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لعل موضوع االستثمار يعد من املوضوعات األشد إغراءا و جذبا خاصة في الظروف الراهنة  

بالنسبة للمعنيين بالتنمية االقتصادية و االجتماعية، و التعامل التجاري بين الهيئات الحكومية و مؤسسات 

 البحث االقتصادي.القطاع الخاص، فضال عن العاملين في مجال 

حيث أصبحت هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في السياسة االستثمارية و مدى مالئمتها للتطورات العاملية 

 املعاصرة التي يمر بها االقتصاد العالمي حاليا.

سويقية            التكنولوجيا ، و املهارات الفنية و الت إن االستثمار األجنبي املباشر هو عبارة عن حركة رؤوس  املال،

و التنظيمية إذن فهو عبارة عن حركة ملنظومة متكاملة من العناصر التي تساعد على تحقيق التنمية 

و عليه فاالستثمار األجنبي املباشر يلعب دورا كبيرا في دعم االستثمار املحلي في  املستدامة في أي اقتصاد،

د في حجم االدخار املحلي بسبب التوجه نحو الدول املضيفة له، كون هذه الدول تعاني من نقص حا

 االستهالك ال نحو االدخار ، و كل ذلك راجع الى ضعف الدخول في الدول املضيفة خاصة النامية منها.

فقد ازدادت أهمية االستثمار خاصة بالنسبة للدول النامية التي أصبحت ترى فيه أفضل ما هو متاح من 

كثير من الشواهد الواقعية بمساهمته الفعالة و دوره األساس ي في املدى مصادر التمويل الخارجي، وتشييد ال

املتوسط و الطويل على تحقيق التنمية املستهدفة و املستدامة من خالل رفع معدالت نمو اإلنتاج، خلق 

 دها.نقل التكنولوجيا الحديثة....إلخ كما يعتبر االستثمار املحرك الرئيس ي للتنمية بكافة أبعا مناصب العمل،

لذا ظهر اهتمام جديد بمفاهيم التنمية و الذي يعكس إلى حد ما قضايا رئيسية ذات أبعاد مهمة في عملية 

التنمية مثل األبعاد البيئية و البشرية، وهذا ما أدى إلى تزايد االهتمام بمصطلح التنمية املستدامة الذي 

 ئة و التنمية املستدامة أصبح شائع االستخدام على يد اللجنة العاملية املعنية بالبي

و الجزائر من بين الدول النامية التي تسعى إلى تحقيق التقدم االقتصادي و التنمية املستدامة في حدود 

إمكانياتها االقتصادية و مهاراتها الفنية، حيث تعمل على تهيئة مناخها االستثماري و املتمثل في منح التسهيالت           

املتعددة لجلب االستثمارات إليها، لتشارك في عملية التنمية بها، و للحد من االقتراض من و املزايا و الضمانات 

الخارج، وما يحمله املصاحبة لالستثمارات األجنبية املباشرة و في إطار اإلصالحات االقتصادية و اإلجراءات 

أخذ في الحسبان بيئة االستثمار  التي قامت بها الدول، من أجل تحفيز رؤوس األموال دوليا و محليا، ال بد أن ت

العاملية السائدة فيها في ظل تنافس الدول على جذب و تحفيز االستثمار، و من ثم أصبح منح الحوافز                   

 و اإلعفاءات الضريبية ضرورة ملحة و من العوامل املؤثرة و الفعالة على جذب و تحفيز االستثمارات األجنبية.
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 تقدم يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية: و على ضوء ما 

 ر االستثمار األجنبي املباشر على التنمية املستدامة في الجزائر؟يثتأ مدى ما

 انطالقا من التساؤل الرئيس ي يمكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:

 .ما املقصود باالستثمار  األجنبي املباشر ؟ ما محدداته 

  املستدامة؟ما املقصود بالتنمية 

 ما مدى مساهمة االستثمار األجنبي املباشر في التنمية املستدامة ؟ 

 ما طبيعة العالقة بين االستثمار األجنبي املباشر  و التنمية املستدامة في الجزائر؟ 

 فرضيات الدراسة:

في ذلك  تعتبر نسبة مساهمة االستثمارات األجنبية املباشرة في التنمية املستدامة نسبة عالية مستغلة -

 كل املقومات املمتلكة .

االستثمار األجنبي املباشر و التنمية املستدامة ظاهرتان يؤثر و يتأثر كل منها باألخر سواء كان ذلك  -

 باإليجاب و السلب.

يعود التحسن في مجمل مؤشرات التنمية املستدامة في الجزائر الرتفاع أسعار املحروقات و ال يعود  -

 اشر و العكس.لالستثمار األجنبي املب

 واقع اختيار املوضوع:

 املوضوع ضمن التخصص. -

 النامية و جدبه و اندماجه إلى السوق العالمي. املباشر في الدول  االهتمام املتزايد نحو االستثمار األجنبي -

 دور االستثمارات األجنبية املباشرة في تحريك عجلة التنمية في الجزائر. -

 محاولة العثور على بديل اقتصادي عن قطاع املحرقات في ظل انهيار أسعار البترول. -

 أهمية املوضوع:

 :يكتس ي موضوع أثر االستثمار األجنبي املباشر على التنمية املستدامة أهمية خاصة تكمن في

الدخار           االقتصادية، و سد فجوة ا وافر ضمن الدراساتز أهمية هذا االستثمار بحد ذاته، يحظى بحي -

 فجوة النقد للدول املضيفة.سد و 
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موضوع التنمية املستدامة بات هو األخر من أهم املوضوعات املطروحة على الساحة الدولية بالنظر  -

لتعدد و ترابط األبعاد التي يشملها موضوع التنمية املستدامة حيث تعتبر األداة الجاذبة أو الطاردة لالستثمار 

 .األجنبي املباشر

باالقتصاد الوطني خاصة مع الظروف التي كما تأتي أهمية املوضوع الذي تم تناوله ملا له أهمية للنهوض  -

واجهتها الجزائر من خالل االستثمار في كافة القطاعات و الدخول السوق العالمي بتفعيل العالقات باعتباره 

 مستدامة . فرصة للنمو و التقدم باستقطاب األجانب و املحليين من أجل تنمية

 أهداف املوضوع:

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 التعرف على موضوع االستثمار األجنبي املباشر و التنمية املستدامة. -

 التعرف على واقع االستثمار األجنبي  املباشر في الجزائر من خالل الدراسة.  -

تقييم مناخ االستثمار في الجزائر من خالل سياسة التحفيز على االستثمارات ووضع استراتيجيات ملناخ   -

 استثماري مالئم ، ينافس باقي الدول في اجتذاب رؤوس األموال األجنبية.

 تحديد العالقة بين االستثمار األجنبي املباشر و التنمية املستدامة. -

 راسة منهجين : تناولنا ضمن الداملنهج املتبع

 املنهج الوصفي: باعتباره مالئما لتوضيح املفاهيم املتعلقة باالستثمار  األجنبي املباشر و التنمية املستدامة.

 املنهج التحليلي: بعض من اإلحصائيات و املؤشرات 

 األدوات املستعملة 

 مذكرات ملتقيات، كتب ، جرائد ، االنترنت  املراجع:االعتماد على بعض  -

 صعوبات الدراسة: 

خالل دراستنا للموضوع واجهنا صعوبة في الحصول على املعلومات و املراجع ، صعوبة الحصول على 

-2013اإلحصائيات الجديدة املتعلقة باالستثمار األجنبي املباشر و التنمية املستدامة في الجزائر خالل الفترة 

2018. 
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 :محتوى الدراسة 

ري و املفاهيمي حول ظبتقسيمها إلى ثالث فصول ، فكان األول و الثاني عن الجانب النقمنا في هذه املذكرة 

االستثمار األجنبي املباشر و التنمية املستدامة ، أما الثالث فهو الجانب التطبيقي و بعض من اإلحصائيات 

 املتعلقة باالستثمار و التنمية في الجزائر.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  الفصل األول                    

االطار املفاهيمي لالستثمار    

 األجنبي املباشر
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  :تمهيد

موضوع االستثمار األجنبي حيزا هاما في الدراسات االقتصادية بالنظر للدور الكبير يشغل  

الذي يلعب في السياسات التنموية ألي بلد ، حيث يعتبر مكونا أساسيا من مكونات الطلب الكلي، 

و تنشيط مختلف القطاعات و توفير ويسهم في زيادة الرفاهية االقتصادية من خالل إقامة املشاريع 

السلع و الخدمات على أنواعها ، سواء بغرض االستهالك أو بغرض التصدير حيث أصبح التنافس 

بين الدول النامية لجدب االستثمار حقيقة يفرضها الواقع و الستقدام املستثمر األجنبي فال بد من 

وبناء سلوكا استثماريا فعاال التخاذ القرار تهيئة لها مناخ استثماري ، و القيام بنهضة استثمارية 

االستثماري املناسب و اختيار أفضل مستثمر بأحسن شروط ممكنة، وكذلك تطبيق استراتيجيا 

جديدة لالستثمار األجنبي بتحقيق قدرا من التدفقات ،سواء كانت مالية أو تكنولوجية أو تدفقات 

 من املوارد البشرية النادرة.....إلخ.

تناول ناملباشر ذا أهمية بالغة ،وموضوع طويل ومتشعب ، وحتى  األجنبيستثمار يعتبر اال 

دراسة هذا املوضوع يجب التطرق إلى بعض النقاط و املفاهيم األساسية التي لها صلة بموضوع 

البحث ، حيث اخترنا أن نخصص في الفصل األول حول املفاهيم األساسية لالستثمار األجنبي 

 يلي: هذا الفصل إلى ثالث مباحث كما املباشر و قد قسمنا

 املبحث األول: ماهية االستثمار األجنبي املباشر.

 .املبحث الثاني: دوافع انتشار االستثمار األجنبي املباشر، محدداته، مخاطره
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 األول: ماهية االستثمار األجنبي املباشر املبحث

التي يزا كبيرا في الدراسات و األبحاث االستثمار األجنبي املباشر من الظواهر التي شغلت ح يعتبر         

االقتصاديون، وذلك بالنظر إلى الزاوية التي ينظر إليها منها.، وأشكالها مختلفة بالنظر للهدف  يتطرق 

أطراف التعاقد إلى تحقيقه، ومحدداته عديدة و متنوعة تتوقف على البيئة االستثمارية  الذي يسعى

للقطر املضيف، وأثاره تنعكس على جميع األطراف الداخلة في العالقة التعاقدية تارة باإليجاب و 

 تارة بالسلب.

 األول: االستثمار األجنبي، تعريفه أنواعه املطلب

أكثر النشاط االقتصادي حضورا ،ليس فقط من قبل الدارسين و يعتبر االستثمار واحدا من   

ه يسهم املهتمين ،بل من قبل متخذي القرار السياس ي و االقتصادي في كل وقت من األوقات ،ألن

أركان الحياة االقتصادية ،ويعتبر سبيال بالغ األهمية في تحقيق أدنى وهو ركن بارز من  بدور مهم،

 قتصادية. درجات التطور و التنمية اال

وقد امتازت مفاهيم االقتصاد باالختالف و التباين فيما بينها تبعا للجوانب التي انطلق منها  

 .1الباحثون في تحليلهم لشتى الظواهر املحيطة و املتعلقة به

لقد تعددت محاوالت تعريف االستثمار من قبل رجال االقتصاد ، واختلفت  تعريف االستثمار: -أوال

نظام ألخر ،فلكل نظام مفاهيمه و خصائصه ورؤيته الخاصة في التنمية االقتصادية مفاهيمه من 

أن االستثمار يحقق الرفاهية االقتصادية ويدفع بعجلة النمو إلى املزيد من التطور  ذلك الشاملة،

 وفقا لضوابط معينة.

 و أنواع املال.: االستثمار كلمة مشتقة من الثمر، و الثمر حمل الشجر تعريف االستثمار لغة -1

االستثمار هو ذلك النشاط اإلنساني الهادف الذي يعمل على  :تعريف االستثمار اصطالحا -2

مضاعفة الخيرات املادية و املعنوية عن طريق توظيف األموال في املشاريع اإلنتاجية التي تراعي 

 .2أولويات املجتمع في إطار قيم وأخالقيات األمة 

 منها:   ،قتصاديون االستثمار بعدة تعريفاتعرف اال :لالستثمارالتعريف االقتصادي 

االستثمار هو التنازل عن السيولة التي يمتلكها الفرد في لحظة معينة وفترة معينة من الزمن ،  -1

فقد تطول أو تقصر وربطها بأصل أو أكثر من األصول التي يحتفظ بها لتلك الفترة الزمنية بقصد 

 3الية مستقبلية.الحصول على تدفقات م

                                                             
للنشر و التوزيع  دار النفائسالمي، ساال  االقتصاد االستثمار األجنبي املباشر في الدول االسالمية في ضوء ،محمد عبد العزيز عبد هللا -1

 .15،ص2005،األردن،
2 - http://googlegroupe.co;/group/.../DE87-1.Doc      2-2-2017. 

 .13،ص1998، دار النشر و التوزيع،مبادئ االستثمار الحقيقي و املاليزيان رمضان ، -3

http://googlegroupe.co;/group/.../DE87-1.Doc
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االستثمار هو توظيف للنقود ألي أجل في أي أصل أو حق ملكية أو ممتلكات او مشاركات محتفظ   -أ

بها للمحافظة على املال تنميته ،سواء بأرباح دورية أو بزيادات في قيمة األموال في نهاية املدة أو 

 1بمنافع غير مادية.

بأصول مادية أو معنوية ) غير مادية( بغية الحصول االستثمار هو الحصول على حقوق ترتبط   -ب

 على دخل عاجل أو اجل كما يتراءى للمستثمر أو يتالءم مع حاجته أو رغبة.

دكينز االستثمار بأنه قيمة اإلنتاج الجاري في السلع  ويعرف االقتصادي االنجليزي جونمانير  -ت

ع النهائية ،أو هو ، أو هو األماكن و املباني الرأسمالية و قيمة ما يضاف إلى املخزون السلعي من السل

 2و املخزون السلعي.

و القيم الثابتة املادية و التعريف املحاسبي لالستثمار: يعرف على أنه مجموعة من الوسائل  -1

املعنوية منها املنقولة و غير املنقولة التي اشترتها املؤسسة أو أنجزتها لنفسها ليس بهدف بيعها أو 

 نما الستعمالها كوسيلة استغالل بهدف زيادة الطاقة االستثمارية للمشروع.تحويلها وإ

من الناحية املالية ينظر لالستثمار على أنه تبديل قيمة مالية حالية مقابل أمل  التعريف املالي: -2

 تحقيق إيرادات مستقبلية.

أنه التخلي على أموال  يمكن تعريف االستثمار على على ضوء التعريفات السابقة املقدمة،          

يملكها املستثمر في الوقت الحاضر مقابل االنتظار لفترة زمنية مستقبلية بهدف الحصول على 

تدفقات مالية الحقة يعوض عن القيمة الحالية لهذه األموال وكذلك على النقص املتوقع في قيمتها 

بل تحمل الخطر الناجم عن الشرائية بفعل عامل التضخم ،إضافة الى الحصول على عائد منجز مقا

 تغيير الظروف واحتماالت عدم تحقيق التدفقات الداخلة املتوقع الحصول عليها في املستقبل.

 ثانيا: أنواع االستثمار األجنبي 

 االستثمار األجنبي املباشر -1

يعتبر االستثمار األجنبي عامل أساس ي لتحقيق التنمية االقتصادية للدول إذ تنال اهتمام العديد من  

 الباحثين و املفكرين االقتصاديين حيث تباينت أرائيهم حول مفهوم واحد و شامل. 

ة يعتبر استثمار ما استثمارا أجنبيا متى كان املستثمر بشخص طبيعيا أو معنويا ال يتمتع بجنسي -

فإنه  ،ية املستثمر إذا كان شخصا طبيعياوإذا كان من السهل تحديد جنس البلد املضيف لالستثمار،

 من الصعب تحديدها إذا كان املستثمر شخص معنويا.

                                                             
 1982، االتحاد الدولي للبنوك االسالمية، مصر6االستثمار،الجزء–العلمية و العملية للبنوك االسالمية املوسوعة سيد الهواري، -1

 .16،ص
 .15،ص2005، دار النشر و التوزيع ، األردن،تقييم قرارات االستثمارتامر علوان املصلح ،  -2
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االستثمار األجنبي املباشر هو القادم من الخارج و املالك لرؤوس األموال و املساهم في استثناء  -

 1ما من قبل مؤسسة قائمة في اقتصاد أخر. مشروعات استثمارية في اقتصاد

 تعريف االستثمار األجنبي املباشر حسب كل من:

 (:OCDEمنظمة التعاون و التنمية االقتصادية لالستثمار املباشر )

: تحرير حركات رؤوس األموال الدولية ويمكن لهذا التحرير أن يكون في مجال  التعريف األول  -1

 2عمليات معينة.

: هو استثمار من أجل تحقيق أهداف إحصائية ألن عملية قياس حركة الثانيالتعريف  -2

االستثمارات املباشرة ال يمكن ان يكون انطالقا من توحيد التعاريف املستعملة من طرف الدولة 

 األصلية لالستثمار  و الدولة املضيفة له.

 :( FMIتعريف صندوق النقد الدولي )

االستثمار األجنبي املباشر بأنه تلك االستثمارات املخصصة لهدف يعرف صندوق النقد الدولي 

ويكون هدف هذا األخير  دائمة في مؤسسة تمارس نشاطها داخل تراب دولة أخرى، اكتساب فائدة،

هو امتالك سلطة قرار فعلية في تسيير املؤسسة فإن الوحدات املشاركة و غير املقيمة و التي تخص 

 .3مارات أجنبية مباشرةاستثمارات في مسماة استث

"على أنه عبارة عن كل استخدام يجري في الخارج ملوارد مالية يملكها بلد من  يعرفه البعض األخر:

 .4بلدان"

 االستثمار األجنبي غير املباشر ) االستثمار املحفظي(:– 2

يعرف االستثمار األجنبي غير املباشر على انه " استثمار املحفظة أي االستثمار في األوراق املالية       

أو سندات الدولة من  عن طريق شراء السندات الخاصة ألسهم الحصص أو سندات الدين،

نوع من  أي هو تملك األفراد و الهيئات و الشركات لبعض األوراق دون ممارسة أي األسواق املالية،

 .5الرقابة أو املشاركة في تنظيم قصير األجل مقارنة باالستثمار املباشر

يتخذ هذا النوع من االستثمار شكل قروض مقدمة من األفراد أو الهيئات أو الشركات األجنبية أو 

يكون على شكل اكتتاب في األسهم و السندات الصادرة من الدولة املضيفة لرأسمال أو هيئاتها 

                                                             
 08جامعة محمد خيضر، العدد "،االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر واقع وأفاق مجلة العلوم االقتصادية" زعنيب، زادشهر  -1

 .07،ص2008بسكرة الجزائر،
2- http// : www.ocde.org.navigateur de 05/02/2016. 

 .40،ص22جامعة ورقلة، كلية العلوم االقتصادية  "،املؤسسة االقتصادية وتحديات املناخ االقتصادي الجديد سليم مجاهد،"    -3
(،رسالة ماجستير في العلوم السعودية-مصر-مع دراسة مقارنة ) الجزائر أهمية االستثمارية األجنبي في الدول العربية فارس فضيل، -4

 .28،ص2007،2008جامعة الجزائر، قسم علوم التسيير، االقتصادية،
، مؤسسة شباب الجامعة، نظريات التدويل و جدوى االستثمارات األجنبية املباشرةعبد السالم ابو قحف،   -5

 .13،ص2001االسكندري 

http://www.ocde.org.navigateur/
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على أن  ال يكون  للمستثمر األجنبي من األسهم من يخول له حق  أو الشركات التي تنشأ فيها،العامة 

 إدارة الشركة و السيطرة عليها.

إذ يقصد به ذلك االستثمار الذي يقوم بإنجازه أشخاص غير مقيمين بالجزائر سواء كانوا       

الى الجزائر بعملة صعبة يقوم  أو برؤوس أموال محولة من الخارج أشخاص طبيعي ناو معنويين،

 بتسعيرها بنك الجزائر ، بشرط أن يكون هؤالء األشخاص من دولة تعترف بها الجزائر.

 

 أشكاله و أهدافه ،االستثمار األجنبي املباشر أهميته املطلب الثاني:

املالية لرفع إن تطور الدول اليوم يقاس بحجم عائدات استثماراتها التي هي من أهم العوامل          

 رفع املستوى املعيش ي وذلك ملا له من أهمية اقتصادية و اجتماعية و استراتيجية.ي الدخل الوطني،

 الفرع األول: أهمية االستثمار األجنبي املباشر

 على ضوء املفاهيم السابقة لالستثمار األجنبي لنا أهميته من خالل:

في خلق فرص العمل وفي رفع إنتاجية هذا النصر وبالتالي الحد من مشكلة  املساهمة -1

 البطالة.

االستثمارات األجنبية املباشرة هي الصورة املعبرة للنمو و التقدم الوطني وهي الصورة  إن -2

املعبرة عن مدى تحقيق املعيشة و الرفاهية االجتماعية و من خالل هذه األهمية يمكن 

كأداة تستعملها الدول لتعديل الوضع االقتصادي و تغيير إحدى  اعتبار االستثمارات

 الوسائل الضرورية لتطوير املنشآت وتوسيعها.

ة بعد تكوين رأسمال الجديد و الذي بدوره يؤدي إلى توسيع الطاق النمو باالستثمار -3

 في السوق. مكانتهااإلنتاجية للمؤسسة و هذا من خالل تنمية فروع اإلنتاج وتوسيع 

معدل االستثمار بالدول النامية من خالل تدفقات االستثمار األجنبي املباشر من األصول رفع  -4

لية إلى األنشطة و من خالل جدب املدخرات املح .(تكنولوجيا و املهارات اإلدارية )رأسمال،

طة املكملة ومن ثم ارتفاع عوائد امللكية و هو ما يدفع بدوره إلى الزيادة األساسية أو األنش

 خرات و بالتالي االستثمارات.املد

  الفرع الثاني: أهداف االستثمار األجنبي املباشر

 يمكن إبراز األهداف املتوخاة من االستثمار األجنبي املباشر في النقاط التالية:

 ذال يفرق مستثمر األجنبي بين دولة متقدمة ودولة نامية أثناء اتخاأهداف املستثمر األجنبي :-1      

وأبرز هذه  لقرار  االستثمار مادام أن األهداف التي يسعى إلى تحقيقها سوف يتم الوؤول إليها،

 األهداف:

 الحصول على املواد الخام من الدول املستثمر فيها من أجل استخدامها في صناعتها.
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في  إيجاد أسواق جديدة لتسويق فائض كبير من السلع و التي ال تستطيع هذه الشركات تسويقها

 موطنها.

 1االستفادة من القوانين و اإلعفاءات الضريبية التي تمنحها كثير من الدول املستثمر فيها

 لدولة املضيفة في السوق الدولي مما يزيد من أرباح املستثمر األجنبي. العمل كمسوق ملنتجات

استغالل امليزة التنافسية للدولة املضيفة، والتي تتمثل في انخفاض تكلفة األيدي العاملة أو كلفة 

املوارد الطبيعية أو توفر التكنولوجيا و العمالة املدربة ،بما يقلل تكاليف اإلنتاج مقارنة بالدول 

 .2األحرى 

ملاء و االتصاالت في الدول بقد تملك أصول استراتيجية كملكية حق التعدين أو شركات الكهرباء و ا

زيادة نفوذها للحصول على امتيازات خاصة ،نظرا لتملكه مشاريع البنية التحتية للدولة و التي تقدم 

 .  3منتجات ال يمكن االستغناء عنها 

سهولة قيام الشركات األجنبية بمنافسة الشركات و الصناعات املحلية من حيث الجودة و األسعار 

 و ذلك بسبب تملكها لتكنولوجيا متطورة .ونوع الخدمة 

تقليل املخاطر التي تتعرض لها استثمارات الشركات األجنبية، إذ كلما توزعت و انتشرت االستثمارات 

 دد كبير من الدول كلما قل الخطر.على ع

  :              أهداف البلد املضيف

 :تتمثل األهداف التي تسعى الدولة املضيفة إلى بلوغها في

 تدفق رؤوس األموال األجنبية .

 ستفادة من املوارد املالية و البشرية و املتوفرة لدى هذه الدول.االستغالل و اال 

املساهمة في خلق عالقات اقتصادية بين قطاعات اإلنتاج و الخدمات داخل الدول املعنية، مما 

 . 4يساعد في تحقيق التكامل االقتصادي بها

 بالتالي خلق وتنمية عالقات اقتصادية بدول أخرى أجنبية. خلق أسواق جديدة للتصدير و 

                                                             
، مللتقى العلمي الدولي أثر االستثمارات األجنبية املباشرة على بعض املتغيرات االقتصادية الكلية" ،نسيمة بن يحي،علي حبيش  -1

 26-25الخامس، االستثمارات األجنبية املباشرة ومستقبل املناطق الحرة الصناعية للتصدير ،جامعة أحمد بوقرة، بومرداس ، الجزائر

 . 6،ص2016ماي
،امللتقى العلمي الدولي  دراسة تطبيقية-أثر االستثمارات األجنبية املباشرة ودورها في استمرار منظمات االعمالأحمد محلوف ،- 2

-25االستثمارات اجنبية املباشرة ومستقبل املناطق الحرة الصناعية للتصدير ، جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس ، الجزائر  الخامس حول:

 6ماي ،ص 26
 .6سابق،صأحمد مخلوف ،مرجع  -3
؟ ، امللتقى العلمي الدولي الخامس حول: االستثمارات االستثمارات االجنبية املباشرة نعمة أم نقمة ،بودية مراد سكينة شيخ، -4

 .3،ص2016ماي  26-25بوقرة، بومرداس، الجزائر، محمدجامعة  ،مستقبل المناطق الحرة للتصديراالجنبية املباشرة و 
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نقل التقنيات التكنولوجيا في مجال اإلنتاج و التسويق و ممارسة األنشطة و الوظائف اإلدارية 

 األخرى.

 تنمية وتطوير املناطق الفقيرة و التي تعاني من الكساد االقتصادي.

 :أشكال االستثمار األجنبي

االستثمار بالتعدد و التنوع ،ومن الشائع تصنيفها باالعتماد على ملكية هذا تتصف أشكال هذا 

 االستثمار او باالعتماد على القطاعات االقتصادية التي ينتسب اليها االستثمار .

 الفرع االول : أشكال االستثمار االجنبي من حيث امللكية

 االستثمار اململوك بالكامل للمستثمر االجنبي: -أوال

 هذا نتيجة قيام مستثمر أجنبي أو عدة مستثمرين أجانب بإحدى العمليتين التاليتين:ويقع  

إقامة استثمار جديد كتأسيس شركة جديدة أو فرع جديد لشركة أجنبية في البلد املضيف دون 

 اشتراك الطرف املحلي بأية نسبة كانت.

على مستثمر واحد شراء مشروعا و شركة محلية قائمة ، بحيث تؤول ملكيتها بالكامل  -1

أجنبي أو عدة مستثمرين أجانب ، وعادة ما تقع هذه الحالة في إطار عملية الخوصصة التي 

 تلجأ إليها بعض الدول ضمن اإلصالحات االقتصادية التي تعتمدها.

 ثانيا: االستثمار املشترك:

الذي تتوزع ملكيته بين ويدعى ايضا االستثمار الثنائي ، وهو االستثمار املنجز في البلد املضيف له و 

طرف أو عدة أطراف أجنبية من جهة و طرف وعدة أطراف محلية من جهة ثانية، ويمكن تمييز 

 الكليين التاليين:

إقامة مشروع او فرع جديد لشركة أجنبية مملوك بالتساوي او بدون تساوي بين مستثمر او عدة 

 .1مستثمرين أجانب ونظرائهم املحليين

ة مستثمرين أجانب لجزء من رأسمال مشروع استثماري او شركة محلية قائمة شراء مستثمر او عد

املشروع املعني حتى  رأسمالمن  10،و هنا ينبغي أن تكون نسبة مساهمة الطرف االجنبي ال تقل عن 

يصبح هذا االستثمار االجنبي مباشرا ، وهذا حسب ما تشترطه بعض التعاريف املذكورة سابقا ، 

 النقد الدول.وق ومنها تعريف صند

 الفرع الثاني: أشكال االستثمار االجنبي املباشر من حيث طبيعة النشاط االقتصادي

نقصد بطبيعة النشاط االقتصادي ، القطاع االقتصادي الفالحي الو الصناعي او الخدمي الذي 

 : 1ينتمي إليه و يمكن ذكره على الشكل اآلتي

                                                             
 .37،ص2007،مذكرة تخرج لنيل شهادة املدرسية العلي لإلدارة، االستثمار االجنبي املباشر في الجزائرواقع  أسماهان، خاللقة  -1
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 لفالحياالستثمار األجنبي املباشر ا -والأ

إنتاج املحاصيل الزراعية الذي يملكه  وهو االستثمار في القطاع الفالحي من تربية الحيوانات،

 املستثمر االجنبي او يشارك في ملكيته.

 االستثمار األجنبي املباشر الصناعي-ثانيا

                     متل أساسا في إقامة وحدات إنتاجية من طرف مستثمرين أجانب ،مهمتها إنتاج السلع االستهالكية تي

 او الرأسمالية املوجهة للسوق املحلي

 او الخارجي كمصانع السيارات و اآلالت، و املالبس ، و املواد الغذائية.....إلخ.

 األجنبي املباشر غير الصناعي االستثمار -ثالثا

عادية و إنما تكون في شكل سلع  و هو شبه الصناعي غير أن املنتجات في هذا النوع من االستثمار ال

 .الخالتأمين، مكاتب الدراسات و الفنادق.... البنوك، في شكل خدمات مثل :اإليصاالت، النقل،

 

 املطلب الثالث : ايجابيات و سلبيات  الستثمار األجنبي املباشر

بل هو حركة  إن االستثمار األجنبي املباشر ال يقتصر كونه شكل من أشكال اقتحام األسواق،         

أما فقات بين من يجسدها ومن يستقبلها، حركات رؤوس األموال الدولية التي تجري في شكل تدمن 

قد تجنبها هذه األخيرة تنصب ا أصبحت تدرك بأن له مزايا كثيرة، فإنه بالنسبة للدول املضيفة له،

أي الدول  كلها في كونه عامال رئيسيا لتحريك عجلة النمو االقتصادي ،أما بالنسبة للدول املصدرة له

األصلية للشركات التي تقوم به فهي تدرك بأنه عامل ديناميكي النتشارها و توسعها ، لكن في املقابل 

 ال يعني ذلك بان االستثمار االجنبي ال يخلو من العيوب لكل من الدول املضيفة له و املصدرة له.

 الفرع األول :  ايجابيات االستثمار األجنبي املباشر

 األجنبي مجموعة من االيجابيات بالنسبة للدول املضيفة و الدول املصدرة و تتمثل في:لالستثمار 

 بالنسبة للدول املضيفة له إيجابياتأوال : 

 : 2االستثمار األجنبي املباشر  في النقاط التاليةتتمثل ايجابيات 

الداخلي تغطية النقص الذي يميز االدخار املحلي مما يؤدي هذا الى تعويض قلة التمويل  -

 الذي تسب فيه ضعف االستثمار املحلي.

                                                                                                                                                                              
تخصص مالية، الجامعي بحي  مذكرة ماجستير، التسيير، فراح ياسين،" االستثمار االجنبي املباشر حدوده في التنمية االقتصادية،  -1

 .41،ص2007. 2006فارس املدية،
 .385ص-ليبيا–طرابلس -1، دراسات في العالقات الدولية ،أكاديمية الدراسات العليا،طحميد الجميل --2
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يعتبر االستثمار األجنبي املباشر وسيلة نقل التكنولوجيا وبهذا يتم إقامة مشاريع استثمارية  -

 ذات مستوى فني متقدم، و من جهة أخرى اكتساب تقنيات جديدة لإلنتاج.

 .املساهمة في تحسين ميزان املدفوعات -

يؤدي الى التقليص من حدة البطالة، كما تعمل على خلق مناصب شغل جديدة مما  -

 تنمية واستغالل املوارد البشرية في الدول النامية.

يؤدي إلى استفادة املستهلكين من تنامي عنصر املنافسة في السوق املحلية هذا من جهة ،  -

كما يحفز املنتجين املحليين على ضرورة تطوير كفاءاتهم اإلنتاجية أي سيرهم في خلق 

 اح عمل مالئم لرأس املال الوطني.من

يضمن دخول رؤوس األموال في املدى القصير مما يؤدي كل هذا الى إعطاء إمكانيات كبيرة  -

لتشجيع استثمارات إضافية أو تكميلية تمس في الهياكل األخرى كالصناعات القاعدية و 

رات الوطنية و القطاعات اإلنتاجية املختلفة وهذا ما يعني بصورة عامة تكملة لالستثما

،اكتساب قدرة أكبر على اإلنتاج مع تخفيض تكاليف لبعض  1الحكومية منها الخاصة

 االستثمارات املحلية لتوفير بعض مستلزمات اإلنتاج.

مساهمة االستثمار األجنبي املباشر في تحقيق املنافع االجتماعية من خالل قيام املستثمر  -

روعه، وتوصيل شبكات املياه الصرف الصحي، األجنبي بتعبيد الطرقات املؤدية إلى مش

 ....إلخ.الكهرباء

 ثانيا: ايجابيات االستثمار األجنبي املباشر بالنسبة للدول القائمة به

 تتمثل ايجابيات االستثمار األجنبي بالنسبة للدول القائمة به  في النقاط التالية:

صيغة مجموع األرباح املحققة يضمن دخول رؤوس األموال على املدى املتوسط و الطويل وذلك  -

 في الدول املضيفة و التي يتم تحويلها إلى الدول املصدرة له.

 يساهم أيضا في تحسين ميزان املدفوعات للدول. -

استغالل املواد األولية املتوفرة في الدول املضيفة له وخاصة منها الدول النامية و من ثم ضمان  -

 خدمة القتصاداتها.التموين  و تغطية الحاجة في هذا السياق 

الحصول على االمتيازات اإلغرائية التي تقدمها الدول املضيفة التي تملك املوارد املالية ،أو  -

القروض ، وهذا ما يسمح بتذليل العراقيل و مختلف العقبات التي قد تعيق تجسيد 
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ر و الرواتب( االستثمار.استغالل اليد العاملة الرخيصة بدال من اليد العاملة ذات تكلفة ) األجو 

 في الدول القائمة به.

إلى جانب استغالل فرصة سعة األسواق التابعة للدول له، اين  استغالل املناخ الطبيعي لإلنتاج -

سيتم احتكارها و السيطرة عليها لغياب املنافسة املحلية في املدى القصير و املتوسط الش يء 

 جسده الشركات املتعددة الجنسيات.الذي ت

 : سلبيات االستثمار األجنبي املباشر الفرع الثاني

في مقابل االيجابيات هناك عدة سلبيات التي قد تعيق كل من الدول املصدرة و املضيفة          

 لالستثمار.

 أوال: سلبيات االستثمار األجنبي املباشر بالنسبة للدول املضيفة 

 :1املضيفة فيما يليتتمثل سلبيات االستثمار األجنبي املباشر بالنسبة للدول 

 تدفق االستثمار االجنبي املباشر للدول املضيفة قد يؤدي الى عرقلة الصناعات املحلية. -

املعارف التكنولوجية التي تصاحب االستثمار األجنبي املباشر أحيانا ال تتالءم ظروف الدول  -

 املضيفة من حيث املستلزمات و املواصفات.

رية في مجال التفجير و تداول السلع و الخدمات دون اي ترتكز نشاط معظم الشركات االستثما -

تطور يذكر في املجاالت األخرى ، ويعود السبب الى البحث عن الربح الكبير مما يؤدي الى عدم 

 مشاركة الشركات االستثمارية األجنبية في إلقامة املشاريع التنموية الحقيقية.

رة على السياسة العامة للدول املضيفة له من التأثيرات السلبية لالستثمارات األجنبية املباش -

حيث املساس بالسيادة الوطنية و الخضوع لضغوطات الحكومات األجنبية مما يؤدي الى 

اإلنقاص من االستغالل االقتصادي و السياس ي ،خطر املراقبة األجنبية في اقتصاديات الدول 

املجاالت األحرى غير االقتصادية               املضيفة لالستثمار األجنبي املباشر و خطر توسعها لتصل الى

 و من بينها املجاالت االجتماعية و الثقافية وربما حتى السياسة أحيانا.
 

 

 مخاطره محدداته، الستثمار األجنبي املباشر،ملبحث الثاني : اا

األجل في حد إن االستثمار االجنبي املباشر باعتباره حركة من حركات رؤوس األموال الدولية طويلة 

ومن جهة اخرى اجتنابه وال شك ان العملية تحركها  ذاته عملية تحتاج الى القيام به من جهة،

 .1أو املصدر دوافع  مختلفة سواء كانت تخص الطرف املضيف
 

                                                             
 .23،ص2003، مصر 2، الدار الجامعية ،طلعوملة و قضايا اقتصاديات معاصرةا، صقر عمر -1
 .2003مصر،  حمدي مية االقتصادية، قسم االقتصاد،  -1
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 األول: الدوافع القائمة وراء االستثمار األجنبي املباشر  املطلب

تامة من وراء القيام باالستثمار األرض ي املباشر او اجتنابه يمكن اعتبار هذه الدوافع  بمثابة أهداف   

 يلي : في هذا السياق نبلور ما بمعنى اخر هي األهداف التي يطمح إليها املستثمر و يرغب في تحقيقها،

 ام ) االستثمار االجنبي املباشرالدوافع الكامنة وراء القي  -

 املباشر(. الدوافع الكامنة وراء اجتذاب ) االستثمار االجنبي  -

 الفرع األول: دوافع املستثمر األجنبي 

 ونذكر منها :

االختراق الجاد و الكبير لألسواق العاملية فهو الدافع األول  الذي يجعل الشركات، تقرر تفضيل  -

 التدويل بدال من التصدير.

تجنب مختلف العوائق املحتملة التي تعترض حركات االستثمار و التجارة مثل  يكمن من -

 الضرائب و الرسوم.

منها ما شكل مصدرا حقيقة املواد األولية من مناجم الحديد و الصلب، ومنابع البترول وهذا ما 

الشركات جعل بالضرورة املستثمر األرض ي يدرك انها مواقع هامة لالستثمار  و هذا ما ينطبق على 

 البترولية الكبرى املوجودة مثال في الجزائر .

 الفرع الثاني : دوافع اجتذاب االستثمار املباشر من طرف الدول املضيفة 

 يمكن تلخيصها فيما يلي:  

جعل القسم األجنبي يساهم في إيجاد حل ممكن ملشكلة البطالة املحلية التي تتخبط فيها هاته  -

 األخيرة.

 لتكنولوجيا بغية االستفادة منها.دافع الحصول على ا -

 إجداب االستثمار بهدف تنمية التجارة الخارجية. -

 يعتبر االستثمار بمثابة وسيلة تمويلية للدول املضيفة له، اي هو أداة تمويلية خارجية. -

 الوسائل للتغلب على القيود الجمركية املفروضة بالدول املضيفة. يعتبر االستثمار األجنبي من -

 

 املطلب الثاني: محددات االستثمار األجنبي املباشر 

إن محددات االستثمار األجنبي املباشر بداية تعني مجموعة من العوامل املتنوعة التي تتحكم و        

تؤثر بشكل بارز على توجيهات تدفقاته سواء الجغرافية او القطاعية إلى جانب قرارات تجسيده، و 

وهذا ما يعني بضرورة واضحة أن هذه العوامل في حد ذاتها تكون  أيضا قرارات اختيار مواقعه

مرتبطة بأطراف املختلفة إما بالشركات األجنبية بما فيها االستثمار األجنبي املباشر وحتى دولها 
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األصلية هذا من جهة ، كما تكون متعلقة بالظروف التي تميز الدول املصدقة بما فيها الدول 

 1النامية.

 ركات األجنبية ملواقعها االستثماريةشالعوامل املحددة الختيار ال األول: الفرع

تيارها ملواقع تؤثر على الشركات األجنبية عند اخال شك أن هناك مجموعة من العوامل التي           

االستثمار خارج البلد األصل وهي بمثابة محددات رئيسية لالستثمار األجنبي املباشر و تتمثل هذه 

 يلي: فيماالعوامل 

 أوال:  الشروط املتعلقة بمستوى العمالة 

 :2و تتمثل هذه الشروط فيما يلي      

 وجود عدد كبير من اليد العاملة وخاصة املاهرة منها. -

 ضرورة تمتع هذه األخير بمستوى ثقافي الى جانب الكفاءة الضرورية . -

 تمتعها بمستوى معيش ي وتعليمي مقبول. -

سبيل املثال في األجور و الرواتب تكون منخفضة مقارنة بنظيرتها انخفاض تكاليفها، على  -

وال شك من توافر الشروط هو محدد أساس ي من محددات تدفقات  السائدة في البلد األصلي.

 االستثمار األجنبي املباشر للدولة التي تتمتع بذلك.

 ثانيا: الشروط املتعلقة باملتطلبات

ونات األساسية للبنية التحتية مثل الطرق ، وسائل النقل فكلما توافرت بشكل أكثر مختلف املك

املختلفة إلى جانب الخدمات املتعلقة باالتصاالت ، الكهرباء ، الطاقة ، املياه، بتكاليف منخفضة 

تيار موقع استثماراتها في البلد ، ويسمح لها باخ باإليجاب مما سيؤثر على سلوك الشركات األجنبية

 املناسب.

 املميزات التي تميز صناعات معينةثالثا: 

تتمثل الخصائص املميزة لكل صناعة سببا رئيسيا وراء تحديد ) الشركات املتعددة الجنسيات( 

 .3خصوصا و الشركات االجنبية عموما ملواقع استثماراتها

 رابعا: درجة املخاطرة املحلية 

إن الشركات األجنبية ال تندفع إن هذه األخير  يتعلق بدرجة املخاطر املحلية ،مما الشك فيه 

لالستثمار في الدول التي تستخدم أساليب السيطرة و االستيالء او الدول التي ينعدم فيها األمن و يكثر 

 فيها العصيان املدني و غياب الحريات الفردية و الجماعية .

                                                             
 .85،ص2،2007، طستثمار في البلدان الناميةدراسة الحوافز املمنوحة لال  عبد القادر خديجي- 1
 .70،ص2005، االسكندرية،مصر،2،دار الجامعة الجديدة،ط "إدارة الشيوخ" محمد سعيد أنور سلطان، -2
 .86عبد القادر حديجي، مرجع سبق ذكره،ص -3
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 وخيمة.و عليه اتخاذ قرار االستثمار فيها معناه املخاطرة األكيدة التي ستكون نتائجها 

 الفرع الثاني: العوامل التي تخص الدول املضيفة 

إن العوامل التي ذكرنا سالفا و التي تحدد اختيار مواقع االستثمار من طرف الشركات األجنبية ،هي 

اإلجراءات التي يفترض أن تتحدها الدول املضيفة ألجل  تمثل في حد ذاتها السياسات ومختلف

 شر.إجداب االستثمار األجنبي املبا

و   60وتجدر اإلشارة في هذا السياق أن الكثير من الدراسات في هذا الشأن أثبت خالل عقدي  -

بالخصوص أن نفقات االستثمار األجنبي املباشر كانت واردة بحجم كبير للدول املتقدمة وهدا  70

اء ما يفسر أن تلك الدول تملك املناخ االستثماري املالئمة على عكس الدول النامية باستثن

 1بعضها فقط مثل جنوب شرق أسيا.
 

 املطلب الثالث: مخاطر االستثمار األجنبي املباشر

إن تفضيل مختلف الدول املضيفة االستثمار املباشر عن باقي أنواع االستثمارات االجنبية       

 االقتصادي،إلدراكها للمزايا التي يمكن أن تجنبها من هذا النوع و املتمثلة في دفع عجلة النمو 

وعليه يمكن   ولكن باملقابل ال يعني دلك أنه يخلو من املخاطر التي يمكن حدوثها  لالستثمار،

 تصنيف  هذه املخاطر الى صنفين: مخاطر تجارية و مخاطر غير تجارية.

 املخاطر التجارية  :أوال

 يلي: يمكن تلخيص أهم املخاطر التجارية فيما

يعتبر تحقيق األرباح الهدف األولو األساس ي النتقال املستثمر خطر العائد على االستثمار :  - أ

اكبر مما يحقق في البلد األصل ، حتى  ،الى االستثمار خارج بلده، وينبغي أن تكون هذه األرباح

، غير أن عدم توفر املعلومات الضرورية الكافية عن البلد املضيف أو يغطي املخاطر األخرى 

 حقيق العائد مضطربة . تغييرها بسرعة يجعل توقعات ت

قد يكون دافع املستثمر لالستثمار خارج وطنه الهروب من املنافسة املحلية،  خطر املنافسة: - ب

غير أنه ينبغي التأكد من خلو البلد املضيف من الوضع التنافس ي املماثل لبلده األصلي 

 حاضرا ومستقبال.

متع فيه بمركز تنافس ي فالشركات الدولية تفضل الدخول الى السوق الذي يمكن أن تت

األسواق التي تفقد فيها دلك، وعلى الشركة أن تضع في حسبانها حاضر  وتتجنب جيد،

 ومستقبل مركزها التنافس ي.

                                                             
 .248،ص2003،األردن ، 1ردينة عثمان يوسف "إدارة األعمال الدولية"،ط محمد باسم السعيدي، -1
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: قد يتعدى أثر الرقابة على النقد األجنبي في البلد املضيف لالستثمار الى قيود االستثمار - ت

املواد األولية وقطع الغيار غير  الحد من قدرة الشركة على استيراد الكميات الالزمة من

أو قد يضع البلد حدود كمية للواردات من بعض املواد أو يمنع  املتوفرة في السوق املحلي،

استيرادها في حالة توفرها في السوق املحلي بغض النظر عن أسعارها وجودتها، وكلها حاالت 

ة الوحدة الواحدة بفعل تؤدي باملستثمر األجنبي الى تخفيض اإلنتاج، مما يزيد في تكلف

 .1التأثير العكس ي للتكاليف الثابتة

 الغير تجارية  ثانيا: املخاطر

ترتبط باألوضاع و اإلجراءات الجديدة التالية  إلنشاء املشروع االستثماري و التي تحد من       

 اطر .خهذه املنشاطه أو تمنعه مؤقتا أو بصفة نهائية أو النزع التعسفي مللكيته ) التأميم( و هو أشد 

 تختلف هذه املخاطر من بلد الى أخر، و هي ثالث أنواع :       

 مخاطر توثر على األرواح و املمتلكات . -

 تؤثر على التشغيل  مخاطر  -

 و أخرى تؤثر غلى العمليات املالية كتحويل األرصدة. -

الحاكم و ما قد يتبعه من إلى هذه املخاطر نتيجة تغيير النظام  وعادة ما يتعرض االستثمار األجنبي

 تغيير في االتجاهات السياسية و االقتصادية للنظام الجديد.

اإلرهابية التي تستهدف املستثمر بعينه، و كذا  كما يمكن أن تشمل هده املخاطر ، األعمال و األنشطة

 لحرب و االضطرابات املدنية. خطر تحويل العملية ، اإلخالء بالعقد،ا

 

 معيقات و أفاق ،قع االستثمار األجنبي املباشراملبحث الثالث : وا

 االجنبي املباشر ملطلب األول : معوقات االستثمار ا

بالرغم من النتائج االيجابية املحققة في األعوام األخيرة، على أن العمل البد أن يتواصل لتحقيق   

االستثمار األجنبي اتفاقيات تناسب إمكانيات الجزائر أو سوق تحاول عرض أهم املشاكل اتي تعترض 

 ليس من باب النقد، وإنما وضع اليد على النقائص.

 أوال: القطاع املالي و السكني 

إن إصالح النظام املالي و تحديث وسائل التسيير و التدخل في السوق املالية أصبح ضروري            

وبعد إجراء  ليواكب اإلصالحات االقتصادية، وذلك لتحقيق النتائج املرجوة لالستثمار االجنبي.

لعوائد و األرباح تحقيق عن املناخ االستثماري في الجزائر تبين أن هناك نوع من التعقيد في تحويل ا

                                                             
،رسالة الدكتوراه في  "2005-1996،" االستثمار االجنبي املباشر و أثاره على االقتصاد الجزائري خالل  الفترة بعداش عبد الكريم- 1

 . 123، ص 2008-2007العلوم االقتصادية ، تخصص : النقود و املالية ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر 
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من طرف املؤسسات األجنبية، باإلضافة الى انعدام الوسائل الكفيلة بتغطية التغيرات في معدالت 

 .1الصرف و الفائدة يؤدي الى عدم وجود الثقة الكاملة في النظام املالي من طرف املستثمر األجنبي

 ثانيا: العراقيل املرتبطة بالوضعية األجنبية 

 فإن وجود عدم استقرار األمني الدول املتطورة و النامية التي يعرفها العالم،بعد األحداث في 

وذلك باعتباره مشكل  مؤشرا عالمي أصبح ،على الجزائر في بداية التسعينات الذي كان حكرا

، كما يعتبر االستقرار األمني لجلب املستثمرين األجانب و الذي بدوره األجنبييعيق االستثمار 

 .األجانبيؤثر على االستقرار كافة مؤسسات الدولة و حماية مصالح املستثمرين 

 ثالثا: السوق السوداء أو سوق املوازية

تصاد سوق دور مهم في االقلإن السوق السوداء من أهم مخاوف املستثمرين حيث يلعب هذا ا      

منتجات  األسعار تحطيم  إمكانيةتكون أقل و بالتالي  األسواقالوطني، فاألسعار املعروضة في هذا 

 املستثمرين األجانب.

 رابعا: مشكل العقار 

تدخل في صالحية و مصادر القرار و بالنتيجة  تعدد  إلىتتمثل في عدم توزيع لالختصاصات، أدى 

صعوبة الحصول على عقار إلنجاز  إلىالقانونية،، وغياب املصداقية لقرار املسح، باإلضافة  اإلجراءات

املشاكل فيما يخص هذا  أهمو سوء التسيير في هذا املجال. ومن  األراض ياملشروع في غياب تهيئة 

 : 2املجال في بعض املناطق ما يلي

 :بالنسبة للمناطق الصناعية -1

تعتبر املناطق الصناعية وسيلة فعالة النتشار مساحات إلنجاز مشاريع كبرى و التي تعرف بعض 

 املشاكل أهمها: 

 فراغ قانوني يخص االمتيازات الخاصة باملناطق الصناعية. -

عدم الوضوح في وضع العقار و عدم مشروعية بعض القرارات التي تخص منح عقارات مما  -

 قع بصمتهم.يؤدي باملتعاملين الى رفض و 

 . 3جهود االمكانيات العقارية و املنشآت القاعدية  -

هي مساحات منشاة عن طرق الوالية او البلدية، و لكن هذا االنشاء يمكن ان  مناطق النشاط: -2

ينتج عنه غياب وسائل التخطيط العمراني. نتيجة ذلك نتج مساحات غير مهيأة ،عدم وجود 

 1طرق لتسهيل االتصال، و تحويل املساحات الى فائدة السكن و التجارة 

                                                             
 .87ص ،2007/2008أطروحة دكتوراه، البليدة "،خارج نطاق املحروقات االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر  "دالل فاطمة  -1
 .74-73، صدالل فاطمة، مرجع سبق ذكره -2
 .82،ص2،2007،طدراسة الحوافز املمنوحة لالستثمار في البلدان الناميةعبد القادر خديجي،  -3



 اإلطار المفاهيمي لالستثمار األجنبي المباشر                                 ولالفصل األ
 

17 
 

 على رخص البناء دون ملكية. ويعود مشكل العقار الى عراقيل مثل عدم الحصول 
 

 املطلب الثاني :اإلصالحات االقتصادية لالجتذاب االستثمار االجنبي املباشر

يمكن تلخيص مختلف سياسات االصالحات االقتصادية التي طبقت في الجزائر لتحسين        

 .مناخها االستثماري من أجل اجتذاب االستثمار االجنبي املباشر

 :2اإلصالحات املتعلقة باالستقرار الكلي  -1

للقيام بهذه االصالحات قامت الجزائر بطلب املساعدة من صندوق النقد الدولي من أجل معالجة 

مختلف االختالف التي تعاني منها و التي تمكنها من الحد من العجز في موازين املدفوعات و املوازين 

مة وزيادة االيرادات العامة، و تخفيض في معدالت العامة، وهذا عن طريق تخفيض النفقات العا

 التضخم و البطالة،    و الى جانب ذلك تحديد سعر الرف و تحديد األسعار... الخ.

لهذا دخلت الجزائر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل تصحيح األوضاع االقتصادية 

 حيث ابرمت معها اتفاقيتين:

 األول:اتفاق االستعداد االئتماني  - أ

ماي  30أمضت الجزائر أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي عن طريق املفاوضات السرية في  - ب

 مليون دوالر لتحقيق االستقرار 300و التي تحصلت بموجبه على قرض قيمته  1989

االقتصادي في املدى القصير حيث حددت هذه االتفاقية بسنة واحدة حيث تلتزم الجزائر 

 بالشروط التالية:

 الصرامة في اتباع السياسة النقدية. -

 التخلص من عجز امليزانية العامة. -

 1989جويلية  05في  389لتفعيل هذه االتفاقية و االلتزام بشروطها تم إصدار قانون رقم 

و هذا من أجل ارساء أسس نظام السوق عن طريق تحرير األسعار حيث أصبح  باألسعار املتعلق 

 يتحدد على أساس التكلفة و قوى العرض و الطلب و املنافسة االقتصادية.

 اتفاق االستعداد االئتماني الثاني: - ت

لقد جاء هذا االتفاق بمواصلة االصالحات، مما جعل املفاوضات تستمر بين الحكومة الجزائرية 

أشهر و تتمحور  10ملدة  1991جوان  3وق النقد الدولي، حيث توصال الى اتفاق ثاني في و صند

 أهدافه فيما يلي:

و هذا من خالل فتح املجال امام املؤسسات  تقليص تدخل الدولة في الحياة االقتصادية،

 العمومية و الخاصة.

                                                                                                                                                                              
 .75دالل فاطمة مرجع سبق ذكره،ص -1
 "، تشخيص و استشراف." مناخ االستثمار االجنبي املباشر في الجزائر في ظل التغيرات الراهنةاملعدي رحال ،وهيبة حلوفي، -2
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 ترشيد عملية االستهالك و االدخار. -

 : 1الهيكلية سياسات االصالحات االقتصادية -2

لقد جاءت هذه السياسات بعد فشل االتفاقيتين السابقتين حيث اتجهت الجزائر الى صندوق 

النقد الدولي و البنك العالمي للمرة الثالثة إلبرام اتفاقية في اطار برنامج التثبيت االقتصادي و 

 التصحيح الهيكلي. 

 :بالنسبة للسياسة النقدية - أ

كان عجز امليزانية يمول عن طريق اإلصدار  النقدي مما أدى الى  قبل عملية اإلصالح االقتصادي

رفع معدل التضخم  وعدم توازن الحساب الخارجي، منه ال يمكن القول أنه توجد سياسة نقدية 

 واضحة ، وللتداخل بين الخزينة العامة و البنك املركزي من جهة و ضعف الوساطة املالية.

 بالنسبة لسياسة سعر الصرف: - ب

التجديد اإلداري مقابل الدوالر قيمة أعلى و غير حقيقية للدينار الجزائري الذي أدى به إلى أعطى 

إحداث عجز في الحساب الجاري الخارجي للدولة و ظهور سوق موازية للعمالت األجنبية ومن 

 تدابير سياسة لسعر الصرف:

 إيجاد نظام سعر الصرف مرن. -

 توفير سوق العملة ما بين البنوك. -

 

 الفصل خالصة

          قمنا في هذا الفصل بعرض الجوانب النظرية و املفاهيم االساسية لالستثمار بشكل عام  

و االستثمار االجنبي املباشر بشكل خاص و مختلف أشكاله و ما يرتبط به من مسائل و مفاهيم، وقد 

              استخلصنا أنه لالستثمارات األجنبية دورا أساسيا و رئيسيا لرفع معدالت النمو  و التقدم الوطني 

فرص عمل جديدة ،  و مسايرة دول العالم عن طريق التقليص من حدة الفقر و البطالة بخلق

وتحقيق املعيشة و الرفاهية االجتماعية، كما يعمل على تشجيع على تحقيق التطور و نقل 

والدفع للقيام بالتغيرات الهيكلية و الضرورية لالستغالل االمثل للموارد  التكنولوجيا الحديثة،

 الطبيعية و تطوير املنشآت و توسيعها .

عة من األهداف عن طريق االستثمار و ذلك من أجل فقد يسعى املستثمر الى تحقيق مجمو 

 الحفاظ على مكانة و تحسين عالقته مع غيره من األعوان االقتصاديين.

                                                             
كلية العلم االقتصادية و علو التسيير جامعة ام  "،"دور االستثمار االجنبي املباشر في تحقيق النمو االقتصاديامللتقى الدولي حول  -1

 .2013أفريل  10و9يوم  البواقي،
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وعليه إن االستثمار االجنبي املباشر  هو حركة رؤوس األموال طويلة األجل و هو من أهم 

بتوفير مصادر التمويل على الصعيد الدولي، لذلك تسعى جميع دول العالم إلى استقطابه الى أراضيها. 

 و األنسب لالستفادة من أقص ى حد من مزاياه.املناخ االستثمار املالئم 
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         الفصل الثاني          

للتنمية  النظري االطار   

 المستدامة
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 املبحث األول: ماهية التنمية املستدامة و خصائصها

عديد من ظهر مصطلح "التنمية املستدامة " على الساحة الدولية و املحلية لكي يجد طريقه وسط          

ية .......وغيرها من التنمية البشر  ،لعوملة، صراع الحضارات، الحداثة ،املعلوماتيةاملصطلحات املعاصرة مثل ا

، وسنعرض في هذا املبحث مجمل جوانب التغيرات التي يجب علينا فهمها لكي نجد لغة الخطاب مع العالم 

 التنمية املستدامة.

 املطلب األول:  التطور التاريخي ملفهوم التنمية املستدامة

عرف مفهوم التنمية عدة تطورات ، فخالل عقدي األربعينات و الخمسينات ، كان ينظر للتنمية على أنها       

النمو االقتصادي حيث كان ينظر االقتصاديين للتنمية  ارتفاع مستوى دخل األفراد و كان هذا مرادفا ملفهوم

إلى تحقيق معدالت نمو مرتفعة في  أنها عملية يزداد فيها الدخل الوطني و متوسط دخل الفرد، باإلضافة على

قطاعات معينة تعبر عن التقدم ، املالحظ أن التنمية خالل الفترة املذكورة لم ترتكز إال على الجانب 

لتالي فإن الفكر التنموي في هذه املرحلة عالج قضية التنمية على انها قضية اقتصادية في االقتصادي، وبا

 .1املقام األول، وعرفت على انها " الزيادة التي تطرأ على الناتج القومي من سلع و خدمات في فترة زمنية معينة"

جوانب اجتماعية بعدما كان مع نهاية الستينات و حتى منتصف السبعينات ، بدأ مفهوم التنمية يشمل 

خدت عملية التنمية في طياتها أبعادا ى القضايا االقتصادية فقط ، فقد أيقتصر في املرحلة السابقة عل

المساواة في التوزيع ضمن اقتصاد يستمر الفقر و القضاء على البطالة و ال اجتماعية كان أساسها لقلقل

الذي يعرف التنمية من خالل الشهير  سيرز نموذج بالنمو ، فقد تجسدت هذه املرحلة بشكل واضح في

الذي يحدد فيه  Todaro  توداروا نموذج مشكالت الفقر و البطالة و الالمساواة في التوزيع، كما تجسدت في

 . 2تيارخعملية التنمية في ثالثة أبعاد رئيسية هي إشباع  الحاجات األساسية و احترام الذات و حرية اال 

وبالتالي خالل هذه املرحلة فقد تطور مفهوم التنمية في كونها زيادة في الناتج اإلجمالي الداخلي للدولة      

الذي ينتج عنه زيادة متوسط نصيب الفرد من هذا الناتج ، إلى إضافة جانب تقليل الفقر و إزالة عدم 

 هر فيها مفهوم التنمية االجتماعية.املساواة ، وعليه يمكن القول بأن هذه املرحلة هي املرحلة التي ظ

حول البيئة االنسانية  1972لقد برز مفهوم التنمية املستدامة خالل مؤتمر ستوكهولم ) السويد( سنة      

الذي نظمته األمم املتحدة ،و كان بمثابة خطوة نحو توجيه االهتمام العالمي بالبيئة. ولقد ناقش هذا املؤتمر 

                                                             
دراسة للمفاهيم و األهداف و األولويات و تحليل لألركان و السياسات و  -املنهج التنموي البديل في االقتصاد االسالميصالح صالحي ، -1

 .88،ص2006،دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، 1ط،-املؤسسات
،دار الصفاء للنشر و 1،ط-فلسفتها و أساليب تخطيطها و أدوات قياسها -ستدامةالتنمية املعثمان محمد غنيم وماجدة احمد أبو زنط ،  -2

 .20،ص2007التوزيع، عمان،
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بيئية و عالقتها بواقع الفقر و غياب التنمية في العالم. و تم اإلعالن عن أن الفقر و للمرة االولى القضايا ال

غياب التنمية هما أشد أعداء البيئة، من ناحية أخرى انتقد مؤتمر ستوكهولم الدول و الحكومات التي الزالت 

 Nation Conber On The Humanتتجاهل البيئة عند التخطيط للتنمية، وصدرت وثيقة دولية هي 

Environnement  Report Of United   و تتضمن هذه الوثيقة مبادئ العالقات بين الدول، و التوصيات التي

تدعو كافة الحكومات و املنظمات الدولية التخاذ تدابير من أجل حماية البيئة و إنقاذ البشرية من الكوارث 

 البيئية و العمل على تحسينها.

و مقتصرة على الندوات   التنمية املستدامة خالل عقد السبعينات غامضةو بناء على ذلك فقد ظلت    

 .1العلمية املغلقة التي كانت تحاول أن تجد تعريفا مقبوال لهذا املفهوم 

، اجتمعت االمم املتحدة مع اللجنة العاملية املعنية بالبيئة و التنمية برئاسة رئيسة الوزراء 1983و في عام 

، وقد تم تأسيس لجنة ملعالجة تزايد املخاوف من انهيار البيئة البشرية و املوارد و هارلمغر النرويجية السابقة 

الطبيعية و اآلثار الناجمة عن هذا االنهيار على التنمية االقتصادية و االجتماعية، وبعد اربع سنوات نشرت 

املعروف أيضا باسم تقرير )                املجموعة تقريرا ملعالجة هذه القضايا بعنوان "مستقبلنا املشترك" 

 .2برونتالند(، قدم التقرير تحليال دقيقا لحالة البيئة فضال عن نشر تعريف التنمية املستدامة 

،برزت فكرة التنمية املستدامة او املتواصلة  1992وملا انعقد مؤتمر االمم املتحدة عن البيئة و التنمية عام    

لعلمي، ووضع املؤتمر وثيقة مفصلة )برنامج العمل في القرن الحادي و كواحد من قواعد العمل الوطني و ا

العشرين( تضمنت أربعين فصال تناولت  ما ينبغي االسترشاد به في مجاالت التنمية االقتصادية) الزراعة، 

ي الصناعة، املوارد الطبيعية(، و التنمية  االجتماعية ) الصحة، التعليم(، وفي مشاركة قطاعات املجتمع ف

 مساعي التنمية و في الحصول على نصيب عادل من ثمارها.

، انعقد مؤتمر االمم املتحدة حول التنمية املستدامة، ليراجع حصيلة استجابة العالم 2002و في عام      

الى فكرة البيئة و التنمية عام  1972لفكرة التنمية املتواصلة، إذا فالتطور من فكرة  بيئة االنسان  عام 

ينطوي على تقدم ناضج، ذلك أن العالقة بين االنسان و البيئة  2002ى فكرة التنمية املتواصلة عام ال 1992

، إنما للعالقة وجه اخر هو أن 1972ال تقتصر على اثار حالة البيئة على صحة االنسان كما كان يعتقد في عام 

                                                             
، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد السابع، 2009-2001التنمية املستدامة في الجزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي كريم زرمان،  -1

 .193-192،صص2010،الجزائر، جوان جامعة محمد خيضر، بسكرة 
 .15،ص2016،يناير  13، مجلة بيئة املدن اإللكترونية، العدد أصلها ونشأتها–التنمية املستدامةفطيمة مبارك،  - 2
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ملعارف العلمية و الوسائل التقنية إلى البيئة هي خزانة املوارد التي يحولها االنسان بجهده و بما حصله من ا

 .1ثروات ،فتحويل املوارد هو جوهر التنمية 

 فهوم التنمية املستدامة، :  و يمكن توضيح  التطور التاريخي مل (2-01جدول رقم )             

 الحدث السنة

النادي الى ضرورة إجراء ابحاث  إنشاء نادي روما الذي جمع عددا كبيرا من رجال األعمال من مختلف الدول، دعا 1968

 تخص مجاالت التطور العلمي لتحديد حدود النمو في الدول املتقدمة.

روما بنشر تقريرا مفصال حول تطور املجتمع البشري وعالقة ذلك باستغالل املوارد االقتصادية، وبنشر نادي  1972

        ولعل من أهم نتائجه هو أن مسار النمو االقتصادي في العالم سوف يحدث خلال خالل القرن الحادي  توقعات ،

نفس السنة  تم انعقاد مؤتمر األمم طاقة....الخ، و في و العشرين بسبب التلوث و تعرية التربة ونضوب  املوارد و ال

          ة إلى ضرورة الربط بين البيئة و املشاكل االقتصادية املتحدة حول البيئة البشرية في ستوكهولم، تم فيه الدعو 

 و كذا ضرورة تهيئة الجنوب.

 تم بلورة تعريف حول التنمية املستدامة ) تقرير  برونتالند(. 1987

مام على غرار الكوارث الصناعية التي حدثت في العالم ) تشرنوبيل..مثال( و انتباه جماعة الخضر إلى ضرورة االهت 1992

ألف مشارك من  30رئيس دولة و  100بالبيئة فعقدت  قمة األرض في البرازيل في ريو دي جانيرو حضرها اكثر من 

 كل أنحاء العالم.

رئيس دولة و عشرات اآلالف من املتخصصين في جوهانسبرغ و التوقيع على املعاهدة التي  100اجتماع أكثر من  2002

 د الطبيعية و التنوع البيولوجي.تضمنت وسائل املحافظة على املوار 

استراتيجيات املؤسسات املالية في تمويل املشارع البيئية من أجل تحقيق التنمية : من إعداد الطالب باالعتماد على :حدة فروحات ، املصدر    

 .126-125،صص 2010-2009،ورقلة، الجزائر،7، مجلة الباحث، العدددراسة حالة الجزائر-املستدامة

 

 

 

  : يمكن أبرزها كما يلي: مؤتمرات التنمية املستدامة أهم

: يعتبر مؤتمر البيئة االنسانية الذي انعقد في عام 1972مؤتمر ستوكهولم حول البيئة البشرية عام -أوال

الى  دولة عربية ،إضافة 14من بينها  دولة 112حضر هذا املؤتمر ممثلو  بداية االهتمام العالمي بالبيئة، 1972

ر من املنظمات  غير الحكومية، حيث نتج عنه إعالن ستوكهولم للمبادئ البيئية األساسية و قرارات عدد كبي

                                                             
، املؤتمر العلمي الدولي حول: التنمية املستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة من النمو الى االستدامة-التنميةنبيلة فالي،  - 1

 .10-9، صص2008أفريل  8-7فرحات عباس، سطيف، الجزائرن 
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، ويعتبر هذا اإلعالن أساس 1خاصة بالتنمية االقتصادية ، وضرورة الترابط بين البيئة و املشاكل االقتصادية 

اإلنسان حقا أساسيا في الحرية و الحق في البيئة كحق من حقوق اإلنسان، و نص املبدأ األول منه على أن 

املساواة و في ظروف معيشية مرضية في ظل بيئة تتيح له العيش في كرامة ورفاهية، وله واجب في حماية 

توصية بهدف توجيه  109مبدأ و  26البيئة و تحسينها لصالح االجيال الحاضرة و املستقبلية. تبنى املؤتمر 

 العمل الدولي و الوطني في هذا الصدد.

قمة ريو او قمة األرض عقد مؤتمر ريو ديجانيرو في  :1992مؤتمر ريو حول التنمية و البيئة عام  -ثانيا

بالبرازيل، هي قمة نظمتها األمم املتحدة و ذلك بجمع كل زعماء العالم للنظر في قضايا البيئة و  1992جوان 14

 2400اءها أو رؤساء حكوماتها، و حوالي دول أرسلت رؤس 108حكومة  منها  172التنمية، شارك في املؤتمر 

شخص في املنتدى العالمي للمنظمات غير الحكومية الذي عقد  17.000ممثال ملنظمات غير الحكومية  و 

وقد نوقشت في هذا املؤتمر سبل تفعيل التنمية املستدامة و  موازيا للقمة و أطلق عليه املركز االستشاري.

لقرن الواحد و العشرون مع وجود خطط عمل محددة لتحقيق التنمية اعتمد قادة العالم جدول أعمال ا

 املستدامة ،

 : 2و أهم النتائج التي توصل إليها هذا املؤتمر 

لتطبيق ميثاق األرض، ووضع برنامج عمل شامل للعمل العالمي في جميع مجاالت  21جدول أعمال القرن 

 التنمية املستدامة.

الشاملة للدول، و وضع سلسة من املبادئ التي تحدد حقوق و مسؤوليات إدماج البيئة في عملية التنمية 

 الدول.

بيان مبادئ الغابات: وهي مجموعة من املبادئ التي تقوم عليها اإلدارة املستدامة للغابات في جميع أنحاء 

 العالم.

 :kyoto Protocolاتفاقية كيوتو ) اليابان(  1997قمة كيوتو لتغير املناخ عام  –ثالثا 

تتمثل هذه االتفاقية  خطوة تنفيذية التفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن التغيير املناخي  و تهدف إلى الحد 

(، وزيادة استخدام نظم CO2من انبعاث الغازات الضارة  بالبيئة على رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون )

 .1الطاقة الجديدة و املتجددة 

                                                             
ماجستير ،غير  ، رسالةاملسؤولية البيئية و االجتماعية مدخل ملساهمة املؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية املستدامةالطاهر خامرة ، - 1

  25،ص2007جامعة قاصدي مرياح، ورقلة، منشورة ،كلية الحقوق و االقتصاد،

 
2-Alain Jounout, 100Questions pour comprendre et agir : le développement durable,Afnor,2004,p.09. 
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رئيس  100حضر املؤتمر أكثر من  2002افريقيا حول التنمية املستدامة  قمة جوهانسبورغ  بجنوب  -رابعا

في مجاالت البيئة و التنمية ،وقد أعدت خطة لتنفيذ نتائج مؤتمر  دولة و عشرات اآلالف من املتخصصين

ون القمة العاملية لالستفادة من املنجزات املتحققة من مؤتمر البيئة و التنمية ،وستعجل الخطى و تعزز التعا

الدولي و األخذ بعين االعتبار ملبادئ ريو بشأن البيئة و التنمية، وستؤدي كل هذه الجهود غلى تعزيز تكامل 

 . 2عناصر التنمية املستدامة الثالثة: تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، تنمية بيئية باعتبارها دعائم معززة 

و    ونيسيا ناقش قضية التغير املناخي في السنة املوالية ،انعقد مؤتمر بالي بإند2007ديسمبر  14كما أنه ، وفي 

عقدت قمة كوبنهاكن )دانمارك( حول قضية تغير املناخ في حلقة متصلة  2009ديسمبر  7بالتحديد في 

 2010نوفمبر  29كذلك عد في  بالجهود الدولية الرامية ملواجهة االحتباس الحراري تحت رعاية األمم املتحدة،

 في املكسيك بشأن تغير املناخ. مؤتمر كانكون 

 و أهميتها املطلب الثاني :مفهوم التنمية املستدامة

عانت التنمية املستدامة من التزاحم الشديد في التعريفات و املعاني ،وذلك راجع لتعدد استخداماتها،        

ربما أسلوبا إلصالح فالبعض يتعامل معها كرؤية أخالقية و البعض األخر  يراها نموذج تنموي بديل ، او 

األخطاء و التعثرات التي لها عالقة بالبيئة و هناك من يتعامل معها على أنها قضية إدارية و مجموعة القوانين 

 و القرارات التي تعمل على توعية و تخطيط الستغالل املوارد بشكل أفضل.

، حيث  Ecologyعلم اإليكولوجيا الى   Sustainableمن الناحية اللغوية و األصل ، يعود مصطلح االستدامة 

استخدمت االستدامة للتعبير عن تشكل و تطور النظم الديناميكية التي تكون عرضة الى تغيرات هيكلية تؤدي 

الى حدوث تغيير في خصائص و عناصر العالقات ببعضها، في املفهوم التنموي، استخدم مصطلح االستدامة 

تصاد و علم االيكولوجي على اعتبار أن العلمين مشتقين من نفس للتعبير عن طبيعة العالقة بين علم االق

و اللغوي ،الذي هو املدخل الرئيس ي وبالرجوع إلى املعنى  أما في اللغة العربية،  ECOاألصل اإلغريقي حيث يبدأ:

الذي يساعد في تحديد املعنى االصطالحي الدقيق، فقد جاء الفعل استدام  الذي جذوره )دوم( معان متعددة 

،هناك من ترجمه  Sustainable développent: منها التأني في الش يء و املواظبة عليه، املصطلح االنجليزي ل: 

يعبر مصطلح التنمية املستديمة أكثر دقة من  بالتنمية املستدامة و البعض األخر يقول التنمية املستديمة ،و 

مصطلح التنمية املستدامة، فاألخر يعكس فقط مبدأ استمرارية عملية التنمية ، بينما يشمل التنمية 

                                                                                                                                                                                              
، 1 اإلسكوا، بناء القدرات في نظم الطاقة املستدامة في نهج للتخفيف من الفقر وإدراج قضايا النوع االجتماعي في القضايا الرئيسية، الجزء - 1

 .10،ص2003الطاقة ألغراض التنمية املستدامة في دول اإلسكوا،نيويورك،
 .09، ص2002سبتمبر، 4اوت/ 26،نيويورك،  -جوهانزبورغ -امةمنشورات األمم، تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية املستد - 2
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املستديمة على مبدأ االستمرارية و يشير إلى قوى الدفع الذاتي لهذه التنمية و التي تضمن استمراريتها، لكن يتم 

 . 1ية املستدامة ألنه األكثر استعماال اختيار مصطلح التنم

منذ الظهور الرسمي للتنمية املستدامة، تعرضت الكثير من املنظمات العاملية و الكتاب و الباحثين بشتى 

 االختصاصات الى تعريفها، ملا لهذا املوضوع من أهمية و اتساع، سنحاول التعرض ألهم التعاريف كاالتي:  

 تعريف التنمية املستدامة:

في 1987وأعتبر أول مصطلح  رسمي سنة  Gro Harlen Bruntlandمن قبل ول مرة عرفت التنمية املستدامة أل 

" تلك التنمية على أنها تقرير مستقبلنا املشترك عن اللجنة العاملية للتنمية و البيئة برئاسة رئيسة وزراء النرويج

 . 2املقبلة على تلبية احتياجاتهم "التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال 

و  حتياجات االقتصادية و االجتماعيةودمج اال  ركز هذا التعريف على الحفاظ على مستقبل األجيال القادمة،

 : ياته مفهوم الحاجة و فكرة القيودويحمل هذا التعريف في ط البيئية في تعريف واحد،

 االحتياجات الخاصة و األساسية للفقراء، التي ينبغي أن تعطي لهم األولوية. الحاجة : -

 أي القيود البيئية و قدرت هذه األخيرة على تلبية االحتياجات الحالية و املستقبلية. القيود : -

،فقد عرفت التنمية املستدامة بأنها:" التنمية التي 1980للحفاظ على الطبيعة سنة  تعريف االتحاد العامليأما 

 .3تأخذ بعين االعتبار البيئة و املجتمع و االقتصاد" 

 1992املقرر في مؤتمر األمم املتحدة للبيئة و التنمية الذي أنعقد في ريوديجانيرو سنة  املبدأ الثالثكما عرف 

" ضرورة إنجاز الحق في التنمية، حيث تتحقق بشكل متساوي الحاجات التنموية و التنمية املستدامة بأنها:

البيئية ألجيال الحاضر و املستقبل، وأشار املؤتمر في مبدئه الرابع أن تحقيق التنمية املستدامة ينبغي أن ال يكون 

 .4بمعزل عن حماية البيئة، بل تمثل جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية"

التنمية املستدامة على أنها: " تلك التنمية التي تستخدم املوارد الطبيعية دون   Websterيبسترعرف قاموس و 

 أن تسمح باستنزافها أو تدميرها جزئيا أو كليا، أي ضرورة ترشيد استخدامها ".

تقاء أن التنمية املستدامة هي :" ذلك النشاط الذي يؤدي الى االر  Edward Barbierكما عرفها إدوارد باربير

بالرفاهية االجتماعية أكبر قدر من الحرص على املوارد الطبيعية املتاحة، وبأقل قدر ممكن من األضرار و 

                                                             
 .25-23مرجع سابق،ص عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط،- 1

2 - Anne E.Egelston, Sustainable development :A history,  edition Springer, New York,2012, p83. 
3 -Corninne Gendron, Le développement durable compromis, québec,2005,p.166.. 

 .13،ص2000، الدار الدولية لالستشارات الثقافية،القاهرة،1،ترجمة بهاء شاهين ، ط مبادئ التنمية املستدامةدوجالس موسيشت،  4- 



اإلطارالنظريللتنميةالمستدامةالفصلالثاني  
 

27 

ويوضح بأن التنمية املستدامة تختلف عن التنمية في كونها أكثر تعقيدا و تداخال فيما هو  اإلساءة الى البيئة،

 . 1طبيعي واجتماعي للتنمية " 

لتنمية املستدامة اليوم هي خطوة صغيرة نحو االنسان من جهة، و هي قفزة عمالقة ومنه نستطيع القول أن ا

 . 2نحو البشرية من جهة أخرى 

كما سبق، يمكن القول أن التنمية املستدامة هي تلك التنمية التي تحقق التوازن بين النظام البيئي، 

نظام من هذه األنظمة الثالث. كما  االقتصادي و االجتماعي و تساهم في تحقيق أقص ى قدر من النمو في كل

ينبغي اعتبار التنمية املستدامة عملية واعية معقدة طولية األمد وشاملة لكافة املجاالت و األبعاد، غايتها 

إال أنه يجب املحافظة على  و مستقبلية( ، كما هو شأن التنمية البشرية، اإلنسان ) توفير احتياجات حالية

 البيئة.

مة تشمل تحقيق التحول السريع في القاعدة التكنولوجية للحضارة الصناعية، مما يؤدي غلى فالتنمية املستدا

استحداث التكنولوجيا الى تكنولوجيا خضراء صديقة للبيئة، كل هذا يتم ضمن حيز سياس ي يمتاز باملشاركة و 

 ثقافية و تكنولوجية.الرشد في اتخاذ القرارات، و بالتالي ضمان استدامة بيئية واقتصادية و اجتماعية و 

أساسية مكونة لها ، وال يمكن أن تقوم من دونها و هي كالنحو  ر مة لها عناصتنمية املستداكما نستخلص أن ال

 التالي:

 .أال تتجاهل الضوابط و املحددات البيئية 

 .أال تؤدي إلى دمار واستنزاف املوارد الطبيعية 

 الديمقراطية، حقوق    ة، مستوى البيئة، أوضاع املرأة،تؤدي إلى تطوير املوارد البشرية ) املسكن، الصح

 .3اإلنسان( 

تتبع أهمية التنمية املستدامة من كونها تنطلق من مبدأ أن البشر مركز اهتمامها، :  أهمية التنمية املستدامة

حساب حيث تستجيب الحتياجات الجيل الحالي دون التضحية و املساس باحتياجات األجيال القادمة أو على 

 قدراتهم لتوفير سبل العيش الكريم.

كما تتجلى أهمية التنمية املستدامة أيضا من خالل األهداف التي تصبو إليها و الفوائد التي تتحقق من        

 و التي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي : جرائها،

                                                             
 .97،ص1993،يناير،167د، مجلة املستقبل العربي، العدد ، التنمية املستدامة و العالقة بين البيئة و االقتصاعبد الخالق عبد هللا - 1

2-Assen Slim :Le développent durable,2émé édition le cavalier bleu,paris,2007,p60. 
، ملتقى دولي حول: مقومات تحقيق التنمية املستدامة في االقتصاد ركائز التنمية املستدامة في االقتصاد اإلسالمياملعز هلل صالح احمد البالع، -3

 .157،ص2012ديسمبر  4-3نقاملة،الجزائر،1945ماي  8جامعة  اإلسالمي،
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ية مستقبلية أكثر توازنا أنها تسهم في تحديد الخيارات ووضع االستراتيجيات ورسم السياسات التنموية برؤ  -1

 وعدال.

أنها تنطلق من أهمية تحليل األوضاع االقتصادية و السياسية و اإلدارية برؤية شمولية و تكاملية، وتجنب  -2

 األنانية في التعامل مع املوارد و الطاقات املتاحة.

على توحيد الجهود و التعاضد بين القطاعات الحكومية و الخاصة حول ما يتم االتفاق عليه من  تشجع -3

 أهداف و برامج تسهم في تلبية حاجيات جميع فئات املجتمع الحالية و القادمة.

تنشط و توفر فرص املشاركة في تبادل الخيرات و املهارات، و تتسم بتفعيل التعليم و التدريب و التوعية  -4

 . 1حفيز اإلبداعلت

 خصائص التنمية املستدامة ) مميزاتها( : املطلب الثالث

لديها جملة من الصفات التي تميزها عن غيرها من  التنمية املستدامة كغيرها من املفاهيم األخرى،       

 املفاهيم، و التي يمكن إجمالي في النقاط التالية:

حتى يسمح بإجراء  مرتفع يمكن من إعادة استثمار جزء منه،: بحيث يتطلب توليد دخل االستمرارية -أوال

 . 2اإلحالل و التجديد و صيانة املوارد

: يفهم من مصطلح التنمية املستدامة بأنها تنمية على املدى البعيد حيث تربط بين الحاضر و أتساع املدى-ثانيا

وهي  على حقوق األجيال في املستقبل،املستقبل وتحقيق أهداف الجيل الحاضر و تضمن حماية البيئة لتحافظ 

 وهي بذلك ذات بعد مستقبلي واسع املدى.  بذلك تجديد في الفكر االقتصادي التنموي لكي ينظر إلى املستقبل،

: تقوم التنمية املستدامة باإلنسان و لإلنسان و تهتم بنوعية الحياة املقدمة له للوصول  تعدد األبعاد –ثالثا 

ألنها تنمية شاملة وذات أبعاد استراتيجي و لضمانها  ،،لذا فهي تنمية ذات بعد مؤسس ي،إلى حياة كريمة أمنه

و تعدد اإلبعاد داخل استراتيجيتها اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و بيئيا و  حقوق األجيال الحاضر و املستقبل،

 أخالقيا.

أولوياتها هي تلبية الحاجات األساسية و ف أنها تنمية تضع تلبية احتياجات األفراد في املقام األول، -رابع 

و كل ما يتعلق بتحسين نوعية حياة البشر  الضرورية من الغداء و امللبس و التعليم و الخدمات و الصحية،

 . 3املادية و االجتماعية 

                                                             
 مقالة منشورة عبر املوقع: ،، أهمية املحاسبة البيئية في استدامة التنميةجميلة الجوزي -1

www.uni-alger3.dz/laboslabo_mondialisation....article_3pdf      5-10-2017         15 :37:24 
 .136،ص2010،جوان 26مجلة التوصيل ، العدد  ،، التنمية املستدامة و تحدياتها في الجزائرمراد ناصر  -2
 .102،ص2014مصر،  الدار الجامعية االسكندرية،، التنمية البشرية وأثرها على التنمية املستدامةعبير عبد الحالق،  -3

http://www.uni-alger3.dz/laboslabo_mondialisation....article_3pdf
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 فهي تسعى للحد من الفقر العالمي. و تتجه أساسا إلى تلبية احتياجات أكثر الطبقات فقرا ،

التنمية املستدامة هي تنمية متكاملة تقو على التنسيق و التكامل بين سياسات استخدام املوارد و  –خامسا

 اتجاهات االستثمار و االختيار التكنولوجي و الشكل املؤسس ي مما يجعلها جميعا تعمل بتفاهم وانتظام.

ضرورة تعتمد على تقرير إمكانات هي تنمية البعد الزمني هو األساس فيه، فهي تنمية طويلة املدى بال  -سادسا 

 ويتم التخطيط لها ألطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خالله التنبؤ باملتغيرات. الحاضر،

تراعي املحافظة على تنوع املجتمعات وخصوصياتها ثقافيا و دينيا وحضاريا ) اإلبقاء على الحضارة  –سابعا

 الخاصة بكل مجتمع(.

تنمية شاملة  و مسؤولية مشتركة وذلك في جميع قطاعات الدولة وتقع على عاتق التنمية املستدامة هي  -ثامنا 

 الدولة بمختلف مستوياتها للمساهمة.

هي تنمية دائمة، حاضرو مستقبال تلبي أماني وحاجات الجيل الحاضر و جيل املستقبل، فالدولة  –تاسعا 

تسعى لتحقيق التنمية من جميع القطاعات لتغطية الحاجيات املتزايدة للمجتمع مع االعتماد على املشاريع و 

 .1الطرق و اآلليات لضمان حاجيات األجيال املستقبلية 

التنمية املستدامة هي عبارة عن تنمية تراعي تلبية االحتياجات القادمة من املوارد  وعليه فإن            

 . 2الطبيعية و املجال الحيوي لكوكب األرض

 املبحث الثاني : أساسيات التنمية املستدامة 

لكل ظاهرة من الظواهر سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية مجموعة من العناصر و الركائز التي    

كما ولديها جملة من املبادئ التي تستند عليها و تميزها عن غيرها من الظواهر األخرى، فضال عن  تقوم عليها،

 لدرجة تشعب الظاهرة وتوسعها،سعيها لتحقيق سلسلة من األهداف التي تتعدد و تتنوع وفقا 

 املطلب األول : مبادئ التنمية املستدامة 

و انطالقا من  تستند التنمية املستدامة إلى مجموعة من املبادئ األساسية و التي تكسبها من خالل قوتها،      

 يلي:العالقة القائمة بين النمو من جهة و البيئة من جهة أخرى ،و محتوى هذه املبادئ تمثل فيما 

                                                             
 .10،ص2013مذكرة تحرج، إشكالية التنمية املستدامة في الجزائر، عصماني خديجة،-1
رسالة مقدمة لنيل  دراسة حالة منطقة البحر األحمر،-دور السياحة البيئية في تحقيق أهداف التنمية املستدامة هداي عبد الستار عبد املنعم، -2

 .67،ص2013جامعة االسكندرية،مصر، غير منشورة، املاجستير في االقتصاد،شهادة 
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: يعد أسلوب النظم او املنظومات استخدام أسلوب النظم في إعداد و تنفيذ خطط التنمية املستدامة-1

système approch ،وذلك من منطلق أن البيئة  شرطا أساسيا إلعداد وتنفيذ خطط للتنمية املستدامة

أي تغيير يطرأ على محتوى و اإلنسانية ألي مجتمع ما هي غال نظام فرعي صغير من النظام الكوني ككل، وإن 

عناصر أي نظام فرعي مهما كان حجمه ينعكس ويؤثر تأثيرا مباشرا في عناصر و محتويات النظم الفرعية 

 األخرى.

فمن خالل هذا األسلوب تعمل التنمية املستدامة على ضمان تحقيق توازن النظم الفرعية برتبها و أحجامها 

يمكن القول أن استخدام أسلوب النظم في إعداد و تنفيذ خطط  رض،و ذلك لضمان توازن بيئة األ املختلفة 

 التنمية املستدامة هو أسلوب متكامل يهدف للمحافظة علة حياة املجتمعات.

التنمية املستدامة عبارة عن ميثاق يقر بمشاركة جميع الجهات ذات العالقة في اتخاذ : املشاركة الشعبية-2

خصوصا في مجال التنمية املستدامة ووضع السياسات و تنفيذها  ار،القرارات الجماعية من خالل الحو 

أي مستوى التجمعات السكانية سواء كانت مدنا أم  ،فالتنمية املستدامة تبدأ في املستوى املكاني املحلي،

قرى، هذا يعني انه تنمية من أسفل  يتطلب تحقيقها و توفير شكل مناسب من أشكال الالمركزية، التي تمكن 

يئات الرسمية و الشعبية و األهلية و السكان بشكل عام من املشاركة في خطوات إعداد و متابعة خططها اله

وال ننس ى الدور املتعاظم للحكومات املحلية و املجالس البلدية و القروية التي تصدر يوميا عشرات القرارات 

 نمط معين.التي تخدم حاجات و أولويات املجتمع املحلي و تعمل على تشكيله وفق 

و في هذا الصدد ،فقد اصدر أيضا البنك العلمي لإلنشاء و التعمير منذ نهاية القرن العشرين مبادئ أساسية 

 : 1تقوم عليها التنمية املستدامة وهي 

اقتضت خطورة مشكالت البيئة و ندرة املوارد املالية التشدد في وضع  :تحديد األولويات بعناية، 1املبدأ  -1

 تحديد املشكالت الواجب التصدي لها بفعالية.األولويات و 

بحيث يسمح هذا التأكيد بتحقيق  : االستفادة من كل دوالر ،أي التأكيد على فعالية التكلفة، 2ملبدأ ا -2

 إنجازات كثيرة بموارد محدودة.

اغتنام فرص تحقيق الربح لكل األطراف ، بحيث بعض املكاسب في مجال البيئة سوف تتضمن : 3املبدأ  -3

اليف و مفاضالت ،و البعض األخر يمكن تحقيقه كمنتجات فرعية لسياسات صممت لتحسين الكفاءة تك

و الحد من الفقر و العمل على خفض الدعم الستخدام املوارد الطبيعية ،و هو أوضح سياسة لتحقيق 

 الربح للجميع.

                                                             
بحوث وأوراق امللتقى الدولي  ،2007الى املؤتمر بالي  1992مؤتمر ديجانيرو 1التنمية الشاملة املستدامة املبادئ  و التنفيذ من خبابة عبد هللا ،  -1

أفريل  8-7كلية العلم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سطيف، الجزائر،  د املتاحة،حول: التنمية املستدامة و الكفاءة االستخدامية للموار 

 .72،ص2008
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السوق و الرامية غلى خفض إن الحوافز القائمة على  استخدام أدوات السوق حيثما يكون ممكنا، :4املبدأ -4

 األضرار الضريبية هي األفضل من حيث املبدأ و التطبيق.

حيث يجب العمل على تنفيذ سياسات أكثر  االقتصاد في استخدام القدرات اإلدارية و التنظيمية،: 5املبدأ  -5

 تنظيما و قدرة.

 مع القطاع الخاص، يجب على الدولة التعامل بجدية و موضوعية العمل مع القطاع الخاص،:6املبدأ -6

 باعتباره عنصرا أساسيا في العملية االستثمارية.

 : االشتراك الكامل للمواطنين أي املشاركة الشعبية.7املبدأ  -7

يجب على الحكومات االعتماد على االرتباطات الثالثية التي  توظيف الشراكة التي تحقق نجاحا،:  8املبدا -8

وتنفيذ تدابير متضافرة للتصدي لبعض  منظمات املجتمع املدني، -القطاع الخاص –تشمل: الحكومة 

 القضايا البيئية.

 .تحسين األداء اإلداري  املبني على الكفاءة و الفعالية ،من خالل تبني املديرين أدنى تكاليف: 9املبدأ  -9

ؤسسات و كذلك االستثمارات في سياسات الدول و استراتيجيات امل إدماج البيئة من البداية،: 10املبدأ  -10

 الجديدة املزعم إنشائها مستقبال.

نستنتج مما سبق ان املبادئ السابقة الذكر هي مرشدا للتنمية املستدامة و تحدي يتطلب من االقتصاديين 

وكل رجال العلم و املسؤولين املشاركة على نحو كامل في مجابهته و العمل على تحقيق األهداف املسطرة 

املستدامة من أجل صنع جيل جديد من صانعي السياسات البيئية و االقتصادية و االجتماعية في للتنمية 

 العالم.

 املطلب الثاني : أهداف التنمية املستدامة 

الشاملة لكافة  تسعى التنمية املستدامة من خالل آلياتها و محتواها إلى تحقيق مجموعة من األهداف      

 :1، ويمكن تلخيصها فيما يلي اقتصادية و اجتماعية و بيئية ولتحقيق  املجاالت منها

من خالل عمليات التخطيط و تنفيذ السياسات التنموية لتحسين  تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان:-1

عن طريق التركيز على الجوانب النوعية  نوعية حياة السكان في املجتمع اقتصاديا و اجتماعيا ونفسيا وروحيا،

 وليس الكمية وبشكل عادل و مقبول و ديمقراطي. مو،للن

ترتكز على العالقة بين نشاطات السكان و البيئة و تتعامل مع  التنمية املستدامةالبيئة الطبيعية:  احترام  -2

النظم الطبيعية و محتواها على أنها أساس حياة اإلنسان، إنها ببساطة تنمية تستوعب العالقة الحساسة 

 و تعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل و انسجام. بين البيئة الطبيعية و البيئة املبنية،

                                                             
 . 30-28عثمتن  محمد غنيم، ماجدة احمد أبو زنط ، مرجع سابق،ص - 1
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: و تنمية إحساسهم باملسؤولية تجاهها، وحثهم على وعي السكان باملشكالت البيئية القائمةتعزيز  -3

املشاركة الفاعلة في إيجاد حلول مناسبة لها من خالل مشاركتهم في إعداد و تنفيذ و متابعة و تقييم برامج و 

 مشاريع التنمية املستدامة.

 ة املستدامة مع املوارد الطبيعية على انها موارد محدودة،: تتعامل التنمي تحقيق استغالل عقالني للموارد-4

لذلك تحول دون استنزافها أو تدميرها و تعمل على استخدامها و توظيفها بشكل عقالني ، يمكن القول إن 

الن التدهور البيئي يشير إلى  هو ناتج للمجتمع الصناعي الجديد، االستغالل املفرط  و التدبير املصاحب للتنمية

أن االقتصاد االستخالص ي و املبني على النموذج االقتصادي املهيمن يستنفذ املوارد غير املتجددة، 

 . 1ويستخلصها بدرجة أكبر من قدرتها على البقاء 

ة بما : تحاول التنمية املستدامة توظيف التكنولوجيا الحديثربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف املجتمع -5

من خالل توعية السكان بأهمية التقنيات املختلفة في املجال التنموي، وكيفية  يخدم أهداف املجتمع،

استخدام املتاح و الجديد منها في تحسين نوعية حياة املجتمع و تحقيق أهدافه املنشودة دون أن ينجم عن 

و اآلثار مسيطرا عليها بمعنى وجود حلول  راملخاطاو على األقل أن تكون هذه  ذلك مخاطر وأثار بيئية سالبة،

 مناسبة .

و بطريقة تالئم إمكانياته و تسمح بتحقيق  إحداث تغير مستمر و مناسب في حاجات و أولويات املجتمع:-6

 التوازن الذي بواسطته يمكن تفعيل التنمية االقتصادية و السيطرة على جميع املشكالت البيئية ووضع

 الحلول املناسبة لها.

                                                             
مجلة جامعة امللك عبد  ،البيئةالتنمية املستدامة بين الحق في استغالل املوارد الطبيعية و املسؤولية عن حماية  عبد هللا جمعان الغامدي، -1

 . 183،ص2009، السعودية، 01، العدد:23مجلد  العزيز: االقتصاد و اإلدارة،
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 املستدامة األهداف الشاملة للتنمية (:1 -01شكل رقم )                           

 

 .72،ص2000،الدار الدولية لالستشاراتالثقافية،القاهرة،1،مبادئ التنمية املستدامة ،ترجمة بهاء شاهين،ط :دوجالس موسشيت املصدر

 املطلب الثالث : أبعاد التنمية املستدامة

بأبعاد متعددة ومختلفة تتداخل فيما بينها ،فإن التركيز عليها من شأنه إحراز في تتميز التنمية املستدامة       

 ،التكنولوجية و السياسية و  تحقيق التنمية املستدامة، و تتمثل هذه األبعاد في: االقتصادية و البشرية

 :سنتطرق لها كالتالي

ل تلبية احتياجاتهم من السلع و يقصد به تحسين مستوى معيشة األفراد، من خال :البعد االقتصادي -أوال

الخدمات، ويتمحور البعد االقتصادي للتنمية املستدامة حول االنعكاسات الراهنة و املستقبلية لالقتصاد على 

إذ يطرح مسالة اختيار و تمويل التقنيات الصناعية في مجال توظيف املوارد الطبيعية من أجل رفع  البيئة،

 األهداف البيئية:

وحدة نظام  -

 اإليكولوجي.

قدرة تحمل النظام  -

 البيئي.

 التنوع البيولوجي. -

 

 األهداف االقتصادية 

 النمو. -

 المساواة. -

 الكفاءة. -

 األهداف االجتماعية

 التمكين والمشاركة.-

 الحراك االجتماعي.-

 التماسك االجتماعي.-

 الهوية الثقافة.-

 التطوير المؤسسي.-

 األهداف التكنولوجية  

تقليل استخدام  -

التكنولوجيات المضرة 

 بالبيئة.

نشر و تطوير  -

التكنولوجيات النظيفة     

 و الصديقة للبيئة.

 التنمية

لمستدامةا   
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فقرا، و يمكن تلخيص اهم النقاط التي تؤخذ بعين االعتبار البعد االقتصادي  املستوى املعيش ي للسكان األكثر 

 :1كمايلي 

 . حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية 

 بتغيير أنماط االستهالك التي تهدد التنوع البيولوجي. إيقاف تبديد املوارد الطبيعية. 

 .العدالة في توزيع املوارد 

 تبعية البلدان النامية. تقليص 

  مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث و كيفية معالجتها حيث تقع مسؤوليات التلوث العالمي على عاتق

 الدول الصناعية .

 .تقليص اإلنفاق العسكري 

تتضمن عملية التنمية املستدامة التنمية البشرية التي تهدف الي تحسين مستوى البعد االجتماعي :  –ثانيا 

على املساواة و  تؤثر لتعليم و الرعاية الصحية ،فضال عن مشاركة املجتمعات في صنع القرارات التنموية الي ا

، و الهوة الكبيرة بين االغنياء  املرأةو في املقابل يرفض الفقر و البطالة و التفرقة التي تحد من حقوق  اإلنصاف

 و الفقراء ، واهم عناصر البعد االجتماعي هي:

  ضبط السكان(. النمو الديمغرافيتثبيت ( 

 الحراك االجتماعي الصحة و التعليم . 

 .املشاركة الشعبية 

 .التنوع الثقافي 

  تحقيق العدالة االجتماعية بين أفرد الجيل الحالي من جهة ثم بين أفراد الجيل املستقبلي من جهة

 أخرى.

: تعتبر البيئة من الشروط األساسية و الضرورية لوجود نشاط بشري  و الحفاظ على  البعد البيئي –ثالثا 

كما له أهمية كبيرة ألنه جاء ملعالجة عالقة  الوسط الطبيعي  و الحيوي ونقله سليما لألجيال القادمة،

فهذا البعد  التنمية بالبيئة ، من خالل وضع األساسيات التي تقوم عليها الحدود التي يجب أال تتعداها ،

على أساس مستدام ،و توقع ما قد يحدث للنظم  يتمثل في الحفاظ على املوارد الطبيعية و االستخدام األمثل

 االيكولوجية من جراء التنمية لالحتياط و الوقاية، ويمكن إجمال األبعاد البيئية فيما يلي:

 اتي.عدم إتالف التربة عن طريق استعمال املبيدات و تدمير الغطاء النب 

 .املحافظة على الجو وذلك بتخفيض التلوث الناتج عن النقل و الصناعة و استخدام الطاقة الشمسية 

                                                             
 ،التنمية املستدامة بين الحق في استغالل املوارد الطبيعية و املسؤولية عن حماية البيئة مع اإلشارة إلى التجربة الجزائريةأسيا قاسيمي ، -1

أفريل  27-26التوجيهات، األفاق، باجة،تونس، التحديات، -السياسات و التجارب التنموية باملجال العربي و املتوسطي :امللتقى الدولي الثاني حول 

 .10،ص2012
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  العمل على صيانة املياه اي وضع حد لالستخدامات املبددة و تحسين كفاءة شبكات املياه و تقليص

 مالجئ األنواع البيولوجية.

  هذا بتقليص من املواد الكيمائية .الحيلولة دون تدهور طبقة األوزون الحامية لألرض و 

 تحقيق االستدامة التكنولوجية من خالل األخذ باالعتبارات التالية:  :التكنولوجي التقني أو  البعد –بعا را

 .استخدام تكنولوجيا أنظف 

  1الغازات املسببة لالحتباس الحراري و حماية تدهور طبقة األوزون  انبعاثاتالحد من. 

  طاقة بديلة للمحروقات مثل الطاقة الشمسية و غيرها. إيجاد وسائل بديلة او 

 و الذي يبلور مفهوم الحكم  الراشد، : إن غياب البعد السياس ي للتنمية املستدامة،البعد السياس ي -خامسا 

فالبعد  أثر بالغ على كافة األبعاد األخرى االقتصادية و االجتماعية و البيئية بصورة تعيق التنمية املستدامة،

التنمية املستدامة ، من خالل تجسيد مبادئ الحكم الراشد و إدارة السياس ي هو الركيزة األساسية لتحقيق 

الحياة السياسية بشكل يراعي ويضمن مرتكزات الديمقراطية و الشفافية في اتخاذ القرارات وتنامي الثقة و 

ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل  تالحقة،وتولي السيادة و االستغاللية للمجتمع بأجيال امل املصداقية،

 املوالي:

 ( :أبعاد التنمية املستدامة2-02) شكل رقم                                                  

 

بحوث وأوراق امللتقى الدولي حول  التنمية الشاملة املستدامة و الكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائر، من إعداد صالح صالحي،  املصدر:

افريل  8-7جامعة سطيف،الجزائر، لوم التسيير،التنمية املستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة ،كلية العلوم االقتصادية و ع

 .872،ص2008

 

                                                             
 .36،ص2007الدار الجامعية، االسكندرية،مصر، ،، إدارة البيئة و التنمية املستدامة في ظل العوملة املعاصرةخالد مصطفى قاسم -1

 البعد السياسي 

 البعد التكنولوجي

 

 البعد البيئى

 

 البعد االقتصادي

التنمية  البعد االجتماعي
 المستدامة
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انطالقا من الشكل أعاله يمكن االستدالل على عالقة التداخل بين كل من البعد االقتصادي، االجتماعي، 

،  إذا غاب أحد هذه األبعاد البيئي، التكنولوجي، السياس ي، بحيث ال يمكن القول بأن هناك تنمية مستدامة

حيث أن  باقي األنواع كل واحد فيها يرتكز على جانب واحد و  نجده لدى باقي أنواع التنمية األخرى،وهذا ما ال 

 ت به التنمية املستدامة في الحسبان.ذخأبهمل الجوانب األخرى، وهذا ما 

 املبحث الثالث : تمويل التنمية املستدامة و تحدياتها

مراعاة جملة من اإلجراءات و الخطوات وحتى يتم تنفيذ خطط لكي تتحقق التنمية املستدامة البد من        

بين مصادر داخلية  و برامج التنمية املستدامة بنجاح ،البد من توفر مصادر تمويل التنمية املستدامة ما

 وأخرى خارجية، باملقابل هناك جملة من العراقيل التي تقف حاجزا أمام تحقيق التنمية املستدامة.

 ادر تمويل التنمية املستدامة املطلب األول: مص

ذلك ألن  يعتبر التمويل العامل األساس ي في عملية التنمية املستدامة و التي يشكل االستثمار جوهرها،         

مفتاح التنمية في البلدان املتخلفة اقتصاديا هو االستثمار وان ذلك يحتاج الى وجود ادخارات حقيقية أي 

و التمويل يعتمد أساسا على املدخرات الوطنية و تساندها في ذلك املدخرات  عمال و مواد ألغراض اإلنتاج،

 .1األجنبية 

: يعرف التمويل على أنه توفر املبالغ النقدية الالزمة لدفع مشروع خاص او عام، كما تعريف التمويل -أوال

 . 2يعرف على انه إمداد املشروع باألموال الالزمة أوقات الحاجة إليها 

هي استدامة تمويل املشاريع البيئية و االقتصادية و االجتماعية التي  تعريف تمويل التنمية املستدامة: -ثانيا

تحفظ الثروة للجيل الحالي و االجيال الالحقة، عن طريق كفاءة ضمان تعبئة املدخرات وفعالية االستثمارات 

 دة و البيئة. نحو مشاريع القيمة الحقيقية مثل البنية التحتية و الطاقات املتجد

 وعليه فإن تمويل التنمية املستدامة يقوم على ما يلي:

 يقوم على معايير و مؤشرات موضوعية مرتبطة بالقدرة التنافسية و الكفاءة التشغيلية. -

 االستقرار املالي و االمن من املخاطر -

 الكفاءة التمويلية. -

املشاريع التنموية منها مشاريع البنية التحتية و تطبيق نظام االولويات االنمائية أثناء تخطيط و تنفيذ  -

 .1مشاريع الطاقة و االنتاج، و املشاريع االجتماعية

                                                             
 .187،ص2007، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن،التنمية االقتصادية ،نظريات و سياسات و موضوعات مدحت قريش ي، -1

2-Ibraem-assala-1 abber.com/post/150946       29-10-2017     13:58 
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 و تمويل خارجي. : يمكن التمييز بيم مصدرين: تمويل داخليمصادر تمويل التنمية املستدامة –ثالثا 

عليها في عملية التمويل، وذلك املصادر التي يجب على الدولة االعتماد  من أهم مصادر التمويل الداخلي: -1

ويقصد باملصادر الداخلية للتمويل جميع أنواع املوارد الحقيقية املتوفرة داخل  باستخدام األمثل للمدخرات.

و  االقتصاد املحلي، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة، ويقصد باملوارد الحقيقية جميع املوارد الطبيعية

 . 2البشرية و املالية 

 يلي: الداخلي فيمايل صادرا التمووتتمثل م

: هو ذلك الجزء من الدخل الغير املخصص لالستهالك الذي يودع عادة في حسابات بنكية جارية االدخار - أ

أو يستخدم على املدى القصير ) األدوات املالية، و الحسابات ألجل...(، و االدخار هو أيضا حفظ السيولة 

 .3مصاريف غير متوقعة، السفر، شراء أثاث.....الخ(ألغراض االستخدام علة املدى القصير ) 

 مال، االدخار االجباري، االدخار هناك ادخار اختياري، مدخرات القطاع العائلين مدخرات قطاع األع     

 الحكومي، االدخار الجماعي.

من تستمد حصيلة الصادرات أهميتها في تمويل التنمية من أكثر فائض حصيلة التجارة الخارجية:  –ب 

اعتبار، فمن ناحية تعتبر حصيلة الصادرات محدد القدرة البلد على االستيراد، ذلك أن حصيلة الصادرات 

 تعد من املصادر الرئيسية للصرف األجنبي الالزم لتمويل استثمارات برامج التنمية.

 يمكن إبرازها من خالل ما يلي: مصادر التمويل الخارجي: -2

القروض الحكومية الثنائية و التي هي عبارة عن القروض التي تمنحها و يشمل القتراض الخارجي: -أ 

الحكومات االجنبية على أسس تجارية ن يتم هذا النوع من القروض في أغلب األحوال على أسس تجارية بحتة 

وض من ناحية سعر الفائدة و مدة السداد، إال أنها تتأثر في توجيهها باالعتبارات السياسية ، إضافة الى القر 

الخاصة التي ترد الى الدولة من االفراد و الهيئات األجنبية الخاصة، أو تأتي على شكل اكتتاب في الصكوك 

 .الصادرة عن الدولة، اوو املشروعات التي تقام بها عن طريق السندات التي تحمل فائدة مرتفعة

، وكذلك التي تمنحها : هي التي تمنحها هيئات حكومية الى هيئات حكومية أخرى املنح و املساعدات - ب

 املنظمات و الهيئات الدولية االقليمية.

يحتل االستثمار االجنبي مكانة بارزة في اقتصاديات الدول النامية ، وذلك لعدم كفاية  :االستثمار االجنبي  - ت

ولة املدخرات املحلية ملقابلة نفقات االستثمار املحلي. حيث أن االستثمار األجنبي هو انتقال رأس املال من د

 .4إلى أخرى، كما يعرف بأنه امتالك فرد أو شركة أصوال في دولة ما

                                                                                                                                                                                              
املستدامة باإلشارة الى حالة التجربة أهمية الصكوك االسالمية في تمويل بعض املؤشرات االقتصادية للتنمية نصيرة قريش،  ،هدى بدروني-1

 . 91-90،صص2012، جامعة الشلف، الجزائر، 10مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العددة،املاليزي 
،اطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم االقتصادية،  2004-1970دراسة حالة الجزائر -عمار زيتوني، املصادر الداخلية لتمويل التنمية -2

 . 13، ص2007منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر ،
3-www.ammc.ma/ar/espace-epargnants-entre-epargnr-investissement   29-10-2017    14 :33 

ستير في العلو دراسة حال الصين، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاج-حمودي بن عباس، دور االستثمار االجنبي املباشر في التنمية االقتصادية -4

 .17،ص2012االقتصادية، تخصص اقتصاد دولي، منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة،الجزائر،
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 املطلب الثاني: تحديات و معيقات التنمية املستدامة 

تواجه التنمية املستدامة العديد من املعوقات التي تحول دون تحقيق االهداف املنوطة بهن من أبرز        

 يلي: هذه التحديات ما

 : اهمها ما يلي:املعوقات االجتماعية-1

رتباطه يعتبر الفقر  املأساة االنسانية األكثر تداوال على ألسنة و كتابات االقتصاديين أو غيرهم و ال  الفقر : -أ

حق الحياة...(، فقد صار تحديا صارخا لنجاح استراتيجيات  التعليم، بكثير من القضايا االخرى ) الصحة،

 التعاون العالمي أو على صعيد السياسات املحلية.التنمية املستدامة ، سواء على صعيد 

 عدم التوزيع العادل للدخل و الثروة بين أفراد املجتمع.  -ب

 التضخم السكاني الكبير الذي ال يناسب مع معدالت النمو االقتصادي. - ث

 تدهور مستوى املعيشة وضعف مستوى الخدمات االجتماعية املقدمة. - ج

 ايجازها فيما يلي:: يمكن املعوقات االقتصادية -2

الديون التي تمثل أهم التحديات التي تحول دون نجاح خطط التنمية املستدامة وتؤثر سلبا في املجتمعات  -أ

 الفقيرة خاصة و األسرة الدولية عامة.

 ايجاد مصادر التمويل الالزم لتحقيق التنمية املستدامة في الدول النامية -ب

 .1و تعطيل دوره الهام في امكانية نجاح التنمية املستدامة اهمال قطاع املشروعات الصغيرة  -ث

 ضعف االستثمارات في تقنيات االنتاج األنظف. -ت

 يمكن تلخيصها فيما يلي: :البيئية املعوقات -3

 هدر واستنزاف املوارد الطبيعية وعدم استغالل الرشيد و العقالني لها، خصوصا املوارد غير املتجددة.-أ

 نسب التلوث بمختلف أشكاله. ارتفاع -ب

 نقص الوعي البئي سواء لدى العمال في املؤسسات أو لدى عمة الناس. -ث

 انبعاث الغازات السامة و الخطيرة .-ت

 عدم امتالك التقنيات الحديثة و الخبرات الفنية.-ج

 تدني مؤشر االستدامة البيئية. - ح

 تتمثل فيما يلي: :السياسيةاملعوقات  -4

 . 2الحروب و املنازعات املسلحة و االحتالل األجنبي التي تؤثر بشكل مضر على البيئة و سالمتها  - أ

 انتشار الفساد السياس ي. - ب

                                                             
، العدد االول، جامعة عين 1نجاة عبد الوالي محمد، التنمية املستدامة وأهميتها في العالم العربي، املجلة العلمية لالقتصاد و التجارة، املجلد -1

 .185-184، ص ص2012شمس، مصر، يناير 
 .185مرجع سابق، ص نجاة عبد الوالي محمد،-2
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 غياب مبادئ الحكم الراشد. - ت

تقول منظمة أصدقاء األرض و هي من أكثر املنظمات البيئية في العالم انتقادا : التنمية املستدامة و العوملة-5

للسياسات االقتصادية للعوملة، ان العوملة االقتصادية التي تسود العالم حاليا و التي تبحث عن الربح بغض 

 .النظر عن الكلفة البيئة و االجتماعية تتناقض تماما مع مبادئ التنمية املستدامة 

 :لفصلاخالصة 

إن املتتبع ملسار التنمية على الصعيد العالمي و االقليمي يجد بأنه قد طرأ تطور مستمر على مفهومها شكال و 

 لزمن على الساحة الدولية،مضمونا، وذلك لسبب التغيرات التي حصلت و الخبرات املكتسبة و املتراكمة عبر ا

و اتساعا ليصبح        وما ليصبح أكثر شموال نت التنمية تعادل النمو االقتصادي و تطور مفهبعدما كا

 مفهوما مرتكزا على االستدامة أو ما يعرف بالتنمية املستدامة.

 فالتنمية املستدامة هي عبارة عن تلك العملية التي يتم بموجبها استخدام املوارد الطبيعية استخداما أمثل،

و العمل  ل الالحقة على تلبية احتياجاتها،االجيابهدف تلبية احتياجات االجيال الحالية دون املساس بقدرة 

على تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خالل إدارة و صيانة قاعدة املوارد الطبيعية و التي تكفل اشباع 

 الحاجات االنسانية و املحافظة على قاعدة املوارد الطبيعية من التلف و االستنزاف.

دات البيئية و الحفاظ على املوارد الطبيعية و تطوير املوارد إن مفهوم التنمية املستدامة يرتكز على محد

البشرية فالتنمية املستدامة ترتكز على عدة أبعاد أهمها البعد االقتصادي الذي يهدف الى تحقيق و تطوير في 

 مجاالت االنتاج و االستهالك و التصدير دون االضرار بالبيئة و االنسان، و عن البعد االجتماعي الذي يهتم

ئي الذي يعمل على تقلقل التلوث و الحفاظ يو البعد الب بتطوير البشر من حيث الصحة، التعليم، السكن،

على املوارد الطبيعية و الثروة البيولوجية، دون إهمال البعد التكنولوجي و حثه الستخدام التكنولوجيا 

ة لتحقيق التنمية املستدامة، السياس ي حيث يلعب دور تهيئة األرضة املناسب األنظف ،دون تجاهل البعد

 حيث ال يمكن الفصل بعد عن االبعاد االخرى فهي متكاملة و مترابطة. 

وتستند التنمية املستدامة على مبادئ البد من تحقيقها و التي كرست لتحقيق جملة من األهداف من بينها 

 جتمع.تحسين نوعية حياة االفراد و ضمان دخل مستمر كاف لنهوض بحياة الرد في امل

ولتحقيق التنمية املستدامة فإننا نحتاج الى مصادر تمويل كافية، سواء تعلق األمر باملصادر الداخلية التي 

لالستثمار األجنبي  تضم االدخار او املصادر الخارجية التي تحتوي القروض و املنح و املساعدات، باإلضافة

لي منذ عقد التسعينات ،حيث يعتبر أداة للتمويل أو املباشر الذي يعتبر أهم مصادر التمويل على الصعيد الدو 

و النهوض التي تساعد على تحسين االنتاجية ناقال للخبرات الفنية و التسويقية و االدارية، أو التكنولوجيا 

غير أن تمويل التنمية املستدامة عن طريق االستثمار األجنبي املباشر يحمل في طياته  باالقتصاد املضيف له،

 من األثار التي من شأنها أن تؤثر سواء سلبا أو ايجابا على مسار التنمية املستدامة للقطر املضيف.الكثير  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    الفصل الثالث             

العالقة بين االستثمار األجنبي 

 املباشر و التنمية املستدامة 
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 :تمهيد

بين الركود و  عرف االقتصاد الجزائري منذ االستقالل و الى يومنا هذا تقلبات و تطورات تراوحت ما

االنعاش، حيث سعت الجزائر  وكغيرها من الدول الى معرفة الحالة الراهنة لالستثمار االجنبي املباشر 

اقتصادية  شاملة  ووضع و التنمية املستدامة و تحسين مستواها االستثماري و القيام بإصالحات 

على السلطات  استراتيجيات فعالة للتنمية املستديمة و جلب االستثمار االجنبي املباشر جاهدا، فكان

اإلصالح االقتصادي لتفادي العوائق  رنامج العمومية الجزائرية إتباع سياسة تنموية رشيدة وخوض ب

 و الحصول على أفضل مستويات ممكنة من االستثمار .
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 االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر  مناخ املبحث األول: 

تسعى الجزائر بكل ما أتيت من قوة في اآلونة األخيرة الستقطاب مليارات ممكنة من االستثمارات 

 هذا من خالل تهيئة املناخ االستثماري املناسب خاصة فيما يخص سن القوانين، املباشرة، األجنبية

 . إزالة العراقيل اإلدارية و البيروقراطية التشريعات،

 للجزائر    املطلب األول: املؤهالت الطبيعية و املناخ االقتصادي

 لكي يكون هناك مناخ مالئم لالستثمار يجب ان تكون هناك مؤهالت طبيعية و مناخ اقتصادي جيد.  

  :1املؤهالت الطبيعية –أوال 

تدخل ضمن مجال قائمة الدول املستقطبة لالستثمار األجنبي بحكم موقع الجزائر االستراتيجي فإنها 

حيث أنها تتميز باتساع الرقعة الجغرافية و لها شريط ساحلي يطل على البحر األبيض  املباشر نظريا،

من املناخ الصحراوي إلى القاري ومناخ بحر  باإلضافة إلى التنوع في األقاليم املناخية، املتوسط،

 األبيض املتوسط.

ففي الصحراء  التنوع الذي تزخر به الجزائر جغرافيا أثر ايجابيا على توفر موارد طبيعية متعددة،إن 

و في الشمال هناك الحديد، النحاس و أيضا تنوع املحاصيل  غاز طبيعي، الفحم، هناك بترول،

ض ي فيما يخص األرا كما تغطي الغابات أربع ماليين هكتار، الزراعية خاصة التمور في الصحراء،

 الزراعية فهي متواجدة بشكل رئيس ي في املناطق الشمالية و الداخلية.

)متر مكعب( في السنة يتبخر منها  3مليار م 100أما املوارد املائية فتلقى الجزائر كمية من األمطار بمعدل 

 % 15) متر مكعب( من األمطار يعود الى طبقات الجو و يستحيل إعادتها ،أما   3مليار م 85اي ما يعادل   85%

في السنة ،   3م  مليار  4.12بين املياه الجارية السطحية و التي تقدر ب فتقسم  3مليار م 15املتبقية و هي 

 ة.)متر مكعب( في السن   3مليار م 602وبين املياه التي تتسرب الى قعر االرض و التي تقدر ب 

 

 

                                                             
.9،ص1991، ديوان املطبوعات الجامعية،الجزائر،اقتصاد الجزائر املستقلةأحمد هني ،  -  1  
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 (.  3(: املوارد املائية املستعملة في الجزائر ) مليار م3-02الجدول رقم )                               

األحواض  

 الساحلية

 املجموع الجنوب السهول العليا

 4.12 6.0 7.0 1.11 املوارد السطحية

 5.3 7.1 8.1 - املوارد الجوفية

 9.15 3.2 5.2 1.11 املجموع

كلية العلوم االقتصادية، وعلوم  : زبيري رابح: إشكالية املاء الشروب في الجزائر بين الندرة الطبيعية وسوء التسيير، مجلة االقتصاداملصدر

 .16،ص07،2002التسيير، العدد 

تملك الجزائر احتاطي كبير من الغاز الطبيعي إضافة إلى حقوق البترول املكتشفة قديما،و حديثا، 

مناطق لم يتم استغاللها، وهذا ما يؤهلها  الن تكون مناطق خصبة لالستثمار إضافة الى وجود 

 األجنبي املباشر.

 : 1ثانيا: املناخ االقتصادي

لذلك فإن التعامل مع  إن الجزائر كغيرها من الدول النامية تتميز بنفس الخصائص االقتصادية،

إضافة الى الطموحات التي تسعى االقتصاد الجزائري يستوجب التعرف على طبيعته و مميزاته، 

 الجزائر إلى تحقيقها.

 يقو االقتصاد الجزائري باستنزاف للثروة البترولية و الغازية ال تراعي فيها محدودية االحتياطات،      

التصنيع  إن هذا ال وضع الذي يقوم على سياسة التوسع في التسويق على حساب استراتيجية

الربيعية املتحققة في األسواق الدولية و  قتصاد الجزائري رهين اإليراداتجعل اال املتنامي لهذه الثروة،

انعكاسات سياستها في تنامي آليات االعتماد على الريع الداخلي و أثاره السلبية، إن خاصية االعتماد 

من اإليرادات العامة   %64من الناتج الداخلي اإلجمالي و تشكل   %35على املحروقات التي تساهم ب 

من إجمالي الصادرات ، وال يتجاوز إجمالي الصادرات خارج املحروقات في أحسن  %5.98للدولة حوالي 

 األحوال مليار دوالر.

 

                                                             
 

1
رسالة  –حالة الجزائر -بحياوي سمير ،العولمة و تأثيرها على تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية  

 .144،ص2004جامعة الجزائر ، -ماجستير
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 املطلب الثاني: التحديات التي واجهتها الجزائر لتجسيد التنمية املستدامة 

ألنها تعترض  هتها لتحقيق التنمية املستدامة،هناك العديد من القضايا العالقة التي ينبغي مواج     

مسيرتها و تحول دون الوصول الى تحقيق نتائج فعلية ترتسم على أرض الواقع، و على الرغم من 

تحديات ذات طابع اقتصادي ومنها ما يمثل تحديا اجتماعيا و اخر بيئيا و  تداخلها و اختالفها ، فمنها

 .641د اهم التحديات االقتصادية، االجتماعية و البيئيةغيرها من التحديات، و سنحاول أن نعد

 ضعف معدل النمو االقتصادي: -1

تم تبني اقتصاد اشتراكي القائم غلى التخطيط املركزي و االعتماد  1962بعد استقالل الجزائر سنة 

على سياسة التصنيع كنموذج اقتصادي مستمر ، وهذا على حساب القطاع الزراعي الذي انخفضت 

في االنتاج الداخلي الخام، وقد اعتمد تمويل برامج التصنيع أساسا على مداخيل تصدير  مساهمته

البترول و ليس محصلة انتاج حقيقي للثروة ،لذلك فغن االقتصاد الجزائري يرتبط بتقلبات أسعار 

 البترول و تغيرات املحيط الدولي.

 :652يلي ما ورغم تحسين مستوى النمو االقتصادي اال اننا نالحظ 

 تدبدب معدالت النمو نظرا لتقلبات اسعار البترول بالنسبة للمحروقات و الظروف املناخية بالنسبة

 يوجههاللقطاع الفالحي، كما ان املعدالت املحققة غير كافية ملواجهة مختلف التحديات التي 

 . %7االقتصاد الوطني، توصيات البنك العالمي يجب تحقيق معدل نمو في حدود 

 القطاع الصناعي وعدم مساعدته في النمو االقتصادي بحيث سجل معدالت نمو سالبة تدهور

 .1998-1993خالل الفترة 

تم االنطالق في اعتماد برامج دعم االنعاش االقتصادي و التي تمتد الى غاية  2001و في سنة 

ية ،قصد تحفيز النمو من خالل انعاش االقتصاد عن طريق تفعيل الطلب الكلي و ترق2019

 االستثمار، وكذا تهيئة البنية التحتية لالقتصاد وفق التحوالت التي تميز املسار التنموي.

 

 

 

                                                             
،  les cread du chahiersقدي عبد المجيد،" اإلصالحات االقتصادية في الجزائر محاولة تقويمية" ، مجلة  - 1

 .14،ص61،2002العدد
 

2
 2004/2005تقرير حول الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي الثاني ،المجلس االقتصادي الوطني و االجتماعي - 

 .120الجزائر،ص
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 . 2001/2016: تطور معدالت النمو في الجزائر خالل الفترة (3-03)رقم جدول        

 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2007 2005 2003 2001 السنوات 

 معدل النمو 

االقتصادي 

% 

3.0 7.2 5.90 3.37 1.63 3.37 3.37 2.76 3.76 3.78 3.76 

 

 : مجموعة البنك الدولي، مؤشرات التنمية العامليةاملصدر

يتضح من الجدول تحسن في النمو االقتصادي ،لكن اذا حسبنا معدل النمو االقتصادي خارج 

من املتوسط مما يدل على أن التحسن في النمو االقتصادي يرجع   %3.8املحروقات نجده ال يتعدى 

أساسا الى مداخيل قطاع النفط ، كما أن القطاعات املنتجة كالفالحة و الصناعة و الخدمات ال تزال 

 ضعيفة األداء و ال تساهم بشكل كبير في النمو االقتصادي.

 بغي القيام بمايلي:و لتحسين مستوى النمو االقتصادي خارج قطاع املحروقات ين

 .ترقية االستثمارات و النشاط االقتصادي للدولة 

 .تشجيع القطاعات البديلة وذات االولوية كالقطاع الفالحي و السياحي 

 .اصالح النظام الجبائي في سياق تشجيع االستثمار 

  تنويع االقتصاد الجزائري للخروج من وضعية التبعية الحالية للموارد البترولية و لظروف االسواق

 الخارجية

 .توفير مناخ كفيل بجدب االستثمارات املباشرة 

 .تفعيل دور القطاع الخاص، و تحفيزه و اشراكه في عملية التنمية 

 تفش ى وتصاعد معدل البطالة: -2

 اإلجراءات و الصيغ للحد من تفش ي البطالة السيما في اوساط الشباب،اتخذت الجزائر العديد من 

 بالرغم من تسجيل انخفاض محسوس في معدالتها إال أنها تبقى مرتفعة،

إن سياسة التشغيل املنتجة في الجزائر في اطار برامج االنعاش االقتصادي لم تعمل على تحقيق 

ف العمال فيها غير مؤمنين اجتماعيا و ال يحصلون حيث يظل أكثر من نص شروط العمل املنتج الالئق،

على أجور عادلة، مع انتشار ظاهرة الفقر و الهجرة السرية التي أصبحت مالذ الكثير من الشباب 
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البطال في يومنا هذا ، كما ان سبب إخفاق السياسة املتبناة في مكافحة البطالة في الجزائر حسب 

تمد على برامج اإلنفاق الحكومي ، التي يعد الريع من املحروقات العديد من اإلحصائيات يعود كونها تع

 مصدر تمويلها .

 .2018-2001: يوضح تطورات معدالت البطالة للفترة  (3-04 ) الجدول رقم            

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات 

معدل 

 %البطالة 

27.79 25.89 23.89 17.70 15.30 12.30 13.80 11.30 10 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

معدل 

 %البطالة 

10 10 11 9.80 10.60 11.90 11.50 11.69 11.75 

 : مجموعة البنك الدولي، مؤشرات التنمية العامليةاملصدر

و الذي سببه السياسة  يتضح من خالل الجدول ذلك االنخفاض التدريجي لنسب البطالة في الجزائر،

 التشغيلية التي تتبعها للقضاء على البطالة.

 :1ولزيادة فعالية مكافحة البطالة في الجزائر ينبغي وضع استراتيجية شاملة ترعى االعتبارات التالية

 

  تسيير أقل تمركز ألجهزة التشغيل و تخصيصها للجامعات املحلية . 

 راحل برامج التشغيل.وضع الية تتكفل بمتابعة و تقييم مختلف م 

 .تحسين نظام املعلومات االحصائية حول التشغيل 

 و التعليم مع احتياجات املؤسسة و سوق العمل. ضرورة التنسيق بين مراكز التكوين 

  اقامة املنشآت القاعدية االقتصادية الضرورية و تحسين مناخ االستثمار املشجع لتوفير

 فرص عمل كافية.

 تفاقم الفقر: -3

لقد مض ى أكثر من خمسين سنة منذ بداية التنمية االجتماعية و االقتصادية في الجزائر ، وبالرغم مما 

اتاحه هذه التنمية من تحسين بعض املؤشرات منها التعليم، الصحة، و الزيادة في متوسط نصيب 

                                                             
1
 ،(26)العدد الجزائر، عنابة، مختار، باجي جامعة ، التواصل مجلة الجزائر، في تحدياتها و المستدامة التنمية ناصر، مراد - 

 146.147،صص،2010جوان،
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 اد املجتمع الىإال انها مازالت قاصرة عن االرتقاء بغالبية العظمى من افر  الفرد من الدخل القومي،

 مصاف بالدولة املتقدمة، باإلضافة  الى تفاقم حدة الفقر داخل املجتمع الجزائري.

  2018-2001(: تطورات معدالت الفقر في الجزائر خالل الفترة 3-05الجدول رقم )       

 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2007 2005 2003 2001 السنة 

معدل 

 %الفقر 

23 21 16 15 13 12 11.5 11.4 11.1 11 10.1 9.4 

 

، الواقع و التحديات مجلة الباحث، جامعة قاصدي  ، التنمية املستدامة في الجزائر: الجودي صاطورياملصدر

 .306،ص2016(،16مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد)

اال انه ينبغي على الحكومة مضاعفة الجهد  بالرغم من التحسن امللحوظ في مجال مكافحة الفقر،

لوزارة السيما في مجال دعم السلع  الغذائية الضرورية و تبني استراتيجية واضحة في مكافحة الفقر 

 للتقليل من حدة الفقر يجب مراعاة االعتبارات التالية:، و1التضامن

  .ضرورة األخذ بالحلول اإلسالمية للقضاء على الفر في الجزائر 

  .ضرورة توخي العدالة في توزيع الدخل و الثروة القومية بين واليات الجزائر املختلفة 

  .تقوية وتدعيم اإلدارات املعنية بتنفيذ مشروعات و برامج محاربة الفقر 

  .تشجيع القطاع الخاص في دعم برامج مكافحة الفقر و نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية 

 :البيئي التلوث -4

الحكومة بأهمية املحافظة على البيئة إال أن تفاقم حدة التلوث البيئي هو الغالب نتيجة دراك رغم إ

إهمال االعتبارات البيئية في املخططات التنموية السابقة، ويرجع سبب التدهور البيئي في الجزائر الى 

 األسباب التالية :

  ية الثمانيات.إهمال قضايا البيئية في البرامج التنموية منذ االستقالل الى غا 

  .ضعف مستويات جمع و تسيير النفايات 

  غرافي وسوء التهيئة العمرانية املنجزة.و النمو الديم 

  لة خاصة الطاقة الشمسية.أخر في تبني مشاريع الطاقات البديسوء استغالل موارد الطاقة و الت 

                                                             
1
 الجزائر، ،لةرقو  مرباح،مجلة الباحث، جامعة قاصدي  الواقع و التحديات، ،الجزائر التنمية املستدامة في الجودي صاطوري، - 

 .،306،ص 16،2016العدد،
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 لتنمية املستدامة و تفعيله ل املباشر  األجنبي: االستثمار نياملبحث الثا

           تسعى البلدان النامية بصفة عامة الى تحقيق التنمية املستدامة ،الجزائر بصفة خاصة 

و زيادة معدل النمو االقتصادي بها يحتاج الى استثمارات ضخمة من أجل تغطية املوارد 

 تبقى الطريق الوحيد لتسهيل إنجاز عملية التنمية املستدامة. األجنبيةاملحلية، فاالستثمارات 

 املباشر على التنمية املستدامة  األجنبياملطلب األول: تأثير االستثمار 

جنبية تساهم في زيادة معدل التكوين الرأسمالي و بالتالي سد الفجوة إن االستثمارات األ  

االدخارية بتمويل االستثمارات الالزمة لعملية التنمية، كما أن االستثمارات األجنبية تقوم 

دة االنتاج وتحسينه الحديثة التي تساهم في عملية التنمية، العمل على زيا بجلب  التكنولوجيا

ى زيادة الصادرات التي تساهم بدوره في تحقيق التنمية ، لذلك تسعى الجزائر الى الذي يؤدي ال

اجتذاب أكبر قدر من االستثمارات االجنبية ألنها تعتبر املحرك الذي يجعل عجالت اقتصادها 

 و بالتالي يرتفع مستوى املعيشة ألكبر  عدد من األفراد. تدور بسرعة أكبر 

وأشارت العديد من الدراسات الى مساهمة االستثمار االجنبي املباشر الى تحقيق التنمية في      

و ما يمكن االشارة إليه هو أن الجزائر تجتذب ادنى  بينها الجزائر، البلدان النامية ومن

املباشر مقارنة بباقي املناطق األخرى من العالم، غذ تسجل  املستويات من االستثمار االجنبي

عدد ضئيل من األنشطة املرتبطة بالبحث و التطوير، التي تقتصر في الغالب على تطبيق معارف 

 .1قائمة بدال من استحداث و تطبيق أفكار جديدة

 أوال : اآلثار االيجابية 

من اآلثار االيجابية املباشرة على التنمية املستدامة املترتبة على االستثمار االجنبي منها نقل    

التكنولوجيا ، دفع أجور مرتفعة للعمال، االستعمال الرشيد للموارد املتاحة محليا، تصميم 

ر  ما منتجات استهالكية أفضل تماسيا مع االحتياجات املحلية سواء من حيث النوعية او السع

يتماش ى و القدرة الشرائية للمواطنين، اما األثار االيجابية غير مباشرة نذكر التأثيرات االيجابية 

 على املؤسسات املحلية، و غرس ثقافة البحث و التطوير في الشركات املحلية.

 ثانيا: اآلثار السلبية 

                                                             
1
املستدامة في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة املاستر كلية العلوم االقتصادية،  زربول أسامة ، االستثمار االجنبي املباشر و أثره على التنمية - 

 47_46،ص_ص:2014أوت، سكيكدة،  20جامعة 



 العالقةبيناالستثماراألجنبيالمباشروالتنميةالمستدامةالفصلالثالث
 

49 
 

على التنمية املحلية من باملقابل فإن تدفقات االستثمار األجنبي املباشر يمكن أن تؤثر سلبا 

مما يجعل من الصعب على الشركات املحلية  االكتظاظ في سوق العمل، خالل احتمال

زيادة على امكانية اكتظاظ وحدات البحث املحلية على روابط محددة،  اجتذاب املهارات األزمة،

يما عن واحتمال وفق أنشطة البحث و التطوير املحلية نتيجة وفود الشركات األجنبية والس

 طريق الشراء.

 املطلب الثاني: أهمية االستثمار األجنبي املباشر في تحقيق التنمية املستدامة 

 :  1يلي إن أهم ما تساهم به االستثمارات االجنبية املباشرة في عملية التنمية املستدامة تتمثل فيما    

شبكات الكهرباء، املياه قيام املستثمر االجنبي بتمهيد ووصف الطرق املؤدية غلى مصنعة، مد  (1

 الصرف الصحي و االتصاالت السلكية مما يؤدي الى زيادة رأس املال االجتماعي  للبلد.

 توسيع نطاق السوق املحلي، فتح أسواق جديدة أمام املنتجات املحلية. (2

من خالل االستثمار االجنبي يؤدي الى محاكاة بين املنتجين املحلي و األجنبي، مما يؤدي الى  (3

و  ورة، السياسات االدارية، املاليةتفادة من الطرق الفنية  الحديثة و أساليب اإلنتاج املتطاالس

 التسويقية .

إن  االستثمار االجنبي املباشر يساعد على قيام العديد من الصناعات املساعدة التي تمد  (4

 املشروعات االجنبية باحتياجاتها.

 على بعض الظواهر مثل هجرة األدمغة الى الخارج.يساعد االستثمار االجنبي املباشر على القضاء  (5

زيادات إيرادات الحكومة من خالل الضرائب على السلع املنتجة و على األرباح املحققة لهذه  (6

 االستثمارات األجنبية.

 

 الثالث: حصيلة االستثمارات للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار    املطلب

 يلي:  الوطنية لتطوير االستثمار كمايبين هذا املطلب تصريحات الوكالة 

 

 

                                                             
 .48المرجع،ص نفس أسامة، زربول - 1
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 .2018-2015(: توزيع االستثمارات األجنبية حسب املشاريع االستثمارية لسنة 3-06جدول)   

املشاريع 

 االستثمارية

عدد 

 املشاريع

القيمة  %

 باملليون )دج(

مناصب  %

 شغل

% 

 %89 379 28 1 %92.52 269 360 1 %98 7838 االستثمار املحلي

االستثمار 

 األجنبي 

112 1.41% 113145 7.68% 14 951 10.43% 

 100M 330 143 %100 414 473 1 %100 7950 املجموع 

 

 . 02/05/2016بتاريخ www.andi.dzاالعتماد على إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار تم االطالع على املوقع  املصدر :

         انخفاضا في التصريحات باملشاريع االستثمارية  2015سجلت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار في 

من حيث العدد على أساس سنوي و تظهر الحصيلة % 20من حيث القيمة و  % 33و هذا بنسبة 

مشروعا بقيمة  7950بلغ  2015املشاريع االستثمارية املصرح بها في السنوية للوكالة أن عدد 

 مليار دج. 2200بقيمة  2014مشروع في  9904مليار دج مقابل  1473.41

مليار دج صرح بها مستثمرون وطنيون  1360.3مشروع بقيمة  7838من بين املشاريع املسجلة يوجد 

 .2014مشروع في  9799إجمالي املشاريع ( مقابل  98.6%) 

من % 1.4ّّأجنبية تمثل  مليار دج( فهي شركات جزائرية 113.14مشروع بقيمة  112أما بقية املشاريع )

 .2014مشروع في  105إجمالي االستثمارات مقابل  

 منصب من خالل مشاريع الشراكة. 143330أن تنشأ  2015و من شأن هذه االستثمارات املسجلة في 

 5057االستثمار في كما انه بلغ عدد املشاريع االستثمارية املسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير 

مليار دوالر( حيث تمثل اهم  17مليار دج ) ما يعادل  1905الجزائر  مشروعا بمبلغ اجمالي قدره 

 الخصائص هذه املشاريع ذات الطابع املحلي  و تركيزها على القطاع الصناعي .

 .2016مقارنة ب  2017سنة % 9حيث سجلت املشاريع الكبرى نموا ب 

http://www.andi.dz/
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مشروع  4125حيث سجلت   2017ت انخفاض للمشاريع عن سنة فقد سجل 2018اما سنة 

 مليار دج . 1676استثماري  بمبلغ اجمالي 

 

 2015( توزيع االستثمارات األجنبية املصرح به في القطاع االقتصادي لسنة 3-07جدول رقم )      

قطاع 

 النشاط 

عدد 

 املشاريع 

القيمة  %

 دج باملليون 

مناصب  %

 شغل 

% 

  %3.59 5144 %3.36 53498 %3.07 244 الزراعة

 %14.96 21449 %8.58 126371 %18.47 1468 البناء

 %48.68 69722 %51.27 755397 %26.72 2124 الصناعة 

 %2.47 3546 %2.07 30489 %1.69 134 الصحة

 %9.57 13710 %11.83 174327 %32.35 2572 النقل 

 %8.97 12860 %%9.45 139180 %2.92 232 السياحة 

 %11.76 16849 %13.18 194152 %14.79 1176 الخدمات 

 %100 143330 %100 1473414 %100 7950 املجموع
 

بتاريخ   www.andi.dz: االعتماد على إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار تم االطالع على املوقعاملصدر

02/05/2016. 

مليار دج تنتمي لقطاع  174.3مشروعا بقيمة    2572 و حول قطاعات النشاط تظهر أرقام الوكالة أن

 من إجمالي املشاريع.% 32.3النقل اي بنسبة 

متبوعا بالبناء و %26.8مليار دج( بنسبة  755.4بقيمة  مشروع 2124ويأتي قطاع الصناعة ثانيا ) 

تثمارات من إجمالي إس % 18.47دج( بنسبة  126.4مشروع بقيمة  1468األشغال العمومية و الري ) 

2015. 

مشروعا ب  244مليار دج متبوعا  بالفالحة ) 194مشروعات بقيمة  1176و سجل قطاع الخدمات 

 مليار( . 30.5مشروعا  1345مليار دج ( و الصحة )  140مشروعا ب  232مليار دج( السياحة )  53.5
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 خالصة الفصل:

االقتصادية، ورفع كفاءة  أوضاعها وفير مناخ استثماري جيد و تحسينإن رغبة و سعي الجزائر لت

و استعمال كل الوسائل املتاحة لديها من أجل تحقيق إلى يومنا هذا االقتصاد الوطني منذ االستقالل 

 التنمية املستدامة.

وأهم ما يمكن استنتاجه من هذه التجربة أن االقتصاد  الوطني اقتصاد ريعي فهو مرتبط        

االستثمارات األجنبية لقطاع املحروقات و هناك تفاوت كبير بين حجم و توجه معظم  بموارد النفط،

 االستثمارات في قطاع الصناعة و باقي القطاعات .

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 الخاتمة
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يعتبر االستثمار االجنبي املباشر من أهم مصادر التمويل على الصعيد الدولي، سواء كان ذلك  

بالنسبة للبلد األم او بالنسبة للبلد املضيف، كونه مصدرا بديال عن القروض، فهو يلعب دورا كبيرا 

االستثمار بالدرجة األولى الى تحقيق معدالت ربح على الصعيد الداخلي و الخارجي، حيث يهدف هذا 

و هذا ما تسعى إليه الدول  مرتفعة و إلى االستحواذ على االسواق و تنشيط حركة التجارة الدولية،

 النامية، 

و مع ذلك ال يزال تدفق االستثمار األجنبي املباشر الى هذه الدول دون مستوى الطموح، وذلك رغم 

طرفها و خاصة ما تعلق منها بتوفير املناخ املناسب لالستثمار و تعزيزه بالحوافز و الجهود املبذولة من 

االمتيازات في جلب و استقطاب االستثمار االجنبي املباشر الذي يبحث دائما على امكانية تقليل 

 التكاليف و تعظيم األرباح  و الحصول على املنافذ و غيرها، و هذا ما تقدم في الفصل األول.

بالنسبة للتنمية املستدامة التي أصبحت محل اهتمام دولي كبير، حيث  يتطلب تحقيقها توجيه أما 

االهتمام ال بالنمو االقتصادي فحسب ،و إنما كذلك باملسائل االجتماعية و البيئية، خاصة أنه 

ى أصبح االهتمام ينصب على نوعية االنسان و نوعية الحياة و املحافظة على البيئة أكثر منه عل

 االنتاج السلع و الخدمات، و هذا ما يبينه الفصل الثاني و الفرضيات املطروحة.

كما تجلى الدور األساس ي لالستثمار األجنبي املباشر في مواجهة التحديات التنمية املستدامة التي 

هذه تسعى الدول النامية جاهدة الى تحقيقها، وذلك من خالل إقامة املشاريع املختلفة التي ال يمكن ل

الدول القيام بها لوحدها و ذلك بالنظر الى محدودية مواردها املالية و البشرية و افتقارها 

 للتكنولوجيات الحديثة.

أما عن واقع الظاهرتين في الجزائر ، فنجد أن كال من التنمية املستدامة و االستثمار االجنبي املباشر 

قتصاد الوطني و كذا حسب النهج الذي قد تطور عبر الزمن و ذلك حسب الظروف التي عاشها اال

تبنته الجزائر منذ االستقالل و الى يومنا هذا، و كذا حسب ما يفرضه الواقع االقتصادي الدولي على 

الجزائر ، فالتنمية املستدامة في الجزائر تعاني الكثير من التخلف و التدهور في مختلف أبعادها 

سبة لالستثمار االجنبي املباشر حيث كانت معظم مقارنة مع دول املتقدمة، الش يء نفسه بالن

التدفقات تتوجه لقطاع املحروقات او القطاع الخدمي، وهذا ما ال يسهم و لو بقدر قليل في تطور 

االقتصاد الوطني كونها استثمارات مستنزفة للثروات الطبيعية و كذا استثمارات مستهلكة للدخول 

صاد الوطني، حتى في خضم سعي الجزائر تنويع اقتصادها  في قطاعات ال تساعد على النهوض باالقت

وكذا سنها جملة من التشريعات املحفزة للمستثمر سواء الوطني او االجنبي فالوضع  زال على حاله ، 



   ة ـــــــامـــــة العـــــمــــــاتـــــالخ

61 
 

حيث لم يسهم االستثمار املباشر في تحسين التنمية املستدامة في الجزائر كونها استثمارات غير 

 منتجة. 

 االستنتاجات:

 ل معالجتنا للبحث استخلصنا النتائج التالية:من خال

يشكل االستثمار األجنبي املباشر أفضل ما هو متاح من مصادر التمويل الخارجي بالنسبة الى الدول 

 النامية.

يرتبط حجم تدفق االستثمار األجنبي املباشر إلى بلد ما بما يقدمه هذا البلد من حوافز و  -

 امتيازات مختلفة.

االستثمار األجنبي املباشر في تحقيق التنمية املستديمة من خالل تأثيره املباشر على يساهم  -

االستدامة ، إال أنه يعمل على تحقيق معدالت النمو املستهدفة و يعمل على ترقية أداء 

العنصر البشري و دعم قدراته ، كما أنه يساهم مباشرة في التقليص من حدة الفقر و 

خلق الثروة و تحقيق الرفاه العام كما يساهم في نقل التكنولوجيا القضاء عليه من خالل 

الحديثة و النظيفة و تقنيات اإلنتاج األنظف التي من شانها منع حدوث النفايات و الحد 

 منها قدر املستطاع .

يحتاج تحقيق هدف التنمية املستديمة الى إحراز تقدم متزامن في ثالثة أبعاد على االقل و  -

 قتصادي، البشري و البيئي.هي البعد اال

تتمتع الجزائر بمؤهالت و عناصر تنافسية مهمة يمكنها أن تجعل من الجزائر بلدا رائدا في  -

استقطاب االستثمار األجنبي املباشر خاصة مع مواصلة اإلصالحات املختلفة التي باشرتها 

 الدولة.

 التوصيات: 

اليها، يمكن طرح  التوصيات  املوصلتائج على ضوء دراستنا لهذا البحث ، وبعد استعراضنا للن

 التالية:

على الدولة الجزائرية تغيير هيكلها االقتصادي، أي أن تقوم بجعل القطاع االنتاجي القاعدة  -

االساسية التي تعتمد عليها من أجل النهوض باالقتصاد الوطني و ذلك من خالل دعم 

يم معونا مالية لهم و التخفيف من املشروعات املحلية الناشئة في مجال االنتاج ، و تقد

 االجراءات البيروقراطية و سن تشريعات لحماية املنتج املحلي.
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إنشاء بنى و مرافق تحتية مثل إنشاء مناطق صناعية، وتقديم القروض للشباب في مجال  -

 الصناعة و الحد من القروض املوجهة نحو االستهالك.

 في ظل االزمة البترولية الحالية. عدم االعتماد على البترول كمصدر للدخل خاصة -

العمل على استقطاب استثمارات أجنبية في مجال االنتاج و ذلك من خالل تهيئة املناخ  -

 املناسب لها .

لسياس ي بالجزائر، بانتهاج املزيد من االجراءات لتثبيت النظام رفع درجة االستقرار ا -

االنسان، باإلضافة الى تهيئة الرأي الديمقراطي و تنمية املجتمع املدني و تعزيز واقع حقوق 

 العام الرسمي و الشعبي للتعامل مع املستثمرين األجانب.

يستوجب على الدولة أن تتبع سياسة تنموية مبنية على أسس متينة و التي تؤدي الى زيادة  -

الطلب على العمل و العمل على رفع اإلنتاجية، ووقف استنزاف ثروات األمة بطرق مشبوهة 

 يها  و ضمانا لألجيال الالحقة.حفاظا عل

منح تسهيالت املادية و املعنوية للشباب الذين يريدون االستثمار في الزراعة خاصة في  -

 الجنوب.
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 .  : قائمة املراجع أوال 

I.  : الكتب 

 "الراهنة التغيرات ظل في الجزائر في املباشر االجنبي االستثمار مناخ "  حلوفي، وهيبة حال، املعدير  -1

 .واستشراف ،تشخيص

 االجتماعي النوع قضايا وإدراج الفقر من للتخفيف نهج في املستدامة الطاقة نظم في القدرات بناء اإلسكوا، -2

 .،ص2003نيويورك، اإلسكوا، دول  في املستدامة التنمية ألغراض الطاقة ،1 الجزء الرئيسية، القضايا في

 .9،ص1991الجزائر، الجامعية، املطبوعات ديوان املستقلة، الجزائر اقتصاد هني، أحمد -3

الثاني  ف االقتصادي و االجتماعي للسداس يتقرير حول الظر  ،االجتماعيلس االقتصادي الوطني و املج -4

 .120ص الجزائر، 2004/2005

 .15،ص2005األردن، والتوزيع، النشر دار االستثمار، قرارات تقييم املصلح، علوان تامر -5

 .385ص -ليبيا – طرابلس -1ط العليا، الدراسات أكاديمية الدولية، العالقات في دراسات الجميل، حميد -6

 .2003 مصر، االقتصاد، قسم االقتصادية، حمدي مية - -7

 الجامعية، الدار املعاصرة، العوملة ظل في املستدامة والتنمية البيئة إدارة قاسم، مصطفى خالد -8

 .36،ص2007مصر، االسكندرية،

 العليل املدرسية شهادة لنيل تخرج مذكرة الجزائر، في املباشر االجنبي االستثمار واقع أسماهان، خاللقة -9

 .37ص ،2007 إلدارة،

 لالستشارات الدولية الدار ،1ط شاهين، بهاء ترجمة املستدامة، التنمية مبادئ سموسيشت، دوجال   -10

 .13،ص2000 القاهرة، الثقافية،

 شهادة لنيل مذكرة الجزائر، في املستدامة التنمية على وأثره املباشر االجنبي االستثمار أسامة، زربول  -11

 .47_46:ص_،ص2014 سكيكدة، أوت، 20 جامعة االقتصادية، العلوم كلية املاستر

 .13،ص1998والتوزيع، النشر دار واملالي، الحقيقي االستثمار مبادئ رمضان، زيان -12

 للبنوك الدولي االتحاد ،6الجزء االستثمار،  –االسالمية للبنوك والعملية العلمية املوسوعة الهواري، سيد -13

 .16،ص 1982مصر االسالمية،

 العلوم كلية ورقلة، جامعة ،"الجديد االقتصادي املناخ وتحديات االقتصادية املؤسسة" مجاهد، سليم -14

 .40ص ،22 االقتصادية

 جامعة ،"االقتصادية العلوم مجلة وأفاق واقع الجزائر في املباشر األجنبي االستثمار"  زعنيب، شهرزاد -15

 .07،ص2008الجزائر، بسكرة 08خيضر،العدد محمد
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 .23ص ،2003 مصر ،2ط الجامعية، الدار معاصرة، اقتصاديات وقضايا العوملة عمر، صقر -16

 واألولويات واألهداف للمفاهيم دراسة  -االسالمي االقتصاد في البديل التنموي  املنهج صالحي، صالح -17

 .88،ص2006والتوزيع،القاهرة، للنشر الفجر دار ، 1ط ،-واملؤسسات والسياسات لألركان وتحليل

 .10،ص2013 رج،تخ مذكرة الجزائر، في املستدامة التنمية إشكالية خديجة، عصماني -18

 .85ص ،2،2007ط النامية، البلدان في لالستثمار املمنوحة الحوافز دراسة خديجي، القادر عبد -19

 .82ص ،2،2007ط النامية، البلدان في لالستثمار املمنوحة الحوافز دراسة خديجي، القادر عبد -20

 الجامعة، شباب مؤسسة املباشرة، األجنبية االستثمارات وجدوى  التدويل نظريات ابوقحف، السالم عبد -21

 .13ص ،2001 االسكندري 

 وأدوات تخطيطها وأساليب فلسفتها -املستدامة التنمية أبوزنط، احمد وماجدة غنيم محمد عثمان -22

 .20،ص2007عمان، والتوزيع، للنشر الصفاء دار ،1ط ،- قياسها

 مصر، االسكندرية، الجامعية الدار ،املستدامة التنمية على وأثرها البشرية التنمية الحالق، عبد عبير -23

 .102،ص2014

،  les cread du cahiersقدي عبد املجيد،" اإلصالحات االقتصادية في الجزائر محاولة تقويمية" ، مجلة  -24

 .14،ص61،2002العدد

 دار االسالمي، االقتصاد ضوء في االسالمية الدول  في املباشر األجنبي االستثمار هللا، عبد العزيز عبد محمد -25

 .15،ص2005األردن، والتوزيع، للنشر النفائس

 االسكندرية، ،2ط الجديدة، الجامعة دار ،"الشيوخ إدارة" سلطان، أنور  سعيد محمد -26

 .70،ص2005مصر،

 .248،ص2003 ،األردن، 1ط ،"الدولية األعمال إدارة" يوسف عثمان ردينة السعيدي، باسم محمد -27

نظريات و سياسات و موضوعات، دار وائل للنشر والتوزيع،  التنمية االقتصادية، مدحت قريش ي،  -28

 .187،ص2007األردن،

 

II. :الدراسات و التقارير 

 26 نيويورك، ،جوهانسبورغ  -املستدامة للتنمية العالمي القمة مؤتمر تقرير األمم، منشورات -1

 .09،ص2002 سبتمبر،4/اوت
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III. :املؤتمرات و امللتقيات 

 تطبيقية، دراسة-االعمال منظمات استمرار في ودورها املباشرة األجنبية االستثمارات أثر محلوف، أحمد -1

 الصناعية الحرة املناطق ومستقبل املباشرة اجنبية االستثمارات: حول  الخامس الدولي العلمي امللتقى

 .6ماي،ص 26-25 الجزائر بومرداس، بوقرة، أحمد جامعة للتصدير،

 االقتصادية العلم كلية ،"االقتصادي النمو تحقيق في املباشر االجنبي االستثمار دور " حول  الدولي امللتقى -2

 .2013 أفريل 10و9 يوم البواقي، ام جامعة التسيير وعلوم

 مقومات:  حول  دولي ملتقى اإلسالمي، االقتصاد في املستدامة التنمية ركائز ، البالع احمد صالح له املعزل  -3

  ديسمبر 4- 3الجزائر، ، قاملة،  1945 ماي 8 جامعة اإلسالمي، االقتصاد في املستدامة التنمية تحقيق

 .157،ص2012

 مع البيئة حماية عن واملسؤولية الطبيعية املوارد استغالل في الحق بين املستدامة التنمية قاسيمي، أسيا -4

 العربي باملجال التنموية والتجارب السياسات :حول  الثاني الدولي امللتقى الجزائرية، التجربة إلى اإلشارة

 .10،ص2012 أفريل 27-26التحديات،التوجيهات،األفاق،باجة،تونس، -واملتوسطي

 بالي املؤتمر الى 1992 ديجانيرو مؤتمر1 من والتنفيذ املبادئ املستدامة الشاملة التنمية هللا، عبد خبابة -5

 كلية املتاحة، للموارد االستخدامية والكفاءة املستدامة التنمية : حول  الدولي امللتقى وأوراق ،بحوث2007

 .72،ص2008 أفريل 8-7 الجزائر، سطيف، بجامعة التسيير وعلوم االقتصادية العلم

 الخامس الدولي العلمي امللتقى نقمة؟، أم نعمة املباشرة االجنبية االستثمارات ، بودية مراد شيخ، سكينة -6

 املحمد جامعة للتصدير، الحرة املناطق ومستقبل املباشرة االجنبية االستثمارات: حول 

 .3،ص2016 ماي 26-25بوقرة،بومرداس،الجزائر،

 الكلية، االقتصادية املتغيرات بعض على املباشرة األجنبية االستثمارات أثر" بنيحي، نسيمة حبيش، علي -7

 الصناعية الحرة املناطق ومستقبل املباشرة األجنبية االستثمارات الخامس، الدولي العلمي مللتقى
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