائري حىت ًيدمج فـََا و بعورة اجيابَة يف الاكذعاد اًـاملي ؿىل أسس اًخحدايت اجلدًدة اًيت فرضهتا اًـوملة يف 

. خمخَف اجملاالت و اًلعاؿات

ـي1-1   :  الاكذعاد اجلزائري اكذعاد ًر

إن الاؾامتد املفرط و املزتاًد ًس َاسات اًخمنَة ؿىل موارد احملروكات من برتول و كاز يف ػي الاكذعاد اخملعط 

 هدِجة اهنَار أسـار اًبرتول يف 1986دفـت ابالكذعاد اجلزائري إىل أزمة خاهلة، أزمة موارد ماًَة بداًة من س ية 

األسواق اًـاملَة، و ابًرمغ من ثبين اإلظالحات و اًخحول اشلي ؾرفذَ اجلزائر يف اٍهنج الاكذعادي من الاكذعاد اخملعط 

. إىل اكذعاد اًسوق إال أن ُذٍ اًعفة ما زاًت املزية األساس َة ًالكذعاد اجلزائري

رمغ من أن ُياك حتسن يف الو ُذا إن دل ؿىل يشء فإهَ ًدل ؿىل مجود بًِة اٍمنو الاكذعادي اجلزائري، فب

مس خوايت اٍمنو الاكذعادي، إال أن َُلك اٍمنو الاكذعادي ال ٍزال ًعرح اًىثري من الاوضلاالت و اًيت ثبـر ؿىل 

َية ثلَبات األسواق و املضارابت، و األدىه  و األمر أن مآًِا إىل  ؿدم اًخفاؤل، و حنن هـمل أن أسـار اًبرتول يه ُر

إن مسامهة . فسـر برمِي اًبرتول ًخحنك يف وس بة هبرية من اٍمنو و جيـهل كري مؤند و اتبؽ إىل ؾوامي خارحِة. اًزوال

 2005كعاع احملروكات يف إحٌليل اًلمية املضافة ثدمعت أنرث بـد ثبين اإلظالحات الاكذعادًة، ًخعي بداًة من س ية 

 % 15 يف حني جند أن كعاؾي اًزراؿة و اًعياؿة فاكهت مسامههتٌل ضـَفة و اخنفضت إىل أكي من % 50إىل أنرث من 

 .37اهؼر اجلدول رمق . 2007س ية 
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.  مسامهة اًلعاؿات الاكذعادًة يف إحٌليل اًلمية املضافة يف اجلزائر:37اجلدول رمق 

 2007 206 2005 2004 2003 98 94 90اًس يوات                  اًلعاؿات

 8.8 8.7 9 11 11.8 14.6 12.6 14.6 %اًزراؿة 

 52.3 53.9 53.2 46.4 44.5 30.4 29.8 30.2  %احملروكات

 5.9 5.9 6.4 7.3 8 11.6 14 15.6  %اًعياؿة

 9.1 8.3 7.9 10 9.3 12 13.1 13.3  %بياء و أصلال معومِة

 23.9 23.2 23.5 25.3 26.3 31.5 30.4 26.2  %اًخجارة و اخلدمات

Source : La banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire, Rapport 2001 et 2008. 

و ثؤند ُذٍ احلاةل اس مترار و ثـٍزز إماكهَة الاكذعاد اجلزائري الس خرياد اًعدمات اًياجتة ؾن أي اخنفاض حاد 

حيدث يف سـر اًربمِي من اًبرتول، و ابًخايل إماكهَة اًـودة إىل حاةل هناًة اًامثهٌُات من اهنَار لك مؤرشات اًخوازن 

الاكذعادي و الاحامتؾي، نٌل ثـىس ؿدم حمثني إٍرادات اًرثوة اًيابضة و اس خخدارما إلضفاء دًيامِىِة اكذعادًة بإرشاك 

ي و من مت حتسني مٌاخ الاسدامثر  كعاؾي اًزراؿة و اًعياؿة يف اًخمنَة الاكذعادًة ٌَبالد، ًضٌلن اٍمنو يف األخي اًعًو

. األحٌيب املبارش يف اجلزائر و زايدة ثدفلاثَ

و ًـين الاخنفاض املس متر يف حعة كعاع اًزراؿة يف اًلمية املضافة اس مترار اًخبـَة اًلذائَة ٌَخارج خاظة مؽ 

ون ؿىل أمناط اس هتالهَة خدًدة نٌل أن . زايدة اٍمنو ازلميلرايف و ارثفاع احلاحِات اخلاظة اًيت هخجت ؾن اهفذاح اجلزائًر

اًَة س َاسات إؿادة اًَِلكة و اخلوظعة أل ـّ ًب غاخنفاض حعة كعاع اًزراؿة يف اًلمية املضافة اإلحٌلًَة ًؤند ؿدم ف

ق . املؤسسات اًعياؾَة اًـمومِة و اًيت ال حزال هـاين من مضالك اًدس َري و اًدسًو

أما يف ما ًخـَق بلعاع اخلدمات و اًخجارة فلد صلي ماكهة أنرث أمهَة ؿىل حساب كعاؾي اًزراؿة  و اًعياؿة، 

و ُذٍ اًؼاُرة اجيابَة يف اجملمتـات ما بـد اًعياؾَة، ًىن يف ما خيط وضـَة اجلزائر ال ميىن اًخلكم ؾن جممتؽ ما بـد 

ظياؾي، و أدت ُذٍ احلاةل إىل هتدًد وضاط الاسدامثر امليخج بسبب الاس خرياد املفرط، خاظة يف ػي حتٍرر اًخجارة 

اخلارحِة ذما أدى إىل مٌافسة كري مذاكفئة بني امليخجات املس خوردة و احملََة
1

  . 

 

 

                                         
1

د من اًخفاظَي ارحؽ إىل   .La banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire de l’Algérie, Rapport de 2007:  ملًز
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:   حساس َة و ُضاصة اًلاؿدة املاًَة ٌسلوةل1-2

مازاًت املوازهة اًـامة ٌَجزائر متول أساسا من ؿائدات اجلباًة اًبرتوًَة و اًيت ثـززت أنرث يف اًس يوات األخرية، 

ابًرمغ من ثبين اإلظالحات اجلبائَة، و إن اكن ذكل ميىن ثفسري حزء مٌَ بسبب إكالق اًـدًد من املؤسسات 

اًـمومِة و نرثة اإلؾفاءات اجلبائَة اًِادفة إىل جضجَؽ الاسدامثر و اًخعدٍر، فإن األمه من ذكل ُو اًرتهَبة اًلعاؾَة 

ا يف ما س بق، زايدة ؿىل ثواظي اٍهترب و اًلش اجلبائَني    ًٌَضاظات الاكذعادًة اًيت حمتزي هبا اجلزائر و اًيت مت ذهُر

.  و اس خفحاهلٌل هدِجة اًلعاع املوازي و ضـف إحراءات اًخحعَي ؿىل مس خوى معاحل اإلدارة اجلبائَة

ًـود إىل ارثفاع األسـار  ( نًس بة من اًياجت احملًل اإلحٌليلوازهةرظَد امل )إن حتسن مؤرش اًخوازن ازلاخًل

اًبرتول، و ُذا ما ًؤند اس مترار ُميية سـر اًبرتول ؿىل املوازهة اًـامة ٌَجزائر، و ُذا من صأهَ هتدًد الاس خلرار 

.  املايل، و من مت ًؤثر سَبا ؿىل مٌاخ الاسدامثر األحٌيب املبارش و ابًخايل ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش

وهدًة  Dutch disease و ثؤند اخلعائط اًسابلة ًالكذعاد اجلزائري ؿىل أهَ مًرغ مبا ًـرف ابًـدوى اًًِو

حِر أن بـغ ازلراسات أندت أن الاهخـاش اًيامج ؾن امذالك اًرثوات اًعبَـَة ميارس ثأزريا سَبَا ؿىل اٍمنو 

ي، هدِجة اًضَي اشلي ًعُب اًَِلك اإلهخايج يف اًلعاؿات األخرى، و ارثباط األداء  الاكذعادي يف األخي اًعًو

  الاكذعادي ؿىل ٍلهل بإٍرادات ظادرات اًرثوات اًعبَـَة و ابًخايل اندساب ظفة كابََة اس خرياد اًعدمات اخلارحِة 

 . و من مت ًخحول امذالك اًرثوات اًعبَـَة من هـمة إىل هلمة

:  اًبًِة اًخحخَة املخواضـة2

ٌَبًِة اًخحخَة ازلور و األمهَة اًلعوى يف احذذاب الاسدامثر األحٌيب املبارش، و اًسؤال اشلي ميىن أن هعرحَ 

يف ُذا اًعدد، هَف جسامه اًبًِة اًخحخَة األساس َة ٌَجزائر يف اس خلعاب الاسدامثر األحٌيب املبارش؟ ُي يه ؿامي 

: خاذب أم مـَق؟ و ًيك ميىن اإلخابة ؿىل ُذا اًدساؤل س يحاول ثلميِا من خالل حتََي اًـيادض اًخاًَة

  اًيلي و املواظالت، فَض بىة املواظالت مبخخَف أهواؾِا ازلور اًىبري يف إهـاش حرنة الاسدامثر سوءا اكن احملًل أم

 األمهَة اًالزمة، أؾعخَاألحٌيب، و ًلد أحّست اجلزائر بأمهَخَ، فرنزت خمععات اًخمنَة ؿىل ُذا اًلعاع احلساس و 

( حمًل 30 دويل، 11 ) معار يف اجلزائر 41حِر ُياك 
1

َة ًأيت ؿىل رأسِا 13 ، فلط   مهنا ٌس خجَب ٌَمـاًري ازلًو

                                         
1

ر مٌاخ الاسدامثر يف ازلول اًـربَة املؤسسة اًـربَة ًضٌلن الاسدامثر و ائامتن اًعادرات، . 204، ص 2009،  ثلٍر
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 مِياء حبري، أمهِا مِياء اجلزائر اًـامصة اشلي ٌس خلبي 13نٌل ثخوفر ؿىل . معار ُواري بومدٍن ازلويل ابجلزائر اًـامصة

 لكم، زايدة إىل ص بىة ظركات 4500نٌل متخد ص بىة اًسىم احلدًدًة ؿىل مسافة .  من واردات اجلزائر% 30حوايل 

ِا  ق اًس َار رشق قرب اشلي ميخد ؿىل مسافة ثلدر بػ 104000ظًو  2000 لكم، نٌل ثدمعت ُذٍ اًض بىة مؤخرا ابًعًر

.ة اجلزائر اًضاسؽرافإال أن ُذا ًبلى كري اكف ًخحسني احلرنة ما بني أط. لكم
1

 

  الاثعاالت و املـَومات، ًـمتد ثلدم ازلول حاًَا و يف ؾرص املـَومات ؿىل مدى ثواظَِا و ارثباظِا من خالل أهؼمة

الاثعاالت احلدًثة و ص بىة املـَومات، و ًخلِميِا يف اجلزائر وس خـمي املؤرشات اًخاًَة، حِر ًلدر ؿدد خعوط اًِاثف 

 و يف 17,32 خشط، و ؿىل سبِي امللارهة فِعي يف بـغ ازلول اًـربَة مثال يف سوراي 100 /8,63اًثابت يف اجلزائر بػ 

     19,31 أما اًـاملي فِلدر حبوايل 9,96 و ًلدر املخوسط اًـريب حبوايل 12,33 و ثووس 14,56 و ًَبِا 14,87مرص 

نٌل ًلدر ؿدد . و من ًخضح أن اجلزائر يف ُذا اجملال يه أكي من املخوسط اًـريب و بـَدة نثريا ؾن املخوسط اًـاملي

        23,38 خشط، بُامن ثعي يف امللرب و ثووس إىل 100 /10,34مس خخديم اًض بىة اًـيىبوثَة يف اجلزائر حبوايل 

أن نذكل  ًخضح ًيا  متو من.  ؿىل اًرتثُب22,04 و 11,59 ؿىل اًرتثُب، و ًلدر املخوسط اًـريب و اًـاملي بػ 16,68و 

ؿدد مس خخديم اًِاثف اًيلال يف بأما يف ما ًخـَق . اجلزائر ال ثواهب حىت خرياهنا حِر ثؼِر مذأخرة يف ُذا اجملال

  و يف 63,34 خشط بػ 100 مََون خشط، ًَعي ؿدد مضرتيك اًِاثف اًيلال ًلك خشط 21,445اجلزائر فِلدر بػ 

 (.49,30) و حىت اًـاملي  ( 50,84 )ُذا اجملال ًؼِر ُذا املؤرش أؿىل من املخوسط اًـريب 
2

 ًبنّي 38 و اجلدول رمق 

ة اًبًِة اًرمقَة  .حرثُب اجلزائر يف ما ًخـَق جباًُز

 

 

 

 

 

 

                                         
1

. 22،مرحؽ س بق ذهرٍ، ص 2006 دًَي الاسدامثر يف اجلزائر 
2

ر مٌاخ الاسدامثر يف ازلول اًـربَة املؤسسة اًـربَة ًضٌلن الاسدامثر و ائامتن اًعادرات،   .118، و ص 117، ص 116، ص 115، ص 2007، ثلٍر
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ة اًبًِة اًرمقَة ًس ية : 38اجلدول رمق   2009حرثُب اجلزائر و بـغ ازلول اًـربَة يف مؤرش خاًُز

 

 

 

اًبػَػد 

 

املؤصػر 

ة اًبًِة اًرمقَة   خاًُز

2008-2009 2009-20010 

ػة 134 ػة 133 دًو دًو

 23 27اإلمػارات 

 39 38ثػووس 

 113 108اجلزائػر 

 38 40اًسـودًػة 

 30 29كعػر 

 88 86امللرب األكىص 

Sources: doingbusiness.org, www.weforum.org, www.atkerney.com, www.unpan.org  

 مٌعلة جضلي مساحة 66و ًبدو مضلك ضـف اًُبىن اًخحخَة واحضا ؿىل مس خوى املياظق اًعياؾَة، و اًيت ثلدر بػ 

ؿاين يف بـغ األحِان من مضلك اًعركات املؤدًة إٍهيا، أو إًعال ت ُىذار، نٌل أن ُذٍ املياظق اًعياؾَة 12800

ة، هدِجة ؿدم ثوفر اًسَعات احملََة ؿىل الاؾامتدات املاًَة اخملععة شلكل يف م وازانهتا اًىِرابء و الاثعاالت اًرضوًر

    نٌل أن مضلك اًـلار اًعياؾي يف اجلزائر ًبلى حارضا و بلوة، مفن اًعـوبة مباكن احلعول ؿىل ؾلار ظياؾي، . اًـامة

و إن وخد فعـب خًدا هتَئذَ؛ و ُو ما ال ٌضجؽ نثريا املسدمثٍرن ٌَمترنز يف ثكل املياظق، ُذا ابًًس بة ٌَمسدمثٍرن 

احملََني، مفا ابكل ابألخاهب؛ و من مت فـامي اًـلار اًعياؾي يف اجلزائر ٌضلك ؿائلا يف كاًة األمهَة يف وخَ اس خلعاب 

 .الاسدامثر األحٌيب املبارش

  ر اًلدرات ب ًخعٍو وايهتا ؿىل ؾيرص اًخدًر إضافة إىل لك ما ذهرانٍ، فإن اًس َاسة اًخـَميَة يف اجلزائر ال ثـمتد يف أًو

ةل و مدربة و ماُرة ثَيب احذَاخات سوق اًـمي، باًخلٌَة ًعي ة اجلامـات و املـاُد اًـَمَة ٌَوظول إىل ًد ؿامةل مُؤ

اًَة يف اس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة  ـّ خعوظا مذعَبات رشاكت اًلعاع اخلاص احملََة و األحٌبَة، و من مت جسامه بف

وحِا املخعورة و اسدِـاهبا و ثوظَهنا يف اجلزائر .    املبارشة ذات اًخىًٌو
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ة و اًدرشًـَة3 :  املـّوكات اإلداًر

   ؿىل اًرمغ من اًلواهني املخـَلة ابالسدامثر و جضجَـَ يف اجلزائر، و حماوةل اجلزائر ًخـدًَِا و ضبعِا مؽ رقبات 

و مذعَبات احللي الاسدامثري احملًل و األحٌيب ؿىل حد سواء، و ثلدمي املزااي و اًخحفزيات و اًدسَِالت من خالل 

ة مل ثواهب ُذٍ املسرية اإلظالحِة، حِر أن ُذٍ  ثوفري إظار جرشًـي و مؤسسايت مٌاسب، إال أن اإلدارة اجلزائًر

األخرية جتسد ببعيء ُذٍ اًلواهني، و من مت فِيي ثـَق و ثـركي مسار الاسدامثر و ثلف أمام حتسني مٌاخَ يف اجلزائر، 

ة حمتزي بيوع من اًبريوكراظَة و اًروثني و اًخـلِد يف . و ُيا اإلصاكل ًبلى معروحا فلد أظبحت اإلدارة اجلزائًر

ة و قَاب اًضفافِة، إىل خاهب ثفيش اًرصوة يف أوساظِا، ُذٍ اًـوامي  اإلحراءات و اجناز املـامالت، و اهـدام احلًَو

ة احملََة و خعوظا  ؽ الاسدامثًر سامهت لكِا يف زايدة حلكفة الاسدامثر، و إضاؿة اًوكت و فضي اًـدًد من املضاًر

األحٌبَة، هدِجة ثـود املسدمثر األحٌيب ؿىل اًضفافِة و اًرسؿة يف املـامالت؛ حِر ًلدر ؿدد اإلحراءات اًالزمة 

 ًوم معي، يف اًوكت اشلي ال ًخـدى يف أحسن 24 إحراء و ُو ما ًـين 14ًخأسُس مرشوع اسدامثري يف اجلزائر بػ 

1مخسة إحراءات أي ما ًـادل س خة أايم معي، و ذكل ؿىل سبِي املثال (اًسـودًة، كعر و اإلمارات)دوةل ؾربَة 
، نٌل 

 ًوحض وضـَة اجلزائر ملارهة ببـغ ازلول 39 و اجلدول رمق 2009 إىل س ية 2008أن حرثُهبا ظار أسوء من س ية 

 .اًـربَة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1

    ،2009رساةل ماحس خري، خامـة دمضق، - الاكذعاد اجلزائري منوذخا–دور املياخ الاسدامثري يف خذب الاسدامثر األحٌيب املبارش إىل ازلول اًـربَة  معريوش حميد صَلوم، 

 .142و 141ص 
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 2009حرثُب اجلزائر و بـغ ازلول اًـربَة يف مؤرش سِوةل أداء األؾٌلل ًس ية  : 39اجلدول رمق 

 

 

اًبػَػد 

 

املؤصػر 

سِػوةل أداء األؾٌلل 

2008 2009 

ػة 178 ػة 181 دًو  دًو

 33 46اإلمػارات 

 69 73ثػووس 

 136 132اجلزائػر 

 13 16اًسـودًػة 

 39 37كعػر 

 128 128امللرب األكىص 

Sources: doingbusiness.org, www.weforum.org, www.atkerney.com, www.unpan.org  

 

كات وّ   نٌل أن املمتـن يف كاهون جضجَؽ الاسدامثر يف اجلزائر ًالحغ مجةل من املالحؼات و اًيت يه مبخابـة مؽ

:ًالسدامثر هَخعِا يف اًيلاط اًخاًَة
1

 

 ،َة اًيت ال ثخـارض مؽ أحاكم     ال حيخوي هعوظا دضحية و واحضة حرثبط خبضوع الاسدامثر ٌسلس خور و اًلواهني اًساًر

 .و ؿدم اًخرصحي كاهوان بمتخؽ الاسدامثر و املسدمثر بأمسى كواؿد اذلاًة اًدرشًـَة املمتثةل يف اًلواؿد ازلس خورًة

  اجتَ كاهون الاسدامثر يف اجلزائر حنو جضجَؽ الاسدامثر يف جماالت حمددة ذما ًـين أهنا حترص الاسدامثر يف ثكل اجملاالت

ا، و يف بـغ احلاالت ثضَف ؾبارات حتزي ٌَسَعات اخملخعة  إضافة إىل احذواهئا ؿىل كامئة سَبَة ابجملاالت ؛دون كرُي

ة الاسدامثر  .املرخعة فلط ٌَمسدمثر احملًل أو اًسَعات اخملخعة و ُذا ًدٌاىف مؽ مبدأ املـامةل اًـادةل و مبدأ حًر

                                         
1

 .225-205، جمةل الاكذعاد املـادض، املرنز اجلامـي خبمُس مََاهة،  اًـدد األول، ص واكؽ الاسدامثر األحٌيب املبارش و مـوكاثَ يف اجلزائر فارس فضَي، 
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  َمل ٍربط اإلؾفاءات اجلبائَة حبجم اًعادرات و اًيت من املفرتض أن ثخحلق من ظرف املرشوع الاسدامثري اشلي ًًض ئ

 .املسدمثر األحٌيب، و املخدبؽ شلكل ٍرى أهنا اثبخة يف مجَؽ احلاالت

  هتا يف حاالت ظارئة مثي احلروب و اًزالزل، و ؿدم ػِور ثفاظَي واحضة و دكِلة ال وحود ملـامةل اخلسائر و جسٍو

 . ثـاجل ثكل األمور

ة و اًخيفِذًة هل و اًيت  و من مت ُياك ؿدم وضوح ٌَيعوص اًدرشًـَة املخـَلة ابالسدامثر، و قَاب اٌَواحئ اًخفسرًي

ة مؽ جرشًـات اًلعاؿات  ثوحض مضامِهنا، أضف إىل ذكل ؿدم مساٍرهتا ٌَخعورات احلاظةل يف اًدرشًـات الاسدامثًر

.األخرى، خاظة ٍلوؿة من اًلعاؿات اًيت مازاًت ثـاين من ص بَ مجود يف اإلظالحات مثي اًلعاع اًبييك
1

   

:  مـّوكات أخرى4

ا ابًخفعَي و اًلوص يف   إضافة إىل لك ما ذهرانٍ من مـوكات، ُياك مـّوكات أخرى ال ًدسؽ اجملال إىل ذهُر

يا أن هَخعِا يف اًيلاط اًخاًَة : أؾٌلكِا، و ميىن ًوحدُا أن جضلك موضوع ُام ٌسلراسة و اًخحََي، حاًو

  ما ُو ابرز يف اجلزائر أن اًبيوك اًـمومِة ما ًزت جس َعر ؿىل امليؼومة اًبيىِة، ؿىل اًرمغ من وحود ؿدد من اًبيوك

ي  اخلاظة، و ُذا ما جيـي امليؼومة اًبيىِة ثفذلر إىل حو امليافسة، و ؾزوف اًىثري مهنا ؿىل اخملاظرة يف متًو

املرشوؿات، أو معاًبة املؤسسات بوابي من اًرشوط و اًضٌلانت ثخلي اكَُِا و جتـَِا ثَلي ظَب اًلرض يف نثري من 

 .األحِان

  ي ة ٍمتًو أما يف ما ًخـَق ابًسوق املاًَة يف اجلزائر، فِيي مازاًت ص بَ كائبة يف جمال اًوساظة املاًَة اًالزمة و اًرضوًر

 .الاسدامثر و ابًخايل الاكذعاد و اًخمنَة

 اس خفحال ػاُرة إن ؿدم إماكهَة اًس َعرة ؿىل مـامل اًفساد و ثفيش اًرصوة و اًبريوكراظَة، و قَاب س َادة اًلاهون و 

 .، لكِا جضلك مـّوكات يف كاًة األمهَة يف وخَ الاسدامثر األحٌيب املبارشالاكذعاد املوازي كري اًرمسي

 

 

 

                                         
1

 .125 مفذاح ظاحل، بن مسَية دالل، مرحؽ س بق ذهرٍ، ص 
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: خامتة اًفعي

الن بعورة حِدة  ال ٍزال لك من مٌاخ الاسدامثر يف اجلزائر و اًس َاسة املاًَة امليهتجة من ظرف اجلزائر كري مُؤ

الس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة، و ُذا ما ًدفـيا إىل اًدساؤل ؾن األس باب احللِلِة اًيت ثؤثر يف ذكل، 

بـدما مقيا بدراسة اًـالكة اًيت جتمؽ ما بني ثدفلات الاسدامثر األحٌيب املبارش و أمه حمّددات مٌاخ الاسدامثر يف اجلزائر 

و ًـّي أمه ما ميىن ذهرٍ من أس باب يف ُذا اًعدد، . و بـد ذكل اًرتنزي ؿىل احملّددات املرثبعة ابًس َاسة املاًَة

: س خىون مَخعة يف اًيلاط ًخاًَة

ة ارثباط الاكذعاد اجلزائري بأسـار برمِي اًبرتول، و ابًخايل حساسُذَ املفرظة ًلك اًخلَبات و اًعدمات -  اس متراًر

ا ثلَبات أسـار اًبرتول ؿىل مس خوى األسواق اًـاملَة  .اًيت ميىن أن جتُر

اًَة اًيؼام املايل و اًبييك يف اجلزائر، حِر أهَ ما ٍزال ًـاين من ثلي اإلحراءات اًبيىِة و املرصفِة زايدة ؿىل -  ـّ ؿدم ف

 .ضـف أداء بورظة اجلزائر

ضـف موكؽ اجلزائر يف مؤرشات احلنك اًراصد، األمر اشلي أدى إىل ؿدم اثضاح ػروف اًـمي و اهدضار حاةل اًضم - 

 .(كري اًرمسي )الرثفاع مس خوايت اًفساد وضـف س َادة اًلاهون واس خفحال ػاُرة الاكذعاد املوازي 

        ثلي اجلِاز اإلداري و ضـف اس خجابخَ ًرقبات املسدمثٍرن، هدِجة اهدضار اًبريوكراظَة و اًروثني و اًخـلِدات- 

 . و اًـلبات ؿىل مس خوى أكَبَة املعاحل و األهجزة اًيت ًخـامي مـِا املسدمثر سواء احملًل أو األحٌيب

ر -  ضـف نفاءة اًبًِة اًخحخَة و اًَِالك اًلاؿدًة رمغ اجملِودات اًيت ثلوم هبا اجلزائر يف اًس يوات األخرية من اخي ثعٍو

بيُهتا اًخحخَة، ألن ُذٍ األخرية ثبلى كري اكفِة من اخي جسَِي حرنة و وضاط الاسدامثرات احملََة و األحٌبَة ؿىل حد 

 .سواء

ضـف كمية ثدفلات الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة خارج كعاع احملروكات، و من مت اس مترار احملروكات يف ًـب ازلور - 

األول يف اس خلعاب الاسدامثرات األحٌبَة املبارشة، األمر اشلي أدى إىل ضـف مسامههتا يف اًخلََي من اًبعاةل، و مل 

ـّال يف زايدة اٍمنو الاكذعادي نٌل أػِرت هخاجئ اًخحََي اًلِايس ٌسلراسة . ٍىن ًِا ازلور اًف
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: اخلامتة اًؼامة

ٍرى الاكذطادًون أن اخنفاض اٍمنو الاكذطادي و ثباظؤ معََة اًخمنَة الاكذطادًة ٍرحع إىل ػدد من اًؼوامي 

ي، و يه اًفرق بني الادخار احملًل  و الاسدامثرات املعَوبة ًخؼٍزز  األساس َة، و ًلع يف ملدمهتا ما ًؼرف مبشلكة  اٍمتًو

ي من أمه املشالك الاكذطادًة اًيت ثواهجيا ادلول اًنامِة و ذلا اكن اىامتم مؼظم . اٍمنو الاكذطادي، و ثُؼد مشلكة اٍمتًو

اًبدلان اًنامِة حبي ىذه املشلكة من خالل جشجَع الادخار احملًل و حتفزي الاسدامثر احملًل و األحنيب و ذكل من خالل 

هتَئة  و حتسني مناخ الاسدامثر، و ًُّؼرف مناخ الاسدامثر ػىل أهو ٍلي األوضاع و الاجتاىات الاكذطادًة و اًس َاس َة 

ة اًيت ثؤثر يف خذب و ثنش َط الاسدامثرات و ال ثخوكف اًؼوامي احملددة ًبُئة  الاسدامثر ػىل  و اًدرشًؼَة و اإلداًر

.                                                                األوضاع احلاًَة فلط و إمنا  متخد إىل اًخوكؼات املس خلبََة املخؼَلة هبا

ميىن ربط مفيوم مناخ الاسدامثر مبجال اًس َاسات الاكذطادًة اًلكَة و ذكل من خالل ثؼًرف اًبُئة الاكذطادًة 

املس خلرة و احملفزة و اجلاذبة ًالسدامثر األحنيب املبارش ػىل مس خوى الاكذطاد اًلكي، بأهنا ثكل اًيت ثدسم بؼجز ظفِف 

هل بواسعة اًخدفلات اًؼادًة ٌَمساػدات األحنبَة أو  يف املوازهة اًؼامة، و جعز حممتي يف مزيان املدفوػات حبَر ميىن متًو

و اًيت ثخطف أًضا مبؼدالت مذدهَة ٌَخضخم، و سؼر رصف مس خلر و بُئة . الاكرتاض اًؼادي من أسواق املال اًؼاملَة

     س َاس َة و مؤسس َة اثبخة وشفافة ميىن اًخنبؤ هبا ألؾراض اًخخعَط املايل و اًخجاري و الاسدامثري بواسعة األفراد

.  و املؤسسات و اًيَئات 

َة الس خلعاب الاسدامثر األحنيب املبارش، و زايدة خمزوهو و ثدفلاثو خاضة مهنا  ىناك اش خداد يف املنافسة ادلًو

اًواردة، و ارثفاع مسامهة الاسدامثر األحنيب املبارش يف حرامك رأس املال اًثابت، و زايدة دوره اًفّؼال هكطدر أسايس 

ي ادلويل، و كد سامه يف زايدة درخة الارثباط و الاهدماج اًؼاملي، الرحاكز هجود اس خلعابو ػىل الاهفذاح  ٌَمتًو

. الاكذطادي من خالل حتٍرر حرنة اًخجارة و رؤوس األموال، و إكرار اخلوضطة

وايت اًرشاكت األحنبَة اًؼاملَة و املسدمثرة خارج حدودىا يف مناظق خمخَفة من اًؼامل، خدمة  ًُس من أًو

ة ٌَبدل املضَف، ذلكل ال ميىن أن ٍىون الاسدامثر األحنيب املبارش ػاماًل ًخدغمي مسار اًخمنَة الاكذطادًة  األىداف اًخمنًو

د من ُكدراثو اًخفاوضَة  يف اًبدل املضَف هل، ما مل ٍرثق ىذا األخري بس َاسات حتسن مناخ اسدامثره إىل املس خوى اذلي ًٍز
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وحِا و إػادة اسدامثر األرابح و ىناك من ادلول اًنامِة اًيت يه يف حاخة إىل . إلرشاك اًؼٌلةل احملََة و اس خرياد اًخىنًو

وحِا و هوغَهتا أنرث مما حتخاخو من  رؤوس أموال .  اًخىنًو

حرثبط خاذبَة أي بدل ًالسدامثر األحنيب املبارش مبس خوى فاػََة مناخو الاسدامثري، و ىذا ما ًربر اًخباٍن 

إن اًرشاكت اًؼاملَة شدًدة احلساس َة ًلك . املَحوظ بني اًبدلان اًنامِة و املخلدمة، و بني اًبدلان اًنامِة يف ما بُهنا

مذـريات مناخ الاسدامثر اًلاهوهَة و اًخنظميَة و الاكذطادًة و اًس َاس َة و الاحامتغَة، ذلكل من اخلعأ أن ثلذرص هجود 

حتسني مناخ الاسدامثر ػىل بؼضيا دون األخرى، بي جيب أن جشمَيا مجَؼا يف إظار س َاسة لكَة حراغي مذعَبات 

     و ػََو ًنبـي دلول اًؼامل اخملخَفة أن ثدبع اًس َاسات الاكذطادًة . اًخمنَة ٌَبدل املضَف  و اًرشاكت اًؼاملَة املسدمثرة

وحِا  و املؼرفة اًؼَمَة اًيت ًوفرىا الاسدامثر  و الاحامتغَة املالمئة ًالس خفادة و بلدر اإلماكن من فرص هلي اًخىنًو

األحنيب املبارش، و جس خخدهما ًـرض اٍهنوض ابكذطادايهتا ألهنا متكل مجَع املؤىالت اًبرشًة والاكذطادًة و ال حتخاج 

سوى إىل اإلرادة اخملَطة و اًواغَة إلحداث اًخمنَة املنشودة اًيت متىهنا من اًوضول إىل مطاف ادلول املخلدمة و اًيت 

 .كعؼت أشواظا هبرية يف ىذا اجملال

ًلد ارثبط ثعور ظاىرة الاسدامثر األحنيب املبارش يف اجلزائر منذ الاس خلالل إىل حد اآلن بؼامَني أساس َني، 

َة و اًيت اكن ًيا الاهؼاكس اًبارز ػىل  األول ٍمتثي يف اًخعورات و اًظروف اًيت شيدىا هظام اًؼالكات الاكذطادًة ادلًو

ي ادلويل أما اًؼامي اًثاين فلد ارثبط ابًخوهجات اًيت . ثعور الاسدامثر األحنيب املبارش و زايدة وزهو يف ىَلك اٍمتًو

اغمتدهتا اجلزائر ػىل املس خوى الاكذطادي و اًخـري اذلي غرفو اٍهنج الاكذطادي و الاهخلال من الاكذطاد اخملعط إىل 

ة خدًدة . اكذطاد اًسوق، و الاهفذاح ػىل األسواق اًؼاملَة و اذلي هخج غنو ظيور اسرتاثَجَات حمنًو

ت اجلزائر أن ثوخو س َاس هتا املاًَة حنو اًخمنَة الاكذطادًة، من خالل اغامتدىا ػىل خعة  و يف ىذا اإلظار حاًو

اإلهفاق اًؼمويم مذجسدة يف برامج اإلهؼاش الاكذطادي و اًيت ُرضدت ًيا أؿَفة ماًَة مؼخربة، ُسعرت ًيا أىداف 

ع اًُبىن اًخحخَة و اجلزائر ال حزال ثخبىن هفس اخلَارات الاكذطادًة، أي الاغامتد ػىل رفع . رئُسة، ثأيت ػىل رأسيا مشاًر

ع اًىربى ًبناء اًيَالك اًلاػدًة مس خـةل اًوفرة املاًَة اًيت ثؼرفيا يف اًس نوات األخريةاموزرية اإلهفاق اًع ي املشاًر   .  و متًو

 ًَؼىس ذكل حِدا، حِر ُرضد هل 2014 و س نة 2010و إن برانمج الاسدامثرات اًؼمومِة ٌَفرتة املمخدة ما بني س نة 

و ٌشمي ىذا اًربانمج اًضخم .  مََار دوالر286 مََار دًنار حزائري و ىو ما ًؼادل   21214ؿالف مايل كدر بـ 
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ع اًىربى اجلاري اجنازىا ػىل اخلطوص يف كعاػات اًسىة احلدًدًة و اًعرق و املَاه مببَؽ   مََار 9700اس خىٌلل املشاًر

ع خدًدة مبا ًؼادل حوايل  ( مََار دوالر130 )دًنار   دون أن هنىس اًربانمج .  مََار دوالر156زايدة ػىل إظالق مشاًر

ىذا  إن دل غن يشء فإمنا ًدل ػىل زايدة اإلهفاق اًؼمويم و رؾبة .  مََار دوالر80اًسابق و اذلي رضد هل ما كميخو 

و من هجة أخرى ىناك أداة أخرى من أدوات . اجلزائر يف اغامتد ىذه األداة من اًس َاسة املاًَة يف حمنَة الاكذطاد اًوظين

اًس َاسة املاًَة أال و يه اًس َاسة اجلبائَة، فاجلزائر معَت بلك ما يف وسؼيا يف ىذا اجملال، من خالل لك اًخحفزيات 

        اجلبائَة و اإلضالحات اًرضًبِة اًيت من شأهنا أن جشجع اًخمنَة الاكذطادًة و ػىل رأسيا الاسدامثر اخلاص احملًل 

. و األحنيب ػىل حد سواء

: هخاجئ ادلراسة

نا فهيا أن حنَي اًؼالكة اًيت جتمع ما بني أدوات اًس َاسة املاًَة  و اس خلعاب  من خالل ىذه ادلراسة و اًيت حاًو

الاسدامثر األحنيب املبارش، مرنٍزن ػىل مدى فّؼاًَة ىذه األدوات هكحّددات مس خلعبة و خذابة يف اجلزائر؛ حِر ونا 

كد ابخدأان ادلراسة بعرح إشاكًَة متحورت حول ظبَؼة ىذه اًؼالكة و افرتاض فرضَات زالزة، اكهت األوىل ثدور حول 

دور اإلغفاءات اجلبائَة و اًس َاسة اجلبائَة بطفة ػامة يف الاس خلعاب، فرنى أن ىذه ادلراسة أظيرت اًشق اًسَيب 

ًيذه اًفرضَة، حِر أهنا بَّنت أن اجلباًة يف اجلزائر مل حرىق فؼال إىل ادلور اذلي اكن منخظرا مهنا يف اس خلعاب 

الاسدامثر األحنيب املبارش رمغ لك اًخحفزيات اجلبائَة و اإلضالحات اًرضًبِة اًيت اغمتدهتا اجلزائر خاضة بؼد إضدار 

أما يف ما خيص اًفرضَة اًثاهَة و اًيت اكهت حُرنز ػىل دور اإلهفاق .  و ما ثبؼو من كواهني أخرى93/12كاهون الاسدامثر 

ة وؼامي مس خلعب ًالسدامثر األحنيب املبارش، فلد أبرزت اًنخاجئ أن أثرىا  اًؼمويم يف زايدة فّؼاًَة اًبنِة اًخحخَة اجلزائًر

أما يف ما ٍرثبط ابًفرضَة اًثاًثة و اًيت اكهت مبنَة ػىل جحم سوق اجلزائر، فمل ثخحلق ىذه . اكن ضؼَفا و حمدودا

ة . اًفرضَة رمغ أمهَة اًسوق اجلزائًر

و ػََو ال ٍزال ثعبَق أدوات اًس َاسة املاًَة يف اجلزائر ؿري مؤىي بفّؼاًَة الس خلعاب الاسدامثرات األحنبَة 

املبارشة، و ىذا ما ًدفؼنا إىل اًدساؤل غن األس باب احللِلِة اًيت ثؤثر يف ذكل، بؼدما مقنا بدراسة اًؼالكة اًيت جتمع ما 

  . بني ثدفلات الاسدامثر األحنيب املبارش و أمه حمّددات الاسدامثر األحنيب املبارش من انحِة اًس َاسة املاًَة يف اجلزائر

ة ارثباط الاكذطاد اجلزائري بأسؼار برمِي   و ًؼي أمه ما ميىن ذهره من أس باب يف ىذا اًطدد، جند أن اس متراًر
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اًبرتول، و ابًخايل حساسُذو املفرظة ًلك اًخلَبات و اًطدمات اًيت ميىن أن جترىا ثلَبات أسؼار اًبرتول ػىل مس خوى 

إضافة إىل ػدم فؼاًَة اًنظام املايل و اًبنيك يف اجلزائر، حِر أهو ما ٍزال ًؼاين من ثلي اإلحراءات . األسواق اًؼاملَة

 .اًبنىِة و املرصفِة زايدة ػىل ضؼف أداء بورضة اجلزائر

   دون أن هنىس ضؼف موكع اجلزائر يف مؤرشات احلنك اًراشد، األمر اذلي أدى إىل ػدم اثضاح ظروف اًؼمي 

            و اهدشار حاةل اًشم الرثفاع مس خوايت اًفساد وضؼف س َادة اًلاهون واس خفحال ظاىرة الاكذطاد املوازي 

ه اًظاىرة ثؤثر و بشدة ػىل جحم ظَب اًسوق يف اجلزائر ومل وس خعع أن هدجميا يف ادلراسة اًلِاس َة ىذ  (ؿري اًرمسي )

 ثلي اجلياز اإلداري و ضؼف اس خجابخو ًرؾبات املسدمثٍرن، هدِجة اهدشار . ًـَاب املؼعَات املرثبعة هبده اًظاىرةذكلو 

اًبريوكراظَة و اًروثني و اًخؼلِدات و اًؼلبات ػىل مس خوى أؿَبَة املطاحل و األهجزة اًيت ًخؼامي مؼيا املسدمثر سواء 

 . احملًل أو األحنيب

زايدة ػىل ذكل ضؼف نفاءة اًبنِة اًخحخَة و اًيَالك اًلاػدًة رمغ اجمليودات اًيت ثلوم هبا اجلزائر يف اًس نوات 

ر بنُهتا اًخحخَة، إال أن ىذه األخرية ثبلى ؿري اكفِة من اخي جسيَي حرنة  و وشاط الاسدامثرات  األخرية من اخي ثعٍو

    نذكل ضؼف كمية ثدفلات الاسدامثرات األحنبَة املبارشة خارج كعاع احملروكات، . احملََة و األحنبَة ػىل حد سواء

و من مت اس مترار احملروكات يف ًؼب ادلور األول يف اس خلعاب الاسدامثرات األحنبَة املبارشة، األمر اذلي أدى إىل 

ضؼف مسامههتا يف اًخلََي من اًبعاةل، و مل ٍىن ًيا ادلور اًفّؼال يف زايدة اٍمنو الاكذطادي نٌل أظيرت هخاجئ اًخحََي 

. اًلِايس ٌدلراسة

 :اًخوضَات

و بناءا ػىل لك ما ذهرانه ميىن أن خنرج ببؼظ اًخوضَات و اًيت ال ختص فلط اجلزائر و إمنا ثخؼَق مبخخَف 

ي و زايدة اًخمنَة  د أن جس خفِد من الاسدامثر األحنيب املبارش نأداة ىامة و فّؼاةل يف اٍمتًو ادلول اًنامِة اًيت حًر

فؼىل ادلول اًنامِة ثبين س َاسات اًخوخو حنو اًخطدٍر مما ٌسامه يف خَق أسواق خدًدة ًالسدامثرات الاكذطادًة، 

لِة ًالسدامثرات حىت  ميىهنا ثرصًف منخجاهتا، و ابًخايل ارثفاع مؼدالت اًرحبَة مع اًؼمي . اًناش ئة وخَق فرص جسًو

ػىل ثوس َع  اثفاكِات ًضٌلن الاسدامثر بني ادلول اًنامِة و مع ادلول  املخلدمة  و ىو ما ًؤدي إىل خفظ خماظر 

ة مالمئة  و نذكل غلد اثفاكِات ملنع الازدواج اًرضًيب بني دول اًؼامل اخملخَفة   . الاسدامثر وخَق بُئة اسدامثًر
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ة ثدفق  الاهضٌلم إىل اًخىذالت الاكذطادًة اًيت جشرتك فهيا ادلول املخلدمة، و ثوكِع اثفاكِات زنائَة حىفي حًر

د من أمهَة ذكل مذعَبات حتٍرر اًخجارة اًؼاملَة و غوملة اإلهخاج و األسواق و حرنة  الاسدامثرات اإلكَميَة حِر ًٍز

فيم ابًدسيَالت اًيت ثلدهما ادلوةل . رؤوس األموال اًؼاملَة و ثنظمي زايرات مذبادةل ٌَمسدمثٍرن األخاهب، و ثؼًر

َة اًيت ًيا دور يف حروجي  ٌَمسدمثٍرن و مزااي الاسدامثر يف الاكذطاد اًوظين  و احلرص ػىل اًخؼاون مع املؤسسات ادلًو

ة  . الاسدامثر وثلدمي اخلدمات الاسدامثًر

: آفاق ادلراسة

 هظرا حملّددات موضوع حبثنا اًيت وهجخنا إىل اًرتنزي ػىل أدوات اًس َاسة املاًَة جممتؼة و أثرىا ػىل اس خلعاب 

      الاسدامثر األحنيب املبارش، فإهو ثبلى بؼظ املواضَع األخرى اًيت يه ػىل ضةل مبوضوع اًبحر  و اجلدٍرة ابإلثراء 

:    و اًبحر و املناكشة مس خلبال مثي

. املنافسة اجلبائَة و أثرىا ػىل زايدة ثدفلات الاسدامثر األحنيب املبارش حنو اجلزائر - 

. حرش َد اإلهفاق اًؼام و الاسدامثر األحنيب املبارش يف اجلزائر - 

. دور اًس َاسة املاًَة يف زايدة اٍمنو الاكذطادي و اهؼاكساثو ػىل حتسني مناخ الاسدامثر يف اجلزائر - 

. حتََي مؼّوكات الاسدامثر األحنيب املبارش يف اجلزائر و إغعاء احلَول - 

 . واكع الاسدامثرات اًؼربَة اًبَنِة و هطُب اجلزائر مهنا - 
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املراجـؽ املـمتـدة 
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. 1972، دار اههنضة امـربَة، ظبـة املامَة امـامة و امس َاسة املامَةؾبد امليـم فوزي،  .1

د اميجار،  .2 . 2000، مؤسسة ش باب اجلامـة، ظبـة الاسدامثر األجٌيب و امخًس َق امرضًيبفًر
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ر مٌاخ الاسدامثر يف ادلول امـربَةاملؤسسة امـربَة مضٌلن الاسدامثر و ائامتن امطادرات،  .64 ت ثلٍر  .2008، امكًو

ر مٌاخ الاسدامثر يف ادلول امـربَةاملؤسسة امـربَة مضٌلن الاسدامثر و ائامتن امطادرات،  .65 ت ثلٍر  .2009، امكًو

 .2010 ، بدل اجلزائر، هوفاس خعر امبدل و ادلراسات الاكذطادًةمٌؼمة هوفاس،  .66

 :و مرانز امبحوث املوخلِات و املؤمترات

، املؤمتر امـومي امس يوي امثامن، اهدماج املؤسسات امـربَة خعوة حنو امخلوًة الاكذطادًة امـربَةوفاء رشًف ؿًل،  .67

. 18/04/2002-16لكَة امخجارة، جامـة امليطورة، مرص 

 الاسدامثر األجٌيب املبارش يف األردن، جحمَ، َُلكَ، و اجتاُاثَ  و آاثرٍ ؾبد امليـم امس َد ؿًل، سـد حسني، .68

، املؤمتر امـومي امثاين حول الاسدامثرات اخلارجِة يف امخمنَة و اهـاكساهتا ؿىل الاكذطاد األردين، (1999- 1970 )امخمنوًة 

. 2001 أاير 9 و 8جامـة أربد األُوَة، خالل امفرتة 

، املؤمتر امـومي واكؽ و آفاق ثعوٍر الاسدامثرات األجٌبَة املبارشة يف امبدلان امـربَة يف ػل امـوملةانيج بن حسني،  .69

 9 و 8امثاين حول الاسدامثرات اخلارجِة يف امخمنَة و اهـاكساهتا ؿىل الاكذطاد األردين، جامـة أربد األُوَة، خالل امفرتة 

 .2001أاير 

، املوخلى اموظين امرشانة و دورُا يف جوب الاسدامثرات األجٌبَةبن حبَب ؾبد امرزاق، بومدٍن حوامف رحمية،  .70

 .2002 ماي 22-21األول حول الاكذطاد اجلزائري يف األمفِة امثامثة، جامـة سـد دحوب  امبوَدة، ًويم 

ا يف امـامل امـريبامشاديل امـَاري،  .71 امخمنَة، امخاكمل، اميفط، : ، مهوم اكذطادًة ؾربَةامخغريات الاكذطادًة ادلومَة أثُر

. 2001امـوملة، مرنز دراسات اموحدة امـربَة، امعبـة األوىل، بريوت، مبيان أنخوبر 

، املوخلى اموظين األول حول الاكذطاد اجلزائري يف اميؼام اجلبايئ اجلزائري و حتدايت األمفِة امثامثةؾبد اجملَد كدي،  .72

 .2002، ماي 21، 20األمفِة امثامثة، جامـة امبوَدة، 

، مرنز دمع املرار، كعاع منوذج كِاس حمّددات الاسدامثر األجٌيب املبارش يف مرصهنةل َلد امس باؾي و آخرون،  .73

 . 2004امخحوَل الاكذطادي، ًوهَو 
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ا يف امـامل امـريبامشاديل امـَاري،  .74 امخمنَة، امخاكمل، اميفط، : ، مهوم اكذطادًة ؾربَةامخغريات الاكذطادًة ادلومَة أثُر

. 2001امـوملة، مرنز دراسات اموحدة امـربَة، امعبـة األوىل، بريوت، مبيان أنخوبر 

 .2002، املاُرة الاجتاُات الاكذطادًة و اإلسرتاثَجَةمرنز ادلراسات امس َاس َة و اإلسرتاثَجَة،  .75

. 1995، مرنز ادلراسات الاسرتاثَجَة، أبو ػيب امرصاع ؿىل املمةمسرتاثرو،  .76

: املواهني و املراس مي امخيفِذًة

 .  1963 أنخوبر 01 املؤرخ يف 388/ 63مرسوم ثيفِذي  رمق  .77

وَة 26 املؤرخ يف 63/276األمر امدرشًـي رمق  .78   و املخـوق ابالسدامثر1963 جًو

. 63/276املادة امسادسة من األمر  .79

.  املخـوق ابالسدامثر63/276 من األمر رمق 17املادة رمق  .80

.  املخـوق ابالسدامثر63/276 من األمر رمق 10املادة رمق  .81

دة رمسَة رمق 1966 سبمترب 15 املؤرخ يف 66/284األمر  رمق  .82   .1966 سبمترب 17 املؤرخة يف 80 ، جًر

 .66/284املادة امثامٌة من األمر رمق  .83

 .1970 من كاهون املامَة مس ية 41 و رمق 40املادثني رمق  .84

. 66/284 من املاهون رمق 14املادة رمق  .85

. 66/284 من كاهون 3املادة رمق  .86

، مذـوق بخأسُس امرشاكت 1982 أوت 28، املوافق مـ1402 ذي املـدة ؿام 9، مؤرخ يف 82/13األمر رمق  .87

ا  .اخملخوعة الاكذطاد و سرُي

. 82/13 من األمر رمق 3املادة رمق  .88

 .82/13 من األمر رمق 2املادة رمق   .89

 املخـوق بخأسُس امرشاكت اخملخوعة 82/13 ًـدل و ٍمتم األمر رمق 1986 أوت 19 املؤرخ يف 86/13األمر  .90

ا دة امرمسَة، امـدد . الاكذطاد وسرُي . 1986 أوت 27، املوافق مـ 35اجلًر



 331 

دة 1988 ًياٍر 12 املؤرخ يف 88/01األمر رمق  .91  ًخضمن املاهون امخوجهييي نومؤسسات امـمومِة الاكذطادًة، اجلًر

 .1988 ًياٍر 13امرمسَة، 

. 86/14 من األمر رمق 9املادة رمق  .92

 . كاهون اميلد و املرض90/10 من كاهون 183املادة رمق  .93

 .90/420 و املرسوم رمق 91/346 و املرسوم رمق 91/345املرسوم  .94

دة امرمسَة املؤرخة يف 05/10/1993 املؤرخ يف 93/12املرسوم امدرشًـي رمق  .95  رمق 10/10/1993 مًشور يف اجلًر

64. 

 املـدل و املمتم نولاهون 25/04/1993 املؤرخ يف 93/08 مكرر و ما ًوهيا من املرسوم امدرشًـي رمق 543املادة رمق  .96

 .امخجاري اجلزائري

. 93/12  من األمر 01املادة رمق .97

دة امرمسَة، امـدد  .98  .1422 جٌلدى امثاهَة 3  املوافق مـ 2001 أوت 22  املؤرخ يف 47اجلًر

وَة 15 املؤرخ يف 06/08األمر رمق  .99 دة امرمسَة، 1427 جٌلدى امثاهَة 19 و املوافق مـ 2006جًو املًشور يف اجلًر

وَة 19 املؤرخة يف 47امـدد   1427 جٌلدى امثاهَة 23 املوافق مـ 2006جًو

     و املخضمن 1427 رمضان 16  املوافق مـ 2006 أنخوبر 9  املؤرخ يف 365/06املرسوم امخيفِذي رمق  .100

ا ر الاسدامثر و ثيؼميِا و سرُي .  ضالحِات امواكةل اموظيَة مخعٍو

 ًخـوق بطالحِات 1427 رمضان 16  املوافق مـ 2006 أنخوبر 9  املؤرخ يف 355/06املرسوم امخيفِذي رمق  .101

. اجملوس اموظين مالسدمثـار و جشكِهل و ثيؼميَ و سريٍ
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