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 الملخص : 

عرف االستثمار األجنبي المباشر تطورا ىائال منذ منتصف ثمانينيات القرن    
المنصرم، كما حصل تحول واضح في تركيبتو القطاعية، و شيدت أنماطو تغيرات 
معتبرة كان أبرزىا الزيادة في الوزن النسبي لالقتصادات النامية كمقصد و مصدر 

 ليذا النوع من االستثمار.

و تشير االحصاءات الى ان معظم البمدان المغاربية منيا الجزائر بالخصوص      
زيادات معتبرة في حجم االستثمارات األجنبية استطاعت في السنوات األخيرة تسجيل 

المباشرة الواردة بفعل التحسن الكبير الذي شيدتو بيئة أعمال. غير ان االستثمارات 
يشير الى عدم التنوع االقتصادي ليذه   تركزت بقوة في قطاعات معينة  و ىو ما

البمدان. بينما اتسمت االستثمارات البينية بالمحدودية اذا ما قورنت بنظيراتيا من 
 التكتالت األخرى الشيء يعكس ضعف درجة اندماجيا التجاري و المالي.

Résumé: 

   L'investissement direct étranger (IDE) a connu un 

développement considérable depuis le milieu des années 80 et sa 

structure sectorielle a nettement évolué. 

     Les statistiques montrent que la plupart des pays du 

Maghreb, y compris l'Algérie, ont pu ces dernières années 

enregistrer une augmentation significative du volume des 

investissements étrangers directs reçus en raison de la nette 

amélioration du climat des affaires. Cependant, les 

investissements ont été fortement concentrés dans certains 

secteurs, signe de la diversification économique de ces pays. Les 

investissements intra-OCI ont été limités par rapport aux autres 

conglomérats, reflétant le faible degré d'intégration commerciale 

et financière. 
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المتغيرات المؤثرة في تطور البمدان و نموها يشكل االستثمار االجنبي المباشر أحد 
في ، و مؤشر عمى انفتاح االقتصاد و قدرته عمى التعامل و التكيف مع التطورات العالمية

و سلليطرة الشللركات المتعللددة سلليادة ظللاهرة العولمللة و زيللادة التحللول نحللو اليللة السللو  ظللل 
 يادة حجم التدفقات المالية.و انفتاح األسوا  و ز  الجنسية عمى حركة السمع و الخدمات ،

نتيجلللة ، ان البملللدان الناميلللة  وبسلللبا الظلللروف االقتصلللادية و قملللة مواردهلللا الماليلللة
ضللللي  قاعللللدة صللللادراتعا وانخفللللال معللللدالت االدخللللار المحمللللي دون مسللللتو  االسللللتثمار 

و انخفللال معللدالت نمللو النللات  المحمللي ، المخطللط الللذر يعللرف بفجللوة المللدخرات المحميللة
صللللعوبة توظيللللف الفللللواةل االسللللتثناةية فللللي مشللللروعات ذات أبعللللاد تنمويللللة االجمللللالي و 

و تحفيللزل لممسللاعدة فللي   FDIتشللجيع االسللتثمار األجنبللي المباشللر  إلللىتسللعى ، مسللتدامة
أفضلل ملا هلو متلاح حيث يشلكل هلذا االسلتثمار ، االقتصاد و زيادة اإلنتاجيةتوسيع قاعدة 

الللذر يتعللاظم حجملله أخللذت كافللة األشللكال ذ فللي الوقللت إ مللن مصللادر التمويللل الخارجيللة،
و عملى اللر م ملن تبلاين وجعلات النظلر ، لتدف  رؤوس األملوال لمبملدان الناميلة فلي التراجلع

توالللللت ، حللللول مللللد  أهميللللة و فعاليللللة االسللللتثمار األجنبللللي المباشللللر فللللي الللللدول المضلللليفة
خلل ل جللدواها األطروحللات التللي حاولللت تفسللير ظللاهرة االسللتثمارات األجنبيللة المباشللرة مللن 

فلللي ، أيلللن أجملللع معظلللم بلللاحثي و اقتصلللادر اللللدول الناميلللة، عملللى االقتصلللاديات المضللليفة
عمى الدور الخطير و األثر السمبي ل ستثمار األجنبي ، و أمريكا ال تينية، افريقيا و اسيا 

      ،األيلللديولوجيو السللليا  ، لكلللن االتجلللال الملللذهبي، المباشلللر عملللى اقتصلللاديات هلللذل اللللدول
و كلذا االثلار المترتبلة عنله جلرد نتلاة  ، في دراسة و مناقشة الموضلوع، لطرح التاريخيو ا

و حجللا الضللو  عللن معاينللة و تقيلليم الجوانللا ، هللذل الدراسللات مللن قيمتعللا العمميللة الكافيللة
لللذلأ أضللحى موضللوعيا و منعجيللا ضللرورة طللر  موضللوع ، اإليجابيللة ل سللتثمار األجنبللي
بل من زاويلة تحديلد ، من زاوية االنتقاد و المعارضة و كفى االستثمار األجنبي المباشر ال
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فيمللا اذا أحسللنت و تحميللل مللا يمكللن أن تجنيلله و تحققلله الللدول الناميللة مللن هللذا االسللتثمار 
 توجيعه في تحقي  بعل من أهدافعا الخاصة بتنميتعا االقتصادية المنشودة.

السلللتعمار العلللالمي ارتبطلللت نشلللةة حركلللة االسلللتثمارات االجنبيلللة المباشلللرة بحركلللة ا
بسط نفوذها عمى أسوا  افريقيا وأسيا و أمريكلا  إلىعندما اتجعت الدول الصناعية الكبر  

ارتبطللت ، ال تينيللة و الشللر  األوسللط مللن خلل ل تةسلليس مصللالج اقتصللادية و تجاريللة فيعللا
بشكل رةيسي بالصلناعات االسلتخراجية و شلركات التجلارة الخارجيلة . و فلي مرحملة الحقلة 

استق لعا خصوصا و مع انحصار تيار االستعمار األجنبي و نيل أ ما الدول المستعمرة 
بللدأت حركللة االسللتثمار االجنبللي خصوصللا فللي ظللل ، فللي أعقللاا الحللرا العالميللة الثانيللة

من خ ل تجاوز الحواجز االسوا  الخارجية  إلىخدم كوسيمة لمنفاذ السياسات الحماةية تست
الجمركيللة فللي الللدول التللي تتميللز بللرخع بعللل أو كللل عوامللل االنتللاج فيعللا ووفللرة المللواد 

ت بعل الدول أاالستفادة من المزايا و االعفا ات الضريبية التي بد إلىاالولية ،باإلضافة 
دة ملللن الخبلللرات والمعلللارات األجنبيلللة تقلللدمعا لجلللذا الناميلللة و الراميلللة لمتصلللنيع و االسلللتفا

األجنبية اليعا .لذلأ اصبج االستثمار األجنبي المباشر في كثير من الحاالت االستثمارات 
 بدي  لمصادرات من السو  المحمي أو منافستعا .

الدراسلات التحميميلة لمؤسسلات  إلى باإلضافةو قد أظعرت تجارا العديد من الدول 
وجلللود  إللللى UNCTAD))لمتجلللارة و التنميلللة اللللدولي و ملللؤتمر األملللم المتحلللدة مثلللل البنلللأ 

ع قللة بللين تحريللر التجللارة و النمللو االقتصللادر . فاالقتصللاديات التللي تبنللت أنظمللة تجللارة 
حلللرة تمكنلللت ملللن خمللل  صلللناعات تنافسلللية كملللا حفلللزت االسلللتثمارات االجنبيلللة و المحميلللة 
  . فاسللتفادت مللن مزايللا االنتللاج الكبيللر و نقللل التكنولوجيللا و تبنللي ممارسللات انتاجيللة أفضللل

التصللديرية فللرع أفضللل لمتشللغيل ممللا هيةتعللا السياسللات الحماةيللة  كمللا هيللةت الصللناعات
. و قللد أظعللرت العديللد مللن التللي لللم تثبللت قللدرتعا عمللى تللوفير فللرع العمللل بطريقللة كفللو ة



 مقدمة :
 

 ج
 

الدراسات التي أجريت لتقدير نتاة  جولة األورو وار عمى الرخلا  العلالمي أن نصليا كلل 
 رجة تحرير تجارتعا . دولة من هذا الرخا  سيعتمد اعتمادا كبيرا عمى د

        أدت التجللللارة الخارجيللللة مللللن خلللل ل الصللللادرات النفطيللللة طيمللللة عقللللدر السللللبعينات
و الثمانينلات دورا أساسلليا فلي اسللتراتيجيات التنميللة العربيلة . و لقللد كللان هلذا الللدور مباشللرا 

شرة و  ير مبا، المصدرة لمنفط كدول مجمس التعاون الخميجي و العرا في الدول الرةيسية 
بالنسبة لمدول العربية  ير النفطية من خل ل التلدفقات الماليلة التلي تحققلت بفضلل العواةلد 
النفطية بشكل تحوي ت العاممين من مواطنيعا في دول مجمس التعاون الخميجلي و العلرا  

وفي أوروبا التي استفدت من توظيلف الفواةلد النفطيلة العربيلة ، بالنسبة لدول الشر  العربي
لألهميلة الخاصلة لمصلادرات النفطيلة تميلزت ونتيجلة النسبة للدول المغلرا العربلي . لديعا ب

 استراتيجيات التنمية العربية خ ل تمأ الفترة بميزتين رةيسيتين : األولى دور قيادر لمقطاع
و الثانية اعتماد كبير لمقطاع العام في انفاقله عملى التلدفقات ، العام في النشاط االقتصادر

   الللنفط بالنسللبة لمللدول النفطيللة و التحللوي ت و القللرول الماليللة الخارجيللة و هللي صللادرات 
 .و العبات بالنسبة لمدول  ير النفطية 

 .اشكالية البحث : 1

 يمكننا صيا ة اشكالية البحث ضمن التساؤل التالي : ، عمى ضو  ما سب 

 ؟ ما هي انعكاسات االستثمار األجنبي المباشر عمى التجارة الدولية 

سنحاول صليا ة التسلاؤالت الفرعيلة ، و من اجل التدقي  و االحاطة أكثر بالتساؤل الساب 
 و محاولة االجابة عميعا من خ ل محتويات هذا البحث :، التالية

 ي اهم المفاهيم و المرتكزات المتعمقة بالتجارة الدولية ؟ماه -
 ماهي اهم االهداف و نظريات التجارة الدولية ؟ -
 ؟ما هي أهم المفاهيم المتعمقة باالستثمار األجنبي المباشر  -



 مقدمة :
 

 د
 

توجيللله قلللرارات  رجلللال  إللللىأر ملللد  سلللاهمت التلللدابير المعتملللدة فلللي الجزاةلللر  إللللى -
 األجانا باختيارها كموقع يستضيف استثماراتعم ؟ األعمال 

 ما هي السبل الكفيمة لتروي  الفرع االستثمارية المتاحة في الجزاةر ؟ -
 . فرضيات البحث :  2

 يقوم البحث عمى فرضيات أساسية :
التللةثير االيجللابي ل سللتثمار االجنبللي المباشللر مللن دولللة ألخللر  بللاخت ف يختمللف  -

 مد  س مة و جاذبية المناخ االستثمارر؛ إلىاضافة ، اقتصادمزايا و مقومات كل 
ان المسللللتثمر األجنبللللي الللللذر ير للللا فللللي االسللللتثمار المباشللللر خللللارج بلللل دل يقللللوم  -

بالمفاضلمة بلين الللدول التلي ير للا فلي االسللتثمار فلي أر منعللا ملن حيللث تلوافر الشللروط و 
قبللل المفاضللمة أو ، عاةداتللهالمتطمبللات األساسللية التللي تضللمن سلل مة اسللتثماراته و تللدف  

و سلل متعا  دراسللة المشللروعات االسللتثمارية مللن حيللث درجللة جللدواها االقتصللادية و الفنيللة
 و معدل العاةد الذر يتولد من االستثمار فيعا ؛، المالية

األجنبللي المباشللر بمحللددات منللاخ االسللتثمار فللي تتللةثر قللرارات تصللدير االسللتثمار  -
        ل االوضلللللاع االقتصلللللادية و السياسلللللية و القانونيلللللة اللللللذر يعنلللللي مجمللللل، الدوللللللة المضللللليفة

 المكونة لممحيط الذر تتم فيه العممية االستثمارية؛، االدارية  و االجتماعيةو 
قللللد يسللللاهم التحسللللن التللللدريجي لألوضللللاع السياسللللية و االنفللللراج األمنللللي و تطللللور  -

تحسللن نسللبي فللي محللددات المنللاخ  إلللى، المؤشللرات االقتصللادية و االجتماعيللة فللي الجزاةللر
 االستثمارر فيعا. 

 

 

 



 مقدمة :
 

 ه
 

 . أهداف البحث : 3
 التالية :نحاول من خ ل هذا البحث تحقي  االهداف 

عرل أهم المحددات األساسية المساعدة عمى بنا  مناخ استثمارر جلاذا للرؤوس  -
و التللللي تجعللللل رجللللال األعمللللال األجانللللا يتخللللذون قللللراراتعم المتعمقللللة ، األمللللوال األجنبيللللة

 بالمفاضمة بين االقتصاديات المختمفة إلقامة استثماراتعم ؛  
ملن ، عرل الجوانا النظرية و الفكرية ل ستثمارات األجنبية المباشلرة و مؤسسلاته -

 مختمف األطروحات ذات الصمة بالموضوع ؛خ ل تحميل و تقييم 
و التعديللدات التللي تسللمم ، القللوة و نقللاط الضللعف فللي الفللرع المتاحللة تحميللل نقللاط -

 و تطرد االستثمارات األجنبية المباشرة.، مناخ االستثمار
 . أهمية البحث : 4

و االتجللال نحللو تحريللر االقتصللاد ، فللي ظللل التللدويل المسللتمر لمع قللات االقتصللادية الدوليللة
حظيللللت ظللللاهرة ، ادة تشللللابأ األسللللوا و زيلللل، و دفللللع عجمللللة التنميللللة االقتصللللادية، العللللالمي

القلللرار وأصلللحاا ، االسلللتثمارات األجنبيلللة المباشلللرة باهتملللام متزايلللد ملللن قبلللل االقتصلللاديين
مللن كونعللا  إللىباإلضللافة ، باعتبارهلا أحللد أهلم التللدفقات الماليلة المتاحللة أملام الللدول الناميلة

و النفلاذ ، التنظيميلة الحديثلةواألساليا االداريلة  و ، المصادر الرةيسية لتحويل التكنولوجيا
و تحقيلل  انللدماج أفضللل فللي النظللام االقتصللادر الجديللد. و لعللذا ، األسللوا  الخارجيللة إلللى

تعتبللر دراسلللة طبيعللة  االسلللتثمار األجنبللي و تقيللليم اثللارل و بحلللث دوافللع ترقيلللة و محلللددات 
 .ذات أهمية بالغة، و في الجزاةر عمى وجه الخصوع، الدول النامية عموما جذبه في

، سمسللمة األبحللاث المقدمللة فللي الموضللوع إلللىتعتبللر الدراسللة الحاليللة حمقللة جديللدة تضللاف 
جنبلي المباشلر و محلددات جذبله خاصة منعلا تملأ التلي عالجلت دوافلع ترقيلة االسلتثمار األ

 و مد  مساهمته في تحقي  التنمية المنشودة بعا.، القتصاديات الدول النامية
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 التجارة الخارجية ماهية  األول:المبحث 

تعتبررا اجتررررلاة اجةلاردرري اجروجدررري قرراواة و الدالررري لعلعرردي ي دمررررن ج عررلجم لن دعرررتما     
اجعررلجم  ا ترررلراتإذ ي دمرررن تررروا لن تعررتالل لدرري روجرري بل ترررلر ل  ررن بالدرري  بررروا؛ل 

روا؛ررل مقررطاة إجررر ترررردا عرر ع؛ل وةرررملت؛ل إجد؛ررل واعررتداار مررل د رر م  ررعب؛ل مررن اجعرر   
 واجةرملت.

 التجارة الخارجية  األول: مفهومالمطمب 
 رررو لن اجمعرررلمجت اجترلادررري اجروجدررري  ررر  اج ج ررري  اجةلاردررري: ةاجمف؛ررروم اجعرررلم ج تررررلا       

تاتلبرري دالدمررون  رر  و رررات عدلعرردي  األمرروال واؤوس  واأل رراار  اجعرر   اجمتم  رري  رر  ااتالررلل 
 لو بدن  روملت لو ماظملت ا ترلردي و رات عدلعدي مةت في. مةت في 

ر مبرررل اةتدررلا جالررر لرا اجتطرروا اجتررلادة  إجررر ا رراة اجروجرري اجالومدرري ب رررور ل اجعدلعرردي بعرر 
 .1اجترلاة اجروجديجف؛م  دي ماج رور اجعدلعدي ج روجي   ر راري ربداة من األ

تعّاف اجترلاة اجةلاردي لو اجتررلاة اجروجدري بمبرلريت اجعر   اي تررلردي اجالليمري بردن  
اجرول اجمةت في اجت  ت رر ل اجا لبي اجرماردي وتالررا  دمت؛رل بمرل  ر  ذجرك تالررداات اجبقرلي  

 .2بي ذات األ مدي إن وررتاجم؛ا 

مرط ح اجتررلاة اجةلاردري مر  بررادلت اظادرلت اج ادري اجترلادري اجتر  تبات؛رل  واعتعمل     
اجرررول اجررررال دي  ررر  ب  ؛ررل  رررن مال رررذ ناتلر؛ررل وب  ؛رررل  رررن تمررودن برررلجموار األوجدررري مرررن 

                                                             
  2010األارن   األرلردم    ملناجرتلب  مار   األوجراجعابدي  "  اجطبعي"اجترلاة اجروجدي  اجرمل رملل رودران  1

 12 11 ص
2 ALAIN BIROU « Vocabulaire Pratique des Sciences Sociales ». 2e édition   revue et 
augmentée   les éditions ouvrières   Paris   1968. P.64. 
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ج راوط معتعماات؛ل لو رول لةراا... جتررل معظرم اجررول إجرر اجب رث  رن موا الري إاتلر؛رل 
 اجعوق اجروجدي.

ودةقررر  مررررط ح "اجتررررلاة اجروجدررري"  رررااي  ررر  ذجرررك  ررران اجر درررا مرررن مررررط  لت  
اجع وم ايرتمل دي جتبلدن ربدا  ول مقمواي واجروا اجت  دتاجف ما؛ل  تر دررون رلمعارل 

 ملاعال.

 :1دمرن اجتفا ي بدن و مومال

 واجرروااراتمررن اجرررلراات  دقررم رررجا  واجررذ . اجمعاررر اجقرردق جمرررط ح "اجترررلاة اجروجدرري" 1
 اجماظواة. وغدااجماظواة 

 من:دقم رجا  واجذ . اجمعار اجواع  جمرط ح "اجترلاة اجروجدي" 2

 اجماظواة )اجع عدي(. واجوااراتاجرلراات  -
 غدا اجماظواة )اجةرملت(. واجوااراتاجرلراات  -
 اج؛راة اجروجدي. -
 اج ارلت اجروجدي جاؤوس األموال. -

 أهمية التجارة الخارجية: الثاني:المطمب 
( مرررررن )ا تررررررلر تعررررر اجتررررررلاة اجةلاردرررري مرررررن اجالطل رررررلت اج دودرررري  ررررر  ل  مرتمرررر       

اجمرتمعرررلت  عررروا  لررررلن ذجرررك اجمرتمررر  متالررررمل لو المدرررل   لجتررررلاة اجةلاردررري ترررابط اجررررول 
واجمرتمعلت م  بعق؛ل اجبعض  إقرل ي إجرر لا؛رل تعرل ر  ر  توعرد  اجالرراة اجتعرودالدي  رن 

  تح لعواق رردرة لملم ماترلت اجروجي. طادق

                                                             
علم   فدف   لتم  " اجترلاة اجروجدي بدن اجتاظدا واجتاظدم "  اجرتلب األول  اجطبعي اج لادي  اجراا اجمرادي اجعابدي.  1

 36ص  1993اجالل اة   
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وتعل ر رذجك دةص مرليت ايعت؛جك  وايعت ملا  وتةرص اجمواار اناتلردري ب ررل 
 لم. وبلنقل ي إجر ل مدي اجتررلاة اجةلاردري مرن ةرجل ا تبلا رل مؤ راا رو ادرل   رر  رراة 

جمؤ رررا بلنمرلادرررلت اجروجرري اناتلردررري واجتال عررردي  رر  اجعررروق اجرررروج   وذجرررك ياتبررلط  رررذا ا
اناتلردي اجمتل ي  و راة اجروجي   ر اجترردا ومعتودلت اجرةل  د؛رل  و ررات؛ل ررذجك   رر 
ايعتداار  وااعرلس ذجك   ر اردر اجروجي من اجعمجت األرابدري  ومرل ج؛رل مرن   رلا   رر 

 1اجمد ان اجترلا 

 التجارة الدولية  الثالث: نظرياتالمطمب 

 سميث ونظرية الميزة المطمقة  أوال: أدم

وارت اظادي لرم عمدث ج ترلاة اجروجدي    رتلبي " اوة األمرم"  اجرذ  ا ترو   اجر درا       
مررن األ رررلا اجترر  تعررتر   اي تمررلم  ل م؛ررل   ج رري  الرررا لعلعرردي  ررررت  رر  اجفرررل 
األول  دابغرر  اياتبررلي إجد؛ررل  اجعارررا األول  ررو  ررراة اجالرروا األعلعرردي اجترر  ت رراك اج دررلة 

ي  بمعاررر طبدعرري اجاظررلم اي تررلر   واج ررلا   ررو ردررف ت رررر األعررعلا واجر؛رور اي ترررلرد
وردرف درتم تو درر  اجررةل اجارلت   ا؛ررل  ر   ررل لررروا وابرح وادر . واةدرراا  ارلك اجعدلعررلت  

 .2اجت  تر م بمورب؛ل اجروجي وتع   اجتالرم اي ترلر 
 آراء آدم سميث في االقتصاد الدولي -1

ي لن اي ر لا واجتالرم اي ترلر  ماتبط بتالعردم اجعمرل. جالر بدن  رم عمدث    ت  د       
ولن تالعدم اجعمرل دالعرب اتررلي طبدعر  جناعرلن  ر  اجتعرلون واجتبرلرل  و  ر   رلجم اجم ردري 
اجةلري د الق اجتبلرل  ن طادق اجعوق  لمل   ر اجمعتوا اجروج   الرر لوقرح لن اجتررلاة 

                                                             
ص   2010رودران اجرمل  "اجترلاة اجروجدي " اجطبعي اجعابدي األوجر  مار  اجرتلب ايرلردم    ملن األارن  رملل  1

11 12 
 45ص  2000تلادخ اجفرا اي ترلر   تارمي ل مر  ؤار ب ب   لجم اجمعا ي  اجرودت  رلجباادت )ج.ك(    2
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 رب   رر قردق اجعروق اجرراة   وبرذجك اجروجدي تالوم لعلعرل جتررادف اجفرليض اجم  ر  واجتغ
درررةل اناتررلج  رر  ما  رري اناتررلج اجربدررا  وتعررتفدر اجروجرري مررن اجتةرررص واجتالعرردم اجررروج  
ج عمرررل. و رررر وقررر   رم عرررمدث لعرررس اجعدلعررري اي تررررلردي اجرجعررردردي  ررر  مبررررل اج ادررري 

 :1اي ترلردي. وجدبدن مال   ت ادا اجترلاة من رل اجالدور  إاي دالرم  رة  ر 
اجترررلاة اجةلاردرري تعررمح بترررادف اجفررليض مررن اناتررلج اجم  رر   وتمرررن مررن اج رررول  -

 .  ر ع   مفدرة مط وبي    اجعوق اجراة  
اجتالعدم اجروج  ج عمل   لجترلاة توع  اجمال رذ جررل لارواع  stimuleاجترلاة اجروجدي ت ر   -

 .اجع   وبلجتلج  تعمدق اجتالعدم اجروج  ج عمل
 ت ر  اجامو و ذا دا   اجالت  اجوطا  وتةفدض لععلا اجع   اجمعت؛ ري. اجترلاة اجروجدي -
 عرض النظرية :  -2

اج ررراط األعلعررر  جالدرررلم اجتررررلاة اجةلاردررري بررردن روجتررردن  ررر  ال   رم عرررمدث  رررو ت رررك       
اجمد ة اجمط الي  دمل دترل بلجماترلت اجت  تررا ل اجروجري   ؛رو دراا لاري درفر  وررور  راق 

لج    ب ردن  تر تالوم اجترلاة  دمرل بدا؛مرل "  رإذا ررلن  ر  مالرروا ب رر لرابر  بدن افالي انات
 .2لن دمرال بع عي لاةص ممل جو لاترال ل ا ن    ا تاد؛ل ماي ببعض إاتلج رال تال "

 رم عمدث دبا ن لدقل ان  اوة اجعلجم جدعت  لبتري  رمرل ار رر اجتررلادون  ل  ارابح       
مل دةعاي اجطاف اج لا     اجتبلرل  وابح ل  طراف جردس ما رون بت الدرق  رليض تررلا . 
وندقرررلح ال   رم عرررمدث افتررراض م رررلل روجتررردن  مرررل إار تررراا واجباتغرررلل  ولا؛مرررل داتررررلن 

   إن  من  لتدن اجع عتدن  بل  دلم اجتبلرل رلن رلجتلج  : ع عتدن  مل اجالملش واجةما
 
 

                                                             
1 Rene Sandretto  Le Commerce International  Armand Colin  Paris  1989   p50  

 16اجمار  اجعلبق  ص ذراي رورت  بر اجةلجق   اوة ايمم  ارم عمدث  2
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 اجباتغلل  إار تاا  اجماتوج 

 عل 3 عل 4 بامدل ةما 
 عل  2 عل  1 و رة  ملش 

رل ب ر دتةرص    إاتلج اجماتوج اجذ  دمت ك  دي مد ة مط الي  ل  افالري إاترلج ل رل       
ودرراي  ودعتوار اجماتوج اجذ  ي دمت ك  دي  ذي اجمد ة  وو الل ج ررول اجعلبق  إن إار تراا 

 ت تلج إجر عل ي  مل وا رة ناتلج و رة  ملش

 4لن بامدررل ةمررا دتبررلرل مرر  عررل لت  مررل ناتررلج بامدررل ةمررا  معاررلي  4وت تررلج إجررر 
و رات  ملش    لعواق إار تاا  وبلجماللبل  رإن اجباتغرلل ت ترلج إجرر عرل تدن ناترلج و ررة 

عررل لت  مررل ناتررلج بامدررل ةمررا  معاررر ذجررك لن بامدررل اجةمررا دتبررلرل ماللبررل  3 مررلش و
 .و رة  ملش    لعواق اجباتغلل 1.5
وم  ا تبلا  بلت تر في اناتلج  تالوم   عب مبرل اجتالعدم اجروج  ج عمل واجتةرص       

إار ترراا بتوردرري  الرررا إاتلر؛ررل ناتررلج اجالمررلش وتعتمررر ر دررل  رر  اعررت؛جر؛ل ج ةمرروا   ررر 
اجباتغررلل  اجررذ  دالرروم بتوردرري رل رري  الرررا إاتلررري ج؛ررذا اجفرراع  ودعتمررر ر دررل  رر  اعررت؛جري 

 3بامدررل ةمررا ماللبررل  1ج ماتورررلت   ررر إار ترراا.  ررإذا رررلن اجمعرررل اجررروج  ج تبررلرل  ررو: 
و رات  ملش   ذا اجمعرل دال  بردن اجمعررجدن اجرراة ددن  و ر   رذي اج لجري  د الرق ررل مرن 
 3إار تاا واجباتغلل  ليرة من اجتبلرل   إار تاا ت رل   ر بامدل ةما من اجباتغرلل ماللبرل 

و رررات رمرل  ررو  رر  اجمعررل اجررراة     تررو ا و ررة  مررلش. لمررل  4و ررات  مررلش برري مررن 
و ررة  وت الرق  1.5و رات  ملش برري مرن  3جباتغلل  تررا بامدل ةما نار تاا ماللبل ا

 .1و رة  ملش 1.5مرعب  راي 
ودبرو من  ذا اجم لل لن تر في اجالملش    إار تاا ل ل ما؛ل    اجباتغلل  األما اجذ        

                                                             
 64تم ا تبلس  ذا اجم لل من: رورت  بر اجةلجق  اجمار  اجعلبق  ص 1
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دؤر  بماتر  اجالملش    إار تاا بتررداي إجر اجباتغلل  وااتفلع ترلجدف اجةمرا ترؤر  إجرر 
اعرررتدااري مرررن اجباتغرررلل  وعررروف تررررون اتدرررري ذجرررك اتعرررلع عررروق اجالمرررلش لمرررلم اجماترررردن 
انار درر   وعرروق اجةمرروا لمررلم اجماتررردن اجباتغررلجددن. و رررذا دتعمررق تالعرردم اجعمررل اجررروج   

   اجروجتدن وبلجتلج  د رار اجارلت  اجر ر  ب؛مرل  وب؛رذا دمررن جررل روجري وت در إاتلردي اجعمل 
لن ت رل   ر  لرت؛ل مرن اجعر   مرن لرفرا اجمررلرا اناتلردري ولاةرر؛ل  وت الرق رعرب 

gain  من اجتبلرل رون لن دةعا اجطاف اج لا  رمل رلن در   اجفرا اجترلا. 

 ريكاردو ونظرية الميزة النسبية  ثانيا:

مررررن رون  ررررك  ررررو ل ظررررم مررررن دم ررررل اجمراعرررري  1772-1823ا دررررر ادرررررلارو إن ر      
اجرجعردردي بعررر عررمدث  و ررو إبررن رمرررلا  رر  بواررري األوااق اجملجدرري   وجاررر  اجموجررر  
من لعاة د؛وردي إعتوطات إار تاا  تاك اجد؛وردي    عن مبراة من  دلتي ولربح معد دل  

اعرررتما دعمرررل  ررر  عررروق ايوااق اجملجدررري وااةررراط  ررر  اج درررلة اجعلمررري ج مرتمررر  انار دررر  . 
 .ج علبي اجةلص  وتمرن من رم   اوة ربداة

ا ررتم ادرررلارو بررلجع م   ررراس اوي اجع رروم اجادلقرردي واجرمدررل  واجردوجوردررل  وماررذ  ررلم       
ار  إ تملمي   رر اجرااعرلت اي تررلردي ورراس افعري جرااعري اي تررلر اجعدلعر    1799

ا ررا  1871وان "اجعررعا اجماتفرر  جعرربليك اجررذ ب"  و رر   ررلم ماللجرري بعارر 1810 ا ررا  ررلم 
مؤجفرري اج رر؛دا "مبررلرئ اي ترررلر ااجعدلعرر  واجقرراايب". رمررل تمرررن مررن رةررول اجباجمررلن  
 دررث رررلن ر دررا اجا ررلط  رر  جرلارري  وةلررري  دمررل دتع ررق بلج ررؤون اي ترررلردي. وجادرررلارو 

  وباا تري  ر  اجت  درل  ترر  رة اظادرلت   مدري  برا ن  د؛رل   رر  بالادتري ور ري مج ظتري
واظادتي    اجامو   لا؛ل مل اجت تراس  تر اآلن ما؛ل اظادي اجافاللت اجاعبدي  اظادي اجاد 

 .اي ترلر 
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 تقديم النظرية : -1
رلات اظادي اجمد ة اجمط الي آلرم عمدث  لاي رل ب ر دتةرص    إاتلج اجع   اجتر        

جي  د؛رل مدر ة مط الري  و  رر  رذا األعرلس درتم اجتبرلرل  جررن مرلذا جرو ررلن ل رر اجب رردن دارت  
رج اجعر عتدن بافالرلت ل رل    عرب  رم عرمدث   إاري ي دمررن لن دعرتوار ل رر اجب رردن ر ترل 

ب ر اآلةا وي دررا إجدي  ديل. و  دي  ج مرلل جالدلم اجترلاة بردن اجرروجتدن  اجع عتدن من اج
بلجاغم من  ذا بال  اجعؤال مطاو رل : لي دمررن جب رر دارت  با رل رفرل ة مرن اجب رران األةراا 

 اجمبلرجي و د الق  ليرة من اجترلاة ؟ لن دعتمر  ادي
  را دررر ادرررلارو لول مررن لرررلب برراعم   ررذي انرلبرري رلاررت مر  رري 1817 رر  عرراي       

   الررر رلاررت تم ررل اجاتدررري األ ررل برا رري  واجاظادرري (paul samuelson)جبررول علم عررون
اير ا  رمل    تلادخ اجاظادي اي ترلردي   ذي اجاتدري رلات األر ا تا داا   ر اجعدلعلت 

 .1األةدادن اي ترلردي ةجل اجالاادن
لمرررل  رررن اجظررراوف اجاظادررري واجتلادةدررري اجتررر  ا رررات  د؛رررل اجاظادررري   ع رررر اجمعرررتوا       

اجعدلع   رلات إار تاا  ر ةارت ج تو من  اب؛ل قر  ااعل اجالبوجدوادي  واتدري اج ررلا 
اجذ  تعاقت جي اجر ا اجبادطلادري   الرر  ر؛رت اج اا ري تطرواا م  وظرل    مرل  رلر اجعرجم 

اجمال عرري األرابدرري ج المررح انار درر     ؛ررب لررر لب األااقرر  دطررلجبون ب دررلرة   ررلرت معرري
اجاعرروم   ررر اجالمررح اجمعررتوار.  اريررذ ترررةل ادرررلارو  رر  اجمال  رري  ورررلن   درري لن دردررب 
  رر اجعررؤال:  رل تعررتما إار تراا  رر   ملدري  اا ت؛ررل اجتر   ا ررت امروا ل اررل  اج رررلا  لو 

ترررراد ؟.   إةتررلا ادررررلارو ت ادررا اجتررررلاة وطلجرررب لن انافتررلح   رررر اجررواارات واةتدرررلا اج
 .درون اجاعم   ر اجالمح اعمل تال جدل دعمح    اجا؛لدي بةفض  من اجالمح    إار تاا

لمررل   ررر اجمعررتوا اجاظررا    ت  دررل ادرررلارو ج تبررلرل اجررروج   درراتبط باظادترري اجعلمرري       

                                                             
1 Patrick A.Messerlin  le commerce international   PUF   Paris  1998  p32 
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 .1ح من اياةفلضجتطوا اجمرتم    لجتبلرل دعتبا وعد ي جما  معرل اجاب
 إعتداار اجالمح باععلا ل ل                     

 
 ااةفلض ععا اجالمح                             ت ادا اجدر اجعلم ي من اج اا ي       

 
اج الدالدي ج در اجعلم ي                                           ااةفلض اجاد      ااةفلض اجترلجدف

 ااتفلع ااتلج اجماترلت اجمراعي من ارل اجترردا
 

 ا   معرل اجابح                                                        
                                                             واير رل دي جالس اجملل من لرل قملن وتداة  لجدي ج تاارم   
 
 Alain samelsson les grands courant p 117اجمررا:    
 فرضيات ريكاردو :  -2

 : 2دعتمر ادرلارو   ر مرمو ي  اقدلت ل م؛ل      
راةررل رررل ب ررر ي تورررر ل   وايررق ت ررول رون اياتالررلل اج ررا ج عرر    و وامررل اناتررلج  -1

 ) مل  الس اجملل(
اجررروج   اجعرر   تاتالرل برررل  ادرري  بررا اج ررور  بدامررل  وامررل اناتررلج ي   رر اجمعررتوا  -2

 دمرا؛ل ذجك.
 لترررلن اجفاقررردتلن  مرررن ور؛ررري اظرررا اي تررررلرددن اجرجعررردرددن تفررراق بررردن اجتررررلاة       

 اجراة دي واجةلاردي.

                                                             
1 Alain Samuelson    op.cit  p112 
2 Rene Sandretto  op.cit  p53 
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   رل ب ر تعور لعواق اجع   ورذا لعواق  وامل اناتلج اجمال عي اج اة واجتلمري  ممرل  -3
عا  لاي ي دمرن أل  مؤععي من لن تفاض  اوط؛ل    األعرعلا لو لن ترؤ ا  ر   ررم د

 اجعاض  وي تورر ل   وار  لملم رةول
 مال عدن ررر.

 .راةل اجب ر تتبلرل اجع    عب رمدي اجعمل اجقاوادي ناتلر؛ل -4
ناترلج إاتلج ل  ع عي رلات  دتط ب رم   لم   اناتلج باعبي معداي   ذا دعا  لاري  -5

اجالمح م ج  تورر تالادي وا رة متل ري  ر  افرس اجو رت راةرل اجب رر  وي دمررن ايةتدرلا بردن 
 رررة طرراق ج  اا رري   االررول لن اناتررلج دررتم بمعلمررل  لبررت  رون إ ررجل ممرررن برردن  وامررل 

 .اناتلج
ي تورررر ل  م ادررل مررن اناتررلج برمدررلت ربدرراة  ل  لن اجماترررلت تةقرر  جالررلاون  بررلت  -6

 .اجغ ي
 رمل جو رلن اجعلجم ي دقم غدا مل  إن اجتبلرل اجروج  دتم بدن روجتدن -7
 إن اجتبلرل اجروج  دال    ر ع عتدن  رمل جو رلن اجب ران ي داترلن غدا مل.  -8
إن اجتبلرل اجروج  دتم رمل جو رلن ماللدقي   لجماترلت ت رتاا بلجماتررلت  ومرل اجاالرور  -9

 .  عوا لراة نتملم اجتبلرل   عب

 عرض النظرية : -3
وارت اظادرررري ادرررررلارو  رررر  اجفرررررل اجعررررلب  مررررن رتلبرررري"مبلرئ اي ترررررلر اجعدلعرررر        

 دررث لوقررح لن اج رراط اجقرراوا  واجرررل   نمرلادرري  دررلم اجتبررلرل اجررروج   ررو   واجقرراايب"
ورور اةتجف بدن معرل اجتبلرل اجراة   ج ع   بدن اجرول.  رإذا وررر  رذا اج راط  إاري مرن 

ي اجروجي لن تتةرص    إاتلج اجع   اجت  تتفوق  د؛ل اعبدل  و ذا اج اط قاوا  مر  
ألاي إذا رلن معرل اجتبلرل اجرراة   متعرلودل  رج را ر  جتبرلرل مر  اجةرلاج  وررلف ألاري مرل 
رام  الك اةتجف    معرريت اجتبرلرل اجرراة    رإن اجتررلاة اجروجدري ترتم رايمرل  وتررون  ر  
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 رلجح رج اجروجتدن.
وجر  د اح ادرلارو اظادتري  قراب م رلي  ررردل واقر ل وبعردطل   اةرذ ب رردن  مرل       

إار تاا واجباتغلل وا تاض لن بلعتطل ي رل ما؛مل إاتلج ع عتدن  مل اجالمرلش واجةمرا و الرل 
 ج ررول اجتلج  :

 اجمرموع  اجالملش اجةما 
 عل  مل 220 عل ي  مل 100 عل ي  مل 120 إار تاا
 عل  مل 170 عل ي  مل    80  مل عل ي  80  اجباتغلل

 
اترلج و ررة  120   إار تاا  افالي إاتلج و رة وا رة من اجةما تر ف        عرل ي  مرل وات

عل ي  مل  لمل  ر  اجباتغرلل   رإن إاترلج و ررة مرن اجةمرا  100وا رة من اجالملش تر ف 
عررل ي  مررل. ومررن اجواقررح لن ترررلجدف  90عررل ي  مررل  وو رررة مررن اجالمررلش  80تتط ررب 

غلل ماي    إار تاا  و عرب ماطرق اجمدر ة اجمط الري آلرم إاتلج اجالملش واجةما ل ل    اجبات
 إاي ي دمرن لن دالروم تبرلرل بردن اجب رردن  لو لن اجباتغرلل ت تررا إاترلج اجعر عتدن    عمدث

عل ي  مل.  340من لرل  ذا   د؛ل لن تات  و رتدن  ملش و و رتدن ةما و ذا در ف؛ل 
درررربح  رررذا غدرررا ممررررن  عرررب وبمرررل لن اي تررررلر دعمرررل  ررر  معرررتوا اجت رررغدل اجرلمرررل  

ادررررلارو  ألاررري دتط رررب ت رررول الس اجمرررلل واجعمرررل انار دررر   إجرررر اجباتغرررلل و رررذا مارررل ض 
ج فاقرردي اج لادرري. ج؛ررذا دالررول ادرررلارو لن اجتبررلرل جفليرررة اجب ررردن ب رراط ورررور اةررتجف برردن 

 معرل اجتبلرل اجراة   ج ع  .
 

  ف  اجباتغلل :    
 .و رة  ملش 0.88=80/90جةما تعتبرل ماللبل و رة من ا 1                  

 لمل    إار تاا :
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 .و رة  ملش 1.2=  120/100و رة اجةما تعتبرل ماللبل   1                
ألاي راةل اجب ر تعتبرل اجع     ر لعرلس رمدري اجعمرل اجمتقرماي  د؛رل  لمرل ت ردرر إتررلي  

اجتبلرل ووقعدلت اجتةرص   دتم مرن ةرجل ماللااري تر فري إاترلج اجعر عي  ر  ل رر اجب رردن 
بلجاعبي إجر إاتلر؛ل    اجب ر اآلةا   م االلان  ذي اجتر في اجاعبدي مل بدن اجع عتدن. وبرذجك 

اتغلل    إاتلج اجع عي اجت  ترون افالي إاتلر؛رل بلجاعربي إجرر افالري إاتلر؛رل  ر  تتةرص اجب
إار تاا ل ل ما؛ل    اجع عي األةاا  رذجك عتةرص إار تاا    إاتلج اجع عي اجت  تررون 
افالرري إاتلر؛ررل بلجاعرربي جافالرري إاتلر؛ررل  رر  اجباتغررلل ل ررل ما؛ررل  رر  اجعرر   األةرراا   افالرري إاتررلج 

عرل ي  مرل   0.66=  120/80بلجاعربي إجرر إاتلرري  ر  إار تراا  ر  اجةما  ر  اجباتغرلل 
و ررة ةمرا  0.66و ذا دعا  لن افالي إاتلج و رة ةما    اجباتغلل إامل تعلرل افالي إاترلج 

   إار تراا. لمرل افالري إاترلج اجالمرلش  ر  اجباتغرلل بلجاعربي إجرر افالري إاتلرري  ر  إار تراا  ؛ر  
و ررة وا ررة مرن اجالمرلش  ر  اجباتغرلل إامرل تعرلرل بمعار لن افالي إاترلج  0.9=  100/90

و رة من اجالملش انار د  . وبذجك ترون افالي اجةما    اجباتغلل بلجاعبي  0.9افالي إاتلج 
إجر افالتي    إار تاا ل رل مرن افالري اجالمرلش اجباتغرلج  بلجاعربي إجرر افالري إاتلرري  ر  اار تراا. 

ج اجةمررا  لمررل إار ترراا  مررن  ليرررت؛ل و رررذا درررون مررن مررر  ي اجباتغررلل اجتةرررص  رر  إاتررل
 .اجتةرص    إاتلج األ م ي ألا؛ل تتمت   د؛ل بافالي اعبدي ل ل بلجماللااي بلجةما

 ار  دلم اجتبلرل دات  اجباتغلل و ررتدن مرن اجةمرا  ودعرتبرل و ررة ماري واجتر  ر فتري       
ا اجباتغلل عل ي  مل  وبذجك دو  90عل ي  مل ماللبل و رة  ملش اجت  ت تلج ماي  80
عل لت  مل  لمل إار تاا  عوف تات  و رتدن من اجالملش  وتالروم بلعرتبرال و ررة مرن  10

عرل ي  120عرل ي  مرل ماللبرل و ررة ةمرا اجتر  رلارت عرتر ف؛ل  100اجالملش اجت  ر فت؛ل 
 .عل ي  مل و و اب ؛ل من اجترلاة 20 مل  وبذجك ترون  ر و ات 

االررل  وامررل اناتررلج تعرمح بتبررلرل  رررر معرردن مررن مرن اجم ررلل ارراا لن  رررم إمرلادري ت      
عل لت اجعمل اجوطا  ماللبل  رر مةت ف من عل لت اجعمل األراب   ر  اجعروق اجرروج   
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 .اج    اجذ  ي دمرن ت الدالي    راةل افس اجب ر

 ثالثا: نظرية وفرة عوامل اإلنتاج )هيكشر ـ أولين(:
رو   ررر مبرررل إةررتجف اجافالررلت اجاعرربدي  لو تالرروم اظادرري اجم ادررل اجاعرربدي جرا دررر ادرررلا       

معرررريت اجتبرررلرل اجراة دررري بررردن اجعررر   مرررن ب رررر آلةرررا  جرا؛رررل جرررم ت ررراح جمرررلذا تةت رررف  رررذي 
اجافاللت اجاعبدي  وجم تبدن لعربلب إةرتجف معرريت اجتبرلرل بردن اجعر   راةرل اجب رر اجوا رر  

ناتررلج اجعرر عي لو ب دررث إرتفررت ب رررا  ررذي األعرربلب  رر  إةررتجف رمدرري اجعمررل اجج مرري 
ن  ررت جال مترر تالروم اجتررلاة اجةلاردري   إا؛رل  إةتجف إاتلردي اجعمل    اجب ردن.  ؛  وات
جم تفعا جملذا تالوم اجترلاة  و ال ترمرن ل مدري معرل مي  در را ر لوجردن   ر  اظادري اجتررلاة 

 اجةلاردي.
 1919إ ترررلر  عررودر   ا ررا  رر   ررلم  (ELI HECKSCHER )إد دررر  در ررا      

مالررلي ت ررت  ارروان "ل ررا اجترررلاة اجروجدرري   ررر تو درر  اجرررةل" قررماي ل رررلاي  ررول موقرروع 
  .اجترلاة اجروجدي و رم انطلا اجعلم ج اظادي اج رد ي    اجترلاة اجروجدي

 (BERTIL OHLIN) عرودر   ةرا  باترل لوجردن ا تررلر ا را  1933و ر   رلم       
 اةرتجفمؤجفي "اجترلاة ان  دمدي واجروجدي"   رم من ةججري تفعرداا ج تالعردم اجرروج   وألعربلب 

اجترررلجدف اجاعرربدي معتمرررا   ررر مالررلل مواطارري إد رر   در ررا ومرمررج جرري  وماررذ ذجررك اج رردن 
 ر لوجدن.     اظادي  در اظ؛ات 
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 الفرضيات :  -1
 اقدلت ل م؛ل : تالوم  ذي اجاظادي   ر مرمو ي من اجف      

  .ر ورور روجتدن تاترلن ع عتدن س  ع  بإعتعملل  لم   اناتلج  اجعمل و الس اجملل
ل  لن اناترلج  P =f(   K ,  Lرر روال اناترلج ةطدري ومترلاعري مرن اجرارري األوجرر : ) 

دتقررل ف بررافس اجاعرربي اجترر  دتقررل ف ب؛ررل ل ررر اجعارررادن  ل  لن اناتررلج دررتم  رر  ظررل 
ظاوف  بلت غ ي اج رم. وات تااض تمل ل روال اياتلج    ررل اجب رران )ل  إعرتةرام افرس 

  .اجفن اناتلر (
س لن اجعرر عي س عرر عي ر دفرري اجعمررل  واجعرر عي ص ر دفرري الس اجمررلل. بمعاررر لن اجعرر عي 

ت تلج إجر  را لربا من  ارا اجعمل ماللااي بإ تدلر؛ل إجر  ارا الس اجملل  واجعرس 
 بلجاعبي ج ع عي ص.    

 رم إمرلادي ااتاللل  وامل اناترلج بردن اجررول  لمرل راةرل افرس اجروجري  تت راك بررل ماواري 
 ممل دؤر  إجر تعلو  اجعواير اج ردي    رل اجمالطق واجرال لت.

  .ل جعالرا اناتلجانعتةرام اجرلم
 تعور اجمال عي اج اة واجرلم ي رل من لعواق اجع   ولعواق  وامل اناتلج.  
 تمل ل لذواق اجمعت؛ ردن    اجروجتدن  بمعار تطلبق ةادطي اجعوا  ج ب ردن. 

 عـرض النـظرية : -2
ر   إي لا؛رل اجاظادي اج رد ي ج م ادل اجاعبدي  م  باللي؛رل و دري جاترلي  اجامروذج اجرجعرد      

.   عرب  در را ر 1تعرتعمل وعرليل ت  درل لةراا  وترا ض تملمرل اظادري اجالدمري  ر  اجعمرل
لوجرردن دمرررن تفعرردا اجمدرر ة اجاعرربدي  وبلجتررلج   دررلم اجترررلاة اجروجدرري بررإةتجف اجررو اة لو اجاررراة 
اجاعررربدي جعوامرررل اناترررلج   ؛ارررلك برررجر دتررروا ا  د؛رررل  اررررا اجعمرررل بلجاعررربي جرررالس اجمرررلل  

ةررراا اجعررررس. ودالرررلس  رررذا اجتفرررلوت بررردن  الررررا اناترررلج بررررفي اعررربدي  ي بررررواة واأل
                                                             

1 BENISSAD M.E  cours d’economie internationale  OPU   Alger  P155. 
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مط الرري  ل  ب عررلب اجاعرربي  الس اجملل/اجعمررل   مرر ج  ررر ترررون اجرمدرري اجمتل رري مررن الس 
اجملل    روجي ل لربا من اجرمدي اجمتل ي    اجروجي ب  وبلجاغم مرن ذجرك تتمتر  اجروجري ب 

مل رلات اجاعربي  الس اجملل/اجعمرل  ر  اجروجري ب اربرا مرن بو اة اعبدي    الس اجملل طلج
 اجاعبي الس اجملل/ اجعمل     اجروجي ل.  

 إذا رلات اجرول تةت ف  دمل بدا؛ل من  دث مل دتوا ا جررد؛ل مرن  مرل والس اجمرلل        
 إن  ذا انةتجف    و اة  وامل اناتلج دؤر  إجر إةتجف مرل آت؛ل مرن روجري إجخراةاا  

اةفض األرررروا  ررر  اجروجررري ذات اجرررو اة  ررر  اجعمرررل  وتاتفررر   ررر  اجروجررري اجتررر  داررررا  د؛رررل  تررر
 ارا اجعمل. رمل تاةفض لععلا اجفليرة    اجروجي ذات اجو اة    الس اجملل وتاتف     

 اجبجر  دث اراة  ذا اجعلمل. 
دتاترب   دري  ذا انةتجف بدن اجررول  ر  تروا ا  وامرل اناترلج  وبلجترلج  مرل ات؛رل        

إةتجف    افاللت اناتلج وماي إةتجف    األععلا. ومرن  رذا اجماط رق  تتةررص ررل 
روجي    إاتلج وتررردا اجعر عي اجتر  تتط رب إعرتةرام  لمرل اناترلج اجمترو ا جررد؛ل اعربدل. 
وبلجتررلج  دعررر األاةررص اعرربدل  وتعررتوار اجعرر عي اجترر  د تررلج إاتلر؛ررل إجررر اجعلمررل  اجاررلرا 

  دتمدر  بإاتفرلع اجعرعا اجاعرب .  لجتبرلرل اجرروج   عرب لوجردن  رو تبرلرل  لمرل اعبدل واجرذ
إاتلج و دا ماللبل  لمل إاتلج الرا.   مل تررا اجروجري ل عر    ر دفري اجعمرل وتعرتوار عر   
ر دفي الس اجملل  إا؛ل تبلرل اجعمل اجم    ماللبل الس اجملل األراب   وبلجتلج   إن  اري 

اؤوس األموال. واجتالعدم اجروج  ج عمل واجتبلرل اجروج  دتري إجر  اجماتورلت تعوض  اري 
تعرررودي لعرررعلا اجعررر   و وامرررل اناترررلج  ررر  اجمررررا اجالرررردا  و إجرررر  درررلرة تفرررلوت  ررراض 

  الرا اناتلج    اجرول اجمةت في    اجمرا اجطودل. 
 : 1 ف  اجمرا اجالردا  تعمل اجترلاة اجروجدي   ر      

مررن اجعرر   اجترر  دررتم تبلرج؛ررل برردن اجرررول ا ررو اجتعررلرل. ذجررك ألن  إترررلي عررعا رررل عرر عي -ل 
                                                             

 67  ص1991اجراا اجرلمعدي ج طبل ي واجا ا  بداوت  لعلعدلت اجترلاة اجروجدي  م مور دواس  1
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اجعررعا  بررل  دررلم اجترررلاة درررون مةت فررل  لمررل بعررر  دررلم اجترررلاة  دورررر عررعا وا ررر جرررل عرر عي 
 دت رر بلجعاض اجر   واجط ب اجر   ما؛ل.  

 إترلي لععلا  وامل اناتلج    مةت ف اجرول ا رو اجتعرلرل   فر  اجروجري اجتر  ترررا -ب
ع   ر دفي اجعمل  د رار اجط ب   ر  ارا اجعمل ب؛رف  دلرة اجرلراات من  ذي اجع    
وبلجترررلج  تاتفررر  األرررروا   ررر   ررردن تررراةفض  ررر  اجب رررر اجمعرررتوار بإاةفرررلض اجط رررب بعررربب 
انعرررتداار  وبلجم رررل عرررتاتف  لعرررعلا اجفليررررة  ررر  اجروجررري اجمررررراة ج عررر   ر دفررري الس اجمرررلل 

بإاةفررلض اجط ررب   رر الس اجمررلل بعررر  درلم اجترررلاة. ومعاررر  وتراةفض  رر  اجب ررر اجمعرتوار
 ذجك  و مدل ععا اجفليرة واألروا    اجروجتدن ا و اجتعلرل. 

لمررل   ررر اجمرررا اجطودررل   تررؤر  اجترررلاة اجروجدرري إجررر  دررلرة تفررلوت  رراض  الرررا       
ر األول درؤر   ع ر ا و مل ذراال  من إاتفرلع األرروا  ر  اجب ر  اناتلج    اجرول اجمةت في

ذجررك إجررر  رراض لربررا جعارررا اجعمررل بلجاعرربي جررالس اجمررلل  لمررل  رر  اجب ررر اج ررلا   بإاتفررلع 
 . 1لععلا اجفليرة ت رار رمدي الس اجملل  اجمعاوض

 الـعرض الهندسي :  -3
 ررر  ظرررل تمل رررل اجفرررن اياترررلر   واةرررتجف و ررراة  الررررا اناترررلج اررراا لن ج روجررري ل        

إمرلادلت لر ا    إاتلج اجع   س ر دفي اجعمل روا؛ل تتمت  بو اة اعبدي     ارا اجعمل 
ممرررل درعرررل ما ارررر إمرلادرررلت اياترررلج دمترررر ل الدرررل. بدامرررل ج روجررري ب   بلجاعررربي جرررالس اجمرررلل
تررلج اجعرر   ص بلجاعرربي ج عرر   س  روا؛ررل تتمترر  بررو اة اعرربدي جررالس إمرلادررلت لر ررا  رر  اا

 .اجملل بلجاعبي ج عمل.  دظ؛ا ما ار إمرلادلت إاتلر؛ل ممترا العدل
 
 
 

                                                             
 68اجمار  اجعلبق  ص م مور دواس  1
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 إن تمل ل لذواق اجمعت؛ ردن    اجروجتدن درعل ةادطي اجعوا  وا رة ج روجتدن.       
 اجافعدا اج؛ارع  ج اظادي اجادورجدبربي  (:5اج رل ا م)                                

 
 

 

              
 

                           
 

 قبل التجارة :   
)س ل ص ل(  Aدمررس ما اررر عرروا  اجمرتمرر  ما اررر إمرلابررلت اياتررلج  اررر اجاالطرري      

)س ب  Bبلجاعبي ج روجي ل  ود الق اجتوا ن اجراة    بل اجتررلاة  ر  اجروجري ب  ارر اجاالطري 
 ص ب(. 

 بعد قيام التجارة :
دت رر اجمعرل اجروج   ارمل دمس اجمعتالدم )ق( رل من ما اد  إمرلادلت إاتلج رل       

)َس ب  َص ب(   دررث وبعررر  B)َس ل  َص ل( و اررر اجاالطرري Aمررن اجررروجتدن   اررر اجاالطرري
تةرررص اجروجرري ل  رر  إاتررلج اجعرر عي س ر دفرري اجعمررل تتررري إجررر إاتررلج اجم دررر مررن اجعرر عي 
س)َس ل <.س ل( بدامرررل تترررري اجروجررري ب إجرررر إاترررلج اجم درررر مرررن اجعررر عي ص)َص ب<ص 

 ب(.
لمل  ن وق  ايعت؛جك اجتو ا ا  بعر اجترلاة  اج ظ لن  الك االطي تروا ن وا ررة       

 روجتدن تت رر  ارمل دمس اجمعرل اجروج  ل  ر ما ارر عروا  ممررن   رر ةادطري اجعروا  ج

 السلعة ص

 السلعة س    
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  رررر ما ارررر عررروا  ل  رررر  وبرررلجطب   رررإن  Cاجم رررتاري بررردن اجرررروجتدن  وذجرررك  ارررر اجاالطررري 
اجمرلعب اجم الالي بعر اجترلاة بلجاعبي ج روجتدن إامل تتم ل    ذجك اياتاللل من ما ر عوا  

 . 1واجوا   ةلاج إمرلادلت اجروجتدنإجر ما ار عوا  ل  ر  

 المبحث الثاني: التفسير النظري لالستثمار األجنبي المباشر
جالرر ظرل ايعرت ملا األرابر  دررذب ا تمرلم اج رارلت واجررول و رر  ار اي تمرلم بري لر را  ر  
اجعرراوات األةدرراة اظرراا جنمرلادررلت اجترر  و ا ررل ج رررول اجالمدرري   دررث لن معظررم اجعدلعررلت 

د رر  عراتطاق إجرر مل درري   دمرلاي تررلردي ت رر  ايعررت ملا األرابر   ر   ررتر اجمدرلردن. و 
 ايعت ملا األراب  اجمبل ا.

 المطمب األول: مفاهيم أساسية لالستثمار األجنبي المباشر

تتعررررر تعرررلادف ايعرررت ملا تبعرررل ألاوا ررري ودةت رررف مف؛ومررري برررلةتجف اجمررررليت واجمدرررلردن 
 اجموري إجد؛ل.

 تعريف االستثمار أوال: 

إن مف؛وم ايعت ملا جم دةاج  ن رواي ط ب اج رول   ر اج مراة و مراة اج ر   مرل توجرر  
 .2 اي وتما اجارل ملجي ل  ل عن اجالدلم بي وامل ل

رمل دعاف لدقل   ر ااي اجا لط اجذ  دتاتب   دي اجالدلم بة ق طل ي رردررة ج مؤععري مرن 
ر رررا رفرررل ة لعرررتبرال ايررررول اج لجدررري باررررول ةرررجل اقرررل ي و ررررات ااتلردررري رردررررة او ا

 .3وطل ي

                                                             
 841، ص سيد محمد عابد ، المرجع السابق  1
( ايعت ملاات األرابدي    مرلل اجعاللاات  رااعي ماللااي بدن اجاللاون واجفالي 2009م مر م مر ل مر عود م  ) 2

 23انعجم   اجطبعي األوجر  انعرارادي  ما اة اجمعلاف بلنعرارادي  ص 
 56( اجتعددا اجملج    اجر ايا   ردوان اجمطبو لت اجرلمعدي  ص 2001مبلاك ع وس   ) 3
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 تعريف االستثمار األجنبي المباشر :ثانيا

جالرررر  رررروا األرب اي تررررلر  اجعردررررر مرررن اجتعررررلادف اجع مدررري جمف؛رررروم ايعرررت ملا األرابرررر  
 اجمبل ا  دث لاال عاوار بعقل ما؛ل  دمل د  :

( OECDوماظمي اجتعلون اي تررلر  واجتامدري ) FM1دعاف راروق اجاالر اجروج        
ايعت ملا األراب  اجمبل ا   ر ااي اوع من ايعت ملا اجروج  اجذ  دعرس  رف  ررول 

مؤععري مالدمري  ر   ردلن مالدم  ر  ا تررلر مرل )اجمعرت ما اجمبل را   رر مرر  ي رايمري  ر 
ر  ج ري طود ري مؤععي ايعت ملا اجمبل ا( وتاطو   ذي اجمر  ي   ر وررو  ا ترلر  ةا

األرررل برردن اجمعررت ما اجمبل ررا واجمؤععرردي بلنقررل ي إجررر تمترر  اجمعررت ما اجمبل ررا براررري 
  .1ربداة من اجافوذ    إرااة اجمؤععي

ايعررت ملا األرابرر   (UNCTADرمررل دعرراف مررؤتما األمررم اجمت رررة ج ترررلاة واجتامدرري )    
 اي:إاجمبل ا   ر 

ذجك ايعت ملا اجذ  داطو    ر  ج ي طود ي اجمرا  تعرس مرلجح رايمي ومالراة   رر  
اجت رم انرااددن  اري    اجالطا األم )اجالطا اجذ  تاتم  إجدري اج راري اجمعرت ماة( و راري 

 .2ا(لو و رة إاتلردي     طا  ةا )اجالطا اجمعتالبل ججعت مل

 

 

                                                             
1 OECD.(1999).third Edition of the detailed benchmark of foreign  direct  investment. 
Paris . p07 

اجعرر  م ررات ايعت ملا األراب  اجمبل ا   قلدل اجتامدي    األ طلا اجعابدي  ( 2004     بر اجاللرا      ) 2
 4ص  اجوا ر و اج ج ون  
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 ثالثا: االستثمار األجنبي المباشر 

 يم أساسية مفاه

 .مفهوم االستثمار األجنبي المباشر-1 

ن موقررروع ايعرررت ملا األرابررر  اجمبل رررا ارررلل ومرررل ال دارررلل اجالررررا اجررررل   مرررن ا تملمرررلت إ
اي تررررلرددن واجبرررل  دن  ررر  م لوجررري مرررا؛م جتالرررر  اج الرررليق ب ررران مةت رررف رواابررري  ومرررن 

اارررا  ارري تعرررر اجطبدعرر  ررررا لن دارررا  ررن ذجررك اةررتجف  ررؤي   رر  ذجررك  األمررا اجررذ  
 تعلادفي. وعا دا إجر مةت ف  ذي اجتعلادف  دمل د  :

 .تعاريف بعض الباحثين والمفكرين االقتصاديين 1 - 1

  مرررررن اجبرررررل  دن واجمفررررررادن اوارت اجعردرررررر مرررررن اجتعرررررلادف ججعرررررت ملا األرابررررر  اجمبل ررررر
 اي ترلرددن  اوار بعق؛ل  دمل د  : 

األرابرر  اجمبل ررا   ررر لارري "معررل مي  ايعررت ملا (Bertrand - Raymond) رراف  -
مؤععرري  رر  مؤععرري لةرراا  دررتم ذجررك بإا ررل   رراع ج؛ررل  رر  اجةررلاج لو اجا رر  مررن  "العررملل

العررررملج؛ل  لو  دررررلم مؤععرررري لرابدرررري ا الرررري  ررررارل  لرلاررررب  لو  ررررو وعررررد ي ت ودررررل اجمررررواار 
ا ررل  اج الدالدرري  واؤوس األمرروال مررن روجرري إجررر لةرراا  وةلررري  رر  اج لجرري ايبترايدرري  اررر إ

 اجمؤععي. 

دعا لن ايعت ملا األراب  اجمبل ا بااي " برلاة  رن إا رل   (Hess & Ross)لمل رل من 
م راو لت رردرررة  ر  اجروجرري اجمقرردفي  لو انقرل ي إجررر ارردر اآليت واجمعرررات بواعررطي 
اجمعت مادن األرلاب  لو  اا  اجمعت مادن األرلاب اج رارلت اجم  دري  ر  اجروجري اجمقردفي 

بااري   ا ري (Kojima) لمرل روردمرل % لو لر ا مرن لررول اج راري(". 10)غلجبل مل ترون 
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"ت ك اجت ارلت    الس اجملل اجت  ت؛رف ب رل لعلس ومبل ا إجر اجعدطاة لو ايعتدج  
 .  ر إرااة ولابلح  ارلت ومؤععلت األ ملل األرابدي "

 ليعرررت ملا دالرررور   رررر اجتقررر دي بلجم رررل ا مررررار تارد ؛رررل  عرررل رمرررل  رررو اج رررلل بلجاعررربي 
 .1  اج رول   ر إ بلع لربا    اجمعتالبل ججرةلا  وذجك لمج  

 رررذا ودترررررون ايعرررت ملا مررررن ور؛ررري اظررررا اي تررررلر اجر ررررر مرررن اجعرررر   اجملردررري اجرردرررررة  
اجمةرررري  رر  ت الدررق م دررر مررن اياتررلج و ررذا اجتعادررف د ررمل اجمعرررات واآليت اجرردرررة 

 .وانا ل ات اجرردرة واجتغدا    اجمة ون

 2االستثمار األجنبي المباشرأهمية المطمب الثاني: 

  الرررر  ايعررت ملا  ررو اجعلمرررل اجايدعرر  ج تامدررري واجامررو اي تررررلر   رر  ايررررل اجطودررل     
 رلل ايعت ملاات    اجورول اجر معتوا معد ي ماتف     اجرول اجمتالرمي لعل مت رل 

لج   رررر  وامرررل اناتررر  ليعرررت ملا دة رررق لعلعررردلت اجتامدررري ودرررؤ ا وبعرررض اجررررول اجالمدررري 
 األةاا.

واعرتغجل اجطل رلت وانمرلادررلت   درلرة ايعرت ملاات  توربريوانعرااع  ر  اجتامدري يبرر لن   
 اجمتل ي ج مرتم  ل عن اعتغجل.

                                                             

1 Raymond . Bertrand : Economie Financière International   Paris   édition PUF   1997  
p91  
1_ Bussery . Charois . Analyse et Evaluation des Projets d investissements    Paris   
1999  p64 
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   درررث دعتبرررا عرررا وبرررذجك اررررر لن ايعرررت ملاات م؛مررري ج مؤععررري رو ررررة ا تررررلردي       
رمرررل لاررري دعتبرررا  مرررلر   رررذا   رررر اجمعرررتوا اجر يررر   ورور رررل و لمرررل اعرررتمااا ل وتطوا رررل 

 اجتامدي ي ترلر اجب ر اجمقدف   ر اجمعتوا اجر  .

اري دفرتح اجبرلب إإقل ي اجر لن ايعت ملاات تؤ ا   رر اجم ردط اي تررلر  واجمرلج         
 لملم اجمال عي    اجعوق اجترلادي وت در من تاود  إاتلردي اجمؤععلت ومعلداة اجتطواات.

جمررل ج؛ررل مررن تررا دا  ة جرررذب وتطررودا وتا درري ايعررت ملاات جررذجك تعررعر اجرررول رل ررر      
 :1وتتر ر  ذي األ مدي  دمل د   إدرلب    ر مةت ف اجمرليت.

 .االستثمار األجنبي المباشر وسيمة تمويمية خارجية بديمة –أوال 

جالر ل بتت اجر دا من اجرااعرلت  ر   رذا اج ران لن ايعرت ملا األرابر  اجمبل را ل برت       
برررررااة   رررر األ رررل لاررري وعرررد ي تمود دررري ةلاردررري ج الررراوض األرابدررري ودعرررور ذجرررك ج عررربلب 

 اجتلجدي:

دعتبرررا روعرررد ي تمودرررل برد ررري مرررن ةرررجل لاررري دمررررن مرررن تغطدررري اجعرررر   ررر  مدررر ان  -1
جرر رلارب إمرلادري اجررول اجمقردفي إاجمر و لت    اجمرا اجالردا واجمتوعط   ر األ ل  

ذابري  وذجرك ماللااري با ررلل اجتمودرل جةلاردي  رن طادرق ارتمن اج ر من تفل م اجمردوادي ا
 اجةلار .

طرررلا ترررر ق ايعرررت ملا األرابررر  اجمبل رررا ماللااررري إرارررري ايعرررتفلرة تررررون لربرررا  ررر   -2
 و اج رو  اجر ايعترااي من اجةلاج  مومل.لبلجالاوض اجةلاردي  

إمرلادرري اجررتة ص او   ررر األ ررل اجتةفدررف مررن اي ررلا اجعرر بدي ججعررت ملا األرابرر   -3
 اجوةدمي اجت  تة ف؛ل  م دي ايعترااي من اجةلاج. بلآل لااجمبل ا ماللااي 

                                                             

 1 Peter luider  et Charles Kuiblerger    économie internationale édition économica 4  
1993  p559 
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دعتبرا بم لبري  رررل مرن ل رررلل اجتمودرل اجةررلص بمدر ان اجمررر و لت واجرذ  بطبدعترري  -4
اجررر اارري  رر  اجما  رري األوجررر دتقررةم  د ررر مررن ا ردررلر اجمردوادرري اجةلاردرري مرر  ان ررلاة

 .األوج  بعا ي جدعتار     األةدا تر ق اجمراةدل ذات ل مدي رباا ماللااي بليعت ملا

االســتثمار األجنبــي المباشــر كعنصــر تكميمــي لممــوارد المحميــة وعــامال  –ثانيــا 
 لتحسين االستثمار المحمي

واار اجم  درري وذجررك ج عرربلب جرررن جرردس مررن اجمعالررول ان دررتم اي تمررلر  الررط   ررر ت ررك اجمرر
 اجتلجدي:

م روردي اجمواار اجم  دي و رروا ل  رن تغطدري متط برلت ردالمدردري اجتامدري  ب درث  -1
 رررذي اجمرررواار  رررن تغطدررري اجبررراام  اجتامودررري مرررن اجتمودرررل ةلرررري  ررر  اجررررول اجعابدررري تعررر  

 متوعطي وماةفقي اجرةل. 
ا تدلرلت؛رررررل اجتمود دررررري اعرررررتا اف اجمرررررواار اجم  دررررري بعررررربب اجتفرررررلوت اجةطدرررررا بررررردن  -2

ترار  اجمردوادري اجتر  ترارم  رن  عرل اج ررو   درث  واعت الل لت اجمبلجغ اجت  تم ا تااقر؛ل.
جررر اجت ودررل اجعرعرر  ج مررواار اجترر  تمت ر؛ررل إ اجةلاردرري(جررر اجتمودررل اجةررلار  )اجالرراوض إ

  ذجك من ةجل ةرمي اجردن وات لرة اجرروجي.و اجرول اجمعترااي 
اةتااق  تعودالدي  م؛لاات إراادي  اجر امتجك تراوجوردل ذاتدي  رم إمرلادي اجتورل  -3

.....اجرررخ  مرررن طررراف اجررررول اجعابدررري ةلرررري  رررن طادرررق .اجتامدررري اجررررال دي األعرررواق 
 اجمرةاات اجم  دي.ايرتفل  بتعبيي 

 رررررم إمرلادرررري تعبيرررري رررررل اجمررررواار اجم  درررري  رررر  ظررررل غدررررلب عدلعرررري  لمرررري تةررررص  -4
وانرراا ات اجعلمري وتورد؛؛رل ب ررل  رمدر  اجمررةاات اي ترلر اجر ر  اجتر  تعمرل   رر ت

 م رم.
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 .1: عامل مهم لتدعيم عمميات الخصخصة ونتائجها ثالثا

ي تالترررا ل مدرري ايعررت ملا األرابرر  اجمبل ررا  الررط   ررر روارري مرررراا  لمررل مررن مرررلرا  
وت الدررق  ررر اجعوامرل جترر دم لبرل دم رل  اجتمودرل اجةرلار  و اررراا مرمرج ج مرواار اجم  درري 

ودمررررررن ذررررررا بعرررررض  وايرررررر   م دررررري اجةرةرررررري اجتررررر  تعرررررعل اجد؛رررررل اجبررررراام  اج رومدررررري 
 اجةرةري:

ان درررررون اج ررررارل  اجم  درررردن ن متط بررررلت تررررر دم ايافتررررلح اي ترررررلر  تعررررتر   إ -1
جر راب ألرل إارلح ت الدق األ راف اجموررورة مرن واا  ررذب إواج ارل  األرلاب رابل 
 ايعت ملاات األرابدي.

ررررذب ايعرررت ملا األرابررر  اجمبل رررا وذجرررك ج الدرررلم بعم درررلت  ررراا  اج رررارلت تعررر؛دل  -2
لو  اجمم وررري ج رررول اجمقرردفي و الررل ج رراوط تفررلوض م ررررة بمورررب برراام  اجةرةررري 

 لن ترون باام  اجةرةري  علجي و فل ي.ب اط  بترعدر  م دلت ايارملج واجتم ك 
 ر   درلرة رارري اياررملج  معل مي ايعت ملا األراب  اجمبل ا بطادالري غدرا مبل راة -3

جرواي دعمل   رر تعراد   م دري اجةرةرري اجتر  تعتبرا     اجاظلم اي ترلر  اجعلجم  
تا د ؛ل ججارملج رإراا  من إراا ات ترددف اي ترلرات م  اجت ويت اجعلجمدي  ومن  م 

    اي ترلر اجعلجم .
اجالطلع اجةرلص   رر براف اجاظا  ن بعض اآل لا اجع بدي اجمبل اة ج ت ول اجر  -4

ن اج درررلرة اجمتو عررري  ررر  اجرفرررل ة واجتورررري ايبتررررلا  دعرررت ق مارررل   ارتمل دررري إ ررر  ياجعملجررر
 .2إدرلبدي طود ي األرل

                                                             

اجال ا : مؤععي    مفلتدح اجتال عدي و اجتامدي اجمتوار ي   إرااة اي ملل اي ترلردي و اجعلجمدي   _  ادر اجارلا1
 39ص    1998   اعرارادي     بلب اجرلمعي 

  412ص    2001 دفا     تالادا بةروص تمودل اجتامدي    مؤتما األمم اجمت رة و اجتامدي  -2 
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 .1رابعا: أهميته في نقل التكنولوجيا ومؤهالت التسيير والتنظيم
 ايعرررت ملا األرابررر  اجمبل رررا بلجاعرربي ج ررررول اجمقررردالي جررري روااررربي  ررك لن ل مدررري       

 لةاا متعررة  ودمراال توقدح ذجك من ةجل اجااللط اجتلجدي:
ورررول ل رررث اجتالادررلت  رر  مرررجت ايعررت ملا واجترر  دمرررن مررن ةجج؛ررل ايعررتفلرة  -1

اجالررروا مررن  رراوات اجب ررر و دررلرة اجمررارور اي ترررلر  ةلررري  اررر تال دررل ترررردا اجمرروار 
 اجةلم وترادع؛ل م  دل.

متط برررلت تطرررودا تالادرررلت اجةررررملت  اجتالادرررلت عررروف دتاترررب   رررر  رررروم م رررل  رررذي  -2
 واجمال   اجعلمي و دلرة اجط ب   د؛ل.

ا تمرلم؛م بر رب ل قرل إدرلر لجدي ة ق اجمال عي بدن اجمعت مادن عروف درؤر  اجرر  -3
 اجتالادلت واألاظمي ممل د رل بعرا لةا    توطدن اجتالادي.

جةررررملت اجملجدررري دعرررل م لدقرررل ايعرررت ملا األرابررر  اجمبل رررا  ررر   درررلرة  رررراة  رررذي ا -4
واجمعررلاف اجتراوجوردرري  وات ررلرة  در رري  وذجررك مررن ةررجل ر ررب اؤوس األمرروال  اجترلادرري 

 اجم لاد  غدا اجفعلجي.
و  برررا ا ررررلاة لتامدررري اجم؛رررلاات انراادررري ج مؤععرررلت اجم  درررري  ررر   رررلل اجم لررررلة   -5

 ملعرررر؛ل  رررر  تامدرررري اجم؛ررررلاات انراادرررري ب؛ررررل  تررررر ترررررون  ررررلراة   ررررر مال عرررري اج ررررارلت 
 األرابدي.

                                                             
اجعرر    ماللل بعاوان : روا ايعت ملا    االل اجتالادي . مر ي اجا اة اجرال دي    _ م/مععف  لدض اجعتدب    1

 24ص    اجمم ري اجعابدي اجععوردي     24اجعاي    157
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 هداف االستثمار األجنبي المباشر أالمطمب الثالث: 
ن ايعررت ملا األرابرر  اجمبل ررا  ررو بم لبرري  لمررل ايدعرر  جت الدررق اجامررو بلجاعرربي ج رررول إ

اجمقدفي جي   لاي بلجموا اة دعتبا  لمج ردالمدردل لدقل يات رلا اج رارلت األرابدري  ر  
 ....جالس اجمللاألعواق اجعلجمدي م  اجتر اللت اجروجدي 

ومن  ذا اجماط ق دمرن اجفرل بردن ل رراف وروا ر  ررل مرن  رمل دتمد  بم ادل و دوب 
 دفي.قاجطا دن: ل راف ايعت ملا األراب  اجمبل ا ورذجك ل راف اجروجي اجم

  المباشر:  أهداف االستثمار األجنبي  –أوال 
 :1ترمن روا   ايعت ملا األراب  اجمبل ا    اجااللط واأل راف اجتلجدي 

 .)اجتة ص من مة ون ع ع  اارر )اات؛ل  رواة  دلة اجماتوج 
 .اجتة ص من اجتراوجوردل اجالردمي 
 .اجتغ ب   ر اجبطلجي اجمالاعي    اجروجي األم 
 .اجتة ص من مة فلت اناتلج    اجروجي اجمقدفي 
  فل ات واجم ادل اجمماو ي من طاف اجروجي اجمقدفي.ايعتفلرة من ان 
 .اعتغجل بعض ايعت ملاات اجمتل ي م  دل 
  (. عرادي )عدلعدي ا تبلاات اعتااتدردي لةاا... 

 Michelet – charles) وجالررر  عررا لو جةررص بعررض اجمفرررادن واي ترررلرددن رم ررل
albert)2 :جث اعتااتدردلت من واا  ايعت ملا ةلاج اجب ر األرل  

                                                             
 36ص   2000   مرا    مؤععي  بلب اجرلمعي    _  ادر اجارلا :ايعت ملا اجروج   و اجتاعدق اجقادب  1
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واعرتغجل اجمروار اجةرلم ايعتااتدردي اجمعتمرة يةتااق مةت ف موا ر  اجمروار األوجدري  -1
 اجمتل ي بلجرول اجمقدفي.

األعرواق  ايعتااتدردي اجمعتمرة جغاض اةتااق األعرواق وذجرك ج امرو واجتوعر  وغر و -2
 رردرة.اجةلاردي واجب ث  ن لابلح 

جررررر اعررررتغجل اجدررررر اجعلم رررري اجاةدررررري إاعررررتااتدردي اجتال دررررل مررررن اجترررررلجدف وت؛رررررف  -3
ي وررذجك ايعرتفلرة مرن ان فرل ات واجم ادرل اجمماو ري مرن قوايعتفلرة من األروا اجماةف

وايعررتفلرة مررن تطبدررق عدلعررلت اجبررلب  طرراف اجرررول اجمقرردفي )قرراايب /اعرروم مر فرري(
 اجمفتوح   ر اجعلجم اجةلار .

 .ثانيا: أهداف الدولة المضيفة
اجروجي اجمقدفي ججعت ملا األراب  اجمبل ا اجرر ت الدرق ا رراف اعرتااتدردي واجتغ رب تعع  

  ر بعض اجرعوبلت اجت  توار؛؛ل    تعددا ا ترلرات؛ل  ومن ل م  ذي اجروا   اذرا مل 
 : 1د   

 درة.اجم لاري     ل م ر ي اجبطلجي اجم  دي وذجك جة ق مالرب  غل رر 
  من اجمعلاف اجتراوجوردري وارتعرلب اجم؛رلاات  وترو دا اج رول   ر معتوا معدن

انرااة اج رد ري واجمتالرمرري  األمررا اجررذ  دررؤر  اجررر ت عرردن اجوقرر  اجتال عرر   رر  األعررواق 
 اجم  دي.

  ت الدق تالرم ا ترلر   وذجرك بتوظدرف  وامرل ااترلج م  دري  ر  م رل اجرواارات مرن
  و .ر؛ي وبال  ا ترلر ترردا  

  ت عرردن اجماررر  اجتال عرر  ج روجرري مرررن اجتوعرر   رر  اجرررال لت اجةرملتدرري رلجعررردل ي
 واجتامدن واجمرلاف.

                                                             
  36-37ص    مار  عبق ذراي    ص _  ادر اجارلا    مار  عبق ذراي    _  ادر اجارلا 1
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  اعت ملاات روجدي لةاا وذجك ي تبلا م وعد ي تمود دي  يعتالطلبإ طل  را   ربدا
 ةلاردي برد ي وماع ي ججعت ملا اجم   .

 نظريات االستثمار األجنبي المباشر  المطمب الثالث:

  .أوال: النظرية الكالسيكية

داا معظرم اي تررلردون اجرذدن  رلجروا ايعرت ملا األرابر  اجمبل را مرن ور؛ري اظرا       
اجرجعررردك لن معظرررم اجمارررل   اجمرادررري تعرررور   رررر اجمعرررت ما األرابررر   لو   رررر اج رررارلت 

مبلااة من متعررة اجراعدلت  إذن  ليعت ملاات األرابدي اجمبل اة ور؛ي اظا اجرجعدك    
جرردس اجرررلجح اجرررول  ررر  واجفررو   د؛ررل مؤرررر جرررلجح اج ررارلت اجعررلباة ج الومدررلت  و لطرراف و 

 1اجمعتالب دي ججعت ملا  وتر م ور؛ي اظا اجرجعدك  رة مبااات دمرن إدرل  ل  دمل د  :

رغا  رم اؤوس األموال األرابدي اجمتر الي إجر اجرول اجمقدفي ةلري اجرول اجالمدري   -
 تباا ل مدي  ذا اجاوع من ايعت ملا.براري ي 

مدرررل اج رررارلت اجمتعرررررة اجراعررردلت إجرررر ت ودرررل لربرررا  ررررا ممررررن مرررن اجارررلت  واألابرررلح  -
 اجم الالي من  م دلت؛ل إجر اجروجي األم بري من إ لرة اعت ملا ل    اجروجي اجمقدفي

جعرت؛جك  ر  مل تاتري اج ارلت اجمتعرررة اجراعردلت   رر درؤر  إجرر إ راا  لامرلط رردررة ج 
 .اجروجي اجمقدفي ي تتج م ومتط بلت اجتامدي

 اجرةول من ةجل تالردم لروا ماتفعي ج علم دن  د؛ل. -

                                                             
ص   1993 مرا  انعرارادي   اجمرتب اجعاب  اج ردث   ا ترلردلت األ ملل وايعت ملا    بر اجعجم لبو   ف 1

237  
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إن ورور اج ارلت متعررة اجراعدلت  ر دؤ ا بررواة مبل راة   رر عردلرة اجروجري اجمقردفي  
 .ترادس اجتبعدي اي ترلردي ج روجي األم ج ارلت متعررة اجراعدي

 ية الحديثةثانيا: النظر 

تالوم  ذي اجاظادي   رر ا ترااض لعلعر  مرؤراي لن ررج طا ر  ايعرت ملا )اج رارلت 
اجمتعررررة اجراعرردلت و اجروجرري اجمقرردالي( دررابط؛م  ج رري اجمررر  ي اجم ررتاري   رررج ما؛مررل 
دعتمر لو دعتفدر من األةا جت الدق  رف لو مرمو ي من األ راف اجم ررة  رمل تالوم  ذي 

لن األعررواق اجملجدرري  رر  مةت ررف اجرررول غلجبررل مررل ترررون ماع جرري  ررن اجاظادرري   ررر لعررلس 
بعق؛ل اجبعض  و لدقل اظاا ألن لعواق الس اجملل جدعت بلجالرا اجعلج  مرن اجتطروا  ر  

ومررن  ررم  ررإن اجاظادرري اج رد رري ت رراح تررر ق الس   ر دررا مررن اجرررول و ةلررري اجمتة فرري ما؛ررل
ي األةرراا   ررالس اجمررلل عرردتر ق إجررر اجمررلل   ررر اعررترلبي يةررتجف عررعا اجفليرررة مررن روجرر

  و بذجك داا اجر دا من اجمفرادن اجررر لن 1اجمالطق اجت  دت رل  د؛ل   ر  لير ل  ر 
 2ايعت ملا األراب  اجمبل ا دعل ر   ر: 

ايعررتغجل وايعررتفلرة مررن اجمررواار اجملردرري واجب ررادي اجم  درري اجمتل رري واجمتررو اة جرررا  ررذي -
 اجرول. 

إ لمررري  ج رررلت ا تررررلردي بررردن  طل رررلت اناترررلج واجةررررملت راةرررل  رررذي  اجمعرررل مي  ررر  -
 اجرول. 

 إدرلر لعواق رردرة ج ترردا.  -

 تال دل اجواارات بعبب اج رول   ر ماترلت رردرة. -
                                                             

تالددم ل ا ايعت ملا األراب  اجمبل ا   ر اجامو اي ترلر  واجتامدي اجمعترامي    اي ترلردلت   م مر اجعدر بدوض  1
 19ص   مار  عبق ذراي اجمغلابدي 

  239ص  مار  عبق ذراي  ا ترلردلت األ ملل و ايعت ملا   بر اجعجم لبو   في  2
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 االل اجتراوجوردلت    مرليت اناتلج  ومملاعي األا طي انراادي وغدا ل.  -

 ثالثا: نظرية عدم كمال األسواق

م  ررذي اجاظادرري   ررر ا تررااض غدررلب اجمال عرري اجرلم رري  رر  لعررواق اجرررول اجالمدرري تالررو       
بلنقل ي إجر االص اجعاض من اجع    د؛ل  رمل لن اج ارلت اجوطادي    اجرول اجمقردفي 
ي تعتطد  مال عي اج ارلت األرابدي  ر  مررليت األا رطي اي تررلردي و تعرور ا راة  رذي 

        اجملق  من ةرجل لطاو ري اي تررلر  األمادرر  اجاظادي إجر اجعتدالت من اجالان
( StephenHymr) 1عتدفن  دما و تعتمر  ذي األةداة   ر ا ترلا اجال ي 

رمررل تفترراض  ررذي اجاظادرري ايعررت ملا  رر  رررل اجمرررليت    ررر لن ترررون اجم رراو لت      
لاررري  ررر   لجررري عررردلرة  مم ورررري بلجرلمرررل ج معرررت ما األرابررر   و ررر   رررذا اج ررران دررراا رودرررا 

اجمال عي اجرلم ري  ر  ل رر األعرواق األرابدري   رإن  رذا دعار  ااةفرلض  رراة اج راري متعرررة 
اجراعدلت   ر اجت رم    اجعوق   دث تورر اج ادي اجرلم ي لملم ل  معت ما ج رةول    
اجعررروق  إذن مرررن  رررذا اجماطرررق اعرررتات  عررربب ااتالرررلل رررر   مرررن ا رررلط اج رررارلت متعرررررة 

 ت من اجرول األم إجر اجرول اجمقدفي  اوبل من اجمال عي اجرلم ي.اجراعدل

 نقد النظرية:

إن  رررررذي اجاظادررررري تفتررررراض إرااك وو ررررر  اج ررررراري متعرررررررة اجراعررررردي برمدررررر   ررررراص       
ايعت ملا    اجةلاج و ذا لما غدا وا ع   رمل لن  ذي اجاظادي جم تالرم ل  تفعدا مالبرول 

                                                             
  1989  مرا   ي  بلب اجرلمعي انعرارادي اظادلت اجترودل و رروا ايعت ملاات األرابدي مؤعع  لبو   ف  1

  47ص 
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اجراعرررردلت ج تم ررررك اجمط ررررق اجم رررراو لت ايعررررت ملا  ررررول تفقرررردجت اج ررررارلت متعررررررة 
 .1اناتلردي روعد ي يعتغجل روااب اجالوة لو اجم ادل اي ترلادي ج؛ذي اج ارلت

و   األةدا االول لن ت الدق ل راف اج ارلت متعررة اجراعدلت    ايعرت ملا األرابر     
  تقررع؛ل اجرررول  رر  ظررل اظادرري  رررم رمررلل األعررواق درراتبط بمرررا ماوارري انررراا ات اجترر

 اجمقدفي يعتالطلب ايعت ملا األراب  اجمبل ا إجد؛ل.

  .رابعا: نظرية الحماية

ظ؛ات  رذي اجاظادري اتدرري ج ة رل اجرذ   رلب اي تااقرلت اجتر   لمرت   د؛رل اظادري       
واجت  ل ات لن ارلح اج ارلت متعررة اجراعدلت ي دتو ف بمرار  رم   رم رملل اجعوق 
برردن  ررذي اج ررارلت واج ررارلت اجوطادرري  بررل دتو ررف   ررر مرررا مررل تملاعرري  ترررل ؤ اجمال عرري

اجرررول اجمقرردفي مررن ا لبرري واجالررواادن اجترر  تررؤ ا   ررر  ادرري ايعررت ملا ومملاعرري األا ررطي 
 اجماتبطي ب؛ل.

برفي  لمي تالوم اظادي اج ملدي   ر لعلس لن اج ارلت متعررة اجراعدلت تعتطد        
ت  ملدري اجر درا مرن األا رطي اجةلرري   درث دراا  رور ودرا  ذا اعرتطل إتعظدم  وايرر ل 

قاواة ا تفلظ اج اري متعررة اجراعدلت بارول اجمعا ي لو اجةباة اجت  ت الرق ج؛رل اجتمدر  
 .2يعت ملاات؛لاجمط ق بري من ترردا ل لو بدع؛ل جر  ت الق اج ملدي اجمط وبي 

 

 
                                                             

 - 2012مذراة ملعتا رلمعي عردررة   ايعت ملا األراب  اجمبل ا و اجامو اي ترلر     اجر ايا   راور اظداة  1
  18ص   2013

  رااعي  لجي اجر ايا  ة جتمودل اجتامدي اي ترلردي اراتا دي و ت رد  ايعت ملا األراب  اجمبل ا ر  _بجرري  رادل 2
 36ص 2012-2013رلمعي عردررة  مذراة ملعتا 
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 نقد النظرية:

اجاظادي لن مملاعي اج ملدي لربح دت الق باعرلجدب من رم ي اياتاللرات اجمور؛ي ج؛ذي     
برد رررري متل رررري األن  ررررر ترررررون لر ررررا  علجدرررري مررررن ت ررررك اجترررر  تعررررتةرم؛ل اج ررررارلت متعررررررة 

تقرررما؛ل   درررث دورررر قررروابط ج ملدررري برراا ات ايةترررااع   رررر معررتوا اجعرررلجم  اجراعرردلت 
 .1موا دق متفق   د؛ل ودالوم بتافدذ ل ماظملت روجدي

 حياة المنتوج  خامسا: نظرية دورة

وتفعا  ذي اجاظادي روا   اج ارلت متعررة اجراعدلت    توردي اعت ملا ل اجر ا ررا      
اذ تعتمرر   اجرول و تةت ط  ذي اجاظادي    ما  ت؛ل األوجرر مر  اظادري  ررم رمرلل األعرواق

  و تبررا رواة  درلة اجمارت  اعت ملاات؛لاج اري   ر اجمد ة اي ترلادي اجت  تم ر؛ل    توردي 
 رررا اج ررارلت تالررردم ماتررروج رردررر و  ارررمل دررتم ت ررب  اجعرروق و دالتررراب إ ارررمل تعررتطد  

تبرررل  رر  اتلررري  ررلن اج رراري اجماتررري اجماترروج مررن ما  ترري اج لادرري و تعررتالا اجطادالرري اجفادرري ن
ل تالروم ا؛رإاجب ث  ن وعرليل تةفردض تررلجدف اناترلج ةو رل مرن اجمال عري اجم تم ري و جرذا  

اجمبل رراة اجررر  رررذي اجرررول ب؛رررف تةطرر   البرررلت اج ملدرري   لج ررارلت متعرررررة  بلعررت ملاات؛ل
اجراعدلت تفقل اجالدلم بليعت ملا اجمبل ا من ةجل ايمتجك اجرلمرل ج ررول اناتلردري 

 .دفيقبلجب ران اجمَ 

 

 

 

                                                             
اعلجي ملرعتدا  ايعت ملا األراب  اجمبل ا    اجرول اجعابدي و م ررات اجتامدي اجمعترامي  _  عوا  بدبي ماراو  1

 31ص  2008    رلمعي ماتوا   عاطداي   غدا ما واة 
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 جنبي لمتجارة الدولية في الجزائر: أهمية االستثمار األولالمبحث األ 

أولاين -تعود الجذور النظرية ألثر االستثمار على التجاار  الدولياة إلاى نماوذش ى  ار      
تجاه و روط في العقد  الثالث من القرن الع رين. حيث خلص ذلك النموذش إلى أن نمط وا 

التجار  الدولية يعتمد على مدى الوفر  أو الندر  النسايية لخادماع عنا ار اانتااشص وي ا ة 
 .خا ة  ل من خدماع عن ري العمل ورأس المال

 ربط االستثمار األجنبي المباشر بالتجارة الدوليةأوال: 

عجاازع النظرياااع والنماااذش ال  سااي ية والنيو  سااي ية عاان إسااتيعا  الع  ااة يااين    
 افتاارا الاارسيس علااى  العتمادىااااالسااتثمار االجنيااي الميا اار والتجااار  الدوليااةص وذلااك 

عااااادم  ايلياااااة خااااادماع عنا ااااار اانتااااااش علاااااى التنقااااال الااااادولي. ول ااااان أدع الت ياااااراع 
القاارن الع اارين إلااى ظيااور نماااذش نظريااة الت نولوجيااة التااي  اايدىا العقااد السااادس ماان 

جديااد ص وذلااك لتقاادم ت ساايرا لت ياار أنماااط التجااار  الدوليااة فااي تلااك ال تاار . وماان يااين تلااك 
النماااذش ياانتي نمااوذش دور  حيااا  المنااتلص ويااتم تحلياال دور االسااتثمار األجنيااي الميا اار 

 1:من خ ل ما يلي

 ديم للمنتاوش الجديادص وذلاك مان يظير دور االستثمار األجنيي فاي أواخار مرحلاة التقا
فااي السااوب. ويالتااالي ي ااي   االحت اريااةخاا ل رةيااة ال اار ة األم فااي الح اااظ علااى القااو  

أمام تلك ال ر ة أحد الخيارين إما االستمرار في االنتاش المحلي لتليية حاجاع الت اديرص 
علاااى ياااار االختفاااي الخاااارش. ويو ااا   ااار ة األم للأو تقاااديم تاااراخيص اانتااااش وفااات  فاااروع 

الم اضلة يين الن قة الحدية لإلنتاش في الداخل معداًل ييع  المت ياراع مثال ن قااع النقال 
 والتعري ة الجمر ية وةيرىا من جان ص ون قة اانتاش في الخارش من جان  آخر.

                                                             
1-Gandolfo Giancarlo  , 2014  , PP.168-169. 
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   و اااد إساااتطاع  ااال مااان(Hirsch),1976وHelpman,1984  مااان تقاااديم تحليااال
 ذ القرار من جان  ال ر ة األم.المؤثر  في إتخات  يلي لتلك الم اضلة والعوامل 

  ويزداد دور االستثمار األجنيي الميا ر في  ل من مرحلة النضل ومرحلاة النمطياة
إلاااى يقياااة الااادول  حياااث ياااتم نقااال العملياااة اانتاجياااة خاااارش دولاااة ال ااار ة األم ص)التااادىور 

تاجياة إلاى الادول النامياةص المتقدمةص وذلك أثناء مرحلاة النضال. يينماا ياتم نقال العملياة اان
وذلك أثناء المرحلة األخير  المرتيطة ينمطية المنتلص وذلك لإلست اد  مان إنخ اا  ن قااع 

 اانتاش.

العقدين السايع والثامن من القرن الع رين من تقاديم  خ ل (Kojima)و د إستطاع    
 تحليل لريط نظرياع التجار  ياالستثمار األجنيي الميا ر يالتطييب على اليايان. 

األجنيااي الميا اار يعااد متطلاا  رساايس لزياااد  المنافسااة  حيااث أوضاا  أن االسااتثمار    
ة للادول وفيار  الماوارد ذلك لتحساين عمليااع االنتاجياو ا صوال  اء  على المستوى الادولي

الطييعية حيث أوضحع أن ىناك ث ثة عوامل رسيسية تؤثر في  ارار االساتثمار الدولاة 
 لل ر اع وىم: 

الماوارد الطييعياة والخادماع عن ار العمال وتطيياب نظاام ال اور  أيضاا أ اار إلااى     
عاا  أن ىناك استثمار أجنيي مح ز ل روط التجار  وأخار مضااد ل اروط التجاار  و اد ي

علااى تلااك ا راء عاادم القاادر  علااى تقااديم ت سااي االسااتثمار ألنماااط االسااتثمار االجنيااي 
 .1الميا ر المختل ة يين االستثمار الرأسي والخل ي

 ااادم نماااوذش للتاااوازن العاااام فاااي التجاااار  الدولياااةص  Helpman)يضاااا  لماااا سااايب أن     
النماوذش عنا ار للمل ياة متضمنَا دور جوىري لل ر اع متعدد  الجنسياعص حيث تضمن 

إلااى أن ال اار اع تتساام يتياااين إنتاجيتيااا   Helpma n)والموا ااعص و ااد خل ااع إسااياماع

                                                             

1  - & Nayak  ChoudhuryK 2014ص  16-17pp  
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وىاو مااا ياؤثر علااى  اارار االساتثمار الاادولي مان عدمااوص و ااذلك دور التجاار  يااين ال اار اع 
الموا اع االنتاجياة منخ ضاة  اختياارويين ال ناعاع وي  ة عامة تحياز ةاليياة ال ار اع 

 .1ع لتعظيم األرياحالن قا

جاناا  ماان الدراساااع التطييقيااة للااريط يااين االسااتثمار األجنيااي ومنااذ األل يااة الثالااث اتجااو 
ص Yeyati etalالميا ر والت امل اال ت ادي اال ليميص فعلى ساييل المثاالص  ادمع دراساة 

ص تحلياال ألثاار ات ا اااع التجااار  اال ليميااة علااى تااوطن االسااتثمار االجنيااي الميا اار 2003
دولاااااة مساااااتقيلة 60و (OECDمااااان دول )ل ساااااتثمار دولاااااة مطيقاااااة  20ياااااالتطييب علاااااى 

. و ااد تاام اسااتخدام 1999-1982ذلااك خاا ل فتاار  مااا يااين السااتثمار األجنيااي الميا اارص و 
ةص مثاااال الناااااتل فااااي  اااال ماااان الدولااااة الم اااادر  عاااادد ماااان المت يااااراع اال ت ااااادية المسااااتقل

والتضخم والتجاار  ورأس الماال ل ال عامال. و اد الستثمارص و ذلك الخ خ ة والمستقيلة 
خل ع الدراسة إلى نتيجة م ادىا ات ا اع التجاار  اال ليمياة  اد تاؤثر ايجايياا علاى تادفقاع 

فااااي ات اااااب تجاااااري   نعضاااااء)االساااتثمار االجنياااايص يالنسااااية الدولااااة المضااااي ة والم ااادر  
 في المتوسط. %27ا ليمي  ينسية 

 عالقة التجارة الدولية باالستثمار األجنبي المباشر: ثانيا: 

تااؤثر التجااار  الدوليااة علااى االسااتثمار األجنيااي الميا اار حيااث ت ضاال ال اار اع المسااتثمر  
تحديااد التوجااو نحااو الاادول التااي تقااوم يتحرياار تجارتيااا الدوليااة ي اا ل تااام وسااو  نحاااول 

 ذين الم طلحين اال ت اديين.الع  ة الم تر ة يين ى

يم ن لسياساع التجار  الدولية تح ياز االساتثمار األجنياي يطارب متعادد ص أن فار  تعرفاا 
عاليااة  ااد ي ااون  افيااا لحااث االسااتثمار األجنيااي الميا اار علااى خدمااة السااوب المحلااي ياادال 

أن م اس  المتحققة من ىذا االجاراء ص يعطل ذلك اجراءاع حماية التجار . من ال ادراع
                                                             

1 - Helpman ص1984ص  p .470  
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 ااد ت ااون محاادود ص ألن االسااتثمار األجنيااي الميا اار منجااذ  إلااى األسااواب المحميااة يمياال 
إلاااى أن ينخاااذ  ااا ل وحاااداع االنتااااش ل ااار  تجيياااز الساااوب المحلااايص وى اااذا ت اااون ىاااذه 
الوحااداع ةياار منافسااة ل اار  االنتاااش ماان أجاال الت اادير. الساايما إذا  انااع الماادخ ع 

فاا ن مسااتوى أوطاان ماان حمايااة الااوارداع أو  ويالمقاياال حليااة م ل ااة أو ماان نوعيااة رديسااة.الم
 .1االن تاح وتحرير التجار  يح ز ي  ل  وي االستثمار األجنيي الميا ر المتجو للت دير

ثااام اساااناد ىاااذه النتااااسل يدراساااة لليناااك الااادولي وجااادع أن نساااية ال اااادراع إلاااى مجموعاااة 
ليايانياااة فاااي  طااااع ال اااناعة التحويلاااة فاااي الااادول األسااايوية مييعااااع ال ااار اع المنتساااية ا

ص حااين  اناع النساية المناااظر  فاي دول أمري ااا 1992  فاي عاام 45الم توحاة نساييا  ااان )
  فقااطص فضاا  عاان ذلااك فاا ن ات ا ياااع التجااار  اال ليميااة أثاارا 23ال تينيااة المحميااة نسااييا)

ر ص فااي سااييل المثااال ص االت ا ياااع واضااحا علااى زياااد  تاادفقاع االسااتثمار األجنيااي الميا اا
الخا ااااة يمنطقااااة التجااااار  الحاااار  ص واالتحاااااداع الجمر ية)ات ا يااااة التجااااار  الحاااار  ألمري ااااا 
ال اامالية  ص مااا يقاادم الت اماال اال ت ااادي األوريااي أفضااا مثااال علااة التحاارك ماان ع  اااة 

رت عاااع م اااار ة ااالساااتثمار األجنياااي الميا ااار والتجاااار  اليسااايطة إلاااى ع  اااة مر ياااةص إذ 
فااي أسااواب االتحااااد األورويااي يعااد تحريااار ال اار اع عاااير  القومياااع األمري ياااة واليايانيااة 

التجار  في المنطقة مما زاد يالتالي من التجار  داخال االتحااد األوروياي مان جياة والتجاار  
  . 2داخل  ي ة ال ر ة من جية ثانية

  واالنضمام إلى المنطقاة العالمياة للتجاار  ياع من المتو ع مع االتجاه العام لتحرير التجار 
األمااوال وزياااد  االسااتثماراع األجنييااة الميا اار . و ااد  اايدع  رؤوس انتقااالتسااييل عمليااة 

األل ية ظاىر  تادويل واساع للن ااط اال ت اادي ي مان ان تعاز إلاى زيااد  معادالع العولماة 

                                                             
ص)ةير الد توراه أطروحة  اال ت اديةصاالتجاىاع الجديد  لتجار  الدولية في ظل العولمة  محمدصح ماوي  - 1

 244ص ص2006من ور  .جامعة الجزاسرص 
 115ص ص 2009أيمن النحروايص لوجستياع التجار  الدوليةص دار ال  ر الجامعيص االس ندريةص  - 2
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ع التاي تحااول است  اا  و د أسيم تحرير التجار  الدولياة يا   اك فاي زيااد  عادد ال ار ا
 األسواب خارش حدودىا الوطنية.

ذي ت الي  النقال والمو ا ع األمار الا انخ ا في   ما تساىم خ   الرسوم الجمر يةص
ماان المجاادي تقسايم عملياااع االنتاااش ي ا ل الااذي تسااتطيع أن تتخ اص فااي مرحلااة جعال 

عن اار الااوارداع وال ااادراع الاادول المضااي ةص األماار  ارت ااعمعينااة ماان االنتاااش ويالتااالي 
 . 1الذي دعم وزاد من أىمية االستثماراع األجنيية الميا ر  

االسااتثمار األجنيااي الميا اار ىااو أحااد أساارع األن ااطة اال ت ااادية نمااواص فااي جميااع أنحاااء 
ص منخ ضاا 2011ترلياون دوالر فاي عاام  5ص1ص حيث يلغ حوالي الدولية تجار العالم يعد ال

 تريليون دوالر. 89ص1واليال ة  2008عن أعلى  يمة حققع في عام  %32ينسية 

 :2تحرير التجارة الستثمارات الدولية ثالثا :

لعل االتجااه الجدياد فاي الع  ااع الدولياة ي مان فاي إل ااء أو تخ اي  القياود التاي  اناع  
ىاذا اليااد  اسااتعملع عاد  آلياااع تمثلااع تعتار  التجااار  الدولياة واالسااتثماراعص ولتحقيااب 

 في اال  حاع في السياساع التجارية واالت ا اع العالمية واال ليمية.

 اصالح السياسات التجارية: -أ/

ذ أواسط الثمانيناع ىناك ترويل متنامي ل  ر  إم انية تحقيب النماو فاي اليلادان النامياة فمن
وىااذا فااي إطااار الاادعواع  ااندوب النقااد  ان تاحاااص رماان خاا ل إتياااع سياساااع تجاريااة أ ثاا

الااادولي واليناااك الااادولي يحجاااة أن تحريااار التجاااار  فاااي ىاااذه اليلااادان يعاااد ي  ااااء  أعلاااى فاااي 
ة ويساايم فااي االناادماش اال ت ااادي يااين اليلاادان المتقدمااة والناميااة اسااتخدام المااوارد الي ااري

                                                             
1

محمد عبد الحميد محمد شهاب ، أثر االنضمام إلى منظمات التجارة العالمية في زيادة التدفق االستثمار األجنبي  

 46، ص4448، 66السعودية ،العدد المباشر، مقاالت االقتصادية ، كلية العلوم االدارية ، الرياض ، 
2 World+ Investment Report  ( New York :UNCTAD.2012 
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وماان يااين ىااذه األخياار  ن سااياص فضاا  عاان تحقيااب م اساا  ماان التخ ااص وا ت ااادياع 
  االنتاش الموسع.

و د اتخذع عاد  يلادان نامياة خطاواع ميماة نحاو تحريار أنظمتياا التجارياة مرتيطاة يتيناي 
من الحاالع  ان تحرير التجاار  عن ارا ميماا ضامن ص وفي العديد اليي لي ت يي يرامل ال

الجياااود الت يااا  المدعوماااة مااان اليااارامل ال اااندوب اليناااك الااادوليين. فعلاااى ساااييل المثاااالص 
 ل ع ال ثير من اليلدان النامية الحواجز ةير الجمر ية وأزالاع الحماياة عان ال اناعاع 

أخرى يتخ ي  الحواجز  المحلية و امع يتر يد ىي ل التعري اع. ومن جيتيا  امع يلدان
 .الجمر ية وال ير جمر ية على السواء

وعموماااا دفعاااع يااارامل الت ييااا  اليي لاااي لليلااادان النامياااة لتيناااي سياساااة االنتااااش الموجياااة 
نااي سياسااياع تجاريااة وماليااة مساااند  وذلااك يللت اادير ياادال ماان احاا ل الااوارداع مرفقااة يت

ألجنيياة ر  الدولياة وجلا  االساتثماراع ارةية منيا في االست اد  من رفع ن ايييا فاي التجاا
وماااا يترتااا  عنياااا مااان نماااو وتنمياااة. وعلاااى وجاااو العماااومص فااا ن يااارامل االساااتقرار والت يااا  
اليي لي دفعع ياليلدان النامياة علاى طرياب تحريار التجاار  إلاى مادى أيعاد ي ثيار مماا ىاي 

يااد  عقاا  جولااة مطاليااة وملتزمااة يااو فااي إطااار النظااام التجاااري العااالمي واالت ا ياااع الجد
 األرةواي.

والم ار ة ىي أن ىذه اليلدان تتعر  للض ط من أجل تحرير نظم تجارتياا الدولياةص وفاي 
حاااين تطياااب الااادول ال اااناعية المتقدماااة الحماياااة ضاااد منتجااااع اليلااادان النامياااة الم ااادر  

 .1إلييا
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 اصالح النظام التجاري العالمي: -ب/

تاااريت تنساايس ات ا يااة الجاااع التااي  انااع تيااد   1947يعااد جيااود ياادأع منااذ عااام   
إلى تحرير التجار  الدولية ي زالة الحواجز التجارية والجمر ية وةيار الجمر ياة علاة السالعص 

عاااام  األورةاااوايجولاااة  انتيااااءوفااات  الساااواب اتاحاااة أوساااع للمنافساااة الدولياااةص يااارزع يعاااد 
و ل إلاى مساتوى حيث أن تحرير التجار  الدولية  صWTO العالميةمنظمة التجار  1994

ذه المنظمااااةص يحيااااث ىاااايط معاااادل التعري ااااة الجمر يااااة علااااى الساااالع مرت ااااع مااااع ظيااااور ىاااا
 .1%4ال ناعية في اليلدان المتقدمة إلى أ ل من 

لعاال ماان األثااار الميمااة ليااذه الجولااة علااى ال ااعيد العااالميص أنااو تولااد عنيااا نظااام 
لي  ل إطار للتجاار  العالمياة. ف اي األجال اليعياد يتو اع أن تسااىم تجاري متعدد األطرا  

نتاسل ىذه الجولة في تعزيز أوا ر العولمة ياين اليلادان النامياة واليلادان المتقدماة وتسام  
 يو ول  ادراع  ل مجموعة إلى المجموعة األخرى يدون حواجز وال  يود.

ي التجار  الدولية  ما ىاو موضا  فاي يااضافة إلى مقاييس االستثمار األجنيي الميا ر ف
 الجدول التالي:
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 جارة الدوليةمقاييس االستثمار األجنبي المباشر في الت

 اآلثار االقتصادية المتوقعة المقاييس
 حوافز االستثمار-/1

  االع اءاع الضرييية 
 االع اءاع الجمر ية 
  الدعم 
  من  االستثمار 

 متطلياع االداء  -/2
  المحلية للمل يةال روط 
  روط الترخيص  
  اااااااااااروط تحويااااااااااال رأس المااااااااااااال 

 واألرياح
 روط العم ع األجنيية  
 يود الت نيع  
  اااااااااااروط تحويااااااااااال الت نولوجياااااااااااا 

 المتقدمة
  روط المنتل  
 روط الميزان التجاري  
 روط الت دير  
 ح ل محل الوارداع روط اا 

 
التاااااانثير فااااااي مو ااااااع االسااااااتثمار الاااااادولي 

 ةيرىا واختيار دولة مضي ة دون
 
 

 تقيد مل ية االستثمار
 تتطل  تحويل الت نولوجيا
 تقيد التحوي ع المالية
 تقيد التحوي ع المالية

  يود االنتاش
 ح ل محل الدول المنافسةاا
 المنافسة الدول محل ح لاا
 المنافسة الدول محل ح لاا
 ح ل للوارداعاا

 تقييد ال ادراع
 التسعير الترا مي للوارداع

 46المصدر: فريد النجار، مرجع سابق ذكره، ص 
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 : منهجية الدراسة القياسيةانيالمبحث الث

مااان خااا ل ىاااذا الميحاااث ساااو  نقاااوم يعااار  مراحااال الدراساااة القياساااية  جانااا  و ااا ي 
 لخطواع الدراسة القياسية التي  منا ييا في الميحثين المواليين.

 استقرارية السالسل الزمنية :المطمب األول: 

 د ي ع  أحيانا تحديد طييعة السلسلة الزمنية )مستقر  أو ةير مساتقر   ساواء يالم حظاة 
اليسايطة أو حتااى يالرساام الييااانيص لااذلك نساتخدم مقاااييس إح اااسية الختيااار وجااود أو عاادم 

  1)وجود اتجاه في السلسلة. و ىناك نوعان من النماذش ةير المستقر  : 

 (DF-1979)اختبار ديكي فولر البسيط أوال: 
 يقترح دي ي فولر اختيار فرضية العدم  التالية : 

{
    | |   

    | |   
 

حياث تعناي فرضاية العادم أن المت يار لاو مسالك ع اواسي يينماا ال رضاية الثانياة فتعناي أناو 
مساااتقرص و اختياااار ىاااذه ال رضاااية نقاااوم يتقااادير النمااااذش الث ثاااة التالياااة ي ساااتعمال طريقاااة 

 المريعاع ال  رى :
            موذش األول : الن

               النموذش الثاني :
                 النموذش الثالث :  

 ̂  للنماااذش الث ثااة يعاادما نقااوم يحسااا   ̂ نرمااز ليااا  نرمااز ليااا   φنقااوم يتقاادير معااالم  
 .Studentالذي يمثل اختيار 

 ̂  إذا  ااااان 
وجااااود الجااااذر الوحاااادوي     : اذن نقياااال ال رضااااية ال اااا رية       

(Racine unitaire)   و يالتالي السيرور(Processus)  .  1)ةير مستقر  
                                                             

1 - Regis Bourbonnais. Opcit.p230. 
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 Augmented Dickey-Fuller (ADF)اختبار ديكي فولر المطور : ثانيا: 

عيار  عان    في النماذش السايقة عند استعمالنا اختيار دي ي فوالر اليسيطص ف ن النماذش 
 دماع ع واسية افترضاص و يذلك أىملنا احتمال ارتياط االخطاءص لذلك ف ن اختيار دي ي 

 عمل على إدراش ىذه ال رضية.  (ADF  test1981)فولر المطور

|  |    ترت اااااز علاااااى فرضاااااية  ADFإن اختيااااااراع  و علاااااى التقااااادير يواساااااطة    
 2المريعاع ال  رى للنماذش التالية : 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

          ∑            

 

   

        

          ∑              

 

   

        

          ∑                  

 

   

        

 

 .Schwarzأو معيار AKAIKE حس  معيار  Pنستطيع أن نحدد القيمة 

ص يحياااث يساااتخدم ال اااروب ذاع DFيحمااال ن اااس خ ااااسص اختياااار  ADFإن اختياااار 
           ص                ص حياااااث        ال جاااااو  الزمنياااااة 

ص.....إلتص و يتم ادراش عدد من ال روب ذاع ال جاو  الزمنياة حتاى تخت اي م ا لة     
  3)االرتياط الذاتي .

 
                                                                                                                                                                                         
1 - Regis Bourbounnais ; économétrie, 6eme édition, Dunod, paris, 2005, p231. 

 
2 - Regis Bourbounnais ; «  économétrie »,op cit , p234 

 .648عبد القادر محمد عبد القادر عطية، االقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق، مرجع سابق، ص  - 3

 



 االستثمار األجنبي و التجارة الخارجية في الجزائر دراسة تحميمية            الفصل الثاني :
 

03 
 

 : 8811 (Phillips- perrn)اختبار فيميبس و بيرون  ثالثا: 

يينااى ىااذا االختيااار علااى ت ااحي  ال معلمااي  اح اااسية دي ااي فااولرص و ماان أجاال األخااذ 
 يعين االعتيار اخت   تياين األخطاء .

 مراحل ىي : 4و يتم ىذا االختيار عير 

  تقدير يواسطة المريعاع ال  رى العادية(MOC) للنماذش األساسية الختيار دي اي
 مقدر األخطاء .   ن فولر و حسا  ااح اسياع المناسيةص و لي 

  : تقدير التياين المسمى يتياين على األمد الق ير و المعطى  ما يلي 

 ̂   
 

 
∑  

 

 

   

 

    تقدير عامل الت حي  
و المسمى التياين على االمد الطويل المؤسس انط  ا   

ماان ينيااة التياااين الم ااترك ليااوا ي النماااذش السااايقة المقاادر  يحيااث تقودنااا التحااوي ع 
المن ن  إلى توزيعاع مت ايية لتوزيعاع دي اي فاولرص أماا ال اي ة الرياضاية لعامال 

 الت حي  ىي  ما يلي :

  
  

 

 
∑  

 

 

   

  ∑(  
 

   
)
 

 
∑       

 

     

 

   

 

و المقاادر يدالااة عاادد  lو لتقاادير ىااذا التياااين لطمااد الطوياال يجاا  تحديااد عاادد التاانخير 
 الم اىداع  ما يلي :

   (
 

   
)

 
 ⁄  

 : حسا  إح اسية فيليس و ييرون و التي تعطى يال ي ة التالية 

  ̂ 
  √  

  ̂    

 ̂ ̂ 

  
       ̂ ̂ 

√ 
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 :حيث 

   
 ̂ 

  
  

 k=1تمثل ت وي ا ايضا ف ن     اذا  ان 

 

 اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة انجل غرانجر :المطمب الثانـــي: 

ماان أىاام الطاارب المسااتخدمة فااي  Engel and Grangerيعااد اختيااار ةرانجاار       
اختيار الت امل الم ترك ص حيث اعتمدا على اختيار ال رص ال  ري القاسل يا: عدم وجود 

على ا خر ياستخدام طريقاة  ت امل م ترك يين المت يراع ص وذلك يتقدير االنحدار لمت ير
 انااع  فاا ذا المريعااع ال اا رى العادياةص ثاام اختيااار وجاود جااذر الوحاد  فااي سلساالة الياوا يص

ييا جذر وحد  صأي ةير مستقر  صفيم ن  يول ال ار  ال ا ري يعادم وجاود ت امال م اترك 
في المعادلة صأما إذا  انع سلسالة الياوا ي مساتقر  وال ت امل علاى جاذر الوحاد  فياتم رفا  
ال ااار  ال ااا ري و ياااول ال ااار  الياااديل يوجاااود ع  اااة ت امااال م اااترك ياااين المت يااارين ص 

 :1خطوتين وي مل ىذا االختيار

 أوال: تقدير العالقة في األجل الطويل:

و    وت مل على تقدير انحدار الت امل من خ ل الع  ة الطويلاة االجال ياين المت يارين 
              ياستخدام طريقة المريعاع ال  رى العادية:    

                                                             
 امل  اظم ع وي ومحمد ةالي راىيص تحليل و ياس الع  ة يين التوسيع المالي والمت يراع اال ت ادية في   -  1

ص السنة التاسعة ص العدد التاسع والع رونص  وااداريةص مجلة ال ري للعلوم اال ت ادية 2010-1947العراب للمد  
  .225ص 224ص ص ص 2013جامعة ال وفةص 
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اختيااراع  رط أن ت ون المت يراع من ن س الدرجاة ص وياتم التن اد مان ذلاك ياساتخدام أحاد 
 جذر الوحد  .

نسااتنتل ياانن  ﴾       ﴿فاا ذ تاام  يااول فرضااية العاادم  ﴾  ﴿تاام اختيااار اسااتقرار اليااوا ي 
سلساة الياوا ي المقاادر  تحتاوي علااى جاذر الوحااد  ص أي أنياا ةياار مساتقر  صومنااو عادم وجااود 
ت امل م اترك ياين المت ياراع الس سال الزمنياة فاي النماوذش ص والع اس فاي حالاة التو ال 

 خ ل ىذا االختيار إلى رف  فرضية العدم. من

 تقدير النموذش ثانيا:

إذ ياتم تقادير   ErrorCorrection Model وت امل علاى تقادير نماوذش ت احي  الخطان 
مت اااملين ت ااامَ  م ااتر َا لييااان الع  ااة فااي    و    النمااوذش فااي حالااة  ااون المت ياارين

األجاال الق اايرص ويعااد ذلااك ي دخااال اليااوا ي المقاادر  فااي االنحاارا   مت ياار مسااتقل ميطاا  
ل تاار  واحااد  فااي نمااوذش ع  ااة األجاال الق ااير  يجاناا  فااروب المت يااراع األخاارى  مااا فااي 

 المعادلة ا تية :
                         

         ;سال  اا ار  و معنوي اح اسيا ص : حد الخطن   ;ال رب األول   حيث ان :  
 : حد ت حي  الخطن . 
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 : دراسة وصفية لمتغيرات الدراسة ثالثالمبحث ال
تتمياز س سال المت يااراع محال الدراساة يالعديااد مان الخ ااسص المتعااار  عليياا فاي  افااة 

 الميحث ير د وتتيع تلك الخ اسص. ص وليذا سو  نقوم في ىذاالس سل الزمنية
 المطمب األول: التحميل البياني لسالسل متغيرات الدراسة

 أوال: تحميل تطورات االستثمار األجنبي المباشر

يظير من خ ل ال  ل الموالي تطوراع االستثمار االجنيي الميا ار خا ل فتاؤ  الدراساة ص 
 د ص والثياااع ذلااك يجاا  االعتماااد علااىحيااث يتيااين لنااا عاادم اسااتقرار السلساالة يااالعين المجاار 

 اختيار االستقرارية.
 تطورات االستثمار األجنبي المباشر  :1ال  ل ر م)

 
 

    

 

 

 

 (EVIEWS:10)الم در: من اعداد الطلية ياالعتماد على مخرجاع 

 ثانيا: تحليل تطور حجم التجارة الخارجية

  الدراساة ص حياث ر خ ل فت الخارجيةحجم التجار  يظير من خ ل ال  ل الموالي تطوراع 
اختياار  يتيين لنا عدم اساتقرار السلسالة ياالعين المجارد ص واثيااع ذلاك يجا  االعتمااد علاى

 االستقرارية.
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 تحليل تطور حجم التجارة الخارجية :2ال  ل ر م)

 

 (EVIEWS:10)الم در: من اعداد الطلية ياالعتماد على مخرجاع  

 الصادراتثالثا: تحميل تطور حجم 

  الدراساة ص حياث يتياين ر خ ل فت تطوراع حجم ال ادراعيظير من خ ل ال  ل الموالي 
اختياااار  لناااا عااادم اساااتقرار السلسااالة ياااالعين المجااارد ص واثيااااع ذلاااك يجااا  االعتمااااد علاااى

 االستقرارية.
 تحليل تطور حجم الصادرات :3ال  ل ر م)

 
 
 
 
 
 

 

 (EVIEWS:10)در: من اعداد الطلية ياالعتماد على مخرجاع  الم
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 رابعا: تحميل تطور حجم الواردات
  الدراساة ص حياث يتياين ر خا ل فتا حجام الاوارداعيظير من خ ل ال  ل الماوالي تطاوراع 

اختياااار  ذلاااك يجااا  االعتمااااد علاااى واثيااااعلناااا عااادم اساااتقرار السلسااالة ياااالعين المجااارد ص 
 االستقرارية.

 تحليل تطور حجم الواردات :4ر م) ال  ل

 
 
 
 
 

 

 (EVIEWS:10)در: من اعداد الطلية ياالعتماد على مخرجاع  الم

 المطمب الثانــــــي: دراسة وصفية لمتغيرات الدراســـــة.

  دراسة وصفية لسمسمة االستثمار االجنبي المباشرأوال: 

  حياااث تت اااون ىاااذه FDIنرماااز لسلسااالة السااانوية ل ساااتثمار األجنياااي الميا ااار يرماااز )
صيتياين يوضاوح الزياااد   2016إلاى ةايااة  2000م ااىد  ممتااد  مان سانة  18السلساة مان 

المتتالية ل ساتثمار األجنياي الميا ار خا ل فتار  الدراساة و لقاد انح ارع  ايم ىاذا األخيار  
             ساااااااااجلع                         2.7509و ا يااااااااار  يماااااااااة 2015ساااااااااجلع سااااااااانة  -4.0308ياااااااااين ا ااااااااال  يماااااااااة 

و الذي ييين ت تع  يم السلسالة  8.2508و انحرا  معياري 1.5009يمتوسط  2009سنة 
 عن متوسطيا.
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 دراسة وصفية لسمسمة التجارة الخارجيةثانيا: 

 18  حياااث تت اااون ىاااذه السلساااة مااان Itنرمااز لسلسااالة السااانوية للتجاااار  الدولياااة يرمااز )
يتياين يوضاوح الزياااد  المتتالياة للتجااار  ص 2014إلاى ةايااة  1980م ااىد  ممتاد  ماان سانة 

 3276,82الدوليااة خااا ل فتااار  الدراساااة و لقاااد انح ااارع  اايم ىاااذا األخيااار  ياااين ا ااال  يماااة 
  7434,53يمتوسااط   2013سااجلع ساانة 11963,00و ا ياار  يمااة  1980سااجلع ساانة 

 و الذي ييين ت تع  يم السلسلة عن متوسطيا. 2589,186و انحرا  معياري 

 EXثالثا: دراسة وصفية لسمسمة الصادرات 

 18  حياااث تت ااااون ىاااذه السلساااة ماااان EXنرماااز لسلسااالة السااانوية لل ااااادراع يرماااز )
صيتيين يوضوح الزياد  المتتالية لل اادراع  2017إلى ةاية2000م اىد  ممتد  من سنة  

 سااجلع ساانة 2.0110خاا ل فتاار  الدراسااة و لقااد انح اارع  اايم ىااذا األخياار  يااين ا اال  يمااة
و انحااااااااارا   4.8610يمتوساااااااااط   2008ساااااااااجلع سااااااااانة 8.2010و ا يااااااااار  يماااااااااة 2002
 و الذي ييين ت تع  يم السلسلة عن متوسطيا. 2.0810معياري

 :IMدراسة وصفية لسمسة الواردات رابعا: 

م اااىد  18 حيااث تت ااون ىااذه السلسااة ماان IMنرمااز لسلساالة الساانوية الااوارداع يرمااز )
صيتيااين يوضاوح الزياااد  المتتالياة للااوارداع خاا ل  2017إلااى ةاياة  2000ممتاد  ماان سانة 

و  2000سجلع سنة  1.1410فتر  الدراسة و لقد انح رع  يم ىذا األخير  يين ا ل  يمة 
 2.0110و انحارا  معياااري  4.9210يمتوساط    2015ساجلع سانة  6.8310ا يار  يماة 

 و الذي ييين ت تع  يم السلسلة عن متوسطيا.
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 نمذجة قياسية لعالقة االستثمار االجنبي المباشر بالتجارة الخارجية:   رابعالمبحث ال

 رة الت امال طويال األجال ياين االساتثما انسعى من خ ل ىذا الميحاث إلاى تقادير ع 
 وحل الوارداع  مت يراع تايعة اا داراعاالجنيي الميا ر  مت ير مستقل و حجم 

 محل الدراسة المطمب األول: اختيار استقرارية سالسل المتغيرات

نقدم في الجدول في الموالي نتاسل اختيار دي ي فولر المطور و اختيار فلييس وييرون  
وتنخاااذ وفاااب االختياااار  P  يدرجاااة تااانخير 6  و )4 ص )3لنمااااذش ) LTAttلس سااال الزمنياااة 

 .  AKaike    االلي ياالعتماد على معيار

 س سل مت يراع الدراسة  : دراسة استقرارية1 الجدول ر م)

 

 

 

FDI 

 

LEX 

 

LIN  

 

 القيم الحرجة 

 

 

  ADF PP ADF PP ADF PP ADF PP نوع االختيار 

السلسااااااااااالة 
 اال لية 

1 -0.74 -0.73 -0.43 -0.38 0.01 2.29 -1.96 -1.96 

2 -2.31 -2.70 -1.55 -1.60 -2.28 -2.31 -3.09 -3.05  

3 -2.21 -2.49 -0.82 -0.47 0.9 0.64 -3.79 -3.71  

 

سلسااااااااااااااااالة  
ال ااااااااااااااروب 

1 -1.55 -6.36 -3.33 -3.36 -0.87 -1.98 -1.97 -1.96 
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 3.06- 3.11- 2.68- 0.52- 3.31- 3.28- 6.14- 1.50- 2 األولى 

3 -3.36 -6.30 -3.29 -4.28 -3.95 -4.47 -3.75 -3.73  

 (EVIEWS:10)در: من اعداد الطلية ياالعتماد على مخرجاع  الم

من خ ل الجدول ر م    و يعد أخذ ال روب من الدرجة األولى للس سل الزمنية ت ير 
و من ثم ص %10 %و 5%و 1النتاسل الى أن جميع الس سل مستقر  عند مستوى معنوية 

 .I 1يم ن القول ينن جميع المت يراع محل الدراسة مت املة من الرتية األولى ,)

القياساااااية التاااااي ت تااااار  ان اةلااااا  المت ياااااراع  و ىاااااذه النتااااااسل تنساااااجم ماااااع النظرياااااة
ص اال ت ادية ال لية ت ون ةير سا نة في المساتوى و ل نياا ت اي  ساا نة فاي ال ارب األول

 و يالتالي يم ن اجراء الت امل الم ترك ينموذش جوىانسن .

م حظاة : اختياار دي اي فاولر المطاور تام اختياار درجاة االيطااء وفاب االختياار االلاي 
 . AKAIKEطريقة ياستخدام 

 اختيار فلييس و ييرون درجة التنخير      

   (
  

   
)
 

 ⁄
 3 
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 اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة انجل غرانجر: المطمب الثانـــــي: 

مان أىام الطارب المساتخدمة فاي  Engel and Grangerيعاد اختياار انجال ةرانجار 
على اختيار ال رص ال ا ري القاسال ياا: عادم وجاود حيث اعتمدا ص اختيار الت امل الم ترك

 ت امل م ترك يين المت يراع.

 أوال:  نتائج تقدير معادلة انحدار التكامل المشترك :

 : نتاااااسل تقااااادير الع  ااااة طويلاااااة االجاااال ياااااين االسااااتثمار األجنياااااي و 2جاااادول ر ااااام )
 ال ادراع 

 
 (EVIEWS:10)در: من اعداد الطلية ياالعتماد على مخرجاع  الم
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 طبيعة العالقة االنحدارية: 
  و اااذا القااايم t- Statistic  ويعاااد م حظاااة  ااايم ) t. ينااااءا علاااى اختياااار ساااتيودنع )

االساتثمار االجنياي  %ص يتضا  معنوياة معلماة 5  عناد مساتوى معنوياة Propاالحتمالية )
ص  مااا يتضاا  وجااود ع  ااة طرديااة يااين المت ياارتين األخياارتينص يينمااا الميا اار  وال ااادراع

 :Rمعامل التحديد أظيرع النتاسل عدم معنوية معلمة مت ير 
يالنسية لمعامل التحدياد ياين ت ياراع ت ياراع حجام االساتثمار االجنياي الميا ار        

ة متوساطة  ص  فيو يعيار عان  ادر  ت سايريR - Squared= 40.66وال ادراع فقد يلغ )
% ماان الت يااراع التااي تحاادث  40.66للنمااوذشص أي أن المت ياار المسااتقل ت ساار مااا نساايتو 

 :معنوية النموذجفي المت ير التايع )حجم ال ادراع صفي 
  Prob=0044. تظير النتاسل الموضحة في الجدول أع ه معنوية اح اسية في ر )

  F-Statistic   10.96 ص في حين و درع  يمة 

 االرتباط الذاتي:مشكمة  

 يمة اح اسية داريين واتسون تقدر  أن  ما تظير النتاسل الموضحة في الجدول أع ه
( : 1.00=DW .ص مما يعني أن النموذش ال يعاني من م  لة االرتياط الذاتي   

 .يناء على التحليل السايب يتض  ينن النموذجين مقيولين إح اسيا
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 الوحدة لبواقي التقديرثانيا: نتائج اختبار جذر 

  : نتاسل اختيار جذر الوحد  ليوا ي التقدير 3جدول ر م )

القيمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  
 المحسوية 

االحتماااااااااااااااااااااااااااال  القيم الحرجة 
 الحرش 

 ADF PP ADF PP ADF PP نوع االختيار 
 0.03 0.02 1.96- 1.26- 2.20- 2.25- 1نموذش 
 0.24 0.21 3.05- 3.05- 2.11- 2.19- 2نموذش 
 0.30 0.35 3.71- 3.71- 2.40- 2.41- 3نموذش 

 (EVIEWS:10)در: من اعداد الطلية ياالعتماد على مخرجاع  الم

مااان خااا ل القااايم الموضاااحة فاااي الجااادول أعااا ه يتياااين لناااا أن سلسااالة ياااوا ي الع  اااة 
القيمة المحسوية التي جاءع أ ل من القيمة  التقديرية مستقر ص وىو ما تدل عليو اح اسية 

ص مما يعني .وجود ع  ة توازنياة طويلاة األجال ياين  ال %1الجدولية عند مستوى معنوية 
 ااادراع  مت ياار ماان ت يااراع حجاام االسااتثمار االجنيااي الميا اار  مت ياار مسااتقلص وحجاام ال

 .تايع  من جية أخرى
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 االجل بين االستثمار األجنبي و الوارداتثالثا: نتائج تقدير العالقة طويمة 

  :   نتاسل تقدير الع  ة طويلة االجل يين االستثمار األجنيي و الوارداع 4جدول ر م )

 

 
 (EVIEWS:10)در: من اعداد الطلية ياالعتماد على مخرجاع  الم

 طبيعة العالقة االنحدارية: 
  و اااذا القااايم t- Statistic  ويعاااد م حظاااة  ااايم ) t. ينااااءا علاااى اختياااار ساااتيودنع )

االساتثمار االجنياي  %ص يتضا  معنوياة معلماة 5  عناد مساتوى معنوياة Propاالحتمالية )
 ص  ما يتض  وجود ع  ة طردية الميا ر  والوارداع

 :Rمعامل التحديد  
يالنساااااية لمعامااااال التحدياااااد ياااااين ت ياااااراع حجااااام االساااااتثمار االجنياااااي الميا ااااار        

 ص  فيااو يعيار عان  اادر  ت سايرية ضااعي ة R - Squared= 18,28داع فقاد يلااغ )ر والاوا
% من الت يراع التي تحدث في  18,28للنموذشص أي أن المت ير المستقل ت سر ما نسيتو 

 :معنوية النموذجارداع صفي و المت ير التايع )حجم ال
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. تظيااااااااار النتااااااااااسل الموضاااااااااحة فاااااااااي الجااااااااادول أعااااااااا ه معنوياااااااااة اح ااااااااااسية في ااااااااار 
(0,076=Prob ص في حين و درع  يمة   F-Statistic   3,57  

 مشكمة االرتباط الذاتي: 

 يمة اح اسية داريين واتسون تقدر  أن  ما تظير النتاسل الموضحة في الجدول أع ه
( : 1.87=DW .ص مما يعني أن النموذش ال يعاني من م  لة االرتياط الذاتي   

 النموذجين مقيولين إح اسيايناء على التحليل السايب يتض  ينن 

  : نتاسل اختيار جذر الوحد  ليوا ي التقدير 5جدول ر م )

الحتمال ا القيم الحرجة القيم المحسوية 
 الحرش

نوع 
 االختيار

ADF pp ADF PP ADF PP 

 0.18 0.18 -1.96 -1.26 -1.25 -1.25 1نموذش 

 0.72 0.71 -3.05 -3.05 -1.00 -1.02 2نموذش 

 0.07 0.15 -3.71 -3.71 -3.46 -3.02 3نموذش 

 (EVIEWS:10)در: من اعداد الطلية ياالعتماد على مخرجاع  الم

من خ ل القيم الموضحة في الجدول أعا ه يتياين لناا أن سلسالة ياوا ي  ا  الع  تاين 
القيمة المحسوية التي جاءع أ ل من القيمة الجدولية  مستقر ص وىو ما تدل عليو اح اسية 

وجود ع  اة توازنياة  ص وذلك في    النموذجينص ول   الع  تين.%1عند مستوى معنوية 
طويلة األجل يين  ل من ت يراع حجم االستثمار االجنيي الميا ر  مت ير مستقلص وحجم 

 الوارداع  مت ير تايع  من جية أخرى.
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اع الساااايقة علاااى وجاااود ع  اااة توازنياااة طويلاااة األجااال ياااين المت يااار ت اااير  ااال الخطاااو 
 المستقل والمت يراع التايعة.
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 الخاتمة :

لقدددر مدددم مالسدددام األجددد بمدم اراحلدددال ل دددرت مماصدددل لاأللدددد  مبمددد  لدل دددامت ال قم ر ددد         
ا الم مبمدد   دال   در م مله المددل اراحلددال ، لالجد بمدما  المم لةد  لدلجد ةمت األجد  مدم  

رال  م خمال   ال شكل مشدم ع    مق لدج غالل بماا سد ا ماامرلد  إلىمن لمر لاحلال م قرم 
ال دلم دددد  البدح دددد  ا لددددرل ل ددددرلد ا اجدددد مم  لددددلة الممصمدددد  ص ددددى حسد دددد  الصددددم   .ارجدجدددد  

 3796ا ل دددر  .األجددد بمدم اراحلدددال   خدددل لجدددما  المجددددمرا  ا المدددح  المدل ددد  ا الالح ددد 
 3791الرال   ال ال اج مم  لغد   ظسم  القماض المش مك  من خالل مؤججد  ال ما ل 

 ص ن مان  ال ر ر من الرال الحدم   من  جر ر مر اح  سد الخدما   .

لا مدح  ا  ال خضم لنم  المر اح   ال دلم   ا   قر ااماءا  الص ال ممى قماض       
 كدددن ال اادد  ، اللصددع مددن م دددرم  ما ددل ار ددرت إلددىنار  صدادد  الددرال الحدم دد  ، مجددم  

  األج بمدما  اراحل   الملدشمت لدم لدملد خ م لر ل لمدد   دا م  دال لدلا الحدا  حصا اج قةد
 من ال ما ل من منا د م  ررت .

رل د  ماء ا ارلقر   رر  لشكدل ا لحاا  األج بمدم اراحلال الملدشم ا اخ مال  اآل       
ال ا  ددق مددد لدد ن ااس ددال  إلددىاألق  دددر   مددد لدد ن مؤ ددر ا م دددمض لدد  ا ظسددم   دددم  ددرما 

ا  ح سج ج دج  األم رال من خالل مرم األ ماة  ال ال   مك األجد بمدما  ، الحظم لد  ن
 ح  أللر من اضع لجه ا قاامر محظم  لسد ل صق ق ل ضل الح دئج.لا 

مدن الاجدددئل الممةالد   ددال  ما دل ا  جددم ع    لدم األجد بمدما  اراحل دد   دال الاقدد  الدمالن 
ا  أ ال للا األل مدم لدألج بمدما  اراحل    ال ضاء مدد   دح د   .األق  در  ممم   ال حم   

اق  دددر د  الددرال الحدم دد  مددن ق ددام  ددال اجدددئل ال ما ددل المصم دد  ا الخدما دد  ا رلم  دد  
 حالقدد  ال جر  اات األرخددم ا  ادات اص  ددةال ال مدال  اراحل د  ا الالادات لد ن ا دمارا  ا 
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ا ا ح  ادددد  لددددللك انرار صامدددد  مددددن ص ددددع الم دددد ر  .ام دددد رالرالدددد  ا  اددددات المسدددددما  اإ
 .الم دمال  الحدشئ  مح  

ا ل در لن كددن األجد بمدم األاحلددال الملدشدم لد ه  قدة  ددال ال ما دل الملدشدم ل مم د  ال حم دد  
ة م ملدشدم ح  اد  لمحد  د  الم  مقد  لدإح دا د  لل رلم     ال رمم ال مم   ال حما   لشكل 

ا اح قددددددل ال كحالاا دددددد ا لجددددددل   األح دددددد  ا األرامت الصر بددددد  ا  دددددرم   الكددددداارم اللشدددددم   
 قدر ا اسد  كد د  الدرال الم قرمد  ا ، امكدح   األحال دح ممى ارجااق ال دلم د  إلىلدإضد   

األامائ ددد  ألجددد قةد  لدددلة ال دددر قد    قدددر م الصددداا ن األرام ددد  ا ال شدددم     ا إلدددىالحدم ددد  
ا لحدددك ال ر ددر مددن الددرال ال ددال ام مددر  األجدد بمدم  .اراحل دد  ا  اة حسددد لالجدد الدرت محسددد

ممصمد  الحمدا الدلا ال  إلىاراحلال الملدشم كمك نت لم حم   ا الحساض لدق  در د  لما ال 
 .ا من للة الرال ال  ن ا السحر

الكم د  ا الانئ د  المشدا   لالجد بمدم األاحلدال ا  لقر حاص  لدلة الدرال لالضدل الج دجدد 
ادددنء مسدددم مدددن األق  ددددر ال ددددلمال  إلدددى د سد لددددرخل الملدشدددم محددد   دددال  صا دددل اق  ددددر

ا نار   ددددرما سد ا احخالضددد  حجددد  ،  صققددد  م دددرأل  حمدددا اق  ددددر  مددددلال، الصدددر ع
  ا   م د   خةد ة ا ارامت مدل د  صر بداللةدل    سد ا اك جل  مؤججدد سد المصم د  مسددما  

مح اد سد مدن رخدال ارجدااق ال دلم د  ممدد ا دل  املد  ممى  كحالاا د اح د  صر ب  مكح  
 للة الرال ال حما   مبدأل  ص ل ل  .

ظددما  لقددر ااددر  الرماجدد  ان الانائددم كغ ملددد مددن الددرال الحدم دد  قددر مددم  لدل ر ددر مددن ال
األق  در   ا الج دج   ال  ل  ا الم قمل  ال ال ممق  صدا سد لم ما ل الخددماال لما دال 

  اضدع  إلدى  مر  الانائم خد   مةمع ال جد  حد  مدن القدمن المدضدال  .الحما اللا ال إلى
ا  مجدد ا ارةددم المؤججدد   المحدجددل  لاددل  األجدد بمدما  اراحل دد  الملدشددمت  ددال المادددأل  

 حجددددددام ا  حد جدددددد   القةدمددددددد  اص  داددددددد  األق  دددددددر الدددددداةحال ا لمددددددد ال ددددددال   حدجدددددد  ا 
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صددر مددد ح  ادد  ل صجددن اراضددد  ارمح دد   إلددىا قددر حاصدد   ددال للددك  .األق  دددر   المخ مالدد 
الم م   مدن قددحان الائددم المدرحال ا الم ددلص  الاةح د  ا كدللك األ دالصد  األق  ددر   

ا األامائ دد  ا  المدل دد  ا ال شددم     ال ددال  قددام لسددد الانائددم ا مددد  م دد  محسددد مددن المصالددن 
الشددددما   دددال ممم دددد  الخا  ددد  لممؤججددددد   إلدددى لدإضددددد  المقرمددد  لممجدددد بمم األاحلدددال 

ال مام   ا  ال  ل رام القةد  الخدل ا  صم م ال ادمت ا األحرمد   ال األق  ددر ال ددلمال 
ألقم م د  ا الرال د  من ةم ق المام ال ر ر من األ الدق د  ال ادم   ا األق  در   البحدئ   ا ا

 ل در ان كددن صادم األجد بمدم األاحلدال  دال .1003ام الد  اجد دم الدحالة محدل  إلى لدإضد  
 1.96صداالال  إلدىل  دل  1007، لمغ لما د  مددم 1000مم ان راألم جح   690الانائم 

 ص ددل المم لدد  األالددى ممددى المجدد اف األ م قددال  ددال مادددل مم دددم راألم ممددد ا ددل الانائددم 
مم ددم راألم 6.1الانائم من اجد قةد  اج قةد  األج بمدما  األاحل   مع  اقع ان   مكن 

 1016مم ددم راألم لصمدال ال ددم  6.6ممدى ان   دل صادم  األجد بمدما  1010 ال ال دم 
 امدددد   ق  دددددر  ال دل دددد  لم ل ددددد لم قم ددددم ال دددددرم مددددن اصددددرت اجدددد خلدما  ال دددددلم األا للددددك 

كالامل د صدال األجد بمدم الدرالال  صد  محداان ا كاحام ج  اللم ةدح   لدل  دان مع لمحدمج 
 اق ددددد  األجدددد بمدم ال دددددلمال ..انرلدددددم لم  مااددددع ا..ا قددددد لممقددددد  ه ال دلم دددد   دددددن الل ئدددد  

ن الانائم دددد  مددددد نالدددد   م مددددك مددددن المقامددددد  مددددد  ؤلمسددددد ألا ددددلا  المن ددددر ا األ ضددددل مدددد
 .احل   الملدشمتاألج بمدما  ار
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