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:ملخص

هددسقذ السضاػددت الد ابدطاظ الددس ض الددص يلػبددالا الاػددد اض ألاجنبد اإلاباؿددط فد جحهيددو الخن يددت الانخصددازيت
حي د ن نددا بدؼددليؽ الظددو غل د مذخلددل اإلاكدداهي اإلاخػلهددت باالػددد اض ألاجنب د اإلاباؿددط الخن يددت الانخصددازيت
.الػالنت بينه ا ز زضاػت هصه الػالنت ف الجعائط
جوص ددلذ نخد ددائر السضاػد ددت الد د طد ددػل حجد د الاػد ددد اضاث فد د الجعائد ددط ألامد ددط الد ددص نلد د مد د أه يتهد ددا فد د
مؼ دداه تها ف د الن دداجر ال ددسادل الخ ددام ف د الدـ ددؿي ه ددو ألام ددط ال ددص جػ د ز ض الاػ ددد اض ألاجنب د ف د جحهي ددو
. الخن يت الانخصازيت ز ن مؼخوى الؼ وحاث الهسضاث الت جعدط بها الجعائط ف ؿتى اإلايازي
 الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط البلس اإلاظيل الن و الانخصداز الػوإلادت اصدالحاث انخصدازيت:كلماث مفخاحيت
.الجعائط
F21 ,H54 : JEL جصنيف
Abstract:
The study aimed at highlighting the role of FDI in economic development, we have
highlighted and examined the various concepts of foreign direct investment and economic
development in Algeria.
The results of the study reached a weak level of investments in Algeria, which reduced
its importance in its contribution to the raw internal output and in operation, which made the
role of foreign investment in achieving economic development below the level of aspirations
and abilities that Algeria exudes in various fields.
Keywords: foreign direct investment; host country; economic growth; globalization;
economic reforms; Algeria.
Jel Classification Codes: F21, H54.
Résumé:
L’étude visait à mettre en lumière le rôle de l’IED dans le développement économique.
Nous avons mis en lumière et examiné les différents concepts d’investissement étranger direct
et de développement économique en Algérie.
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Les résultats de l’étude ont atteint un faible niveau d’investissements en Algérie, ce qui
a réduit son importance dans sa contribution à la production intérieure brute et dans
l’opération. Cela a fait en sorte que le rôle des investissements étrangers dans le
développement économique est inférieur aux aspirations et aux capacités de l’Algérie dans
divers domaines.
;Mots-clés: Investissements directs étrangers; pays d’accueil; croissance économique
mondialisation; réformes économiques; Algérie.
Codes de classification de Jel: F12, H54.
املؤلف املرسل :رزيقت مخوخ ،لاًميلrazika.mekhoukh@univ-msila.dzm :

 .1مقذمت:
ي ٌ لالػد اض ألاجنب اإلاباؿط أن يحهو النخصازياث الس ُ اإلاظيكت الػسيس م اإلاعايا اش يلػب ز ضا مه ا ف
مػالجت الٌ حر م اإلاـاً الانخصازيت الت حػاني منها الس ُ أه ها مـٍلت البؼالت اإلاؼاه ت ف جن يت نؼاغاث الحيويت
ًالصناغت العضاغت الؼياحت نؼاغاث أدطى حػخ س ف نجاحها بصوضة يبحرة غل نجاح اإلاـاضيؼ الاػد اضيت.
ي ا أصبح موطوع الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط ف الس ُ الناميت م بينها الجعائط أحس اإلاوطوغاث الطئيؼيت الت جحظى
باهخ ام غسيس الخبرا مئػؼاث الخهيي الاػد اض حي ؿهسث الػـطيت ألادحرة م الهطن اإلااض جعايس اإلاناقؼت لجصب
الاػد اضاث ألاجنبيت اإلاباؿطة جٌ هاجالا اإلاناقؼت ف جػ غوام جصب الاػد اضاث ألاجنبيت أزط جحكحز الانؼياب اإلاعيس م
ضإ غ ألامواُ ألاجنبيت اإلاباؿطة لصا نجس أن هناى حطاى مؼخ ط م ػطف الس لت الجعائطيت م أج جحؼحن هصه الػوام
جػلها أيثر جحكحزا لل ؼد ط ألاجنب بهسف جحهيو الػسيس م ألاهساف الانخصازيت الاجخ اغيت.
إشكاليت الذراست
جٌ مـٍلت السضاػت ف مػطقت محسزاث جصب الاػد اضاث ألاجنبيت اإلاباؿطة مخؼلباث نجاح بػع الس ُ ف جحهيو
ً
الاػخكازة م هصه الاػد اضاث مهاب ادكام ز ُ أدطى ف هصا اإلاجاُ صوال ال جحسيس أقظ الصيـ اإلاناػبت لخوػيؼ
ناغسة الاػد اضاث ألاجنبيت اإلاباؿطة جصبها ال الجعائط.
أهذاف الذراست
حؼع هصه السضاػت ال جحهيو مج وغت م ألاهساف أه ها:
 الخػطف غل نوغيت مهساض الاػد اضاث ألاجنبيت اإلاباؿطة حج ها ف الجعائط. الخػطف غل الػوام الت جحس م جسقو الاػد اضاث ألاجنبيت اإلاباؿطة ف الجعائط . جهيي آلازاض ؤلايجابيت الؼلبيت لالػد اضاث ألاجنبيت اإلاباؿطة ف الجعائط. الخػطف غل ؤلاجطا اث الالظمت الت غل الس لت اإلاظيكت اجذاشها لخوقحر اإلاناخ اإلاالئ لجصب اإلاعيس م الاػد اضاثألاجنبيت ججنب أيبر نسض م أغبائها.
منهج الذراست
إلاػالجت موطوع السضاػت اغخ سنا غل ألاػلوب الوصكي الخحليل شلَ إلاال مخالا ػبيػت السضاػت حي ن نا بوصل
جحلي الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط قو اإلاػؼياث البياناث اإلاخوقطة لسينا ي ا ج الاغخ از غل مطاجؼ مخنوغت م يخب
مصيطاث جهاضيط مجالث موانؼ ألانترنيذ للحصوُ غل مذخلل اإلاػلوماث الت جذص السضاػت.
 .2لاطار النظري لالسدثمار ألاجنبي املباشر
يػس الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط م اإلاواطيؼ الانخصازيت اإلاه ت اإلاخسا لت بـٍ يبحر ف آلا نت ألادحرة حي جدؼابو الس ُ
ً
الناميت داصت الػخهؼاب الاػد اضاث ألاجنبيت اإلاباؿطة اليها .قاالػد اض ألاجنب اإلاباؿط هو انخهاُ لطإ غ ألامواُ ألاجنبيت
لالػد اض ف الخاضج بـٍ مباؿط اش يػخبر م أحس اإلاحطًاث ألاػاػيت للن و الانخصاز ف البلس.
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 .1.2مفهوم الاسدثمار ألاجنبي املباشر
لهس حػسزث الخػاضيل النظطياث اإلاكؼطة لهصا النوع م الاػد اضاث ألاجنبيت أه ما جا ف هصا اإلاجاُ حػطيل
صنس م النهس الس ل الص يػخبر أن الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط نوع م الاػد اضاث الس ليت " هو يػٌؽ هسف حصوُ غون
انخصاز ف انخصاز ما غل مصلحت زائ ت ب ئػؼت مهي ت ف انخصاز ػن آدط جنؼو هصه اإلاصلحت غل جوز غالنت
ػويلت ألاج بحن اإلاؼد ط ألاجنب اإلاباؿط اإلائػؼت اطاقت ال ج خؼ اإلاؼد ط اإلاباؿط بسضجت يبحرة م النكوش ف ازاضة
اإلائػؼت( .قـذي ،2003 ،صفحت )251
الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط " :ه الاػد اضاث الت يسيطها ألاجانب بؼبب ملٌيته الٍاملت لها أ نصيب قيها .م ا يبرض له حو
ؤلازاضة " يػخبر الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط م جسقهاث ضإ غ ألامواُ ػويلت ألاج ( .عرفان  ،1999 ،صفحت )53
لخحسيس الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط أيثر يؼخػ مػياضي (Charles , 2004, pp. 58-59) :
 اإلاػياض ألا ُ :ز صكت احصائيت :قهو يؼ ح بهياغ الخسقهاث الؼنويت لالػد اضاث اإلاباؿطة بحن الس ُ غل أػاغ
اإلاػؼياث اإلاوجوزة ف مواظي اإلاسقوغاث.
 اإلاػياض ال اني :أيثر انخصازيت :يصل الاػد اض اإلاباؿط ببضازة مطانبت حؼيحر الكط ع ,جوجس غسة ػطم لالػد اض ف
الخاضج منها :انـا مئػؼت جسيسة إلنخاج الؼلؼ أ الخسماث ؛ اإلاؼاه ت بنؼبت أنليت أ أؾلبيت ف اإلائػؼت
موجوزة؛ مـط غاث مـتريت مؼ ؿطًا محليون أ أجانب؛ اجحاز أ اػخحواش غل مئػؼت محليت.
ي ٌننا الونوف غل أن ً م حػطيل صنس م النهس الس ل منظ ت الخػا ن الخن يت الانخصازيت يخكهان غل أن
الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط هو اػد اض ػوي ألاج داضج حس ز البلس ألاصل يػؼي صاحبالا حو اإلاـاضيت ف ازاضة اإلاـط ع أما
بالنؼبت ال اإلاحاػبحن اإلاٍلكحن ب حزان اإلاسقوغاث ألامطيٍي قبجه يطيع ن غل نؼبت اإلاؼاه ت أ اإلالٌيت ف اإلاـط ع الاػد اض
الت جهسض ب %10غل ألان .
 .2.2محذداث الاسدثمار ألاجنبي املباشر
لهس بسلذ الس ُ الناميت مجهوزاث يبحرة ف ػبي اػخهؼاب الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط حي نسمذ جناظالث
امخياظاث غسيسة منها حواقع ماليت يخذكيع مػسالث الكائسة جهسي مؼاغساث حواقع جبائيت ًاإلغكا م الظطيبت أ
جذكيع الوغا الظطيب (محمذ ،2004 ،الصفحاث  )120-119ضؾ هصا بهيذ الس ُ اإلاخهسمت ه اإلاؼخهؼب الطئيس
لالػد اض ألاجنب اإلاباؿط بنؼبت جكوم  %70أما النؼبت البانيت قه م نصيب الس ُ الناميت هصا ما يسغونا للبح غ
اإلاحسزاث الت يذخاض غل أػاػها اإلاؼد ط ألاجنب البلس اإلاظيل( .حسن و وآخرون ، ،2004 ،صفحت )29
غ وما هناى زالر غوام ضئيؼيت يػخ سها اإلاؼد طي ألاجانب لل كاطلت بحن الس ُ اإلاظيكت ه ( :حسان ،
 ،2004صفحت )6
ػياػاث الس ُ اإلاظيكت :جخظ :
 الاػخهطاض الانخصاز

الؼياس

الاجخ اع .

 مػايحر مػاملت الـطًاث ألاجنبيت الاجكانياث الس ليت.
 ػياػاث الػ هيٍ الؼوم.
 الؼياػاث الظطيبيت الؼياػاث الخجاضيت(الخػاضيل الج طييت زضجت الح ايت الوػنيت).
 ؤلاجطا اث اإلاؼبهت الت نامذ هصه الس ُ بخؼبيهها لدشجيؼ الاػد اضاث.
اإلاواصكاث الانخصازيت للس ُ اإلاظيكت :
 حج الؼوم مػسُ السد الكطز .
 نسضة الوصوُ ال ألاػوام .
 جوقط اإلاواز الخام الػ الت الطديصت الٌكئة .
 يكا ة البنيت الخحخيت.
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 .3جحليل طبيعت مناخ الاسدثمار في الجسائر
الجعائط يؿحرها م الس ُ الناميت جحا ُ حػعيع مؼاضها الانخصاز تهيئخالا لالنسماج ف الانخصاز الػالم داصت
بػس حػثر مؼحرة الخن يت اإلاؼبهت ف ظ النظام الاؿتراًي بلوؽ حج اإلاسيونيت مؼخوياث غاليت م ا ألعم الحٍومت الجعائطيت
غل طؼ اػاض نانوني اضح لالػد اض ألاجنب اإلاباؿط للخوص ال النخائر اإلاطجوة منالا.
 .1.3املقوماث الجغرافيت والطبيعيت
2
جخ حز الجعائط بػسة معايا ػبيػيت قه شاث مؼاحت نسضها ً2.381.741ل جهؼ ف ػؽ اإلاؿطب ف الـ اُ الؿطبي م
الهاضة ؤلاقطيهيت يحسها ؿ اال البحط ألابيع اإلاخوػؽ ج خس جنوبا حتى أغ ام الصحطا الت ج لَ منها الجعائط أيثر م
ً2.000.000ل  2ه شاث ػواح بحطيت ج خس غل ً 1200ل .
ج خلَ الجعائط زط اث ػبيػيت مػخبرة مخنوغت ال ػي ا اإلاحط ناث حي جحخ الجعائط اإلاٍانت الخامؼت غـط م
حي احخياػي النكؽ ( 45ملياض ػ  ) ......اإلاطجبت ال ام غـط م حي ؤلانخاج الد طجبت ال انيت غـط ف الخصسيط نس
جص نسضاتها ف الخٌطيط ال  22مليون ػ /ػنويا)/http://www.andi.dz( .
أما ف ما يذص الؿاظ الؼبيع قه جحخ اإلاطجبت الدؼابػت ف الػال م ناحيت اإلاواضز اإلائيسة اإلاطجبت الدذامؼت م
حي ؤلانخاج الد ال ت ف الخصسيط قالجعائط غ الم ػانو حهيهي جظ باػخحواشها غل  % 50م اإلاذع ن  % 48م
ؤلانخاج ؤلاج ال النؼبت الهائلت لخصسيط الؿاظ الؼبيع اإلاهسضة بد  %94قه جظ بال مناقؽ ف البحط ألابيع اإلاخوػؽ
حي جحخ اإلاطجبت ألا ل ف انخاج جصسيط البتر ُ الؿاظ الؼبيع ه اإلا ون ال ال بالؿاظ الؼبيع البتر ُ لالجحاز
ألا ض بي اإلا ون الؼانو الطابؼ لالا اطاقت ال هصه الثر اث جذتزن الجعائط ف باػنها مناج ؿاػػت م الكوػكاث العنَ
الحسيس ألاإلانيوم الخنهؼخحن الٍا لحن الخ.
أما مئؿطاث الاػخهطاض الانخصاز ف الجعائط قه ًالخال :
 الناجر السادل الخام  160 :ملياض ز الض أمطيٍي مػسُ الن و٪4 : مػسُ الن و داضج مجاُ اإلاحط ناث ( ٪5 :اإلاصسض :السيوان الوػن لإلحصائياث). السيون الخاضجيت 3 :ملياض ز الض أمطيٍي *احخياػي الصطف 114 :ملياض ز الض أمطيٍي .أما جٍلكت غوام انخاج قه ًالخال :
 الؿاظ الؼبيع  0,21ال  0,40أ ض  /حطاض الٌهطبا  1ال  4ػندي أ ض  /ييلو اغ ػاغت لل خوػؽ ألاجوض 180 :ال  900أ ض (الحس ألازنى لألجط الهاغس هو  180أ ض ). البجزي  0 30 :أ ض  ُ/اإلااظ ث  0 17أ ض ُ/بكظ الثر اث الؼبيػيت الهائلت ؤلامٍانياث الؼياحيت الطخ ت الت ج لٌها الجعائط قه حـٍ منؼهت جلب ػبيػيت
لالػد اض ألاجنب اإلاباؿط ؾحر أن الؼياػاث الانخصازيت حؼيحر هصه اإلاواضز ل يٌ ًاقيا للوصوُ ال اػاض انخصاز قػاُ
م ا جػ الجعائط جخذبؽ ف مـاً غسيسة هصا ما أزى بها ال قخح اإلاجاُ أمام الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط.
 .2.3مؤشراث الاسخقرار الاقخصادي
ً
ً
أزاضث بطامر الاػد اضاث الػ وميت ؤلاصالحاث الانخصازيت اإلاػخ سة ف الجعائط دالُ الكترة ( )2018-2008ز ضا حاػ ا ف
جحهيو نخائر ايجابيت ف حػعيع اإلاـاضيؼ الاػد اضيت اش ي ٌ الهوُ بؤجها أصبحذ اإلانـؽ ألا ُ للهؼاغاث الانخصازيت
ً
اإلاض بها نسما ف مؼاض الخن يت الـاملت م دالُ جؤهي الانخصاز الجعائط جػلالا أيثر جناقؼيت.
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الجذول رقم ( :)1أهم املؤشراث الاقخصادًت للجسائر خالل الفترة ()2020-2000

املؤشر

السنت متوسط الفترة
()0202-0222

قيم تقديريت
0203

2017

2018

جضخم أسعار املستهلك
فائض أو عجس املوازهت العامت
الحكومت املركسيت صافي لاقراض /
6,34,428,21,1
الاقتراض
إجمالي إًراداث الحكوميت العامت
33,3
32,6
28,6
37,8
(النسبت املئويت من الناجج املحلي
40,8
41,1
42,0
36,1
لاجمالي)
إجمالي الذًن الحكومي لاجمالي
38,3
27,3
20,5
23,8
الذًن الخارجي لاجمالي
2,3
2,6
2,4
14,4
الحقيقي
همو الناجج املحلي لاجمالي
1,4
1,3
3,2
3,7
املصذر :م اغساز الباح ت باالغخ از غل جهاضيط صنس م النهس الس ل .

8,3
2,1

4,6
28,6-

6,4
3,4-

6,8
1,6-

2019

2020

1,2
28,1-

6,2
9,9-

3,2-

6,3-

30,6

28,5

43,9

38,3

46,1
2,2
2,6

49,2
3,0
2,4

نالحظ أن ألازا اث الانخصازيت اإلااليت للجعائط اإلاسجلت دالُ الكترة ( )2018 – 2008ؿهسث جحؼ الوطؼ اإلاال
الخاضج هو ما ػ ح لالنخصاز الوػن أن يص س أمام الصسمت الخاضجيت الٌبحرة الت حسزذ ػنت  2009الت نج ذ غ
جكان ألاظمت اإلااليت الس ليت ألاظمت الانخصازيت الػاإلايت.
اال أنالا ف منخصل ػنت  2014ضؾ مواصلت الجعائط حكاظها غل اػخهطاضها اإلاال النهس قه ؿهسث جحسياث
يبحرة نديجت جؤزط الانخصاز الجعائط باالنذكاض الهائ ف أػػاض البتر ُ ( )% 50انخهاُ مخوػؽ البرمي م 109,92
ز الض للبرمي ػنت  2014ال  58,23ز الض ػنت  2015بانذكاض نسضه .% 47,02
إلاواجهت هصه الخؼوضاث بسأث الؼلؼاث بظبؽ أ طاع اإلااليت الػامت جنكيص مج وغت م ؤلاصالحاث حي ال يعاُ
ً
أزط صسمت أػػاض النكؽ محس زا لٌنالا الن و حتى ػنت  2016لٌنالا انػٌؽ غل اإلااليت الػامت الت حػخ س غل مسادي
الظطيبت البتر ليت ألامط الص أزى ال جظاغل عجع اإلاحزانيت لخص ال  % 16م الناجر اإلاحل ؤلاج ال ػنت  2016بؼبب
الاضجكاع الهو ف نكهاث اإلاحزانيت الٍليت الانذكاض الٌبحر ف ؤلايطازاث البتر ليت ي ا حسر احؼاع حاز ف عجع الحؼاب
الجاض بنؼبت  % 16,2ػنت  2015نديجت انذكاض صازضاث اإلاحط ناث م جهت جحوي مػخبر لألضباح م جهت أدطى .ي ا
ً
يبهى الوطؼ اإلاال الخاضج للجعائط (الاحخياػياث الطػ يت مؼط حا منها السي الخاضج ) ينؼبت م اج ال الناجر السادل
ً
ً
صلبا هو ما يوقط مجاال م حي اللجو ال الازداض لسغ الاػد اض جذكيل أزط أػػاض البتر ُ ف محزان اإلاسقوغاث الص
ً
غطف هو آلادط عجعا بنؼبت  % 2,8ػنت  2014لحرجكؼ ال  % 16,1م الناجر اإلاحل ؤلاج ال ػنت  2016بػس  15ػنت
ً
ً
مخخاليت م الكوائع ي ا ال يعاُ مؼخوى السي الخاضج منذكظا بهي مػسُ الخطخ بنؼبت  % 4,3ػنت  2016مخحٌ ا
ً
قيالا نؼبيا م ػطف الؼلؼت النهسيت ضؾ ما ؿهسجالا الؼاحت الانخصازيت م جعايس للٌخلت النهسيت نديجت جنامي حج ؤلانكام
غل بطامر ؤلانػاؾ الانخصاز اإلانخهجت.
 .4أثر الاسدثمار ألاجنبي على الاقخصاد الجسائري
حػس قطص الاػد اض اإلاخواقطة ف الجعائط أز اث جصب لالػد اض م أج اػخؿاللها ػهطث الس لت غل مخابػت جنكيص
ً
بطامر ؤلانػاؾ الانخصاز الت حؼاغس غل دلو اإلاناخ اإلاالئ اإلاناػب لػ لياث الاػد اض ليصبح الانخصاز الجعائط نازضا
غل جصب الاػد اض اإلاحل ألاجنب اليالا م دالُ حػظي اإلاجهوزاث ؤلاصالحاث الٌكيلت بخوػيػالا بهسف زغ الخن يت
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ً
ً
الانخصازيت جحطيَ عجلت الن و دصوصا أن الجعائط حػخبر طػيكت جسا ف مجاُ الاػد اض ألاجنب ضؾ الجهوز الت جبصلها
هو ما يسُ غل طط ضة الاهخ ام أيثر ف هصا اإلاجاُ.
 .1.4جذفق الاسدثمار ألاجنبي املباشر إلى الجسائر
الجس ُ الخال يبحن جؼوض جسقو الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط الواضز ال الجعائط دالُ الكترة اإلا خسة م ػنت  2008ال ؾايت ػنت
.2018
الجذول رقم ( :)2جذفقاث الاسدثمار ألاجنبي املباشر الواردة خالل الفترة ()2018-2008

الوحذة :مليون ز الض
السنواث

2008

2009

2010

2011

2012

2013

قيمة االستثمار
األجنبي

2631,71

2753,76

2301,23

2580,35

1499,45

1696,86

السنواث

2014

2015

2016

2017

2018

قيمة االستثمار
األجنبي

1506,73

-584,46

1637,04

1232,319

1506,317

املصذر :م اغساز الباح ت باالغخ از غل جهاضيط صنس م النهس الس ل .

الـٍ اإلاوال يبن شلَ:
الشكل رقم (:)1جذفق الاسدثمار ألاجنبي املباشر إلى الجسائر
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املصذر :م اغساز الباح ت باالغخ از غل بياناث الجس ُ ضن ()2

غطقذ جسقهاث الاػد اض ألاجنب اضجكاغا بؼبب بيؼ الطدصت ال ال ت للـطيت الٍويديت م ا يئيس ألازط الظػيل
للحواقع الظطيبيت ف جصب الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط ألن أؾلب الحواقع الظطيبيت ي نحها ألامط  03/01ط

النظام

الاػخثنائي لدسج ضن ا نياػيا ػواُ مؼحرة ؤلاصالحاث الت نامذ بها الس لت الجعائطيت حي بلؿذ  2753,76مليون ز الض
ػنت  2009هصا زلي غل أن الانخصاز الوػن جح

أزط الصسمت الخاضجيت بؼبب جحؼ الوطػيت اإلااليت الخاضجيت جطاي

مواضز ازداض اإلاحزانيت للؼنواث  2011-2008لخصنل م بحن د ؼت ز ُ اقطيهيت جالبت لالػد اض ألاجنب اإلاباؿط.
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لٌ دالُ ػنت  2012غطقذ جسقهاث الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط انذكاض الدسج  1499,45مليون ز الض هصا ضاجؼ
ال قطض ناغسة  49/51الاػد اضاث ألاجنبيت ( جسابحر نانون اإلااليت الخٌ يل لؼنت  ) 2009الت جنص غل أن لل ؼد ط
الوػن الحو ف الحصوُ غل  %51غل ألان ف أ مـط ع مؼ ؿطيَ أجنب ي ا ج قطض الاغخ از اإلاؼدنس ًوػيلت حيسة
للسقؼ باإلطاقت غسم امٍانيت اإلاؼد ط ألاجنب اػترجاع ضأغ مالالا اال بػس د ؼت غـط ن ػنت م النـاغ الؿا حو
اإلاؼد ط ألاجنب ف ؿطا الػهاض اػخ ط جصبصب جسقو الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط ال الجعائط م ػنت ال أدط حي سج
جطاجؼ محؼوغ لهي ت الاػد اضاث ألاجنبيت اإلاباؿطة ف الجعائط ػنت  2017حي بلؿذ  1232,319ملياض ز الض مهاب 1637,04
ملياض ز الض ػنت  2016يخطح أن جؤزط نؼاع الؼانت اإلاحط ناث يئزط اج اال غل حج

ني ت الاػد اضاث ألاجنبيت اإلاباؿطة

ف الجعائط يجػ الجعائط ز ما جهت زانويت لالػد اضاث ألاجنبيت نـاغ الـطًاث الس ليت حػٌؽ غع ف اإلاؼد طي غ
الوجهت الجعائطيت الت ال جعاُ مػهسة جؼبػا البحر نطاػيت ؤلازاضيت غسم الوطوح ف مجاُ الدـطيػاث الهوانحن اإلاخؿحرة
مؼاض اػد اض مطهو.
 .2.4مساهمت الاسدثمار ألاجنبي املباشر في جوفير مناصب العمل
جظهط مـٍلت البؼالت ف مذخلل ز ُ الػال

ف مهسمتها الس ُ الناميت غل ضأػها الجعائط شلَ ب ػسالث

مذخلكت اش يلػب الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط ز ضا هاما ف الخذكي ق

حسة هصه اإلاـٍلت داصت مؼ ؤلاصالحاث الانخصازيت

الوػنيت.
الجذول رقم ( :)3جقسيم مناصب الشغل حسب هوع الاسدثمار

هوع الاسدثمار
الاسدثمار املحلي
الاسدثمار ألاجنبي
املجموع

عذد
املشاريع

%

القيمت باملليون
دًنار جسائري

%

مناصب
الشغل

%

41886

%93,63

22.132.388

%31,83

2.293.222

%39,26

922

%2,61

1.629.382

%21,41

288.638

%22,36

332032

%022

0123222331

%022

0203022.1

%022

املصذر :الوًالت الوػنيت لخؼويط الاػد اض

نالحظ أن مؼاه ت الاػد اض ألاجنب ف جوقحر مناصب الـؿ الت حػخبر نؼبت جس محدـ ت  %10,85مهاضنت
باالػد اض اإلاحل الص اػخحوش غل النؼبت الؿالبت ف شلَ حي نسضث بد % 89,15م اج ال غسز اإلاناصب قاالػد اض
ألاجنب ل يوقط ػوى  133583منصب غ ظغذ حؼب نؼاغاث النـاغ.
 .3.4مساهمت الاسدثمار ألاجنبي املباشر في الناجج املحلي لاجمالي
يػخبر الناجر اإلاحل ؤلاج ال مهياغ النـاػاث الانخصازيت الت جهوم غل أضض ز لت مػينت اش يػخبر ن و الناجر
اإلاحل ؤلاج ال مهياغ الن و الانخصاز ف جلَ الس لت لهصا ًان م ألاه يت زضاػت ز ض الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط ف
اإلاؼاه ت ف الناجر اإلاحل ؤلاج ال هصا ما يوضحالا الجس ُ الخال :
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الجذول رقم ( :)4أثر الاسدثمار ألاجنبي املباشر على الناجج املحلي لاجمالي
السنواث

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

معدل نمو الناتج
المحلي اإلجمالي

2 ,4

1,6

3,6

2,8

3,3

-

-

4,8

6,4

5,6

نسبت FDIمن الناتج
المحلي

1,53

2

1,42

1,29

0,717

0,8

0,7

-0,35

1,02

0,67

املصذر :اإلائػؼت الػطبيت لظ ان الاػد اض ائخ ان الصازضاث

نالحظ أن جسقو ضإ غ ألامواُ الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط اإلانؼوبت ال الناجر اإلاحل ؤلاج ال حػطف جصبصب دالُ
ً
ً
قترة السضاػت قهس حهو الناجر اإلاحل ؤلاج ال ن وا مؼخ طا منص بسايت ألالكيت الجسيسة يطجؼ هصا ال الاضجكاع الٌبحر ألػػاض
البتر ُ ف الؼوم الػاإلايت يصلَ ال بطامر الاػد اض الػ ومي م  2001ال  2014الت ؿ لذ ف الونذ الطاه مـاضيؼ
مه ت للهياً الهاغسيت قؼ حذ غل الخصوص بخحؼحن مناخ اػد اضاث اإلائػؼاث.
 .4.4مساهمت الاسدثمار ألاجنبي املباشر في ميزان املذفوعاث
ان ظيازة حج اإلابازالث الخجاضيت ف البلس اإلاظيل لالا م ألازط الجيس غل محزان اإلاسقوغاث حي يئزط الاػد اض ألاجنب
اإلاباؿط غل مج وغت م بنوز محزان اإلاسقوغاث ادترنا منها اإلاحزان الخجاض الص يظهط غليالا مؼاه ت الاػد اض ألاجنب ف ظيازة
الصازضاث /أ جذكيع الواضزاث الؼلػيت م ز جحؼحن ضصيس هصا اإلاحزان .
الجذول رقم ( :)5عالقت الاسدثمار ألاجنبي املباشر بامليزان الخجاري والرصيذ الخجاري الخارجي
( الوحدة مليار دوالر)

السنواث

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

الرصيذ الجاري
الخارجي

34,45

0,41

12,16

17,77

12,30

0,85

-9,10

-27,29

-26,22

-22,10

امليزان الخجاري

40,52

7,78

18,20

25,96

20,17

9,41

0,59

-18,08

-20,13

-14,41

جذفق الاسدثمار ألاجنبي
املباشر

2,63

2,75

2,58

1,50

1,68

1,51

0,58

1,64

1,20

2,58

المصدرhttps://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique_AR.htm :

نالحظ أن ضصيس اإلاحزان الخجاض حهو قائظا دالُ الؼنواث الؼابهت بؼبب اضجكاع أػػاض اإلاحط ناث ف ألاػوام
الس ليت ليؽ ال انذكاض ني ت الواضزاث أ اضجكاع ني ت الصازضاث داضج اإلاحط ناث الناججت غ زدوُ الاػد اض ألاجنب
اإلاباؿط ب هصا ناجر غ طػل مؼاه ت هصه الاػد اضاث ف ظيازة الصازضاث لصلَ جب غل الس لت جبن اػتراجيجيت
لترنيت الصازضاث داضج اإلاحط ناث جهوم بخوجيالا الاػد اض الخاص داصت ألاجنب ال نؼاغاث داضج اإلاحط ناث داصت
اإلاوجهت نحو الخصسيط .
حهو اإلاحزان الخجاض قائظا ػنت  2002نسض بد  6,70ملياض ز الض اػخ ط ف التزايس دالُ الؼنواث الت جلتها ال ؾايت
ػنت  2008أي سج اغل ني ت بد  40,52ملياض ز الض نس اقهالا أيظا ضصيس الحؼاب الجاض باإليجابي حي سج دالُ
 2002بد  4,36ملياض ز الض اػخ ط هو ألادط باالضجكاع حي حهو اغل ني ت لالا ػنت  2008بد  34,45ملياض ز الض بػس ػنت 2008
غطقا ً منه ا انذكاض يبحر حي نجس أن اإلاحزان الخجاض نس سج ػنت  2009ني ت  7,78ملياض ز الض بػسما ًانذ ػنت
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 40,52 2008ملياض ز الض يطجؼ هصا الخسهوض الٌبحر ف ني ت اإلاحزان الخجاض ال انذكاض غائساث البتر ُ الناجر غ ألاظمت
اإلااليت الػاإلايت ما نج غنها م أزاض ػلبيت غل انخصازياث الس ُ

نس اػخ طث نخائر اإلاحزان الخجاض ف الخصبصب ال ؾايت

ػنت  2015أي سج عجعا بهي ت -18,08ملياض ز الض ز  - 20,13ملياض ز الض ػنت -14,41 2016ملياض ز الض ػنت  2017نكؽ
الش

بالنؼبت للطصيس الحؼاب الجاض ق نص ػنت  2014غطف هو ألادط عجع بهي ت  -9,10ملياض ز الض ؿهسث الؼنواث الت

جلتها  2017 2016 2015نكؽ الؼلبيت بهي ت  -27,29ملياض ز الض  -26,22ملياض ز الض  -22,10ملياض ز الض غل الخوال أي
يطجؼ الؼبب ال أظمت البتر ُ الت غطقذ جسهط يبحر ف أػػاض البتر ُ ما نج غنها م جحوي اإلاؼد طي ألاجانب للػ لت
ألاجنبيت ال بلساجه .
م ا ػبو ي ٌ الهوُ أن حج جسقو الاػد اض ألاجنب جس طئي مئيسا غل أن الجعائط جظ م الس ُ ألان
اػخهؼابا لالا حي يبهى مؼاض الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط ف الجعائط مطهها صػبا ؾحر اضح اإلاػال

هصا ما يئز ال غسم

بط ظ مؼاه خالا ف محزان اإلاسقوغاث اطاقت ال ان الاػد اض ألاجنب اؾلبالا مخ طيع ف نؼاع اإلاحط ناث الهلت اإلاخبهيت ف
احالُ الواضزاث.
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الخـاجمت:
لهس ج الخوص ال مج وغت م النخائر ي ٌ ايجاظها قي ا يل :
 غسم نسضة الجعائط غل اػخهؼاب الاػد اضاث ألاجنبيت اإلاباؿطة ف الهؼاغاث ؤلانخاجيت يعضاغت الصناغت لخ ويالؼوم اإلاحليت حي الظاُ أزط الاػد اض ألاجنب غل الخن يت الانخصازيت طئي جسا شلَ ًون اؾلب الاػد اضاث
ألاجنبيت جخ طيع ف نؼاع اإلاحط ناث
 ضؾ طآلت حج جسقهاث الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط الواضزة ال الجعائط مهاضنت باإلمٍاناث اإلاخاحت اال أن أه يتها يبحرةداصت ف ما يخػلو ب ؼاه ت الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط ف الناجر اإلاحل ؤلاج ال بالخال الطقؼ م مؼخوياث الخن يت
الانخصازيت.
 ال ي ٌ الجعم بانؼوا الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط غل آزاض ايجابيت أ آزاض ػلبيت بحخت مؼلهت غبر العمان اإلاٍان ب هناىظط ف أ طاع ػياػاث جطػ الؼطيو لهصا الاػد اض جحسز مجاالث النـاغ الت ي ٌنالا انخحامها الؼطيهت الت
يهام بها الظط ف اإلاحيؼت بالا ألاهساف الت يصبو ال جحهيهها م ز ي ٌ جصوض آلازاض ؤلايجابيت الؼلبيت الت م
اإلاخونؼ أن يحسثها هصا الاػد اض ف انخصاز البلس.
ب ا أن مناخ الاػد اض بالجعائط ال يعاُ يػاني م غسيس الػوائو الت حالذ ز ن نيام مـاضيؼ الاػد اض اضجؤينا جهسي بػع
الخوصياث:
 اغازة النظط ف الحواقع اإلاوجهت لل ؼد ط ألاجنب بخوجيالا الحواقع الظطيبيت ال الهؼاغاث الت جخ خؼ ب عايا جناقؼيتجئز ال ضقؼ مػسالث الن و الانخصاز ؛
 جوػيؼ مهام الهيئت اإلاٍلكت باالػد اض لخوقحر ً اإلاػلوماث الت ته اإلاؼد ط اإلاحل أ ألاجنب حؼهي الوصوُ اليها؛ الهظا غل البحر نطاػيت جوقحر الـكاقيت ف اإلاػلوماث جؼويط ألاػوام اإلااليت غصطنت غ البنوى ب ا يخال ممخؼلباث اإلاؼد طي ؛
 حشجيؼ الهؼاع الخاص الػخؿالُ الكطص الاػد اضيت اإلاخاحت قو مػايحر غاإلايت اؿطايالا ف جنكيص اصالحاث هيٍليتحـطيػيت مئػؼيت هو ما يؼاغس غل جوقحر البيئت اإلاناػبت اإلاؼانسة لألنـؼت الانخصازيت الت حػ غل اجخصاب
اإلاعيس م الاػد اضاث ألاجنبيت ال الانخصاز الجعائط .
 التريحز غل الاػد اض الـطايت ف الهؼاغاث الانخصازيت الت جخجسز مواضزها حؼ ح بانؼالم آلالت ؤلانخاجيت ف ًالهؼاغاث ليؽ غل الاػد اضاث الخ ويليت قهؽ الت نس جترى آزاضا ػلبيت غل محزان اإلاسقوغاث؛
 جن يت الػنصط البـط جوغيخالا الاضجها ب ؼخوى مهاضاث هو دلو الٌكا اث الهازضة غل جوليس الخٌنولوجيا ألايثر مالئ تللظط ف اإلاحليت جن يت مهاضاث التر ير لؿطض الاػد اض م دالُ جٌ يل جهوز الخػا ن مؼ اإلانظ اث الس ليت الت لها
ز ض ف غ لياث التر ير جهسي الخسماث الاػد اضيت انـا مٍاجب جط ير لألنـؼت مح الاػد اضاث ف مذخلل
أنحا الػال يصلَ الاػخكازة م ججاضب الس ُ الناجحت ف جصب الاػد اض ألاجنب اإلاباؿط؛
ً
 الاػخ طاض ف ؤلاصالحاث اإلاصطقيت غل نحو يديح لها أن جئز ز ضا أيبر ف غ ليت الخن يت الانخصازيت ج ويً
اإلاـاضيؼ ؤلانخاجيت الخسميت بحي ال يهخصط غل اإلاؼاه ت بخوقحر نط ض ب ي خس أيظا ال اإلاؼاه ت ف اإلالٌيت
ف اإلاـاضيؼ شاث الجس ى الانخصازيت.
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