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 عامةملدمة 

 

مكاهت مهمت وأطاطيت في كل الدزاطاث الاكخصادًت و املاليت، وهى مً  الاطدثماز ألاحىبي املباشس ًدخل        

املخغيراث املإثسة على جطىز البلدان و همىها، كما ٌظاهم الاطدثماز ألاحىبي املباشس في زبط أطىاق زأض  املال 

ادة ألاحىز و ئهخاج زأض املال في الدول املظيفت مً خالل جدفم الاطدثمازاث  ألاحىبيت وأطىاق العمل و ٍش

 املباشسة.

 في عل هلص وذلك ت للدول الىاميتئن الاطدثمازاث ألاحىبيت املباشسة جمثل أهميت اطخثىائيت باليظب      

ل و جصاعد مإشساث املدًىهيت،  مصادز ل ً حعل الظبيل الىخيد لخلممما الخمٍى  ً في مداولتكممصادز جمٍى

س و جيشيط الاطدثماز املدلي مما  باإلطافت ئلى الاطدثماز ألاحىبي املباشس  حرب ًىعكع باإلًجاب عليها في جطٍى

 مإطظاتها. جىافظيت

في  تهااأولٍى ي جدخل صدازة كائمت الاهخماماث وفالخىافظيت أصبدذ في الىكذ الساهً مً املىطىعاث الت

فكل مصاًا الاطدثماز  ؛الخطىزاث املدظازعتمىاكبت مخخلف دول العالم خاصت الىاميت منها، ذلك بهدف  

ئلى جصاًد الخىافع بين العدًد مً املإطظاث املدليت و ألاحىبيت خاصت في الدول الىاميت التي ألاحىبي أدث  

 مً الاطدثمازاث. الىىعأصبدذ حظعى لجرب مثل هره 

ي زفع ئن الاطدثماز ألاحىبي املباشس ئطافت ئلى املصاًا الظابلت الركس ،فهى مفهىم ٌظاهم بشكل كبير ف

جىافظيت  مإطظاث الدول املظيفت و ذلك مً خالل خلم مىافظت بين املإطظاث ألاحىبيت و املإطظاث 

تها و الحفاظ على خصتها في  الىطىيت التي ًجدز بها جدظين جىافظيتها ئذ أزادث الحفاظ على بلائها و اطخمساٍز

ن أكثر مىافظت ملىخىحاث الشسكاث ألامس الري ًإدي ئلى جدظً و جسكيت مىخجاتها الىطىيت لخكى  ،الظىق 

 .ألاحىبيت

على املإطظت  ئلى الظىق الجصائسي طيكىن لها جأثير  الاطدثماز ألاحىبي املباشس دخىل  مإطظاث ف

 الاطدثماز سفت هرا الخأثير طىداول جدليل جىافظيت املإطظت املدليت مع هغيرتها مإطظاث املدليت ومً أحل مع

 ألاحىبي املباشس و التركيز على الحصت الظىكيت كمإشس للخدليل.

   إشكالية البحث

 ًمكً صياغت ئشكاليت هرا البدث كاآلحي: ما جم طسخه أعاله،بىاءا على   

من  في الجزائر  العاملة في كطاع سوق الهاثف النلالكيف ساهمت مؤسسات الاستثمار ألاجنبي املباشر 

 رفع ثنافسية مؤسسة موبليس؟

 

 ىا طسح الدظاؤالث الفسعيت الخاليت:وملعالجت هره إلاشكاليت ئزجئي

 ما هي آثاز الاطدثماز ألاحىبي املباشس في الجصائس و عىامل اطخلطابه؟-

ت ؟-  ما هي أهم مإشساث الخىافظيت في البيئت الجصائٍس

 خىافظيت؟كيف جإثس الاطدثمازاث ألاحىبيت املباشسة على ال-

الهاجف الىلال في  طىق  أحىبي فيفي عل وحىد مإطظاث اطدثماز  جىافظيت مإطظت مىبليع ما هى واكع خال-

 الجصائس  ؟
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    فرضيات البحث

 اغت الفسطياث الخاليت:جم صي املطسوخت ئهطالكا مً ئشكاليت البدث و الدظاؤالث الفسعيت

جدظين جىافظيت املإطظاث الاكخصادًت مً خالل عدة مإشساث ٌظاهم الاطدثماز ألاحىبي املباشس في زفع و  -

 .وعىامل

دو في طىق الهاجف الىلال طاهم في جدظين وحىد مإطظاث الاطدثماز ألاحىبي املباشس  - جىافظيت  حاشي واٍز

 مإطظت مىبليع.

 أهمية البحث

 مما طبم جبرش أهميت دزاطت املىطىع فيما ًلي:

اهخمام الدول املخلدمت و الىاميت على خد  مدىز  املباشس مً املىطىعاث التي حشكلٌعخبر الاطدثماز ألاحىبي  -1

 طىاء.

اهخمام الجصائس  بمىطىع الاطدثماز ألاحىبي املباشس مً أحل جىطيع اكخصادًاتها و الخخلص مً الخبعيت  -2

 .املدسوكاثللطاع 

، ودخىل مإطظاث الاطدثماز ألاحىبي املباشس للعمل  طىق الهاجف الىلال على جىافظيت ألاحىبيت ئهفخاح -3

 بهرا اللطاع.

 أهداف البحث

 وظعى مً خالل هرا البدث للىصىل ئلى ألاهداف الخاليت:          

 .جددًد أهميت الاطدثماز ألاحىبي املباشس -

ت الاطخفادة مً املهازاث التي حظخخدمها مإطظاث الا  - طدثماز ألاحىبي دزاطت ئمكاهيت املإطظاث الجصائٍس

 للسفع مً جىافظيتها . الاطخفادة مً ذلكوكيفيت   الجصائساملباشس العاملت في 

 الىكىف على جىافظيت مإطظت مىبيليع في عل وحىد مإطظتي اطدثماز أحىبي مباشس هما حاشي و أوزٍدو.-

 أسباب اختيار املوضوع

   الخخياز هرا املىطىع ما ًلي: مً أهم ألاطباب التي دفعخىا

د  - ًكدس ي مىطىع الاطدثماز ألاحىبي املباشس أهميت بالغت في العدًد مً دول العالم خاصت الجصائس التي جٍس

  ابه مً أحل زفع جىافظيت مإطظاتها وجىميت اكخصادها.اطخلط

 .اكخصاد وحظيير املإطظتعالكت مباشسة بخخصص  له البدث ىطىعفمهىع الخخصص العلمي ،  -

 الاطالع أكثر على هرا املىطىع و الخعمم فيه.السغبت امللحت في  -

 الدراسات السابلة

 بالعدًد مً الدزاطاث جمثلث أهمها فيما ًلي: البدثللد خغي مىطىع  -

ت،  ،دراسة جابر سطحي - لي للمإطظاث الجصائٍس ج الدظٍى دوز الاطدثماز ألاحىبي املباشس في جدظين املٍص

جمدىزث ئشكاليت هره ألاطسوخت خىل مظاهمت الاطدثماز ، العلىم إلاكخصادًت أطسوخت دكخىزاه، جخصص

ج  لي للمإطظت املدليت مىبليع.أما أهم الىخائج التي جىصل ئليهاالألاحىبي املباشس في جدظين املٍص  الباخث دظٍى

في دزاطخه فدشير ئلى أن دخىل مإطظاث الاطدثماز ألاحىبي املباشس للعمل في كطاع الهاجف الىلال طاهم 
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سه مً خالل جدظين حىدة العسوض و الخدماث و كل ذلك اوعكع باإلًجاب على أفساد بشكل كبي ر في جطٍى

 املجخمع الجصائسي.

، الاطدثماز ألاحىبي املباشس و امليزة الخىافظيت الصىاعيت في الدول الىاميت ،مركسة دراسة بن عمار إيمان -

جخصص ماليت مإطظت ،جخمدىز ئشكاليت هره الدزاطت في ما  ملدمت طمً مخطلباث هيل شهادة ماطتر،

مدي جأثير الاطدثماز ألاحىبي املباشس على امليزة الخىافظيت للدول الىاميت ،أما أهم هخائج التي جىصلذ ئليها هره 

ل و ٌعخبر مصدزا زئيظيا للبيئت  الباخثت هي أن الاطدثماز ألاحىبي املباشس ٌعخبر مصدز مً مصادز الخمٍى

ت للدول الىاميت.الا   طدثماٍز

 ثحديد إلاطار العلمي للبحث

 ازجكصث دزاطدىا على مإشس واخد للخىافظيت واملخمثل في الحصت الظىكيت.

للبحث هيةاالزمنية و املك الحدود  

ين.مكً جىطيذ الحدود اً   لصمىيت ملىطىع البدث على مظخٍى

 الحدود الزمنية

  .2112ئلى حىان  2112 الفترة املمخدة مً طبخمبر  للد جم ئهجاش هرا البدث خالل

 الحدود املكاهية

 .في الجصائس  طىق الهاجف الىلالمىطىع البدث حصء مً  دزاطت للد خصذ 

 منهج البحث

على ألاطئلت الفسعيت و  كصد إلاخاطت بمخخلف حىاهب املىطىع و إلاحابت على ئشكاليت البدث و كرا        

 الدزاطت اعخمدها على مىاهج البدث الخاليت:فسطياث  اخخباز 

ت  فاهيماملخيث جم الاطخعاهت به عىد الليام باطخعساض  :املنهج الوصفي- لالطدثماز ألاحىبي املباشس   الىغٍس

 .مً حهت و الخىافظيت و أهىاعها و مإشساتها مً حهت أخسي 

خيث جم اطخخدام هرا املىهج عىد جدليل العىامل الجاذبيت لالطدثماز ألاحىبي املباشس في  :املنهج التحليلي-

تالجصائس جأثير   ئبساش بغسضاملىهج بهرا و كرالك جم الاطخعاهت  ،، وكرا عىد جلييم جىافظيت املإطظاث الجصائٍس

 .مىبليع على جىافظيت مإطظت الىاشطت في طىق الهاجف الىلال مإطظاث الاطدثماز ألاحىبي

 ثلديم خطة البحث

ت جظمىذ كظمىا هرا البدث ئلى ثالثت فصىل، اطتهل بملدمت طسخذ فيها إلاشكاليت و اخخخم بخاجم

جظمً الفصل ألاول مفاهيم عامت خىل الاطدثماز ألاحىبي املباشس و الري جم الىخائج و اكتراخاث خلىل، وكد 

اث املفظسة له.فيه الخطسق ئلى ماهيت الاطدثماز ألاحىبي املباشس   و أهم الىغٍس

في خين عالج الفصل الثاوي مفاهيم عامت خىل الخىافظيت خيث جم الخطسق فيه ئلى ماهيت 

، مع الخعسض ئلى العالكت بين الاطدثماز الاحىبي املباشس وجىافظيت املإطظاث الخىافظيت،أهىاعها و مإشساتها

 الاكخصادًت.

وملازهت خطبيليت فلد عالج طىق الهاجف الىلال في الجصائس الري ًمثل الدزاطت الو أما الفصل الثالث 

 املإطظت املدليت مع هغيرتها مإطظاث الاطدثماز ألاحىبي املباشس .
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 جمهيد

ازة اللسضاث        لالػدثماضاث ألاحىبُت املباؿطة زوضا مهما في جىمُت اكخصازًاث السٌو ،هما لها زوض مهم في ٍظ

وكس جعاًسث أهمُت الاػدثماض ألاحىبي املباؿط  دالٌ ألاغىام  جحؼِىه،إلاهخاحُت وضفؼ مػسٌ الخىافؼُت و 

به دالٌ ػىىاث الؼبػُىاث ،  اهثير  حبجط الللُلت املاطُت للسٌو الىامُت،حُث لم جىً حيىماث هصه السٌو 

 بؼبب اججاه الـطواث املخػسزة الجيؼُاث ئلى جحلُم أضباح زون الاهخمام بخحؼين اكخصازًاث السٌو الىامُت.

س مً هصه الاػدثماضاث و لىً  مؼ غلس الثماهِىاث حغيرث الىظطة و أصبحذ السٌو جدىافؽ مً أحل حصب املٍع

، وػىف ومً أحل الخػطف أهثر غلى أهم الجىاهب املخػللت باالػدثماض ألاحىبي املباؿط  ػخدازة مً معاًاها،الا 

 الخالُت:الدصل ألاٌو لبػع املداهُم الػامت له مً دالٌ املباحث هخؼطق في 

:  الاػدثماض ألاحىبي املباؿط ،ماهُت و أهمُت. املبحث ألاٌو

 أؿياٌ و دصاةص الاػدثماض ألاحىبي املباؿط . املبحث الثاوي:

 الاػدثماض ألاحىبي املباؿط في الجعاةط. املبحث الثالث:
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 املبحث ألاول: الاطدثماز ألاحىبي املباشس ،ماهيت و ؤهميت

ل الخاضجي الصي غلُه ألاكؼاض الىامُت هبسًل غً ال       لطوض ٌػس الاػدثماض ألاحىبي ؿىال مً أؿياٌ الخمٍى

مً دالٌ وشلً  و للس أغؼى الاػدثماض ألاحىبي زفػت هامت مليزة الخيامل الػالميو جسفلاث ضأغ املاٌ ألاحىبي؛ 

 .املؼاهمت في ضبؽ أػىاق املاٌ و أػىاق الػمل

ذُت   حٌى الاػدثماض ألاحىبي املباؿط و ماهُخه و أهمُخه.في هصا املبحث ػىدىاٌو جىػئت جاٍض

 

 وشإة الاطدثماز ألاحىبي املباشس املطلب ألاول:

ل الخاضحُت ألادطي مثل  غطف الاػدثماض ألاحىبي املباؿط جسفلاث متزاًسة أمام جطاحؼ مصازض الخمٍى

 ىدىاٌو وـأة الاػدثماضاث ألاحىبُت املباؿطة.اللطوض و إلاغاهاث، وفي هصا املؼلب ػ

 وشإة الاطدثماز ألاحىبي املباشس جىطئت جازيخيت حىل  -1

فهي  حػىز ئلى  ٌػس الاػدثماض ألاحىبي املباؿط ظاهطة حسًثت بمصؼلخاتها  ئال أنها كسًمت بمداهُمها،

و دالٌ الػلىز ألاولى  غ املاٌ(،مىخصف اللطن الخاػؼ غـط،حُث جىاولها الاكخصازًىن ألاواةل باػم)حطهت ضأ

ً، و بػس الخطب الػاملُت ألاولى و في ظل ما ًسعى )بلاغسة الصهب( فلس جحىم في حطهت ضأغ  مً اللطن الػـٍط

ه وػُؼط غلى حطهت ول مً ض صسو املاٌ ميزان املسفىغاث و امليزان الخجاضي، وكس ػُؼط غلى ضأغ املاٌ و 

س، وكس ػازث جلً الدترة :فطوؼا و أملاهُا و الىالًاث  ؼطا و الؼٍى ىُت و هىلىسا و بلجُيا و ػَى املخحسة ألامٍط

الصي وضز به و ألٌو  1930و في غام  الػسًس مً املداهُم غير الىاضخت ،فيان ًؼلم غليها )باالػدثماض السولي(

ألاحىبي املباؿط  و مطة مصؼلح )الاػدثماض املباؿط(، في  حين اػخمط الخلؽ بين ما ٌػطف الُىم باالػدثماض 

ئال أهه وطؼ مدهىم زكُم  غىس ما جم الخمُيز بين املدهىمين، 1968حتى غام  املباؿطالاػدثماض ألاحىبي 

 1حدظي.لالػدثماض ألاحىبي بىىغُه املباؿط و امل

هما  أن الدلؼدت الاكخصازًت التي ػازث اللطن الخاػؼ غـط،ػاغسث غلى حؼهُل حطهت ضؤوغ 

وان هسف أًً واهذ السٌو ألاوضوبُت هي امليـأ الطةِس ي لالػدثماضاث في جلً الخلبت، ألامىاٌ زولُا ، و 

في مجاٌ الاػخذطاج و الػُما ا الاػدثماضاث هى اػخصالح بلسان  حسًسة ، وبسأ الاػدثماض ألاحىبي املباؿط مبىط 

مطة حاهسة غلى نهب البتروٌ في بػع بلسان الـطق ألاوػؽ، وكس غملذ الؼُاػت الاكخصازًت للسٌو املؼخػ

جعامً هصا مؼ كُام كس زطواث السٌو املؼخػمطة و جدليرها و حطمانها مً النهىض و الاهؼالق مً حسًس، و 

الثىضة الصىاغُت في أوضوبا مما ػهل غملُت الاػخغالٌ و النهب الؼابم شهطها ،حُث غملذ السٌو املؼخػمطة 

ؼ في مؼخػمطاتها بهسف اػ وجلبُت حاحت ألاولُت خغالٌ املىاضز الؼبُػُت و غلى ئكامت مإػؼاث و مـاَض

 2حىبي.صىاغاتها في بلسانها، وهى ما حؼمُه حالُا باالػدثماض ألا 

 

 

                                                           
1

ب،  ،ضػالت ملسمت طمً مخؼلباث هُل ؿهازة املاػتر،حلىق،جذصص كاهىن ألاغماٌ،حامػت الظماهاث اللاهىهيت لالطدثماز ألاحىبي املباشس في الجصائسًحيى غٍط

. 9،ص2014/2015الىازي   
1

م  ،ضػالت ملسمت طمً مخؼلباث ضػالت السهخىضاه في الػلىم 2005_1996الاطدثماز ألاحىبي املباشس و ؤزازه على الاكخصاد الجصائسي خالل الفترة ساؾ،بػغبس الىٍط

74،ص2007/2008ص الىلىز و املالُت ،حامػت الجعاةطالاكخصازًت ،جذص   
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 الاطدثماز ألاحىبي ماهيت و ؤهميت  املطلب الثاوي:

 حػسزث حػاٍضف الاػدثماض ألاحىبي املباؿط ػيخؼطق ئلى البػع منها:

 ماهيت الاطدثماز ألاحىبي املباشس -1

ط الاكخصازًت حػٍطف الاػدثماض ألاحىبي املباؿط للس  .جىاولذ غسًس مً السضاػاث و الخلاٍض

 (ODCEحعسيف مىظمت الخعاون و الخىميت الاكخصادًت)-1-1

ول شخص "(،الاػدثماض ألاحىبي املباؿط غلى أهه:ODCEمىظمت الخػاون و الخىمُت الاكخصازًت) ذفغط 

ػبُعي أو ججمؼ ألشخاص ػبُػُين،ول مإػؼت غمىمُت ،أو داصت ول ججمؼ مإػؼاحي ٌػخبر مؼدثمطا 

فطع لـطهت فاالػدثماض ألاحىبي املباؿط ٌػني أحىبُا مباؿطا ،ًلىم باوـاء مإػؼت لالػدثماض املباؿط في بلس آدط 

 1".ًلىم باالػدثماض في بلس غير بلس املؼدثمط ألاحىبي

 (F MIصىدوق الىلد الدولي)حعسيف  1-2

أو حُاظة حسًسة مً حصص  ملإػؼت ألاحىبُت،ئلى ااملباؿط في ول جسفم مالي  مثل الاػدثماض ألاحىبيخً 

امللىُت زادل مإػؼت أحىبُت ؿطغ أن ًحصل غير امللُمين غلى حصت هامت في هصه املإػؼت و التي جذخلف 

مً ضأغ ماٌ املإػؼت في بػع السٌو ليي ًيىن الاػدثماض  %10أهمُتها مً بلس آلدط و جىخدي حُاظة بيؼبت 

 2مباؿطا.

  UNCTADحعسيف هيئت ألامم املخحدة للخجازة و الخىميت-1-3

لت ألامس،حُث    فلس غطفذ الاػدثماض ألاحىبي املباؿط بيىهه شلً الاػدثماض الصي ًىؼىي غلى غالكت ػٍى

كاةم في زٌو مظُدت غير التي ًيخمي ئلى ٌػىؽ مىدػت و ػُؼطة زاةمخين للمؼدثمط ألاحىبي في فطع أحىبي 

 3حيؼُتها.

 دثماض أمىاٌ في بلس آدط،اػمً بلس مػين ب كُام شخص أو مىظمت ألاحىبي املباؿط بأهه هما ٌػطف الاػدثماض  -

ت و بهسف جحلُم غاةس ًدىق ما ًحلله في زولخه. م امللىُت الياملت للـطع أو امللىُت الجعاةٍط  4ػىاء غً ػٍط

ل املىاضز الخلُلُت و ضؤوغ ألامىاٌ مً زولت ئلى أدطي وشلً بمؼاهمت ضأغ  هما ٌػطف أًظا بأهه وػُلت لخحٍى

أدطي،حُث جم ئوـاء فطع لها في الخاضج أو الطفؼ مً ضأغ مالها ،أو كُام مإػؼت ماٌ الـطهت في ؿطهت 

 أحىبُت حسًسة ضفلت ؿطواء أحاهب في بلس آدط .

مىىىا    ف ٍو ػدثماض ألاحىبي املباؿط هى كُام املؼدثمط ألاحىبي اللٌى بأن الا بىاءا غلى ما ػبم مً حػاٍض

ا باػدثماض أمى ػىاء وان شخص ػبُػُا أ  ملُمت.اله زادل زولت و مػىٍى

 سثماز ألاحىبي املباشهميت الاطدؤ -2

 :5لالػدثماض ألاحىبي املباؿط أهمُت هبيرة جخمثل فُما ًلي  

                                                           
2

ت، الاطدثماز ألاحىبي املباشس و ؤزسه على الخىميت الاكخصادًت في املىظمت العسبيت بين الىظسيت و الخطبيم غلي غبس الىهاب هجا، مصط،الساض  إلاػىىسٍض

.36الجامػُت،ص   

م  .48،مسحع طبم ذهسه،ص ساؾبػغبس الىٍط
2
  

ت ،زاض لخغيراث الاكخصادًت في الجصائساواكع الاطدثماز ألاحىبي املباشس في ظل  وػُمت أوغُل،  .11،ص2016 ،،الؼبػت ألاولىءافالى ،إلاػىىسٍض
3
  

4
 . 01، ص7104،الطبعة األولى دالل بن سمينة، االستثمارات األجنبية المباشرة،عمان ، األردن ،دار األيتام،  - 
1

املباؿط و زوضه في الخىمُت الاكخصازًت،مصهطة ملسمت طمً مخؼلباث هُل ؿهازة ماػتر في غلىم الدؼُير،جذصص ئزاضة و ،الاػدثماض ألاحىبي  مؼاي غلي

.7،ص،الجعاةط2016-2015،أغماٌ   
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 وشلً بالـيل الاػتهالن ظیازةألامط الصي ٌؼهم في  ؿغل مىاصب دلم ئلى املباؿط ألاحىبي الاػدثماض ًإزي -

 .الاحخماغیت الطفاهیت یحلم الصي

 .الىػني والخلسم للىمى املػبرة الصىضة هي املباؿطة ألاحىبیت ثضاالاػدثما ئن -

 .جصسیطها غلى الاغخماز زم املىخجاث ئهخاحیت ػطیم غً ألاحىبیت الػمالث الاػدثماض یؼىق  -

 .للمإػؼت إلاهخاحیت الؼاكت جىظیؼ ئلى یإزي بسوضه والصي الجسیس املاٌ غضأ جيىیً بػس باالػدثماض الىمى -

 1هصهط منها :في غىاصط  غسًسة أًظا أهمُت لالػدثماض ألاحىبي املباؿط جخمثل هما 

ص ىدٌُػخبر الاػدثماض ألاحىبي املباؿط وػُلت إلمساز السٌو بما جحخاج ئلُه مً مىاضز مالُت لخلبُت ضغباتها في ج -

 مذؼؼاتها. 

 ٌؼاهم الاػدثماض ألاحىبي املباؿط في حؼهُل حطهت ضؤوغ ألامىاٌ. -

الاػدثماض ألاحىبي املباؿط ٌػس حال للػسًس مً الظىاهط الؼلبُت داصت هجطة ألازمغت و ضؤوغ ألامىاٌ و  -

 البؼالت، وشلً مً دالٌ جحلُم وفطاث اكخصازًت للػماٌ.

- .  ٌؼاهم الاػدثماض ألاحىبي املباؿط في ػس الػسًس مً الدجىاث الطةِؼُت في اكخصاز السٌو

 2ًمىً ئبطاظها مً دالٌ:التي  أهمُخه هصا باإلطافت ئلى

ػاث  هلل الخىىىلىحُا في ؿيل  ًدُح الاػدثماض ألاحىبي املباؿط -  حسًسة مً مسدالث ضأغ املاٌ.جىَى

ٌ ٌؼاغس في جىمُت ضأغ  -  املظُلت. املاٌ السو

 الصي حػاوي مىه السٌو الىامُت. املباؿط الىلص الخاز في الازداض الىػنيٌػىض الاػدثماض ألاحىبي  -

ت ،ػبُػُت(. -  ٌؼاغس غلى الاػخغالٌ ألامثل للمىاضز املحلُت املخاحت)مالُت ،بـٍط

 

 هظسياث الاطدثماز ألاحىبي املباشس املطلب الثالث:

اث بخدؼير الاػدثماض و  للس وان الاهخمام هبيرا باالػدثماض ألاحىبي كسًما حسًثا ،حُث كامذ غسة هظٍط

اث  فُماًليو  ،لالػدثماض داضج الخسوززوافؼ الـطواث ألاحىبُت ؿطح و  ألاحىبي، ػيخؼطق ئلى بػع هصه الىظٍط

 الخللُسًت و الخسًثت. 

 الىظسياث الخلليدًت -1

اث التي جىاولذ الخدؼير الخللُسي لالػدثماض ألاحىبي املباؿط و ػىلىم بػطض بػع  للس حػسزث الىظٍط

ت الىالػُىُت  اث واملخمثلت في الىظٍط  .هصه الىظٍط

 الىالطيىيتالىظسيت  1-1

للس اػدىس الخحلُل الىالػُيي غلى فططُاث غسًسة أهمها امللىُت الخاصت و املىافؼت الخامت وػُازة 

ت الدطزًت في مماضػت اليـاغ.  حالت الاػخذسام اليامل للمىاضز و الخٍط

                                                           
1
  ،جذصص الاكخصاز السولي،،مصهطة ملسمت لىُل ؿهازة املاحؼخير في الػلىم الاكخصازًت  حىبي املباشس في الجصائس ألا  جحليل حاذبيت الاطدثمازهدِؼت،امحمس ب 

  .7 ، ص2016-2015ؼىت الجامػُت ال وهطانحامػت 
2

 أمحامػت ،مصهطة ملسمت طمً مخؼلباث هُل ؿهازة ماػخير أوازًمي في غلىم الدؼُير،جذصص املالُت و بىىن ،الاطدثماز ألاحىبي املباشس في الجصائسين،ـزالٌ ػَط

  .18ص ،2013-2012،الؼىت الجامػُت بىاقي
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ا ئلى مهوحػىز مػظًدترض الىالػًُ أن الاػدثماضاث ألاحىبُت املباؿطة جىؼىي غليها الىثير مً املىافؼ 

أما الاػدثماضاث مً وحهت هظطهم هي بمثابت مباضاة مً ػطف واحس حُث أن  ،الـطواث مخػسزة الجيؼُاث

الـطواث مخػسزة الجيؼُاث و حؼدىس وحهت هظط الىالػًُ في هصا الـأن ئلى غسز مً هي بىدُجتها الداةع 

 1املبرضاث و التي مً بُنها ما ًلي:

ل أهبر كسض ممىً مً ألاضباح املخىلسة مً غملُاتها ئلى السولت ألام مُل الـطواث املخػسزة الجيؼُاث  - ئلى جحٍى

 مً ئغازة اػدثماضها في السولت الظػُدت.

اتها مؼ مخؼلباث الخىمُت  - كُام الـطواث مخػسزة الجيؼُاث بىلل الخىىىلىحُا التي ال جخالءم مؼخٍى

 الاكخصازًت و الاحخماغُت و الثلافُت بالسٌو امللُمت.

 الىظسيت الىيىهالطيىيت  1-2

ت الىُى هالػُىُت أن الاػدثماض ألاحىبي املباؿط ما هى ئال جحطواث ضؤوغ ألامىاٌ بين السٌو    حػخبر الىظٍط

،حُث جخحطن ضؤوغ ألامىاٌ مً السٌو  و جيـأ هصه الخحطواث هدُجت الادخالفاث في أػػاض الداةسة بين السٌو

اةس املطجدؼ، بمػنى أن الاػدثماض ألاحىبي املباؿط ًخجه مً البلسان التي شاث الػاةس املىذدع ئلى السٌو شاث الػ

 2جدؼم بىفطة ضأغ املاٌ ئلى البلسان التي جدؼم بىسضجه.

 الىظسياث الحدًثت -2

اث التي  ظهطث غسة جىحهاث حسًسة   حؼعى لخدؼير أػباب الاػدثماض ألاحىبي املباؿط و مً أهم الىظٍط

 ًلي: ما طىعجىاولذ هصا املى 

 هظسيت دوزة حياة املىخىج 2-1

ت  مً حُاجُت بمطاحل جمط الـطواث جيخجها التي الؼلؼ مً ػلػت ول أن غلى أػاغ وجلىم هصه الىظٍط

مىه،)الظهىض ، الىمى،الىضج، الاهحساض جم العواٌ(، وجحخدظ  ظوالها وحتى الخجاضي  الؼىق  ئلى وصىلها لخظت

سة جخىفط غىسها فلؽ، وغىسما جبسأ بخصسًط الؼلػت ئلى الخاضج  الـطهت املىخجت للؼلػت بميزة جىافؼُت فٍط

 3جدلس ميزتها املؼللت مً دالٌ الخبازٌ الخجاضي.

 هظسيت عدم همال ألاطىاق 2-2

اث غلى ضهعث  مؼألت غسم هماٌ الؼىق هؼبب للُام الـطواث ألاحىبُت باالػدثماض الػسًس مً الىظٍط

هصه ألاديرة التي جلىم غلى مجمىغت مً الدطوض جخمثل في غُاب املىافؼت الياملت في  املباؿط في الخاضج،

، مؼ غسم كسضة ؿطواتها الىػىُت غلى مىافؼت  السٌو الىامُت و اهذداض املػىض مً الؼلؼ في جلً السٌو

اث غلى أن مؼألت غسم هماٌ الؼىق جذلم هىع مً امليزة  ،ألاحىبُتالـطواث  حُث أهسث هصه الىظٍط

سم هماٌ الؼىق التي ئلى حاهب شلً هىان غسة صىض أدطي لػ للـطواث ألاحىبُت لالػدثماضاث في الخاضج،

                                                           
1

،زضاػت ملاضهت بين الجعاةط و املغطب،أػطوحت ملسمت طمً مخؼلباث هُل ؿهازة  حدوي الاطدثمازاث ألاحىبيت املباشسة في جحليم الىمى الاكخصاديبلخباغ، حماٌ

.45،ص2015-2014،الؼىت الجمػُت باجىتحامػت  زهخىضاه،في غلىم الاكخصازًت ،جذصص اكخصاز الخىمُت،   
2

ر األجنبي المباشر في تحسين المزيج التسويقي للمؤسسات الجزائرية، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة جابر السطحي ، دور االستثما

  .7، صبسكرة، جامعة 7102-7104دكتوراه في العلوم االقتصادية ،السنة الجامعية 

.    37ػبم شهطه،ص مسحعوػُمت أوغُل،
3
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خمثل في الظطاةب حىافع ئطافُت للـطواث الػابطة لللُام باالػدثماض ألاحىبي املباؿط، جخصٌى غلى جخمثل في ال

ً بذصىص املػلىماث املخػللت و حىزة الؼلؼ و املىخجاث ...الخ.  1،غسم الخىاظن بين الباتػين و املـتًر

 هظسيت املىكع  2-3

ٌػخمس كطاض الاػدثماض ألاحىبي بأي ؿطهت مخػسزة الجيؼُاث غلى الػسًس مً الػىامل منها ما هى زولي  

ت املىك اليـاغ في السولت ألام،هى محلي ًخػلم بظطوف  منها ماو  ت ؼ تهخم بلظُت ادخُاض السٌو املظُدفىظٍط

لُت الخاصت بالـطهت املخػسزة الجيؼُاث، أو  التي ػخيىن ملط الاػدثماض و مماضػت أوـؼت ئهخاحُت أو حؼٍى

أي أن هصه ، تداملظُغلى كطاضاث الاػدثماض في السٌو املإزطة  بمػنى آدط أنها جطجىع غلى ألاحسار و الػىامل 

ت تهخم باملخغيراث البُيُت في السٌو املظُلت التي جطجبؽ بالػطض و الؼلب و التي جإزط غلى ألاوـؼت  الىظٍط

لُت و  ط و هظم إلازاضة و التي جإزط  غلى ألاوـؼت إلاهخاحُت أو الدؼٍى لُت و البحىر و الخؼٍى إلاهخاحُت أو الدؼٍى

ط و هظم إلازاضة وغيرها، أي أن هىان غىامل جإزط غلى كطاضاث الـطهت في الاػدثماض املباؿط    البحىر و الخؼٍى

في ئحسي السٌو املظُدت و هصلً غلى كطاضها الخاص باملداطلت بين هصا الىىع مً الاػدثماض و بين الخصسًط 

 2ت.،أو غيرها مً السٌو ألادطي املظُدلهصه السولت

 هظسيت جىشيع املخاطس  2-4

ت ازة أضباحها مً دالٌ في الخاضج و شلً بغالـطواث حؼدثمط  ،وفلا لهصه الىظٍط حجم  جللُلطض ٍظ

خلف غىاةس ذدُع املذاػط جخم مً دالٌ جىظَؼ ألاوـؼت و مً زم جذج لُتمفػ ،املذاػط التي جىاحهها

 خىظَؼ الػدثماضاتها مً دالٌ الاػدثماض الـطهت بػملُت الئلى أدطي، و بالخالي جلىم ٍت ػدثماض الاػدثماض بين بِئت ا

 3اكخصازًاتها غير مدـابهت و غير مطجبؼت مؼ بػظها البػع. جيىن في زٌو مخػسزة 
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  .37مطحؼ ػبم شهطه،صاملباشسة، الاطدثمازاث ألاحىبيتزالٌ بً ػمُىت،
3

س غمط،  الاكخصازًتفي الػلىم  ىضاه،مصهطة ملسمت طمً مخؼلباث هُل ؿهازة زهخجحظين مىاخ الاطدثماز ألاحىبي هأليت لخفعيل جىافظيت الاكخصاد الجصائسي كٍط

  .59،ص 2015-2014الؼىت الجامػُت ، بؼىطةحامػت  جذصص هلىز و جمىٍل،
4

ألاحىبي املباؿط و امليزة الخىافؼُت الصىاغُت في السٌو الىامُت،مصهطة ملسمت طمً مخؼلباث هُل ؿهازة املاػخير في الػلىم بً غماض اًمان،الاػدثماض 

ت،جذصص مالُت مإػؼت، طة حامػت الخجاٍض   .13، ص2015-2014الؼىت السضاػُت ،البٍى
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 الاطدثماز ألاحىبي ومصاًا خصائص ،املبحث الثاوي:ؤشيال

مىً أن ًأدص مؼلم للؼطف ألاحىبي للمـطوعغلى جملً حعتي أو  ًىؼىي الاػدثماض ألاحىبي املباؿط  ، ٍو

مخػسزة باإلطافت ئلى مجمىغت مً املعاًا و الػُىب التي ػىف هخؼطق ئليها في غسة أؿياٌ هما له دصاةص 

  هصا املبحث

 ؤشيال الاطدثماز ألاحىبي املباشس املطلب ألاول:

 .ًمىً لالػدثماض ألاحىبي املباؿط أن ًأدص غسة أؿياٌ مذخلدت

 ؤشيال الاطدثماز ألاحىبي املباشس-1

ى ئلُه تي جذخلف بادخالف الدطص التي حؼعالػسًس مً ألاؿياٌ و الًأدص الاػدثماض ألاحىبي املباؿط 

  ما ًلي: ألاؿياٌمنها معاًا و غُىب،وأهم هصه  هصه الاػدثماضاث و ليل

 الاطدثماز املشترن 1-1

ٌػطف الاػدثماض املـترن غلى أهه ول اػدثماض ٌـترن فُه ػطفان أو أهثر مً زولخين مذخلدخين مً          

لُت و  ،زولُت اليـاغ و ًخم في ؿيل مـطوغاث اكخصازًتدالٌ ؿطهت  و ًىؼىي غلى غملُاث ئهخاحُت و حؼٍى

 1مالُت.

ًطي "وىلسي"أن الاػدثماض املـترن هى أحس مـطوغاث ألاغماٌ التي ًمخلىه أو ٌـاضن فُه ػطفان أو           

و بطاءة الادتراع أو أو الخبرة أحصت في الطأغ املاٌ ، ب و املـاضهتأهثر مً زولخين مذخلدخين بصدت زاةمت، 

ت .   الػالماث الخجاٍض

 الاطدثماز اململىن باليامل للمظدثمس ألاحىبي 1-2

هظطا لخملىها اليامل للمـطوع جمثل أهثر أهىاع الاػدثماضاث ألاحىبُت لسي الـطواث مخػسزة الجيؼُاث          

م أو أي هىع آدط مً اليـاغ إلاهخاجي أو ألخسماحي  هصه املـطوغاث باوـاء فطوعحُث جلىم  إلاهخاج أو الدؼٍى

بالسٌو املظُدت. و ئشا وان هصا الـيل مً أؿياٌ الاػدثماض ألاحىبي املدظل لسي الـطواث مخػسزة 

ح لهصه الـطواث بالخملً اليامل  هجس الىثير مً السٌو الىامُت املظُدت جترزز هثيرا الجيؼُاث، في الخصٍط

و ٌػخبر هصا الىىع مً الاػدثماضاث مً ألاؿياٌ املدظلت  ،  غاث الاػدثماض دىفا مً الخبػُت الاكخصازًتملـطو 

ً ألاحاهب ملا ًمىحه لهم مً معاًا  .2لسي املؼدثمٍط

 الاطدثماز في املىاطم الحسة-1-3

جذظؼ و ، يلو ز الساكخصالا يج فاسمهالا وزضاث اٍط الصى ػم الخطة ئلى جؼاىامل يضاث فاػدثمالا تهسف 

ي حس فى جال ظاث اغسة امخُمً ًت، بحُث حؼخدُس اغلل يحشجُع لىظامػم الخطة اىامل يجعة فىضاث املاػدثمالا 

 ألادطي .ػم اىامل

ف :"ئن املىؼلت الخطة هي مجاٌ حغطافي محسوز، أًً  ولخىطُح مدهىم املىاػم الخطة هأدص هصا الخػٍط

ت بت و التي كس جيىن مذددحؼخدُس مً هظام داص في  ألاوـؼت الصىاغُت أو الخجاٍض ت أو ملغاة، مجاٌ الظٍط

ت، التي ؼ املازًت مؼاحت البظات ئنها مً الىاحُت اللاهىهُت، ذصصتموفي الغالب جيىن  جسدل و جذعن بيل حٍط

                                                           
0

طة ملسمت طمً مخؼلباث هُل ؿهازة ماػخير أوازًمي في غلىم الدؼُير،جذصص ،مصه2012-1990جطىز الاطدثماز ألاحىبي في الجصائس خالل فترةػػساوي ػهام،

.16،ص 2013-2012الؼىت الجامػُت،  ،أم بىاقيحامػت  مالُت،جأمُىاث وحؼُير املذاػط،   

.161-160،ص ص :03الباحث،الػسز ،مجلت إلاطدثماز ألاحىبي املباشس هشيل مً ؤشيال دعم الخحالفاث إلاطتراجيجيت ملىاحهت املىافظت.2004ظغساض أحمس،
2
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 أن جيىن مىحهت للخصسًط،غلما أن بظاتؼ املىؼلت الخطة جذظؼ للطكابت و الطػىم الجمطهُت في حاٌ ـطغب

 1ما ئشا أزدلذ لإلكلُم الجمطوي الىػني للبلس املخىاحس فُه."

 املطلب الثاوي:خصائص الاطدثماز ألاحىبي املباشس

  :یخميز الاػدثماض ألاحىبي املباؿط غً باقي الاػدثماضاث ألادطي بامليزاث الخالیت 

فهـي أوال لیؼـذ مخاحـت لجمیــؼ السٌو ئن اللـطوض الخاضحیـت لخمىیـل الخىمیــت ال جذلـى مـً غیـىب حىهطیــت،  -

 .التي جطغب في الخصٌى غليها

غسیــسة، هظـــطوضة غظــــىیت السولـــت امللترطـت  الؿتراػاثو باليؼــــبت لللــطوض مــــً الهیئـــاث السولیـــت فخذظــــؼ  -

ـي ضأغ مـاٌ الهیئــت و مطهع السولت فــي الهیئـت وغـسم ججــاوظ حجـم اللـطوض ليؼــبت محـسزة مــً حصــتها ف

 .ـطض كـي جمىیلهـالواملــطوغاث الخـي ػیؼـخذسم ال الاكخصازي

ألاحىبي املباؿط غً ول مً اللطوض الخجاضیـت واملؼـاغساث إلاهماةیـت الطػـمیت فـي أن جحىیـل  الاػدثماض یخميز  -

یـطجبؽ بمـسي الىجـاح الـصي جحللـه املــطوغاث املمىلـت غـً ػطیـم هـصا  الاػدثماض ألاضبـاح املترجبـت غلـى هـصا 

 .الاػدثماض

 باالػخلطاض ألاحىبـي املباؿـط أهثـط أؿـياٌ الخـسفلاث املالیـت كبـىال فـي املـسي الؼىیـل ألهـه یخمیـع  الاػدثماض یػخبر  -

 2اليؼـبي ملاضهـت ببـاقي الخـسفلاث املالیـت.

 مصاًا و عيىب الاطدثماز ألاحىبي املباشس :املطلب الثالث

في جحلُم فىاةس و مىافؼ للسٌو املخللُت له،هما أن له أزاض  اهبير  االاػدثماض ألاحىبي املباؿط زوض  ًلػب

 ػلبُت غلى اكخصازًاث هصه السٌو وهصا ما ػيخؼطق له في غطض ملعاًا و غُىب الاػدثماض ألاحىبي املباؿط.

 :ألاحىبي املباشسمصاًا الاطدثماز  -1

 3ئن لالػدثماض ألاحىبي املباؿط الػسًس مً املعاًا ليل مً السولت املظُدت و السٌو املصسضة هصهط منها:

 فتعلى مظخىي الدولت املظي 1-1

ازة جسفمئن مـطوغاث الاػدثماض ألاحىب - حجم ألامىاٌ ألاحىبُت للسٌو الىامُت مً  ي  املباؿط حؼاهم في ٍظ

غاث ئهخاحُت لغطض الخصسًط جحل محل الىاضزاث، وبالخالي جحلُم الخاحت الػخػماٌ دالٌ ئكامت مـطو 

ل واضزاث حسًسة . ل الىاضزاث و اػخغاللها لخمٍى  الػمالث ألاحىبُت لخمٍى

ت ،أي حغؼُت الىلص الصي ًميز الازداض املحلي مما الاػدثماض ألاحىبي  املباؿط ًمىً  - مً ػس الدجىة الازداٍض

ل السادلي الصي ًإزي ئلى حػٍى  دؼبب فُه طػف الاػدثماض املحلي.ًع كلت الخمٍى

الطفؼ مً الؼاكاث إلاهخاحُت و هصلً الخىػؼ في الاػدثماضاث الصافُت مما ًمىً السٌو املظُدت مً جحلُم  -

 زًىامُىُت حسًسة.

                                                           
1

هىن زولي اكخصازي بلخلدت هـام،الاػدثماض ألاحىبي املباؿط و الىمى الاكخصازي في الجعاةط،مصهطة ملسمت طمً مخؼلباث هُل ؿهازة ماػخير في الخلىق،جذصص كا

  .20،ص 2018-2017الؼىت الجامػُت  ،حامػت مؼخغاهم
2

(،مصهطة ملسمت طمً مخؼلباث هُل ؿهازة ماػخير أوازًمي في الػلىم 2015-2000الجصائس في ظل حغيراث ؤطعاز الىفط)واكع الاطدثماز في  مؼاوي ئبطاهُم،

ل مصطفي، ت ،جذصص جمٍى   .9-8،ص 2016-2015، حامػت جبؼتالخجاٍض
3

  .9-8،مطحؼ ػبم شهطه،صمؼاي غلي
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ب الػمالت املحلُت التي جخاح لها فطص الػمل بدطوع الـطواث ألاحىبُت و ئهؼابها  - املهاضاث الخىىىلىحُت جسٍض

ت ئلى الـطواث الىػىُت غىسما ًلخحلىن  الخسًثت باػخذسام مهاضاتهم و مػطفتهم الػملُت و الدىُت و إلازاٍض

 بالػمل بها.

 .مً املإػؼاث املالُت السولُت  باالكتراضٌػخبر الاػدثماض ألاحىبي املباؿط غير ميلف بامللاضهت  -

ف ماًخم أهخاحه وشلً لالػدثماض ألاحىبي املباؿط امخس - لُت زولُت غاملُت،فهى مً حهت ًظمً جصٍط ازاث حؼٍى

بخىػُؼ الؼىق املحلُت و اكخحام أػىاق أدطي، ومً حهت أدطي طبؽ و ئبطام غالكاث زولُت ومً جم حلب 

 جسفلاث أهبر لالػدثماضاث.

 على مظخىي الدولت املصدزة 1-2

 1لي:فُما ً معاًا الاػدثماض ألاحىبي  املباؿط  جخمثل

 اػدثماض ألامىاٌ غىس مػسٌ غاةس أغلى مً الاػدثماض البسًل املحلي. -

 احخياض الخىىىلىحُا. -

 ت والخسدل في الـإون السادلُت للسولت املظُدت.ُئػخغالٌ هصه الـطواث لغاًت ػُاػ-

 عيىب الاطدثماز ألاحىبي -2

السولت املظُدت أو املصسضة و جخمثل لالػدثماض ألاحىبي املباؿط الػسًس مً الػُىب ػىاء غلى مؼخىي 

 2فُما ًلي:

 : جخمثل ماًلي:على مظخىي الدول املصدزة 2-1

غسم كسضة السولت املظُدت غلى الاػالع غلى ألاػطاض الصىاغُت وػطق الدؼُير الخسًثت و الخىىىلىحُا غىس  -

 الؼماح بلُام مـطوغاث أحىبُت.

ازة حسة البؼالت غىطا مً  - فصلً حطاء املػاضف الخىىىلىحُا التي جصاحب الاػدثماض ألاحىبي  هاذدُدجٍظ

هصا مً حهت ومً  املباؿط التي أحُاها ال جالءم  ظطوف السولت املظُدت مً حُث املؼخلعماث و املىاصداث،

 ضأػماٌ كلُلت الػمالت .هثُدت  تبحاملصؼحهت أدطي كس جيىن الخىىىلىحُا 

بسال مً أن  تداملظُه في السٌو ؿط ئلى جىاكص الاػدثماض املحلي أو معاحمخكس ًإزي الاػدثماض ألاحىبي املبا -

س مً الاػدثماضاث املحلُت.  ٌشجؼ غلى املٍع

ت التي جيىن ؿطػا - ؼ . امُللغسم جىفط السٌو املظُدت غلى اللطاضاث الدىُت و إلازاٍض  املـاَض

 ماًلي: في جخمثل :على مظخىي الدول املصدزة -2-2

ازة ضأػماٌ املخسفم.الخاحت ئلى  - ازة زضحت املذاػط بٍع ت و ضأػمالُت ضخمت فظال غً ٍظ  مىاضز ئزاٍض

 احخماٌ وحىز حػاضض في املصالح حٌى جىمُت املؼاهمت في ضأػماٌ املـطوع الاػدثماضي. -

اللُىز الصاضمت املحخمل فططها مً ػطف السٌو املظُدت التي حػُم في مجملها غملُاث الخىظُف و  -

 الخصسًط.

املخػللت بـطوغ أزىاء املداوطاث أو هلل املإػؼاث حىبُت ئلى اػخػماٌ التهسًس بالغلم كس جلجأ الـطواث ألا  -

 الػمل.

                                                           
.17ص-16،صالاطالميالاطدثماز ألاحىبي املباشس مً املىظىز غمط بً فُجان املطظوقي،

1
  

دؼين، مطحؼ ػبم شهطه،ص .19زالٌ ػٍط
2
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في اللسضاث املالُت و الدىُت للسولت املظُدت كس ًإزط ػلبا غلى فػالُت املـطوع الاػدثماضي في الاهذداض  -

لت و اللصيرة و املخىػؼت.  جحلُم ألاهساف الؼٍى

 

 الاطدثماز ألاحىبي املباشس في الجصائس املبحث الثالث:

وشلً اللىاهين و الـطوغ التي جدبػها مً دالٌ اػدثماضي بػُسة غً جحلُم همى الجعاةط  ال جعاٌ

ط مىادها الاػدثماضي مً دالٌ إلاصال م مً محاوالتها الساةمت مً أحل غبالط  حاث و ئصساض كىاهين و جؼٍى

ً و طماهاث م  الامخُاظاث .الػسًس مً مىىحت للمؼدثمٍط

    ظمت للاهىن الاطدثماز ألاحىبي املباشس في الجصائسلخطىزاث الدشسيعيت املىا املطلب ألاول:

م مجمىغت مً اللىاهين املخػاكب الٌلخالاػللس غالجذ الجعاةط مؼألت الاػدثماض مىص   ،تغً ػٍط

ػاث مخػللت بلاهىن الاػد  .ثماض ألاحىبي املباؿط في الجعاةطحُث صسضث غسة حـَط

ؼ حعاةطي  :املخعللت باالطدثمازاث1963حىيليت 26املؤزخ في 277-63كاهىن  1-1 ٌػخبر هصا اللاهىن أٌو حـَط

بصدت مطهعة و أػاػُت ئلى الاػدثماض ألاحىبي ،حُث هصذ املازة الثالثت مىه غلى جىحه  مىحهبػس الاػخلالٌ 

ين في ئػاض الجعاةط هحى الخاضج و شلً  ت الاػدثماض مػترف بها باألشخاص الؼبُػُين و املػىٍى بالىص غلى حٍط

 الىظام الػام و كىاغس الخأػِؽ.

ت ئكامت  ألاحىبي ول الظماهاث الػامتلمؼدثمط وهصذ هدؽ املازة الؼابلت غلى أن ل التي حـمل حٍط

وألن وىن هصه ألاديرة ممىىت أن  باإلطافت ئلى طمان مً هعع امللىُت ، مإػؼاث شاث ػابؼ صىاعي ججاضي،

ع غازٌ ،جصبح ألاضباح املتراهمت في مؼخىي ضؤوغ ألامىاٌ املؼخمطة  ئال أن املـطع  ًإزي هعع امللىُت ئلى حػٍى

مطهىن ًيىن املباؿط  ألاحىبي أن كبٌى الاػدثماض الجعاةطي اؿترغ غلى املؼدثمط ألاحىبي و بصىضة واضخت 

اللاهىن  مً هدؽ23و هصا ما هصذ غلُه املازة  ،أحل بىاء اكخصاز اؿتراوي أهساف السولت و شلً مً بخحلُم

أن السولت جخسدل بىاػؼت الاػدثماضاث الػمىمُت باوـائها ملإػؼاث  وػىُت أو مإػؼاث في هصها واآلحي " 

ألاحىبي و الىػني مً أحل حمؼ الـطوغ ألاػاػُت لخحلُم  الطأغ املاٌملـاضهت ،شاث الاكخصاز املذخلؽ

ت باليؼبت لالكخصاز الىػني  1."اكخصاز اؿتراوي داصت في اللؼاع شو اليـاػاث التي جمثل أهمُت حٍُى

 1966كاهىن الاطدثماز الصادز في  1-2

أغ املاٌ في جبين للجعاةط كاهىها حسًسا لالػدثماض لخحسًس زوض ض  1963بػس الدـل في جؼبُم كاهىن 

 ئػاض الخىمُت الاكخصازًت و أؿياٌ الظماهاث الخاصت به.

لىم الاػدثماض حؼب هصا اللاهىن غلى مجمىغت مً املبازب التي ًمىً جلخُصها غلى الىحى الخالي:   ٍو

ت في الجعاةط، ع جىجأن الاػدثماضاث الخاصت ال  هى  :املبدؤ ألاول  -ؤ بحُث ًجب الخمُيز بين اللؼاغاث  بحٍط

ت  ت لالكخصاز و اللؼاغاث ألادطي، وشلً بمىحب املطػىم فترحؼ مبازضة الاػدثماض في اللؼاغاث الخٍُى الخٍُى

 ئطافت ئلى شلً ًيىن للسولت ئمياهُت اػترحاع الخصص أو ألاػهم التي ال لها، تخابػالئلى السولت أو الهُئاث 

فػلى ول مؼدثمط في الصىاغت أو  في اللؼاغاث ألادطي، مط ثٌؼدي أو ألاحىبي أن الخاص الىػن املاٌ لطأغًمىً 

تالؼُاحت  ط املإػؼت أن ًحصل غلى اغخماز ػابم مً كبل الؼلؼاث إلازاٍض س أن ًيـأ أو ٌػمل غلى جؼٍى  ،ًٍط

                                                           
1

سضي، مت كٍى ،مصهطة ملسمت طمً مخؼلباث هُل ؿهازة املاحؼخير في الػلىم الاكخصازًت،جذصص الاطدثماز ألاحىبي املباشس و الىمى الاكخصادي في الجصائس هٍط

.61،ص2011-2010مالُت زولُت ،حامػت جلمؼان،الؼىت الجامػُت    
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مىً للسول م الـطواث املذخلؼت ت أن ًيىن لها مبازضة الاػدثماض ئٍو م ئحطاء ما غً ػٍط مىاكصاث أو غً ػٍط

 حسار مإػؼاث مػُىت. إل 

امخُاظاث جذص الاػدثماض ألاحىبي و ًخم الاػخدازة مً بمىح طماهاث و  هصا املبسأ ًخػلم :املبدؤ الثاوي -ب

 1الىظام الػازي لالمخُاظ و الظماهاث هدُجت الاغخماز أو التردُص.

 املخعلم باالطدثماز11-82كاهىن  1-3

الخاصت ػىاء واهذ مً اث ًخجؼس هصا اللاهىن في غسة هصىص كاهىهُت جىظم غملُاث الاػدثماض 

م الاؿتران مؼ املإػؼت أو املإػؼاث بمػنى آدط حـىُل الـطواث  فػل املحلين أو ألاحاهب وشلً غً ػٍط

ت اللاهىهُت بأكص ى حس الاكخصازًت املذخلؼت، وللس واهذ امليزة الطةِؼُت لهصا اللاهىن هى جحسًس وؼبت املـاضه

 مً ضأغ ماٌ الـطهت.%49هى 

 1986 كاهىن الاطدثماز لظىت 1-4

واهذداض كُمت السوالض  ت حازة، وهي انهُاض أػػاض البتروٌ،رة واحه الاػدثماض الىػني أظمفي هصه الدت

في ظل  ،الخضخمواضجداع وؼبت  ،هصلً جداكم السًىن الخاضحُت،الىدؼُت،و بالخالي جسهىض ئًطازاث الصازضاث 

 2هصه ألاوطاع الصػبت مىحذ امخُاظاث غسًسة للمؼدثمط ألاحىبي أهمها:

ع في حاالث الخأمُم أو هعع امللىُت. -  طمان الخػٍى

 الخحديزاث و الدؼهُالث الجباةُت. -

 ضفؼ أو جذدُع ضأػماٌ الـطهت املذخلؼت حؼب اللعوم و الخاحت. -

 املـاضهت في الدؼُير. -

الؼابلت الصهط،لم ًخمىً هصا اللاهىن مً جحلُم ألاهساف املطحىة بؼبب ألاظمت  هباقي اللىاهين

 و جداكم مـيلت املسًىهُت.1986البترولُت ػىت 

 1988كاهىن الاطدثماز لظىت  1-5

ظهىض املإػؼاث الػمىمُت  ىفي هصه الؼىت جبيذ الجعاةط إلاصالحاث الاكخصازًت التي أزث ئل

للمإػؼاث الاؿتراهُت شاث الؼابؼ الاكخصازي، هما أصسضث الجعاةط مجمىغت مً ،اػخذالفا الاكخصازًت

  اللىاهين املخػللت بدىظُم الاػدثماض و واهذ تهخم بما ًلي:

 جىحه املإػؼاث الاكخصازًت الػمىمُت. -

 اللىاغس الخاصت املؼبلت غلى املإػؼاث الػمىمُت الاكخصازًت. -

 ىػىُت الخاصت .جىحُه الاػدثماضاث الاكخصازًت ال -

 كاهىن الىلد و اللسض 1-6

ت في  أهس هصا اللاهىن غلى مجمىغت مً املبازب التي حؼمح لألحاهب بمعاولت أوـؼتهم الاػدثماٍض

  الجعاةط و هي:

ؼ الاػدثماض ألاحىبي املباؿط. - ت الاػدثماض وشلً بالؼماح للملُمين و الغير امللُمين بخجؼُس مـاَض  حٍط
                                                           

1
زٌؼمبر 06و5،كاهىن الاػدثماض و الخىمُت املؼخسامت،حامػت ػىق أهطاغ، الجعاةط ،ًىمي  إلاطاز اللاهىوي لالطدثماز ألاحىبي املباشس في الجصائس غازٌ حطازوة،

.04،ص2012   
2

طمً مخؼلباث هُل ؿهازة ماػخير في الػلىم  ت،مصهطة ملسمحالت الجصائس–جإزير حىهمت الشسواث على حرب الاطدثماز ألاحىبي املباشس  هىض السًً بللاػمي،

.31،ص2015-2014،الؼىت الجامػُتحامػت مؼخغاهمالاكخصازًت جذصص جلىُاث بىىُت ،   
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ل ضأغ املاٌ. الخذلي نهاةُا غً - ل ألاضباح و ئغازة جحٍى  ؿطغ الـطاهت بيؼب محسزة و ئكطاض أمياهُت جحٍى

 كبٌى الجعاةط بمبسأ الخحىُم السولي غىس املىاظغاث أو الخالفاث التي جحسر مؼ الؼطف ألاحىبي. -

وبهصا أهسث غلى مبسأ  الخذلي نهاةُا غً الخمُيز بين امللُمين و غير امللُمين و اللؼاع الخاص و الػام، -

ً.املؼاواة بين   املؼدثمٍط

 2001كاهىن الاطدثمازاث لظىت  1-7

ر  03-01ٌػخبر ألامط ضكم  ط الاػدثماض مً 2001 أوث 20الصازض بخاٍض أهم اللىاهين التي ًطجىع  املخػلم بخؼٍى

الخاص الىػني و ألاحىبي ئلى  غليها الاػدثماض ألاحىبي في الجعاةط فلس أزي هصا ألامط ئلى جىػُؼ مجاالث الاػدثماض 

وئلى جىظُم إلاػاض اللاهىوي للخىصصت ،حُث جم الاغتراف ؼاغاث التي واهذ حىطا غلى السولت، بػع الل

ت الاػدثماض، ت جخػلم باألوـؼت التي لم ٌؼبم أن صسضث بـأنها كىاهين مً كبل أو جلً التي  بحٍط هصه الخٍط

والت وػىُت  اء ؿبان مىحس ال مطهعي غلى ؿيل و ئوـو الجسًس في هصا اللاهىن هى مؼبلا جخؼلب جطدُصا 

ط الاػدثماض  ظا لىوالت  ANDIلخؼٍى وكس فخحذ فطوغا لها في  ،APSIو زغم ومخابػت الاػدثماضاث  تُكجط حػٍى

 غسة والًاث مً الىػً.

 2006كاهىن الاطدثماز لظىت  1-8

ط  2006ًىلُى15هصا ألامط مإضخ في  اوث 20الاػدثماض املإضخ في املػسٌ و املخمم لألمط املخػلم بخؼٍى

ً املحلُين و ألاحاهب و غلى كسم املؼاواة، 2001 فلاهىن الاػدثماض الصازض  الصي أجاح غسة امخُاظاث للمؼدثمٍط

ا أن ًلٌؼمح ليل  2006ػىت   مُمؼدثمط منهم بدطض الاػدثماض بالجعاةط ػىاء وان شخص ػبُػُا أو مػىٍى

ا ػىاء مً دالٌ ئوـاء هُان كاهىوي باػمه الشخص ي ، ومً بين الظماهاث امللسمت طمً مـطوغا اػدثماٍض

 1هصا اللاهىن لخماًت الاػدثماض ما ًلي:

 املحصل غليها.باالمخُاظاث غسم املؼاغ  -

ل ضؤوغ ألامىاٌ املؼخمطة و الػاةساث الىاججت غنها. -  ئمياهُت جحٍى

ً. املػاملت املخمازلت ليل -  املؼدثمٍط

ً ألاحاهب. بين هعاع حسور اللجىء ئلى جحىُم السولي في حالت - ت و املؼدثمٍط  السولت الجعاةٍط

 طماهاث الاطدثماز ألاحىبي املباشس في الجصائس -2

تهسف ئلى ئضػاء كىاغس اكخصاز الؼىق ، وحماًت  ػدثماضاث طماهاثعاةطي لال للس مىح املـطع الج

 ًلي غطض لهصه الظماهاث. الخىىىلىحُت. وفُماغ املاٌ و املػطفت ضأ

ت جامت هما حؼخدُس  08-06: ًىص ألامط حسيت الاطدثماز 2-1 في مازجه الخالُت غلى أن الاػدثماضاث جىجع في حٍط

 هصه الاػدثماضاث بلىة اللاهىن مً الخماًت و الظماهاث املىصىص غليها.

امللصىز هىا هى حػهس السولت  :باالطدثمازاث و حظيير إلاحساءاثمبدؤ جثبيذ الىظام اللاهىوي الخاص  2-2

عي ُبػسم حغ  مً طمً هصه الظماهاث التي مىحها املـطع الجعاةطي .الصي ًحىم الاػدثماضاث ير إلاػاض الدـَط

ً في ألامط  والتي جلض ي "بأن ال جؼبم املطاحػاث أو مً هدؽ ألامط  15ماهصذ غلُه املازة  03-01للمؼدثمٍط

 لغاءاث التي كس جؼطأ في املؼخلبل غلى الاػدثماضاث املىجعة في ئػاض هصا ألامط.إلا

                                                           
.32،ص2014-2001جلييم آزاز بسامج الاطدثمازاث العامت و اوعياطاتها على حشغيل الاطدثماز و الىمى الاكخصادي خالل الفترة صالح فالحي،

1
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الىوالت الىػىُت  حػمسأما فُما ًخػلم باالػدثماضاث التي جمثل أهمُت باليؼبت لالكخصاز الىػني  فلس  

ط الاػدثماض )حؼب املازة  ت.08-06مً ألامط  05لخؼٍى  ( بخلسًم حؼهُالث ئزاٍض

ل ضأغ ماله و  03-01مىح ألامط  الحس لسؤض املال و عائداجه:طمان جحىيل -2-3 للمؼدثمط ألاحىبي حم جحٍى

مً هدؽ ألامط ػابم الصهط أهه حؼخدُس الاػدثماضاث  31فحؼب ماهصذ غلُه املازة  ،الػاةساث الىاججت غىه

ل املىجعة  لجعاةط باهخظام و ؼػطها ببىً الاهؼالكا مً مؼاهمت في ضأغ املاٌ بىاػؼت غملت صػبت حطة الخحٍى

ل ضأغ املاٌ املؼدثمط للػاةساث الىاججت غىه.  بخحلم مً اػخيرازها كاهىن طمان جحٍى

ت  و  :مبدؤ إلغاء الخميزاث املخعللت باملظدثمسيً و الاطدثماز 2-4 هطغ املـطع الجعاةطي مبسأ املػاملت املدؼاٍو

ين و ألاحاهب مً حهت وبين ا ً الجعاةٍط ً ألاحاهب الػازلت بين املؼدثمٍط  ،بُنهم مً حهت أدطي فُما ملؼدثمٍط

ً مً املطػىم  38ًذص اليل بىدؽ املػاملت )املازة  حُث لِؽ هىان جمُيز في الخػامل بين املؼدثمٍط

عي  (.12-93الدـَط

ئن الجعاةط و ئًماها منها بظطوضة جىفير  الالتزاماث الدوليت الىاحمت عً فعل الاجفاكياث الدوليت املبرمت:-2-5

ت لدشجُؼ و طمان الاػدثماض غلى ئكلُمها و في حمُؼ املُ وافت  أبطمذ غسة  ازًً الاكخصازًتالـطوغ الظطوٍض

.  1اجداكُاث مؼ الػسًس  مً السٌو

للد اهظمذ الجصائس إلى العدًد مً  الاجفاكياث الدوليت الخاصت بدشجيع و طمان الاطدثماز: -2-6

  الاجفاكياث هرهس منها:

 املخػلت بدشجُؼ و طمان الاػدثماض بين زٌو اجحاز املغطب الػطبي. غاضبُتاملالاجداكُت  -

 الاجداكُت السولُت الخاصت باوـاء الىوالت السولُت لظمان الاػدثماض. -

 

 جحليل ؤداء الجصائس باليظبت لجاذبيت الاطدثماز ألاحىبي املباشس حظب مؤشس الظمان املطلب الثاوي:

لظمان الاػدثماض مإؿطا مطهبا لجاشبُت السٌو الػطبُت لالػدثماض ألاحىبي للس ػىضث املإػؼت الػطبُت 

حُث يهسف هصا املإؿط ئلى جلُُم  2012املباؿط ،غطف بمإؿط طمان لجاشبُت الاػدثماض و الصي أػلم ػىت 

ت الىطؼ الخىافس ي للسٌو الػطبُت في مجاٌ اػخلؼاب ت  الخسفلاث الاػدثماٍض ، وهى بصلً ًدؼط مجمل الجاٍض

  الػىامل الجاشبُت لالػدثماض ألاحىبي املباؿط.

 جلدًم هييل املؤشس -1

 ػىلىم بـيل ميىهاث مإؿط الظمان لجاشبُت الاػدثماض هما هى مىضح في الـيل الخالي.

 

 

 

 

 

 

                                                           
.26ػبم شهطه ،ص ،مطحؼصالح فالحي

 1
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 مىىهاث مؤشس طمان لجاذبيت الاطدثماز. (:III-01الشيل زكم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ،2016املصدز:املؤطظت العسبيت لظمان الاطدثماز و ائخمان الصادزاث،جلسيس مىاخ الاطدثماز في الدول العسبيت "مؤشس طمان لجاذبيت الاطدثماز،

 .21ص

 
 

الػام مً دالٌ  ألاحىبي جيىن مً دالٌ املإؿط لالػدثماض حاشبُت السٌو  أن ملُاغوججسض  إلاؿاضة ئلى 

والتي ًطصس ول واحس منها ملىما مً امللىماث ألاػاػُت للسضة زولت ما غلى حصب إلاحسي غـط مإؿطا 

تالخسفلاث   .الاػدثماٍض

  املعنى العام للمجمىعاث الثالر للمؤشس-1

 . الاػدثماضفُما ًلي ؿطح مىحع  للمػنى الػام للمجمىغاث الثالر التي جيىن مإؿط طمان الجاشبُت 

وهي جمثل الـطوغ املؼبلت الالظم جىافطها مً أحل حصب :  مجمىعت املخطلباث ألاطاطيت ؤو املظبلت-1-2

ً ألاحىبي والتي  الاػدثماض   وػىُين واهىا أم أحاهب.ال ًمىً في حاٌ غسم جىافطها جىكؼ كسوم املؼدثمٍط

وجخمثل أػاػا في املػاًير املػخمسة مً كبل الـطواث املخػسزة الجيؼُاث أو  :مجمىعت العىامل اليامىت-2-2

 .الاػدثماض لخىدُصاملىكؼ املالةم  الدخُاض الـطواث غابطة السٌو واللاضاث 

فُما بين  الادخالفاثوهي جمثل مذخلف الػىامل التي جطصس :مجمىعت العىامل الخازحيت إلاًجابيت -2-3

و ال  الاكخصازيالسٌو فُما ًذص غىامل الخميز والخلسم الخىىىلىجي وػبُػت الػالكاث الخاضحُت في املجاٌ 

واث مخػسزة الجيؼُاث في وهصلً السوض املهم الصي جلىم به الـط الثىاةُت  الاجداكاثػُما غلى صػُس هثافت 

س مً حشجُؼ امل  1.ألاحىبُت  بأزط املحاواة الاػدثماضاثٍع

 

 
                                                           

0
مجلت زفاجط بىلسهؽ،الؼُاػت الصىاغُت و جىمُت املبازالث الخاضحُت  مواعي بحرية ،العوامل الجاذبة لالستثمار األجنبي المباشر في الوطن العربي ،

ت و غلىم الدؼُير.غبس الخمُس بً بازٌؽ ولُت الػلىم مؼخغاهم  ،مً اصساض مذبر بىازهؽ ،حامػت 2017ػبخمبر08،الػسز ضكم   الاكخصازًت و الخجاٍض

 
 

 املإؿط املطهب

املجمىغاث الطةِؼُت 
مجمىغاث 3  

مإؿط(11اث الدطغُت )املإؿط   

مخغيرا(58املخغيراث ألاػاػُت )  
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 اذبيت الاطدثماز ألاحىبي املباشسجحليل ؤداء الجصائس باليظبت لج-2

 ػىلىم بخحلُل أزاء الجعاةط باليؼبت لجاشبُت الخحلُل الاػدثماض ألاحىبي املباؿط مً دالٌ املجمىغاث الخالُت.

 

 

 .2016-2013املجمىعاث الثالر خالل الفترة(:ؤداء الجصائس في I-01الجدول زكم)

 

جطجِب 

زٌو 

املجمىغ

 ة

 مجمىغت املخؼلباث ألاػاػُت

 

مجمىغت املخؼلباث الخاضحُت  مجمىغت الػىامل اليامىت

 إلاًجابُت

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

3 

 

201

4 

 

201

5 

 

201

6 

 

 24.5 25 19.2 10.3 42.1 45.8 45.5 38.3 54 54.8 55.8 52.4 جىوؽ 

 25.2 23.6 17.4 10.1 44.3 46 44.8 31.1 55.7 56.4 56.7 49.7 املغطب

 19.4 18.6 15 6 38.3 37.7 37.5 35.9 45.1 45.8 46.6 41.6 الجعاةط 
،جلسيس مىاخ 98،97،108،ص:2013املصدز:املؤطظت العسبيت لظمان الاطدثماز و ائخمان الصادزاث:جلسيس مىاخ الاطدثماز،

 .174،118،114،ص:2016.جلسيس مىاخ الاطدثماز ،116،120،176،ص:2015.جلسيس مىاخ الاطدثماز،109،110،120،ص:2014الاطدثماز،

 

مً حُث الترجِب فُما ًذص أزائها في املجمىغاث الثالر  اًبين هصا الجسٌو أن الجعاةط جحطظ جأدط 

لسما في ألازاء في هصه وهصا مػىاه أنها لم جحطظ ج بامللاضهت مؼ جىوؽ و املغطب وشلً دالٌ الؼىىاث ألاضبؼ،

ئال أهه ًالحظ أن أزائها ًخحؼً مً ػىت ئلى أدطي و شلً باليؼبت للمجمىغاث الثالر حُث املجمىغاث؛ 

فُما ًذص مجمىغت  %6.69وبيؼبت  %8.41اضجدػذ كُمت املإؿط في مجمىغت املخؼلباث ألاػاػُت بيؼبت 

دػذ كُمت املإؿط باليؼبت ملجمىغت الػىامل الخاضحُت الاًجابُت املخؼلباث اليامىت في حين اضج

 1.  %223.33بيؼبت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مواعي بحرية ،مرجع سبق ذكره،ص

1
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 ؤداء الجصائس في املؤشساث الفسعيت بامللازهت مع الدول العسبيت و املخىطط العاملي.-3

الجسٌو الخالي مؼ السٌو الػطبُت و املخىػؽ الػالمي و ػىلىم بملاضهت أزاء الجعاةط في املإؿطاث الدطغُت 

 ًىضح شلً.

(:ؤداء الجصائس في املؤشساث الفسعيت طمان لجاذبيت الاطدثماز بامللازهت مع الدول I-02الجدول زكم )

 العسبيت و املخىطط العاملي.

 :ؤكل<

 :ؤهبر>

 مؤشس الىطاطت املاليت و اللدزاث الخمىيليت مؤشس الاطخلساز الاكخصادي الىلي

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

 80< الجصائس

 

>80 80 >80 10 >10 >10 >10 

 10> 10> 20< 10 70< 80< 70 70< الدول العسبيت

املخىطط 

 العاملي

70 70 70 70 <20 20 20 >20 

 :ؤكل<

 :ؤهبر >

 مؤشس بيئت ؤداء ألاعمال مؤشس البيئت املؤطظيت

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

 30 < الجصائس

 

30> 

 

30> 

 

>30 

 

>30 >60 50 50 

 <40 40 الدول العسبيت

 

40> 

 

40 

 

>40 60 <60 >70 

 70 70< 70 50> 50 50 50 60< املخىطط العاملي

الصادزاث:جلسيس مىاخ  ائخماناملصدز:جم إعداد هرا الجدول باالعخماد على السطم البياوي امللدم مً طسف:املؤطظت العسبيت لظمان الاطدثماز و 

هلال عً: مىاعي  :2016،جلسيس مىاخ الاطدثماز:120:ص:2015،جلسيس مىاخ الاطدثماز:110:ص2014مىاخ الاطدثماز: ،جلسيس98:ص:2013الاطدثماز:

 .21ص:بحسيت مسحع طبم ذهسه،

 

 

زاء الجعاةط في  مإؿط الاػخلطاض الاكخصازي الىلي جخدىق غلى باقي ًخضح مً دالٌ الجسٌو أغاله أن أ 

زاؤها أحؼً باليؼبت للمخىػؽ الػالمي )املطجبت ألاولى( ، في حين ًخلاضب أزائها في مإؿط أسٌو الػطبُت و ال

خضح هصال لُت  مؼ املخىػؽ الػالمي و ًدؼاوي مؼ أزاء السٌو الػطبُت،ٍو لً أن ىػاػت املالُت و اللسضاث الخمٍى

أزائها في مإؿطي البِئت املإػؼت و بِئت أزاء ألاغماٌ أكل ئشا ما كىضن بأزاء السٌو الػطبُت و املخىػؽ الػالمي 

.ً  1غلى حس الؼىاء دالٌ فترة السضاػت، فالجعاةط جخمطهع في املطجبت ألاديرة في هصًً املإؿٍط

                                                           
ت ،مطحؼ ػبم شهطه،ص .22 مىاعي بحٍط

1
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مً الػىامل الهامت لجصب الاػدثماض ألاحىبي ٌػخبران بِئت أزاء ألاغماٌ و البِئت املإػؼت  فانوغلُه  

ً ال ًمىً املباؿط و هي غىامل جخميز بالظػف  ت وأي جحؼً في هصًً املإؿٍط ت الجعاةٍط في البِئت الاػدثماٍض

غسم مالةمت بِئت أزاء ألاغماٌ في املىاخ الاػدثماضي الجعاةطي أزي ئلى جللص جسفلاث اغخباضه وافُا؛ هما أن 

 1ُت اليها.الاػدثماض الػامل

 آفاق الاطدثماز ألاحىبي املباشس في الجصائس: املطلب الثالث:

ًطجبؽ اػدـطاف آفاق الاػدثماض ألاحىبي املباؿط في الجعاةط بمسي فػالُت و حسًت ػُاػاث جحؼين 

ت لخسغُم اًجابُاجه الخالُت )اػخلطاء الاكخصاز الىلي، و جح ؼين مىا الاػدثماض التي جيخهجها الؼلؼاث الجعاةٍط

مؼخىي بػع الهُاول اللاغسًت واملؼاضاث ، وؿبىت الاجصاالث ، واهذداض جيلدت الُس الػاملت و الؼاكت ، و 

حجم الؼىق، والخللُل مً الؼلبُاث املذخلدت دصىصا ما حػلم باضجباغ أزاء الاكخصاز الجعاةطي بالىلؽ ، 

ام املالي ( و هصا مً ؿأهه جذدُع واحؼاع ضكػت الدؼاز و البيروكطاػُت ، وطػف اللؼاع الخاص و الىظ

ل معاًا املىكؼ للجعاةط ) املىكؼ الاػتراجُجي الهام ،ئش جخىػؽ زٌو املغطب الػطبي و مؼخىي التهسًساث و جحٍى

ت مً أوضوبا هما جخمخؼ بامياهُاث ػبُػُت هاةلت  هدُجت ؿاػػت مؼاحتها و جىىع  لُا و هي كٍط حػخبر بىابت إلفٍط

ت حلُلُت ، ودصىصا في مجاالث الصُس و العضاغت و الؼُاحت ، وفي هصا ئكلُمها املىاخي(،ئلى  فطص اػدثماٍض

فأغلب غطاكُل و صػىباث الاػدثماض لم ًخم ججاوظها بالطغم مً  ،إلاػاض فلس غطفذ هصه الػملُت جباػإ هبيرا

وهصا ما  أن الؼلؼاث كس باؿطث إلاصالحاث مىص أواةل الدؼػُىاث بل وكس جسغمذ بػع الػطاكُل أهثر ،

مطاجب في مإؿط الخىافؼُت إلاحمالي ،وفي  10جطاحؼ جطجِب الجعاةط في بػع املإؿطاث ،ئش فلسث الجعاةط  ط ًدؼ

بدػالُت هبيرة و جميزث امللابل فلس كؼػذ غسة زٌو هامُت أؿىاػا هبيرة في جحؼين مىادها الاػدثماضي ، وكس 

ً ألاحاهب.  2مؼخمطة في حلبها الهخماماث املؼدثمٍط

مباؿطة مىكػها املؼخلبلي في هصه الظاهطة، و بالخالي ٌػني ئن آفاق الاػدثماض ألاحىبي املباؿط في الجعاةط 

 ً ألاحاهب و حلب اهخماماتهم مسلى ئمياهُت جسغُم مياهتها غلى ألاكل بين السٌو الىامُت في ئكىاغها للمؼدثمٍط

ً، شلً أن  فأن الخىكػاث حـير ئلى بلاء الجعاةط طمً إلاػاض ،وفي هصا  السٌو طػُدت الجاشبُت للمؼدثمٍط

غطاكُل مىاخ الاػدثماض واضجباغ الاكخصاز الجعاةط بالىدؽ ...الخ،ولها غطاكُل ًصػب ججاوظها في املسي اللصير 

الاػدثماض في املسي  ، وجىكػاث مىاخ الاػدثماض جإهس أن الجعاةط ػدبلى طمً السٌو الظػُدت الجاشبُت 

ؼخحُل  اث السٌو املخلسمت.فاملخىػؽ ، َو  3ي هظط هصا املإؿط أن جلخم الجعاةط بمؼخٍى

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

ت .26ص ،مطحؼ ػبم شهطه ،مىاعي بحٍط   

.67مؼاي غلي، مطحؼ ػبم شهطه،ص
2
  

مطحؼ ومىطىع هدؼهما.
3
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 الفصل ألاول  خالصت 

ت و املداهُم ألاػاػُت لالػدثماض ألاحىبي  للس جؼطكىا في هصا الدصل ئلى غطض الجىاهب  الىظٍط

ا مصسض أًظا  هما ٌػخبر  ،املباؿط ، وكس جىصلىا ئلى أن الاػدثماض هى املحطن الطةِس ي لليـاغ الاكخصازي

ئلى السٌو  املخؼىضةلىلل الخلىُاث الخىىىلىحُت  امصسض  واغخباضه هصلًخصٌى غلى ضؤوغ ألامىاٌ ألاحىبُت لل

 املظُدت.

الجعاةط جلىم بخػسًل اللىاهين املخػللت باالػدثماضاث لدشجُؼ هصه ألاديرة ، وبالطغم  وهصا ما حػل

ألاحىبي املباؿط ئال أن الجعاةط ماظالذ جىاحه صػىباث مً  مً الاهخمام املتزاًس مً ػطف السولت باالػدثماض 

 بها. حُث حاشبُتها لالػدثماض فهىان غسة مـاول جىاحه جحؼين مىاخ الاػدثماض 
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 5الفصل الثاوي جمهيد

 

بسش الاهخمام اإلاتزاًد بالخىافظُت،بدُث أصبذ للخىافظُت مجلع و هُئاث و ئدازاث و لها أطباب و                 

س لىباز اإلاظئىلحن مإػساث، ،ولم حلد الخىافظُت خاحت ملخصسة كلى الؼسواث ليي جبلى و جىمىا هما جلدم جلاٍز

اث ملِؼت و ألافساد لُدـى بفسص اللمل،بل  باهذ خاحت ملحت للدولت التي جسهب في اطخدامت ،وشٍادة مظخٍى

 أفسادها و مؼازهتهم في الخلدم الللمي.

ادة جىافظُت ،مً زالٌ وطم  لت للمإطظاث ئلى اللمل كلى ٍش ئطتراججُاث للد أحبرث هره اإلاخوحراث الظَس

ىدة،مما ًمىً اإلاإطظاث مً بىاء ألامس الري ًجلل اإلاإطظت حظخفُد مً الفسص،وججىب التهدًداث اإلاىح

م أمام اإلاإطظاث اإلاىافظت.  محزاث جىافظُت حظاهم في جظُِم أو طداد الؼٍس
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 املبحث ألاول:الخىافصيت ماهيت وؤهميت

ذاث وكم متزاًدة ألاهمُت في كالم الُىم.ئال أهه مً الصلب جدبم أصبدذ كبازة جىافع أو الخىافظُت        

سُ الخىافظُت مفهىم  ًخضح أناث اإلاخلللت بالخىافظُت ت لهرا اإلاصؼلح.وبالسحىق ئلى الىخابألاصٌى الخاٍز

 صلب جددًده بظهىلت.مفهىم واطم و ػاطم  ً

  جازيخيت للخىافصيت الخوطئت :املطلب ألاول 

كلى  والبزونهىز و أًً بدأث فىسة الخىافظُت في الـخفظحراث والخدلُالث خٌى متى جباًيذ السؤي و ال    

 الصلُد اللالمي.جلً الخفظحراث و الخدلُالث وان أبسشها زالر جفظحراث ليؼأة الخىافظُت.

 :املدشددة الليبراليتالخفصير ألاول الصياشاث 

كاإلاُا هال مً زئِظت الىشزاء  اهخهجتها و دكا لتروٍجهااإلادؼددة ئلى  اللُبرالُتًسي البلع أن الظُاطاث         

ؼاهُت  ذالبًر جان.والتي كـجاحؼس.والسج مازحٍس يي ٍز  بها لللؼاق ازجلذو الظىق. اكخصادًاثمذ مً ِب ألامٍس

اث  الازجلاءالخاص مً ملدزة كلى  ذ بها للظُ الاكخصادًتباإلاظخٍى اث اللامت مً اللُام اطاليلُت و الخصٍى

اث اإلاسجفلت لألداء  الحفاؾبل ختى مً اإلالدزة كلى  بىفع الدوز              الىلي.ول ذلً زجب  الاكخصادكلى اإلاظخٍى

 هىز فىسة الخىافظُت.الاكخصادًت اإلادؼددة جمثلذ في ؿ اللُبرالُتزد فلل ملابل كلى جلً الخىحهاث  ؿهىز 

بحنللدولت في خاحت إلاً  الاكخصاديهسث فىسة الخىافظُت الىػىُت لترس ى كاكدة ألاداء ومً جم ؿ    ًلُمه ٍو

 مابه مً ممحزاث ًجب جدكُمها ومابه مً أوحه فصىز ًيبغي ملالجتها.وهرلً اللمل كلى ملازهت أداء

 الدٌو اإلادُؼت به واإلاىافظت له.وفي طىء جلً الىخائج ٌلمل جددًه اكخصادًاثالىػني بوحره مً  الاكخصاد

لاث الىػىُت الالشمت للخىُف مم اإلا اث والظُاطاث والدؼَس بها  دُؽ الخىافي ي اللالمي والتي ًلصم ألازرألاولٍى

ت  واكخصادًتلبىاء كدزاث جىىىلىحُت  جدكُم  وحظاكد الاكخصاديكلى ملدٌ مسجفم للىمى  جداففو بؼٍس

 اللاإلاُت. الاكخصادًتالىػني في اإلاىافظت  الاكخصاد

جسجب كً ذلً وؼأث اللدًد مً الجهاث السطمُت  وهحر السطمُت لخلُم ألاداء الخىافي ي للدٌو دازل         

داز .والتي أصبذ مً أهم ممحزاتها ئصآلالُتجلً الدٌو طىاء اإلاخلدمت وما جبلها مً الدٌو الىامُت في ئجباق جلً 

س دوزٍت أو ػبه دوزٍت طى سدازل جلً  الاكخصاديت جلُم ألاداء ٍىجلاٍز .هرا فظال كً جلاٍز اإلاإطظاث  الدٌو

والتي حلمل كلى جلُُم الخىافظُت دازل الدٌو وفلا إلاإػساث ملُىت  الدولُت اإلايؼولت بلظُت الخىافظُت

س جصدزه أي مً جلً اإلاإطظاث ،جم كمل جسجِب لخلً الدٌو وفلا إلاإػساتها الخىافظُت.ب  1مصؼلح بها  ول جلٍس

 اف املوازد الطبيعيت العامليت.الخفصير الثاوي :القلق مً اشخنز 

بت خىٌ  ذهب أصحاب السأي ئلى أن الخىافظُت الىػىُت وؼأث هسد فلل إلاا ػهده كلد الظبلُىاث مً ٍز

السفاهُت الاكخصادًت اللاإلاُت، جلً الخأزحر اإلاخىكم إلالدالث الىمى الاكخصادي اإلاسجفلت في الدٌو الوىُت كلى 

بت وان طببها الخؼُت مً أن ًإدي اطخمساز الىمى الاكخصادي في هره الدٌو ئلى واززت بُئُت كاإلاُت  الٍس

ازخالٌ الخىاشهاث البُئُت...الخ(،ألامس الري جسجب كلى ذلً هى الدكىة للجزوٌ -)اطخجزاف اإلاىازد الؼبُلُت

ا للصوس ، بما ًفي وكف الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي،هخج  كً بملدٌ الىمى الاكخصادي بالدٌو الوىُت لُيىن مظاٍو

                                                           
1

داز  ،1111،الؼبلت ألاولى  الخىافصيت كأليت مً آلياث العوملت الاقخصادًت و دوزها في دعم الىمو و الخىميت في العالمزطىان،مصؼفى أخمد خامد 

ت  .11ص،الجاملت،ؤلاطىىدٍز   
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ذلً وؼىء دكىاث وخمالث كاإلاُت وبساصت مً الجماكاث البِئت للحد مً اطخجزاف اإلاىازد الؼبُلُت،مً 

 زالٌ جسػُد ما ًسجبؽ به هرا الىمى الاكخصادي مً أهماغ لالطتهالن مبددة للمىازد الؼبُلُت.

ىُت جمخىم ختى  هحر أن جلً الحمالث لم جلم اطخجابت هبحرة مً الدٌو الوىُت و بساصت الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

اهُلاث زاوي أهظُد الىسبىن مً زم الحد مً ؿاهسة ًىمىا هرا كً الخىكُم بسجىوٌى هُىجى للحد مً 

  الاخدظاب الحسازي.

ىُت هي وهحر  اث البُئُت في طبُل وهىرا جىاشلذ الىالًاث اإلاخددة ألامٍس ها مً الدٌو اإلاخلدمت كً ألاولٍى

اخخاللها كمت الهسم الاكخصادي و الخىىىلىجي اللالمي ،ومً جم كاد الىمى الاكخصادي للتربم كلى كسغ 

 1الاكخصادي،وذلً مً باب الخىافظُت التي ًفترض أن فيها مدظلا للجمُم.

 مسي:ي:الخفصير الثالث:التراحع الكبير للميزان الخجازي ألا 

ألاوطؽ الظُاطُت   إلااض ي ؿهسث خالت مً الهلم و الللم ئهخابذبداًت كلد الثماهِىاث مً اللسن ا في                

يي  في الاكخصاد اللالمي ،وواهذ جلً  يي زىفا مً جساحم مياهت الاكخصاد ألامٍس و الاكخصادًت في اإلاجخمم ألامٍس

يي الري وان هدُجت لظلف مظخىي حىدة الحالت وؼأث هدُجت للتراحم الىبحر في ا إلاحزان الخجازي ألامٍس

ىُت و ازجفاق ولفت زأض اإلااٌ واطخمساز اللمل بأطالُب ئهخاج خالُت.فظال كً جدٌى الىالًاث  اإلاىخجاث ألامٍس

ىُت في مىخصف الثماهِىاث مً اللسن اإلااض ي مً أهبر دائً ئلى أهبر مدًً في اللالم،وفلدانها  اإلاخددة ألامٍس

 (الوسبُتجصء هبحر مً خصتها في الظىق اللالمي لصالح مىافظيها في جلً الفترة )الُابان ودٌو أوزوبا ل

يي ألامس الري زجب ؿهىز ما ول ذلً هى مازج  ب الللم لدي ألاوطاغ الاكخصادًت و الظُاطُت في اإلاجخمم ألامٍس

ىُت خُث ؿهسث اللدًد  ٌظمى بالخىافظُت الىػىُت كلى أًدي كلماء ئدازة ألاكماٌ في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

س خٌى مفهىم الخىافظُت ومإػساتها الدف منها خُث الظُا ىُحن كلى ئجباق آلُت مً الىخاباث و الخلاٍز طت ألامٍس

ىُت للمت الهسم الاكخصادي اللالمي ،وواهذ  الخىافظُت بهدف الحفاؾ كلى اكخالء الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

يي كام  ظم هرا اإلاجلع كدد هبحر 1431هدُجت ذلً اطدىاد مجلع الخىافظُت ألامٍس اإلاجخمم مً صفىف ٍو

يي مً زؤطاء ومدًسي الؼسوا ث و اللُاداث اللاإلاُت و أطاجرة الجاملاث، واطتهدف هرا الاكخصادي ألامٍس

س و اإلاإػساث و جلدًم اإلالترخاث  يي،والخداوز و وؼس الخلاٍز اإلاجلع زفم مظخىي الىعي لدي السأي اللام ألامٍس

ادة ؤلاهخاحُت و دفم الىمى الاكخصادي وزفم مظخىي ملِؼ يي.التي تهدف ئلى ٍش  2ت اإلاىاػً ألامٍس

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.11مسحم طبم ذهسه،ص، مصؼفى أخمد خامد زطىان

 1
  

.01بً كمازة ئًمان ،مسحم طبم ذهسه ،ص
2
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 الثاوي:ماهيت الخىافصيتاملطلب 

لم ًخفم الباخثىن كلى مفهىم مددد وواضح إلاصؼلح الخىافظُت ،فهىان مً ًسي أن الخىافظُت              

لىد  سي آزسون مفهىما مسخلفا ًترهص كلى مإػساث حصئُت،َو مفهىم واطم ًجب أن ٌؼمل مإػساث ولُت ٍو

تها باليظبت للمإطظت كنها في اللؼاق أو كدم الاجفاق هرا الزخالف الىـسة الخىافظُت في خد ذا

 الدولت،وطىداٌو الخؼسق للسؤي اإلاسخلفت إلافهىم الخىافظُت.

ف هىزد ما  ًلي5 هىان مً ٌلسف الخىافظُت كلى مظخىي الدولت ،ومً بحن هره الخلاٍز

التي جىافظُت الدولت هي الدزحت التي ًمىً وفلها في ػسوغ طىق خسة و كادلت ئهخاج الظلم و الخدماث -

جىاحه أذواق الظىق الدولُت، وفي الىكذ الري هدافف فُه كلى اإلادازُل الحلُلُت لؼلبها،و الخىطم فيها 

ل ،وذلً بدظب مىـمت الخلاون الاكخصادي )  OCDE.)1كلى اإلادي الؼٍى

اإلاىاػىىن جىافظُت الدولت هي اللدزة كلى ئهخاج مىخجاث و زدماث في ؿل اإلاىافظت الدولُت ، في خحن ًدظم -

 ظت مىخام و مظخدًم كلى خد طىاء.بمظخىي ملِ

 وهىان مً ٌلسف الخىافظُت كلى مظخىي فسق اليؼاغ )اللؼاق(5

جىافظُت فسق اليؼاغ )اللؼاق( هي5كدزة مإطظاث كؼاق صىاعي ملحن في دولت ما كلى جدلُم هجاح مظخمس -

ىمُت و بالخالي جمحز جلً الدولت في هره في ألاطىاق الدولُت ،دون الاكخماد كلى الخدىم و أهمالُت الحي

 2الصىاكت.

سي البلع أهه ختى ًيىن فسق اليؼاغ جىافظُا البد أن جيىن ؤلاهخاحُت اليلُت للىامل ؤلاهخاج - هرا ٍو

ت أو أكلى منها في فسق اليؼاغ اإلامازل في البلد و ؤلاكلُم اإلاىافع.  له،مدظاٍو

 إطظت5هىان أًظا مً ٌلسف الخىافظُت كلى مظخىي اإلا

ً في - جىافظُت اإلاإطظت هي كدزتها كلى جصوٍد اإلاظتهلً بظلم و زدماث بؼيل أفظل ملازهت باإلاىافظحن آلازٍس

 3الظىق اللاإلاُت،في ؿل هُاب الدكم و امياهُت مً كبل الحيىمت.

ب إلاجمىكت مً اللدزاث التي حظمذ لها خظجىافظُت اإلاإطظت هي كدزتها الدائمت كلى اإلاىافظت بامخالهها -

 الحالت ،أما كلى الدزٌى أو ....أو الخؼىز في اإلاجاٌ الخىافي ي.

 هما ًمىً أن حلسف الخىافظُت أًظا هما ًلي5

هي اللدزة كلى الصمىد أمام اإلاىافظحن بوسض جدلُم ألاهداف مً زبدُت و همى و اطخلساز و جىطم و ابخياز و 

حن اإلاساهص الخىافظُت بؼيل دوزي هـسا جددًد، وحظعى الؼسواث و زحاٌ ألاكماٌ بصفت مظخمسة ئلى جدظ

 4الطخمساز جأزحر اإلاخوحراث اللاإلاُت و اإلادلُت.

 

 

                                                           
1

ماوي ، ،مرهسة ملدمت طمً مخؼلباث هُل ػهادة اإلااحظخحر في كلىم الدظُحر،ئدازة  الشاملت كمدخل لخطويس جىافصيت املؤشصاث الحدًثتإدازة الجودة أماٌ ٍز

سة  .13،ص1110-1111ألاكماٌ،حاملت البٍى   
1

السفم مً جىافظُت اإلاإطظاث  ،بجاملت وزكلت،دوز ألاداء في1111هىفمبر 11و11،ألاداء املخميز للمىظماث و الحكوماثاإلالخلى الدولي الثاوي خٌى 

.211الاكخصادًت،ص   

.11،ص1111،مرهسة ملدمت طمً مخؼلباث هُل ػهادة ماحظخحر في كلىم الدظُحر،حاملت الجصائس امليزة الخىافصيت في املؤشصت الاقخصادًتاق،ػىكماز بى 
3
  

ت،مإطظت ػباب الجاملت لليؼس املىافصت و الترويج الخطبيقيٍس الىجاز،فس  .11،ص1111،ؤلاطىىدٍز
4
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 املطلب الثالث:ؤهميت الخىافصيت

في حلـُم الاطخفادة مً اإلامحزاث التي ًىفسها الاكخصاد اللالمي و الخللُل مً  جخمثل أهمُت الخىافظُت        

س الخىافظُت اللالمي ئلى أن الدولت الصوحرة هي أهثر كدزة كلى  مفهىم الخىافظُت مً  اطدُلابطلبُاجه،جلٍس

 الدٌو الىبحرة ألهه باطخؼاكت الدٌو الصوحرة فسصت الخسوج مً مددودًت الظىق اللاإلاُت.

ي أهمُت الخىافظُت مً وىنها حلمل كلى جىفحر البِئت الخىافظُت اإلاىاطبت لخىفحر هفاءة في جسصُص و جأح

اطخسدام اإلاىازد و جدفحز ؤلابداق و الابخياز و جدظحن مظخىي ؤلاهخاحُت و حىدة ؤلاهخاج، ومً أحل جدظحن 

م زفع الخيالُف و ألاطلاز.  1مظخىي ملِؼت اإلاظتهلىحن كً ػٍس

جىمً أهمُت الخىافظُت في حلـُم الاطخفادة ما أمىً مً اإلامحزاث التي ًىفسها الاكخصاد اللالمي ،ومً اإلاللىم 

في الىكذ الحاطس أن اإلاإطظاث هي التي جدىافع و لِظذ الدٌو ،وكلُه فان اإلاإطظاث جملً كدزاث 

س دولُت ،أن مظخىي جىافظُت كالُت،جيىن كادزة كلى اإلاهمت في زفم ملِؼت أفساد دولها،هما أػ ازث جلاٍز

وكدزتها كلى اكخدام ألاطىاق الدولُت مً  فيها ملِؼت دولت ما ًسجبؽ بؼيل هبحر بىجاح اإلاإطظاث اللاإلاُت 

 2زالٌ الخصدًس أو الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
،أػسوخت ملدمت طمً مخؼلباث هُل ػهادة الدهخىزاه في الللىم الاكخصادًت،جسصص مالُت العوامل املؤثسة في جىافصيت الاقخصاد الجزائسي كبد الجلُل هجحرة،

.11،ص1112-1111،الظىت الجاملُتددولُت،حاملت أبي بىس بللاً   
1

ص،و كبد ،مرهسة ملدمت طمً مخؼلباث ػهادة اإلااحظخحر في الللىم الاكخصادًت،حاملت أبى بىس بللا  يت في جحصين ؤداء املؤشصاثدوز امليزة الخىافصض كبد اللٍص

.14،ص1111-1110ًد،جلمظان،الظىت الجاملُت   
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 املبحث الثاوي:الخىافصيت ؤشبابها و مؤشساتها

د البلاء ئلى كدزاث الخىافظُت، التي حظخؼُم بىاطؼتها جدلُم أكلى اإلاىافم حظدىد اإلاإطظت          التي جٍس

لللمالء وهحرهم مً أصحاب اإلالللت ،فلخىافظُت أطباب أدث ئلى ؿهىزها،هما أنها الخىافظُت جىجم كنها 

م مإػساث هظم مجمىكت واطلت مً اإلاخوحراث و اللىامل.  مداوالث للُامها كً ػٍس

 

 ؤشبابهاالخىافصيت و  هواعألاول:ؤاملطلب 

 ؤهواع الخىافصيت:-1

ػهدث الخىافظُت جؼىزاث مم جؼىز ألاطىاق مً مدلُت ئلى دولُت،وهرا ألهمُتها كلى الظباق الىػني  للد

مىً جمُحز كدة أهىاق للخىافظُت وفلا لللدًد مً الىخاباث والخالي5  1اللالمي، ٍو

 هىكحن5وجخظمً الخىافصيت بحصب املوضوع-1-1

5حلخبر ػسػا الشما لخىافظُت اإلاإطظت ،لىىه لِع وافُا ،هثحرا ما ٌلخمد كلى طلس الخيلفت جىافصيت املىخج-1-1

م الخىافظُت مىخج.  بملُاز وخُد لخلٍى

فالبلد ذو أكل الخيالُف ألاززع ًخمىً مً جصدًس الظلم ئلى ألاطىاق جىافصيت الخ:لفت ؤو الصعس:-1-2

 .ت بصىزة أفظلالخازحُ

 جخمثل في الخىافظُت للحـت و اللدزة الخىافظُت5الخىافصيت وفق الزمً:-2

5حلخمد كلى الىخائج ؤلاًجابُت اإلادللت زالٌ دوزة مداطبُت هحر أهه ًجب كدم الخىافصيت اللحظيت -2-1

ل.  الخفاٌؤ بهره الىخائج،فالىخائج الاًجابُت في اإلااز اللصحر كد ال جيىن هرلً في  اإلادي الؼٍى

لدزة الخىافظُت5اللدزة الخىافظُت حظدىد ئلى مجمىكت مً ملاًحر،خُث أن هره ألازحرة جسبؼها كالكاث ال-1-1

ًبلي اإلاإطظت صامدة مخدازلت فُما بُنها،فيل ملُاز ٌلخبر طسوزي ،ألهه ًىضح حاهبا مً اللدزة الخىافظُت و 

 مظؼسبت.في بِئت 

 

 ؤشباب الخىافصيت:-2

 2ألاطباب التي حللذ الخىافظُت السهً ألاطاس ي في هـام ألاكماٌ اإلالاصسة ئلى كىامل مخلددة منها5 جسحم     

س الىجازة الدولُت -أ ضخامت و حلدد الفسص في ألاطىاق اللاإلاُت بلد أن اهفخدذ ألاطىاق أمام خسلت جدٍس

 هدُجت الاجفاكُاث الدولُت و مىـمت الخجازة اللاإلاُت.

                                                           
1

الللىم الاكخصادًت ،كظم كلىم ،مرهسة ملدمت طمً مخؼلباث هُل ػهادة ماحظخحر ،ولُت دوز الجودة في جحقيق امليزة الخىافصيت للمؤشصتفلت الليهاز،

.32،ص1111—111الدظُحر،الظىت الجاملُت    
2
،كظم كلىم الدظُحر  فلت الليهاز ،دوز الجىدة في جدلُم اإلاحزة الخىافظُت للمإطظت، مرهسة ملدمت طمً مخؼلباث هُل ػهادة اإلااحظخحر ،ولُت لللىم ؤلاكخصادًت 

  .32،ص1110،طىت 
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كً ألاطىاق اللاإلاُت و طهىلت مخابلت و مالخلت اإلاخوحراث هدُجت جلىُاث اإلاللىماث و وفسة اإلاللىماث -ب

الاجصاٌ التي جخلامل بها اإلاىـماث الحدًثت في اإلاللىماث اإلاخصلت بالظىق و هحرها مً اإلاللىماث ذاث الداللت 

 1كلى مساهصها الخىافظُت.

 2ًلي5أطباب أزسي للخىافظُت هرهس منها ما باإلطافت ئلى وحىد

اث الجىدة و الظهىلت في دزٌى مىافظحن خدد في الصىاكاث هثُفت  ادة الؼاكت ؤلاهخاحُت وازجفاق مظخٍى ٍش

س وهدُجت الخدالفاث بحن اإلاإطظاث الىبري  ألاطىاق.ًفظل الاطخمازاث الضخمت في كملُاث البدث و الخؼٍى

 ت. في هرا اإلاجاٌ،أصبذ هىان جدفم في هخائج البدىر و الخؼىزاث الخلىُ

 

 املطلب الثاوي:مؤشساث الخىافصيت:

باليظبت للمإػساث الخىافظُت فىجد أن اإلادللحن الاكخصادًحن ٌلخمدون في جلُُم الىطم الخىافي ي ليل            

 مإطظت كلى كسض اإلاإػساث أهمها5

للخىافظُت ئذا مإػس السبدُت وافُا كلى الخىافظُت ،لرلً حؼيل الحصت مً الظىق مإػساث  ٌلخبر5السبحيت-1

مىً  واهذ اإلاإطظت جىـم أزباخها،أي أنها ال جدىاٌش كً السبذ إلاجسد هسض زفم خصتها في الظىق ، ٍو

اإلاإطظت جيىن ئهخاحُت هدى التراحم و بهره الحالت فان  هي ذاتها للمإطظت أن جيىن جىافظُت في الظىق هدُجت

 3طامىت لسبدُتها اإلاظخلبلُت.

بأن اإلاإطظت ما حوحر الخىافظُت،ًجب أن جيىن وظبت اللُمت الظىكُت للدًً وختى ًيىن بامياهىا اللٌى 

وزؤوض ألامىاٌ الخاصت باإلاإطظت كلى جيلفت اطدبداٌ أصىلها أهبر مً الىاخد،و ئذا واهذ هره اليظبت أصوس 

  4مً الىاخد فان اإلاإطظت لِظذ جىافظُت.

لصد بها جيلفت صىم اإلاىخجاث ملازهت باإلاىافظحن و ًمىً اكخبازها جيلفت مؤشس الخ:لفت-2 اإلاخىطؽ الصىم  5ٍو

باللُاض ئلى جيلفت اإلاىافظحن همإػس وافي كً الخىافظُت في فسق وؼاغ و ئهخاج مخجاوع مالم ًمً طلف 

مىً لخيلفت وخدة اللمل أن جيىن بدًال  كً جيلفت الصىم  الخيلفت كلى خظاب السبدُت اإلاظخللت للمإطظت،ٍو

 وهرا كىدما حؼيل جيلفت الُد اللاملت اليظبت ألاهبر مً الخيلفت ؤلاحمالُت و لىً هره الىطلُت هادزة الىحىد.

5ًلصد باإلهخاحُت اليظبت بحن الىاجج الحاصل كليها و الىطائل اإلاسخسة لخدلُلها،أي هخاحيتمؤشس لا -3

مىً الخمُحز بحن زالزت أهىاق مً مإػساث الفلالُت التي جدٌى اإلاىـمت مجمىكت كىامل  ؤلاهخاج ئلى مىخجاث ٍو

 ؤلاهخاحُت5

والتي جمثل اليظبت بحن مجمىق اإلاسسحاث واخد اإلادزالث فان كُمت اللامل و ئهخاحُت 5لاهخاحيت الجزئيت -ؤ

 وزأض اإلااٌ.

                                                           
1

،مرهسة ملدمت طمً مخؼلباث هُل ػهادة ماحظخحر كلىم ليم الالكترووي في حعزيز امليزة الخىافصيت في الجامعاث الفلصطيييتدوز الخعأخمد فازوق أبى هبن،

ت،جسصص ئدازة أكماٌ،حاملت ؤلاطالمُت كصة،الظىت الجاملُت .11،ص1111ججاٍز   
1

ل 11 11،الاقخصادي الجدًداملؤشصت الاقخصادًت الجزائسيت وجحدًاث املىاخ اإلالخلى الىػني ألاٌو خٌى " ،بجاملت الجصائس،دوز أهـمت اإلاللىماث في 1111أفٍس

.10جىمُت اللدزة الخىافظُت للمإطظت،ص   
1

د كمس ، ،أػسوخت ملدمت لىُل ػهادة الدهخىزاه في الللىم الاحخماكُت ،جسصص جحصين مىاخ الاشدثماز ألاحىبي كأليت لخفعيل جىافصيت الاقخصاد الجزائسي فٍس

.113،ص1110-1111مىٍل،حاملت بظىسةهلىد و ج   
1

د كمس ، ،أػسوخت ملدمت لىُل ػهادة الدهخىزاه في الللىم الاحخماكُت ،جسصص جحصين مىاخ الاشدثماز ألاحىبي كأليت لخفعيل جىافصيت الاقخصاد الجزائسي فٍس

.113،ص1110-1111هلىد و جمىٍل،حاملت بظىسة   
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ت ئلى مجمىكت فسكُإهخاحيت مخعددة العوامل-ب  ت مً اإلادزالث.5وهي التي جمثل مجمىق اإلاسسحاث مظخٍى

والتي حلخبر مً اإلاإػساث اليلُت التي ٌلخمد كليها كُاض جىافظُت اللؼاق أو الخىافظُت لاهخاحيت ال:ليت:-ج 

اإلاإطظت بظبب ػمىلُتها،وجمثل مجمىق اإلاسسحاث ميظىبت ئلى مجمىق اإلادزالث و مما ًإزر كلى ؤلاهخاحُت 

كامل بؼيل مىفسد و اإلاسسحاث،لرلً الاطخسدام ؤلاهخاحُت اليلُت لللىامل هى أنها ال حلىع الخفاكل بحن ول 

 .هاخُت ملُىت مً اللملُاثاليلُت هأداة لخدظحن 

5حلسف الحصت الظىكُت بأنها مجمىق مبُلاث اإلاإطظاث ألازسي لىفع الظللت و الحصت مً الصوق -4

بمسخلف اللالماث ئذ ٌلخبر هصِب اإلاىـمت مً مبُلاث الظىق أخد اإلاإػساث الجُدة للحىم كلى 

،ومدي جدلُلها ألهداف الىمى و الاطخمساز وكد حظعى ول اإلاىـماث ئلى الحصٌى كلى هصِب مً هاجىافظُت

ق الري حلمل فُه،خُث ًيىن هرا الهدف مالئما ئذ وان الظىق ًىمى وواهذ هىان فسصت مبُلاث الظى 

 1مظخلبلُت حظعى ئلى اهخىامها.

 

 

 5وزجسالثالث:جحليل القوى الخىافصيت لب املطلب

جخأزس حاذبُت اللؼاق الري جسهب اإلاإطظت باالطدثماز فُه بمجمىكت اللىاكد التي جدىم اإلاىافظت و اللىي 

لها و الهدف السئِي ي مً هرا اإلاجاٌ هى حوُحر هره اللىاكد لصالح اإلاإطظت و ذلً مً زالٌ جدلُل اإلاؼيلت 

 اللىي الخىافظُت وملسفت دكائمها.

 :قوى الخىافصيت-1   

جدلُل كىاكد الخىافع تهدف ئلى جددًد و ملسفت حاذبُت اللؼاق ئن هره ألازحرة جخىكف كلى جأزحر الري  ئن

 في زمع كىي هما هى مىضح مً زالٌ الؼيلMichl porter 5ُت ،خُث أػمالهاجددزه اللىي الخىافظ

 (:هموذج قوى الخىافض ليوزجسII-01الش:ل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

مت هىدزي، و   الىلل كخصادئ،مرهسة ملدمت طمً مخؼلباث هُل ػهادة ماطتر ،اكخصاد وحظُحر الخدماث ،جسصص املؤشصتدوز الامداد في جحصين جىافصيت هٍس

.11،ص1111-1111الامداد ،حاملت الحاج لخظس باجىت،الظىت الجاملُت    

 الدازلحن الجدد

 كىة جفاوض اللمالء ػدة اإلاصاخمت بحن اإلاإطظاث  كىة جفاوض اإلاىزدًً

 اإلاىخجاث البدًلت
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الصائعي،ؤهظمت املعلوماث ،إشذ خدماتها ،فوائدها و جإثيرها على جىافصيت املؤشصت ،مركسة مقدمت ضمً مخطلباث هيل شهادة املصدز:فيصل 

 .42،ص2009-2008املاحصخير في العلوم الاقخصادًت،حامعت باجىت،

 

 ًالخف مً زالٌ الؼيل أن ًىززس أوزد اللىي الخىافظُت الخمظت هما ًلي5

الجدد،تهدًداث اإلاىخجاث البدًلت،تهدًداث جفاوض اإلاىزدًً ،تهدًداث جفاوض اللمالء تهدًداث الدازلحن 

 ،ػدة اإلاصاخمت بحن اإلاإطظاث.

 تهدًداث الداخلين الجدد:

لي زاصت كد ًسلم كىاكد حدًدة و ٌوحر ئن  طوؽ هإالء كلى اللؼاق الصىاعي بصفت كامت و اللؼاق الدظٍى

اث ،فهىان كدة مخوحراث ًمىً مساكبتها مً لخلُُم الدازلحن الجدد مً الىطلُت التي واهذ جدخلها  اإلاإطظ

منها5مظخىي الاطدثمازاث،امخالن الخىىىلىحُت ،الخمُحز في اإلاىخجاث ،الحصٌى الصلب كلى كىىاث 

 1الخىشَم...الخ.

 5تهدًداث املىخجاث البدًلت

الىىكُت و الظلس و الخيلفت ،ففي الىاكم فان ئن اإلاىخجاث البدًلت لها جأزحر كلى طُاطت اإلاىخىج،وهرا مً هاخُت 

ول اإلاإطظاث جلدم زدماث بدًلت و وفلا لُىزجس جددد جلً اإلاىخجان و الخدماث البدًلت مً اللائداث 

اإلادخملت للصىاكت ًىطم طلف كلى ألاطلاز التي مً اإلامىً أن جؼلبها اإلاإطظاث في الصىاكت و التي مً 

 2اإلامىً أن جدلم أزباخا.

 

 

 الخفاوض مع الزبائً:قوة 

م في  ئن جأزحر الصبائً كلى اإلاإطظت ًخمثل في كدزتهم كلى الخفاوض في جدوي ألاطلاز وزفم الىىكُت،والخىَى

الخدماث ألامس الري ًيىن له جأزحر كلى مسدودًت اإلاإطظت ،ًيىن لهرا الخأزحر أزس طلبي كلى اإلاإطظت في خالت 

اتهم،وجىفس اإلاللى  ً مؼتًر ماث اليافُت لدي الصبائً ،ازجباػهم باإلاظتهلىحن مباػسة ًجللهم في جىخُد اإلاؼتًر

 3مسهص كىة...الخ.

 دًً:قوة الخفاوض مع املوز 

مسدود ًتهم ،وذلً بخدىمهم في أطلاز هإالء اإلاىزدون كلى اإلاإطظاث ًمىً أن ًإزس كلى  ًلصدالخأزحر الري 

وغ بُم ملُىت،أو امخالههم الحم في بلع ،وشٍادة كلى ذلً فسطهم لؼس هصف اإلاصىلتاإلاىازد ألاولُت و 

لُت والخىشَم مثال.  4ألاوؼؼت الدظٍى

 5 شدة املزاحمت بين املىافصين

                                                           
1

، الجصائس،ولُت الللىم الاكخصادًت وكلىم  ،حاملتالاقخصادًت حالت املؤشصاث الجزائسيتفي ظل العوملت  الاقخصادًتمؤشساث جىافصيت املؤشصاث فسخاث هٌى

.14،ص1111-1110الدظُحر،   

داوي .00،مسحم طبم ذهسه ،ص أماٌ ٍز
2
  

1
،مرهسة ملدمت طمً مخؼلباث هُل ػهادة ماحظخحر في كلىم الدظُحر جسصص اكخصاد و حظُحر امليزة الخىافصيت للمؤشصت الاقخصادًتحجاج كبد السؤوف،

.13،ص1112-1111طىُىدة،اإلاإطظاث ،حاملت    

داوي ،مسحم طبم ذهسه، .00أماٌ ٍز
4
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جدفم ػدة اإلاصاخمت باإلاإطظاث ئلى الخؼىز ،ؤلابداق و جدلُم الخيالُف جدظحن الجىدة و الخدماث،وهرلً 

 1ابخياز مىخجاث حدًدة.

 املباشس في السفع مً القدزة الخىافصيت لالقخصاد الجزائسي.املبحث الثالث:دوز الاشدثماز ألاحىبي 

اللالكت بحن الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس و هخائجه في الجصائس أو أوحه اللالكت بُنهما جـهس مً  ػسحًمىً       

 كدًدة ًمىً الخؼسق ئليها في هرا اإلابدث.ملالم زالٌ 

طِخم جلُُم اللدزة الخىافظُت لالكخصاد الجصائسي مً زالٌ جقييم القدزة الخىافصيت لالقخصاد الجزائسي:

س  GCI2جدلُل أدائه الخىافي ي طمً مإػس الخىافظُت اللالمي  الري وطله اإلاىخدي الاكخصاد اللالمي في جلٍس

س )1113-1112الخىافظُت اللالمي )  (.1112-1111( ئلى هاًت آزس جلٍس

الخالي جسجِب الجصائس طمً 5 ًبحن الجدٌو خىافصيت العامليجسجيب الجزائس عامليا و عسبيا ضمً مؤشس ال -1

 (11115-1112زالٌ الفترة)مإػس الخىافظُت اللالمي كاإلاُا و كسبُا 

 

 (:2017-2007(:جسجيب الجزائس عامليا و عسبيا ضمً مؤشس الخىافصيت العاملي خالل الفترة )III-01الجدول)

 7الدزحت /  عامليا الصىت

 

 

عدد  الترجيب عدد الدول  الترجيب 2007-2008

 الدول 

2007-2008 81 131 12 14 3.9 

2008-2009 99 134 13 14 3.7 

2009-2010 83 133 11 14 3.9 

2010-2011 86 139 11 15 4.0 

2011-2012 87 142 10 15 4.0 

2012-2013 110 144 11 14 3.7 

2013-2014 100 148 10 15 3.8 

2014-2015 79 144 9 15 4.1 

2015-2016 87 140 9 13 4.0 

2016-2017 87 138 9 14 4.0 
 املصدز:

WORLD ECONOMIC FORUM  the global competiviveness report (2007-2008)  (2008-2009) (2009-2010) (2010-2011) (2011 

هقال عً دزدوز آمال ،القدزة الخىافصيت لالقخصاد الجزائسي .(2016-2017) (2015-2016)(2014-2015) (2013-2014) (2012-2013) (2012

(.2017-2007دزاشت جحليليت للفترة )–ضمً جقسيس الخىافصيت العاملي   

 

ًخضح مً زالٌ الجدٌو أن الجصائس كد جساحلذ في جسجُبها كاإلاُا طمً مإػس الخىافظُت اللالمي لظىت    

 بىاكم1111-1113 بحن اللالمي الخىافظُت مإػس طمً جسجُبها في جدظىا سجلذ زممسجبت ، 13ب 1113

                                                           
 ٌ .21،مسحم طبم ذهسه،ص فسخاث هى

1
  

2
 GLOBAL COMPETIVIVESS INDEX.p38. 
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 متراحلت1111و1111 طىتي دولت113و111 بحن مً 111و 111 مخأزسة مساجب الجصائس اخخلذ هما مسجبت،11

 ئال مسجبت 11 ب مخلدمت دولت 111 بحن مً كاإلاُا 24 اإلاسجبت الجصائس اخخلذ 1111 طىت وفي.مسجبت 11و11ب

ً في دولت 113و111 بحن مً كاإلاُا 32 اإلاسجبت ئلى جساحلذ أنها ٍس ً الخلٍس  كلى 1111و1110 لظىتي الازحًر

ٌ  مم الجصائس وبملازهت. مساجب 3ب جسجُبها جساحم أي الخىالي  الخىافظُت مإػس طمً اإلادزحت اللسبُت الدو

 كاإلاُا. مخأزسة مساجب اخخلذ أنها هجد( 1112-1112) الفترة زالٌ اللالمي

 طلف كلى جدٌ(1112-1112)الفترة زالٌ اللالمي الخىافظُت مإػس طمً خللتها التي اإلاساجب وبالخالي 

 .اللسبي اإلاظخىي  كلى ختى أو اللالمي اإلاظخىي  كلى طىاء جىافظُتها

 املطلب ألاول:اوع:اشاث جدفق الاشدثماز ألاحىبي املباشس على ميزان املدفوعاث

 امليزان الخجازي:اوع:اشاث جدفق الاشدثماز ألاحىبي املباشس على -1

ئن ؿهىز الخبادٌ الخجازي أو الخجازة الدولُت و لرا خسهت اليؼاغ الاكخصادي بحن الدٌو هفاءة هره الحسهت     

حزان الخجازي،الري هى كبازة كً الفسق بحن كُمت الصادزاث و الىازداث مً الظلم فاذا جلاض بمحزان ًدعى اإلا

 ائع في اإلاحزان الخجازي و اللىع.واهذ الصادزاث جفىق الىزداث ًيىن هىان ف

  5اوع:اشاث جدفق الاشدثماز ألاحىبي على قطاع الصادزاث-1

جددد اللدزة الخىافظُت لصادزاث بلد ما بمخابلت وظبت مجمىكت طللُت ملُىت مً الصادزاث ئلى ئحمالي      

،فاذا واهذ هره اليظبت مسجفلت في دولت ما م لازهت مم الدٌو أزسي ًمىً الصادزاث،جم ملازهت ذلً بحن الدٌو

خُيئر اللٌى أن هره الدولت جدىش كدزة جىافظُت هبحرة باليظبت لهرا اللؼاق مم صادزاتها، و جدُذ دزاطت بيُت 

 1الخجازة الخازحُت ملسفت الخوحراث التي كد جددر في زصائص جؼىز هره اليظبت و أهماػها في اإلاظخلبل.

 املباشس على قطاع الوازداث:اوع:اشاث جدفق الاشدثماز ألاحىبي -1

ملُاز دوالز مي دًىن كلى كاجم  1بما أن الجصائس كد طددث وامل دًىنها اججاه دائىيها و لم ًبلى ئال خىالي   

ت التي كسزث ئجباق طُاطت الخللُل مً اإلادًىهُت طماها للدم  الخىاص مظمىهت مً ػسف الدولت الجصائٍس

 الخبلُت للخازج 

 شدثماز ألاحىبي املباشس على ميزان زؤس املال:اوع:اشاث جدفق الا -4

ٌسجل هرا الحظاب وافت الخوحراث التي جؼسأ زالٌ فترة اإلاحزان كلى أصىٌ الدولت أو خلىكها كبل الدوزة      

،و هىرا جدزل في هرا الحظاب وافت  ألازسي ، وهرلً كلى زصىص الدولت أو التزاماتها في مىاحهت هره الدٌو

ثل حوحراث في مسهص الراجُت و اإلادًىهُت للدولت، و بالخالي هرا اإلاحزان ٌلىع خسهت جدفم زؤوض اللملُاث التي جم

 ألامىاٌ للدولت.

 اوع:اشاث جدفق الاشدثماز ألاحىبي املباشس على ميزان الخدماث و باقي الخحويالث: -0

الث      الجصائس طمً كىصس صافي دزل اإلاالُت هلى الخازج الري ًىفرها اإلاظدثمسون ألاحاهب في حسجل الخدٍى

الث اإلاالُت ئلى الخازج و هي  اللىامل في محزان اإلادفىكاث الجصائسي ، وللد سجلذ الجصائس خسهت في الخدٍى

 2كىائد لالطدثمازاث ألاحىبُت اإلاباػسة اإلاخىاحدة بها.

                                                           
1
(،مرهسة ملدمت طمً مخؼلباث هُل 1111-1441،ئكداد همىدج كُاس ي للجصائس في الفترة ) ؤثس الخغيراث الاقخصادًت على الاشدثماز ألاحىبي املباشسزالص الهام،  

 .14،ص1110-1111ػهادة ماطخحر ،في الاكخصاد اللُاس ي ،حاملت أم بىاقي ،

.11مسحم طبم ذهسه ،صزالص الهام،
2
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 سفي )البى:ي(.املطلب الثاوي:اوع:اشاث جدفق الاشدثماز ألاحىبي املباشس على القطاع املالي و املص

م الىطاػت  ئن وحىد الاطدثمازاث ًخؼلب وحىد هـام مالي و مصسفي فلاٌ، و حشجُم الاطدثماز ًيىن كً ػٍس

ً و اإلالسطحن و ٌلمل كلى الخىحُه ألامثل لألمىاٌ اإلاخىفسة لالطدثماز,فسهبت  ً و اإلاظدثمٍس اإلاالُت بحن اإلادزٍس

ما واهذ هحر مهُئت إلاىاحهت اإلاىافظت ولرا فخدذ أمام الظلؼاث الجصائُت في جددًث كؼاق  اإلاصازف بلد 

م جلدًم اللدًد مً  ت مالئمت كً ػٍس الاطدثمازاث ألاحىبُت اإلاباػسة اإلاجاٌ مً أحل جىفحر بِئت اطدثماٍز

 1.الخدفحزاث بهدف الىصٌى ئلى هـام مالي فلاٌ

 

 قخصادي و الدشغيل.املطلب الثالث:اوع:اشاث جدفق الاشدثماز ألاحىبي املباشس على الىمو الا

 

 اوع:اشاث جدفق الاشدثماز ألاحىبي املباشس على الىمو الاقخصادي:-1

مخؼىزة أو هدُجت همى ملحىؾ في كد ًأحي الىمى الاكخصادي مً زالٌ ئجباق أطالُب فىُت و جىىىلىحُت       

 كىاصس ؤلاهخاج اإلاسخلفت  مثل الىمى في كىصس اللمل أو زأض اإلااٌ البؼسي.

ًخؼلب همى كؼاكاث اليؼاغ الاكخصادي ألًت دولت وحىد زؤوض ألامىاٌ حظدثمس فيها ، لخلم كُمت لرا 

مظافت جدكم بها الدوزة الاكخصادًت ،هما ًجب أن جىافم زؤوض ألامىاٌ اإلاظدثمسة هره وحىد جلىُاث 

م للىاجج ا إلادلي في لدولت و بالخالي جىىىلىحُت دكُلت في ؤلاهخاج اإلاحزان الخجازي ، الري ًإدي ألى الىمى الظَس

ل ًخم حلبئت اإلادزساث اإلادلُت و حلب  الىصٌى ئلى الخىمُت الاكخصادًت اإلاخياملت هما أن هرا الخمٍى

م جىفحر مىار اطدثمازي مالئم الري طُدفص جدفم زؤوض ألامىاٌ بظبب  الاطدثمازاث ألاحىبُت اإلاباػسة كً ػٍس

 ي ٌظد فجىة مىازد الدولت اإلاظُلت.و حىد مظخىي كالي مً مخؼلباث زأض اإلااٌ الر

 الدشغيل.اوع:اشاث جدفق الاشدثماز ألاحىبي املباشس على  -1

سجبؽ جدلُم ملدالث حلخبر البؼالت تهمِؼا احخماكُا و ؿاهسة مسطُت في الاكخصادًاث الىػىُت اإلاسجبؼت  ٍو

، و ال جدلم ملدالث  ل مىسفظت للبؼالت بخدلُم ملدالث همى كادزة كلى امخصاص اللىي اللاػلت كً اللم

ت  م الاطدثماٍز ل الالشم للمؼاَز الىمى ئال بخيامل اإلادزساث اإلادلُت مم زؤوض ألامىاٌ ألاحىبُت للىصٌى ألى الخمٍى

 2التي جىفس مىاصب ػول لألًدي اللاملت اإلادلُت.

 

 

 

 

 

 

                                                           
م واوي،  ت ،بحروث،ص،الؼبلت ألاولى، الاشدثماز ألاحىبي املباشس و الخىافصيت  الدوليتكبد الىٍس .114مىخبت خظً اللصٍس

1
  

م واوي .310، مسحع شبق ذكسه ،ص  كبد الىٍس
 2
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 خاجمت الفصل:

،خُث هي باليظبت للمإطظاث هما  الخىافظُت أصبدذ ظعى وليهما لخدظحن وطلُتهما حباليظبت للدٌو

الخىافظُت زهم أن الاكخصادًحن و الهُئاث الاكخصادًت الدولُت لم ًخفلىا كلى حلٍسف مىخد للخىافظُت، و 

دودًت اإلاإطظاث و كدزتها كلى اكخدام ألاطىاق الدولُت و في كُاطها ،التي حلخبر هدُجت إلاس اإلاإػساث اإلاخلللت 

 الصمىد في وحه اإلاىافظحن.

فظُت حظاكد كلى الخلسف كلى ألاوطاق اإلالازهت للدٌو بما ًمىً اإلافاطلت بُنهم، والخلسف كلى هلاغ فالخىا

اللىة و الظلف في اإلاىار الاطدثمازي ليل دولت كلى خدي، وهرا ما ًفظس وحىد كالكت بحن جسجِب مسخلف 

س الخىافظُت و بحن ما   مً الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس. ه حظخلؼبالدٌو في جلاٍز



 

 

 

 

 

  

  

 



 الفصل الثالث:                                                                دراسة سوق الهاتف النقال
 

40 
 

 جمهيد

                

 ملىافعةاغات الهامة، ورلً بفظل اهفحاخه غلى اػحبر كؼاع الهاثف الىلاٌ في الجضائش أخذ اللؼٌ    

 رات و إمياهُات محىىغة.لين بيل ما ًدملىهه مً مضاًا و خبحلباله ملؤظعات أحىبُة بشيل محػاماظو الاحىبُة 

شير واكؼ املؤظعات )حاصي ،أوسٍذو،مىبلِغ( إلى أن هىان ثباًً بُنهم في مخحلف البُاهات  َو

اد  خصتها العىكُة. ػلىمات الي  جعاغذ ول واخذ  منهاملاو   في الشفؼ مً ثىافعُتها و ٍص

وفي هزا الفصل ظىداٌو مػشفة الظشوف الي  ظاهمد في بشوص مؤظعة مىبلِغ وهُف ظاغذت 

حدلُل ثىافعُة لالحصة العىكُة همؤشش غلى ظعات ألاحىبُة في سفؼ ثىافعُتها مػحمذًً في رلً  املؤ 

 مؤظعة مىبلِغ مؼ مثُلتها )حاصي و أوسٍذو(.
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 الخعريف مخعاملي الهاجف الىلال في الجسائراملبحث ألاول:

 

 الجسائر في الىلال الهاجف خدمت بمخعاملي الخعريف -1

 ة اثصاالت الجضائش همؤظعة معحللةهشت مؤظعظ ُة،حىبكؼاع الاثصاالت غلى املىافعة ألا  فحذب            

خُث اظحدىرت مىه  مؤظعة مىبُلِغ هأٌو مؤظعة لخذمات الهاثف الىلاٌ في الجضائش، خلالححفشع غنها ال 

 .املؤظعات الثالذ غلى ظىق الهاثف الىلاٌ

 مؤسست حازي و هييلها الخىظيمي : املطلب ألاول 

لُة30اظحغالٌ خذمات الهاثف الىلاٌ في ثدصلد حاصي غلى سخصة              وأػللد شبىتها في   2001حٍى

 .2002 فُفشي  15

ثمىذ الششهة جشىُلة  ,2015نهاًة  فيملُىن مشترن  17بأهثر مً الاثصاالت ششهة سائذ  في مجاٌ وهي جػحبر 

جغؼي ؛ و املظافةهد والخذمات رات اللُمة إلاهتر  م،بعاملالذفؼ  في مثلحواظػة مً الػشوض والخذمات ث

والًة مىز نهاًة  48هما ثحىفش خذماتها للجُل الثالث مً  ٪ مً العيان غلى وامل التراب الىػن ،95حاصي 

2016. 

 وفُما ًلي ظىف هلىم بػشض هُيل ثىظُم  ملؤظعة حاصي.

 

 (Djezzy) مؤسسة انتنظيمي انهيكم (:III-01) رقم انشكم

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .للمؤسست الداخليت الوزائم على باالعخماد تالطالب إعداد مً :املصدر

 

 العام املدًر الرئيس

 العامت إلادارة
 

  إلادارة
 

 العامت الوسائل

 ألامً
 

 البشريت املوارد

 اللاهووي املسدشار

 الخجاريت املدًريت

لدسويما   

  املبيعاث

 العالكاث العامت

املاليت املدًريت   

اث   املشتًر

  املحاسبت

الخأمينعائد   

 مدًريت العملياث 

 اللسم الخلني

 الخىىولوحيا

 خدمت السبائً
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 غملها، ظشوف خعب آلخش خين مً ًحغير (Djezzy)ملؤظعة  الحىظُم  الهُيل أن إلى إلاشاس  ثجذس

 غلى بحػذًالت لللُام رلً دفػها ولما حذًذ  ومىحجات لػشوض وابحياسها مشترهيها وغذد سكم أغمالها صاد فيلما

ات غلى الػامة إلاداس  ششفج، و الحؼىسات هزه ملعاًش  الحىظُم  هُيلها   1:ةالحالُ املذًٍش

ة هزه ثظم :العملياث مدًريت 1-  في الحلىُة ألاهظمة لجمُؼ الحعً العير غً املعؤوٌ الحلن  اللعم املذًٍش

 وثلذًم ابحياس في املعحخذمة الالصمة الحىىىلىحُا ثىفير غلى ٌعهش الزي الحىىىلىحُا كعم إلى إطافة املؤظعة،

 كاغذ  في والحدىم الػمالء وػلبات شياوي  بمػالجة يهحم الزي الضبائً خذمة وكعم الجذًذ ، الػشوض

 .بهم الخاصة املػلىمات

ة هزه ثحيىن  :املاليت مدًريت 2-  ثىفير املهام هزه أهم مدذد ، بمهام كعم ول ًخحص أكعام رالرة مً املذًٍش

ل ات ليل الالصم الحمٍى ة امليزاهُات إغذاد إلى إطافة املؤظعة، ومصاٍسف الفىاثير وجعذًذ املذًٍش  العىٍى

 .وغيرها الذاخلُة واملشاحػة الجشد بػملُات واللُام اللُىد وجسجُل

 شبه وما املىحبُة الحجهيزات وصُاهة ثىفير غلى ٌعهش الزي الػامة الىظائل كعم مً إلاداس  ثحيىن   :إلادارة 3-

 املىاسد كعم إلى إطافة املؤظعة، داخل واملمحليات ألافشاد وظالمة أمً غلى ٌعهش الزي ألامً وكعم رلً،

ة بُة الذوسات وثىظُم ألاحىس  إغذاد) بمىظفي املؤظعة يهحم الزي البشٍش  التركُة بػملُات واللُام الحذٍس

 باألمىس  يهحم الزي اللاهىهُين املعخشاٍسً كعم وأخيرا (الخ... الػاملين وثدفيز الخاسجي والحىظُف الذاخلُة

 ومحابػة للمؤظعة، الذاخلي بالىظام الخاصة اللاهىهُة الىصىص وإغذاد الاظخشاسات هحلذًم اللاهىهُة

 .الخاسحُة وألاػشاف املؤظعة بين ثيشأ كذ الي  واملىاصغات اللظاًا

ة أهم حعخبر :الخجاريت املدًريت 4-  هزه ثحمثل مدذد ، مهام كعم ليل أكعام رالرة مً ثحيىن  باملؤظعة، مذًٍش

 :ًلي فُما ألاكعام

م كعم-  بدىذ وإحشاء الػمالء، وسغبات خاحات غلى والحػشف وثدلُله العىق  بذساظة يهحم والزي الخعٍى

م ش ثصمُمباإلطافة إلى  الخعٍى  . ثىصَػها وهُفُة وجعػيرها لػمالئها املؤظعة ثلذمها الي  الػشوض وثؼٍى

 املباشش . وغير املباشش  البُؼ هلاغ غلى وإلاششاف املؤظعة وخذمات غشوض ببُؼ يهحم الزي املبُػات كعم-

ض إلى ٌععى الزي الػامة الػالكات كعم- ة جػٍض مػها  املحػامل ألاػشاف مؼ (Djezzy)مؤظعة غالكات وثلٍى

ل بحخؼُؽ اللعم هزا ًلىم ( هما غيرهمء، و الػمال، ملىصغين، ااملىسدًً ،الحيىمة)  الاححماغُة ألاوشؼة وثمٍى

ة والثلافُة اطُة والىىادي والخيًر ششف ًىظم هما املدلُة، الٍش  .والصالىهات وامللحلُات املػاسض غلى َو

 الخىظيمي وهييلها ( Ooredoo)أوريدو مؤسستاملطلب الثاوي: 

خُة،الىػىُة  فشع مً الششهة أوسٍذو مؤظعةجػحبر  خصلد غلى الشخصة الثاهُة  لالثصاالت اليٍى

ملُاس دوالس 1ملُىن دوالس و اغحمذت في بذاًة اهؼالكها غلى اظخثماس كذس ب 241الظحػماٌ الهاثف الىلاٌ بلُمة 

م مىحجاتها باظم هجمة  03 خالٌ وغيرت  ،2004أوت  25في ظىىات باظحػماٌ ثلىُات خذًثة و بذأت بخعٍى

ة مؤخشا لحصبذ أوسٍذو أبحذاءا مً   .2013دٌعمبر 31غالمتها الحجاٍس

،  (Djezzy)   مؤظعة  في مثُله مؼ بػُذ خذ إلى ًخشابه ثىظُم  هُيل  ( Ooredoo)ثخبنى ششهة

 :Ooredoo وفُماًلي شيل ًبين الهُيل الحظُم  لششهة 

 

                                                           
. 041جابر سطحي،مرجع سبق ذكره ،ص 

1
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 ( Ooredoo) مؤسست الخىظيمي الهييل (:III-02) ركم الشيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .للمؤظعة الذاخلُة الىرائم غلى باالغحماد ةالؼالب إغذاد مً :املصذس

ات غلى الػامة إلاداس  ششفج خُث   1:الحالُة املذًٍش

ة املشاول ثحابؼ  :إلاداريت املدًريت -أ  :مً وثحيىن  باإلداس ، الخاصة الشؤون وول إلاداٍس

 . للمؤظعة الذاخلُة بالشؤون مهحت :والحىظُم الشؤون مصلحة -

 . الششهة داخل واملمحليات ألافشاد وظالمة أمً غلى جعهش :ألامً مصلحة -

ة املىاسد مصلحة - ب والحىظُف باملىظفين، املحػللة باألمىس  الاهحمام مهمتها  :البشٍش  وإغذاد والحدفيز والحذٍس

 .وغيرها ألاحىس 

ة أهم وهي : الخجاريت املدًريت -ب م الخاصة ألامىس  بيل ثحىفل بالششهة مذًٍش  :مً ثحيىن  واملبُػات، بالخعٍى

م مصلحة - م غلى املصلحة هزه جششف  :والاثصاٌ الخعٍى شها، ومشاكبتها والخذمات الػشوض جعٍى  وثؼٍى

 .املحاخة الىظائل بيل وثشوٍجها الجذًذ  باملىحجات الضبائً إغالم إلى باإلطافة

 معحىي  غلى ثحم الي  أو الىواالت معحىي  غلى ثحم الي  ظىاء الششهة، مبُػات بيل ثحىفل  :املبُػات مصلحة -

 .املباشش  غير البُؼ  هلاغ

ة هي  :املاليت مدًريت -ج ل غً املعؤولة املذًٍش ؼ ول ثمٍى  :هما مصلححين مً ثحيىن  الششهة، واظخثماسات مشاَس

ل الشغاًة مصلحة - ل ثلىم  :والحمٍى ؼ بحمٍى  .  بالششهة الخاصة الاظخثماسات وثشوٍج املشاَس

  وجغُيرها وجػذًلها ثؼبُلها غلى والػمل بالششهة الخاصة الاظتراثُجُات وطؼ مهمتها  :الاظتراثُجُات مصلحة -

 .واملىافعة العىق  ظشوف ثملُه ما خعب

                                                           
1
 .041 سطحي ، مرجع سبق ذكره، ص جابر 

 انعامة اإلدارة

 إلاداريت املدًريت

 الشؤون مصلحت

موالخىظي  

 ألامًمصلحت 
 

 املواردمصلحت 
 البشريت

لخجاريتا املدًريت  ا 

مصلحت 

الدسويم و 

 الاجصال

 مصلحت  املبيعاث

  املاليت املدًريت

 الرعاًت مصلحت

 والخمويل

 مصلحت
 الاستراجيجياث

 شروعاثامل مدًريت

 جىىولوحيا مصلحت
 الشبىت

 هظام مصلحت

 املعلوماث

 خدمت مصلحت

 السبائً
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 :خالٌ مً ورلً الششهة، مششوغات ول ومحابػة وثخؼُؽ بذساظة مهحت :املشروعاث مدًريت -د

ش ابحياس في املعحخذمة الحىىىلىحُا ثىفير غلى عهشج  يوال :الشبىة ثىىىلىحُا مصلحة -   الجذًذ  الػشوض وثؼٍى

 .والػمالء واملىافعة بالعىق  الخاصة املػلىمات وثدلُل ودساظة حمؼ مهمتها  :املػلىمات هظام مصلحة -

ٌ  وإًجاد وشياويهم الضبائً بمشاول املصلحة هزه مهحت  :الضبائً خذمة مصلحة -  .لها املمىىة الحلى

 ( Mobilis ) الخىظيمي موبيليس وهييلها مؤسست املطلب الثالث:

ة جػذ الششهة  فشع مً فشوع اثصاالت الجضائش وهي معحللة في كشساتها املالُة مىبُلِغ الجضائٍش

ظهم 1000ًلذس سأط مالها بمائة ملُىن دًىاس حضائشي وهى ملعم غلى معاهمة  والاكحصادًة، وهي ششهة 

 دج.100000كُمة العهم الىاخذ 

 و الشيل الحالي ًبين الهُيل الحىظُم  ملؤظعة مىبُلِغ.

 مىبيهيس نمؤسسة انتنظيمي انهيكم (:III-00) رقم انشكم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .للمؤظعة الذاخلُة الىرائم غلى باالغحمادة الؼالب إغذاد مً :املصذس

 

 العام املدًر الرئيس

 البشريت املوارد مدًريت

 املاليت مدًريت
 

 والاجصال العالمت مدًريت

 إلاستراجيجيت مدًريت
 

 املعلوماحي الىظام مدًريت
 

 الشرهت صفلاث مدًريت

 الجهويت املدًرياث

 (مدًرياث8) 

 املوارد ) مسدشاريً عدة مً مىون  :الدًوان

 الجودة الخلىيت، اللاهوهيت، البشريت،

 إلى باإلضافت (املاليت الشاملت،الدسيير،

 العامت املساعدة
 

 :الداخليت الشؤون كسم

 العامت الشؤون مدًريت -

 والىوعيت املراكبت مدًريت-

 :العموميت السوق  فسم

 الدسويم مدًريت -

 والبيع الخوزيع مدًريت -
 املشترهين خدمت مدًريت -

 والخدماث الشبىت جلىياث كسم

 الشبىت وجطوير الهىدست مدًريت -

 الخىميت مدًريت -
 الصياهت مدًريت -
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 الهاثف الىلاٌ املباشش إلى العىق ألاحىب   بعبب دخٌى مؤظعات الاظخثماس  ثجذس إلاشاس  إلى أهه 

ة و بمىافعة شذًذ  أحبر مؤظعة مىبلِغ غلى إحشاء جػذًالت في هُيلها الحىظُم  .  الجضائٍش

 جحليل أزر الاسدثمار ألاحىبي في سوق الهاجف الىلال على جىافسيت مؤسست موبليساملبحث الثاوي:

 حغطيت السوق للمؤسساث الثالر وحشىيلت مىخجاتها و أسعارهااملطلب ألاول:

 ت السوق باليسبت للمؤسساث الثالرحغطي -1

 وهُفُة ثىصَػها غلى والًات الىػً.إلى جغؼُة العىق مً ػشف املؤظعات الثالرة  فُماًلي ظيحؼشق 

  ؤسست حازي م 1-1

ٌ  ًىضح  .وواالت مؤظعة حاصي و غذدها في الجضائش الحالي لىا هزا الجذو

 

 الجسائر في حازي  ملؤسست حغطيت السوق  : (III-1حدول ركم )

 الصحشاء الىبري  شماٌ الصحشاء الشماٌ  املىاػم 

 املغشب الىظؽ الششق   غذد الىواالت

36 49 35 

 املغشب الىظؽ الششق      

7 4 3 

4 

Source: www.Djezzy, publie le 20/08/2017, consultée 13/01/2019 page 13. 

            

بعبب وحىد  %87وواالت مؤظعة حاصي ثحىاحذ في الشماٌ بيعبة  ًخبين مً الجذٌو أن إحمالي                 

في الصحشاء الىبري أما  %10وعبة ه هثافة ظياهُة هبير  في هزه الجهة، أما شماٌ الصحشاء ثحىاحذ ب

 أسبؼ وواالت فلؽ.فىالخظ وحىد 

 مؤسست أوريدو: -1-2

ووالة خاصة باوسٍذو و ًحم مً خاللها الحػامل  107 ملش ميىن مً 538غذد ملشات أوسٍذو  ًبلغ

لة مباشش  مؼ الػمالء  فظاء خاص بخذمات أوسٍذو. 345مدل غادي، vip ،83مدالت  3، بؼٍش

 

 ؤسست موبليسم -1-3

 ثىصَؼ وواالت مؤظعة مىبلِغ غبر ول والًات الىػً. ٌػشض الجذٌو الحالي

 

  موبيليس ملؤسست حغطيت السوق  : (III-02حدول ركم )

 الىاخُة  املدًرياث

 الىظؼى

 كسىطيىت بشار وهران  الشلف  غىابة  ظؼُف وسكلة

 عدد

 الوواالث

37 20 21 19 24 23 11 22 

Source: www.mobilis, publie le 20/08/2017, consultée 13/01/2019. 
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ٌ مً    177هالخظ أن مؤظعة مىبلِغ اظحؼاغد أن ثظؼ شبىة ثىصَػُة ميىهة مً  أغاله الجذو

ووالة هزه ألاخير  ثىخشش غبر ول والًات الىػً مً أحل أن ثيىن مؤظعة مىبلِغ غىذ خذمة غمالئها في 

 الىكد املىاظب. 

 

  حشىيلت مىخجاث و أسعار املؤسساث الثالر: -2

 ٌ  يل مؤظعة و أظػاس البػع منها.الخاصة باملىحجات  غلىالحػشف  فُماًلي ظىداو

 حازي مؤسست  -2-1

 :مؤظعة حاصي فُما ًليثحمثل غشوض 

مىً أن 1ن إحشاء املياملات مً تروى مً خالٌ هزا الػشض ٌعحؼُؼ املش: " BAYNAعرض "حازي   "  - دج ٍو

 ما ًبِىه أهثر الجذٌو الحالي:غذ  مشات ، وهى دج 45ٌػبئ الشصُذ إبحذاءا مً 

 BAYNAمساًا و أسعار عرض حازي  : (III-03حدول ركم )

 العػش الخذمة

دة  دج300 ظػش الشٍش

 أًام7دج ليل الشبيات ملذ  50 الشصُذ الترخُبب 

 ثىاوي5دج/1 مياملات وػىُة

 دج5 وػىُةSMSسظائل 

 MO1دج/5 الاهترهد

 دج100 ظػش الحدٌى إلى هزا الػشض
Source: www.Djezzy , publie le 20/08/2017, consultée 13/01/2019. 

 

ٌ  في مبين هى هما مخحلفة صُغ رالذ الػشض هزا ًظم  :SMART"حازي " عرض -  .أدهاه الجذو

 SMARTمساًا و أسعار عرض حازي  : (III-04حدول ركم )

 SMART (S) SMART (M) SMART (L) 

 ظا24/24 مدذود  غير ظا24/24 مدذود  غير ظا24/24 مدذود  غير  حازي  هحو املياملاث

 باقي هحو املياملاث

  الشبياث

 دكُلة 600 دكُلة 360 دكُلة 120

 مجاها دكُلة 30 مجاها دكُلة 30 دج 300 :ب دكُلة30 الخارج هحو املياملاث

 GO GO8 GO14 3 الاهترهذ

 دج3300 دج 2200 دج 1300 الشهري  الاشتران
Source: www.Djezzy , publie le 20/08/2017, consultée 13/01/2019. 
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الجذٌو  في غشطها ًمىً ،هزا الػشض صالح ملذ  شهش وله رالذ صُغ مخحلفة "Millenium ":حازي  عرض -

 الحالي:

  Millenium  مساًا و أسعار عرض حازي  : (III-05حدول ركم )

 Millenium 1200 Millenium 2300 Millenium 3400 

 مدذود  غير مدذود  غير مدذود  غير حاصي  هدى املياملات

  اللصير  هدى الشظائل

SMS حاصي  هدى 

 مدذود  غير مدذود  غير مدذود  غير

 دج 6000 دج 3000 دج 1500 الشبيات باقي هدى املياملات

 GO 4 GO 10 GO 1.5 الاهترهد

 دج 2300 دج 3400 دج 1200 الشهشي  الاشتران

 هدى اللصير  الشظائل

 الخاسج

 دج 14 دج 14 دج 14

 

 باقي هدى املياملات ظػش

 الشبيات

 راهُة 30 /دج 4.99 راهُة 30 /دج 4.99 راهُة 30 /دج 4.99

Source: www.Djezzy , publie le 20/08/2017, consultée 13/01/2019 

         

غشض ، BUSINESS غشض حاصي  ،  INFINITY باإلطافة إلى مجمىغة مً الػشوض ألاخشي هػشض حاصي   

 1وغيرها.liberty  حاصي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .WWW DJEZZI.COMطالع اهثر ًرجى مراحعت املوكع :لل 1
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 أوريدو ؤسستم -2-2

 ثحمثل غشوض مؤظعة أوسٍذو فُما ًلي:

 ومً بين غشوض الذفؼ املعبم ماًلي: :عرض الدفع املسبم -أ

 هزا الػشض. مضاًا وأظػاس الجذٌو أدهاه ًىضح لىا مخحلف  : " MAXY Hayaعرض -

 " Maxy Haya " عرض وأسعار مساًا : (III-06ركم )حدول 

 Maxy Haya 1000 Maxy Haya 2000 Maxy Haya 3500 

 دج 200 دج 200 دج 200 الدشغيل جياليف

 دج 3500 دج 2000 دج1000 الشهري  الاشتران

 هحو ملجاهيتا املياملاث

 أوريدو

 ظا 24/ 24 ظا 24/ 24 09:00 إلى 21:00

 باقي هحو املياملاث

 الشبياث

 دج 3500 دج 2000 دج 1000

 GO 4GO 10 GO 1.5 املهدى الاهترهذ حجم

 راهُة /دج 0.167 راهُة /دج 0.167 راهُة /دج 0.167 املياملاث سعر
Source: www.Ooredoo , publie le 20/08/2017, consultée 13/01/2019 

 

 ما ًلي:فُض الذفؼ البػذي ثحمثل مضاًا وأظػاس غش   :البعدي الدفع عرض -ب

 

 املحدودة الصيغت ذاث البعدي الدفع عرض وأسعار مساًا : (III-07حدول ركم )
 One 1500 One 2200 One 4000 

 4000 2200 1500 الشهشي  الاشتران

 :18 00إلى 06:00 مً دج 1 راهُة30دج/ 4 املياملات ظػش

 06:00 إلى 22:00 مً دج 1 أو

 18:00 إلى 06:00 مً دج0

 06:00 إلى 22:00 مً دج 0 أو

 باقي هدى املياملات سصُذ

 الشبيات

 دج4000 دج2200 دج3000

smsدج 2 دج 4 دج 5 الىػىُة الشبيات هدى 

sms14 14 14 الذولُة الشبيات هدى 

 دج10 دج10 دجMMS  10الىظائؽ  محػذد  سظائل

 MO 1 GO 2 GO 500 املهذي الاهترهد حجم

 راهُة 30 /دج2 راهُة 30 /دج 3 راهُة 30 /دج 4 الشبيات ول هدى املياملات ظػش

Source: www.Ooredoo , publie le 20/08/2017, consultée 13/01/2019. 
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 :ثحمثل غشوض مؤظعة مىبلِغ فُما ًلي: موبيليس ؤسستم -2-3

باملجان و بصفة غير مدذود   ثصاٌ فُما بُنهمًمىذ هزا الػشض إلامياهُة للمحػاملين لال : جموعتملعرض ا -أ

 ول أًام ألاظبىع ، والجذٌو أدهاه ًىضح أظػاس هزا الػشض.

 باملؤسساث: مساًا وأسعار عرض املجموعت الخاص  (III-08حدول ركم )

 

 ألاسعار  الخدماث 

 مجاوي معحدلات الخشغُل

 مجاوي مىغةملجاملياملات داخل ا

 دج / الذكُلة 3,5 املياملات هدى مىبُلِغ

 دج /الذكُلة 5,2 املياملات هدى الشبيات ألاخشي الثابد و الىلاٌ

 دج 3,5 الشظائل اللصير  هدى مىبُلِغ

 دج 5,2 الشظائل اللصير  هدى الشبيات ألاخشي 

 دج 14 الشظائل اللصير  هدى الذولي
Source: www.Ooredoo , publie le 20/08/2017, consultée 13/01/2019. 

 

أحل أن ثلب  مىبلِغ سغبات غمالئها و إلاسثلاء بمىحىحاتها ،غشطد هزا من  :(Win Pro 4G)عرض  -ب 

 .WIN PRO 4G الشابؼ و الجذٌو أدهاه ًىضح أظػاس غشضالجُل الػشض الزي ًحماش ى مؼ 

 

 الخاص باملؤسست. Win Pro 4G عرضأسعار : (III-09حدول ركم )
 Pro 4G 2200 Pro 4G 3300 Pro 4G 4400 

 20:00 إلى 07:00 مً دج0 مىبُلِغ هدى املياملات

 07:00 إلى 20 مً دج5:09

 ظا 24/24دج 0 ظا 24/24دج 0

 دج 5.09 دج 5.09 دج 5.09 الشبيات باقي هدى املياملات ظػش

 دج1.02 دج1.02 دج1.02 مىبُلِغ ظػش هدى

 دج4.07 دج4.07 دج4.07 الىػىُة الشبيات ظػش هدى

 دج10.17 دج10.17 دج10.17 دج 10.17 دج 10.17 دج 10.17 الخاسج ظػش هدى 

 دج10.17 دج10.17 دج10.17 دج 10.17 دج 10.17 دج 10.17 املشئُة املياملات

 دج10.17 دج10.17 دجmms 10.17 دج 10.17 دج 10.17 دج 10.17 مىبُلِغ هدى

 /شهش4400 دج/شهش3300 دج/شهش2200  الشهشي  الاشتران

ٌ  مجاهُة                                   Ouedkniss, Algérie  Tender, Kompass, LinkedIn, presse Algérie املىاكؼ إلى الذخى

Source: www.mobilis, publie le 20/08/2017, consultée 13/01/2019. 
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 لهزا الػشض رالرة ششائذ ًىضحها الجذٌو الحالي: (Win 4G):عرض  -حـ

 الخاص باملؤسست. Win 4G:أسعار عرض  (III-10حدول ركم )
 Win 4G 1800 Win 4G 2500 Win 4G 4000 

 ظا24/24دج 0 17:30إلى 21:30دج مً 3 12:30 إلى 21:30 مًدج 0 مىبُلِغ هدى املياملات

دة ششاء غىذ مهذي سصُذ  دج 500 دج 500 دج 500  الشٍش

 - مفظلة أسكام 3 مفظلة أسكام 3  مىبلِغ هدى املفظلة ألاسكام

 شهش ول ظاغات 8 شهش ول ظاغات5 شهش ول ظاغات 3  الشبيات باقي هدى املياملات املجاهُة

 شهش ول دج500 شهش ول دج 250 شهش ول دج 250  الذولي الشهشي  الشصُذ

 شهش ول GO 15 شهش ول GO 8 شهش ول  GO5 الاهترهد مً الشهشي  الشصُذ

sms مىبُلِغ هدى مجاهُة Sms100  ول شهش Sms200غير مدذود  ول شهش 

 راهُة / دج 0 راهُة / دج 2.5 راهُة / دج 2.5  مىبلِغ هدى املياملات ظػش

 راهُة / دج 2.5 راهُة / دج 2.5 راهُة / دج 2.5  الشبيات باقي هدى املياملات ظػش

 دج0 دج1 دج1 هدى مىبُلِغsmsظػش 

 دج3 دج3 دج3 الىػىُة الشبيات هدىsmsظػش 

 دج10 دج10 دج10 الخاسج هدىsmsظػش 

 دج0 دج0 دج0 الخشغُل ظػش

 دج1000 دج1000 دج1000 والذولي املدلي الظمان مبلغ

 دج/شهش4000 دج/شهش2500 دج/شهش1800 الشهشي  الاشتران

Source: www.mobilis, publie le 20/08/2017, consultée 13/01/2019. 

 

 اث الثالرلمؤسسل الحاليت وألاسعار العروض بعض ملارهت :ويالثااملطلب 

ألاحىب   الاظخثماس ؤظعة املدلُة )مىبلِغ( مؼ مؤظعات لظىلىم بملاسهة بػع الػشوض الحالُة مل       

 ( الػاملة في ظىق الهاثف الىلاٌ.واملباشش )حاصي و أوسٍذ

 لجازي  " La Line"ملوبيليس وعرض " La WIN 3G"عرض بين امللارهت -1

، في ملابل 2016بصُغ مخحلفة في شهش فُفشي    LA Lineمؤظعة حاصي بػشض مىحىحها الجذًذ  كامد    

ل  la win 3gكامد مىبلِغ هي ألاخشي بؼشح غشض رلً  و لىً بصُغ   la lineل لػشض و املمار 2016في أفٍش

 مخحلفة، وهزا ما ًمىً ثىطُده مً خالٌ الجذٌو الحالي:

 " La Line" عرض و " La WIN 3G" عرض أسعار بين امللارهت : (III-11حدول ركم )

 La WIN 3G La Line 

 دج5 دج5 الشبىة هفغ هدى املياملات ظػش

 دج5 دج5 الشبىة خاسج املياملات ظػش

 دج3.5 دج1 الشبىة هفغ هدى

  دج5 دج3 الشبىة خاسج

 دج14 دج10 الىػً خاسج sms ظػش

 دج2000 دج1000 املذفىع الظمان مبلغ
 .موبيليس و حازي  للمؤسست الرسمي املوكع على باالعخماد الطالبت إعداد مً :املصدر
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 LA LINE ًلذم مضاًا أفظل مً غشض   la win 3Gمً خالٌ امللاسهة بين الػشطين هالخظ أن غشض     

مً خُث ألاهترهِد و غذد ظاغات املياملات هدى باقي الشبيات باإلطافة إلى غذد الشظائل اللصير  هدى هفغ 

 .  LA LINE أكل منها في غشض   LA WIN3G املياملات هدى الخاسج  في غشض هما أن الشبىة ، 

مً أحل  الزي كذمحه حاصي و رلً  LALINEحاء هشد فػل غلى غشض    LA WIN 3Gوبالحالي غشض 

اد  مبُػاتها و بالحالي سفؼ خصتها العىكُة .  ٍص

 "DJEZZY Millenium "عرض ملوبيليس و "La WIN 4G"عرض بين امللارهت -2

 (دج 3400و  2300 ،1200) بصُغ محمثلة  "DJEZZY Millenium" كذمد مؤظعة حاصي غشطها         

كذمد مؤظعة مىبلِغ  2017ماي 9وفي غلى الحىالي،    GO   ،15GO، GO 10 4 ، ااهترهد كذسه بأحجام

  غشطها 

"La WIN 4G"( 3500دج،2000دج،1300بصُغ مخحلفة.)دج 

 الجىاهب، مً خالٌ هزه الػشوض ومً خالٌ ملاسهتها هجذ أن هزًً الػشطين محمارلين في الػذًذ

اهما في حجم ألاهترهد امللذم اخحالف بُن مؼ وحىدألاظػاس و املضاًا ، خُث مً  La، وحاء غشض مىبلِغ شهٍش

WIN 4G   غشضػشخها  غىذ  هشد فػل غلى الػشض امللذم مً ػشف مؤظعة حاصي  millenium.  

 MAXY HAYA " DJEZZY " "SMART" وعرض ملوبيليس "La WIN MAX" عرض بين امللارهت -3

 ماحجأب دج 3500 2000 1000 مخحلفة، صُغب " MAXY HAYA"الجذًذ غشطها أوسٍذو مؤظعة كذمد

 DJEZZY،هما كامد مؤظعة حاصي بؼشح غشطها  الحىالي غلى GO10 و4GO و 1.5GO ت بكذس  اهترهد

SMART  3 ثلذس اهترهد ماحجأب دج، 3300 و 2200 و 1300 مخحلفة  صُغبثالرة  2017ماي  28فيGO 

  . الحىالي غلى14GO و 8GOو

 ثم الزي بمىبُلِغ الخاص La WIN 4Gبُػات غشض ػىغ هزًً الػشطين بشيل ظلب  غلى مإو        

فلامد مؤظعة  ها.ىافعيم بػشوض ملاسهة أكل اهترهد حجم ٌػؼي فهزا الػشض ،2016 ماي  شهش في غشطه

مىبلِغ بئحشاء بػع الحػذًالت في غشطها مً خالٌ إدساج بػع املضاًا ألاخشي أفظل مً غشوض مىافعها 

بصُغ مخحلفة  2017اهحىبش 19في WIN MAX    LAكامد مؤظعة مىبلِغ بحلذًم الػشض الجذًذ خُث 

 والحالي:

ا اهترهد 5GOإلى باإلطافة .La WIN MAX"  1300"  صُغة-   .شهٍش

ا اهترهد 8GOإلى باإلطافة La WIN MAX"  2000"  صُغة-   .شهٍش

ا اهترهد 15GOإلى باإلطافة  La WIN MAX"  3500"  صُغة -   .شهٍش

 إلى مىبُلِغ بمؤظعة ذفؼاظحؼاع أن ً MAXY HAYAوأوسٍذو SMART DJEZZY  حاصي ول مً  غشضإن 

إطافة املياملة املجاهُة في الصُغ ،هما أن حجم   مؼ "MAX " ولمة بئطافة اللذًم غشطها اظم جػذًل

 La WIN"حاء غشض لذ ف، وهىزا ألاهترهد املهذي أغلى مً مثُلحه في غشوض املىافعين حاصي و أوسٍذو

MAX " اد مؤظعات إلاظخثماس ألاحىب  املباشش مً أحل  غشوض غلى فػل هشد  غلى واملدافظة ها،مبُػات ٍص

 .لها العىكُة الحصة

 



 الفصل الثالث:                                                                دراسة سوق الهاتف النقال
 

52 
 

 ملوبيليس pix 500 وعرض  Millenium 400حازي  عرض بين امللارهت -4

، و الجذٌو الحالي ًىضح مخحلف   pix500و غشض مىبُلِغ  Millenium 400ظىلىم بملاسهة غشض حاصي 

 الحباًىات املىحىد  بين الػشطين.

 ملوبيليس pix 500وعرض  Millenium 400حازي  عرض بين امللارهت : (III-12حدول ركم )
 ملىبُلِغ Millenium 500 pix 400حاصي  

خ  2017أهحىبش17 2017ظبعمبر23 الػشض ػشح ثاٍس

دة ظػش  دج200 دج300 الشٍش

 أظبىع ول دج 500 أظبىع ول دج 400 الػشض مً الاظحفاد  ظػش

 24/24أظبىع ملذ  مجاهُة 24/24أظبىع ملذ  مجاهُة الشبىة هدىsmsو املياملات

 أظبىع ول دج 500 أظبىع ول دج 400 الشبيات باقي هدى املياملات سصُذ

 GO 500 MO 1 أظبىع ول املهذي الاهترهد

Source: - www.Djezzy , page publie le 20/08/2017, consultée 13/01/2019. - www.Mobilis, page consultée publie le 

20/08/2017, consultée 13/01/2019. 

مً خالٌ الجذٌو أغاله هالخظ أن الػشطين مً خُث املضاًا و ألاظػاس مخشابهان إال أن الػشض             

حاء هشد فػل غلى الػشض الزي كذمحه حاصي و بالحالي اظحؼاغد  2017في أهحىبش  الزي كذمحه مىبلِغ

   مؤظعة مىبلِغ أن ثحفىق غلى هظيرتها حاصي بػشطها الزي ػشخحه في أهحىبش.

 جطور الحصت السوكيت ملؤسست موبليس ملارهت مع مثيلتها حازي و أوريدو :املطلب الثالث

ظىػحمذ غلى الحصة العىكُة همؤشش للحىافعُة مً أحل امللاسهة بين مؤظعة مىبلِغ و مؤظعة             

باليعبة  في شبىة الهاثف الىلاٌ املشترهينحاصي و مؤظعة أوسٍذو  و كبل هزا ظىف هحؼشق إلى ثؼىس غذد 

 .للمؤظعات الثالذ حاصي، أوسٍذو صمىبُلِغ

 (2016-2012)  الفترة خالل الجسائر في الىلال الهاجف شبىت في املشترهين عدد جطور  -1

واهد كؼاع الاثصاٌ في الجضائش مً اللؼاغات الي  شهذت ثأخشا ملاسهة مؼ دٌو الجىاس، ولىً بػذ        

ة و وحىد مىافعةًة عىق الجضائش الدخٌى مؤظعات الاظخثماس ألاحىب  إلى  غذد املشترهين بمػذالت  اسثفؼ كٍى

 مالخظحه مً خالٌ الجذٌو الحالي:، وهزا ما ًمىً هبير 

 (2016-2012فترة) خالل الىلال الهاجف شبىت في املشترهين عدد :(III-13حدول ركم )
مػذٌ  املجمىع  جػاملىا الهاثف الىلاٌ العىىات

 الىمى

 الحصة العىكُة

 أوسٍذو حاصي  غمىبل أوسٍذو حاصي  مىبلِغ

2012 10622884 17845669 9059150 37527703 5.36 28.3 47.55 24.15 

2013 12538475 17585327 9506545 39630347 5.6 31.6 44.3 24.1 

2014 13022295 18612148 11663731 43298174 9.25 30 42.9 27.1 

2015 4318169 6611115 12298360 4322764347041321 (0.16) 33.1 38.4 28.5 

2016 17344746 16367886 13328689 47041321 8.82 36.9 34.8 28.3 

 املصدر:مً إعداد الطالبت باالعخماد على وزائم املؤسست.

 



 الفصل الثالث:                                                                دراسة سوق الهاتف النقال
 

53 
 

ٌ  خالٌ مً                 الهاثف الىلاٌ في ول مً حاصي و أوسٍذو  ظىق  هالخظ أن غذد املشترهين في الجذو

 ومىبلِغ إسثفؼ ملاسهة مؼ العىىات العابلة.

بين أًظا أن مؤظعة حاصي إخحلد           لحأجي  ،2015الصذاس  مً خُث غذد املشاسهين خيى ظىة  ٍو

 شهض الثاوي مً خُث غذد املشترهين، وفُماًلي الشيل البُاوي ًىضح أهثر هزا الحؼىس:مؤظعة مىبلِغ في امل

 

 (.2016-2008فترة) خالل وأوريدو وحازي  موبيليس في املشترهين عدد جطور  (:III-04)الشيل

 على وزائم املؤسست.مً إعداد الطالبت باالعخماد 

 
  

مً خُث غذد املشترهين، وهالخظ  اوسٍذو ثدحل املشثبة ألاخير مً خالٌ هزا الشيل أن مؤظعة  ًحطح       

اخحياس مً بذاًة وشاػها. غىغ املؤظعات ٌشهذ أي أًظا أن غذد املشترهين في مؤظعة مىبلِغ لم 

ظىة اظحثىائُة باليعبة ملؤظعة مىبلِغ الي  كامد مً  2016( خُث واهد ظىة املىافعة لها )حاصي و أوسٍذو

خاللها بخسجُل أسكام غالُة في غذد املشترهين ، وهى ما حػلها ثدحل الصذاس  مً خُث غذد املشترهين و ألٌو 

  مش  مىز بذاًة وشاػها.
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 وأوريدو حازي  مع ملارهت موبيليس ملؤسست السوكيت الحصتجطور   -2

 ظىلىم بملاسهة الحصة العىكُة ملؤظعة مىبلِغ مؼ هظيرتها حاصي و أوسٍذو و الشيل الحالي ًىضح رلً.

 

 (.2212-2212فترة) خالل وأوريدو جازي مع مقارنة نمىبيهيس انسىقية انحصة تطىر (:III-05)الشيل

 

 
 

 مً إعداد الطالبت باالعخماد على وزائم املؤسست.

 

بدصة 2016مً خالٌ الشيل هالخظ أن مؤظعة مىبلِغ اظحؼاغد أن ثدحل املشثبة ألاولى ظىة              

و أوس ًذو بدصة ظىكُة   %34.8لحأجي بػذها مؤظعة حاصي بدصة ظىكُة كذسها  %39.9ظىكُة كذسها 

       . %28.3كذسها 

             ٌ باإلًجاب غلى ثىافعُة مؤظعة مىبلِغ  الاظخثماس ألاحىب  املباشش إوػىغ اتاملؤظع فذخى

  وأهعبها املشثبة ألاولى وبالحالي ظاغذها في سفؼ خصتها العىكُة ملاسهة مؼ هظيرتها لجاصي و أوسٍذو.
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 :خالصت الفصل

 

فسح املجاٌ أمام اللؼاع الخاص و اهفحاح الذولة غلى الاظخثماس ألاحىب  املباشش اهحهى بذخٌى          

مؤظعي  حاصي و أوسٍذو في كؼاع ظىق الهاثف الىلاٌ و كذ ثميزت الػشوض و الخذمات امللذمة للضبائً مً 

دذي الزي ًذوس بُنهم حال وض و الحميز في غشوض أخشي هاثج غًػشف املؤظعات الثالذ بخشابه في أغلب الػش 

 ٍاد .عُة ول مؤظعة بيُة الحصٌى غلى الش سفؼ ثىاف العػُىساءو 

مً خالٌ دساظة هزا الفصل ثبين لىا أهه وان لالظخثماس ألاحىب  املباشش دوس في سفؼ ثىافعُة املؤظعة املدلُة 

 .مىبلِغ وهزا ما وػىغ باإلًجاب غلى ثضاًذ خصتها العىكُة و إهعابها املشثبة ألاولى
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 عامةخاثمة 

جىافسُت  باالسدثماز ألاحىبي  ودوزه في زفؼ هرا البحث أحد املىطىغاث الهامت املخػللت جىاول 

ت ،فاالسدثماز ألاحىبي املباشس ًخجسد مً دالل مؤسساجه  في الػدًد مً  طالتي جيشاملؤسساث الجصائٍس

 ألاسىاق الدولُت .

غلى املؤسست الىطىُت  فسض غلى املىافست واهفخاحهلجصائس اجطىز سىق الهاجف الىلال في إن 

)حاشي  مؼ مؤسستي الاسدثماز ألاحىبي املباشس الػاملت في هفس اللطاع حىبمىبلِس الخأكلم و الػمل حىبا إلى 

زفؼ حصتها السىكُت وهى هرا باإلًجاب غلى املؤسست املحلُت مىبلِس حُث مكنها مً اوػكس  كدو  وأوزٍدو(؛

 جىافسُتها.الامس الري أدي إلى زفؼ 

زفؼ جىافسُت املؤسساث  فيالاسدثماز ألاحىبي املباشس ٌساهم و بدزحت كبيرة  وغلُه ًمكً اللىل بأن

ادة.مكاهت في السىق  ًمكنها مً كسباملحلُت و   جؤهلها إلى الىصىل إلى الٍس

 اختبار الفرضيات

ألاحىبي املباشس الىازد إليها ملازهت أن الجصائس حػاوي مً طػف جدفلاث الاسدثماز الل دزاسدىا دلىحظ مً -1

ؼ  سحؼ ذلك لػدة غىائم جميز مىاخ الاسدثماز و حػسكل إكامت املشاَز مؼ مثُلتها في هفس الدول الػسبُت ٍو

 ألاحىبُت.

إن وحىد مؤسساث الاسدثماز ألاحىبي املباشس الػاملت في كطاع سىق الهاجف الىلال في الجصائس ،حػلذ -2

ى زفؼ مىافست مً دالل الاهخمام بػسوض و أسػاز املىافسين و جلدًم غسوض مؤسست مىبلِس حػمل غل

حدًدة ممازلت بمصاًا  وأسػاز جىافسُت، كل هره السُاساث التي اجذرتها مىبُلِس أدث إلى زفؼ جىافسُتها و 

ادة.  حصص السىكُت و الىصىل إلى الٍس

 نتائج الدراسة

 ىصلىا إلى الىخائج الخالُت:بُلي جبػد دزاسدىا للبحث بشلُه الىظسي و الخط

 الدول الىامُت مً الاسدثمازاث ألاحىبُت املباشسة  ِبهصىحظ جصاًد ل -

الجصائس املهخمت باسخظافت الاسدثماز ألاحىبي املباشس و الػمل غلى جحسين مىادها الاسدثمازي و زفؼ الػىامل  -

 الجاذبُت لالسدثماز ألاحىبي.

امللدمت مً طسف املؤسساث الثالر فُما ًذص الػسوض و الخدماث مما وحىد حشابه بين املىخجاث  -

 اوػكس باإلًجاب غلى جىافسُت املؤسست املحلت )مىبُلس ي(.

الدولت لهرا  إحخكازإن ددىل مؤسساث الاسدثماز ألاحىبي للػمل في كطاع الهاجف الىلال أنهذ مسحلت  -

 اللطاع.

- ً
َ
غلى  املسجبت ألاولى مً حُث الحصت  مً الاسخحىاذًت وشاطها امؤسست مىبلِس وللمسة ألاولى مىر بد جمك

 سىت.01بػد أن احخلذ مؤسست حاشي الصدازة ملدة  2102السىكُت دالل سىت 
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 اقتراحات حلول 

  و مً بين الاكتراحاث التي جىصلذ إليها هره الدزاست  ما ًلي:

املباشس و الاسخفادة مً ًيبغي غلى الجصائس جحسين مىادها الاسدثمازي و الاهخمام أكتر باالسدثماز ألاحىبي  -

 ج لها.ذى كىم السائدة في مجال الاسدثماز الجىبي املباشس الدول مصاًاه  آدرة في ذلك 

 لالسدثمازاث ألاحىبُت املباشسة. ىحهتاملجفػُل اللىاهين و ألاهظمت  -

ادة جىافسُتها جىافسا مؼ مسخىي مؤسساث  كخصادًتالاجحفيز اللطاغاث  - ألادسي غلى اكخحام ألاسىاق ٍش

ت بما ٌػكس إًجابا غلى جىافسُت الاكخصاد الجصائسي ككل.  الاسدثماز ألاحىبي الىاشطت في السىق الجصائٍس

د مً الدسهُالث مً طسف الدولت. -  حشجُؼ اللطاع الخاص ومىح املٍص
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 :الكخب-1

 .2017دالل بً طمُىت، الاطدثمازاث ألاحىبُت املباػسة،عمان ، ألازدن ،داز ألاًخام، الطبعت ألاولى ، -

جقييم آثاز بسامج الاسدثمازاث العامت و اوعكاساتها على حشغيل الاسدثماز و الىمو الاقخصادي صالح فالحي،-

 .2014-2001خالل الفترة 

الاسدثماز ألاجىبي املباشس و ؤثسه على الخىميت الاقخصادًت في املىظمت العسبيت بين علي عبد الوهاب هجا، -

ت مصس،الداز الجامعُت. الىظسيت و الخطبيق  ،إلاطكىدٍز

م كاكي،  - ت الاسدثماز ألاجىبي املباشس و الخىافسيت  الدوليتعبد الكٍس ،الطبعت ألاولى، مكخبت حظً العصٍس

 ،بيروث.

تاملىافست و الترويج الخطبيقيٍس الىجاز،فس  -  .2000،مإطظت ػباب الجامعت لليؼس ،إلاطكىدٍز

مؤشساث جىافسيت املؤسساث الاقخصادًت في ظل العوملت الاقخصادًت حالت املؤسساث فسحاث غول،-

 .2006-2005،حامعت الجصائس،كلُت العلوم الاقخصادًت وعلوم الدظُير،الجزائسيت

يت كأليت مً آلياث العوملت الاقخصادًت و دوزها في دعم الىمو و الخىافسمصطفى أحمد حامد زضوان،

ت،الطبعت ألاولى الخىميت في العالم  .2011،داز الجامعت،إلاطكىدٍز

ت ،داز واقع الاسدثماز ألاجىبي املباشس في ظل الخغيراث الاقخصادًت في الجزائسوعُمت أوعُل،  - ،إلاطكىدٍز

.2016الوفاء،الطبعت ألاولى،    

 

 :سوحاث و املركساثألاط-2
،مركسة دوز الخعليم الالكترووي في حعزيز امليزة الخىافسيت في الجامعاث الفلسطيييتأحمد فازوق أبو غبن،-

ت،جخصص ئدازة أعمال،حامعت إلاطالمُت عصة،الظىت  مقدمت ضمً مخطلباث هُل ػهادة ماحظخير علوم ججاٍز

 .2012الجامعُت
املباػس و امليزة الخىافظُت الصىاعُت في الدول الىامُت،مركسة مقدمت ضمً بً عماز اًمان،الاطدثماز ألاحىبي -

سة، الظىت  ت،جخصص مالُت مإطظت، حامعت البٍو مخطلباث هُل ػهادة املاطخير في العلوم الخجاٍز

 .2015-2014الدزاطُت

مخطلباث هُل  بلخلفت هؼام،الاطدثماز ألاحىبي املباػس و الىمو الاقخصادي في الجصائس،مركسة مقدمت ضمً-

 .2018-2017ػهادة ماطخير في الحقوق،جخصص قاهون دولي اقخصادي حامعت مظخغاهم، الظىت الجامعُت 

،مركسة مقدمت لىُل ػهادة املاحظخير  جحليل جاذبيت الاسدثماز ألاجىبي املباشس في الجزائس امحمد هفِظت،ب-

 .2016-2015الظىت الجامعُت  في العلوم الاقخصادًت ،جخصص الاقخصاد الدولي،  حامعت وهسان
،دزاطت مقازهت بين  جدوى الاسدثمازاث ألاجىبيت املباشسة في جحقيق الىمو الاقخصاديحمال بلخباط،-

الجصائس و املغسب،أطسوحت مقدمت ضمً مخطلباث هُل ػهادة دكخوزاه،في علوم الاقخصادًت ،جخصص اقخصاد 

 .2015-2014الخىمُت، حامعت باجىت ،الظىت الجمعُت

ت، أطسوحت - قي للمإطظاث الجصائٍس ج الدظٍو حابس الظطحي ، دوز الاطدثماز ألاحىبي املباػس في جحظين املٍص

، حامعت 2018-2017مقدمت ضمً مخطلباث هُل ػهادة دكخوزاه في العلوم الاقخصادًت ،الظىت الجامعُت 

 بظكسة.
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مقدمت ضمً مخطلباث هُل ػهادة ،مركسة امليزة الخىافسيت للمؤسست الاقخصادًتحجاج عبد السؤوف، -

 .2007-2006ماحظخير في علوم الدظُير جخصص اقخصاد و حظُير املإطظاث ،حامعت طكُكدة،

،ئعداد همودج قُاس ي للجصائس في  ؤثس الخغيراث الاقخصادًت على الاسدثماز ألاجىبي املباشسخالص الهام،  -

ماطخير ،في الاقخصاد القُاس ي ،حامعت أم  (،مركسة مقدمت ضمً مخطلباث هُل ػهادة2013-1990الفترة )

 .2015-2014بواقي ،
ؼين،- ،مركسة مقدمت ضمً مخطلباث هُل ػهادة ماطخير الاسدثماز ألاجىبي املباشس في الجزائسدالل طَس

 .2013-2012أكادًمي في علوم الدظُير،جخصص املالُت و بىوك ،حامعت أم بواقي ،الظىت الجامعُت
،مركسة مقدمت ضمً مخطلباث 2012-1990دثماز ألاجىبي في الجزائس خالل فترةجطوز الاسطعداوي طهام،-

هُل ػهادة ماطخير أكادًمي في علوم الدظُير،جخصص مالُت،جأمُىاث وحظُير املخاطس، حامعت أم بواقي، الظىت 

 .2013-2012الجامعُت، 

م بعداغ،- ائسي خالل الفترة الاسدثماز ألاجىبي املباشس و ؤثازه على الاقخصاد الجز عبد الكٍس

،زطالت مقدمت ضمً مخطلباث زطالت الدكخوزاه في العلوم الاقخصادًت ،جخصص الىقود و املالُت 2005_1996

 .2007/2008،حامعت الجصائس

،مركسة مقدمت ضمً مخطلباث هُل ػهادة ماحظخير امليزة الخىافسيت في املؤسست الاقخصادًتعماز بو ػىاق،-

 .2002صائس في علوم الدظُير،حامعت الج

،أطسوحت مقدمت ضمً مخطلباث هُل العوامل املؤثسة في جىافسيت الاقخصاد الجزائسي عبد الجلُل هجيرة،-

-2016ػهادة الدكخوزاه في العلوم الاقخصادًت،جخصص مالُت دولُت،حامعت أبي بكس بلقاًد،الظىت الجامعُت

2017.   
ص،- ،مركسة مقدمت ضمً مخطلباث ػهادة  املؤسساث دوز امليزة الخىافسيت في جحسين ؤداءعبدوض عبد العٍص

 .2006-2005املاحظخير في العلوم الاقخصادًت،حامعت أبو بكس بلقا ًد،جلمظان،الظىت الجامعُت
،مركسة مقدمت ضمً مخطلباث هُل ػهادة دوز الجودة في جحقيق امليزة الخىافسيت للمؤسستفلت العيهاز،-

 .2006—2005لوم الدظُير،الظىت الجامعُت ماحظخير ،كلُت العلوم الاقخصادًت ،قظم ع

د عمس ، ،أطسوحت مقدمت لىُل جحسين مىاخ الاسدثماز ألاجىبي كأليت لخفعيل جىافسيت الاقخصاد الجزائسي فٍس

ل،حامعت بظكسة  .2015-2014ػهادة الدكخوزاه في العلوم الاحخماعُت ،جخصص هقود و جمٍو

،فوائدها و جإثيرها على جىافسيت املؤسست ،مركسة فيصل السائعي،ؤهظمت املعلوماث ،إسذ خدماتها  -

 .2009-2002مقدمت ضمً مخطلباث هيل شهادة املاجسخير في العلوم الاقخصادًت،جامعت باجىت،

د عمس،- ،مركسة مقدمت ضمً جحسين مىاخ الاسدثماز ألاجىبي كأليت لخفعيل جىافسيت الاقخصاد الجزائسي قٍس

ل، حامعت بظكسة، الظىت الجامعُت مخطلباث هُل ػهادة دكخوزاه في العلو  م الاقخصادًت جخصص هقود و جمٍو

2014-2015  . 

دزي،- مت قٍو ،مركسة مقدمت ضمً مخطلباث هُل الاسدثماز ألاجىبي املباشس و الىمو الاقخصادي في الجزائس كٍس

 2011-2010ػهادة املاحظخير في العلوم الاقخصادًت،جخصص مالُت دولُت ،حامعت جلمظان،الظىت الجامعُت 
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مت كىدزي،- ،مركسة مقدمت ضمً مخطلباث هُل ػهادة ماطتر دوز الامداد في جحسين جىافسيت املؤسستكٍس

-2010،اقخصاد وحظُير الخدماث ،جخصص ئقخصادو الامداد ،حامعت الحاج لخضس باجىت،الظىت الجامعُت 

2011. 
الاقخصادًت،مركسة مقدمت ضمً مخطلباث هُل مطاي علي ،الاطدثماز ألاحىبي املباػس و دوزه في الخىمُت -

 ،الجصائس.2016-2015ػهادة ماطتر في علوم الدظُير،جخصص ئدازة و أعمال،

(،مركسة مقدمت ضمً 2015-2000واقع الاسدثماز في الجزائس في ظل حغيراث ؤسعاز الىفط)مظاوي ئبساهُم، 

ت ،جخصص  ل مصسفي،حامعت جبظت، مخطلباث هُل ػهادة ماطخير أكادًمي في العلوم الخجاٍز  .2016-2015جمٍو

،مركسة حالت الجزائس–جإثير حوكمت الشسكاث على جرب الاسدثماز ألاجىبي املباشس هوز الدًً بلقاطمي، -

مقدمت ضمً مخطلباث هُل ػهادة ماطخير في العلوم الاقخصادًت جخصص جقىُاث بىكُت ،حامعت 

  ..2015-2014مظخغاهم،الظىت الجامعُت

ب، - ،زطالت مقدمت ضمً مخطلباث هُل الضماهاث القاهوهيت لالسدثماز ألاجىبي املباشس في الجزائسًحيى غٍس

. 2014/2015ػهادة املاطتر،حقوق،جخصص قاهون ألاعمال،حامعت الوادي   

 

 ألاوزاق البحثيت.-3

دول العسبيت "مؤشس املؤسست العسبيت لضمان الاسدثماز و ائخمان الصادزاث،جقسيس مىاخ الاسدثماز في ال-

 ،2016ضمان لجاذبيت الاسدثماز،

.إلاسدثماز ألاجىبي املباشس كشكل مً ؤشكال دعم الخحالفاث إلاستراجيجيت ملواجهت 2004شعداز أحمد،-

 .161-160،ص ص :03،مجلت الباحث،العدد املىافست

ت ،العوامل الجاذبت لالطدثماز ألاحىبي املباػس في الوطً العسبي ،- مجلت دفاجس بولدكع،الظُاطت  مواعي بحٍس

مخبر بوادكع ،حامعت   ئصداز ،مً 2017طبخمبر08الصىاعُت و جىمُت املبادالث الخازحُت ،العدد زقم

ت و علوم الدظُير.   مظخغاهم عبد الحمُد بً بادٌع كلُت العلوم الاقخصادًت و الخجاٍز

 

 املداخالث العلميت:-4

،بجامعت وزقلت،دوز 2011هوفمبر 23و22،للمىظماث و الحكوماث ألاداء املخميز امللخقى الدولي الثاوي حول 

 .ألاداء في السفع مً جىافظُت املإطظاث الاقخصادًت

 22،املؤسست الاقخصادًت الجزائسيت وجحدًاث املىاخ الاقخصادي الجدًدامللخقى الوطني ألاول حول "

ل 23  .الخىافظُت للمإطظت ،بجامعت الجصائس،دوز أهظمت املعلوماث في جىمُت القدزة2003أفٍس

،قاهون الاطدثماز و الخىمُت  إلاطاز القاهووي لالسدثماز ألاجىبي املباشس في الجزائس عادل حسادوة،-

.2012دٌظمبر 06و5املظخدامت،حامعت طوق أهساض، الجصائس ،ًومي   

 


