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  رــتقديو ر ـشك
 
 

 سلم و امتثاال لقوله صل هللا عليه و أخريا و ال أو الشكر هلل احلي القيوم و احلمد 

 أهدى إليكم معروفا فكافئوه فإن مل تستطيعوا فاعدوا له " منو " من مل يشكر الناس مل يشكر هللا 

 الذي تكرم بقبول اإلشراف " منديل وحيد "  مجيل العرفان لألستاذو نتوجه جبزيل الشكر 

 النصائح.و املالحظات و على مجيع التوجيهات و على هذه املذكرة 

 رتم ن على عناء رراءة املذكرة ألعضاء اللجنة احمل واالحرتامكما ال يفوتنا أن نتقدم بوافر التقدير 

 كذلك نتقدم خبالص الشكر إىل كل من درسنا من أساتذة كلية العلوم و  ، تصويبهاو ربوهلا و 

 إىل كل موظفي و علوم التسيري جبامعة حممد البشري اإلبراهيمي و التجارية و االرتصادية 

 باألخص حممد شلبايب وجزاهم هللا كل خري.و املكتبة 

 من بعيد أو املساعدة من رريب و كل من ردم لنا يد العون   يف األخري نشكرو 

  جل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناهتم إنه رريب جميب.و نسأل هللا عز و 

 

 

 



 

 

 إهداء
 . احلمد هلل الذي اعاننا بالعلم وزيننا باحللم واكرمنا بالتقوى وأمجلنا بالعافية

 : لى من أن أهدي مثرة هذا العمل املتواضع اىليسعدين يف هذه اللحظات اليت لعلين ال أمللك اغ انه ال
 .صلوات هللا وسالمه عليه "ضياء قليب ونور بصريي "حممد

 .إىل من جعل العلم منبع اشتياقي، لك اقدم وسام االستحقاق الدرع الواقي والكنز الباقي،
 .أيب الغايل أطال هللا يف عمره

ل طاء وصدق االيباء إىل ذروة العطف والوفاء إليك يا أمجفضاء احملبة وحبر احلنان، رحيانة الدنيا ورمز الع
 .حواء

 .أمي حيايت أطال هللا يف عمرها
االعمدة اليت أضل أرتكز عليها للصمود واملعادلة اليت ترسم منحىن حيايت "اخوايت 

 .وأخي"...........حفظهم هللا ورعاهم
 .دون أن انسى زوج أخيت والرباعم الصغار ابن اخيت وأخته

ايت يف هللا إىل من سعدت برفقتهم يف دروب احلياة احللوى واحلزينة إىل من عرفوا كيف أجدهم أخو 
 .وعلموين أن ال أضيع

 *صديقايت وباألخص مرمي*
 .بامسهوبناهتم كل واحد  وأبنائهمأعمامي وأخوايل وخااليت 

  .إىل كل من حيمل لقب العائلة
 .إىل كل من نساهم قلمي وهم يف قليب

 .فتهم يف حيايت من قريب ومن بعيدإىل من عر 
  .إىل كل من فتح هذه املذكرة وتصفحها بعدي

 حسينة

 

 



 

 

 اإلهداء
 احلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم على املبعوث رمحة للعاملني

 سيدنا حممد صلى هللا عليه و سلم و صحبه أمجعني.
 املتواضع إىل:لك الفضل ريب على عظيم فضلك و كثري عطائك أهدي هذا العمل 

 جدي و والدي الغاليني رمحهما هللا و أسكنهما فسيح جناته.
 إىل عائليت الكرمية: أمي الغالية، أخويت وليد وبالل، ابن أخي بالل: عمار، أخوايت:

 حفيظة، سارة.
 جديت العزيزة أطال هللا يف عمرها، أخوايل و أوالدهم، خااليت و أوالدهم

  عمره.جدي حفظه هللا و أطال هللا يف
 عميت، عمي و أوالده.

 إىل كل من جتمعين هبم صلة الرحم.
 إىل أساتذيت الكرام الذين درسوين يف السنة األوىل و السنة الثانية ماسرت

 مالية و جتارة دولية
 و على رأسهم األستاذ املشرف: منديل وحيد. 0200-0202للسنة اجلامعية 

 املالية لدى بلدية جمانة. إىل كل زمالئي و زمياليت يف العمل بالرقابة
 إىل كل زمالئي و زمياليت بالدراسة طلبة مالية و جتارة دولية للسنة اجلامعية:

0202/0200. 
 أهدي مثرة جهدي.

 
 صربينة محديين
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 الملخص:

 
تهدف هذه الدراسة الى قياس أثر تدفقات االستثمار األجنبي المباشر على الناتج المحلي االجمالي خارج قطاع 

حيث ، (2020 – 1991)وبيانات سنوية تغطي الفترة ، (ARDL) انحدار متعدد واستخدمنا في ذلك نموذج، المحروقات
وجود عالقة إيجابية بين االستثمار األجنبي المباشر والناتج المحلي االجمالي ، توصلنا في الدراسة إلى نتيجة مفادها

 ،فكلما زاد االستثمار األجنبي المباشر زاد معه الناتج المحلي االجمالي خارج قطاع المحروقات، خارج قطاع المحروقات
ى أن غالبية االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر اتجهت إلهو ا يفسر ذلك وم، غير أن هذه العالقة تعتبر ضعيفة

 قطاع المحروقات.
 الكلمات المفتاحية:

 المحلي واالستثمار، اإلجمالي المحلي والناتج، االقتصادي ووالنم، المباشر األجنبي االستثمار

Abstract: 

 

 This study aims to measure the impact of FDI flows on GDP outside the burning 

sector, using the ARDL model, and annual data covering the period (1995-2020), where we 

concluded in the study that there is a positive relationship between FDI and GDP outside 

the burning sector, the more FDI increases GDP outside the burning sector, but this 

relationship is considered weak, which is explained by the fact that the majority of FDI in 

Algeria has gone to the burning sector. 

 

key words: 

 Foreign direct investment, economic growth, gross domestic product, domestic 

investment 
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 مقدمـــة:
تة بالنسبة و اتعتبر االستثمارات األجنبية المباشرة هي النشاط الوحيد الذي شهد قدرا ملحوظا من اآلراء المتف     

 الميعموضوع الدراسة الذي قمنا به يدور حول تعاظم دور االستثمارات األجنبية على الصعيد الو ، للدور الذي تلعبه
عوائد  هذا نظرا لما تحققه منو حيث أن جميع دول العالم مهما كانت مستويات تطورها تتعامل مع هذه االستثمارات 

ثين اهتمام متزايد من طرف الباحو حيث أصبحت االستثمارات األجنبية المباشرة محل نقاش ، على الدول المضيفة
 حتى دول. أو أو معنويينالمستثمرين سواء كانوا أشخاص طبيعيين و 

لقد أصبحت العديد من الدول النامية في حاجة ماسة إلى االستثمارات األجنبية المباشرة نظرا النخفاض و      
   لوجياالتكنو نقل  ،كما أنه يوفر الموارد المالية الالزمة ،المصادر الداخلية بسبب عدم كفاية المدخرات المحلية

م كما أنه يعتبر بديل آخر للقروض األجنبية التي أثبتت عد، ةيا العديدغيرها من المزاو رأس المال البشري  تطوير
 حيث أصبحت أغلب الدول النامية تعاني من أزمة المديونية.، فعاليتها نظرا للنتائج المترتبة عنها

جلب االستثمار األجنبي و لى توفير مناخ استثماري مالئم لجذب في هذا الصدد تعمل مختلف الدول عو      
ل دون العمل على إزالة العراقيل التي تحو و توفير الحوافز المساعدة و من خالل تقديم مختلف التسهيالت ، شرالمبا

 تدفق االستثمارات األجنبية.
والجزائر كمثيالتها من الدول النامية التي ذهبت تتسابق بتوفير مناخ استثماري مالئم للمستثمر األجنبي من      

عظم الدول النامية بسن حيث قامت م، دخولها السوق المحليو تسهل قدومها  ضمانات،و خالل منح تحفيزات 
يجب أيضل و لة إزالة كل القيود التي تقف في طريقهم و امحو منح حوافز مغرية للمستثمرين األجانب و تشريعات 

ر هو ظاالنفتاح على األسواق الذي نتج عنه و أمني الذي يعد من أهم عوامل االستقطاب و توفير استقرار سياسي 
لكن رغم عوامل الجذب االستثماري األجنبي المباشر المتوفرة في الجزائر فإن هناك و ، استراتيجيات تنموية جديدة

 جملة من العوائق التي تحد من جاذبيتها لالستثمار.
 اإلشكالية:  -أ

 من خالل ما تقدم ذكره يمكننا صياغة اإلشكالية الرئيسية اآلتية:
المباشر على الناتج المحلي اإلجمالي خارج قطاع المحروقات في الجزائر  االستثمار األجنبي أثرهو ما  -

 (؟0202-5991)خالل الفترة 
 في:من خالل هذا التساؤل يمكن طرح عدة تساؤالت فرعية تتمثل و 

  االستثمار األجنبي المباشر؟هو ما 
  االقتصادي؟ والنمهو ما 
  محلي اإلجمالي؟ما هي عالقة االستثمار األجنبي المباشر بالناتج الو 
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 فرضيات الدراسة: تعتمد الدراسة على الفرضيات التالية: -ب
 تطوير و نولوجيا التكو هي بمثابة وسيلة لنقل المعرفة و  ،االستثمارات األجنبية المباشرة تعرف تزايد مستمرا

 .الكفاءة
  محلي لناتج الطني في المدى الطويل، ويعتبر ايعرف النمو االقتصادي على انه الزيادة في الدخل الو

 .وسائل قياسه االجمالي من بين اهم
  وقاتقطاع المحر عالقة قوية وطردية على الناتج المحلي اإلجمالي خارج لالستثمارات األجنبية المباشرة. 
 منهجية الدراسة: -ت

 :اآلتية المناهج من االستفادة الدراسة تتطلب
مختلف  عجم خالل من وذلك للبحث، ظريالن الجانب في به االستعانة ويتم: التحليلي الوصفي المنهج -

 .النتائج فتلمخ راجواستخ وتحليلها بالموضوع، المتعلقة والبيانات المعلومات
 نموذج) اسيقي نموذج على اعتمادا الجزائر، على التطبيقية الدراسة في استخدامه ويتم: اإلحصائي المنهج -

ARDL). 
 أهمية الدراسة:  -ث

ك حقيقة أن االستثمار األجنبي المباشر له دور كبير في تحريك عجلة التنمية تكمن أهمية الدراسة في إدرا     
 كما أنه معزز الستكمال النقص الذي قد يوجد في رؤوس، االقتصادية حيث أنه بديل أفضل للقروض األجنبية

المضيفة  دولالتقنية المتطورة إلى الو ذلك من خالل ما يحمله من قدرة على نقل التكنولوجيا و األموال المحلية 
كسابهو الستثمارات األجنبية المباشرة دورا فعاال في إمكانية تدريب العمالة الوطنية لله. كما أن  ا مهارات اإلنتاج ا 

بالتالي و سات المؤسو رفع مستوى إنتاجية األفراد و مع زيادة فرص العمل ، الدخول إلى األسواق العالميةو التسويق و 
 االقتصادي.  ءاألداو الرفع من المستوى و  النهوض

 أهداف الدراسة: -ج
دول التي المزايا التي يوفرها في الو تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية االستثمار األجنبي المباشر      

 ما مدى تأثيره على الناتج المحلي اإلجمالي خارج قطاع المحروقات.و ، تبحث عنه
 حدود الدراسة: تتكون حدود الدراسة من: -ح

 ي: تم إجراء هذه الدراسة على مستوى االقتصاد الوطني الجزائري.اإلطار المكان
 . 0202إلى غاية  5991اإلطار الزماني: لقد تم تحديد فترة الدراسة من سنة 

 أسباب اختيار الموضوع: -خ
 من هذه األسباب:و من البديهي أن لكل باحث أسباب ودوافع تجعله يتمسك بموضوع بحثه      
  طوير تو الستثمارات األجنبية المباشرة من حيث أنها مصدرا مهما لتمويل البارز لو الدور الكبير

 القطاعات االقتصادية.
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  ع مرور م تحوالت متتاليةو عرف تطورات تألن االستثمار األجنبي المباشر من بين المواضيع التي
 .الزمن

 تقسيمات الدراسة: -د
م للتحقق من الفرضيات تو ذات الصلة  الوصول إلى االستنتاجاتو لغرض اإلحاطة الشاملة بالموضوع      

 تقسيم البحث إلى ثالثة فصول.
ا في المبحث حيث تطرقن ،لنا فيه اإلطار المفاهيمي لالستثمار األجنبي المباشرو ال تناألو حيث أن الفصل  
 تثمارعيوب االسو مزايا و المبحث الثاني أشكال  ،ل إلى مفاهيم أساسية حول االستثمار األجنبي المباشراألو 

 دوافع االستثمار األجنبي المباشر.و أما المبحث الثالث فكان حول محددات  ،األجنبي المباشر
   باحثماالقتصادي حيث أيضا قمنا بتقسيمة إلى ثالث  والفصل الثاني كان حول اإلطار النظري للنمو  
 الحديثةو النيوكالسيكية  والمبحث الثاني نماذج النم ،االقتصادي ول حول اإلطار النظري للنماألو المبحث كان 

 محدداته.و االقتصادي  والمبحث الثالث مقاييس النم
الذي خص الدراسة القياسية ألثر االستثمار األجنبي المباشر على الناتج المحلي و أما الفصل الثالث  

بين  ةالمبحث الثاني تحليل العالق ،ل دراسات سابقةاألو من خالل ثالثة مباحث تتمثل في: المبحث  ،اإلجمالي
ي أما المبحث الثالث فتمثل ف ،الناتج المحلي اإلجمالي خارج قطاع المحروقاتو االستثمار األجنبي المباشر 

رنامج ب االستثمار األجنبي المباشر على الناتج المحلي خارج قطاع المحروقات، باستخدام أثر دراسةو تحليل 
Eviews 10. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل: اإلطار المف اهيمي  األو الفصل  
 المباشرلالستثمار األجنبي  
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 :تمهيد
عد االستثمار األجنبي المباشر من أهم المصادر الدولية لتمويل األنشطة االقتصادية الالزمة لعملية التنمية ي     

لما  ،تحرير اقتصادها واالنفتاح على العالم الخارجي والتي اتجهت نح ،االقتصادية وخصوصا في البلدان النامية
إلى اشتداد التنافس بين الدول على  مما أدى ،حد سواءيعود به من منافع للدول المضيفة والمستثمر األجنبي على 

منح و من خالل إزالة الحواجز والعراقيل التي تعيق طريقها  ،جذب أعلى نسبة من االستثمارات األجنبية المباشرة
 الضمانات التي تسهل قدومها.و الحوافز 
عوامل متعددة بعضها  يتوقف ذلك علىو جاذبية االستثمار األجنبي المباشر من دولة ألخرى  تختلفو 
 سياسي.و البعض اآلخر قانوني و تسويقي و ، اقتصادي

عطي هي من أهم الوسائل التي تو وسيلة من وسائل التنمية االقتصادية هو فاالستثمار األجنبي المباشر 
 يدة.جلب التكنولوجيا ومهارات جدو نظرا ألهميتها كشكل من أشكال تدفق رؤوس األموال  ،لها الدول اهتماما كبيرا

 المتمثلة فيما يلي: و ل إلى ثالث مباحث األو لإلحاطة بهذا الموضوع قمنا بتقسيم الفصل و 
 ل: مفاهيم أساسية حول االستثمار األجنبي المباشر.األوالمبحث 

 عيوب االستثمار األجنبي المباشر.و المبحث الثاني: أشكال ومزايا 
 مباشر.  دوافع االستثمار األجنبي الو المبحث الثالث: محددات 
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 .ل: مفاهيم أساسية حول االستثمار األجنبي المباشراألوالمبحث 
 متميزة في الدراسات االقتصادية نظرا لماو يعد موضوع االستثمار من المواضيع التي حظيت بأهمية خاصة      

واحد  فضال عن كونه ،وطنيينطوي عليه هذا المتغير من كونه أحد أبرز محددات الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد ال
ه عناية فائقة لموضوع االستثمار بوصف ،وتولي دول العالم على اختالف درجات تقدمها ،من محددات الطلب الكلي
توفير سائر و تشريعاتها إلى تهيئة جميع السبل و االقتصادي إذ تسعى من خالل سياستها  وأحد أبرز محركات النم

دم االقتصادي لما ذلك من آثار إيجابية على صعيد التق ،عات المختلفة في أراضيهاالوسائل للمستثمرين لتنفيذ المشرو 
 تحسين مستوى المعيشة لموظفيها.و 

 ل: تعريف االستثمار األجنبي المباشر. األوالمطلب 
 ليها.الميادين الموجهة إو يختلف باختالف المجاالت و تتعدد تعاريف االستثمار األجنبي تبعا ألنواعه  
 ستثمار األجنبي المباشر على أنه انتقال رؤوس األموال األجنبية للعمل في الدول المضيفة بشكل يعرف اال

أو ية زراع أوإنشائية  أوتحويلية  أو استخراجيةمباشر في صورة مختلفة سواء كانت وحدات صناعية 
 يكون حافز الربح المحرك الرئيسي لهذه االستثمارات.و  ،خدمية

 و لمتحدة للتجارة كما عرفه تقرير األمم ا ( التنميةU.N.C.T.A.D  االستثمار األجنبي المباشر على أنه )
قد يسعى و  ،المستثمرين األجانبو استثمار يفترض وجود عالقة استمرارية طويلة األمد بين الدول المضيفة 

يف ضمؤسسات تنتمي إلى البلد الم أوهؤالء المستثمرين عن طريق هذه العالقة إلى التحكم في مشاريع 
  1أجانب.أو قد يشاركهم في هذه الملكية وطنيون و  ،تعود ملكيتها بالكامل لهم

إذا امتلك المستثمر  )مباشر( االستثمار األجنبي بأنه I.M.Fلألغراض اإلحصائية فقد حدد صندوق النقد الدولي )و 
ما يعادلها  أومساهمة  القوة التصويتية لحملة األسهم لشركةأو أكثر من األسهم العادية  أو (10%األجنبي )

 للشركات غير المساهمة(.
ملكية  وأيمكن تعريف االستثمار األجنبي المباشر بأنه إقامة مشروعات مملوكة كاملة لمستثمرين أجانب و      

  2تعطيهم حق المشاركة في هذه اإلدارة. أوحصص تمكنهم من السيطرة على إدارة هذه المشروعات 
 متغيرة بغرض التوظيفو للمستثمرين من خارج الدولة تملك أصول ثابتة  السماح»أيضا يمكن تعرفه و 

دخول شركاء في شركات لتحقيق عدد من األهداف  أواالقتصادي في المشروعات المختلفة أي تأسيس شركات 
 3.«المختلفةاالقتصادية 

                                                           
هـ  1431 – 2014لى األو الطبعة ، االقتصادو دور االستثمار األجنبي المباشر في التنمية ، عبد الرزاق محمد حسن الجبوري 1

 .33-32ص: ، عمان
 2010، مصر، االسكندرية، الفكر الجامعي دار، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، مر هاشم محمد صدقةع 2

 .10-09ص: 
 .24ص:، 2000، مصر، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، التسويق الضريبيو االستثمار الدولي ، فريد النجار 3
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اء كان ثمر أجنبي سو قيام مستهو ومن خالل التعاريف السابقة نستخلص أن االستثمار األجنبي المباشر      
ملكه بحيث يخضع هذا المشروع لسيطرته وتوجيهه من خالل ت ،طبيعيا بالقيام بمشروع خارج بلدهأو شخصا معنويا 

وسيلة  وكما يعتبر االستثمار األجنبي المباشر ،امتالك جزء منه فقط تخول له الحق في اإلدارة والرقابةأو للمشروع 
 يقية.التسو و جيا وتوفير مناصب عمل وتقديم الخبرات اإلدارية والفنية من وسائل نقل المعرفة والتكنولو 

 مبادئ االستثمار األجنبي المباشر.و المطلب الثاني: أهمية 

 ل: أهمية االستثمار األجنبي المباشر: األوالفرع 
 يمكن إبراز أهمية االستثمار األجنبي المباشر في النقاط التالية:

 اشر على توفير احتياطيات من العمالت األجنبية الالزمة لعملية التنمية يعمل االستثمار األجنبي المب
ط تجارب تلك الدول من خالل تنشيو االقتصادية فضال عما يترتب عليه من أثر إيجابي على اقتصاد 

 ومن ثم زيادة نصيب الدولة من العمالت األجنبية. ،التبادل التجاري وزيادة صادراتها

 صفة عامة أداة رئيسية لنقل التكنولوجيا الخدمية إلى الدول المستقطبة لالستثماريعد االستثمار األجنبي ب، 
ويتم ذلك من خالل القيام االستثمار األجنبي بتقديم حزمة كاملة تشمل نظم وأساليب التخطيط والتنظيم 

 الجديدة. ةالمعرفو واإلنتاج والتسويق والمعرفة الفنية فضال عن تدريب العمال المحليين على المهارات 

  تستطيع الدول المضيفة لالستثمار األجنبي زيادة مواردها المالية وذلك عن طريق ما تفرضه من ضرائب
 على الشركات المستثمرة.

  تعمل رؤوس األموال األجنبية على التخفيف من حدة البطالة وخاصة في البلدان النامية وذلك بتشغيل
 اؤها.األيدي العاملة في المشروعات التي يتم إنش

  ره والخدمات األساسية مما ينعكس بدو  االرتكازيةبناء الهياكل و تقوم رؤوس األموال األجنبية على تأهيل
  1تأمين حاجات السكان ورفع مستوى المعيشة.و توسيع الطاقة اإلنتاجية و على مستوى األداء االقتصادي 

 الفرع الثاني: مبادئ االستثمار األجنبي: 
التناسق و ستثمار األجنبي المباشر على عدد من المبادئ األساسية بدآ من مبدأ الشفافية       بشكل عام يقوم اال     

  2هم كاآلتي:و لة حركة رأس المال إلى مبدأ االستقرار هو إلى مبدأ س

 

 

                                                           
ر دورها في تحفيز االستثمار األجنبي المباشو البيئة االستثمارية  ،ية هالل التميميسعد ،كاظم سعد األعرجي ،كاظم أحمد بطاطا 1
 21-20األيام، عمان، األردن، ص:  دار ،2017لى األو الطبعة ، االقتصاديو النمو 
 سالة ماجستيرر  ،دراسة حالة الجزائر خالل التسعينات، ة في جلب االستثمار األجنبي المباشريدور التحفيزات الجبائ، رشيد معزوز 2

 .08ص:  ،2001 ،جامعة البليدة ،غير منشورة ،علوم التسييرو كلية العلوم االقتصادية 
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 التناسق:و ال: مبدأ الشفافية أو 
تمييز  متوفرة بصفة عادية دون محيطه يجب أن تكونو يقصد بهذا المبدأ أن المعلومات المتعلقة باالستثمار      

م ومثل هذه العملية في الدول النامية تتطلب بالضرورة تقنين نظام اإلعال ،بدون تكلفة لجميع المستثمرين األجانبو 
 اآللي.

 لة حركة رأس المال:هو ثانيا: مبدأ س
 الفوائد الناجمة عنو ل وقد تم إدماجه من أجل ضمان حرية تحويل رأس الما ،وهذا المبدأ مرتبط برأس المال     

 ولتطبيقه يشترط مبدأين: ،ارتباطه مع العالم الخارجي
  مبدأ تلقائية تحويل رؤوس األموال وفوائدها المتعلقة باالستثمارات األجنبية وتحويلها بكل حرية بدون تسريح

 مسبق.

 .مبدأ حرية الدخول إلى سوق العملة الصعبة 

 ثالثا: مبدأ االستقرار: 
المبدأ دورا هاما لترقية العالقات االقتصادية والسياسية للبلد مع العالم الخارجي نتيجة لوجود مخاطر  يلعب هذا     

 متعددة يمكن أن تهدد استقرار وترقية االستثمار األجنبي منها:
  التأمينو مخاطر نزع الملكية. 

 .مخاطر الحروب واالنتفاضات األهلية 

 .مخاطر تحويل رأس المال والعملة الصعبة 

 عيوب االستثمار األجنبي المباشر.و مزايا و المبحث الثاني: أشكال 
بما تقتضيه حاجة هذه الدول      ،أشكال االستثمار األجنبي المباشر في تغير مستمر في الدول النامية     

ومصلحة الشركات متعددة الجنسية. ويمكن رصد عدد من األشكال التي ظهرت نتيجة العولمة وانفتاح األسواق 
ا ولكن ال شك فيه أنه سوف يترتب على تلك االستثمارات مزاي، وغياب العوائق ووفرة الحوافز أمام التجارة الدولية

 ( القائم به.)البلدوعيوب على البلد المعني باالستثمارات والمستثمر 

 ل: أشكال االستثمار األجنبي المباشر. األوالمطلب 
الساحة االقتصادية والتي ميزت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر أدت  إن التوجهات والتطورات التي عرفتها     
 ر أشكال مختلفة نوضحها فيما يلي:هو إلى ظ
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  1:االستثمار المشترك -1
 أكثر من بلدين عن طريق شركة دولية النشاط أواالستثمار الذي يقوم على مبدأ الشراكة بين طرفين هو      

 مالية.و تصادية تندرج فيها عمليات إنتاجية وتسويقية يحدث ذلك في شكل مشروعات اقو 
ويرى بعض االقتصاديين أن عملية المشاركة ال تقتصر على المساهمة في رأس المال بل تمتد إلى اتخاذ 

 العالمات التجارية.و براءات االختراع و القرارات واإلدارة 
بين مشروعين  اتحاد»المشترك على أنه:  االستثمار (OECDالتنمية )و االقتصادي  ناو التعوقد عرفت منظمة  
 .«يديره المشتركونو أكثر للقيام سويا بنشاط مشترك بواسطة كيان قانون مستقل ينشئه  أو

فالطرف  ،إن هذا النوع من االستثمارات يساعد كل شريك على االستفادة من المميزات النسبية للطرف اآلخر 
أما الطرف  ،الفهم ألسواق العمل المحليةو اإلجراءات و وبالقوانين  ،ليةالمحلي تكون له المعرفة التامة بالسوق المح

ة في مشروع كما أنه بالنسبة للطرفين فإن المشارك، الخبرة اإلدارية واإلنتاج المتقدمو اآلخر فلديه تكنولوجيا الصناعة 
 إقامة المشروع.مقارنة فيما إذ قام أحد الطرفين بمفرده ب، جديد تساعد على تقليل رأس المال المطلوب

 من أهمها:و إن عملية االستثمار المشترك مع الشركات العالمية له مميزات متعددة  
 استخدام أحدث التقنيات المتقدمة التي توصلت إليها الشركات األجنبية. -أ

 هذا ما يساعدها على المنافسة في األسواق العالمية.و  ،إنتاج سلع ذات جودة عالية  -ب

 هذا ما يساعد على االستفادة من اقتصاديات الحجم.و ، واسعة اإلنتاجبناء مشاريع اقتصادية   -ت

الوقود بأسعار مناسبة مما ينعكس إيجابيا على هيكل و لية األو حصول الشركات األجنبية على المواد   -ث
 تكاليف اإلنتاج.

 التسويق واإلدارة الصناعية.و تدريب الكوادر المحلية بشكل منظم ومكثف في حقول اإلنتاج   -ج

ادة رأس مال المشروع بقدر كبير وبذلك نقل مخاطر االستثمار وأعبائه على المستثمر األجنبي زي  -ح
باإلضافة إلى ما تقدم فإن االستثمارات المشتركة تكون بمنأى عن التقلبات السياسية  ،االقتصاد الوطنيو 

 ل اإلنتاجللتجارة وعواموال تحتاج هذه المشروعات التحرير الكامل  ،وأكثر مرونة في عملية االتفاق عليها
 بل تتطلب عملية التحرير في أفضل األحوال المنتجات وعوامل اإلنتاج الخاصة بهذه المشروعات فقط.

 :األجنبياالستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر   -2

جد يث ال يو ح ،هذا النوع من االستثمار من أكثر أنواع االستثمارات تفضيال لدى الشركات متعددة الجنسيات 
وقد تقوم بنقل اإلدارة والتنظيم والكوادر وتستقدم التكنولوجيا  ،وتملك الشركات كامل االستثمارات ،شريك وطني

اآلالت من البد األم إلى البلد المضيف الذي يقتصر دوره على استضافة هذه االستثمارات وتقديم ما نحتاج إليه و 
 ا يحتاجه المشروع.غير ذلك ممو عمالة رخيصة  أوتسهيالت أو من مساعدة 

                                                           
 .43-41ص سابق،  مرجع ،عبد الرزاق محمد حسين الجبوري 1
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خاصة البلدان النامية تتردد كثيرا بل ترفض سيطرة الشركات متعددة و في المقابل فإن البلدان المضيفة و  
سيلة لجذب بل صار و  ،إال أن الواقع يشير انتشار هذا النوع من االستثمار في الدول النامية ،الجنسية على أسواقها

وذلك بزيادة حدة المنافسة بين الدول النامية بل حتى الدول المتقدمة  ،شرةالمزيد من االستثمارات األجنبية المبا
 .1وبذلك أخذت الدول بالتصريح للشركات متعددة الجنسية بالتملك المطلق لمشروعات االستثمار فيها صناعيا
  االستثمارات في المناطق الحرة -0

و أ" تقع عموما قرب الحدود البرية  ،طق محددةشكل من أشكال االستثمار األجنبي المباشر المرتبط بمناهو      
جراءات الرقابة على اإلدارة الخارجية فيما يخص المواد و تستفيد من االعفاءات الجمركية  البحرية، لية و األا 

 المدخالت التي تدخل في هذا المجال".و 
منطقة الحرة هي مجال " إن الthieny showl-pascal losot" م المناطق الحرة نأخذ تعريفهو لتوضيح مفو      

التجارية تستفيد من نظام خاص في مجال الضريبة والتي تكون منخفضة  أوجغرافي محدود أين األنشطة الصناعية 
هي مساحة أين البضائع المادية تدخل وتخزن بكل و  ،في الغالب تكون منخفضة من الناحية القانونيةو  ،ملغاة أو

ية في حال الرسوم الجمركو بأن بضائع المنطقة الحرة تخضع للرقابة حرية بشرط أن تكون موجهة للتصدير علما 
  .2ما إذا أدخلت لإلقليم الجمركي الوطني للبلد المتواجد فيه

 االستثمار في مشروعات البنية األساسية المحولة:    -0

ساسية على أن عاما في مجال البنية األ 10إلى  20 بين:ما  حاو تتر يكون في شكل عقود امتياز لمدة معينة      
 ،تحويلوالتشغيل وال أي المشروعات القائمة على البناء ،الحكومةأو يعود المشروع في نهاية العقد إلى المجتمع 

 حيث الحكومة تحتاج إلى استثمارات ضخمة يصعب ،وهي ذات اتجاه يفيد الطرفين الحكومة والمستثمر األجنبي
ا نجد المستثمر األجنبي يرى أن تلك المشروعات ذات جدوى عليها تمويل تلك االستثمارات من الموازنة بينم

 اقتصادية خالل فترة االمتياز.
 الشركات المتعددة الجنسيات كإحدى صور االستثمار األجنبي المباشر: -5

 ة نسبياية المباشرة األكثر أهميحيث تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات أحد أهم أشكال االستثمارات األجنب 
مناطق التي وتعمل على االستثمار في ال ،أقاليم العالم المختلفة ومثابة القاطرة التي تجري وراءها نححيث تعتبر ب

تع تحقيق ذلك الهدف معتمد على المزايا التي تتمو ومراكز إنتاجها  ،ترتفع فيها معدالت الربح مع تنوع نشاطها
   3بها.

                                                           

 .43-42ص  سابق، مرجع، عبد الرزاق محمد حسين الجبوري 1 

 2002 ،الجزائر ،دار الكاتب، رية العامة للمناطق االقتصادية الحرة(التطورات العالمية في االقتصاد الدولي )النظ ،مراد محمودي 2 
 .33ص 

صص اقتصاد تخ ،وحة دكتوراه في العلوم االقتصاديةطر أ، جدواه في الجزائرو محددات االستثمار األجنبي المباشر ، عبد الحق طير 3
دارة المنظماتو تطبيقي  ص: ، 2018 رالجزائ، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح ،تسيير كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم، ا 

17. 
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 المشروعات:أو عمليات التجميع  -0

نبي إذ يقوم الطرف األج، بين الطرف األجنبي والطرف المحلي اتفاقيةكون على شكل إن هذه المشروعات ت     
في  الطرف المحلي فيقوم بتجميع ذلك المنتج أوبتزويد الطرف المحلي بمكونات منتوج معين كصناعة السيارات 

 .1يطورهو بلده 

 عيوب االستثمار األجنبي المباشر:و المطلب الثاني: مزايا  
 المصدرةو سهم مشروعات االستثمار األجنبي المباشر في تحقيق العديد من المزايا للدول المضيفة يمكن أن ت     
 من مجموعة من العيوب لكال البلدين. وأنها ال تخل كما

 ل: مزايا االستثمار األجنبي المباشر:األوالفرع 
 .الدول المصدرة له أيضاو ه لالستثمار األجنبي المباشر فوائد عديدة تجنيها كل من الدول المضيفة ل     

 2على مستوى الدول المضيفة: -1

  رؤوس األموال األجنبية التي تمثل محورا  أويعد هذا االستثمار مصدرا مهما للحصول على العمالت
 رئيسيا ألي برنامج تنموي في البلدان النامية؛

 مال في المستقبل؛يمكن أن يؤدي االستثمار األجنبي المباشر إلى خلق طبقات جديدة من رجال األع 

  المتطورة إلى البلدان المضيفة؛ و حيويا للتكنولوجيا الحديثة و تعد هذه االستثمارات مصدرا فعال 

 وبالتالي المساعدة في إعادة توزيع الثروة والدخل بما يحقق العدالة االجتماعية؛  ،خلق فرص عمل جديدة 

  مستويات الكفاءة اإلنتاجية؛  الذي يؤدي إلى ارتفاعو  ،تدريبهاو تنمية الموارد البشرية 

 وهذا ما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات؛  ،فتح أسواق جديدة للتحدي 

 إذ أن وجود الشركات األجنبية قد يساعد في كسر حدة االحتكار لبعض الشركات  ،تنمية المنافسة المحلية
 الوطنية؛

 على مستوى الدول المصدرة:  -2

 ر األجنبي المباشر من عدة مزايا منها ما يلي: تستفيد الدول المصدرة لالستثما     
 الحصول على الموارد الخام من الدول المستثمر فيها ألجل استخدامها في صناعتها؛ 

  بضائع الشركات األجنبية خاصة لتسويق فائض كبير من السلع الراكدة و إيجاد أسواق جديدة لمنتجات
 التي ال تستطيع هذه الشركة تسويقها في مواطنها؛و 

 االستفادة من ميزة انخفاض عناصر التكلفة في الدول المستثمر فيها كأجور العمال؛ 

                                                           

 .31ص ، 2012، مكتبة المجتمع العربي ،البيئة االستثمارية ،فاضل محمد العبيدي 1 

دور الحوافز الضريبية في جذب االستثمار األجنبي المباشر مع إشارة للتطبيقات  ،جمال الحاج ياسينو  آل زيارة كمال عبد حامد 2
 .46-41ص: ، 2010الخاص ببحوث المؤتمر القانوني السابع، العدد ، مجلة رسالة الحقوق، ة في العراقالتشريعي
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  االستفادة من قوانين تشجيع االستثمار واإلعفاءات الضريبية في الدول المضيفة التي تمنحها كثيرا الدول
 المستثمرة فيها من أجل جذب االستثمارات األجنبية إليها؛

  من عملياتها داخل مواطنها؛تحقيق أرباح تفوق بكثير أرباح 

 بسبب  ذلكو  ،نوع الخدمةو األسعار و لة منافسة الشركات المحلية والصناعات المحلية من حيث الجودة هو س
 تملكها للتكنولوجيا المتقدمة ووفرة رأس المال لديها؛

 عيوب االستثمار األجنبي المباشر: الفرع الثاني:
يوب التي من مجموعة من الع وستثمارات األجنبية المباشرة فإنها ال تخلبالرغم من المزايا التي تتمتع بها اال     

 تعرقل فعالية االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول المضيفة نذكر منها ما يلي: 

 1على مستوى الدول المضيفة: -1

 نها:العيوب من بيبالرغم من المزايا المشجعة لجلب االستثمار األجنبي المباشر إال أنه يعاني من مجموعة من 
 لسوق خاصة في ظل عدم توافرها في ا، قيام المستثمرين األجانب باستيراد متطلبات االستثمار من الخارج

لذي األمر ا ،ينعكس ذلك سلبا على الميزان التجاريو  ،والذي يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات، المحلي
 يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات ككل؛

 ل مزاحمة االستثمار المحلي في الدو  أوألجنبي المباشر إلى تناقص االستثمار المحلي يؤدي االستثمار ا
 المضيفة بدال من أن يشجع على المزيد من االستثمارات المحلية؛

  مكانيات تلك الدول؛و يتوقف الدور اإليجابي لالستثمار األجنبي على مدى ظروف  ا 

 ايدت مبيعاتها السنوية عن مبيعات الشركات المحلية؛خاصة إذا تز  ،التدخل من النواحي السياسية للدولة 

  منح مثيالتها في الدول المضيفة فيما يتعلق باألجور إذ يو تمييز الشركات األجنبية بين العمالة األجنبية
 العاملون األجانب أجور عالية مقارنة بعمال الدول المضيفة؛

 الملوثة للبيئة؛ تركز االستثمار األجنبي المباشر أحيانا في بعض الصناعات 

 على مستوى الدول المصدرة: -2

 تتمثل أهم عيوب االستثمار األجنبي المباشر على مستوى الدول المصدرة فيما يلي:      
 قدرة الطرف الوطني على إقصاء الطرف األجنبي من المشروع إذا أراد ذلك؛ 

  الشركة األم؛ شروطا صارمة على تحويل األرباح إلى أوتفرض الدول المستثمر فيها قيود 

  التصفية الخيرية الناجمة عن عدم االستقرار في النصوصو المصادرة و كثرة المخاطر غير التجارية كالتأمين 
 بسبب عدم االستقرار السياسي؛أو التشريعية 

  ة؛اإلعفاءات الضريبيو التمييز بين المستثمرين المحليين من خالل الحوافز الخاصة باالستثمار 

                                                           
علوم تسيير و  كلية العلوم االقتصادية والتجارية ،مذكرة ماجستير ،االقتصادي في الجزائرو النمو االستثمار األجنبي ، كريمة قويدري 1

 .16-14ص:  ،2011-2010 ،الجزائر ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقايد
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 غيرها الناجمة من عدمو الكوارث الطبيعية و غير التجاري كاالضطرابات الداخلية  ارتفاع درجة الخطر 
 الحروب األهلية؛   أواالجتماعي  أواالستقرار السياسي 

 دوافع االستثمار األجنبي المباشر.و محددات  المبحث الثالث:
 ل: محددات االستثمار األجنبي المباشر.األوالمطلب 
تعتبر هذه و  الدولة األم بعوامل مختلفةو ر األجنبي المباشر لدى المستثمر األجنبي ترتبط محددات االستثما     

ين سواء قدوم مستثمر  انتظارالتي ال يمكن في حالة عدم توفرها و المحددات مهمة في جذب االستثمارات األجنبية 
 .أو أجانبكانوا وطنيين 

 ل: المحددات االقتصادية:األوالفرع 
 فالسوق ذات ،مكانية الوصول إليه من المحددات المهمة لالستثمار األجنبي المباشريعد حجم السوق وا       

م من أسواق أخرى كبيرة ويعتمد حجأو الحجم الصغير ال تشجع على االستثمار إال إذا كان قريبا من المواد الخام 
  معدالت نموهو محلي اإلجمالي يعبر عنه بالناتج الو  ،السوق على المساحة وعدد السكان والقوة الشرائية للمواطنين

فالبلد الذي يكون معدل نموه االقتصادي مرتفع يتالءم مع أهداف الشركات األجنبية التي تسعى لتحقيق األرباح 
قامة المزيد من المشاريع االستثماريةو  نما التصدير و ويكون هدف المستثمرين ليس فقط اإلنتاج للسوق المحلي ، ا  ا 

 1لألسواق الخارجية.

 الثاني: المحددات السياسية: الفرع
في مقدمة هذه  يأتيو تلعب العوامل السياسية دورا ال يمكن االستهانة به في التأثير على اتجاه االستثمارات      

يتوقف عليه و فتوافر استقرار النظام يعتبر شرطا أساسيا ال يمكن االستغناء عنه  ،العوامل درجة االستقرار السياسي
 .2ذا كانت المردودية المتوقعة لالستثمار كبيرة فال يمكن االستثمار في ظل غياب استقرار سياسيفحتى إ ،االستثمار

كذلك من العوامل السياسية التي تتحكم في انتقال االستثمارات األجنبية طبيعة العالقات السياسية القائمة بين      
أيضا و لمصدرة الدولية التي تتبعها الدول ا ستراتيجيةاالكذلك  ،البلد المستورد لهاو البلد المصدر لهذه االستثمارات 

 الدولة الديمقراطية توفر قدرا من األمان لرأس المال الوطني ،طبيعة النظام السياسي الذي تنتهجه الدولة المضيفة
تثمر يشعر مما يجعل المس ،احترام الحقوق وثبات التشريعاتو تتسم سياستها بالوضوح و  ،األجنبي على حد سواءو 
 األمان مما يشجعه على استثمار أمواله في تلك الدولة.ب

                                                           
 .73-72ص:  مرجع سابق، ،د. عبد الرزاق محمد حسين الجبوري 1
 161ص:  ،األردن ،التوزيعو دار الثقافة للنشر  ،إدارة األعمال الدولية ،زاهد محمد ديري 2
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 المؤسسة: و الفرع الثالث: محددات البيئة 
المؤسسة دور فعال في حركة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر حيث كل ما قام و تلعب المحددات البيئية      

ثمار األجنبي كلما كان ذلك جاذبا له مساعدة االستو العادات اإليجابية و النظام البيئي على مجموعة من القيم 
ستثمار األجهزة القائمة على إدارة االو ما يتعلق بالنظام المؤسسي فيتكون من النظام اإلداري أما في ،العكس صحيحو 
دم وجود عو وضوحها و لة إجراءات هو كلما كان النظام اإلداري يتميز بسو نظم المعلومات االستثمارية و المنظمين و 

 العكس صحيح.و كلما أدى ذلك إلى جذب االستثمار  تعقيدات مدارية
تجهت إلى االتنظيمية و و ر بالكفاءة اإلدارية في نفس الوقت كلما تميزت األجهزة القائمة على إدارة االستثماو      

ما العكس صحيح أما عن المنظمين فكلو تطبيق مبدأ ال مركزية إدارة االستثمار كلما أدى ذلك إلى جذب االستثمار 
 ما يتعلق بنظم المعلومات االستثمارية فكلماأما في ،ر عدد كافي من المنظمين كلما أدى إلى جذب االستثمارتوف

ت المناسب كلما في الوقو بالدقة المناسبة و المعلومات االستثمارية بالصور التفصيلية المطلوبة و أتيحت البيانات 
 .  1العكس صحيحو أدى إلى جذب االستثمار 

 لمحددات القانونية:الفرع الرابع: ا
 لمباشرةامسايرة للتطورات الدولية يعتبر حافزا لجذب االستثمارات األجنبية و إن تبني الدولة لقواعد قانونية مرنة      
اعتبار أن المحددات القانونية أصبحت أحد العناصر األساسية في تحسين مناخ االستثمار كونها تمنح الثقة  على
ادي بحيث جه النشاط االقتصأو يمثل اإلطار القانوني الكيان الحاكم لكافة و ، مر األجنبيالضمانات الالزمة للمستثو 

 2:يلي فيماذلك لعدة أسباب نوجزها و تباين توجهات المشرع و تختلف من دولة إلى أخرى نظرا الختالف 
  ى حاجتها دمو  أو التكنولوجياالظروف االقتصادية السائدة مثل احتياج الدولة المضيفة للقطاع األجنبي

 الستغالل الموارد الطبيعية.

  الحاجة لتشغيلها.و مدى توفر اليد العاملة الوطنية 

  االستثمارية. مدى استجابته لمنتجات المشاريعو حجم السوق المحلي 

  مشرع.تنعكس بالضرورة على ما يقرر الو الظروف السياسية السائدة في الدولة على السياسات االقتصادية 

  3إلطار التشريعي محفز لجذب استثمارات األجنبية المباشرة ال بد من توفر المقومات التالية:لكي يكون او      
 نظيمات الدولية.والت وجود قانون موحد لالستثمار يتميز بالوضوح واالستقرار والشفافية ومتوافق مع القواعد 

                                                           
مصرية لالقتصاد الجمعية ال ،413العدد  ،مجلة مصر المعاصرة ،محددات االستثمار الخاص في االقتصاد المصرفي ،سامية عمار 1

 .1993القاهرة  ،التشريعو اإلحصاء و السياسي 
  10لعدد ا ،مجلة الباحث ،طرق تقييمها في الجزائرو ت األجنبية المباشرة االعوامل المحفزة لجذب االستثمار  ،بولرباح غريب 2 

 .102ص ، 2012
كوريا  ،ركيات ،مصر ،دراسة مقارنة ،البيئة العربية غير المباشر فيو محددات االستثمار األجنبي المباشر ، أميرة حسب هللا محمد 3

 .27ص:  ،2001-2004 ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية ،الجنوبية
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 .وجود ضمانات كافية لحماية المستثمر من المخاطر السياسية 

 ي قادر على تطبيق القوانين وحل النزاعات القائمة بين المستثمر والدولة المضيفة بكفاءة وجود نظام قضائ
 عالية.

 المطلب الثاني: محفزات االستثمار األجنبي المباشر.
 وهناك عدة حوافز يمنحها البلد لغرض جذب االستثمار األجنبي المباشر والتي يمكن تلخيصها على النح     

 التالي: 
 تثمارها بزيادة إعادة اس أوة للمستثمر األجنبي في تحويل نصيبه من األرباح الصافية المتحققة إعطاء الحري

 بإنشاء مشروع آخر جديد. أورأس مال المشروع 

 األجنبي االستثناءات الالزمة من بعض أحكام القوانين المتعلقة بتنظيم التعامل بالنقد  منح المستثمر
 يسمح له العمل في ظروف مالئمة لطبيعة المشروع الخاص. بماو التصدير و االستيراد و األجنبي 

 العاملين و  على البلد المضيف أن تكون تشريعاته واضحة في مسألة تنظيم العالقة بين المستثمر األجنبي
استثنائه من قوانين العمل المتعلقة  أوأن يحدد بصفة جلية مدى خضوع هذا المستثمر و في المشروع 

فضال عن  ،األرباحو متطلبات اشتراك العاملين في اإلدارة و التأمينات االجتماعية  نظمو بإجراءات التعيين 
 تجديدها.و ضرورة تبسيط إجراءات اإلقامة 

 وفقا  الدولة المضيفة إماو األجنبي زعات قد تنشأ بين المستثمر تحديد إجراءات مقبولة لتسوية أية منا
ركز الدولي وفقا ألحكام الم أوالدولة المضيفة و جنبي لالتفاقيات الثنائية السارية بين دولة المستثمر األ

 لتسوية منازعات االستثمار.

 االعتبار تقديم  تأخذ في ،ضرورة استكمال كل ما تقدم بتشريعات قانونية مبنية على سياسة ضريبية رشيدة
  1تشجيع لالستثمار األجنبي المباشر.و بما يشكل عامل جذب و التسهيالت والحوافز الضريبية 

 لمطلب الثالث: دوافع االستثمار األجنبي المباشر.ا
ث لكل حي، من خالل هذا المطلب سنتطرق إلى الدوافع الكامنة من وراء اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر     

كما تجعل  ،الدولة المضيفة دوافع تجعل هذه األخيرة تستقطب االستثمار األجنبي المباشرو من المستثمر األجنبي 
 يرغب في االستثمار فيها.ل األو 
 

                                                           

دور الحوافز الضريبية في جذب االستثمار األجنبي المباشر مع إشارة للتطبيقات  ،جمال الحاج ياسين ،كمال عبد حامد آل زيادة
-47ص: ، 2010جامعة أهل البيت ، العدد الخاص ببحوث المؤتمر القانوني السابع، وقمجلة رسالة الحق، التشريعية في العراق

48. 
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 ل: دوافع الدول المضيفة له:األوالفرع 
 يمكن تلخيص هذه الدوافع في النقاط التالية:      
 جعل المستثمر األجنبي يساهم في إيجاد حل ممكن لمعالجة البطالة المحلية التي تتخبط فيها هذه الدول 

ستثمارية تكون قادرة على خلق مناصب شغل ذلك من خالل إقامة المشاريع االو سبيل منه لتقليصها  أو
 جديدة.

  ا مختلف المعارف بغية االستفادة منها لخلق تكنولوجيو دوافع الحصول على مستوى معين من التكنولوجيا
 تحقيق تقدم اقتصادي مستمر من جهة أخرى.و ذاتية من جهة 

  حسين لتكنولوجية قد يؤدي إلى تالمعارف او إلى جانب ذبك فقد يتجسد هذا الدافع في أن اكتساب المهارات
 الوضع التنافسي لهذه الدول مقارنة بالدولة األم.

  اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر قد يكون بدافع إحالل اإلنتاج المحلي للدولة المضيفة محل الواردات
 من جهة أخرى بناء اقتصاد تصديري قوي بتنمية تجارتها الخارجية.و هذا من جهة 

 التي تتجلى و تتسارع الدولة المضيفة إلى تشجيع االستثمار األجنبي المباشر بدافع أهميته  إلى جانب ذلك
محمودة العواقب مقارنة بالقروض الخارجية و من خالل أنه يعتبر بمثابة وسيلة تمويلية خارجية بديلة 

  1تكملة للموارد المحلية.و منعش لالستثمار المحلي و 

 جنبي.الفرع الثاني: دوافع المستثمر األ
 يمكن أن تندرج دوافع المستثمر األجنبي في النقاط التالية:      
  ل األهداف التي يسعى المستثمر إلى تحقيقها الحصول على المواد الخام من الدولة المستثمرة فيها أو من

 ألجل استخدامها في صناعتها.

  يفة رة التي تمنحها الدولة المضاإلعفاءات الضريبية المقر و االستفادة من القوانين المشجعة لالستثمار
 للمستثمرين من أجل جذب االستثمارات األجنبية إليها.

  بضائع الشركات األجنبية خاصة لتسويق فائض كبير من السلع الراكدة و إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها
 التي ال تستطيع هذه الشركات تسويقها في موطنها.و 

 أغلب الدول المستثمرة فيها حيث أن أجرة األيدي العاملة عادة و ة االستفادة من ميزة هامة في الدول النامي
كلفة النقل تو كذلك تكلفة الحصول على المواد الخام و ما تكون منخفضة بالنسبة للدول المتقدمة صناعيا 

 هدف يسعى المستثمرين للحصول عليه.و بالتالي عامل مشجع أيضا لالستثمار و ضئيلة 

  احها من عملياتها أرب المستثمرة تحقيق الربح في الدول المضيفة يفوق بكثيرومن أهداف الشركات األجنبية
 داخل مواطنها.

                                                           
 لسعوديةا المملكة العربيةو  ،مصر، أهمية االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر مع دراسة مقارنة بين الجزائر، فارس فيصل  1

 .47-46، فرع التحليل االقتصادي، جامعة الجزائر، ص أطروحة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتورة، قسم العلوم االقتصادية
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 لة قيام الشركات األجنبية منافسة الشركات المحلية من حيث جودة اإلنتاج وانخفاض األسعار هو س 

 وفرة رأس المال لديها.و ذلك بسبب تملكها للتكنولوجيا المتقدمة و أنواع الخدمة و 

 شركات األجنبية من استثماراتها في الدول المضيفة من قلة المخاطر إذا أنه كلما توزعت وانتشرت د اليتستف
 1االستثمارات على عدد أكبر من الدول كلما قلت بالتالي مخاطر هذه االستثمارات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2006، جامعة بغداد، االقتصادو كلية اإلدارة ، عهدوافو االستثمار أهدافه ، حاتم فارس الطعان 1
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 خالصة الفصل:
نا ية لالستثمار األجنبي المباشر اتضح لمن خالل دراستنا في هذا الفصل وتطرقنا إلى المفاهيم األساس 

ا تعطي صاحبهو ، عبارة عن حركة انتقال رؤوس األموال من دولة إلى أخرى هو أن االستثمار األجنبي المباشر
يتخذ مجموعة من المحددات و يكون في عدة أشكال و ، كليا أوحق التملك واإلدارة للمشروع االستثماري جزئيا 

ونرى بوضوح سعي جميع البلدان خاصة البلدان النامية إلى ، ل في األسواق الدوليةوالمحفزات والدوافع للدخو 
 تحسين بيئتها االستثمارية قصد جذب المزيد من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلطار النظري  : ثانيالفصل ال
 االقتصاديو  للنم
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 تمهيد: 
 التي تستدعي الدول أيا كان نظامها االقتصاديو قتصادية من أهم أهداف السياسة اال االقتصادي والنم يعتبر     

 التخلف التي بلغها. أووأي كانت مرحلة التقدم 
اجتماعية و إلنجازها عوامل اقتصادية  تتضافر ،متشابكةو االقتصادي بأنه حصيلة علمية معقدة  وويتصف النم     

 .زهااو تجو الدول على تخطيها  خارجية تعمل مختلفو تعيقها عقبات داخلية كما  ،مؤسسيةو سياسية و 
تخذي مو باهتمام مصممي السياسات االقتصادية  حظيتاالقتصادي من القضايا البارزة التي  ويعد النمو      

ة كمؤشر عام يشير إلى طبيعة الحالة االقتصادي ويبرز النمو النامية على حد سواء و القرارات في البلدان المتقدمة 
 إذ ال يمكن تصور عملية تنمية اقتصادية من، ضعية باقي المؤشرات االقتصاديةيعكس إلى حد كبير و و القائمة 

لمؤشرات من بين أهم اهو االقتصادي فمتوسط الدخل الحقيقي للفرد  ومستمرة من النمو دون تحقيق معدالت عالية 
 رفاهيتهم.و د اتخلفها إذ بارتفاعه يعطي داللة على تحسن الوضع المعيشي لألفر و التي تفرق بين تقدم الدولة 

 ومحيث ترجع الدراسات الكالسيكية الن ،االقتصادي وكبيرا بإشكالية النم اهتمامالقد اهتم االقتصاديون و      
 اإلضافةبوالسياسات االقتصادية المتبعة من طرف الدولة  ،رأس المال التكنولوجيو االقتصادي إلى عاملي العمل 
نما يجب و ، مرتفع فقط وكما أنه ال يكفي تحقيق معدل نم، افيةحتى ثقو اجتماعية و إلى عوامل أخرى سياسية  ا 

 هذا المعدل في األجل الطويل. استدامةالحفاظ على 
 التي تتمثل في:و من خالل الفصل الثاني سوف نتطرق إلى ثالث مباحث و 

 االقتصادي. ول: مفاهيم أساسية حول النماألوالمبحث 
 الحديثة.و ة النيوكالسيكي والمبحث الثاني: نماذج النم

 .ومحدداتهاالقتصادي  والمبحث الثالث: مقاييس النم
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 االقتصادي. ول: مفاهيم أساسية حول النماألوالمبحث 
لويات التي تسعى لها حكومات الدول على األو االقتصادي ضمن  ويعد هدف تحقيق معدالت موجبة للنم     

لنامية والمتخلفة التي تسعى دوما إلى تحقيق التنمية االقتصادية خصوصا عندما يتعلق األمر بالدول او ، اختالفها
 هو صادي االقت وفالنم ،اجتماعيةو الخروج من دائرة التخلف ومحاربة الفقر وما يصاحبه من معضالت اقتصادية و 

أما  كان دعن نسبة الزيادة السنوية المسجلة في قيمة الناتج الداخلي الخام ألي اقتصا م الكمي المعبرهو ذلك المف
الثقافية وحتى و الكيفية على غرار الجوانب البشرية  أوالمسجل في المؤشرات النوعية و التنمية فهي التحسن الملحوظ 

 البيئية ...إلخ.
االقتصادي إلى ظاهرة اإلنتاجية في السوق واالرتفاع في معدل الناتج المحلي االجمالي  وحيث يشير النم     

(GDPبناء .) ملية أحد جوانب عهو االقتصادي  والخبير االقتصادي "أمارتياسن"* إلى أن: النم على ذلك يشير
 التنمية االقتصادية.

 االقتصادي. ول: تعريف النماألوالمطلب 
 االقتصادي بسبب كثرة النظريات القائم عليها. وتختلف تعاريف النمو تتعدد      
 جمالي خالل فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنةفي الناتج القومي اال ومعدل النم هواالقتصادي:  والنم 

في دخل الفرد الحقيقي خالل فترة محدودة دون أن يصاحب ذلك أي تغيرات  ارتفاعكما أنه عبارة عن مجرد 
 . 1بنيانية

  هو و التوسع في دخل الفرد من الناتج القومي الحقيقي  أويمكن أن يوصف بالتوسع في الناتج الحقيقي
يولد زيادة في الناتج القومي الذي يعمل على مواجهة المشاكل و عبئ ندرة الموارد  يخفف من بالتالي

 االقتصادية.
  لزمنا االقتصادي أيضا حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور ويعني النمو 

 2الدخل الفردي ممثل بالعالقة الرياضية الثانية. ومتوسط

 دخل الكلي ال     الدخل الفردي متوسط
 عدد السكان                            

شكله  ليس فيو االقتصادي يعني حدوث زيادة في الدخل الفردي الحقيقي  ومما يجب التأكد عليه أن النمو      
فالدخل النقدي يشير إلى عدد الوحدات النقدية التي يتسلمها الفرد خالل فترة زمنية معينة مقابل الخدمات ، النقدي

                                                           
 .98ص  ،األردن، عمان، الراية دار، 2011، لىاألو الطبعة ، شاملهوم مفو التنمية االقتصادية دراسات ، سهيلة فريد النباتي 1
، مصر    القاهرة، دار الفجر ،2018لى األو الطبعة  ،االقتصاديو النمو أثرها على التوازن و السياسات االقتصادية ، محمد شاهين د. 2

 .116ص 
في الهند، فاز بجائزة بنك السويد في علم االقتصاد المعروف  1933نوفمبر  3* أمارتياس: اسمه الكامل أمارتيا كومارسن، ولد في 

 لعمله عن المجاعة ونظرية تطوير اإلنسان والرفاه االقتصادي، وأساس الفقر والليبيرالية السياسية. 1998االقتصاد عام  بجائزة نوبل في
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أي أنه  ،ي الدخل النقدي مقسما على المستوى العام لألسعاراو يس هوأما الدخل الحقيقي ف، النتاجية التي يقدمهاا
             الخدمات التي يحصل عليها الفرد من إنفاق دخله النقدي خالل فترة زمنية معينة. و يشير لكمية السلع 

 سبق:يالحظ مما و 
 .1التضخم معدل-النقديعدل الزيادة في الدخل الفردي م االقتصادي الحقيقي  ومعدل النم

 " االقتصادي  والنم 1911" الحاصل على جائزة نوبل في االقتصاد سنة سيمون كازنتمن جانب آخر يعرف
وتستند هذه  ،بأنه: "ارتفاع طويل األجل في إمكانيات عرض بضائع اقتصادية متنوعة بشكل متزايد للسكان

 ى التقنية المتقدمة والتكيف المؤسسي واإليديولوجي المطلوب لها ".اإلمكانيات المتنامية إل

  إحداث أثر زيادات مستمرة في إنتاج الثروات المادية ' فقد عرفه انهكوزينش"أما االقتصادي األمريكي 
فضال عن التقدم التقني وكفاءة النظم االقتصادية هم  ،البشريو ويعتبر االستثمار في رأس المال المادي 

فرأس المال المادي والبشري يؤثر بشكل إيجابي على انتاجية العامل ، االقتصادي وادر األساسية للنمالمص
أما  ،التأهيل إلى الحد الذي يزيد من نسبة القوى العاملة اقتصادياو وتنمية القوى العاملة من حيث التدريب 

ن عنصر فضال ع، االبتكار أو اعاالختر أساليب تقنية جديدة من خالل  استخداميعني  هوالتقدم التقني ف
فتظهر كفاءتها من خالل نقل الموارد إلى المجاالت   أما النظم االقتصادية ،المخاطرة في المنشآت االنتاجية
 .2الوضع األمثل لإلنتاجو التي تحقق اقتصاديات الحجم 

 ة: يدور حول ثالث نقاط التالي وم النمهو ومن خالل هذه المفاهيم يمكن أن نستخلص أن مف 

 وة في نمأي أن الزياد، االقتصادي زيادة في الدخل الحقيقي الذي يتحصل عليه الفرد ويترتب على النم -
الدخل  ومعدل نم معدل النمو فإن:عليه و السكان  وإجمالي الناتج المحلي يجب أن تفوق الزيادة في نم

 السكاني. ومعدل النم -الوطني

اع أي يجب أن تكون الزيادة في الناتج أكبر من ارتف، يست نقديةلو أن تكون الزيادة في دخل الفرد حقيقية  -
 عليه يجب استبعاد أثر التضخم كما يلي: و ، المعدل العام لألسعار

 معدل التضخم. -الدخل الفردي النقدي ومعدل نم االقتصادي  ومعدل النم
نموا  دخل لسنة بسبب عارضأن تكون الزيادة في الدخل مستديمة فال يمكن اعتبار الزيادة الظرفية في ال -

 .     3م االقتصاديهو بالمف

د الموارد في حدو ، نسبة الزيادة المسجلة في قيمة الناتج المحلي هواالقتصادي  ويمكن أن نستنتج أن النمو 
 مما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني الحقيقي. ،المتاحة

                                                           
 .117ص ، مرجع سابق، االقتصاديو النمو أثرها على التوازن و السياسات االقتصادية ، محمد شاهين 1
 . etwww.alukah.n، شبكة األلوكة ،االقتصاديو النم، جالل خشيب 2

مذكرة تدخل  ،(2010-1900دراسة حالة الجزائر خالل الفترة ) ، االقتصاديو إسهام التعليم في النم، ولد عمري عبد الباسط 3
 .04ص ، 2011/2016، جامعة بومرداس، علوم التسييرو التجارية و كلية العلوم االقتصادية ، ضمن نيل شهادة الماجستير



 االقتصادي و. اإلطار النظري للنم...................................................: ............................الثانيالفصل  
 

20 

 االقتصادي. والمطلب الثاني: أنواع النم
  هي:و االقتصادي  ويمكن تمييز ثالث أنواع من النم     

 الطبيعي: وال: النمأو 
هي على و خالل مسارات تاريخية متعاقبة طبيعية و  ،في صورة عمليات موضوعية ويحدث هذا النوع من النم     

 التوالي:
 لى: هي عملية التحويل من قطاع تقليدي إلى قطاع حديث. األو العملية  -أ

 ية: هي عملية التراكم الرأسمالي لخدمة مختلف القطاعات.العملية الثان -ب

 ل في السوق بهدف المبادلة.و ار تدهو ظو ، العملية الثالثة: هي عملية يكتمل فيها االكتفاء الذاتي -ت

حسب و مع التمهيد لقيام سوق وطني  ،تكوين السوق الداخليو عملية خاصة بسيادة  هيو العملية الرابعة:   -ث
من  ،بسرعة كبيرة بالنسبة للبلدان الرأسمالية وة أعاله يمكن لها من دفع شرارة النمهذه العمليات المذكور 

ية لم تكتمل وصولها إلى في حين يالحظ أن المجتمعات النام، المعجلو خالل أثر كل من المضاعف 
 1مرونة. وذ وبهذا لم يكن هذا النمط من النم، الرابعةالعملية 

 العابر: وثانيا: النم
 عوامل طارئة عادة ما تكون عوامل رهو يأتي كنتيجة لظ هو الذي يفتقد إلى صفة الديمومة ف وك النمذل هوو      

يظهر في الدول النامية نتيجة الرتفاع مؤشرات إيجابية مفاجئة حول معامالتها  ومثل هذا النوع من النمو ، خارجية
مدة التي تعمل ثقافية جاو ب بنى اجتماعية هذا بسبو ، سرعان ما تتالشى بنفس الطريقة التي ظهرت بهاو الخارجية 

 بال تنمية. ونم رهو مما يؤدي إلى ظ، المعجلو على خلق آثار المضاعف 
 المخطط: وثالثا: النم

قوة  ترتبطو  ،متطلبات المجتمعو الذي يكون نتيجة عملية تخطيط شاملة الموارد  وعبارة عن ذلك النمهو      
تنفيذ كما ترتبط أيضا بفاعلية ال، واقعية الخطط المرسومةو رات المخططين وثيقا بقد ارتباطافاعلية هذا النوع و 
في عملية التخطيط في كافة مستوياته. حيث أصبح التخطيط االقتصادي أسلوب  رهو مشاركة الجمو المتابعة و 

 وثابة نممالمخطط ب والنمو الطبيعي  وتعتمد عليه معظم الدول للوصول إلى هدفها بهذا يمكن القول أن كل من النم
تمر مدة الذاتي إذا اس وذلك أن النم، العابر نموا يفتقد إلى صفة الحركة الذاتية وفي حين يعد النم، ذاتي الحركة

 2يتحول بالضرورة إلى تنمية اقتصادية بالمعنى الكامل للكلمة.و مضطرد  وطويلة يتحول إلى نم

 االقتصادي. والمطلب الثالث: أهمية النم
قدم مساعدات يو ، القتصادي ذات أهمية كبيرة بالنسبة لكافة الدول كونه يسهم في زيادة الدخلا ويعتبر النم     

هائلة لعدد كبير من مؤسسات شركات هذه الدول بالشكل الذي يقودها في نهاية األمر إلى تحقيق االكتفاء الذاتي 
                                                           

 .18-17ص ، 2000، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، اللغاتو التنمية إلى العولمة  ومن النم، البني حازمو حبيب كميل  1
 .28-26ص  نفس المرجع، 2
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أهداف  االقتصادي وللنمو ، شتهمهذا ما يساعد في تحسين ظروف معيو ، كما يساعد أيضا على زيادة دخل األفراد
 عديدة منها:

 دي إلى مما يؤ  فعال.و االقتصادي من معدل دخل األفراد بشكل سريع  وتقليل مستوى الفقر: يرفع النم
دولة في التسعينات أن مستوى الفقر في  14فقد أثبتت الدراسات التي أجريت على ، تخفيض مستوى الفقر

 . 01عند الزيادة في معدل دخل الفرد بنسبة  17إحدى عشر دولة قد انخفض بنسبة 
 من خالل توزيع الدخل فكلما كان، االقتصادي من مستوى دخل األفراد وإعادة تشكيل المجتمع: يعزز النم 

اة في و االمسو  ومع ضرورة عدم الربط بين النم، مقياس التشتت لتوزيع الدخل منخفضا قل مستوى الفقر
 توزيع الدخل.

 من خالل الطلب على األيدي العاملة ، االقتصادي على خلق فرض وظيفية ول النمخلق فرض عمل: يعم
حويلية الصناعات التو كما يوازي بين عمليات الهيكلة االقتصادية  ،األمر الذي يساعد على الحد من الفقر

 التحسين من مستوى اإلنتاج.و 

 الصحة  ألفراد كتحسين مستوىدفع التقدم البشري: ليس ماديا فقط إنما بتوفير فرص معيشية أفضل ل
ائد هذا عو  انتظارو العمل على إضافة الحوافز االستثمارية عن طريق زيادة اإلنفاق الحكومي و التعليم و 

  1االتفاق في المستقبل.

  ت االقتصادي على تحسين الخدما والتعليم: يساعد ارتفاع مستوى الدخل الناتج عن النمو تطور الصحة
يتأثر التعليم أيضا بارتفاع معدل الدخل من خالل ارتفاع أعداد الملتحقين و  ،الصحية المقدمة لألفراد

        2هذا من شأنه تعزيز مستوى الدخل.و الجامعات و بالمدارس 
 الحديثة:و النيوكالسيكية  والمبحث الثاني: نماذج النم

 ل: النماذج النيوكالسيكية:األوالمطلب 
ت التي كما تعتبر النظريا، االقتصادي مباشرة بعد نموذج هارود دومار وتظهر النظرية النيوكالسيكية للنم     

 أتت قبلها منبع األفكار التي اعتمدت عليها لبناء نموذجها.
ترتكز النظرية النيوكالسيكية على أهمية التقدم التقني في تعويض اآلثار السلبية لتناقص اإلنتاجية الحديثة      

 ولذلك فإن التقدم التقني يلعب دورا مهما في تحديد معدل النمو ، لطويل األجلا ولرأس المال من ثم تحديد النم
 في الدخل الفردي صفرا. والسكان بحيث معدل النم والناتج مع معدل نم وى معدل نمو ايتسالذي بدونه و 

                                                           
 .2020فبراير  https//www.am mrsal.com ،24، المرسال، أهميتهو االقتصادي و تعريف النم، هاجر 1
  .ةحفص نو د ،نفس المرجع 2
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 ل: نموذج سولو:األوالفرع 
 هوو   وللنظرية النيوكالسيكية في النماسهاما حمل بذور التطور  ويعتبر نموذج "سولو"* النيوكالسيكي للنم     

يقوم هذا النموذج على توسيع إطارها "رود و األمر الذي أدى إلى حصول "سولو" على جائزة نوبل في االقتصاد 
  1دومار".

 ال تقديم النموذج: أو 
 على االفتراضات التالية:  ويقوم النموذج النيوكالسيكي لسول

 م بإنتاج منتج مركب واحد.يقو و ، االقتصاد يتكون من قطاع واحد -أ
 تسود المنافسة الكاملة جميع أسواقه.و االقتصاد مغلق  -ب
 مخزون رأس المال.و أن هناك تشغيل كامل للعمالة  -ت
رأس المال تقدر بناء على االنتاجية و أن مدفوعات كل من العمل و ، األجورو هناك مرونة في األسعار  -ث

 الحدية لهما.

 وثانيا: نقد نموذج سول
 التي كان من أهمها:و إلى العديد من االنتقادات  وسولتعرض نموذج 

مع تركيزه على مدى تأثير نسبة االحالل بين رأس المال  ،إهمال النموذج لمدى تأثير االستثمار على النمو -أ
 العمل.و 

بقاءه خارج النموذج رغم أهميته الكبيرة.و مدى تأثير التغيير التكنولوجي  وأهمل سول -ب  ا 
 افتراض غير واقعي خاصة في السلع الرأسمالية. هوو السلع النموذج تماثل  افتراض -ت
البلدان  يكون أكثر تعقيدا فيو أمر بعيد عن الواقع  هو، سيادة المنافسة الكاملةو االقتصاد المغلق  افتراض -ث

 المتخلفة.

    االقتصادي. والفرع الثاني: نموذج ميد للنم
لة و ايك أثناء فترة عمله كأستاذ بجامعة كمبرج بمحمن أنصار مدرسة النيوكالسهو و قام الدكتور جوهان ميد 
لته تلك و اقد نشر محو  2،المتوازن وفقا لفرضيات النظام االقتصادي الكالسيكي ولتوضيح مدى إمكانية تحقيق النم

 وم في كتابه الصادر بعنوان " النظرية النيوكالسيكية للنم1961التي عرفت بعد ذلك باسم "نموذج ميد" عام 
 التالي: و" أما نموذجه فقد كان على النح االقتصادي

                                                           
 110رزاق، دار المريخ، الرياض، ص محمود حامد عبد الو حسيني ترجمة: حسن محمود ، التنمية االقتصادية، ميشيل توادرو 1
لفنية مطبعة اإلشعاع او مكتبة  ،التنمية االقتصاديةو النماذج الرياضية للتخطيط ، سهير عبد الظاهر أحمد، محمد مدحت مصطفى 2 

 .96ص، 1999، مصر
لى ، اشتهر بنظريته بشأن النمو االقتصادي، حصل عسولو: اقتصادي وأكاديمي أمريكي ينتمي إلى المدرسة الكنزية في االقتصاد*

 ، تكريما إلسهاماته النيرة والمهمة في فهم ظاهرة النمو االقتصادي وأسبابها.1987جائزة نوبل في علم االقتصاد عام 
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 ال: تقديم النموذج: أو 
 لقد قام نموذج " ميد " على االفتراضات التالية:

 عدم وجود عالقة مع العالم الخارجي؛ و االقتصاد مغلق   -أ
 وجود المنافسة الكاملة في السوق؛  -ب
 ثبات عوائد السعة؛ -ج
 كية يتم انتاجها محليا؛السلع االستهالو كل من السلع الرأسمالية  -د    
   1اآلالت هي الشكل الوحيد لرأس المال في االقتصاد؛و الماكنات  -ه    

 ثانيا: نقد نموذج ميد.
 هناك عدة انتقادات وجهت لنموذج " ميد " منها:

لدور مع اهمال ا ،سيادة المنافسة الكاملة ال دور فيه للتجارة الخارجيةو نموذج اقتصاد المغلق  افتراض -أ
 يكون أكثر ابتعادا في الدول المتخلفة.و ، سي للمجتمع أمر بعيد عن الواقعالمؤس

أن تغير معدالت و " ميد" أن السياسة النقدية كفيلة بالمحافظة على ثبات أسعار السلع االستهالكية  افتراض   -ب
 غير واقعي. ،األجور النقدية كفيلة بتحقيق العمالة الكاملة

لم و بعضها البعض و أن هناك إحالل كامل بين هذه اآلالت و اآلالت نموذج "ميد" تشابه جميع  افتراض  -ت
حاللها في الزمن الطويل.و يفرق النموذج بين إحالل اآلالت في الزمن القصير   ا 

 االقتصادي. والفرع الثالث: نموذج آرثر لويس للنم
 ه فيما يلي:كذلك أهم االنتقادات الموجهة لو االقتصادي  وتتمثل أهم أفكار نموذج لويس للنم     
 ال: تقديم النموذج:أو 

أحد أهم منهجيات تقييم األداء التنموي في المدى الطويل قد ارتكزت على ما يعرف بنموذج االقتصاديات  إن     
 يشمل النموذج على قطاعين لإلنتاج، ل القتصاد التنميةاألو ( في إطار الجيل  1914الذي طوره لويس ) ، الثنائية

عنصر  قطاع تقليدي يعتمد اإلنتاج فيه علىو ، لى دالة اإلنتاج كما في النموذج النيوكالسيكيقطاع حديث يتوفر ع
ر حيث يتصف بوجود وفرة في عنصو ، غالبا في شكل األرض القابلة للزراعة، عنصر الموارد الطبيعيةو العمل 

العمالة  لنموذج على انتقالفي مثل هذا ا ويعتمد النمو ، العمل تجعل اإلنتاج الحديث لهذا العنصر تقارب الصفر
سار النموذج يتبع بعد ذلك م في القطاع التقليدي إلى القطاع الحديث حتى يبلغ االقتصاد مرحلة التحول الهيكلي

 النيوكالسيكي.
 
 
 

                                                           
1 Htts: // en. Wikipidia. Org/ wiki/ sames- meade ) 10.07.2020( .p.16. 
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 ثانيا: نقد نموذج أرثر لويس:
 تعرض نموذج لويس لمجموعة من االنتقادات أهمها:     
قات أو ي بحيث ف ،قات فقطأو المناطق الريفية يمكن أن تكون في إن فكرة إنتاجية العمل الصفرية في  -أ

 أخرى من السنة ) مواسم الحرث والبذر وجني المحاصيل ( ستزداد الحاجة بدرجة كبيرة إلى اليد العاملة.

 حيث أن التطور، كما أن فرضية الطلب الثابت لليد العاملة من طرف القطاع الصناعي مثير للجدل -ب
إن باإلضافة إلى ذلك في فترة األزمات ف ،ي حتما إلى تخفيض الحاجة إلى اليد العاملةالتكنولوجي سيؤد

 الطلب على األيدي العاملة سينخفض إلى أدنى المستويات.

بحدة بحيث ال يمكن التأكد من أن المداخيل المرتفعة في القطاع الرأسمالي  انتقادهاإن فكرة التقطير تم  -ت
 التنمية.و فال تبقى أموال لتمويل االستثمارات  ،ستهالك هذه المداخيلبحيث في حالة ا ،سيتم إدخالها

ما أكبر كانت دو ، أثبتت التجارب أن الهجرة في الدول النامية من القطاع التقليدي إلى القطاع الصناعي -ث
   1معدالت الفقر. ارتفاعمما يؤدي إلى ، القطاع الرأسمالي لها عاباستيمن قدرة 

 ج الحديثة.النماذ المطلب الثاني:
توى دخل مسو في اإلنتاج  ومنذ منتصف الثمانينات ظهرت طروحات عديدة تفسر الفروقات بين معدالت النم     

نبأت إذ أن عدم تحقق ما ت، وكان ذلك في إطار ما يسمى بالنماذج الحديثة للنمو  ،الفرد فيما بين الدول المختلفة
دمة( مستندة إلى المتقو خول األفراد بين دول العالم المختلفة )النامية لمعدالت د التقاءبه النظرية النيوكالسيكية من 

األساس  وهأسرع في الدول النامية منه في الدول المتقدمة  وفرضية تناقص عوائد رأس المال والتي تقود إلى نم
 . ر النظرية الحديثةهو والدافع لظ

 ال: نموذج لوكاسأو 
بين الدول يعود إلى مستوى تراكم رأس  والنم اختالفتمثل في ان سبب ت 1988طرح لوكاس فكرة رئيسية سنة      

 ديناميكية تراكم هذا المخزون من رأس المال ويضيف هو ووأن العنصر األساسي للنم ،المال البشري بين هذه الدول
ي كبيرا فهذا ر فكلما كان الفرد يمتلك رصيد رأس المال بش، لوكاس أن فعالية هذا العامل مرتبطة بمستوى االقتصاد

 المجتمع الذي يعيش فيه متطور. اقتصاديعني أن 
 لوكاس في صياغة نموذجه على مجموعة في الفرضيات نلخصها فيما يلي : اعتمد

واآلخر لتكوين رأس المال  2أحدهما مخصص إلنتاج السلع ،مشكل من قطاعين فقط االقتصادلوكاس يعتبر أن -
 البشري .

                                                           
علوم و صادية كلية العلوم االقت، جامعة قسنطينة، أطروحة دكتوراه، مار األجنبي المباشر في الجزائرتقييم مناخ االستث، سعيدي يحي 1

 .29، 27ص ، 2007-2006، الجزائر، التسيير
أطروحة مقدمة  -2010إلى  1900تحليلية قياسية من  دراسة-الجزائراالقتصادي في  والنمو االستثمار العمومي، رحالي بلقاسم 2

 . 109ص ، 108ص  ، 2016/2017 ، 3جامعة الجزائر ، دكتوراه علوم في االقتصاد واإلحصاء التطبيقيلنيل درجة 
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التعليمية وال في المردود الفردي المبذول في  االختياراتنى ال يوجد تباين ال في بمع ،كل األعوان متماثلون-
 .N ياو يسعددهم و ، الدراسة

 ستخدامهابمعنى أن الفرد يعلم نفسه بنفسه من خالل ، أن رأس المال البشري ينتج عن العنصر البشري نفسه-
 1لوقته ومؤهالته العلمية المكتسبة.

  1990ثانيا: نموذج رومر 

 نافسيةفالتكنولوجيا سلعة غير ت، اقتصاديةأن المعرفة التكنولوجية سلعة  اعتبارعلى  1990يقوم نموذج رومر      

 ،المتزامن من طرف باقي األعوان االستعماللى األفكار من طرف عون ماال يؤثر غو المعارف  استعمالأي أن 
 هذه المعرفة في إنتاج معرفة أخرى. وبالتالي تعملتاسفإن هذا األمر يصبح صعبا إذا ما  ،كما أنها سلعة معينة

 2جديد ال تكون إال جزئية. اختراعفإن حقوق الملكية كل 
 ( Baroo1991تراكم رأس المال العام ) وو رابعا: نموذج بار 

 Section of countries Economicفي مقال نشره بعنوان " 1991وضعه "روبرت بارو" سنة  جنموذهو و      

Growth in cross" ،فرأس المال العام المتمثل في  ،والنمو ل فيه إثبات الرابطة بين رأس المال العام و اوقد ح
العمومية ) والتي يمكن تكوينها بفضل اختيار  تالمؤسسا أومجموع التجهيزات والخدمات العامة المملوكة للدولة 

خصصة للنفقات العمة اإلنتاجية( من جهة أخرى من خالل الحصة المو معدالت للضرائب على الدخل من جهة 
ألنها تهيء للقطاع الخاص بنية تحتية تساعد في زيادة إنتاجية رأس  ياالقتصاد والنميمكنها تسهم في رفع من 

 ماله وبالتالي االقتصاد ككل ولقد توصل "بارو" إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي:
  ولنمامة )رأس المال العام( أي أن هناك عالقة طردية بين معدل العا للنفقاتتأكيد وجود وفرات إيجابية 

 والحصة النسبية للنفقات العامة في اإلنتاج؛ تالثاب

  يا؛يولد إال نموا ذات الو  النماإلنتاج على تراكم رأس المال العام والخاص فإن  واعتمادمع ثبات اإليرادات 

  إلى حد كاف يؤدي إلى زيادة مستوى رأس المال  هارتفاع دعن والنممعدل الضريبة له دور إيجابي على
ي ف  الخاصة الناجمة عن القطاع الخاص وبالتالي تطور النمو تاإليرادا ونمالعام ومن ثم المساهمة في 

ما يؤدي و ه( إلى حدود ال يقدر عليها القطاع الخاص و الضريبةحين يصبح دوره سلبي عند ارتفاع )معدل 
 معدل النمو؛ انخفاضر ومن ثم إلى تثبيط أنشطة هذا األخي

 
 
 
 

 
                                                           

  عمان ،التوزيعو دار أسامة للنشر ، لىاألو الطبعة ، إستراتيجيات( -نماذج-التنمية )نظريات إقتصاد، إسماعيل محمد بن قانة 1 
 111ص، 114ص ، 2012

 2 رحالي بلقاسم، مرجع سبق ذكره، ص 113
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 AK (S.Rebelo 1991 )وروبلخامسا: نموذج 
 Long-run policy analcy analysis and long-runجاء هذا النموذج في مقال له نشر بعنوان "     

growth"  ي اللذين ر فيه أن دالة اإلنتاج الكلي تتغير وفقا لعنصري رأس المال المادي ورأس المال البش اعتبروالذي
من نموذجه فرض الوفرات الخارجية واعتبار رأس المال المادي كمنتج لرأس  استبعدولقد ، يستهلكان بنفس المعدل

وحسب رأيه فإن وقت الفرد مقسم بين ثالث استخدامات هي العمل المنتج   المال البشري كما في نموذج "لوكاس"
إنه إذا ولذلك ف ،فراغ )الذي يتحدد بعوامل من خارج النموذج(الدخل( وتراكم رأس المال البشري وقت ال الكتساب)

كان يخصص إلنتاج السلع النهائية بنسبة معينة من رصيد رأس المال فإن النسبة المتبقية من نصيب رأس المال 
 1تخصص إلنتاج رأس المال البشري؛

 ومحدداته ياالقتصاد والنمالمبحث الثالث: مقاييس 

  االقتصادي ولنمال: مقاييس األوالمطلب 
ل مجموع النتائج من السلع األو حيث يقيس ، تيارات  ثالثيمكن قياس مستوى النشاط االقتصادي للمجتمع وفق      
والثاني يقيس مدفوعات الدخل التي حصل عليها ، أنتجتها الوحدات اإلنتاجية المختلفة الخدمات النهائية التيو 

إلنفاق أما الثالث فيقيس ا، مات هذه العناصر في العملية اإلنتاجيةأصحاب عناصر اإلنتاج نظير مساهمتهم بخد
 الطلب الكلي. ما يمثلهو و  ،الذي تقوم به القطاعات االقتصادية المختلفة عند شرائها لما أنتجته الوحدات اإلنتاجية

 الناتج الداخلي الخام و ال: الناتج الوطني الخام أو 
لوطني الخام لدولة ما بأنه مجموع الناتج الجاري من السلع والخدمات يعرف الناتج ا الناتج الوطني الخام:-1

السوق خالل فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة ويمكن حساب الناتج الوطني الخام بإحدى  النهائية مقومة بأسعار
لى في األو ة ريقنأخذ الط والثانية هي طريقة القيمة المضافة.، لى هي طريقة المنتجات النهائيةاألو الطريقتين: 

 الخدمات الوسيطية.و الخدمات النهائية فقط ويتم استبعاد السلع و حسابها السلع 
أما الطريقة الثانية فنأخذ في حسابها الزيادة التي يضيفها كل قطاع خالل العملية اإلنتاجية على قيمة المدخالت      

ن القيمة أ ذلك ومعنىقطاعات االقتصاد الوطني. ثم يجمع هذه الزيادات لكل ، التي يستلمها من القطاعات األخرى
 المضافة عبارة عن الفرق بين إجمالي اإلنتاج والتكلفة المنتجات النهائية خالل كل مرحلة من مراحل اإلنتاج.

الخدمات النهائية و عن مجموع الناتج االقتصادي الجاري من السلع  عبارة هو الناتج الداخلي الخام:  -2
لخدمات او عن القيمة الخامة للسلع  عبارةأو ، خالل فترة زمنية معينة عادة هي سنةالمقومة بسعر السوق 

ويسمى بالداخلي ألنه يعكس نتائج النشاط ، النهائية المنتجة خالل فترة زمنية معينة عادة هي سنة
 أي أن ،االقتصادي التي يحققها األعوان االقتصاديون المقيمون داخل البلد بغض النظر عن جنسياتهم

المكتسب الذي يتحصل عليه بلد معين خالل سنة معينة وذلك بغض النظر  الدخل هوالناتج الداخلي الخام 
 أجنبية.أو عن عناصر اإلنتاج التي ساهمت في إنتاجه سواء أكانت وطنية 

                                                           

 1 إسماعيل محمد بن قانة، مرجع سابق، ص 111
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يمكن تعريف الدخل الوطني لدولة ما بأنه مجموع الدخول التي يحصل عليها أصحاب ثانيا: الدخل الوطني: 
  معينة.اصر اإلنتاج مقابل مساهمتهم بخدمات هذه العناصر في العملية اإلنتاجية خالل فترة زمنية عن

 نالحظ:ومن خالل هذا التعريف 
يقابل  ،عادة ما تكون سنة، يتدفق خالل فترة زمنية معينةو د ئواعالأو من المدفوعات  الدخل الوطني تيار -

ل الوطني أن الدخهو ما تجدر اإلشارة إليه و ، الل هذه الفترةالخدمات المنتجة خو تكلفة إنتاج تيار السلع 
 لدولة خالل سنة معينة ال يشتمل على عوائد مدفوعات ثم الحصول عليها في السنوات السابقة.

أي أن الدخل يجب أن يكون مقابل تقدم خدمات إنتاجية وعلى ذلك فالمعاشات ، كل إنتاج يقابله دخل -
نما تعد تحويالت حيث أنه ال يقابلها إنتاج فال  ،مية والهبات ال تعد دخلواإلعانات االجتماعية الحكو  وا 

 تدخل في حساب الدخل الوطني.
المستخدمة في النشاط اإلنتاجي داخل ، مجموع عوائد خدمات عناصر اإلنتاج الوطنيةهو الدخل الوطني  -

تيجة الدخول المستحقة لألجانب نفالدخل الوطني ال يشتمل على  ،خارجها خالل فترة زمنية معينةأو الدولة 
 استخدام عناصر اإلنتاج التي يمتلكونها في الخارج.

 ثالثا: اإلنفاق الوطني 
يمكن تعريف اإلنفاق الوطني على أنه مجموع ما يتم إنفاقه من طرف الوحدات المختلفة للمجتمع للحصول      

أو  اقتنائهاو أفترة زمنية معينة ألغراض استهالكها  الخدمات النهائية التي أنتجتها هذا المجتمع خاللو على السلع 
 يلي:أجزاء رئيسية نوجزها فيما  أربعويتكون اإلنفاق الوطني من  .تصديرها

  الخاص:اإلنفاق االستهالكي  -
 الكياالستهيشمل على اإلنفاق على السلع غير المعمرة فال يشكل إال نسبة ضئيلة من إجمالي اإلنفاق      

 الخاص.
  االستثماري:ق اإلنفا -
لتغير إضافة إلى صافي ا .االستهالكيةأو اآلالت اإلنتاجية و يشمل هذا النوع السلع الرأسمالية مثل المعدات      

 1غير تامة الصنع.و المنتجات تامة و لية و في مخزون الوحدات اإلنتاجية من المواد األ
 :اإلنفاق الحكومي -

ب من وهناك جان استثمارية.أو سواء كانت استهالكية  الخدماتو يقصد به مشتريات الحكومة من السلع 
نما يمثل مدفوعات تحويلية كالمعاشات و اإلنفاق الحكومي ال يمثل مشتريات من السلع والخدمات  ت الضمان ا عاناو ا 

 غيرها.و االجتماعي وتعويضات البطالة 
 
 

                                                           

 1رحالي بلقاسم، مرجع سبق ذكره، ص 63 -66.            



 االقتصادي و. اإلطار النظري للنم...................................................: ............................الثانيالفصل  
 

28 

 صافي الصادرات:   -
في حين أن قيمة الواردات تمثل اإلنفاق المحلي  ،الوطنيةتمثل قيمة الصادرات إنفاق األجانب على المنتجات      

ها تمثل أما الواردات باعتبار  ،ولذا فإن حصيلة الصادرات تعد أحد مكونات اإلنفاق الوطني، على المنتجات األجنبية
تعبد من ثم يسو ، فتعد تسربا لجزء من ينفق في الخارج من دخولهم على المنتجات األجنبيةإنفاق المواطنين لجزء 

 الوطني.من اإلنفاق 
 قدم :توكخالصة لما 

+ االنفاق الحكومي + صافي الصادرات  ياالستثمار االنفاق الوطني = االنفاق االستهالكي الخاص + االنفاق 
 + صافي عوائد الدخل مع العالم الخارجي.

 االنفاق:و الدخل و التطابق بين الناتج  رابعا:
جب قطاع العام الخارجي يو القطاع الحكومي و القطاع  اإلنتاجي و اع العائلي الخدمات إلى القطو  إن تدفق السلع    

بمعنى آخر فإن العرض الكلي الفعلي من السلع و  ،يا لتدفق الدخل إلى أصحاب عناصر اإلنتاجو اأن يكون مس
اب حيا للدخل الكلي الفعلي ألصو اوالخدمات التي أنتجتها مختلف قطاعات االقتصاد الوطني يجب أن يكون مس

و هفالناتج الوطني ، الدخل الوطني ما هما إال وجهان لعملة واحدةو معنى ذلك أن الناتج الوطني و عناصر اإلنتاج 
ل عليه ما تحصهو أما الدخل الوطني ف ،الخدمات النهائية خالل فترة زمنية معينةو قيمة الناتج الجاري من السلع 

 ل ذات الفترة .عناصر اإلنتاج مقابل مساهمتها في هذا الناتج خال
الخدمات و إال إنفاق للدخل الوطني في سبيل الحصول على السلع هو ومن ناحية أخرى فاإلنفاق الوطني ما      

منه الناتج الوطني = الدخل الوطني = االنفاق و ، النهائية التي أنتجت خالل الفترة الجارية )الناتج الوطني(
 1الحكومي.

 قتصادي اال والمطلب الثاني: محددات النم
قتصادي اال ود الهادفة إلى تطوير نظرية عامة للنمهو هناك جملة من العوامل التي تلعب دورا أساسيا في الج     

 2وهي تتمثل في:، االقتصادي ووهذه العوامل تعتبر المحددات الكبرى للنم
 نوعية الموارد البشرية و ال: كمية أو 

 الحقيقي.ل الدخل الفردي االقتصادي يقاس بواسطة معد وفمعدل النم     
 السكان.متوسط الدخل الحقيقي للفرد = الناتج الوطني اإلجمالي / عدد 

 للفرد.االقتصادي له عالقة طردية مع الدخل الحقيقي  ووعليه يستنتج أن معدل النم
 
 

                                                           

 1 رحالي بلقاسم، مرجع سبق ذكره، ص 66-64.      
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 ثانيا: كمية ونوعية الموارد الطبيعية 
 ،ما يحوزه من موارد وخيرات طبيعية )خصوبة األرضنوعية و االقتصادي عادة ما يرتكز على كمية  وفالنم     

الغابات ...( يرى االقتصاديون أنه ال أهمية في وجود هذه الثروة مالم يستطع المورد البشري  ،المياه، وفرة المعادن
 االقتصادي المنشود. واستغاللها لتحقيق النم

 ثالثا: تراكم رأس المال 
ما يحوزه  مقدارهو االقتصادي وتراكم رأس المال  ور إيجابيا على معدل النمفالزيادة في تراكم رأس المال تؤث     

 .مستشفيات ...إلخو جامعات  ،مدارسو جسور ، مواصالت ،طرقو اقتصاد الدولة ما من مؤسسات إنتاجية مكائن 
 رابعا: التخصص واإلنتاج الواسع

ظيم إنما يتضمن التغيرات األساسية في تن، طاالقتصادي ال يعني الزيادة في كمية عوامل اإلنتاج فق وفالنم     
االقتصادي لبلد معين جزئيا بمقدار البلد على زيادة التخصص في موارده  ولذلك يتحدد النم ،العملية اإلنتاجية

 االقتصادية.
 خامسا: معدل التقدم التكنولوجي 

سرعة  عبارة عن هوو االقتصادي  وفهذا الجزء يعتبر من العوامل النوعية التي تساهم في تحديد معدل النم    
 تطبيق المعرفة الفنية من أجل رفع المستوى المعيشي للفرد.

 سادسا: العوامل البيئية 
العوامل  د:نجومن هذه العوامل ، اقتصادي ناجح وتعتبر العوامل البيئية من العوامل المشجعة على تحقيق نم     
 .خل.... إ السياسية، الثقافية، االجتماعيةالبيئية 
 التخطيط االقتصادي  سابعا:
 متحقيق التنمية من وجود تخطيط اقتصادي سليو االقتصادي  وحيث البد للوصول إلى المراحل المتقدمة للنم     

 والذي يشترط فيه تحديد األهداف السياسية الحكومية المرتبطة بالتنمية المستقبلية للبلد.
 اة و االمسو االقتصادي و التوازن االجتماعي  ثامنا:
ترتفع و الدخل و ن تتحقق عدالة توزيعية بين الطبقات االجتماعية ونقل الفوارق في توزيع الثروة أحيث البد      

 الفرص بين الشرائح المجتمع. وتتكافاالمعيشة  مستويات
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 خالصة الفصل:
 وحيث أن النم، صهخصائو أهميته و أنواعه و االقتصادي  وم النمهو من خالل هذا الفصل اتضح لنا المف     

الخدمات خالل فترة زمنية معينة. و اإلجمالي من السلع  ،حدوث زيادة مستمرة في الناتج المحليهو االقتصادي 
 االقتصادي ألي دولة.  وحيث يعتبر الناتج المحلي اإلجمالي مقياسا يعبر عن النم

 وهذه النماذج المفسرة لظاهرة النمكما تعرضت  ،االقتصادي وكما تعددت النماذج المفسرة لظاهرة النم     
 صادي. االقت وكما تعرضت هذه النماذج إلى تفسير عالقة االستثمارات األجنبية المباشرة بالنم، االقتصادي

لتفسير  واالقتصادي فتمثلت في نموذج سول وعالجت موضوع النم أما فيما يخص النماذج النيوكالسيكية التي     
يادة يعتمد فقط على التقدم الفني أي الز  ولى المدى الطويل والذي يرى أن المعدل النمته عاالقتصادي وحرك والنم

أهمل  واالقتصادي كما أن نموذج سول وفالنموذج بذلك ال يقد تفسيرا للنم ،وفي اإلنتاج الفني متروك خارج النم
ثة حيث النماذج الحدي رهو ظاالقتصادي وفي منتصف الثمانينات بدأت بال ودور رأس المال في التأثير على النم

وتعتبرها أهم  ،لةنفاقية للدو حتى السياسات اال، ركزت على قضية التكنولوجيا والبحث والتطوير ورأس المال البشري
ذلك  تبسيطأو حيث ال يمكن إغفال  وفي األجل الطويل وهذا ما يمثل محور عملية النم استمرارية ومصادر النم

من بعض العيوب حيث أنها مازالت تعتمد على عدد من الفروض النيوكالسيكية  وإال أن هذه النماذج ال تخل
 دول العالم الثالث.  القتصادياتالتقليدية التي غالب ما تكون غير مناسبة 
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 :تمهيد
عال في شكل كبير وفلقد تعاظم دور االستثمار األجنبي المباشر على الصعيد العالمي، حيث أنه يساهم ب     

توسيع الطاقة اإلنتاجية والعرض الكامن للمنتجات، من خالل مساهمته في التطور التقني عن طريق المعدات 
والتجهيزات الجديدة والمتطورة التي يستخدمها فهو بمثابة مصدر ومكسب لإلنتاجية، كما يبقى في قلب عملية النمو 

ب، والجزائر من بين الدول التي لها مساعي حثيثة في دعم وترقية من خالل تأثيره المزدوج على العرض والطل
 تشجيع االستثمار األجنبي المباشر، على حد سواء.و االستثمار المحلي وجذب 

وارتأينا من خالل هذا الفصل إلى تحديد العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والناتج المحلي اإلجمالي      
 ، عن طريق تقسيمنا لهذا الفصل إلى ثالث مباحث:Eviews 10باستخدام برنامج 

 المبحث األول: الدراسات السابقة.
 المبحث الثاني: تحليل العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والناتج المحلي اإلجمالي خارج المحروقات.

 المبحث الثالث: الدراسة القياسية. 
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 ةالمبحث األول: الدراسات السابق
لقد تطرقنا في هذا المبحث الى مجموعة من الدراسات السابقة، التي تناولت بالتفصيل العالقة بين تدفقات      

 :ما يليرؤوس األموال األجنبية والناتج المحلي اإلجمالي، نذكرها في 

 المطلب األول: دراسات باللغة العربية
لى مختلفة الختبار تأثير االستثمار األجنبي المباشر ع لقد قام العديد من الباحثين االقتصاديين بإجراء دراسات

الناتج المحلي اإلجمالي في الدول المضيفة، وتباينت تلك الدراسات من حيث طرق المعالجة والنتائج المتوصل 
 إليها.
ى أثرها علالصادرات خارج المحروقات و وتنمية حيث أوضحت دراسة جاءت تحت عنوان " آليات تنويع  -1

ماجستير من إعداد الباحث بلقة ابراهيم، حيث تطرق إلى  مذكرة-الجزائردراسة حالة  –صادي النمو االقت
 اإلشكالية التالية:

ما هي اآلليات التي يمكن اتباعها لتنمية وتنويع الصادرات بهدف تحفيز النمو االقتصادي؟ وما هو الوضع في      
 ا أن سياسة التوجه إلى الخارج من خالل الصادرات تحظىالجزائر بالنسبة لهذا الموضوع؟ توصل إلى نتيجة مفاده

في الوقت الحاضر بموقع بارز بين اهتمامات السياسات االقتصادية لكافة الدول المتقدمة منها والنامية على حد 
سواء، ومن خالل تحليل دور أثر تنمية الصادرات على النمو االقتصادي في الجزائر نالحظ أن الصادرات لعبت 

كبيرا في تحقيق معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي، لكن هذا الدور ال يعتبر حقيقيا، العتماد الصادرات الجزائرية دورا 
في األساس على المحروقات، مما دفع بالسلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات في سبيل تطوير الصادرات خارج 

 .1المحروقات
ابراهيم الخليل" بعنوان االستثمار األجنبي المباشر في الدراسة التي قام بها " حاكمي بوحفص برادعي  -2

  4" مقال منشور في مجلة البحوث االقتصادية والمالية، جامعة أم البواقي، المجلد  2011-2001الجزائر 
 .421-401، ص 2017، 01العدد

ن خالل ا االستثماري ممناخه وقياسهدفت الدراسة إلى ابراز محددات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر      
خلصت الدراسة إلى وجود ضعف في نسبة تدفقات االستثمار ت الدولية الصادرة بهذا الشأن، و بعض المؤشرا

تركيزها في قطاع المحروقات كما أن مناخ األعمال في الجزائر غير جذاب بي المباشر الوافد إلى الجزائر و األجن
 2بحسب تلك المؤشرات.

                                                           

 تيرمذكرة ماجس ،-دراسة حالة الجزائر –ت توزيع الصادرات خارج المحروقات و أثرها على النمو االقتصادي اآلي راهيم،بلقة اب 1 
 .2009جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير،

، مجلة البحوث االقتصادية 2015-2005ر االستثمار األجنبي المباشر في الجزائحاكمي بوحفص، برادعي ابراهيم الخليل،  2 
 .421-401، ص 2017، 01، العدد4والمالية، جامعة أم البواقي، المجلد 
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بها الباحث" جلول خالد " بعنوان أثر ترقية الصادرات خارج المحروقات على النمو  مذكرة ماستر التي قام -3
(، جامعة بسكرة، من خالل ابراز أثر الصادرات على النمو االقتصادي من 2014-2001االقتصادي)

خالل االشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر النمو االقتصادي في الجزائر؟ من جراء ترقية 
درات خارج المحروقات؟ حيث وصلت إلى أن معظم االجراءات والتدابير المطبقة لتحسين الصادرات الصا

 1خارج المحروقات لم تصل إلى المستوى المرغوب فيه.

الدراسة التي قاموا بها " قمري زينة، بو الشعور شريفة " بعنوان أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو  -4
لزمنية ( للسالسل ا)استقرارسكون ال اختبارمن خالل استخدام النموذج القياسي  االقتصادي في الجزائر،

التالية: هل أثرت االستثمارات  اإلشكالية، من خالل 2011-1991بيانات الفترة الممتدة من  استخدام
األجنبية المباشرة على النمو االقتصادي في الجزائر موجب أم سالب؟ حيث وصلت إلى أن دخول 

مخزون  النمو االقتصادي، ألنها ترفع ارتفاعرات األجنبية المباشرة إلى البلد المضيف يؤدي إلى االستثما
 2رأس المال فهي مفيدة للبلد المضيف.

 األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في االستثمارالدراسة التي قام بها " رفيق نزاري " بعنوان أثر  -1
مقال منشور في مجلة  ARDL) الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة ) راالنحدامنهج  اختبار باستخدامالجزائر 

 .101، ص 44العلوم االنسانية، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، العدد 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في الجزائر باالعتماد      
   ( و لتحقيق هذا الهدف تم استخدام منهجية قياسية حديثة باسم2012-1980 على سلسلة زمنية تشمل الفترة )

((ARDL  .3 
القة هو ما تؤكده العي المباشر في زيادة معدل النمو و وكشفت نتائج الدراسة عن مساهمة االستثمار األجنب     
 الطويل.ظرية بينهما، مع وجود أثر موجب ومعنوي ضعيف في األجلين القصير و الن

يئة أكثر قطاعية طموحة وتوفير ب واستراتيجيةكما نبهت الدراسة إلى ضرورة تطبيق سياسات تنموية واضحة،      
جاذبية لالستثمارات األجنبية ذات التوجه التصديري نحو القطاعات التي تحظى بميزة تنافسية في االقتصاد 

 4الجزائري.

 

 

                                                           

، مذكرة -دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر –أثر ترقية الصادرات خارج المحروقات على النمو االقتصادي بن جلول خالد،  1 
 ،2009علوم التسيير، جامعة الجزائر، ية والتجارية و نشورة، كلية العلوم االقتصادماجستير غير م

2 Ouverture- économique. PDF 

 .101، ص 2016، جوان 44، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد مجلة العلوم االنسانيةرفيق نزاري،  3 
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 المطلب الثاني: دراسات باللغة األجنبية.
 بين الدراسات التي أجريت في هذا الميدان:من      

يا و ذلك في كل من التشيلي و ماليز  «مناالستثمار األجنبي المباشر و النمو: من يسبب »دراسة بعنوان  -
( في  toda- yamamoto  ((، و استخدمت الدراسة النموذج2000-1996)و تيلندا من خالل الفترة 

جمالي تكون الناتج المحلي اإلبين االستثمار األجنبي المباشر و ة تشير النتيجة أن العالقتحليل السبية. و 
أحادية االتجاه في تشيلي، حيث أن الناتج المحلي اإلجمالي يسبب االستثمار األجنبي المباشر ويكون 

  1تايلندا. العالقة بينهما ثنائية االتجاه وقوية في كل من ماليزيا وسابق عليه، بينما تكون 

األجنبي المباشر و الصادرات و النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط و  الستثمارا»دراسة بعنوان  -
( و تشير النتائج VAR ( و استخدمت نموذج االنحدار الذاتي )2008-1970)خالل الفترة  «إفريقياشمال 

ؤدي إلى زيادة يإلى وجود عالقة ثنائية االتجاه بين المتغيرات الثالثة، حيث أن االستثمار األجنبي المباشر 
الصادرات التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع معدل النمو، مما يشجع على زيادة تدفقات االستثمار األجنبي 

   2المباشر، و هكذا.

حول محددات االستثمار األجنبي المباشر  2013لعام  « ZENASNI And abderrezak »دراسة قام بها  -
-1980 (ول المغرب العربي ) الجزائر، المغرب، تونس( خاللو أثرها على النمو باستخدام تحليل بانل لد

على أن تدفقات االستثمار األجنبي لهذه الدول كان ذو أهمية من حيث جذب التكنولوجي، و تراكم  )2010
و مع ذلك فإن انجازات بلدان دول الدراسة  ،رأس المال باإلضافة إلى فرص العمل، و تحسن المؤسسات

آدائها لجذب المزيد من ال منخفضة مقارنة مع إمكاناتها و جنبي المباشر ال تز في جذب االستثمار األ
االستثمارات األجنبية، كما تشير الدراسة إلى أنه بموجب ترويج الصادرات و استعادة القدرة التنافسية الدولية 

لطويل مدى او توزيع الصادرات، فإن االستثمار األجنبي المباشر يؤثر إيجابيا على معدل النمو في ال
     3لبلدان اتحاد المغرب العربي ) الجزائر، المغرب، تونس(.

، حول تأثير االستثمار على النمو االقتصادي 2012لعام  Aurangzeb and anwarدراسة قام بها  -
باستخدام وذلك ، 2010-1981لباكساتان، حيث تم جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة خالل الفترة 

المستقلة يرات والمتغنحدار المتعدد لتحليل العالقة بين المتغير التابع )الناتج المحلي اإلجمالي( تقنية اال
 العام، االستثمار الخاص، االستثمار األجنبي المباشر(. )االستثمار

و خلصت الدراسة إلى أن جميع المتغيرات المستقلة لها تأثير كبير و إيجابي على النمو االقتصادي، كما      
وجد أن اختبار السببية لجرانجز وجود عالقة ثنائية االتجاه بين الناتج المحلي اإلجمالي و االستثمار األجنبي 

                                                           
1  Chowdhry a e mavrotas. G. OP.CIT.  
2 Ahmadir «e ghanbar. Adehm. " FDI. EXPORT and economic growth: evidence. From menaregion"  middle- 

east journal of scientific research. Vol. 10. N2.p. 174-182. http// idosi.org/mejsr/. 
3 ZENASNI soumia and  BENHABIB abderrezzak. The ddeterants of foreign direct investment and heir. Impoct 

on growth: panel data analysis for AMU Contries. International journal of innovation and applied. Studies. 

Vol.2 N3.2013. P306. 
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المباشر االستثمار العام، بينما وجدت عالقة أحادية االتجاه من الناتج المحلي االجمالي و االستثمار األجنبي 
ومة الباكستانية على بذل جهود أقوى لجذب المزيد من الخاص   بناء على ما تقدم فمن المستحسن أن تعمل الحك

االستثمارات األجنبية المباشرة من خالل خلق مناخ استثماري يتميز باالستقرار السياسي و نظام حاسم لجذب 
  1االستثمار األجنبي المباشر.

ر نها أكثبلدا حيث عمل على تقسيم البلدان على مجموعتين األولى م 42مست  marinoدراسة قام بها  -
على االقتصاد العالمي باستخدام مؤشر التجارة الخارجية نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي  انفتاحا

والمجموعة الثانية منغلقة على االقتصاد العالمي، فوجد أن االستثمار األجنبي المباشر يتزايد في الدول 
ادي نبي المباشر يعد إيجابيا على النمو االقتصاألكثر انفتاحا المجموع األولى، كما أن تأثير االستثمار األج
 2في المجموعة األولى بينما يعتبر سالبا في المجموعة الثانية.

 المبحث الثاني: تحليل العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والناتج المحلي االجمالي خارج المحروقات.
دية الدولية التي تتجسد في تملك المستثمر لجزء من يعد االستثمار األجنبي المباشر أحد القنوات االقتصا     

االستثمارات أو كلها في مشروع معين، حيث يعد االستثمار األداة المحركة و الدافعة للتنمية االقتصادية سواء في 
اقتصاديات الدول النامية أو المتقدمة لذلك تعتبر زيادة و رفع كفاءته إحدى األسس الهامة التي يجب االعتماد 

ليها لتحقيق معدالت مرتفعة في النمو االقتصادي و زيادة االنتاج، و من ثم تقليص االعتماد على االستيراد، و ع
تحسين الميزان التجاري، و سوف نحاول من خالل هذا المبحث إظهار العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر و 

 ج قطاع المحروقات. االستثمار األجنبي المباشر. الناتج المحلي من خالل دراسة للناتج المحلي اإلجمالي خار 

 المطلب األول: الهيكل الشكلي.
من خالل هذا المطلب سوف نقوم بدراسة كل من االستثمار األجنبي المباشر والناتج المحلي اإلجمالي خارج      

 قطاع المحروقات لمعرفة الوضعية االقتصادية لدولة الجزائر.
 جنبي المباشر: أوال دراسة االستثمار األ

بدراسة وضع االستثمار األجنبي المباشر المتحقق إلى الجزائر خالل  01سوف نقوم من خالل الرسم البياني رقم 
 (، خارج قطاع المحروقات من خالل تحليل المعطيات التالية:2020-1991)فترة 
 
 
 
 

                                                           
1 Dr auranhzeb and anwarul haq. Impoct of INVESTMENT actives on économico growth of pakistan. Bussines 

and management revien. Vol.2. 1. March 2012.pp. 92-100. 
2 Frederique sachwald et serge perrin. Multinationales et développement le rôle des politiques nationales. Ed 

magellan. Paris .2003. p p 56-57.  
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 : دراسة االستثمار األجنبي المباشر.01الشكل رقم 
 

 
 01ن باالعتماد على الملحق من إعداد الطالبتي

كان هناك غياب كامل أو شبه كامل لالستثمار األجنبي  1991من خالل الرسم البياني نالحظ أنه في سنة      
المباشر ويرجع السبب إلى الوضعية المعقدة التي مّرت بها الجزائر على جميع األصعدة، فقد شهدت هذه المرحلة 

ارتفاع خدمات الدين الخارجي إلى درجة تفوق إمكانية السداد المتاحة، مّما أجبر تفاقم أزمة المديونية الخارجية و 
السلطات إلى إعادة جدولة المديونية الخارجية وما تبع ذلك من تنفيذ صارم لشروط التعديل الهيكلي التي وضعها 

اع درجات دي دور في ارتفصندوق النقد الدولي، وكان لتدهور األوضاع األمنية وعدم االستقرار السياسي واالقتصا
 المخاطرة.

مليون  280إلى  270بعودة االستثمارات األجنبية للجزائر التي قدرت ما بين  2000-1996حيث تمّيزت فترة      
دوالر والتي توجهت أغلبها إلى قطاع المحروقات وبقيت الجزائر غير جاذبة لالستثمارات في القطاعات األخرى 

مليون دوالر  606660في حجم االستثمارات األجنبية المباشرة الذي قدر بـ:  تضاعف 1998حيث سجلت سنة 
 1004690قدر بـ:  2001حيث حجم االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر عرفت ارتفاعا ملحوظا سنة 

فضل بيع والذي تحقق ب 2002مليون دوالر وما انطوى عليه من حوافز ضريبية، وكذلك التدفق المحقق في سنة 
رخصة الهاتف النقال لشركة أوراسكوم المصرية، وخوصصة شركة الصناعات الحديدية بالحجار لشركة إسباب 
الهندية و هكذا فإن هذا االرتفاع بسبب التحسن في مناخ االستثمار الذي تعتبر الحوافز الضريبية جزءا منه والدليل 

مليون دوالر، ثم ارتفع  637680الذي قدر بـ:  2003سنة  على ذلك انخفاض تدفق االستثمار األجنبي المباشر في
مليون دوالر  وهكذا فإن  881680بفضل بيع الرخصة الثالثة لشركة الوطنية لالتصاالت الكويتية إلى  2004سنة 

 ، جاءت معظمها من قطاع االتصاالت .2004، 2002، 2001االستثمارات األجنبية المباشرة في سنة 

 2007مليون دوالر مقارنة بسنة  2638660عرف تحسنا ملحوظا قدر بـ:  2008أنه في سنة ونالحظ أيضا      
وهذا في وقت عرفت فيه وتيرة االستثمارات العالمية تراجعا بفعل األزمة المالية العالمية،  ثم ارتفعت وتيرة 
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توى ا محسوسا على المسارتفاعا طفيفا في وقت سجلت فيه كل التدفقات الواردة تراجع 2009االستثمارات سنة 
مليون دوالر  274600حيث قدر بـ:  2009العالمي، حيث كان أهم تطور مسجل فيما يخص هذه التدفقات عام 

الذي يظل أفضل سنة من حيث استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة بالنسبة إلى الجزائر، ثم نالحظ انخفاضا 
ا يدل على التأثير المتأخر لتدفقات االستثمارات الدولية المتجهة مليون دوالر وهو م 230000قدر ب:   2010سنة 

للجزائر، الشيء الذي يمكن تفسيره باألولوية القصوى لهذه االستثمارات لكونها تتمتع بربحية عالية "استثمارات في 
 مليون دوالر.  26171600بعودة االستثمارات األجنبية إلى االرتفاع بمقدار  2011قطاع المحروقات" ثم تميزت سنة 

م فلقد تميزت هذه الفترة باالنخفاض المستمر ليصل إلى أدنى قيمة له خالل 2011إلى غاية  2012أما خالل     
مليون دوالر وذلك بسبب االنخفاض المستمر لتدفق االستثمارات، وذلك  – 137670هذه السنة و التي قدرت بـ: 

من االستثمارات األجنبية  %90ي قطاع المحروقات الذي يمثل للتوقف المفاجئ لالستثمار األجنبي المباشر ف
، مما أدى إلى انهيار التدفقات الوافدة بصورة SONATRACH "1 بالجزائر سنويا على خلفية ملف الفساد بشركة "

 . 2014عقب الصدمة اللفظية  2011إلى  2012كبيرة جدا ما بين 
مليون  163800جنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر تراجعا من شهدت تدفقات االستثمارات األ 2017وفي عام      

مليون دوالر، وذلك بفضل  146600إلى  2018مليون دوالر عام، لترتفع عام  123000إلى  2016دوالر عام 
ارتفاع االستثمار في قطاعات النفط والغاز نتيجة األحكام الجديدة المقترحة آنذاك في قطاع المحروقات والتي 

ف إلى تحفيز االستثمار األجنبي في هذا القطاع، حسب ما جاء في تقرير لندوة األمم المتحدة للتجارة والتنمية، تهد
، وهذا عقب دخول 2018وقد أشارت المنظمة األممية إلى أن قطاع السيارات ساهم أيضا في االرتفاع المسجل في 

مليون دوالر، كما وافق المجلس الوطني لالستثمار  100مصانع التركيب الصيني حيز الخدمة والذي فاق استثمارها 
على بناء مصانع تركيب في الجزائر للمصنعين الكوري الجنوبي )هيونداي( واألمريكي )فورد(، وقد استقرت تدفقات 

مليون دوالر وذلك بسبب العراقيل  164إلى ما يقارب  2019االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر عام 
 112670إلى  2020ي تعيق االستثمارات األجنبية المباشرة خارج قطاع المحروقات، ثم عاود االنخفاض في الت

مليون دوالر وذلك بسبب دخول االقتصاد العالمي في حالة ركود بسبب جائحة كرونا التي مرت بها الجزائر وجميع 
 المي.دول العالم ونتائجها الوخيمة التي رجعت بالسلب على االقتصاد الع

 ثانيا: دراسة الناتج المحلي االجمالي خارج قطاع المحروقات. 
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة مدى تأثير الناتج المحلي االجمالي خارج قطاع المحروقات لدولة الجزائر      

 .02( باالعتماد على الرسم البياني رقم 2020-1991)خالل الفترة 
 
 
 

 
                                                           

 51ص ،0251 ،األونكتاد ،تقرير األمم المتحدة 1 
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 اتج المحلي اإلجمالي خارج قطاع المحروقات.: دراسة الن02الشكل رقم 
 

 
 02من إعداد الطالبتين باالعتماد على الملحق رقم 

( أن الناتج المحلي اإلجمالي خارج قطاع المحروقات عرف تذبذبا 02يتضح لنا من خالل الرسم البياني رقم )     
نمو االقتصادي خارج قطاع ( حيث أن ال02وهو ما يتضح من خالل الملحق ) 2020-1991خالل الفترة 

، كما يتبين أن النمو %1المحروقات ساهم بنسب ضعيفة في إجمالي الناتج المحلي في الجزائر لم تتجاوز 
كان تزايد معدل نمو الناتج   1999-1991االقتصادي خارج قطاع المحروقات عرف تزايدا مستمرا، فخالل الفترة 

يرة شبه ثابتة، ومرد ذلك الظروف األمنية غير المستقرة التي مرت المحلي االجمالي خارج قطاع المحروقات بوت
بها الجزائر، وبالتالي قلة االنتاج إلى حد الكفاف، وبعد ذلك بسنة واحدة شهد النمو االقتصادية خارج قطاع 

مح مليون دوالر، وفي هذه الفترة بدأت مال 60700و الذي قدر بـ:  2008المحروقات تحسنا ملحوظا خالل سنة  
االنتعاش االقتصادية تظهر نتيجة االستقرار األمني، وبعد هذه المرحلة عاد النمو االقتصادي خارج قطاع 

، وهي تقريبيا نفس الوتيرة خالل الفترة من 2013 -2001المحروقات يتغير بوتيرة شبه ثابتة من جديد خالل الفترة 
صاد الوطني قد فشلت في تحقيق أهدافها، كما ، مما يعني أن المخططات الخماسية إلنعاش االقت1991-2000

يعزى ذلك أيضا إلى ارتفاع أسعار المحروقات الذي ترتب عليه زيادة األنفاق الحكومي واالستيراد، مما قلل االعتماد 
 2014على االنتاج الوطني الذي انعكس بدوره على وتيرة نمو القطاعات اإلنتاجية، وخالل الفترة الممتدة من سنة 

لم تتغير األوضاع،  فقد ارتفع النمو االقتصادي  2018مليون دوالر إلى سنة  121100ي قدر فيها ب: و الذ
خارج قطاع المحروقات ارتفاعا طفيفا، وذلك راجع إلى انخفاض أسعار البترول و انهيار احتياطي الصرف، األمر 

 الذي يستوجب التوجه نحو االستثمار في القطاعات االنتاجية األخرى. 
مليون  109440: ـالذي قدر بلنمو االقتصادي انخفاضا ملحوظا و عرف ا 2020إلى  2019لكن خالل فترة      

، وذلك بسبب الجائحة التي مر بها العالم، بسبب انتشار 2020دوالر سنة  مليون 91000و 2009دوالر سنة 
 وباء كورونا الذي أثر على العالم بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة. 
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ويمكن القول أن التغيير الحاصل في النمو االقتصادي خارج قطاع المحروقات خالل فترات ارتفاع أسعار      
النفط يرجع إلى برامج االستثمار العمومية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج، إذ يمكن القول أنها 

 ك النتائج، وخاصة قطاع األشغال العموميةأصبحت بمثابة المنشط األول للقطاعات خارج المحروقات المعنية بتل
الذي وجهت له  أهم المشاريع في تلك البرامج إضافة إلى قطاع الفالحة، وكذا قطاع الخدمات، ومع ذلك فإن النمو 
االقتصادي يبقى ضعيف، ال يعتمد عليه في تحقيق التنمية الشاملة، خاصة أن القطاع الصناعي يعد السبب 

االقتصاد الوطني خارج المحروقات، فمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الرئيسي في ضعف أداء 
اإلجمالي تبقى متذبذبة وضعيفة نسبيا في وقت يعد فيه هذا القطاع المحفز للقطاعات األخرى ومصدر الرقي 

ت المصنعة االتقني و التكنولوجي، ويرجع ضعف أداء القطاع الصناعي  في الجزائر إلى فشل استراتيجية الصناع
التي تم تطبيقها أثناء الفترة الممتدة من منتصف التسعينيات من القرن الماضي، والمرتكزة أساسا على الصناعات 
الثقيلة على حساب الخفيفة وقطاعات النشاط األخرى، وعدا تهميش القطاع الخاص، تم التراجع عن االستثمار 

تى زمة المالية _االقتصادية والسياسية_ األمنية التي عاشتها البالد حالمنتج الذي ميز فترة الثمانينات، وانتهاء باأل
نهاية التسعينيات من نفس القرن، وما صاحبها من ركود اقتصادي، وكذا التأخر الملحوظ في تطبيق االصالحات 

 الهيكلية لالقتصاد الوطني .

 المطلب الثاني: الهيكل النسبي:
م بدراسة نسبة االستثمار األجنبي المباشر الى الناتج المحلي اإلجمالي سوف نقو  01من خالل الجدول رقم:      

 خارج قطاع المحروقات.
(: الهيكل النسبي01الجدول رقم )  

()مليون $االستثمار األجنبي المباشر  السنوات  
الناتج المحلي اإلجمالي خارج قطاع 

 المحروقات
الهيكل النسبي 

FDI/ PIB.HH الهيكل النسبي 

1995 0,001 296000 0,0000% 0% 

1996 270 18100 1,4917% 1% 

1997 260 291000 0,0893% 0% 

1998 606,6 21900 2,7699% 3% 

1999 291,6 23400 1,2462% 1% 

2000 280,1 29600 0,9463% 1% 

2001 1113 361400 0,3080% 0% 

2002 1064,9 30400 3,5030% 4% 

2003 637,8 33800 1,8870% 2% 

2004 881,8 38200 2,3084% 2% 
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2005 1156 42000 2,7524% 3% 

2006 1841 46100 3,9935% 4% 

2007 1686,7 52600 3,2067% 3% 

2008 2638,6 60700 4,3470% 4% 

2009 2746,9 66900 4,1060% 4% 

2010 2300 77700 2,9601% 3% 

2011 2571 93600 2,7468% 3% 

2012 1500 106800 1,4045% 1% 

2013 1691,8 115900 1,4597% 1% 

2014 1502 125100 1,2006% 1% 

2015 537,7 120330 0,4469% 0% 

2016 1638 115440 1,4189% 1% 

2017 1230 118880 1,0347% 1% 

2018 1466 126720 1,1569% 1% 

2019 1381 109440 1,2619% 1% 

2020 1126,7 91000 1,2381% 1% 

 . Exel 2007برنامج  2و1لبتين اعتمادا على الملحق المصدر: من إعداد الطا
 من خالل الجدول نالحظ أن النسب تتوزع كما يلي:     
 .463470أعلى قيمة  -

 .0أدنى قيمة:  -

 .168911المتوسط الحسابي:  -

 .162146المعياري:  االنحراف -

 المحلي اإلجمالي خارج قطاع( االتي يبين لنا بيانيا نسبة االستثمار االجنبي المباشر الى الناتج 3)والشكل
 (2020-1991المحروقات خالل الفترة )
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 (: دراسة أثر االستثمار األجنبي المباشر على الناتج المحلي االجمالي خارج قطاع المحروقات00الشكل رقم )

 
 .Excel 2007برنامج  2و1المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على الملحق 

البياني نالحظ انخفاض شديد في نسبة ما يمثله االستثمار األجنبي في الناتج المحلي  من خالل المنحنى     
، و مرد ذلك إلى الظروف األمنية 2010إلى  1991خارج قطاع المحروقات و تذبذب في النسب خالل الفترة 

يث وصل نى تصاعدا حالغير مستقرة التي مرت بها الجزائر، و بالتالي قلة اإلنتاج إلى حد الكفاف، ثم أخذ المنح
، و في هذه الفترة بدأت مالمح االنتعاش االقتصادي تظهر نتيجة االستقرار 2008سنة  % 463470للذروة بـ 

، و هذا ما يعني أن المخططات % 064469عرفت انخفاضا حتى وصل إلى  2011إلى  2012األمني   ثم من 
لكن بوتيرة   0202افها، ثم عادت للتعافي حتى سنة الخماسية النعاش االقتصاد الوطني قد فشلت في تحقيق أهد

، و ذلك راجع إلى انخفاض أسعار النفط، و انهيار احتياطي الصرف، %1ثابتة، و كان االرتفاع طفيفا في حدود 
 باإلضافة إلى األزمة التي شهدها العالم جراء وباء كورونا.
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 المبحث الثالث: الدراسة القياسية
 الوصفية للمتغيرات: الدراسة-1
 (0202-1991خالل الفترة ) (GDP)المحروقات  قطاع خارج اإلجمالي المحلي دراسة تطور الناتج 1-1

خالل الفترة  (GDP)المحروقات  قطاع خارج اإلجمالي المحلي تطور الناتجلدراسة هو  االتي، (20الشكل رقم )
(1991-0202) 

 المحروقات قطاع خارج مالياإلج المحلي دراسة تطور الناتج :0الشكل 

 
 Eviews 10من إعداد الطالبة اعتمادا على برنامج  المصدر:

 0221-1991أن الناتج المحلي عرف تذبذبا خالل الفترة -20الشكل -نالحظ من خالل المنحنى البياني      
ثم  0221سنة  مليون دوالر 411022، ثم أعلى قيمة له 1991مليون دوالر سنة  10122حيث بلغ أدني قيمة 

ثم عاد  0211-0220بعدها عاد إلى ارتفاع مرة أخرى خالل الفترة  0220مليون دوالر سنة  42022إلى  انخفض
مليون دوالر بتشتت )انحراف معياري(  91909902019بمعدل قدره  0202-0211إلى االنخفاض خالل الفترة 

 مليون دوالر. 9211191110قدره 
 
 
 
 
 
 
 
 



 . الدراسة القياسية....................................................................................الفصل الثالث: .................
 

44 

 0202-1991 الفترة خالل( FDI) ستثمار األجنبي المباشردراسة تطور اال 0.1
-1991)الفترة  خالل( FDI) المباشر األجنبي االستثمار تطور ، سنتطرق الى دراسةاالتي (21) رقم من الشكل

0202)  
 تطور االستثمار األجنبي المباشر: 1الشكل 

 
 Eviews 10 برنامج على اعتمادا الطالبة إعداد من :المصدر

ارتفعت تدفقات  (0222–1991)خالل الفترة الممتدة من  أنه- 21 الشكل-نالحظ من المنحنى البياني      
االستثمار األجنبي المباشر وذلك لعودة التوازن االقتصادي تدريجيا وكذلك إعادة نظر الحكومة في قوانين الضريبة 

 واتخاذ قوانين أكثر جاذبية.
عرف تدفق االستثمار األجنبي في هذه الفترة انتعاشا ملحوظا نظرا  0212-0222خالل الفترة الممتدة بين      

للتحسن االقتصاد واالستقرار األمني للبالد فقد أنشئت عدة فروع لشركات عالمية في هاته الفترة مثل شركة هنكل 
رها من وغي 0220وفرع ميشالن سنة  0221كمشروع مشترك بين الجزائر وألمانيا وفرع شنايدر عام  0222سنة 

 االستمارات.
 عرفت الجزائر انخفاض في تدفق االستثمار األجنبي المباشر. 0211 -0212خالل الفترة الممتدة بين      
مليون  1121.4ارتفعت تدفقات االستثمار األجنبي لتصل إلى  0202 - 0211خالل الفترة الممتدة بين      

سيارات وآخر سنين رجع االستثمار األجنبي إلى االنخفاض دوالر وذلك لما عرفته استثمارات في مجال تركيب ال
 بسبب جائحة كورونا.

 تتوزع مشاهدات السلسلة كما يلي:
 مليون دوالر. 2.21وتقدر بـ:  1991أدنى قيمة بلغتها سنة 
 مليون دوالر. 0001.9وتقدر بـ:  0229أعلى قيمة بلغتها سنة 
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 مليون دوالر. 1001.09بمعدل بلغ: 
 مليون دوالر. 004.10ف معياري( قدره وتشتت )انحرا

 0202-1991 الفترة خالل (II) المحلي دراسة تطور االستثمار 4.1
 .الشكل االتي يوضح تطور االستثمار المحلي

 0202-1991 الفترة خالل( II) المحلي االستثمار تطور دراسة(: 21) رقم الشكل

 
 Eviews 10 برنامج على اعتمادا الطالبة إعداد من :المصدر

حيث بلغت  0214 1991ارتفاع االستثمار المحلي خالل الفترة  – 24الشكل  –نالحظ من خالل المنحنى     
ثم عاد إلى تعافي خالل  0210مليون دوالر سنة  01042ثم انخفض إلى  0214مليون دوالر سنة  04042قيمته 

مام الدولة الجزائرية بالمؤسسات المصغرة وهذا االرتفاع راجع إلى اهت 0202إلى  0211الفترة الممتدة من سنة 
 والناشئة والمتوسطة من خالل دعم الشباب لفتح المشاريع من خالل منحهم قروض وتسهيالت وامتيازات.

 تتوزع مشاهدات السلسلة كما يلي:
 مليون دوالر 9112حيث بلغت  1990أدنى قيمة كانت سنة 
 دوالر مليون  90102حيث بلغت  0219أعلى قيمة كانت سنة 

 مليون دوالر. 12201900021بمعدل 
 مليون دوالر. 40212910004وتشتت )انحراف معياري( قدره 

من خالل الدراسة الوصفية نالحظ أنه توجد عالقة طردية بين االستثمار األجنبي المباشر والناتج نتيجة:  0.1
ة ج المحلي خارج المحروقات خالل الفتر المحلي خارج المحروقات كذلك عالقة طردية بين االستثمار المحلي والنات

 ولتأكيد هذه المالحظة نمر األن إلى الدراسة القياسية. .(0202 – 1991)
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 الدراسة القياسية للمتغيرات  - 0
بعد تجميع البيانات الخاصة بكل متغير يتم تحديد الشكل الرياضي للنموذج إذ يعد من أول مراحل بناء      

 ، حيث يتمثل شكل الدالة فيما يلي:النموذج القياسي واهمها

𝐺𝐷𝑃 = 𝑓(𝐹𝐷𝐼, 𝐼𝐼) 
𝐺𝐷𝑃 = 𝛼1𝐹𝐷𝐼𝑖 + 𝛼2𝐼𝐼𝑖 + 𝜀𝑖+∝0 

 حيث:
𝐺𝐷𝑃)يمثل الناتج المحلي اإلجمالي خارج المحروقات مقدر ب )مليون دوالر : 

𝐹𝐷𝐼)يمثل االستثمار األجنبي المباشر مقدر ب )مليون دوالر : 

𝐼𝐼ثل االستثمار المحلي مقدر ب )مليون دوالر(: يم 

∝0; α1;  : معامالت النموذج 2∝
ε
𝑖

 : حد الخطأ في النموذج.
iالزمن : 

 السالسل من خالل اختبار ديكي فولر ةاستقراريدراسة  1.0
 السالسل راريةقاست لالختبار فولر ديكي اختبار على القياسية الدراسات أغلب تعتمد) الوحدة جذر عن الكشف     

 الفترة خالل االقتصادية المتغيرات لكل الزمنية السالسل خواص فحص إلى الوحدة جذر اختبار يهدف الزمنية،
 ولرف ديكي اختبار ويقوم حدة على متغير كل تكامل رتبة وتحديد سكونها، مدى من والتأكد( 1991-0202)

 : اآلتية الفرضية اختبار على الموسع
H0  :مستقرة غير الزمنية السلسلة إن أي السلسلة؛ في الوحدة رجذ يوجد 
H1 مستقرة الزمنية السلسلة إن أي السلسلة؛ في الوحدة جذر ال يوجد 
 المدروسة البيانية الرسومات خالل من عام اتجاه وجود مبدئيا نالحظ المدروسة للمتغيرات الزمنية من السالسل     
 وحدةال جذر اختبار منها أخرى اختبارات إجراء وجب أدق وبشكل الدراسة اتمتغير  استقرارية مدى من وللتأكد

 :ذلك يبين اآلتي 20 والجدول "ADF"المطور فولر-ديكي اختبار على باالعتماد
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 (4 حقللملانظر )المطور فولر –: نتائج اختبار إستقرارية السالسل ديكي 20الجدول 

 
  Eviews 10 رنامجب على اعتمادا الطالبة إعداد من :المصدر

، فان كل من الناتج المحلي اإلجمالي خارج قطاع المحروقات واالستثمار المحلي 20من خالل الجدول      
 .مستقرين عند المستوى. اما االستثمار األجنبي المباشر مستقر عند الفرق األول

المتغيرات المستقلة، االستثمار تبين أن  ADFمن خالل نتائج اختبار جذر الوحدة المتمثلة في اختبار نتيجة: 
األجنبي المباشر واالستثمار المحلي مستقرين عند الفرق األول والمستوى على التوالي، أما المتغير التابع فهو 

 .ARDLمستقر عند المستوي، بالتالي فهذا االختالف في االستقرارية يمهد لتطبيق نموذج 
  

GDP القرار II 
 

 FDI القرار
   

 القرار

Exogenous: None 

Test 
critical 
values 

level   
ستو

عند الم
ستقر  

سلة م
سل
ال

(
0)

I
 

level 
 

  
ستو

عند الم
ستقر  

سلة م
سل
ال

(
0)

I
 

 

level 1st difference 

ألول )
  ا
عند ال ر

ستقر  
م

1)
I

 

t-
Statistic 

Prob.* t-Statistic Prob.* t-Statistic Prob.* t-Statistic Prob.* 

-0.7725 0.3699 1.715569 0.9755 -0.701372 0.4028 
 
  

-6.869025 0.00<5% 

1% level -2.6742 -2.664853 -2.660720 -2.664853 

5% level -1.9572 -1.955681 -1.955020 -1.955681 

10% 
level 

-1.6081 -1.608793 -1.609070 -1.608793 

Exogenous: Constant, Linear Trend 
 

t-
Statistic 

Prob.* 
 

t-Statistic Prob.* 
 

t-Statistic Prob.* t-Statistic Prob.* 
 

-6.7749 0.0000<5% -5.028214 0.0023<5% -1.909234 0.6199 -6.940796 0.00<5% 

1% level -4.3743 -4.374307 -4.374307 -4.394309 

5% level -3.6032 -3.603202 -3.603202 -3.612199 

10% 
level 

-3.2380 -3.238054 -3.238054 -3.243079 

Exogenous: Constant 
 

t-
Statistic 

Prob.* 
 

t-Statistic Prob.* 
 

t-Statistic Prob.* t-Statistic Prob.* 
 

-6.9522 0.0000<5% 0.027540 0.9520 -2.173230 0.2202 -6.779830 0.00<5% 

1% level -3.7240 -3.752946 -3.724070 -3.737853 

5% level -2.9862 -2.998064 -2.986225 -2.991878 

10% 
level 

-2.6326 -2.638752 -2.632604 -2.635542 
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 الحدود:اختبار التكامل المشترك باستعمال منهج  0.0
من خالل النتائج المحصل عليها تبين عدم وجود سلسلة متكاملة من الدرجة الثانية األمر الذي يدفعنا إلى      

االستمرار في تقدير النموذج في إطار إجراء اختبار التكامل المشترك بين متغيرات النموذج وفقا لمنهج الحدود 
 ثلى والشكل التالي يوضح درجة التأخير المثلى:ولكن قبل ذلك يجب أوال تحديد درجة التأخير الم

 درجة التأخير المثلى (:20) رقم الشكل

 
 Eviews 10 برنامج على اعتمادا الطالبة إعداد من: المصدر

 ARDL (3,1,0)يتضح أن فترة اإلبطاء المثلى للنموذج هي  20من خالل الشكل 
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 نتائج اختبار منهج الحدود: 4.0
 مبينة في الجدول التالي:نتائج هذا االختبار 

 (0 الحدود)الملحق منهج اختبار نتائج (:24الجدول )

 الحدوداختبار منهج 
(Test Bounds ARDL) 

Sample :1995 2020 

Included observation : 23 

𝐻0 المدىقة طويلة التوجد ع ال: فرضية العدم 

Test Statistic Value K 

F_statistic 5.727127 2 

Critical Value Bounds 

Significance 𝐼0Bound 𝐼1Bound 

10% 2.63 3.35 

5% 3.1 3.87 

1% 4.13 5 

 Eviews 10 برنامج على اعتمادا الطالبة إعداد من: المصدر

جميع القيم  من أكبر( F=1.000100) المحسوبة اإلحصائية القيمة أن ( نالحظ24) الجدول خالل من     
 لةطوي توازنية عالقة أي توجد العدم؛ فرضية نرفض ثمة ومن (%10,%5,%1)ل مستويات الداللة الجدولية عند ك

الناتج ) تابعال المتغير االستثمار المحلي إلى المباشر، األجنبي االستثمار)المفسرة  المتغيرات من تتجه األجل
 لة، اي يوجد تكامل مشترك بينها ما يعني بأن المتغيرات متكام (%10,%5,%1) داللة كل مستويات المحلي( عند
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 (1)الملحق  ARDLتقدير نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الموزعة المتباطئة  0.0
 نتائج هذا االختبار مبينة في الجدول التالي:

 ARDL المتباطئة الموزعة الزمنية للفجوات الذاتي االنحدار نموذج رتقدي (:20)الجدول 
Dependent Variable: GDP 

Method: ARDL 

Date: 06/25/22   Time: 16:50 

Sample (adjusted): 1998 2020 

Included observations: 23 after adjustments 

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): FDI II 

Fixed regressors: C 

Number of models evalulated: 100 

Selected Model: ARDL(3, 1, 0) 

Note: final equation sample is larger than selection sample 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

GDP(-1) -0.213818 0.187806 -1.138506 0.2717 

GDP(-2) -0.372088 0.228395 -1.629145 0.1228 

GDP(-3) -0.385404 0.197652 -1.949916 0.0689 

FDI -16.17365 35.88933 -0.450654 0.6583 

FDI(-1) -42.45131 30.97549 -1.370480 0.1895 

II 1.176346 0.573801 2.050092 0.0571 

C 195215.0 70983.26 2.750156 0.0142 

R-squared 0.631800 Mean dependent var 87300.43 

Adjusted R-squared 0.651225 S.D. dependent var 70422.53 
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S.E. of regression 67501.93     Akaike info criterion 25.32349 

Sum squared resid 7.29E+10     Schwarz criterion 25.66908 

Log likelihood -284.2201     Hannan-Quinn criter. 25.41040 

F-statistic 1.324154     Durbin-Watson stat 1.957564 

Prob(F-statistic) 0.302744   

 

 Eviews 10 برنامج على اعتمادا الطالبة إعداد من: المصدر

𝑅2أن قيمة   20تشير نتائج االختبارات اإلحصائية لمعادلة االنحدار الموضحة في الجدول       = 0.6318 ،
 بنسبة               رالمباشر واالستثمار المحلي، تفس األجنبي االستثمار في المتمثلة المستقلة المتغيرات أن إلى يشير وهذا

 هذه تعدو  اإلجمالي خارج قطاع المحروقات، المحلي الناتج التابع المتغير في تحدث التي التغيرات % 14.10
 البيانات دقة لعدم أو النموذج في تدرج لم أخرى لمتغيرات راجع فهو % 41.00 أما ومقبولة، جيدة النسبة

  .اإلحصائية
 نتائج هذا االختبار مبينة في الجدول التالي:تقدير نموذج تصحيح الخطأ ومعامالت العالقة طويلة األجل:  0-1

 (0)الملحق  األجل طويلة العالقة ومعامالت الخطأ تصحيح نتائج نموذج :21الجدول رقم 
Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

FDI 29.73908 13.14195 2.262913 0.0379 

II 0.596733 0.280670 2.126102 0.0494 

C 99028.05 20361.69 4.863450 0.0002 

EC = GDP - (29.7391*FDI + 0.5967*II + 99028.0549 ) 

 .Eviews 10 برنامج على اعتمادا الطالبة إعداد من :المصدر
 

إلى التأثير اإليجابي لكل من االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار المحلي على الناتج  20يشير الجدول رقم     
 .الدراسة الوصفية على صحة الفرضية التي ذكرناها في دالمحلي خارج قطاع المحروقات وهذا ما يؤك
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 تقدير النموذج في المدى القصير: 1.0
بإشارة سالبة ومعنوي ونتائجه مبينة  (CointEq (-1))في هذا االختبار يجب أن يتحقق شرطين هما أن يكون 

 في الجدول التالي:
 (0 التقدير النموذج قصير المدى)الملحق نتائج :21 رقم الجدول

ECM Regression 

Case 1: No Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D(GDP(-1)) -0.291683 0.221636 -1.316043 0.2067 

D(GDP(-2)) -0.379914 0.214103 -1.774447 0.0950 

D(GDP(-3)) -0.360829 0.143031 -2.522723 0.0226 

CointEq(-1)* -0.648353 0.275491 -2.353440 0.0317 

R-squared 0.637856     Mean dependent var  3140.909 

Adjusted R-squared 0.577499     S.D. dependent var  102621.4 

S.E. of regression 66704.00     Akaike info criterion  25.21688 

Sum squared resid 8.01E+10     Schwarz criterion 25.41525 

Log likelihood -273.3857     Hannan-Quinn criter. 25.26361 

Durbin-Watson stat 1.873129   

 Eviews 10 برنامج على اعتمادا الطالبة إعداد من :المصدر
بإشارة سالبة ومعنوي وذلك ألن  0.64853 – أن معامل تصحيح الخطأ يساوي 21نالحظ من نتائج الجدول      

prob=0.031<5%. 
 يوم من 190و سنة تصحيحها في يمكن القصير األجل أخطاء بأن الخطأ حد معامل قيمة شرح يمكن كما     
 األجل طويل التوازني الوضع إلى العودة أجل
 االختبارات التشخصية للنموذج: 1.0
تج المحلي اللتأكد من جودة النموذج المستخدم في قياس تأثير االستثمار األجنبي واالستثمار المحلي على الن     

 خارج قطاع المحروقات يستلزم االختبارات التشخصية التالية: اإلجمالي
 ونتائج هذا االختبار موضحة في الجدول التالي: اختبار وجود مشكلة االرتباط الذاتي لألخطاء: 1.1.0

 (0الملحق )لألخطاء وجود مشكلة االرتباط الذاتي  راختبا :20 رقم الجدول
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.146553 Prob. F(2,14) 0.8650 

Obs*R-squared 0.451150 Prob. Chi-Square(2) 0.7981 

 Eviews 10 برنامج على اعتمادا الطالبة إعداد من :المصدر
لعدم التي ومنه نقبل فرضية ا %5أكبر من  F-statistic 0.146553=نالحظ أن قيمة  20من خالل الجدول 

 تنص على عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء.
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 اختبار ثبات التباين )تجانس التباين(: 0.1.0
الذي يعتمد على  ARACHيوجد العديد من االختبارات الكتشاف مشكلة تجانس التباين وسنعتمد على اختبار 

 الجدول التالي: نتائج هذا االختبار مبينة فيالعالقة بين مربعات البواقي وجميع المتغيرات المستقلة وكذلك مربعاته و 
 (9ثبات التباين )تجانس التباين()الملحق راختبا :20 رقم الجدول

Heteroskedasticity Test: ARCH 

F-statistic 0.202753     Prob. F(1,19) 0.6576 

Obs*R-squared 0.221729     Prob. Chi-Square(1) 0.6377 

 Eviews 10 برنامج على اعتمادا البةالط إعداد من :المصدر
ومنه نقبل فرضية  %5أكبر من  F-statistic 0.202753=نالحظ من خالل الجدول أن قيمة االحتمالية    

 العدم التي تنص على ثبات حد الخطأ العشوائي في النموذج المقدر.
 بينة في الشكل التالي:نتائج هذا االختبار م ،استقرارية البواقيو اختبار التشويش األبيض  0-1-4

 اختبار التشويش األبيض استقرارية البواقي.: 20 رقم الشكل

 
 Eviews 10 برنامج على اعتمادا الطالبة إعداد من :المصدر

إذا نقبل فرضية العدم أي أن جميع معامالت  %1أن القيم االحتمالية أكبر من  21نالحظ من خالل الشكل      
 صفر ومنه سلسلة البواقي مستقرة وهي عبارة عن تشويش أبيض.االرتباط الذاتي تساوي ال
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نتائج هذا االختبار مبينة في الشكل : JBاختبار التوزيع الطبيعي وذلك من خالل استعمال اختبار  0.1.0
 التالي:

 (12 )الملحقJBالتوزيع الطبيعي وذلك من خالل استعمال اختبار  راختبا :29 رقم الشكل

 
 Eviews 10 برنامج على اعتمادا الطالبة دادإع من :المصدر

( كما أن القيمة 1.99وهي أقل من القيمة الجدولية ) 0.10نالحظ أن القيمة المحسوبة لجارك بيرا تساوي      
 .اهذا يعني أن البواقي تتوزع توزيعا طبيعي% 1االحتمالية أكبر من 

 اختبار استقرار الهيكلي للنموذج: 1.1.0
خلو البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من وجود أي تغيرات هيكلية فيها عبر الزمن نستعمل  للتأكد من     

 اختبار المجموع التراكمي للبواقي وللمربعات، ونتائج االختبار موضحة في الشكل التالي:
 المجموع التراكمي للبواقي رنتائج اختبا :12 رقم الشكل

 
 Eviews 10 برنامج لىع اعتمادا الطالبة إعداد من :المصدر
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 .الخط األزرق داخل المنطقة الحرجة ما يعني أن البواقي تخلو من تغيرات هيكلية
والموضحة في الجداول واألشكال السابقة يتضح أن النموذج  اإلحصائيةبعد إجراء جملة من االختبارات  نتيجة:

 فإن تقديرات النموذج مستقرة. وعليه ن ومن مشكلة االرتباط الذاتي،خالي من مشكل عدم تجانس التباي
 نتائج الدراسة على: تأفرز  النتائج: تفسير-4
وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار المحلي على الناتج اإلجمالي خارج  -

 قطاع المحروقات.
 على الناتج المحلي اإلجمالي خارج قطاع االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار المحلي لهما تأثير إيجابي -

 المحروقات، حيث كلما زاد االستثمار األجنبي والمحلي زاد الناتج المحلي اإلجمالي خارج قطاع المحروقات.

 : مرحلتين عبر والطويل القصير األجلين نتائج تفسير يمكن -
  ومعنوي سالب CointEqيكون أن هما شرطان يتحقق أن يجب االختبار هذا في :اإلحصائي التفسير 4-1

  الشرطين. تحقق فقد ومنه 2.21 من أقلprob =0.0317 و ، 0.648353 -ووجدناه يساوي 
 واحدة في تصحيحها يمكن القصير األجل أخطاء من% 10.04 بأن( الخطأ حد )معامل قيمة شرح يمكن كما

 :يلي كما الذي نتناوله األجل، طويل التوازني الوضع إلى العودة أجل من يوم 190سنة و الزمن
 إذا حيث طردية عالقة وجود يتضح (%4.09الطويل معنوي ) األجل في المباشر: األجنبي االستثمار 

ارتفاع الناتج اإلجمالي خارج قطاع  إلى يؤدي دوالر بواحد مليون المباشر األجنبي االستثمار ارتفع
 . مليون دوالر 09.04 بـ المحروقات

 :ارتفع إذا حيث طردية عالقة وجود يتضح (%0.90)الطويل معنوي  ألجلا في االستثمار المحلي 
 2.19 ـب ارتفاع الناتج اإلجمالي خارج قطاع المحروقات إلى يؤدي دوالر بواحد مليون المحلي االستثمار

 . مليون دوالر
 التحديد املمع لخال من تقديرها تم التابع للمتغير أعاله المذكورة للمتغيرات التفسيرية للقوة وبالنسبة    

2,1400=R² ثمار المحلي، واالست المباشر األجنبي االستثمار في المتمثلة المستقلة المتغيرات أن إلى يشير وهذا
 هذه تعدو  الناتج اإلجمالي خارج قطاع المحروقات التابع المتغير في تحدث التي التغيرات% 14.00 بنسبة تفسر
 البيانات دقة لعدم أو النموذج في تدرج لم أخرى متغيرات أو الخطأ قدارم هو% 41.00 أما ومقبولة، جيدة النسبة

 . اإلحصائية
ثمار االستثمار المحلي واالست أثر قياس خالل من سابقا إليها المتوصل النتائج إن: االقتصادي التفسير 4-0

 الناحية من مقبولة عد، ت0202-1991 الفترة خالل الجزائر في على الناتج اإلجمالي خارج المحروقات األجنبي
 هذا صحة نع المقدر للنموذج التشخيصية واالختبارات التقدير نتائج عليه أسفرت ما على بناء وذلك القياسية
 : يلي كما سابقا المقدم للموضوع النظري والبناء االقتصادية النظرية حسب النتائج تلك تفسير يمكن حيث األخير،
 خارج قطاع  اإلجمالي المحلي الناتج على المباشرة األجنبية االستثمارات من لكل اإليجابية لآلثار بالنسبة

 أن لىع تنص االقتصادية النظرية أن وذلك اقتصاديا، منطقية نتائج هي الطويل األجل في المحروقات
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 الناتج علىو  االقتصادية التنمية عجلة دفع في إيجابا تؤثر المضيف البلد نحو تدفقها في األموال رؤوس
 عرف لجزائرا إلى المباشر األجنبي االستثمار فتدفق الجزائر حالة وافق ما وهو البلد في اإلجمالي ليالمح
 في ستثمارجاذبية اال لزيادة نتيجة مناخ االستثمار. وكذلك لتحسن نتيجة األخيرة اآلونة في ملحوظا تزايدا

أخرى نحن نتحفظ على هذه  . لكن من جهة0211-0210 لسنتي العالمي التنافسية تقرير حسب الجزائر
ستثمارات األجنبية ال(، وخاصة ان معظم ا pib $09.0يؤدي الى زيادة بـ  FDI $1) القيمة المرتفعة

 كانت في قطاع الطاقة.

 قبولةم تعد األخرى هي القياس، نتائج وحسب الطويل األجل في المحلي راالستثما آلثار بالنسبة أما 
ة في بسبب ضعف االستثمارات المحلي الجزائر، لحالة عيفا بالنسبةحتى لو كان تأثيرها ض اقتصاديا،

 (pib 2.19يؤدي الى زيادة بـ  II $1الجزائر المتجهة لخارج قطاع المحروقات. )
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 :الفصل خالصة

ي اإلجمالي ر والناتج المحلأظهرت الدراسة القياسية وجود عالقة معنوية إيجابية بين االستثمار األجنبي المباش     
وهذا يعني أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر هي بمثابة محفز للنهوض بالنمو االقتصادي. 
ويمكن القول أن االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر يلعب دورا هاما، من حيث رفع مستوى التنمية االقتصادية 

االستثمارات األجنبية  يةلبغا ان ألموال ونقل التكنولوجيا والمهارات والكفاءة العلمية، إالعن طريق تحويل رؤوس ا
 ةحساسيلاتمركز في قطاع المحروقات، مما زاد في استمرارية اعتماد الجزائر على صادرات النفط، وبالتالي ت ةالمباشر 
ار النفط ارجية نتيجة للتقلبات المتتالية ألسعالصدمات الخ ات الصادرة عنللتقلب للناتج المحلي االجمالي المفرطة

 العالمية.على مستوى األسواق 
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 خاتمة:
لنا من خالل هذه الدراسة التطرق إلى اإلطار النظري ألثر االستثمار األجنبي المباشر على الناتج المحلي او ح     

ل يساهم كونه ال يوفر فقط عنصر رأس المال ب، لبدائل التمويلية في الوقت الراهناإلجمالي ألنه يعتبر أحد أفضل ا
 تكوين رأس المال البشري.و كذا تدريب و توفير مناصب الشغل و الخبرات و في نقل التكنولوجيا 

ع يمن المتغيرات المؤثرة على تطور البلدان إذ يعتبر من أهم المواض األجنبي المباشر عتبر االستثماريو      
ح لما له من امتيازات تمثلت في تكريس بوادر العولمة عبر فت، تاو شهدت قدرا من االهتمام المتف ادية التيصاالقت

 حجم المبادالت الدولية.و والزيادة السريعة للتجارة الخارجية  ،األسواق العالمية
لي على الناتج المحلي اإلجمالة قياس أثر االستثمار األجنبي المباشر او تمثل موضوع دراستنا في مح قدو      
ل باستعمال المعطيات المتحصو االقتصاد القياسي نموذج وذلك باستخدام  الجزائر،لدولة المحروقات  قطاع خارج
 اآلفاق.و التوصيات و ، ليهاعصل حأهم النتائج المتعليه ضمن الخاتمة سيتم استعراض و  .عليها

 اختيار الفرضيات: -1

   :يلي كما عليها اإلجابة كانتو  الفرضيات من مجموعة بوضع ناقم الدراسة بهذه القيام اجل من
ثابة وسيلة ، وهي بمستثمارات األجنبية المباشرة تعرف تزايدا مستمرالى حول ان االاألو تتمحور الفرضية  -أ

ة التي قمنا االولى من خالل الدراسطوير الكفاءة، وقد تم تأكيد صحة الفرضية لنقل المعرفة والتكنولوجيا وت
لمعرفة اهي بمثابة وسيلة لنقل  ، والتي اثبتت ان االستثمارات االجنبية المباشرةا في الفصل االولبه

 والتكنولوجيا وتطوير الكفاءة.

ي الزيادة في الدخل الوطني الحقيقي فهو النمو االقتصادي  أنحين تتمحور الفرضية الثانية في في   -ب
فرضية أكيد صحة ال، وقد تم توسائل قياسهمن بين اهم ، ويعتبر الناتج المحلي االجمالي المدى الطويل

و الزيادة والتي اثبتت ان النمو االقتصادي ه اليها في الفصل الثاني،الثانية من خالل الدراسة التي تطرقنا 
 يستعمل في قياسه.الذي وطني الحقيقي، وان الناتج المحلي االجمالي هو المؤشر في الدخل ال

الناتج المحلي  علىلالستثمارات األجنبية المباشرة عالقة قوية وطردية ت على وجود نص أما الفرضية الثالثة -ت
الثالثة من خالل الدراسة التي تطرقنا لها في وقد تأكد صحة الفرضية  ،المحروقاتقطاع اإلجمالي خارج 
إلجمالي ا مع الناتج المحلي األجنبي المباشر له عالقة طردية االستثماران التي اثبتت الفصل الثالث، 

 ، غير ان هذه العالقة ليست قوية.خارج قطاع المحروقات

 نتائج الدراسة: -2

ث تعددت حي ،حيث أن بدايته كانت منذ القرن التاسع عشر ،إن االستثمار األجنبي المباشر ظاهرة جديدة -
ليه مختلف إاألسباب التي تدفع الشركات متعددة الجنسيات إلى االستثمار خارج بلدانها األم وفق ما أشارت 

 النظريات.

تهدف الدول من وراء تشجيع االستثمار األجنبي المباشر لتحقيق عدة أهداف أهمها: توفير فرص عمل  -
 االقتصادي. والرفع من معدالت النم ،نقل التكنولوجيا، جلب العملة الصعبة، للقوى العاملة
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كن ل خارج قطاع المحروقات، صادياالقت والنم الرفع من معدالت يساهم االستثمار األجنبي المباشر في -
 .االستثمار األجنبي في الجزائر معظمه يتجه نحو قطاع المحروقات هذا راجع ألنو بنسب ضعيفة 

مالي االستثمار المحلي على الناتج اإلجو وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين االستثمار األجنبي المباشر  -
 خارج قطاع المحروقات.

االستثمار المحلي لهما تأثير إيجابي على الناتج المحلي اإلجمالي خارج قطاع و باشر االستثمار األجنبي الم -
 المحلي زاد الناتج المحلي اإلجمالي خارج قطاع المحروقات.و حيث كلما زاد االستثمار األجنبي  ،المحروقات

امل منها: العو و يتوقف نجاح الدول في جذب االستثمار األجنبي المباشر على توفير مجموعة من المقومات  -
حرية التملك  ،توفر المناطق الحرة ،الموقع الجغرافي االستراتيجيو الثروات الطبيعية  ،االستقرار السياسي

 اإلعفاءات الضريبية.و الحوافز  ،لألجنبي

 الدراسة: اتحقتر م -0

 يلي:  اممن التوصيات التي يتم إيجازها فيفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن تقديم مجموعة      
ذلك و له من تأثيرات جد إيجابية على الناتج اإلجمالي خارج قطاع المحروقات  اترقية االستثمار المحلي لم -

 من خالل مواصلة تشجيع الشباب لدخول االستثمار المحلي واستغالل هذه الطاقات في رفع اقتصاد البالد.

خص توفير ظروف مالئمة لهم فيما يو انب االمتيازات الفعالة المشجعة للمستثمرين األجو دراسة الضمانات  -
 البنى التحتية.

تسوية  كذاو  ،الجمركية لتسهيل حركة تدفق األموال المتعلقة باالستثمارو تحسين األنظمة المصرفية  -
 المعامالت التجارية.

اعات توسيع المجال ليشمل كل القطلالستثمار في قطاع المحروقات فقط، بمعنى تغيير التوازن الحيادي  -
 الفالحة.و الصناعة  مثل

 وضع الرقابة الدورية على كل وكاالت دعم االستثمار للحصول على فعالية أكبر. -

 نشرها حتى يتسنى للفرد الجزائري فهم ما يحيط به من ظروفو الملتقيات االقتصادية و وجوب إعداد الندوات  -
 اقتصادية.

   آفاق الدراسة: -4

 الهتمام بباقي القطاعات األخرى.عدم او أسباب اهتمام الجزائر بقطاع المحروقات  -

 مستقبل االستثمار األجنبي المباشر في حالة نفاذ البترول في الجزائر.هو ما  -

 االقتصادي. والدور الذي يلعبه االستثمار األجنبي المباشر في دعم النمهو ما  -

 على النفط أم سوف تتجه إلى القاعات األخرى.    ة هل تبقى الجزائر معتمد -
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 قائمة المراجع:
 ال: المراجع باللغة العربيةأو 

 ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، لىاألو الطبعة ، إستراتيجيات(-نماذج-إقتصاد التنمية )نظريات ، إسماعيل محمد بن قانة -1
 .2012 ، عمان

 ، صرم ، دراسة مقارنة ، ةغير المباشر في البيئة العربيو محددات االستثمار األجنبي المباشر  ، أميرة حسب هللا محمد -2
 .2001-2004 ، اإلسكندرية ، الدار الجامعية ، كوريا الجنوبية ، تركيا

 ، ة ماجستيرمذكر  ، -دراسة حالة الجزائر –االقتصادي و أثرها على النمو آليت توزيع الصادرات خارج المحروقات ، بلقة ابراهيم -0
 .2009 ، الشلف ، بن بوعليجامعة حسيبة ، علوم التسييرو كلية العلوم االقتصادية 

 ، -دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر –االقتصادي و أثر ترقية الصادرات خارج المحروقات على النم ، بن جلول خالد -0
 ، 2009 ، جامعة الجزائر ، علوم التسييرو التجارية و كلية العلوم االقتصادية  ، مذكرة ماجستير غير منشورة

العدد  ، ثمجلة الباح ، طرق تقييمها في الجزائرو ت األجنبية المباشرة المحفزة لجذب االستثمار العوامل ا ، بولرباح غريب -5
10 ، 2012. 

 . www.alukah.net، شبكة األلوكة ، االقتصاديو النم ، جالل خشيب -0

 .2006 ، جامعة بغداد ، االقتصادو كلية اإلدارة  ، عهدوافو اإلستثمار أهدافه  ، حاتم فارس الطعان -0
مجلة البحوث  ، 2015-2005االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر  ، برادعي ابراهيم الخليل ، بوحفصحاكمي  -0

 .2017 ، 01العدد ، 4المجلد  ، جامعة أم البواقي ، الماليةو االقتصادية 
 .2000 ، لبنان ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، اللغاتو التنمية إلى العولمة و من النم ، البني حازمو حبيب كميل  -9

-2010إلى  1900دراسة تحليلية قياسية من  -االقتصادي في الجزائرو النمو اإلستثمار العمومي  ، رحالي بلقاسم -10
  . 2016/2017 ، 3جامعة الجزائر  ، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في االقتصاد واإلحصاء التطبيقي ، 

دراسة حالة الجزائر خالل  ، مار األجنبي المباشرة في جلب االستثيدور التحفيزات الجبائ ، رشيد معزوز -11
 .2001 ، جامعة البليدة ، غير منشورة ، علوم التسييرو كلية العلوم االقتصادية  ، رسالة ماجستير ، التسعينات

 .2016جوان  ، 44العدد  ، بسكرة ، جامعة محمد خيضر ، مجلة العلوم االنسانية ، رفيق نزاري -12

 .األردن ، التوزيعو دار الثقافة للنشر  ، األعمال الدوليةإدارة  ، زاهد محمد ديري -10
الجمعية  ، 413العدد  ، مجلة مصر المعاصرة ، محددات االستثمار الخاص في االقتصاد المصرفي ، سامية عمار -10

 .1993القاهرة  ، التشريعو اإلحصاء و المصرية لالقتصاد السياسي 
كلية   ،جامعة قسنطينة ، أطروحة دكتوراه ، باشر في الجزائرتقييم مناخ االستثمار األجنبي الم ، سعيدي يحي -15

 .2007-2006 ، الجزائر ، علوم التسييرو العلوم االقتصادية 
 ، عمان ، دار الراية، 2011 ، لىاألو الطبعة  ، م شاملهو مفو التنمية االقتصادية دراسات  ، سهيلة فريد النباتي -10

 .األردن
 في المحروقات قطاع خارج الصادرات على المباشر األجنبي االستثمار أثر الجبار يعبد مختار ، أمال طوير -71

 .01/ 0202/50 20/ العدد20المجلد ، واإلدارة االقتصاد لبحوث االمتياز مجلـة 0252 5992خالل الفترة  الجزائر
 ، قتصاديةم االوحة دكتوراه في العلو طر أ ، جدواه في الجزائرو محددات االستثمار األجنبي المباشر  ، عبد الحق طير -10

دارة المنظماتو تخصص  اقتصاد تطبيقي   ، اصدي مرباحجامعة ق ، علوم تسييرو العلوم التجارية و كلية العلوم االقتصادية ، ا 
 .2018 ، الجزائر ، ورقلة
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 2014ى لاألو الطبعة  ، االقتصادو دور االستثمار األجنبي المباشر في التنمية  ، عبد الرزاق محمد حسن الجبوري -19
 .عمان ، هـ 1431 –

 ، ةاالسكندري ، دار الفكر الجامعي ، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي ، عمر هاشم محمد صدقة -20
 .2010 ، مصر

المملكة و  ، مصر ، أهمية االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر مع دراسة مقارنة بين الجزائر ، فارس فيصل -21
 ، صاديفرع التحليل االقت ، قسم العلوم االقتصادية ، ن متطلبات نيل شهادة الدكتورهأطروحة ضم ، السعودية العربية

 جامعة الجزائر.
 .2012 ، مكتبة المجتمع العربي ، البيئة االستثمارية ، فاضل محمد العبيدي -22

 .0020 ، مصر ، اإلسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، التسويق الضريبيو االستثمار الدولي  ، فريد النجار -20
مار دورها في تحفيز االستثو البيئة االستثمارية  ، سعدية هالل التميمي ، كاظم سعد األعرجي ، كاظم أحمد بطاطا -20

 األردن. ، عمان ، األيام دار ، 2017لى األو الطبعة  ، االقتصاديو النمو األجنبي المباشر 
ية كلية العلوم االقتصاد ، ة ماجستيرمذكر  ، االقتصادي في الجزائرو النمو االستثمار األجنبي  ، كريمة قويدري -25

 .2011-2010 ، الجزائر ، تلمسان ، جامعة أبي بكر بلقايد ، وعلوم تسيير والتجارية
دور الحوافز الضريبية في جذب االستثمار األجنبي المباشر  ، جمال الحاج ياسين ، كمال عبد حامد آل زيادة -20

جامعة   ،العدد الخاص ببحوث المؤتمر القانوني السابع ، رسالة الحقوقمجلة  ، مع إشارة للتطبيقات التشريعية في العراق
 .2010أهل البيت 

دور الحوافز الضريبية في جذب االستثمار األجنبي المباشر مع  ، جمال الحاج ياسينو  آل زيارة كمال عبد حامد -20
 .2010  ،المؤتمر القانوني السابع الخاص ببحوثالعدد  ، مجلة رسالة الحقوق ، إشارة للتطبيقات التشريعية في العراق

الفترة  خالل الجزائر في االقتصاديو النم على المباشر األجنبي االستثمار أثر ، عيسى دراجي ، الناصر مبرك -82
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 قائمة المالحق:

 اشر: االستثمار األجنبي المب1الملحق 

 

 Algeria - World Bank Dataالمصدر: 

 الناتج المحلي االجمالي خارج قطاع المحروقات: 8الملحق 

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 لسنواتا

الناتج المحلي اإلجمالي خارج 

 قطاع المحروقات
296000 18100 291000 21900 23400 29600 361400 30400 33800 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

الناتج المحلي اإلجمالي خارج 

 قطاع
38200 42000 46100 52600 60700 66900 77700 93600 106800 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات

الناتج المحلي اإلجمالي خارج 

 قطاع
115900 125100 120330 115440 118880 126720 109440 91000 

 

 Algeria - World Bank Dataالمصدر: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات

 637,8 1064,9 1113 280,1 291,6 606,6 260 270 0 االستثمار األجنبي المباشر ) مليون  $(

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 1500 2571 2300 2746,9 2638,6 1686,7 1841 1156 881,8 االستثمار األجنبي المباشر ) مليون  $(

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات

  1126,7 1381 1466 1230 1638 537,7 1502 1691,8 االستثمار األجنبي المباشر ) مليون  $(
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 االستقرارية: 0الملحق 

 

 

 Eviews 10لمصدر: من اعداد الطلبة باستخدام ا
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 الحدود منهج اختبار نتائج: 4الملحق 

 

 Eviews 10المصدر: من اعداد الطلبة باستخدام 

 :ARDLتقدير نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الموزعة المتباطئة : 5 الملحق

 

 Eviews 10المصدر: من اعداد الطلبة باستخدام 
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 ير النموذج في المدى القصير:تقد: 0 الملحق

 

 Eviews 10المصدر: من اعداد الطلبة باستخدام 

 :7الملحق 
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 وجود مشكلة االرتباط الذاتي لألخطاء راختبا :8 الملحق

 

 Eviews 10المصدر: من اعداد الطلبة باستخدام 

 (:التباين تجانس) التباين ثبات اختبار: 9 الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eviews 10من اعداد الطلبة باستخدام المصدر: 
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 : إختبار التوزيع الطبيعي للبواقي10الملحق 

 

 Eviews 10المصدر: من اعداد الطلبة باستخدام 

 

 


