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إىل من شقي ألنعم بالراحة إىل من جادت بو نفسو حبياتو 
من اجل دفعي للنجاح والدي الغايل إىل اليت مل ينقطع 

دعاؤىا بالتوفيق و السداد إىل صاحبة القلب الكبري والديت 
 إىل كل من ساندين و كان عونا يل يف "رمحها اهلل"احلنونة 

 إىلدراسيت إيل صديقايت فالدراسة و إخويت و أخوايت 
 كل من علمين حرفا حىت إىلأساتذيت كلهم بال استثناء 

اىدي ىذا البحث املتواضع  بلغت اشدي إىل عائليت كلها
راجية من املوىل عز وجل أن جيد القبول و النجاح و التقدير 

 عــزيــــــــــــــــــــــــــــــــــزة 
 



 

حلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا 
 ..حممَّد وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد 

فإين أشكر اهلل تعاىل على فضلو حيث أتاح يل إجناز ىذا العمل بفضلو، فلو 
. احلمد أووًال وآخراًال 

مث أشكر أولئك األخيار الذين مدوا يل يَد املساعدة، خالل ىذه الفًتة، ويف 
 مخفي أمين/ مقدمتهم أستاذي املشرف على الرسالة فضيلة األستاذ الدكتور

، كما ىي كل أبواب املعرفة الذي مل يدَّخر جهداًال يف مساعديت، فقد فتح يل 
 وو جيد يف ذلك حرجاًال،أناقشو يف أطروحيت عادتو مع كل طلبة العلم، وكنت 

 وكان حيّثين على بل على العكس من ذلك كان ينصحين و يرشدين و يدلين
البحث، ويرغِّبين فيو، ويقّوي عزمييت عليو فلو من اهلل األجر ومين كل تقدير 

. حفظو اهلل ومّتعو بالصحة والعافية ونفع بعلومو

و كل األساتذة و  عبد احلميد ابن باديس كما أشكر القائمني على جامعة 
 العلوم اوقتصادية و والعميد احلايل لكليةالدكاترة و الباحثني بال استثناء 

التجارية و علوم التسيري و ىنا أخص بالذكر كل طلبة املاسًت قسم علوم 
كلية ل بالدراسة من اىتمام لونو ووفقهم لكل خري ملا يبذ2020التسيري دفعة 

 بصفة عامة وطالب الدراسات العلوم اوقتصادية و التجارية و علوم التسيري
. العليا بصفة خاصة
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 مقدمة
 

 

 أ

  مهما ومصدرايا واسًتاتيجيا اقتصادا قطاعميثل؛ فهو ي يف ِقطاع الصيد البحركريا ازدىارا اليت تشهد الدول اجلزائر من تعترب       

 االقتصادية ية يف الديناميكريادي بلعب دور ل يف اجلزائر كفييطاع الصيد البحرق والتنمية؛ فدم للتقورلاال االقتصاديلالزدىار 

ستقبليةاحلال
ُ
نَتجات الصيديوفص العمل وفر العديد من يتيح نو على ادلستويني احمللي و الوطين ، كما أية وادل

ُ
 يةر آالف األطنان من ادل

خيةللسوق االستهالك
ُ
 و ادلنتجات ية، ووزارة الصيد البحرَتص؛ من خالل االستثمارات الفعالة و ادلنتجة ، ولذلك تسعى اجلهات ادل

، حيث تعترب السياسة االستثمارية يف قطاع الصيد ي نشاطات الصيد البحرسلتلفوترقية وتوطيد  لةكط، وإعادة ىيضب إىل يةالصيد

البحري وجو من أوجو حتقيق النمو و التنمية االقتصادية يف العصر احلايل ، باعتباره أحد البدائل الرئيسية للخروج من التبعية 

وتطبق وزارة الصيد البحري و ادلنتجات الصيدية مجلة من القوانني و احلوافز االستثمارية وفقا لقانون  االقتصادية للنفط يف اجلزائر ،

ادلالية ، مع ضمان التغطية الكاملة لفوائد البنوك وتوقيع اتفاقيات مع وكاالت الدعم لتسهيل اإلجراءات بالنسبة للمستثمرين يف رلال 

على المركزية " سايبا"الصيد البحري و رلال تربية ادلائيات ، و يقوم نظام مرافقة االستثمار يف الصيد البحري وتربية ادلائيات 

على مستوى مديرية الصيد البحري و ادلوارد الصيدية بوالية مستغاًل " الشباك ادلوحد"اإلجراءات اخلاصة باالستثمار وىذا من خالل 

. ، الذي يوفر سلتلف العمليات ذات الصلة بادلشاريع االستثمارية على ادلستوى احمللي

 إذ أن كل مستثمر راغب يف خلق مشروع لًتبية ادلائيات أو يف رلال الصيد البحري التقرب إىل غرفة الصيد البحري بالوالية         

اليت يقطن هبا لالستفادة من االمتيازات ادلمنوحة للمستثمرين على مستوى وكاالت الدعم والبنوك وكذا من تسهيالت مجركية 

 ىذه ادلشاريع و كذا األمساك الصغرية والبالعيط ادلوجهة لنجاحالسترياد األجهزة و التجهيزات للسفن و األدوات االلكًتونية الالزمة 

. لتغذية األمساك ادلخصصة لًتبية ادلائيات 

 فنظرا للتغريات و الضغوطات االقتصادية و االجتماعية اليت تشهدىا اجلزائر، و اذلادفة إىل حتقيق النمو االقتصادي و التنمية        

ادلستدامة جبميع جوانبها، كان لزاما على الدولة زيادة االستثمارات و استقطاب ادلزيد من رأس ادلال احمللي و األجنيب يف ىذا القطاع 

. احليوي، فاالستثمار يعد بشكل عام جزء من االستثمار الذي كان سببا يف دعم و رقي اجملتمعات

  إن االىتمام باالستثمار اخلاص يف قطاع الصيد البحري من شأنو الوصول باالقتصاد الوطين إىل تنمية شاملة و متكاملة مع        

القطاعات األخرى كالفالحة و التجارة اخلارجيو السياحية و غريىا من القطاعات ادلنتجة للثروة ، لذلك عمدت اجلزائر و كغريىا 

من الدول إىل تعزيز موقع االستثمار اخلاص هبا يف سلم االقتصاد الوطين و جعلو من األولويات، و ىذا من خالل دعم و ترقية 

االستثمارات األجنبية التشاركية يف قطاع الصيد البحري، ذلك أن نوعية  االستثمار، باإلضافة إىل جلب أكرب قدر شلكن من
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االستثمار يف الدول النامية تطورت بالشكل الذي نراه حاليا و ذلك عن طريق مشاركة رأس ادلال األجنيب لرأس ادلال الوطين، فسواء 

 1990، أو يف إطار اإلصالحات و التحول حول اقتصاد السوق الذي شرعت فيو منذ (1989-1967)يف ظل نظام التخطيط 

إىل يومنا ىذا، أولت اجلزائر اىتماما كبريا بالسياسة االستثمارية عموما ، و ذلك من خالل إقرار احلوافز و ادلغريات ادلتمثلة يف إنشاء 

. مؤسسات لدعم و ترقية االستثمار، و هتيئة األرضية القانونية و التشريعية لتسهيل عملية االستثمار و محاية ادلستثمرين

    فلقد مرت اجلزائر مبراحل قانونية إن صح القول، انعكس التوجو اإليديولوجي فيها بصفة عامة على سلتلف القوانني، و      

  الصادر مبوجب93/12 بصفة خاصة على القوانني ادلتعلقة باالستثمار،  و من ىذه القوانني صلد القانون ادلتعلق باالستثمار رقم

 و ادلتعلق بتشجيع و ترقية االستثمار يف اجلزائر، و األمر الرئاسي رقم 1993 أكتوبر 5 ادلؤرخ يف  93/12ادلرسوم التنفيذي رقم 

 ادلتعلق بتطوير االستثمار، و الذي أنشأت مبوجبو الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، و اليت تعترب 2001 أوت 20 ادلؤرخ يف 01/03

احملور و احملرك الرئيسي لالستثمار يف قطاع الصيد البحري، اليت تطمح إىل جلب أكرب قدر شلكن من االستثمارات يف قطاع الصيد 

. البحري يف كل جوانبو ، من خالل تقدميها العديد من الضمانات و االمتيازات للمستثمرين سواء احملليني أو األجانب

:  و على ىذا األساس ميكن صياغة اإلشكالية اآلتية

ما هو دور اإلصالحات االقتصادية التي انتهجتها الجزائر في تحسين المناخ االستثماري في قطاع الصيد 

البحري، و ما هي سبل دعمه و ترقيته؟ 

: و ىذا التساؤل يقودنا إىل طرح التساؤالت الفرعية التالية

   ما ىي االمتيازات اليت وفرهتا اجلزائر لدعم االستثمار يف قطاع الصيد البحري يف اجلزائر زلليا و وطنيا؟

  فيم تتمثل العراقيل اليت يواجهها االستثمار يف قطاع الصيد البحري يف اجلزائر ؟

  ما مدى فعالية سياسة اإلصالحات االقتصادية و الربامج ادلسطرة للنهوض بقطاع الصيد البحري و تفعيل االستثمارات

 بشكل فعال يف اجلزائر؟

 

 



 مقدمة
 

 

 ت

فرضيات الدراسة 

: و على ضوء ىذه التساؤالت نضع مجلة من الفرضيات و ىي كالتايل

  تقدم اجلزائر و عن طريق مديرية الصيد البحري بوالية مستغاًل و الواليات الساحلية األخرى مبرافقة الوكالة الوطنية الوطنية

لتطوير االستثمار حوافز و امتيازات جبائية و شبو جبائية للمستثمرين، ىادفة بذلك إىل تشجيع و ترقية االستثمارات يف 

 ؛قطاع الصيد البحري

  من بني ادلعوقات اليت تواجو االستثمار يف قطاع الصيد البحري يف اجلزائر نقص يف الرؤية و الشفافية حول السياسة

 األولوية للبحث العلمي يف ىذا القطاع الذي إعطاءاالستثمارية الوطنية زلليا و ىنا طلص بالذكر البريوقراطية ، و عدم 

 بفعل بعض السياسات القدمية اليت كانت تعتمد باألساس على التبعية النفطية و اإلقصاءعاٌل كثريا من التهميش و 

 ؛هتميش االستثمار

  و من ىنا و من خالل ما قلناه ،ساعلت سياسة اإلصالح اليت انتهجتها اجلزائر يف السنوات القليلة ادلاضية يف قطاع الصيد

 .البحري و من خالل رؤية واضحة متخضت عن غيورين عن ىذا القطاع احلساس ، لتطوير ادلناخ االستثماري اخلاص

أسباب اختيار الدراسة 

: من األسباب ادلوضوعية اليت كانت وراء اختيار ىذا ادلوضوع ما يلي

 ؛االىتمام الكبري هبذا ادلوضوع من طرف الباحثني و رجال األعمال و السلطات اجلزائرية 

  ؛يف اجلزائر" حقيقة و ليس نظريا فقط" زلاولة التعرف على أىم ما مييز واقع سياسة االستثمار يف قطاع الصيد البحري 

  معرفة العراقيل و احلواجز اليت تعًتض صلاح السياسة االستثمارية يف قطاع الصيد البحري و العمل على إغلاد احللول الالزمة

 ؛للحد منها

  معرفة مدى فعالية احلوافز و االمتيازات ادلمنوحة من طرف وزارة الصيد البحري شلثلة يف مديرية الصيد البحري لوالية

مستغاًل و ادلديريات الساحلية األخرى و مبرافقة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على الواقع االستثماري يف شىت نواحي 

 .قطاع الصيد البحري من سفن صيد و موانئ الصيد و ملحقاهتا و تربية ادلائيات و غريىا يف اجلزائر
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أهمية الدراسة 

تأيت أعلية الدراسة كوهنا تتناول أحد أىم اجملاالت االقتصادية ادلهمة ، ادلنتجة للثروة اليت مشلتها سياسة اإلصالح 

. االقتصادي و تقييم مدى مساعلة ىذه األخرية يف تطوير االستثمارات و إنعاش االقتصاد الوطين

أهداف الدراسة 

:  تتمثل األىداف الرئيسية للدراسة فيما يلي

  تقييم أبعاد القوة و الضعف يف السياسة االستثمارية يف قطاع الصيد البحري اليت انتهجتها اجلزائر يف السنوات القليلة

 ؛ادلاضية ، و توضيح دورىا يف توفري ادلناخ ادلناسب إلصلاح برامج التنمية يف قطاع الصيد البحري

  بلورة احلوافز و االمتيازات ادلقدمة من طرف السلطات احمللية شلثلة يف مديرية الصيد البحري و والية مستغاًل ، و السلطات

 ؛الوطنية شلثلة يف سياسة احلكومة االستثمارية و وزارة الصيد البحري و ادلنتجات الصيدية

 الكشف عن ادلسببات و العوامل اليت تعرقل ظلو و تطور االستثمار يف ىذا القطاع احليوي و ادلهم يف التنمية يف اجلزائر. 

منهج الدراسة 

لبلوغ اإلجابات ادلنشودة لفك غموض التساؤالت ادلطروحة من خالل ىذه الدراسة اعتمدنا ادلنهج الوصفي و ادلنهج 

التوضيح أن ىذه  التحليلي يف اجلانب النظري و دراسة مجيع حاالت االستثمار يف اجلانب التطبيقي ، علما و من منطلق

االستثمارات تكلف مبالغ مالية كبرية تعد بعشرات ادلليارات ، و ىو ما دفعنا اىل التعمق أكثر يف موضوعنا ىذا ، و ذلك 

 مسؤويل القطاع زلليا و ادلستثمرين يف ىذا القطاع و طرح كل ىذه :الرئيسيني يف ىذا ادلوضوع و ىم  باالحتكاك مباشرة بالفاعلني

التساؤالت بشكل مباشر و على أن تكون االجابة واضحة و كاشفة و شفافة ، و ىو أصل صلاح ىذه ادلذكرة، للخروج بتصور 

 .واضح و شامل
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صعوبات الدراسة  

: واجهتنا صعوبات كثرية أثناء إعداد ادلذكرة متثلت فيما يلي

  نقص ادلراجع خاصة بالسياسة االستثمارية يف قطاع الصيد البحري زلليا و وطنيا، و ىذا ما دفعنا إىل االعتماد على

ادلذكرات و اجملالت و احلوار ادلباشر مع الفاعلني يف ىذا القطاع ، مع التنويو اىل الدورة الًتبصية مبديرية الصيد البحري و 

ادلوارد الصيدية لوالية مستغاًل و باخلصوص زلطة الصيد البحري بوالية مستغاًل و بعض ادلصاحل بادلديرية أكثر من 

 ؛الكتب

  صعوبة احلصول على اإلحصائيات اجلديدة اليت ضلتاجها، نظرا خلصوصية ىذه االحصائيات و رفض اجلهات ادلختصة

و ىنا نلفت االنتباه أننا و مبجهود كبري متكنا من احلصول على بعض االحصائيات و ." منحنا إياىا ألسباب خاصة هبا

 .ادلعلومات اذلامة و ادلفيدة جدا يف ىذا البحث 

هيكل الدراسة 

من أجل اإلحاطة بكل جوانب ىذا ادلوضوع، ارتأينا تقسيمو إىل ثالثة فصول، حيث يتناول الفصل األول دراسة نظرية 

 لالستثمار، فتطرقنا إىل ادلفاىيم األساسية االستثمارية من تعريف و أعلية و أنواع و أىداف االستثمار، كما تناولنا يف الفصل الثاٍل

الصيد البحري وتربية ادلائيات يف اجلزائر ،واقع و آفاق سياسة االستثمار يف قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات يف اجلزائر، حيث 

يعرض فيو مسار السياسة االستثمارية يف قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات يف ظل نظام االقتصاد ادلوجو و نظام اقتصاد السوق، 

إضافة إىل تقييم سياسة التحفيز على االستثمار يف ىذا القطاع يف ظل قوانني االستثمار يف اجلزائر، يف حني تناولنا يف الفصل الثالث 

 دراسة تطبيقية لقطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات حيث تطرقنا فيو إىل نشأة ادلديريات و وضبفتها  ، تعريف و مهام ىذه ادلديرية

باإلضافة إىل سرد أىم االمتيازات ادلقدمة من طرفها و دورىا يف دعم و ترقية االستثمار يف قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات 

.  باعتبار أن ىدا الشق ىو أساس تواجد ىده ادلديرية و غريىا من ادلديريات الساحلية للجزائر لًتقية االستثمار يف ىذا اجملال 
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  تمهيد

لقد أصبح موضوع االستثمار من ادلوضوعات اليت ربتل مكانة مهمة كأساسية يف أكلويات الدراسات االقتصادية كادلالية 

 ىذه ،كادلصرفية كاإلدارية كغَتىا من التخصصات اليت هتتم بالتطورات اذليكلية اليت شهدهتا اجملتمعات ادلتقدمة ك اليت يف طور النمو

 لذا تظهر أعلية دراسة ىذا ادلوضوع خصوصنا للبلداف النامية اليت ،التطورات صاحبها تطور شلاثل يف دراسة االستثمار كرلاالتو ادلختلفة

عليها االىتماـ أكثر علمينا كعملينا دبوضوعات رلاالت كأدكات االستثمار األكثر موائمة كنفعنا ذلذه اجملتمعات من خالؿ التحسُت من 

ك توفَت متطلباتو كمن مث توجيو   يقصد تعظيم العوائد احملققة بإتباع طرؽ تضمن زيادة االدخار لدل ادلواطنُت ككفاءة ىذه االستثمارات

 .ادلدخرات ضلو رلاالت االستثمارات ادلختلفة كاختيار األدكات اليت تساىم يف خلق قيمة مضافة حقيقية لالقتصاد الوطٍت

حيث يعترب االستثمار احد الركائز يف تطور ادلؤسسات ككذا االقتصاد العاـ ألم مؤسسة كيف أم بلد معُت، كما يسمح خبلق 

 . مناصب شغل جديدة  ككذلك مواكبة العصر دلا فيو من تطور تكنولوجي باعتبار االستثمارات اآللية الفعالة يف تقدـ االقتصاد

 التطرؽ إذل أىم رلاالت االستثمار كمن مث األدكات ادلتاحة للمستثمرين مع تبيُت أىم ىدا الفصلكسوؼ ضلاكؿ من خالؿ 

ضلاكؿ يف ىذا البحث تسليط الضوء على االستثمار عموما كزلاكلة اإلدلاـ بكل جوانبو للوصوؿ إذل صورة كاضحة ك س ادلزايا كالعيوب

كشاملة عن كل ما ػلتويو عادل االستثمار ، كىذا من خالؿ ادلبحث األكؿ الذم سنستعرض فيو كل ادلفاىيم العامة  ادلتعلقة باالستثمار 

من تعريف كأىداؼ كأعلية االستثمار كأنواعو ككذا التطرؽ إذل إدارة االستثمار كعناصرعلا مث اللجوء إذل ربديد عجالت االستثمار 

 . كتناكؿ كل من سلاطر االستثمار كالعائد ادلتوقع ككيفية ذبنب ىذه ادلخاطر

أما يف ادلبحث الثاين الذم سنتناكؿ فيو كل من مفهـو التحليل األساسي لالستثمار كمؤشرات اختيار النشاط االستثمارم 

 .كدكافعو كزلدداتو كالعوامل ادلشجعة على االستثمار مع ربديد أىم الفركقات بُت االستثمار كادلضاربة
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   مفاهيم عامة حوؿ االستثمار:المبحث األوؿ

من خالؿ قوؿ كلمة استثمار صلد أنو ػلتوم على نوع من ما يسمى بالتكاثر ادلارل ألننا نتكلم عن اجلانب االقتصادم يف 

االستثمار ككل ما ؼلص ادلؤسسات أك الدكؿ اليت ربفز على االستثمارات دلا لو من أعلية بالغة يف تنشيط القوة االقتصادية كتأثَته على 

مستول االقتصاد القومي كهتدؼ أم دكلة إذل التوجو ضلو تشجيع فكرة االستثمار كالعمل على مرافقة ادلشاريع االستثمارية لضماف 

صلاحها كسَتكرهتا على أحسن كجو كتتبع أدكات ككسائل حديثة كمتطورة تساعد ادلستثمرين يف القياـ بأعماذلم على أحسن ما يراـ، 

 .لذلك اتفق علماء االقتصاد على أف االستثمار ىو أحد أىم زلددات النمو كالرخاء ادلارل

 1مفهـو االستثمار: المطلب األوؿ

 يف اللغة مصدر استثمر يستثمر قبقصد ب كيقصد باالستثمار عمومنا اكتساب ادلوجودات ادلادية كادلالية :مفهـو االستثمار .1

الشجر شبورا أم ظهر  (بفتح ادليم)يقاؿ شبر حيث أصلو من الثمر كىو لو عدة معاف  كىو الطلب دبعٌت طلب االستثمار ك

أم استخدمو يف  (بتشديد ادليم)أم كثر كيقاؿ استثمر ادلاؿ كشبره  (بضم الالـ)شبره كأشبر الشيء أم أتى نتيجتو كأشبر مالو 

 .اإلنتاج

أما االستثمار اصطالحا فيقصد بو استخداـ األمواؿ يف اإلنتاج إما مباشرة بشراء ادلكائن كاآلالت كادلواد األكلية كإما بطريقة 

 . غَت مباشرة كشراء األسهم كالسندات

فيمكن تعريف االستثمار على انو التخلي عن استخداـ أمواؿ حالية كلفًتة زمنية معينة من اجل احلصوؿ على مزيد من 

التدفقات النقدية يف ادلستقبل تكوف دبثابة تعويض عن الفرصة الضائعة لألمواؿ ادلستثمرة ككذلك تعويض عن االطلفاض ادلتوقع يف القوة 

 .الشرائية لألمواؿ ادلستثمرة بسبب التضخم مع إمكانية احلصوؿ على عائد معقوؿ مقابل ربمل عنصر دلخاطرة 

االستثمار ىو نشاط فردم أك صباعي ينطوم على استخداـ ادلدخرات هبدؼ احلفاظ على قيمة األصوؿ ادلالية، إضافة إذل 

 ربقيق عائد مارل مستمر على ىذه األصوؿ ادلالية

                                                           
كتاب  إدارة االستثمار بين النظرية والتطبيق للدكتوال قاسم نايف علواف أستاذ مشارؾ رئيس قسم إدارة األعماؿ كلية االقتصاد جامعة التحدي دار الثقافة للنشر والتوزيع   1
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االستثمار ىو التغَت يف رصيد رأس ادلاؿ خالؿ فًتة زمنية زلددة كعلى ذلك فاف االستثمار ؽلثل تدفقا نقديا كليس رصيدا 

 .قائما كىذا يعٍت أف رأس ادلاؿ ؽلكن قياسو عند نقطة زمنية معينة ،كبالتارل فاف االستثمار ؽلكن قياسو خالؿ فًتة زمنية زلددة

 :يقصد بكلمة استثمار التضحية باألمواؿ احلالية يف سبيل أمواؿ مستقبلية كيرتبط ىذا التعريف ببعدين أساسيُت علا 1:وكمفهـو أخر

ما العائد فيأيت يف ادلستقبل كىو عادة غَت مؤكد كيتغلب عنصر الزمن أ ،فالتضحية تأخذ مكاهنا يف احلاضر كىي مؤكدة،الزمن كاخلطر 

 كأخَتا ،(مثل خيارات األسهم العادية) يف حُت يتغلب عنصر اخلطر يف أكراؽ أخرل ،(مثل السندات احلكومية)يف بعض األكراؽ ادلالية 

 .(مثل األسهم العادية)فهناؾ األكراؽ ادلالية اليت يتواجد هبا كل من الزمن كاخلطر بنفس القدر من األعلية 

  ماهية االستثمار: 1-1))الشكل

 

 

                   

    

 

 

    

 

 7مرواف شموط والدكتور كنجو عبود كنجو صؿ  كتاب أسس االستثمار:المصدر                                        

                                     (جامعة القدس المفتوحة النشر الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات                                      ( 

                                                           
1
كتاب مبادئ وأساسيات االستثمار للدكتور محمد الحناوي أستاذ التمويل واالستثمار والدكتور نهاؿ فريد مصطفى استاذ التمويل واالستثمار ورئيس قسم ادارة األعماؿ ا  

 .9  ص 2006المكتب الجامعي طبعة   
 

 االستثمار

 التضحية ك ادلخاطرة برأس ادلاؿ 

 منفعة حالية حلصوؿ على دخل فورم 

 منفعة مستقبلية هبدؼ مرسـو ادلعادل مسبقا 

ربقيق العائد ىو 
 اذلدؼ الرئيسي 
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 1أهداؼ االستثمار .2

  :َيسعى االستثمار إذل ربقيق أىداؼ عامة ك خاصة  نلخصها يف 

  افظ على السيولة ادلالية   ؛دلستثمرؿ احملافظة على رأس ادلاؿ ك السيولة الالزمة لالستثمار؛ حيث انو يعتمد على عوائد ربح

  ػلافظ على استمرار تدفق األمواؿ، لذلك فاف اذلدؼ من االستثمار ىو رَبقيق العوائد ادلالّية اجليدة بالتزامن مع زيادة يف قيمة

ّقق ذَلحم أكرب العوائد  رأس ادلاؿ ك الوصوؿ إذل أكرب قيمة من الدخل اجلارم ستثمرين دائما يركزكف على اجلانب الذم ػلح
ح
الف ادل

 ؛ادلالّية

  الوصوؿ إذل أكرب ظلو من الثركة، كيهتّم بتحقيق ىذا اذلدؼ من االستثمار ادلستثمركف يف السوؽ ادلارّل؛ حيث ال هتمهم

  ؛االستثمارات مرتفعة ادلخاطرة ك يسعوف لالستثمار الذم يوفر الدخل الفورم 

  رتبطة باألفراد الذين يسعوف لالستثمار يف شراء األكراؽ ادلالّية اليت تحقّدـ عوائد متوّسطة
ح
تأمُت ادلستقبل؛ كىي االستثمارات ادل

 .مع أقّل درجة من ادلخاطرة

أما اذلدؼ العاـ لالستثمار ىو ربقيق العائد أك الربح سواء على ادلدل الطويل أك القصَت ، باإلضافة إذل تنمية الثركة اخلاصة * 

 . بادلستثمرين 

 أدوات االستثمارضرورة  .3

ؽلكن النظر إذل أدكات االستثمار باعتبارىا الوسائل اليت يقـو ادلستثمركف خالذلا بتوظيف أمواذلم يف أسواؽ االستثمار كقد تكوف 

أصوؿ حقيقية أك مالية كذلك من اجل تنمية قيمتها كتعظيم العائد على األمواؿ ادلستثمرة سنوضح من خالؿ ىذا الشكل ضركرة 

 .أدكات االستثمار
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  ضرورة أدوات االستثمار(2-1)الشكل 

 

 

 كتاب أسس االستثمار:المصدر 

 137ص االستثمار للدكتور مرواف شموط والدكتور كنجو عبود كنجو أسس :المصدر

 أدوات االستثمار  .4

ىي تلك األدكات اليت يتم استخدامها من قبل ادلستثمرين حليازة أصل معُت كتوجد العديد منها كيف ىذا ادلطلب سنتطرؽ 

  :ألعليتها كحسب أعليتها يف االقتصاد القومي كدرجة سيولتها كسهولة تداكذلا كىي كالتارل 

األوراق المالية   1.4

ىي من أكثر األدكات ادلتاحة نظرا دلركنتها كادلزايا اليت ربملها زبتلف من حيث العائد كادلخاطر كاحلقوؽ كذلا العديد من         

 فهناؾ القيمة االمسية لألصل اليت تتحدد كفق النصوص كالتعليمات القانونية كتتصف األكراؽ ادلالية بسهولة ربويلها إذل سيولة ،القيم

نقدية ذلذا تتصف باطلفاض ادلخاطر التسويقية أم مقدار الزمن الالـز لتحويل األكراؽ ادلالية إذل نقد كلكن تتعرض دلخاطر أخرل 

 كػلقق االستثمار يف األكراؽ ادلالية ىديف الرحبية كالسيولة يف أف كاحد كاألكراؽ ادلالية على نوعُت منها أدكات ملكية ،سنذكرىا الحقا

مثل األسهم بأنواعها كالتعهدات كأخرل تسمى أدكات دين مثل السندات بأنواعها كزبتلف أدكات ادللكية عن أدكات الدين من حيث 

رباح اليت ربققها الشركة كلذلك تتميز بارتفاع درجة ادلخاطر األ فاألسهم تتغَت عوائدىا عادة بتغَت اإلنتاج ك،طبيعة الدخل كدرجة األماف

 أما السندات فدخلها ثابت كتتميز بأهنا اقل سلاطرة من األسهم كىذا االختالؼ يوفر للمستثمر بدائل متعددة ،مقارنة بالسندات

حيث أف ادليزة األساسية لألكراؽ ادلالية ىي حسن تسيَت حقوؽ ادلستثمر كمسعة السوؽ ادلارل  كالرقابة هبدؼ . الختيار األداة ادلناسبة

احلفاظ على حقوؽ ادلستثمر كمسعة السوؽ ادلارل كاف ادلبالغ ادلستثمرة باألكراؽ ادلالية كبَتة مقارنة بأنواع االستثمارات يف أدكات 

 .االستثمار األخرل القابلة للتداكؿ 

 تحقيق الربح

 المحافظة عمى راس المال تحقيق السيولة 

 أداة االستثمار
 تنظيم الثروة
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 1االستثمار في العقارات  2.4

إما بشكل مباشر عندما يقـو ادلستثمر بشراء : كيتم االستثمار فيها بشكلُت مراكز متقدمة  ؿ االستثمارات يف العقاراتربت

كإما بشكل غَت مباشر عندما يقـو بشراء سند عقارم مثال صادر عن بنك عقارم أك  (مباف، أراض)عقار حقيقي 

بادلشاركة يف زلفظة مالية إلحدل صناديق االستثمار العقارية، كيالقي االستثمار يف العقار اىتمامنا كبَتنا من قبل ادلستثمرين 

كقد تأسست يف معظم الدكؿ بنوؾ عقارية سلتصة يف منح القركض . سواء يف السوؽ احمللي أك يف السوؽ األجنيب

 : كلالستثمار يف العقار بوجو عاـ اخلصائص التالية.العقارية

 ؛أنو يوفر لالستثمار درجة مرتفعة نسبيا من األماف تفوؽ احملققة يف األكراؽ ادلالية 

 ؛تكلفة سبويل ىذه االستثمارات تكوف مرتفعة نسبينا 

  ال يتوفر لالستثمار يف العقارات سوؽ ثانوم منظم كما ىو احلاؿ بالنسبة لألكراؽ ادلالية، لذا فإف إمكانية تسويق العقارات

 ؛ليست مرنة شلا يًتتب عليو اطلفاض نسيب يف درجة سيولة االستثمارات العقارية

  تفتقر أدكات االستثمار يف العقارات إذل عنصر التجانس، لذا يالقي ادلستثمر فيها مصاعب سواء يف عملية التقييم أك يف

 .احتساب معدالت العائد ادلناسبة، لذا غلب أف يكوف ادلستثمر متخصصا كعلى درجة كاسعة دبجاالت االستثمار فيو

حيث أف ىذا النوع من االستثمار ؽلكن مشاىدتو على حقيقتو كيعد من االستثمارات ادلرػلة كادلقبولة من قبل رلموعة من       

 حيث أف العقارات متاحة بشكل كاسع للمستثمرين إضافة إذل ؛ادلستثمرين اخلرباء يف ىذا اجملاؿ كربتاج إذل رأس ماؿ كبَت لالستثمار

ادلزايا اليت يتمتع هبا االستثمار يف العقار كعلى ادلستثمر أف يأخذ بعُت االعتبار العموالت كالرسـو كالضرائب ادلدفوعة عن عملية الشراء 

. كعدـ إمكانية البيع بالسعر ادلطلوب من ادلستثمر الف ىذا النوع من االستثمار يتصف باطلفاض سيولتو مقارنة باألكراؽ ادلالية 

 االستثمار في السلع  3.4

تتمتع بعض السلع دبزايا اقتصادية ذبعلها أداة صاحلة لالستثمار كقد كونت ذلا أسواؽ متخصصة عبارة عن بورصات، أعلها       

كيتم التعامل بُت ادلستثمرين يف ىذه األسواؽ عن طريق . بورصة القطن يف مصر، الذىب يف لندف، إضافة إذل بورصة النب يف الربازيل
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عقود خاصة تعرؼ بالعقود ادلستقبلية، كىي عبارة عن عقد بُت طرفُت منتج السلعة كككيل أك مسسار غالبنا ما يكوف مكتب مسسرة، 

يتعهد فيو ادلنتج للسمسار بتسليمو كمية معينة بتاريخ معُت يف ادلستقبل مقابل حصولو على تأمُت أك تغطية ربدد بنسبة معينة من قيمة 

ىذا السوؽ يفرض على السلع شركطنا ليكوف ذلا سوؽ .  ادلتاجرة باألكراؽ ادلالية يف كثَت من الوجوه،العقد كتشبو ادلتاجرة بالسلع

 : متخصصة، من ىذه الشركط نذكر

 ؛ذبانس السلع كقابليتها للتصنيف أك الًتتيب 

 ؛أف تسود سوؽ السلعة منافسة كما ربد من نشوء االحتكار كىذا يتطلب كجود عدد كبَت من البائعُت كادلشًتين 

  كسبائك الذىب  فيما عدا بعض احلاالت االستثنائية أك نصف ادلصنعة (اخلاـ)أف يتم التعامل بالسلعة يف صورهتا األكلية 

 .كالفضة، السكر كالنفط

 :كعمومنا ينقسم ادلستثمرين يف ىذا السوؽ إذل فئتُت

  ؛"تاجر قطن كلو مزارع قطن"مستثمرين يعملوف يف مهنة ذلا صلة هبذه السلعة مثال : فئة أكذل 

  تضم أفراد أك مؤسسات ربًتؼ ذبارة السلع شراءن كبيعنا: فئة ثانية. 

 :كؽلكن إغلاز اخلواص التالية اليت يتمتع هبا االستثمار يف أسواؽ السلع

 ؛تتمتع ىذه األسواؽ بدرجة سلاطرة عالية نسبينا ناذبة عن ظركؼ التخزين 

 ؛يًتتب على ارتفاع درجة ادلخاطرة ظلو ركح ادلضاربة 

 ؛فعمر العقد ادلستقبلي ػلدد يف العادة بسنتُت كحد أقصى اإلطار الزمٍت لالستثمار يف السلع قصَت نسبينا 

 غلب للمستثمر أف تكوف لو دراية كاسعة هبذا اجملاؿ، كما يتميز ىذا السوؽ باطلفاض تكاليف الصفقات. 
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 1االستثمار في العمالت األجنبية والمعادف الثمينة  4.4

 العمالت األجنبية: أوال 

تنتشر أسواؽ العمالت األجنبية عرب العادل كتستقطب اىتماـ العديد من ادلستثمرين، إال أف التعامل بالعمالت األجنبية ؽلتاز 

بدرجة عالية من ادلخاطرة نظرنا للتأثر بالظركؼ السياسية كاالقتصادية كانعكاس ذلك على القدرة الشرائية انطالقنا من مفهـو التضخم 

 .كسلاطر االئتماف كأسعار الفائدة كزلاكلة التوفيق بُت السيولة كالرحبية يف إطار االتصاالت ادلتطورة كالتكنولوجيا احلديثة

 : كيتميز سوؽ العمالت بعنصرين أساسيُت

 ؛احلساسية ادلفرطة للظركؼ السياسية كاالقتصادية شلا يزيد من درجة ادلخاطرة -

 .اإلنًتنت مثال"ىو سوؽ يفتقر إذل اإلطار ادلادم بل يتم التعامل بواسطة أدكات االتصاؿ احلديثة  -

 : كتتأثر أسعار العمالت األجنبية دبجموعة من العوامل تصنف إذل رلموعتُت

 2عوامل اقتصادية وسياسية– أ 

 ؛صلد الظركؼ االقتصادية للدكلة إضافة إذل تطور سوؽ االستَتاد كالتصدير 

 ؛كضع ميزاف ادلدفوعات للدكلة كأثره على أسعار الفائدة 

 األحداث السياسية كالقركض الدكلية كادلساعدات اخلارجية، ظركؼ التضخم . 

  عوامل فنية وتضم– ب 

 ؛ظركؼ السوؽ النقدم كظركؼ ادلتعاملُت فيو 

 العرض كالطلب من العمالت األجنبية. 

 

 

 

                                                           
1
. 253 ص 2009، 1دار صفاء للنشر و التوزيع ط– هوشيار معروؼ ، االستثمار و األسواؽ المالية   

. 184 ص1999االستثمار بين النظرية والتطبيق، دار زهراف للنشر والتوزيع، سنة - حسني علي خريوش وآخروف . د  2
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 المعادف الثمينة: ثانيا 

كيقصد هبا ىنا الذىب كالفضة أساسنا دلا يشكالنو من أصوؿ حقيقية رغم تقلبات أسعارىا كبعد التقلبات الكبَتة احلادثة 

على مستول أسعار ىذه ادلعادف خاصة هناية الثمانينات، ىذا األمر عّجل بقياـ أسواؽ منتظمة ذلذه ادلعادف شأهنا شأف األكراؽ ادلالية 

 .كمن ىذه األسواؽ صلد سوؽ لندف، ىونغ كونغ، زيوريخ، إضافة إذل سوؽ نيويورؾ مع اختالؼ الطبيعة

 : كيتخذ االستثمار يف ادلعادف الثمينة عامة كالذىب خاصة صورنا متعددة نذكر منها

 ؛الشراء كالبيع ادلباشر، إضافة إذل كدائع الذىب لدل البنوؾ 

 اخل. . . ادلقايضة أك ادلبادلة بالذىب. 

 : كمن صبلة العوامل اليت تؤدم إذل ارتفاع أسعار ىذه ادلعادف النفيسة صلد

 ؛قدرة الدكلة على سداد التزاماهتا كدرجة العجز عن السداد 

 ؛احتماالت توقف إنتاج الذىب 

 ؛عوامل سياسية كىذا عند حدكث األزمات  

 زيادة معدالت التضخم كاطلفاض أسعار الفائدة يف ىذه احلالة ينشط التعامل هبذه ادلعادف. 

 : أما العوامل اليت تؤدم إذل اطلفاض أسعار ىذه ادلعادف

 ؛اطلفاض معدالت التضخم كارتفاع أسعار الفائدة 

 ؛االستقرار السياسي عادلينا 

 ؛زيادة عرض الذىب يف األسواؽ 

 كجود كفرات يف خزينة الدكلة. 

حسابات ذىب  ) كأم زبصص باسم مودعها: (حسابات ذىب سبائك سلصصة ): لذىبؿ باكما يوجد نوعاف من حسابات التعاـ

 (.سبائك غَت سلصصة

كلكن التعامل بادلعادف النفيسة كودائع استثمارية لو شركط معينػة كيستوجػب من ادلتعاملُت مراقبة األسواؽ بصفة مستمرة 

 .كمتابعة التطورات االقتصادية كالسياسية عادلينا
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 1االستثمار في المشروعات االقتصادية  5.4

كادلشركع . اخل. . . صناعي، ذبارم، زراعي، خدمي: تعّد ىذه األداة االستثمارية من أكثر األدكات انتشارنا كذلا عدة أكجو 

. اخل. . . االقتصادم من أدكات االستثمار احلقيقية ألنو يقـو على أساس أصوؿ حقيقية كادلباين كاآلالت كادلعّدات ككسائل النقل

 كمن ميزاهتا ،كتتمثل يف ادلشاريع الصناعية كالتجارية أك الزراعية كتتصف بكوهنا أصوؿ حقيقية كاآلالت كادلعدات ككسائط النقل كغَتىا

أهنا تساىم بإنتاج القيمة ادلضافة لالقتصاد القومي كتزيد من ثركة ادلالكُت كعلى مستول البلد فإهنا تؤدم إذل زيادة يف الناتج اإلصبارل 

إذ أف لالستثمار يف ادلشركعات االقتصادية دكرنا اجتماعي، إضافة إذل اقتصادم ألف ادلشركعات . احمللي كيف تراكم رأس ادلاؿ الثابت

لكن بادلقابل فإف ذلذه األداة عيوب لعل أعلها اطلفاض درجة . اخل. . . االقتصادية تنتج سلع كخدمات، إضافة إذل توفَت مناصب عمل

 .سيولة رأس ادلاؿ ادلستثمر، إضافة إذل أهنا أصوؿ غَت قابلة للتسويق السريع

 :كمن خصائص االستثمار يف ىذه ادلشاريع االقتصادية 

 ؛يتصف العائد باالستمرارية كادلعقولية مقارنة بكلفة االستثمار  

  ارتفاع ىامش األماف كاطلفاض درجة ادلخاطر العتماد ىذه ادلشاريع على الدراسات االقتصادية كادلالية التفصيلية لبيئة

 ؛ادلشركع اخلارجية كالعوامل الداخلية كطبيعة اإلنتاج كحجم الطلب

 تتميز ادلشاريع ادلختارة بدرجة عالية من ادلالئمة مع طبيعة ادلستثمر كميولو كإمكانياتو.  

 أهمية االستثمار .5

 .لالستثمار أعلية بالغة فهو دبثابة زلرؾ احلياة االقتصادية للمجتمعات كاحلكومات كاألفراد على حد سواء

  أهمية االستثمار على مستوى الدوؿ 5.1

 ؛ربقيق قوة اقتصادية من خالؿ تنوع كاختالؼ ادلشركعات االستثمارية 

 ؛يساعد يف تقليل نسبة البطالة دلا يوفره من فرص عمل جديدة كبالتارل ربسُت ادلستول ادلعيشي لإلفراد 

                                                           
 .81 ص 2005االستثمار باألسهم و السندات و ادارة المحافظ االستثمارية ، – محمد صالح جابر   1
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  االستثمار يساعد على الزيادة يف الطاقة اإلنتاجية، كبالتارل زيادة حجم الصادرات كتقليل حجم الوارادات شلا يعٍت زيادة

 ؛انتعاش االقتصاد الداخلي

  االستثمار يساعد على تقوية العملة احمللية للدكلة كيساعدىا على مواجهة معدالت التضخم العادلي شلا يعمل على إحداث

 .التوازف بُت العمالت األجنبية كالعمالت احمللية

  :نذكر أعلها أهمية االستثمار على مستوى األفراد  5.2

  ؛تطور كظلو رأس مالك 

 ؛توفَت حياة مالية كرؽلة حُت تقرر التقاعد عن العمل   

 ؛ربقيق أرباح إضافية دبجهود أقل ك يف كقت كجيز ك زلدد 

 ؛ربقيق أىدافك ادلالية 

 ؛توسيع دائرة أعمالك التجارية 

 ؛ادلساعلة يف خدمة كتنمية اجملتمع 

  دعم ركاد األعماؿ الذين ذلم اخلربة كالفكرة كال ؽللكوف رؤكس أمواؿ لتنفيذ فكرهتم على ارض الواقع. 

 :تتمثل انواع االستثمار فيمايلي:  أنواع االستثمار 6

عندما يكوف اجلانب ادلارل ىو الذم يتغلب على عملية االستثمار تدخل ضمن االستثمار ادلارل بأنواعو : االستثمار المالي 1.6
. ادلختلفة

 عرؼ بأنو رلموعة ادلوارد النقدية أك العينية اليت تأيت هبا ادلؤسسة عن طريق مدخر خاص أجنيب يشارؾ : االستثمار المباشر 2.6
مباشرة يف نشاط ىذه ادلؤسسة يكوف الغرض من ذلك ربقيق أرباحا مستقرة كادلالحظ من ىذا التعريف انو يشمل خصائص 

 :التالية
 ؛أف يكوف االستثمار ماليا أساسا  

 ؛أف تكوف العالقة كطيدة بُت ادلدخوؿ ادلنتظر كادلشاركة ادلباشرة يف حياة كسلاطر ادلؤسسة 

 استقرار توظيف احلصص كالسندات كاألسهم. 
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 1 :أف ىذا ادلشكل من االستثمار يتضمن شيئُت  ك علا   PHILIPPE KAHNيرل 

 ؛شلارسة نشاط إنتاجي من طرؼ ادلستثمر األجنيب على إقليم البلد ادلضيف 

  ادللكية الكاملة أك اجلزئية لوسائل اإلنتاج الناتج عن االستثمار عمليا غالبا ما يكوف االستثمار ادلباشر عن طريق إنشاء فركع

. أك عن طريق شركة تابعة 

  ك ىو استثمار مشًتؾ بُت اجلزائر ك شركة ELF ALGERIEمثال كأف يكوف اسم الشركة األـ متبوعا باسم البلد ادلضيف مثل 

ELF  ك يف ىذا الصدد اذكر أف اجلزائر دل تلجا إذل االستثمار ادلباشر ادلتمثل يف ادللكية الكلية لوسائل  يف رلاؿ النفط ك مشتقاتو

شاركة الشركات اجلزائرية ادلتمثلة يف الشركات ادلختلطة  ـ كإظلا عملت باالستثمار الذم تكوف فيو أغلبية نسبة 1990اإلنتاج إذل غاية 

 . للشريك األجنيب%49 للشريك اجلزائرم ك %51االقتصاد 

 يتمثل يف شراء حصص ا كاسهم من طرؼ الشركات اخلاصة خبالؼ ما ىو عليو االستثمار ادلباشر فاف : االستثمار باألسهم 3.6

 على انو ؽلكن بل كغلب دلفهـو االستثمار أف PH.LEBOULANGER حيث يرل ،موضوعو يهدؼ إذل ادلضاربة

يوجد خارج حق ادللكية حيث أف رلموعة اخلدمات الرامية إذل إنشاء ماال ال يكوف بالضركرة ملكا للمستثمر األجنيب بعبارة 

أخرل غلب ترؾ االستثمار كادلشتمل على ادللكية الذم ىو مصدر دلشاكل عويصة كالتأميم لصاحل مفهـو االستثمار ادلؤسس 

 2 .فقط على اخلدمات ادلنجزة خارج كل حق عيٍت

ظهر يف التسعينات عندما توصلت بعض دكؿ العادل الثالث إذل القناعة باف االستثمار : االستثمار التقني أو التكنولوجي 4.6

 الواسع االستثمار التقٍت أك التكنولوجي على ادلعارؼ كالطرؽ التقنية من اجل اصلاز مشركع  ادلارل ال يؤدم إذل التنمية بادلعٌت

بعبارة أخرل االستثمار التكنولوجي ىو التكنولوجيا يف حركية التكنولوجيا ادلعبأة داخل ظلط إنتاجي الذم يؤدم إذل خلق .ما

 .قيم جديدة خدمة للتنمية

 
                                                           

 3كتاب قانوف االستثمارات في الجزائر األستاذ عليوش قربوع كماؿ معهد العلـو القانونية واإلدارية جامعة عنابة ديواف المطبوعات الجامعية الساحة المركزية الجزائر ص   1
 .4 ص نفس المرجع  2
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 المتحكم العاـ في مدير االستثمار
 مشروغ االستثمار

  :ينجز االستثمار التكنولوجي بالوسائل القانونية ادلتمثلة يف 

 ؛عقود إجازة الرباءة  

  ؛عقود ادلهارة الفنية 

 عقود التكوين كالتسيَت. 

يتعلق األمر بعقود ادلفتاح باليد كادلنتوج باليد كؽلكن تفسَت ذلك يف أف الدكؿ ادلتخلفة غَت قادرة على استيعاب التكنولوجيا من 

خالؿ خدمات مثل التنازؿ على حقوؽ ادللكية الصناعية كقد قيل يف ىذا الشأف أف عقد اإلجازة يكوف أك ال يكوف استثمارا 

. تكنولوجيا حسب احمليط القانوين كاالقتصادم الذم يوجد فيو

   إدارة االستثمار:مطلب الثانياؿ 

 إدارة االستثمار .1

. تشمل إدارة االستثمار رلموعة من اذلياكل كالقرارات كالسلوكيات كادلنظومات ادلتكاملة لتحقيق األىداؼ للمستثمر      

 :إذف غلب النظر لالستثمار كمنظومة متكاملة ذلا ادلكونات التالية 

 (مقارنة االستخداـ البديل بالمصادر البديلة لالستثمار)االستثمار كمنظومة : (3-1)الشكل

  

 

 

 

                                                                                                           

   (كلية التجارة جامعة الزقازيق النشر مؤسسة شباب الجامعة) 38 لراغب النجار ص  كتاب االستثمار بالنظم االلكترونية واالقتصاد الرقمي:المصدر 

 ادلصادر البديلة
 االستثمار

مدخالت 
 االستثمار

سلرجات  عمليات االستثمار
 االستثمار

استخدامات عائد 
 االستثمار

ادلخاطر 

 

مقارنة سلرجات االستثمار بادلدخالت للرقابة 
 كالتحكم

 العائد
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 1: عناصر يمكن تلخيصها كالتاليإف لمنظومة االستثمار     

 ؛ ادلعلومات كاالتصاالت كالقرارات االستثمارية كادلخاطر االستثمارية  

 ؛ أىداؼ االستثمار يف ادلدل القصَت ادلتوسط ادلدل الطويل 

  ؛تدفق االستثمار،ىياكل االستثمار ،كظائف االستثمار 

 ؛تدفق االستثمار، حدكد االستثمار،  نطاؽ االستثمار 

  ؛ تفاعل االستثمار،تكامل االستثمار،  مستويات االستثمار  

  ؛ الركابط االستثمارية، العوامل البيئية ادلؤثرة ، مركنة االستثمار 

 متعدد اجلنسية، األجنيب ، احلكومي ، ادلؤسسي ، دكافع االستثمار الفردم . 

 2:يجب توفر العناصر التالية في أية منظومة استثمار: عناصر إدارة االستثمار .2

  ؛(القيم كالتوجهات) فلسفة االستثمار 

  ؛( متحفظ، دفاعي،ىجومي) إسًتاتيجية االستثمار 

  ؛(اإلجراءات كاخلطوات) تكتيك االستثمار 

 ؛ نقاط القوة كنقاط الضعف يف االستثمار 

 ؛ فرص االستثمار كهتديدات االستثمار 

 اخلطة ، دعم قرارات االستثمار، نظاـ معلومات االستثمار، قاعدة بيانات االستثمار، أىداؼ االستثمار)زبطيط االستثمار 

مقارنات ، يَت االستثمارامع، موازنات زبطيط االستثمار، مشركعات االستثمار،  برامج االستثمار،العامة لالستثمار

 ؛قررات االستثمار ك سلاطر االستثمار، االستثمار

 ؛ تنظيم االستثمار 

 ؛(الرقابة العالجية لألخطاء) الرقابة على االستثمار 
                                                           

 .13 ص 2005 ، عماف األردف 3دار وائل للنشر ، ط– مبادئ االستثمار المالي و الحقيق – زياد رمضاف   1
 .41 ص 2000دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع –  حامد العربي الحضيري ، تقييم االستثمارات  2
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 ؛ تقييم أداء االستثمار 

 ؛ ادلراجعة اإلدارية لالستثمار 

 ؛ إعادة االستثمار 

 ؛التدريب على االستثمار االلكًتكين 

 ؛ ربديث قاعدة البيانات االستثمارية كفق التحوالت كالتغَتات  

 ؛قياس مناخ االستثمار كربديد عوامل اجلذب كعناصر الطرد 

 الرقابة ادلانعة لالضلرافات كاألخطاء يف منظومة االستثمار . 

 عجالت االستثمار  .3

ربقق عجالت االستثمار تدفقات نقدية قادمة من ربط األمواؿ ادلستثمرة بأنشطة كمشركعات استثمارية ككما قلنا تعترب 

االستثمارات مباشرة يف األصوؿ الثابتة يف حُت أهنا تعترب استثمارات غَت مباشرة يف زلفظة األكراؽ ادلالية كاألسهم كالسندات كؽلكن 

أيضا أف تكوف االستثمارات شلثلة يف شراء حصة يف رأس ماؿ احد الشركات أك إقراض احد الشركات كيطلق على حصة رأس ادلاؿ 

  .نصيب ملكية يف رأس ادلاؿ

قنوات االدخار احلكومية )كتتم عمليات البيع كالشراء لألكراؽ ادلالية كادلشركعات االستثمارية عن طريق ادلؤسسات ادلالية 

 :يف األسواؽ ادلالية كما ىو يف الشكل التارل  (كاخلاصة كاألفراد يف شكل قركض آك استثمارات
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 توضيح عن عجالت االستثمار  (4-1)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 41 المرجع المذكور سابقا ص كتاب االستثمار بالنظم االلكترونية واالقتصاد الرقمي:المصدر 

 قرار ومخاطر االستثمار :المطلب الثاني 

نظرا ألعلية ازباذ القرار االستثمارم فقد مت التأكد على األسس ادلتبعة يف ازباذ القرار اإلدارم اليت تتمثل يف العائد ادلتوقع 

 حيث أف عملية ازباذ القرار االستثمارم باعتباره اختيار بديل ،كدرجة ادلخاطر ادلتنوعة إضافة إذل اختيار التوقيت ادلناسب لالستثمار 

من بدائل معينة ككذا ادلفاضلة بُت ادلشاريع االستثمارية الختيار أفضلها أمر على درجة من الصعوبة يف ظل عدـ التأكد من النتائج 

 :يَت ؽلكن مراعاهتا أثناء اختيار البديل االستثمارم األفضل كمنها اكاللجوء إذل التنبؤ كاالحتماالت كلذلك كجدت مع

 ؛ معيار التشاـؤ الذم يشجع على اختيار البديل الذم يعود بأقصى ربح يف ظل أسوا االحتماالت كالظركؼأوال 

  معيار الندـ حيث أف النتائج غَت معلومة على كجو اليقُت  لذلك يبٌت القرار على أساس توقعات نتائج القرار كأثاره على ثانيا

 .ادلنفعة اليت قد ػلققها ادلستثمر

 المؤسسات المالية

 البنوك التجارية
واإلقراضمؤسسات االدخار   

 بنوك االدخار
 اتحادات االئتمان

 أموال التأمينات والمعاشات
األموالمقدمو   

 العرض

الحكومة_الشركات_األفراد  

 الطمب

األموالوطالبو   

الحكومة_الشركات_االفراد  

  الماليةاألسواق
النقود_قصيرة المدى  

األموالرؤوس _طويلة المدى  
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 1أساليب تحليل القرار االستثماري .1

ىذا ادلفهـو يعد جامعا كمانعا يف الوقت ذاتو كخاصة عندما كظف رأس ادلاؿ يف التعريف حيث أف ربديد كتوضيح مفهـو      

من قيم استعماليو يف حلظة زمنية  (أك أية جهة)بعاده كيراد برأس ادلاؿ ما ؽللكو الشخص أرأس ادلاؿ يعطي صورة كاضحة لالستثمار ك

معينة سواء ازبذت شكل موجودات ثابتة أك متداكلة أك حقوؽ عينية كبناء على ذلك سيعد من قبيل االستثمار إنشاء ادلشاريع 

 . (السلعية كاخلدمية)اإلنتاجية 

كمن الضركرم التمييز بُت رلاؿ االستثمار كأداة االستثمار فمجاؿ االستثمار ؽلثل نوع أك طبيعة النشاط االقتصادم الذم 

ؼلتاره ادلستثمر الستثماره أموالو فالناحية نوع االستثمار فانو كفقا للنطاؽ اجلغرايف للسوؽ فاف االستثمار إما أف يكوف زلليا أك خارجيا 

أما بالنسبة لطبيعة االستثمار أم لطبيعة حيازة األصل فاف االستثمار إما أف يكوف حقيقيا أك ماليا كيعد من قبيل االستثمارات احلقيقية 

أم استثمار يًتتب عليو حيازة أصل لو قيمة اقتصادية يف حد ذاتو كيًتتب على استخدامو منفعة اقتصادية إضافية تظهر أما يف شكل 

   بينما االستثمارات ادلالية سبثل االستثمار يف ...سلعة أك يف شكل خدمة كالعقار كادلعادف النفيسة كادلشاريع االقتصادية كالسلع اخل

 .األكراؽ ادلالية أم يف أصل ال يرتب حلاملو حق حيازة أصل حقيقي كإظلا إعطاءه حقا ماليا ؼلوؿ صاحبو ادلطالبة بأصل حقيقي 

 2اختالؼ الغرض من االستثمار .2

فالستثمارات قصَتة األجل يغلب عليها طابع ادلضاربة كاالستفادة من فركقات األسعار بينما االستثمارات طويلة األجل   

.  يغلب عليها تطلع احلصوؿ على دخل مستمر

  . إف القيمة الزمنية للنقود غَت ذات أعلية يف تقييم قرارات االستثمار قصَتة األجل*

بينما تصبح عنصر حامسا يف تقييم قرارات االستثمار طويلة األجل حيث أف سلاطر تقلب القيمة الشرائية لوحدة النقد بسبب عوامل 

 كعلى الرغم من انسحاب مفهـو ادلضاربة ،التضخم النقدم تتعرض ذلا استثمارات طويلة األجل بأكثر من االستثمارات قصَتة األجل

على االستثمارات قصَتة األجل إال أف ىناؾ اختالؼ كبَت بُت ادلضاربة كاالستثمار كيتجسد ذلك يف انو يتم الًتكيز يف ادلضاربة على 

                                                           
 .34-33 ص 2009قاسم نايف علواف ، ادارة االستثمار بين النظرية و التطبيق ، دار الثقافة للنشر و التوزيع   1
  . 3كتاب تقييم القرارات االستثمارية للدكتور طالؿ كداوي دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع عماف وسط البلد شارع الملك حسين ص  2
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كما أف العوائد ادلتحققة من ادلضاربة تكوف أكثر من عوائد االستثمار  (الدخل)ادلكاسب الرأمسالية كليس على توزيعات األرباح السنوية 

كذبدر اإلشارة إذل أف ادلضاربُت يتميزكف حبس استثمارم مرىف كنشاط غَت عادم بالسوؽ كتتبع األخبار من صبيع ادلصادر كإال توقف 

عملهم كأصبحوا مستثمرين كطادلا أف ادلضارب يسعى كراء األرباح اجملزية فانو يف الوقت نفسو غلب أف يكوف مستعدا لتحمل خسائر 

 .جسيمة 

كعلى الرغم أف فكرة ادلضاربة ارتبطت يف الذىن باالنتهازية كالكسب غَت ادلربر نتيجة فركؽ األسعار إال أف ادلضاربة يف 

احلقيقة ىي أمر طبيعي كتوفر مزايا مهمة لالقتصاد لناحية توليدىا السيولة إال أف الذم ؼلشى ىو ربوؿ السوؽ كلو إذل سوؽ مضاربة 

 .1كيصبح االستثمار ىو االستثناء كسوؼ غلر ذلك ضبى تضخمية الف السيولة ادلفرطة اليت تولدىا ادلضاربة ربوؿ االستثمار إذل مضاربة

أما أدكات االستثمار فتمثل األصل الذم حصل عليو ادلستثمر من جراء استثمار أموالو كاليت تتخذ إشكاال متعددة ما بُت أكراؽ مالية 

كعقار كسلع كمشركعات اقتصادية كعمالت أجنبية كمعادف نفيسة  (سندات )أك أدكات دين  (أسهم)سواء كانت أدكات ملكية

كصناديق االستثمار كإذا ما قرر ادلستثمر الدخوؿ يف أكثر من نوع كاحد من االستثمار يف أف كاحد أم امتالؾ أكثر من أداة استثمارية 

فاف العرؼ ادلارل يعرب عن ذلك باحملفظة كاليت تعرؼ بأهنا رلموعة من االستثمارات يقـو هبا الفرد أك الشركة هبدؼ احلصوؿ على عائد  

كأخَتا فانو يدخل ضمن مفهـو االستثمار القرارات اخلاصة باندماج شركة مع شركة أخرل أك مؤسسة ىكذا قرارات غلب أف يدرس 

جدكاىا لناحية انعكاسها على زيادة ثركة ادلساعلُت أك ادلالكُت فقرار االندماج يبٌت بشكل أساس على ربقيق مكاسب اقتصادية ىذه 

ادلكاسب تتحقق عندما تكوف قيمة الشركتُت معا اكرب من قيمتهما مستقلتُت كأجزاء كيعد ىذا ادلؤشر كأساس يف تقييم صلاح االندماج 

كقد ػلصل إف تزداد قيمة الشركتُت معا على اثر االندماج بسبب ربقيق التداؤب كيراد بالتداؤب زيادة القيمة الناذبة عن اثأر التشغيل 

 .ادلشًتؾ أك الوفرات االقتصادية حيث يؤدم االندماج إذل تكامل موارد الشركات ادلندرلة

 2مخاطر االستثمار .3

مستقبال للفرد أك الشركة أك احلكومة حسب  (الداخلية كاخلارجية)االستثمار نشاط اسًتاتيجي ػلدد التدفقات النقدية الصافية 

  لالستثمار إذف تكلفة كسلاطر كعائد ذات قيم حالية غلب حساهبا للتعرؼ على صلاح االستثمار أك فشلو مسبقا ،نوع االستثمار

                                                           
 .10كتاب تقييم القرارات االستثمارية للدكتور طالؿ كداوي دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع عماف وسط البلد شارع الملك حسين ص  1
 .39 ص 2009قاسم نايف علواف ، ادارة االستثمار بين النظرية و التطبيق ، دار الثقافة للنشر و التوزيع   2



                  أساسيات حوؿ االستثمار                   الفصل األوؿ                                      

 
19 

فاالستثمار على أساس ذلك ػلتاج دلعلومات دقيقة فورية الزباذ القرار ادلثارل كلنجاح االستثمار من  الضركرم كضع القواعد اإلدارية 

الفعالة من خطط كتنظيمات كمراقبات كمتابعات كقرارات كغَتىا كاالستثمار قد يكوف مباشرا يف أصوؿ ثابتة كمشركعا أك غَت مباشرا 

من بُت أىم ادلخاطر اليت قد يتعرض ذلا ادلستثمرين اجلدد كاليت قد تعيقهم يف مشركعهم كقد ربملهم .يف األكراؽ ادلالية ادلتداكلة بالبورصة

 :خسارة أمواذلم نذكر منها

 ؛عدـ استقرار أسواؽ ادلاؿ كتذبذب األسواؽ 

 ؛التضخم كارتفاع األسعار 

 ؛سلاطر احلد االئتماين 

 ؛ضخ االستثمارات األجنبية بكثافة شلا يؤثر على فرص صغار ادلستثمرين احملليُت 

 ؛الظركؼ السياسية للدكلة كعالقتها بالدكؿ األخرل على الصعيدين السياسي كاالقتصادم 

 ؛ادلنافسوف ككبار ادلستثمرين الذين ػلتكركف السوؽ الذم تستثمر بو، كقدرهتم على التحكم يف األسعار 

 قلة اخلربة كادلعرفة للمستثمر كعدـ قدرتو على التعامل دبركنة مع ادلتغَتات االقتصادية .

كزبتلف ادلخاطرة حسب اختالؼ رلاؿ . بصفة عامة فإف سلاطر االستثمار بكل بساطة ىي عدـ التأكد من ربقق العائد ادلتوقعؼ

 : كىي عمومنا تتمثل يف نقطتُت أساسيتُت ك علا .االستثمار

  :كتشملمخاطر نظامية سوقية  1.3

السيولة قد ؽلكن ربويل االستثمار إذل سيولة بسرعة مثل األكراؽ ادلالية سريعة البيع كلكن توجد بعض االستثمارات : أوال

 ؛العقارية صعبة التحويل إذل نقدية كسيولة

 أسعار الفائدة تعترب أسعار الفائدة ادلرتفعة كادلتقلبة من األمور ادلقلقة للمستثمر يف حُت أف بعض أسعار الفائدة مثل ثانيا

سعر فائدة البنوؾ تعترب أسعار لألكراؽ ادلالية احلكومية قد تتجو ضلو االطلفاض كمن مت يتبعها أسعار حقوؽ ادللكية لألسباب 

 :التالية 

 ؛يؤدم ارتفاع أسعار الفائدة إذل عدـ تشجيع ادلستثمر كمن مث تقل التوسعات 
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 ؛تؤدم أسعار الفائدة العالية إذل خفض أرباح الشركات 

التضخم كيتواكب مع ارتفاع سعر الفائدة أيضا ارتفاع ادلخاطر الناذبة عن التضخم ففي ادلاضي كانت أسعار الفائدة ثالثا 

 ؛اقل من معدؿ التضخم شلا يقلل العائد على االستثمارات

 العمالت كال ترتبط سلاطر العمالت باالستثمار يف األسهم بالدكؿ األجنبية فقط كلكن تتأثر االستثمارات احمللية أيضا رابعا

 ؛بتغَت سعر الصرؼ للعمالت

 ادلخاطر ادلالية كىي ادلخاطر ادلرتبطة هبيكل التمويل كنسبة القركض إذل رأس ادلاؿ فالشركة ذات احلصص الكبَتة من خامسا

  .لقركض ألغراض التمويل سوؼ نضطر إذل سداد فوائد كبَتة بادلقارنة بالشركات اليت تقًتض مبالغ زلدكدة

سلاطرة العمل، سلاطرة السوؽ، : كتظم  . تشمل تغَتات يف أسعار الفائدة، تدىور العمليات اإلنتاجية:ومخاطر غير نظامية  2.3

 :كتشمل ...السعر، ادلخاطرة ادلالية اخل

سلاطر األعماؿ كىي ادلخاطر ادلرتبطة باإليرادات كاألرباح ادلوزعة كتصميم ادلنتجات كالتسويق كالعالقات مع العاملُت  :أوال

  ؛كادلوردين كيطلق على كل ىذه العوامل بالعوامل الداخلية

  ؛ سلاطر الصناعة كتضم القيود اجلمركية كالتغَت يف أذكاؽ ادلستهلكُت كالعوامل ادلومسية كاإلغراؽ ككلها عوامل خارجية:ثانيا

 . سلاطر اإلدارة كىي ادلخاطر الناذبة عن سوء اإلدارة أك تعيُت مديرين غَت أكفاء أك سرقات بعض أعضاء اجمللس:ثالثا   

لكن ؽلكن التمييز بُت ادلفهومُت على أساس ادلخاطرة، إذف أف ادلضاربة ىي اقًتاض ادلخاطرة العالية للحصوؿ على األرباح   

 .كىي ادلراىنة باألمواؿ للحصوؿ على األرباح

 صلد أف قرارات االستثمار تبٌت  ككما ؽلكن التمييز حسب احلافز، إذ أف ادلضارب يقدـ على ادلتاجرة يف أسواؽ االستثمار

 .عادة على مؤشر العائد، أما ادلضاربة فتبٌت على مؤشر التداكؿ

تقـو الشركات كاإلفراد بالعمليات االستثمارية يف ضوء التوقعات ادلستقبلية كزبتلف العوائد ادلتوقعة حسب درجة ادلخاطر 

ادلتعلقة بكل منها كبطبيعة احلاؿ كل ادلستثمرين يبذلوف جهدا كبَتا لتجنبهم ادلخاطر لذلك سنتطرؽ إذل تعريف هبذه ادلخاطر كأنواعها 

 .كمصادرىا ككيفية ذبنبها
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 1طرؽ التقليل من مخاطر االستثمار .4

  على ادلستثمر اجلدية يف العمل كالتمتع بالذكاء كالفطنة كربقيق كايف للمدخرات كالعمل على تسديد الديوف ادلستحقة لكي

 ؛يتم التفرغ لتحقيق األرباح

 ؛الدراسة الدقيقة كادلعمقة تساعد على ربقيق أىداؼ مالية كاقعية 

 ؛القياـ بعمل التأمينات شلا يضمن لك ضباية استثماراتك يف حالة كجود أم تغَتات سلبية يف األسواؽ 

 ؛عمل تأمُت على احلياة كعمل تأمُت صحي 

 كاليت زبتلف من دكلة إذل أخرل  ادلعرفة كالدراسة اجليدين لقوانُت الضرائب اخلاصة بالصناعة اليت سوؼ تستثمر من خالذلا 

 ؛ككذلك من صناعة إذل أخرل

  مراقبة أسواؽ ادلاؿ عن قرب لفًتة كبَتة لفهم آليات عمل الصناعة اليت تنوم االستثمار فيها كادلتابعة ادلستمرة للقرارت

 .احلكومية فهي عامل قوم كمؤثر على حركة األسواؽ دبختلف أنواعها

 2 كيفية تجنب المخاطر االستثمارية .5

إف ادلستثمر الرشيد عليو السعي ادلستمر إلدراؾ ىذه ادلخاطر كالتحوط ذلا كرلاراهتا بعدة قرارات كمن ىنا فاف قدرة ادلستثمر 

باستباؽ احلدث ادلفاجئ كاالستعداد دلا يًتتب عليو بالقدر ادلمكن يعد أكؿ خطوات صلاح القرار االستثمارم كمواجهة ادلخاطر الكلية 

  :كتقليل أثارىا السلبية على أرباحو ك ىذا يتطلب من ادلستثمر

 :ال بتحقيق شرطُتإ أف يضمن سباما ربقق العائد ادلتوقع على استثماراتو كال يتم ذلك :أوال

 ؛أف تكوف التدفقات النقدية ادلتوقعة من االستثمار مؤكدة سباما من حيث القيمة ( أ

 .أف تكوف مؤكدة سباما من حيث التوقيت ( ب

 .كإال فسينشأ عن احتماؿ عدـ ربقق أم من الشرطُت السابقُت سلاطرة ربيط باالستثمار

                                                           
 .72مرجع سابق ، ص – قاسم نايف علواف   1
  ص 2008كتاب أسس االستثمار للدكتور مرواف شموط والدكتور كنجو عبود كنجو جامعة القدس المفتوحة النشر الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات تاريخ الطبعة   2

240. 
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 امتالؾ ادلستثمر ألداة أحادية يعٍت ربمل سلاطرة كبَتة كعليو يتطلب توزيع ادلبلغ االستثمارم على عدة أدكات استثمارية هبدؼ :ثانيا

. توزيع ادلخاطرة كىذا ما يسمى بالتنويع

.   ننصح ادلستثمر بتشكيل ما يسمى احملفظة االستثمارية كىي اليت تستطيع استيعاب التقلبات السوقية دبخاطر اقل:ثالثا

 .  لكي يصبح التنويع ناجحا عند تكوين احملفظة االستثمارية غلب التحقق من شركط صلاح تنويعها كعواملو:رابعا

 العائد والتبويب في االستثمار : المطلب الرابع

 1 عائد االستثمار .1

إف ادلستثمر كعند شركعو يف فكرة االستثمار تكوف لو نظرة عن اإلطار التوزيع االحتمارل للعائد ألنو يصعب عليو أف 

  .ػلدد بدقة معدؿ العائد ادلتوقع على االستثمار

عند ازباذ قرار االستثمار فاف ادلستثمر يأخذ بعُت االعتبار متغَتين أساسيُت علا العائد كادلخاطر ألهنما ؽلثالف الدكر 

الرئيسي لنجاح مشركع االستثمار كمن ىنا سنتطرؽ إذل تناكؿ مفهـو العائد ادلتوقع من االستثمار كتعريف ادلخاطر الكلية 

 .منهااليت بُت ادلخاطر ك عدـ التأكد 

   2العائد المتوقع من االستثمار .2

نظرا للمتغَتات السائدة سواء االجتماعية كالسياسية كالقانونية كغَتىا اليت تؤثر على كل مستثمر كاليت بسببها ال ؽلكنو ازباذ 

قرار يف ظل التأكد التاـ كلوال ىذه ادلتغَتات لكاف ازباذ القرار االستثمارم ىكذا يصعب بل يستحيل على ادلستثمر أف ػلدد بدقة 

حجم العائد الذم يتوقع ربقيقو كاف كاف يستطيع  أف يضع إطارا للتوزيع االحتمارل ذلذا العائد أم يستطيع تقدير االحتماالت 

كال تتجاكز القيمة الكلية للتوزيع االحتمارل الواحد الصحيح كمن مث فانو  ,ادلمكنة ككزف كل احتماؿ كقيمة العائد ادلتوقع يف ظلو 

 فاف ىذا يعٍت أف كزف االحتماؿ األكؿ ؽلاثل كزف االحتماؿ   0.2 . 0.6 . 0.2إذا كاف ىناؾ ثالثة احتماالت قيمتها على التوارل 

عدد )الثالث أما كزف االحتماؿ الثاين فيبلغ ثالثة أضعاؼ أم من االحتمالُت اآلخرين كبالطبع يتوقف تقدير ادلتغَتات الثالثة 

كإذا ما توصل احمللل إذل , على خربة كدراية احمللل أك متخذ القرار (االحتماالت ككزف كل منها كقيمة العائد يف ظل كل احتماؿ
                                                           

 .46كتاب االستثمار بالنظم االلكترونية واالقتصاد الرقمي للدكتور فريد راغب النجار أستاذ إدارة األعماؿ الدولية مؤسسة شباب الجامعة ص   1
 .48كتاب االستثمار بالنظم االلكترونية واالقتصاد الرقمي للدكتور فريد راغب النجار أستاذ إدارة األعماؿ الدولية مؤسسة شباب الجامعة ص   2
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قيمة ادلتغَتات الثالث حينئذ ؽلكنو تقدير العائد ادلتوقع من االستثمار كالذم ال ؼلرج عن كونو ادلتوسط ادلرجح باألكزاف للعوائد 

 .ادلتوقعة يف ظل كل احتماؿ أما الوزف فهو قيمة االحتماؿ نفسو 

 مجاالت االستثمار .3

كهبذا . يقصد دبجاؿ االستثمار نوع أك طبيعة النشاط االقتصادم الذم سيوظف فيو ادلستثمر أموالو بقصد احلصوؿ على عائد

فإذا كنا نتحدث مثال عن استثمارات حقيقية أك استثمارات . ادلفهـو فإف معٌت رلاالت االستثمار أكثر مشوال من معٌت أداة االستثمار

مالية فإننا نتجو ضلو رلاؿ االستثمار، أما إذا كجدنا مستثمرنا يوظف أموالو يف سوؽ العقار بينما يوظف مستثمر آخر يوظف أموالو يف 

 .سوؽ العمالت األجنبية فإف تفكَتنا يتجو يف ىذه احلالة يتجو ضلو أداة االستثمار

كبشكل عاـ زبتلف رلاالت االستثمار كؽلكننا تبويب رلاالت االستثمار من زكايا سلتلفة، حيث توجد يف ىذا الصدد عدة 

التبويب اجلغرايف النوعي، حسب اذلدؼ من االستثمار، : تبويبات كلكن ضلاكؿ التطرؽ ألىم ىذه التبويبات ادلتعارؼ عليها كىي 

 .حسب مدة االستثمار، كالتبويب حسب طبيعة االستثمار

 1التبويب الجغرافي لمجاالت االستثمار .4

 .تنحصر رلاالت االستثمار من الوجهة اجلغرافية إذل استثمارات زللية كأجنبية

  كنعٍت هبا توظيف األمواؿ يف سلتلف اجملاالت ادلتاحة لالستثمار يف السوؽ احمللي بغض النظر عن األداة :استثمارات محلية 

االستثمارية اليت مت اختيارىا لالستثمار كقياسنا على ذلك فإف األمواؿ اليت قامت ادلؤسسات بتوظيفها داخل الوطن تعترب من 

 .اخل. . . قبيل االستثمارات احمللية كمهما كانت أداة االستثمار ادلستخدمة مثل مشاريع، عمالت أجنبية، أكراؽ مالية

  كتشمل كل االستثمارات اليت تقـو على رؤكس األمواؿ ادلهاجرة من جالء ادلستثمر إذل البالد :خارجية "استثمارات أجنبية 

  .ادلضيفة لالستثمار

االستثمارات اخلارجية ىي صبيع الفرص ادلتاحة لالستثمارات يف األسواؽ األجنبية من قبل : كؽلكن تعريفها بشكل آخر

األفراد أك ادلؤسسات ادلالية إما بشكل مباشر أك غَت مباشر، إذ تكوف مباشرة يف شكل شركات أك فركع مؤسسات تنشأ يف البلد 
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ادلضيف لالستثمار أك قياـ ادلستثمرين احملليُت بشراء عقارات أك حصص يف شركات أجنبية كيكوف االستثمار غَت مباشر للبلد ادلصدر 

لرأس ادلاؿ عن طريق مؤسسات مالية دكلية أك عن طريق صناديق االستثمار، حيث تستثمر األمواؿ يف مشركعات استثمارية يف شىت 

 .دكؿ العادل

 : كما أننا صلد أف لالستثمارات اخلارجية رلموعة من ادلزايا، كما أف ذلا عيوف أيضنا، كمن أىم مزاياىا أف

 ؛توفر االستثمارات األجنبية على مركنة كبَتة يف اختيار أدكات استثمارية ذات عائد مرتفع 

 ؛تنويع األدكات االستثمارية سبنح ادلستثمر توزيع سلاطر االستثمارات 

  تتميز رلاالت االستثمارات بوجود أسواؽ منتظمة كمتخصصة لتبادؿ صبيع أدكات االستثمار، أسواؽ األكراؽ

 ؛ادلالية، أسواؽ السلع، الذىب كأسواؽ العقار

 ؛تتوفر يف ىذه األسواؽ قنوات اتصاؿ نشطة إضافة إذل خربات متخصصة من احملللُت ادلاليُت 

  اإلعفاءات كاحلوافز اجلبائية: توفر العديد من االمتيازات سبنحها الدكؿ ادلضيفة لالستثمارات األجنبية مثال. 

لكن كمع ادلزايا ادلتعددة ادلشار إليها أعاله، فإف ذلذا الصنف من االستثمارات بعض االعتبارات اليت ال بّد من مراعاهتا من 

ارتفاع درجة ادلخاطرة ادلرتبطة باحتماالت تغَت الظركؼ السياسية كاألمنية خاصة يف الدكؿ النامية إذل : قبل ادلستثمرين لعل من أعلها 

 .اخل. . . تغَتات معدالت التضخم إضافة إذل سلاطر أسعار الصرؼ

 1التبويب النوعي لمجاالت االستثمار .5

 : تبوب االستثمارات من زاكية نوع األصل زلل االستثمار إذل

 استثمارات حقيقية أو اقتصادية 1.5

يعترب االستثمار حقيقيا إذا مت توظيف األمواؿ يف حيازة أصوؿ حقيقية، كيعرؼ األصل احلقيقي بأنو كل أصل لو قيمة       

اقتصادية، كيًتتب على استخدامو منفعة اقتصادية إضافية تظهر على شكل خدمة تزيد من ثركة ادلستثمر كمن ثركة اجملتمع، كذلك دبا 

كاالستثمارات احلقيقية تشمل صبيع أنواع االستثمارات ما عدا االستثمار يف األكراؽ ادلالية كمن أمثلة ذلك . زبلفو من قيمة مضافة
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اخل، حيث أف االستثمار يف ىذا اجملاؿ يؤدم إذل زيادة الدخل القومي . . . ادلشاريع االقتصادية، العقارات، الذىب، السلع كاخلدمات

. مباشرة كيسهم يف تكوين رأس ادلاؿ يف الدكلة لذلك يطلق على االستثمارات احلقيقية مصطلح استثمارات األعماؿ أك ادلشركعات

كصلد أف عامل األماف متوفر بدرجة كبَتة كىو ميزة نسبية لالستثمار احلقيقي، إال أف ادلستثمر يف ىذا اجملاؿ ؽلكن أف يواجو مشاكل 

 : أخرل أعلها

 ؛أف األصوؿ اليت تتم فيها عملية االستثمار ضعيفة السيولة 

  ؛اخل. . . تكاليف الصفقات ادلالية، النقل، التخزين: كجود نفقات غَت مباشرة مرتفعة نسبينا 

  اختالؼ درجة ادلخاطرة يف االستثمار احلقيقي من أصل آلخر مع اإلشارة ىنا إذل أف األصوؿ غَت متجانسة شلا يزيد يف

 .صعوبة التقييم

 1االستثمارات المالية 2.5

كىي تشمل االستثمار يف سوؽ األكراؽ ادلالية كيتمثل يف حيازة ادلستثمر ألصل مارل غَت حقيقي، يتخذ شكل حصة يف رأس 

ىذا . كيتمثل ىذا األصل ادلارل حقا مالينا يكوف لصاحبو احلق يف ادلطالبة باألرباح أك الفوائد بشكل قانوين" سهم أك سند"ماؿ شركة 

 .احلق يتمثل يف احلصوؿ على جزء من عائد األصوؿ احلقيقية للشركة ادلصدرة للورقة ادلالية

أما عملية تداكؿ األكراؽ ادلالية يف السوؽ الثانوم عمومنا ال تنشأ عنها أية منفعة اقتصادية إضافية للناتج القومي، رغم التغَت 

احلادث يف أسعار ىذه األكراؽ، إال إذا كاف إصدار ىذه األسهم يهدؼ لتمويل عملية توسع لصاحل مؤسسة معينة أك خلق مشركع 

فهنا سبثل مساعلة يف خلق قيمة إضافية ككما ىو احلاؿ يف األصوؿ احلقيقية يوجد لألصوؿ ادلالية مزايا كعيوب، لعل . جديد زلتمل

لكن ادلزايا ىنا تفوؽ العيوب إذل حد كبَت، كىذا ما جعل األسواؽ ادلالية أكثر رلاالت . أعلها ادلخاطرة اليت تصاحب االستثمار فيها

 .كسنتوذل عرض ىذه ادلزايا بالتفصيل يف مكاف الحق. االستثمار استقطابا ألمواؿ ادلستثمرين أفرادنا كمؤسسات

 التبويب حسب الهدؼ من االستثمار .6

 .حيث ؽلكن تصنيف االستثمارات من ىذه الزاكية إذل استثمارات توسعية، اسًتاتيجية كاستثمارات يف رلاؿ البحث كالتطوير
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حيث يكوف الغرض من ىذا النوع من االستثمارات ىو توسيع الطاقة اإلنتاجية كالبيعية للمؤسسة،  :استثمارات توسعية 1.6

بإدخاؿ أك إضافة منتجات جديدة كزيادة اإلنتاج من أجل توسيع ادلكانة أك احلصة السوقية كزيادة القدرة على ادلنافسة عن 

 .طريق خفض التكلفة الوحدكية للمنتجات

يهدؼ ىذا الصنف من االستثمارات إذل احملافظة على بناء كاستمرار ادلؤسسة أك ادلشركع، أما : استثمارات استراتيجية 2.6

ادلبالغ ادلستثمرة يف ىذا اجملاؿ فقد تكوف نسبة معينة من حجم إيرادات ادلؤسسة خالؿ عدد من السنوات لتوجيهها إذل 

 .استثمار اسًتاتيجي معُت

إف ىذا النوع من االستثمارات يكتسب أعلية خاصة يف ادلؤسسات الكبَتة احلجم حيث  :االستثمار في مجاؿ البحث والتطوير 3.6

تكوف عرضة للمنافسة كصلد أف ىذا االستثمار يهدؼ أساسنا إذل تدنئة التكاليف كربسُت النوعية عرب الزمن كىذا عن طريق 

 .تكثيف اآللية كتطوير اجلهاز اإلنتاجي كبالتارل القدرة على مواجهة ادلؤسسات ادلنافسة يف سلتلف األسواؽ

فقد تؤدم : ؽلكن اإلشارة إذل أتو قد صلد أف استثمار معُت غلمع بُت عدة أنواع يف نفس الوقت، كاالستثمارات التوسعية مثال 

 .أيضنا إذل ربقيق أغراض اسًتاتيجية إذل جانب خدمة رلاؿ البحث كالتطوير

 1التبويب حسب مدة االستثمار .7

 : حيث تصنف االستثمارات يف ىذا اجملاؿ إذل

كىي استثمارات اليت يتم إصلازىا كجٍت عوائدىا يف مدة سبتاز بالقصر نسبينا، حيث تًتاكح ادلدة : استثمارات قصيرة األجل 1.7

بُت سنة إذل سنتُت كصلد أف ذلذا الصنف من االستثمارات عدة أشكاؿ، إال أف األكثر انتشارنا يف االستثمارات ادلالية، حيث 

 .صلد يف ىذا الصدد الودائع الزمنية دلدة أقل من سنتُت، التسهيالت االئتمانية القصَتة األجل

 كال تزيد عن (02)حيث يتم إصلاز ىذا الصنف من االستثمارات يف فًتة ال تقل عن سنتُت : استثمارات متوسطة األجل 2.7

 سنوات كذلذه االستثمارات عدة أشكاؿ حيث صلد أف ىذه الفئة ىي األكثر انتشارنا، مثل مؤسسات النقل، (07)سبع 

 .اخل. . . االستثمار يف السلع كاخلدمات
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 سنوات كتشمل (07)صلد أف ىذا الصنف من االستثمارات يتم إصلازىا يف مدة تفوؽ سبع : استثمارات طويلة األجل 3.7

األصوؿ كادلشركعات االقتصادية اليت تنشأ ألجل تشغيلها كاالستفادة منها دلدة طويلة نسبينا كادلشاريع العقارية اليت ال تؤسس 

 .اخل. . . مبٌت اإلدارة، مبٌت ادلخزف عقارات للكراء، الفنادؽ، ادلباين التابعة للمؤسسة نفسها مثال: لغرض البيع 

  :التبويب حسب طبيعة االستثمار .8

 : حيث تصنف االستثمارات يف ىذا النطاؽ إذل

العقارات، اآلالت : حيث يعرب ىذا الصنف عن موجودات ادلؤسسة من األصوؿ ادلادية ادللموسة : االستثمار المادي 1.8

 .كادلعدات ادلستعملة يف النشاط

رأس ادلاؿ البشرم، حيث يحعترب عملية توظيف شخص ذك : كيصطلح على ىذا الصنف من االستثمار : االستثمار البشري 2.8

كفاءة معينة يف مشركع أك مؤسسة ما، نوعنا من االستثمار باعتبار أف ما يقدمو ىذا الشخص من خدمات دلصلحة ادلؤسسة 

 حيث غلب اإلشارة إذل ضركرة مراعاة أف تكوف القيمة ادلضافة ذلذا العامل أكرب من ،يؤدم إذل زيادة اإلنتاجية كبالتارل الرحبية

 .كما أف تكاليف تكوين كتدريب العماؿ تعترب نوعنا من أنواع االستثمار يف اجملاؿ البشرم.تكلفتو على ادلؤسسة
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  لالستثمار األساسي المبحث الثاني التحليل

  مفهـو التحليل االستثماري :المطلب األوؿ

 .ؽلثل الركيزة األساسية الختيار أم نشاط أك مشركع استثمارم حيث البد من دراسة دقيقة لكل الظركؼ احمليطة

ال ؽلكن ربليل مقًتحا أك قرارات االستثمار بدكف ربليل كتفسَت ادلتغَتات االقتصادية : 1التحليل االقتصادي السياسي لالستثمار .1

ات يف سوؽ ادلاؿ د االقتصاد العادلي كالتضخم كالضرائب كأسعار الفائدة كحركة األسهم كالسن:كالسياسية احمليطة مثاؿ ذلك

 .كغَتىا 

  البيئة السياسية عنصرا ىاما كشرطا جلذب االستثمار فاستقرار النظاـ السياسي سوؼ يشجع على تدفق االستثمارات كتزايد

 يًتتب على عدـ االستقرار السياسي ىركب األمواؿ خلارج ،عدد الشركات كزيادة الناتج احمللي اإلصبارل كالعكس صحيح

 ؛البالد كاطلفاض معدؿ النمو السنوم يف االقتصاد

 ؛احتياطي العمالت األجنبية كربتاج آم دكلة إذل احتياطي من العمالت األجنبية لسداد التزاماهتا ادلتعددة  

  سلاطر أسعار الصرؼ يتأثر اقتصاد الدكلة دبخاطر تغَت سعر صرؼ العملة احمللية كما يًتتب على تغيَت سعر الصرؼ

 ؛بتخفيض قيمة العملة يف بلد ما تغَت يف ادليزاف التجارم كميزاف ادلدفوعات يف الدكؿ اليت تتعامل معها

  قيود التجارة اخلارجية تؤدم قيود حركة الصادرات كالواردات أيضا إذل تغَت يف حصيلة اجلمارؾ كتغَت ادلركز التنافسي للسلع

 ؛بسبب اإلغراؽ كالقيود اجلمركية كالكمية

 ؛الدين اخلارجي كادليزاف التجارم إذا زاد الدين اخلارجي على الدكلة فسوؼ يؤثر ذلك على االقتصاد القومي  

 ؛التضخم يقلل التضخم من قدرة الدكرة على سداد احتياجاهتا بسبب زبفيض قوهتا الشرائية كاالستَتادية من االسواؽ الدكلية 

  أسعار الفائدة يشجع سعر الفائدة ادلنخفض على زيادة االستثمار يف حُت أف أسعار الفائدة ادلرتفعة تؤدم إذل ارتفاع

 ؛تكاليف اإلنتاج كزبفيض االستهالؾ 
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  الضرائب يؤثر معدؿ الضريبة على االقتصاد القومي فاطلفاض الضرائب على الدخل مثال يعٍت توفر األمواؿ لدل األفراد

لإلنفاؽ كركاج األسواؽ كما أف الضريبة ادلنخفضة تؤدم إذل توفَت احلافز على االستثمار كيؤدم ارتفاع الضرائب إذل اطلفاض 

  ؛النقود ادلتاحة لإلنفاؽ كتقلل من دكافع كحوافز االستثمار

  عجز ادلوازنة العامة للدكلة ػلدث عجز ادلوازنة إذل التضخم كزيادة معدؿ العجز يف ادلستقبل كما أف خفض اإلنفاؽ احلكومي

  ؛قد يؤدم إذل نقص العرض من النقود كاطلفاض الطلب على السلع كاخلدمات

 العمالة كالبطالة يًتتب على البطالة الركود االقتصادم كاطلفاض معدؿ الدخل القومي.  

تؤثر ادلرحلة اليت توجد فيها الدكلة يف الدكرة االقتصادية على مراكز اإلنتاج كالتشغيل كعِت : االستثمار والدورة االقتصادية .2

ادلستثمرين إذف تؤثر الدكرة االقتصادية على قرارات االستثمار كالعمالة كالطلب كالرحبية بالشركات كما أف بعض النشاطات 

كالشركات تتأثر بدرجة اكرب بدكرة األعماؿ كاالقتصاد عن غَتىا حيث تشمل الدكرة االقتصادية دكرات األعماؿ األربع مراحل 

 :التالية 

 أسعار الفائدة كتزداد قركض الشركات كتنخفض  الركود كيف الركود االقتصادم ينخفض الطلب كيرتفع التضخم كترتفع

 ؛ادلبيعات كمن مث تضطر إذل زبفيض اإلنتاج كالعمالة

 ؛االنتعاش كمع بريق االنتعاش تبدأ االستثمارات يف الزيادة كمعها يزداد الطلب كتبدأ الشركات يف ربقيق أرباح 

  الركاج كيصل الطلب إذل أعلى مستواه خالؿ فًتة الركاج ككذلك تزداد االستثمارات مع اطلفاض أسعار الفائدة كيبدأ العرض 

 ؛يف الزيادة عن الطلب كمن مث تبدأ األسعار يف االطلفاض كيبدأ التضخم يف الزيادة أيضا

  الكساد يبدأ االقتصاد مع الكساد يف االنكماش كما يبدأ الطلب يف االطلفاض كيزداد التضخم كترتفع أسعار الفائدة

 . كيصعب على الشركات بيع منتجاهتا كيزداد ادلخزكف

 

 

يفع 
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 األوراؽ الماليةاالستثمارات في : المطلب الثاني  ؿ ادل

   تعترب األكراؽ ادلالية من أبرز أدكات االستثمار يف العصر احلارل، كىذا لتوفر ادلزايا العديدة اليت توفرىا للشخص ادلستثمر فيها كال 

  .لكن قبل التطرؽ إذل مزايا كعيوب ىذه األداة، نعطي شرحنا كلو مبسط أكالن ألنواع ىذه األداة. توجد يف بقية األدكات االستثمارية

  أدوات السوؽ المالي .1

يعرؼ سوؽ رأس ادلاؿ أك السوؽ ادلارل على أنو سوؽ تداكؿ األكراؽ ادلالية بيعنا كشراءن إذل جانب األدكات االستثمارية طويلة 

فهو بذلك يسمح بالتمويل الطويل األجل لتحقيق الدخل من خالؿ األسهم كادلشكلة حلقوؽ ادللكية، كالسندات كحقوؽ . األجل

ا مناسبنا بأقل التكاليفاالدخاردائنية، األمر الذم يعٍت ادلشركعات االستثمارية كتوظيف  كفيما يلي نتناكؿ ىذه .  دبا يضمن عائدن

 : األدكات بشيء من التفصيل

  : األسهػم 1.1

يعرؼ السهم على أنو ادلشاركة يف ادللكية حيث ؽلثل حق لصاحبو يف حصة زلددة يف ملكية مؤسسة أك مشركع معُت، مثبتة بصكوؾ 

كعليو فاألسهم كسيلة من كسائل سبويل الشركة كتكوين رأس ادلاؿ كزبوؿ . . . قانونية ؽلكن تداكذلا بيعنا كشراءن يف األسواؽ ادلالية الثانوية

 : حيث أنو كعلى أساس احلقوؽ كاالمتيازات تصنف األسهم إذل.لصاحبها حقوؽ

  يتميز ىذا الصنف بأهنا ليست لديها تاريخ استحقاؽ معُت مسبقنا، فهي إذف مصدر ثقة كأماف للمؤسسة، :أسهم عادية 

 .إضافة إذل أف ىذه األداة توفر دلالكها حق ادلشاركة يف انتخاب أعضاء رللس اإلدارة

 ؛ؽلكن دلالك األسهم ترشيح نفسو للمشاركة بإدارة ادلؤسسة بالقدر الذم ؽللكو من أسهم  

 احلصوؿ على نصيب من األرباح ادلوزعة دبا يعادؿ النصيب من رأس ادلاؿ ادلدفوع. 

لكن ذبب اإلشارة إذل أف ضبلة األسهم العادية ػلصلوف على نصيبهم من األرباح يف حالة التوزيع بعد أف يتقاضى ضبلة 

أما يف حالة إفالس ادلؤسسة كتصفيتها فهم ػلصلوف على حقوقهم بعد كافة الدائنُت كبعد ضبلة األسهم  .األسهم ادلمتازة كافة حقوقهم

 .ادلمتازة
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  يفصل بعض ادلستثمرين التعامل باألسهم ادلمتازة كوهنا ذبمع بُت األسهم العادية من حيث حق ادللكية كبُت :أسهم ممتازة 

 ."مبالغ زلددة مسبقنا"السندات من حيث احلصوؿ على أرباح زلددة بنسبة ثابتة 

كأقصى ما يستطيع أف يفعلو . يكوف حق صاحب السهم ادلمتاز مضموف سواء كانت نتيجة أعماؿ ادلؤسسة أرباح أـ خسائر

 .رللس اإلدارة بالنسبة ألرباح األسهم ادلمتازة ىو إمكانية تأجيلها إذل السنة التالية

كتقسم األسهم ادلمتازة من حيث . أما يف حالة التصفية فيحصل حامل السهم ادلمتاز على نصيبو قبل غَتىم من ضبلة األسهم العادية

 :حقوؽ ضبلتها يف األرباح إذل

 بالنسبة ذلذا القسم، فإنو يف حالة عجز ادلؤسسة عن دفع نسبة األرباح السنوية فإنو يتم  : أسهم ممتازة مجمعة األرباح

 .تأجيلها إذل السنة التالية

 حبيث أهنا إذا دل ربقق ادلؤسسة أرباح كعجزت عن دفع النسبة السنوية لألسهم ادلمتازة : أسهم ممتازة غير مجمعة األرباح، 

 .فإنو ال يتم تأجيلها كبذلك يسقط حق حامل السهم يف ىذا الربح

  : السنػدات 1.2

بدفع مبلغ معُت يف تاريخ معُت مع احتساب فوائد بنسبة " اجلهة ادلصّدرة" يتعهد من خاللو ادلقًتض دائنةؽلثل السند حق 

 .كلو قابلية التداكؿ يف السوؽ ادلارل" ادلستثمر"معينة لصاحل ادلقرض 

أما الفوائد . صلد أف ذلذه األداة عدة امتيازات كوف أف حلامل السند األكلوية يف احلصوؿ على كل حقوقو يف حالة التصفية

ادلدفوعة أك احملتسبة تكوف على أساس القيمة االمسية كليست السوقية، أما ادلخاطر ادلتعلقة هبذه األداة فتنحصر أساسنا يف تغَت أسعار 

 .كعمومنا صلد أف السند يتميز بدرجة سلاطرة منخفضة. الفائدة

 : كؽلكن تقسيم السندات إذل عدة أنواع

  ىي سندات تصدر بسعر فائدة ثابت كتستحق السداد عند موعدىا األصلي فقط:السندات المباشرة . 

 ىي سندات تصدر بسعر فائدة قابل للتغيَت مقارنة بتغَت سعر الفائدة على الودائع  : السندات ذات سعر الفائدة العائم

 .ألجل، صلد أف ىذا النوع من السندات ؽلتاز بتداكؿ يف السوؽ الثانوم نشط جدًّا
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  يعطي ىذا النوع حلاملو اخليار بتحويل السند إذل أسهم يف رأس ماؿ ادلؤسسة :السندات القابلة للتحويل إلى أسهم 

 .ادلصدرة على أساس سعر ربويل ػلدد يف العادة عند إصدار السندات

  كىي منتشرة االستعماؿ (عقارات) عمومنا أحياننا يكوف ضماف قيمة السندات برىن ادلوجودات :سندات المضمونة. 

  ىنا تكوف درجة ادلخاطرة كبَتة، لكن عمومنا يتم إصدار ىذا النوع من السندات من طرؼ :سندات غير مضمونة 

 .مؤسسات مالية ذات مسعة طيبة شلا يساعد على التعامل هبا

السندات القابلة للتمديد، السندات : باإلضافة إذل ىذه التقسيمات، توجد أيضنا تقسيمات أخرل للسندات نذكر منها 

  .القابلة للدفع ادلسبق، السندات القابلة لالستدعاء

 1أدوات االستثمار في السوؽ النقدي .2

نعلم أف السوؽ النقدم ىو سوؽ للتعامل عمومنا باألصوؿ ادلالية قصَتة األجل كبَتة احلجم، أم توفَت التمويل القصَت األجل، 

 : كأىم ىذه األدكات .كادليزة األساسية ذلذه األدكات ىي أهنا ذات سلاطرة ضعيفة إف دل نقل معدكمة

 كمن العوامل ، ىي عملية إيداع مبلغ من رأس ادلاؿ لدل أحد البنوؾ أك ادلؤسسات ادلالية بسعر فائدة زلدد:الودائع ألجل  1.2

 : اليت ربدد سعر الفائدة يف الودائع ألجل نذكر

 ؛ادلفاضلة بُت البنوؾ الختيار األفضل 

 ؛التعامل مع البنوؾ ذات ادلركز ادلارل ادلمتاز للحد من ادلخاطر 

 الربط بُت أسعار الفائدة كأجل الوديعة، فكلما توقعنا ارتفاع أسعار الفائدة قلت آجاؿ الودائع. 

 ىي أكراؽ مالية تصدر خبصم زلدد كال ربمل سعر فائدة ثابت، األمر الذم يستدعي خصم األذكنات :أذونات الخزينة  2.2

 .من القيمة االمسية شلا يعٍت بيعها دبا ىو أقل من القيمة االمسية

                                                           
 .118ص – مرجع سابق – العمودي محمد الطاهر ، االستثمار العقاري و دوره في مواجهة مشكل السكن في الجزائر    1
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 سبثل شهادات اإليداع شهادات تصدرىا البنوؾ كادلؤسسات ادلالية كإثبات بإيداع مبلغ من ادلاؿ لديها :شهادات اإليداع  3.2

لفًتة زمنية زلددة كذلا تاريخ استحقاؽ مقابل سعر فائدة، كيحسجل على الشهادة شركط ككيفية حساب الفائدة كدفعها 

 .ادلركنة ػ السيولة، تعدد اآلجاؿ، الضماف، السرية، التسليم، تنوع اإلصداربػ : كيتميز ىذا النػوع

 سبثل إحدل أشكاؿ االقًتاض، حبيث يصادؽ البنك على سحب معُت لصاحل شخص معنوم أك :القبوالت المصرفية  4.2

كما أف البنك ادلركزم يسمح خبصم القبوالت ادلصرفية إذا استوفت . طبيعي فيصبح للسحب مسعة سبنحو قابلية التداكؿ

 : الشركط التالية

 ؛عدـ مبالغة البنوؾ يف استعماؿ ىذه األداة 

  أشهر، أف يكوف إصدارىا دببالغ (06)أف تنتج عن عمليات ذبارية كاالستَتاد كالتصدير، أف ال تزيد مدة التمويل عن ستة 

 ؛يسهل تداكذلا يف السوؽ

 غلب توثيق عمليات القبوالت يف كل من بنك ادلصدر كادلستورد. 

 :كنذكر منها ما يلي :األدوات المشتقة وصناديق االستثمار  .3

تعترب ىذه األداة من األدكات االستثمارية العصرية اليت نشأت على ضوء التطور العلمي كالتكنولوجي  :1األدوات المشتقة 1.3

 .كاحلاجة للسيولة كرفع الكفاءة للتقليل من ادلخاطرة

كيف احلقيقة ىذه األدكات ال تنشئ تدفقات نقدية إال بشكل بسيط، لذلك يعتربىا البعض أهنا عقود تشتق من عقود األكراؽ 

كىذه . ادلالية كالعمالت األجنبية للتعامل مع ادلستقبل كحالة عدـ التأكد شلا يزيد من سلاطرىا، إال أف الكثَت يستعملها كأداة للمضاربة

 : األدكات ادلشتقة ىي

  يقصد هبا شراء األكراؽ ادلالية من بائع يتعهد بإعادة الشراء بعد فًتة زمنية قد تصل إذل ليلة، أك : اتفاقيات إعادة الشراء

أطوؿ من ذلك أك أف تستمر عملية البيع كالشراء حىت يلجأ أحد الطرفُت إذل إلغائها، كعلى العمـو ربمل ىذه االتفاقيات 

 : كمن أشكاؿ ىذه االتفاقيات صلد. سعر فائدة يدفعو ادلقًتض للمقرض
                                                           

 .126مجلة اقتصاديات شماؿ افريقيا ص   1
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 ؛اتفاقية إعادة شراء مستمرة -

 ؛اتفاقية إعادة شراء ليلة كاحدة فقط -

 .اتفاقية إعادة شراء لفًتة طويلة -

 يف السوؽ األمريكية، فحقوؽ االختيار ىي 1971أكؿ تاريخ مت فيو التعامل هبذه األداة سنة : التعامل بحقوؽ الخيار 2.3

 .عمليات آجلة ؽلنح فيها ادلشًتم حق اخليار يف إلغاء العملية أك إسبامها مقابل دفعة للبائع يحتفق عليها

 .إما حقوؽ الشراء أك حقوؽ البيع: كحقوؽ اخليار نوعاف 

 : كىي نوعاف أيضنا : حقوؽ الشراء– أ 

o  حيث ؽللك ادلشًتم احلق يف شراء الكمية ادلتفق عليها بالسعر الذم ربدد خالؿ الفًتة الزمنية أك : شراء حق شلارسة الشراء

 ؛بتاريخ استحقاؽ عقد اخليار

o  حيث ؽللك ادلشًتم حق بيع الكمية ادلتفق عليها الذم ربدد خالؿ الفًتة الزمنية أك بتاريخ : شراء حق شلارسة البيع

 .االستحقاؽ

تشكل عملية بيع حقوؽ اخليار سلاطرة كبَتة أكثر من شراءىا، فكما رأينا سابقا يف حالة مشًتم احلقوؽ فهو : حقوؽ البيع – ب 

 : كخيار البيع نوعاف. ؽلارس حقو باخليار ادلناسب، إال أف سلاطرة البائع تكوف أكرب

o  حيث يحتم البائع تعهده لبيع العقد ادلتفق عليو بالسعر الذم ربدد إذا مت طلبو من قبل ادلشًتم : بيع الشراء شلارسة الشراء

 ؛خالؿ فًتة زمنية زلددة

o  كىو أف يحتم البائع عهده لشراء العقد ادلتفق عليو بالسعر الذم ربدد إذا مت قبوؿ ذلك من الطرؼ اآلخر : بيع حق رسم البيع

 .خالؿ فًتة زمنية زلددة
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 :كصلد يف ىذا السوؽ نوعُت من ادلتعاملُت علا : التعامل بالعقود المستقبلية 3.3

.  ادلستثمرين ادلباشرين كالوسطاء بالعمولة، إذف فالعقود ادلستقبلية مبنية على أدكات مرتبطة أسعارىا بسعر الفائدة على مدار الزمن:اكال

ا بشراء أك بيع األداة ادلالية خالؿ فًتة زلددة ضمن سوؽ منظم كفكرة العقود ادلستقبلية تقـو على أساس  كبالتارل تكوف التزامنا أكيدن

 .احلماية من اخلسائر كتعظيم األرباح كفقا للشركط ادلتفق عليها كادلبالغ ادلتعامل هبا حسب طبيعة السوؽ

إف صندكؽ االستثمار ىو أشبو بوعاء مارل لو عمر زلدد كىو عبارة عن أداة تستخدمها مؤسسات مالية  ،صناديق االستثمار: ثانيػا 

تسمى شركات االستثمار قصد ذبميع ادلدخرات كتوجيهها لالستثمار يف رلاالت متعددة حيث تضمن للمساعلُت عائد معُت كىو 

كحبكم تنوع اجملاالت اليت يستثمر فيها كل صندكؽ، كأف صلد صناديق . مستول معُت من ادلخاطرة كىذا باالستفادة من مزايات التنويع

 .متخصصة يف األكراؽ ادلالية، العقارات كغَتىا من األصوؿ االستثمارية

 : كعمومنا صلد أف اذليكل التنظيمي لصندكؽ االستثمار يتمثل يف

  يتمثل يف شركة استثمارية متخصصة حيث يتقاضى مدير الصندكؽ مقابل إدارتو عمولة أك أتعاب تكوف :مدير الصندوؽ 

 ؛يف صورة نسبة مئوية معينة

  مهمتو " ىو أيضنا يتمثل يف مؤسسة مالية مهمتها مراقبة ادلؤسسة مدير االستثمار كاإلشراؼ على الصندكؽ :أمين االستثمار

 ؛، العوائد أيضنا تكّوف نسبة مئوية"شبو تنفيذية

  ؛ ىو كسيط أك رلموعة من الوسطاء مهمتو توزيع شهادات االستثمار:وكالء البيع 

  تضم رلموعة من اخلرباء كادلختصُت يف ىذا اجملاؿ يعينهم مدير الصندكؽ:الهيئة االستشارية . 

 : كؽلكن تصنيف صناديق االستثمار إذل تصنيفات سلتلفة دبوجب أسس سلتلفة

تكوف بقصد ربقيق مكاسب رأمسالية، اذلدؼ ىو ادلضاربة اذلادفة إذل االستفادة من التقلبات " : ادلضاربة "صناديق النمو 4.3

 .احلادثة يف أسعار األكراؽ ادلالية، عمومنا األسهم ذات ادلخاطرة العالية

اذلدؼ ىو احلصوؿ على عائد مستمر، لذا االستثمار ىنا يكوف يف أسهم شلتازة كسندات دلؤسسات  : صناديق الدخل 5.3

 .ناجحة
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ذبمع ىذه الصناديق بُت أىداؼ النوعُت األكليُت كتسمى الصناديق ادلتوازنة باتباع مبدأ  : رأس الماؿ– صناديق الدخل  6.3

 .التنويع

 .اذلدؼ منها ادلتاجرة بأكراؽ مالية لشركات صناعية معينة، قطاعات صناعية معينة : الصناديق المتخصصة 7.3

 .سبتاز بثبات رأس ادلاؿ ادلستثمر : الصناديق المقفلة أو المغلقة 8.3

 .إمكانية فتح رأس ادلاؿ لالكتساب فيو أك زبفيضو : الصناديق المفتوحة 9.3

ىنا ادلؤسسة مدير الصندكؽ . تتوفر فيو ميزة احملافظة على رأس ادلاؿ : صناديق االستثمار ذات رأس الماؿ المضموف 10.3

 .يتحمل ادلخاطرة كاملة

يف ىذه احلالة فإف ادلستثمر يتحمل ادلخاطرة كاملة، لذا يكوف االستثمار أساسنا يف  : صناديق االستثمار غير المضمونة 11.3 

 .ادلضاربة باالستعانة خبرباء أك سلتصُت يف ادليداف

غلب على ادلستثمر ربليل النشاط الذم تعمل فيو الشركة نظرا الف ىذا التحليل سوؼ يؤثر على :ربليل النشاط االستثمارم 

نتائج أعماؿ الشركة ككذلك بقاءىا باألسواؽ فقد يكوف النشاط يف حالة ركود أك يف حالة كساد يف حُت أف إدارة الشركة 

 :كحساباهتا اخلتامية يف أحسن حاؿ كيتضح ذلك من ادلراحل التالية للصناعة أك النشاط

 ؛مرحلة دخوؿ النشاط 

 ؛ مرحلة التوسع كالنمو 

 ؛مرحلة التضخم كاالستقرار 

 1مارم.مرحلة اطلفاض الطلب 

 

 

                                                           
 .61 الدولية  كلية التجارة جامعة الزقازيق مؤسسة شباب الجامعة ص األعماؿ إدارة أستاذكتاب االستثمار بالنظم االلكترونية واالقتصاد الرقمي للدكتور فريد راغب النجار  1
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  دوافع االستثمار:المطلب الثاني

 :ؽلكن تلخيصها فيما يلي  1:دوافع االستثمار .1

 ؛الرغبة يف الربح 

 ؛مواجهة احتماالت زيادة الطلب كأتساع األسواؽ 

 ؛التقدـ العلمي كالتكنولوجي 

 ؛بناء رأس ادلاؿ االجتماعي 

 ؛االستثمار بدافع التنمية االقتصادية 

 ؛توفر ادلوارد البشرية ادلتخصصة 

 ؛االستقرار السياسي كاالقتصادم 

 مواجهة احتماالت زيادة الطلب. 

يتحدد حجم االستثمار بعدد من الظركؼ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية كغَتىا من :1محددات االستثمار .2

  :الظركؼ السائدة يف البلد لكن الظركؼ أك ادلتغَتات االقتصادية كاليت سنركز عليها كاليت تتمثل يف

 إف مدل توفر االئتماف ادلصريف يف السياسة الداخلية للمصارؼ التجارية اك ادلصارؼ ادلتخصصة لدعم :االئماف المصرفي 

يعترب عامال زلددا ك  (الرأمسارل)آك رأس ادلاؿ الثابت  (التشغيلي)ادلشاريع آك شركات األعماؿ سواء يف رأس ادلاؿ العامل 

مؤثرا على االستثمار فاف توافر القركض ادلصرفية يساىم يف دعم كتشجيع االستثمار كبالعكس يف حالة تقنُت القركض قد 

  .يؤدم إذل ربجيم االستثمار

                                                           
 .13 ص1997الطبعة األولى، سنة - عماف - مبادئ االستثمار، دار المستقبل للنشر والتوزيع، األردف - طاهر حيدر حرداف   1
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 إف شراء السلع الرأمسالية كاآلالت كادلكائن لباس يتم االحتياج ذلا لغرض اإلنتاج كتقدًن خدمات كاليت يتم :النقد األجنبي 

استَتادىا من اخلارج الدكلة كخاصة يف الدكؿ النامية كينشئ احلاجة إذل النقد األجنيب لشراء ىذه السلع كردبا ال يكوف ذلك 

  .متاحا لسداد قيمها شلا يؤثر ذلك سلبا على القرار االستثمارم

 إف عدـ االستقرار االقتصادم يؤثر سلبا على عملية االستثمار يف البلد من خالؿ جوانب :عدـ االستقرار االقتصادي 

عديدة منها ارتفاع معدالت التضخم كاليت تؤثر على الرحبية ادلتوقعة كخاصة يف حالة الشركات أك ادلشاريع اليت تكوف فيها 

اإلدارة غَت مغامرة فاف حالة عدـ التأكد ذبعل ىذه اإلدارات تعيد ىيكلة استثماراهتا بعيدا عن األنشطة ذات ادلخاطر 

 .(حالة االنكماش يف االقتصاد العاـ)ادلرتفعة كىذا يؤدم إذل اطلفاض االستثمارات 

 إف ارتفاع نسبة ادلديونية إذل الناتج  احمللي اإلصبارل تؤثر سلبا على االستثمار اخلاص من : ارتفاع المديونية الخارجية للدولة 

خالؿ رلاالت عديدة منها استخداـ ادلوارد ادلتاحة خلدمة ادلديونية العامة كردبا غلعل االستثمار العاـ يزاحم االستثمار اخلاص 

كىذا قد )كذلك قد يؤدم ارتفاع ادلديونية إذل ربويل رؤكس األمواؿ إذل اخلارج بدؿ ادخارىا أك استثمارىا يف داخل البالد 

 .(يؤدم بصورة غَت مباشرة إذل ارتفاع تكلفة رأس ادلاؿ ادلطلوب لالستثمار

: كىناؾ من ػلدد العوامل التالية اليت تؤثر على القرار االستثمارم كىي 

 يعترب عامال مؤثرا على حجم االستثمار كبشكل عكسي كفق ادلفهـو االقتصادم لالستثمار : سعر الفائدة 

 ؛الكفاءة احلدية لرأس ادلاؿ ادلستثمر أك العائد على رأس ادلاؿ ادلستثمر 

 ؛التقدـ التكنولوجي يف اقتصاد الدكلة  

 ؛درجة ادلخاطر اليت يتعرض ذلا االستثمار سواء كانت سلاطر منتظمة اـ غَت منتظمة 

 ؛مدل توفر االستقرار السياسي ااك االقتصادم الذين يساعلاف يف خلق ادلناخ االستثمارم للدكلة 

  أسعار النفط كيعترب ىذا العامل من أىم العوامل ادلؤثرة يف أسعار األسهم خاصة يف البلداف ادلصدرة للنفط حيث 

يؤدم ارتفاع أسعار النفط إذل زيادة مستول عائدات البلد الذم صرؼ ادلزيد من األمواؿ على ادلشاريع التنموية 

 ؛لالقتصاد كىذا ما يؤثر على صبيع مفاصل حياة ادلواطنُت كبالتارل على االستثمار يف األسواؽ ادلالية
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  عوامل أخرل مثل مدل توفر الوعي االدخارم أك االستثمارم لدل صبهور ادلستثمرين أك مدل توفر األسواؽ ادلالية

.  يف البلد كغَتىاالكفء

اليت سبق ذكرىا سبتاز بشموليتها  (العوامل)ىناؾ الكثَت من العوامل االقتصادية ادلؤثرة يف االستثمار إال أف ىذه احملددات 

كتأثَتىا ادلباشر كالواضح يف السوؽ كعلى ادلستثمر معرفة كيفية تأثَت ىذه العوامل على نشاط االستثمار كخاصة سوؽ األكراؽ 

ادلالية كعلى ادلستثمر اف يكوف متابعا جيدا لألحداث كادلتغَتات البيئية بشكل عاـ لكي يكوف قادرا على ربديد أثارىا على 

. االقتصاد

 :من اىم مؤشرات النشاط االستثمارم نذكر: مؤشرات اختيار النشاط االستثماري .3

 ؛استثمر يف النشاط الذم يف مرحلة النضج كاالستقرار 

 ؛كلما زاد معدؿ ظلو الشركة كلما زادت فرص االستثمار هبا 

 ؛يزداد معدؿ األماف يف الشركات بالقطاع اخلاص اكرب من الشركات بالقطاع العاـ كاحلكومي 

 ؛ذبنب االستثمار يف النشاط آك الصناعة سريعة التقلب يف دكرة األعماؿ 

 ؛االستثمار يف صناعات التصدير يعطي عائدا اكرب من العائد على االستثمار يف الصناعات غَت التصديرية 

  ؛(حاالت الركود)ال تستثمر يف الصناعات يف مراحل اخلركج من السوؽ 

 ؛استثمر يف الصناعات اخلضراء_ال تستثمر يف الصناعات ادللوثة للبيئة 

  ؛(األنشطة اإلنتاجية مثل الزراعة كالصناعة) استثمر يف الصناعات 

  ؛اليت توظف عوامل اإلنتاج احمللية (األنشطة) استثمر يف الصناعات 

 استثمر يف النشاطات ذات العائد ادلرتفع كادلخاطر احملسوبة احملدكدة . 
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 :من بُت العوامل ادلشجعة على االستثمار نذكر: 1العوامل المشجعة على االستثمار .4

السياسة االقتصادية ادلالئمة، إف االستثمار ػلتاج إذل سياسة مالئمة تعطي احلرية ضمن إطار األىداؼ العامة للقطاع اخلاص يف  : أواًل 

ف تشجيع االستثمار ال أكىذا يعٍت . االستَتاد كالتصدير كربويل األمواؿ كالتوسع يف ادلشاريع، كغلب أف تكوف مستقرة، كزلددة، كشاملة

يتحقق يف قانوف كاف احتول الكثَت من ادلزايا كاإلعفاءات كاالستثناءات، بل يتحقق نتيجة صبلة من السياسات االقتصادية ادلتوافقة اليت 

كىذا من . توفر مستلزمات اإلنتاج بأسعار منافسة من ناحية، كتؤمن السوؽ كالطلب الفعاؿ لتصريف ادلنتجات من ناحية أخرل

 :ادلمكن أف يتوقف على

 ؛إعادة توزيع الدخل كزيادة حصة الركاتب كاألجور 

 ؛تشجيع التصدير كإزالة كافة العقبات من أمامو 

 كزبفيض سعر الفائدة على القركض ادلقدمة للصناعيُت، بشكل يساعد  تطوير إجراءات التسليف كتنشيط ادلصرؼ الصناعي

 ؛على زبفيض تكاليف اإلنتاج كيسمح للمنتجات بادلنافسة اخلارجية

  ،كمن اجلدير باإلشارة كذلك إذل أف الظركؼ االقتصادية اخلارجية ذلا دكرىا يف االستثمار الداخلي مثل أسعار الفائدة العادلية

. كمعدؿ األرباح،  كظركؼ االستثمار من حيث حرية خركج رأس ادلاؿ كنقل ادللكية يف الدكؿ األخرل

 البنية التحتية الالزمة لالستثمار تشَت نظرية التنمية االقتصادية إذل ضركرة توفر حد أدىن من توفر الكهرباء كادلاء كادلواصالت :ثانًيا

  .كاالتصاالت كإغلارات كقيمة األراضي كمن ادلهم أف تكوف أسعار ىذه العناصر قليلة حبيث تشجع ادلستثمرين كتوفر يف تكاليف

إف ىناؾ ضركرة . ػ بنية إدارية مناسبة بعيدة عن ركتُت إجراءات التأسيس كالًتخيص كطرؽ احلصوؿ على اخلدمات ادلختلفة،ثالثًا 

دلساعدة ادلستثمرين كزبليصهم من مشقة متابعة ىذه اإلجراءات عن طريق توفَت نافذة كاحدة ضمن مكتب االستثمار تنهي 

. للمستثمرين كافة اإلجراءات ادلتعلقة بالوزارات األخرل
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خالصة 

يف عصرنا احلارل صلد أف موضوع االستثمار أصبح يأخذ حصة األسد يف الدراسات االقتصادية نظرنا دلا ذلذا ادلوضوع من 

انعكاسات على صبيع ادليادين، كمن خالؿ زيادة التبادالت التجارية كاالقتصادية كتطورىا اتسعت رلاالت االستثمار حيث أصبحت 

ذلا عدة تبويبات، إذف صلد كل من التبويب اجلغرايف النوعي، حسب اذلدؼ من االستثمار، حسب طبيعة االستثمار كتبويب حسب 

 .مدة االستثمار

كباتساع ىذه اجملاالت صلد أف أدكات االستثمار أيضا تشعبت كأصبح من الضركرم ألم مستثمر صاحب مشركع دراسة 

كفحص كل أداة على حدل، حيث صلد يف ىذا النطاؽ االستثمار يف األكراؽ ادلالية، العقارات ، السلع، ادلشركعات االقتصادية، 

كذبب اإلشارة إذل أف أم . العمالت كادلعادف الثمينة، باإلضافة إذل إمكانية االستثمار يف األدكات ادلشتقة أك صناديق االستثمار

أم زيادة العائد كتعظيمو مع " عائد، سلاطرة"مستثمر يؤسس تفضيلو ألم رلاؿ كمن مث األداة على عنصرين مهمُت يف شكل ثنائية 

 . للمشركع بشكل كبَتحك ذلك لتحقيق فرص صلا زبفيف ادلخاطرة ادلصاحبة للمشركع بشكل كبَت

كمن خالؿ حبثنا ىذا توصلنا إذل أف لكل أداة استثمارية رلموعة من ادلزايا باإلضافة جلملة من العيوب، حيث أف أكثر 

األدكات انتشارنا كاستخدامنا ىي األكراؽ ادلالية، مث ادلشركعات االقتصادية كالسلع، مع اإلشارة إذل أف أدكات االستثمار احلقيقي غلب 

أف ربظى باىتماـ أكرب من جانب الدكؿ النامية خاصة من خالؿ زيادة احلوافز جللب ىذه االستثمارات إذل بلداهنا باتباع عدة 

 .سياسات هتدؼ يف رلملها لتحسُت سوؽ االستثمار كمن مث إنشاء قيمة اقتصادية إضافية لتساىم يف زيادة الدخل القومي للبلد ادلعٍت

ك أخَتا نستخلص من ذلك ك بعد أف قدمنا كل ما نراه مهما يف رلاؿ معرفة أساسيات االستثمار كمن خالؿ زيادة 

التبادالت التجارية كاالقتصادية كتطورىا اتسعت رلاالت االستثمار ، ك ىو ما حدث فعال لعدة دكؿ كانت ضعيفة اقتصاديا ك 

 . اجتماعيا ك قفزت بشكل كبَت يف كل اجملاالت ك ىذا إلتباعها سياسة استثمارية رائدة ك شلنهجة كما جاء يف ربليلنا ذلذا الفصل
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تمهيد 

 دلا يوفره من دخل جيد االقتصادية  يف الساحةالعناصر االقتصادية ك االستثماريةمن أىم  اجلزائر الصيد البحرم يف عتربم

ل باىتماـ كبَت من قبل الدكلة، حيث خصصت يف بعض ادلدف ميناء لسفن الصيد البحرم، كذلك فتحت اجملاؿ ظيحللمستثمر ك 

كإيطاليا، كطورت التكوين كالتعليم يف كل رلاالت كاختصاصات  إسبانيا للشراكة مع أصحاب سفن الصيد من األجانب من

الطحالب  من كأنواع كثَتة احتياطي كبَت من ادلرجاف األمحر  ك األسفنجى ػعلأف الساحل اجلزائرم  ػلتوم إذ  ، .الصيد البحرم

ر ػالثروة السمكية ويعتبؿ من إضافة إلى المخزون الهائاألدكية، لزراعة والصناعة و كادة ػعديرلاالت ي ػفؽلكن استخدامها التي 

الغذائي األمن حيث القدرة على المساىمة في توفير من الوطني لالقتصاد والحيوية اذلامة القطاعات من القطاع السمكي 

االصطناعية المياه الطبيعية و مسطحات على يضا الجزائر أ حتتوم  كالبحريةإلى الموارد  باإلضافة ،االقتصادية التنمية حتقيق و

كسائل  على تعتمد ىذه الموارد تثمُت  كل إن ػذلك فأنشطة  تربية األحياء ادلائية ك ادلصائد الداخلية ، ك مع  الصالحة لتطوير 

متنوع لبناء اقتصاد منها وسعيا . ك ادلؤسسي الستغالذلا بطريقة مستدامةريعي ػار التشػالمستخدمة في عملية اإلنتاج وعلى اإلط

 الساحليةاألقاليم لتحقيق ىذا المبتغى في ك موارده البحر استغالؿ السلطات العمومية في الجزائر إلى ، حيث سعت وقوي

 .ككلوفي الجزائر 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 الصيد البحرّي في الجزائر  :المبحث األول 

 أساسيات حول الصيد البحري: المطلب األول

 1تعريف الصيد .1

د يوج الصيد افكأخذه حبيلة، كمن اجلدير بالذكر  نصوؽاصطاد حيوانا؛ أم : قاؿمك ىو مصدر كلمة صاد:الصيد يف اللغة 

لغزالف، ضمن ا  ك كاألرانب، الطيورالربيةطاردة احليوانات ـة قَنص، كمعمل:  الذم يعٍتلربمالصيد ا: ين، علامين رئيسععلى نو

كادلوارد البيولوجّية  عملّية القبض على السمك: بانو  يعرؼكىو موضوع ىذا ادلقاؿ؛ حيثرم  البحلصيدكامعينة ، ضوابط كقوانُت 

 أك استخراج موارد قنص أك مجع نشاط يرمي إذل ؿؾانو ؽلثل ة، كما مة، أك اصطناعم طبيعمصائدكاإلمساؾ هبا، سواء باستخداـ 

 مارسهاة اليت ممن أقدـ النشاطات اإلنتاجا  حياهتا الدائم، كيُعترَب نشاط الصيد البحرم كاحدكسطؿ تشكبيولوجّية من ادلياه اليت 

. باستخداـ الوسائل البدائّيةـ  الغذائّية، حيث كانت تتمتطلباتواإلنساف يف سبيل إشباع 

 بفضل السياسات التشاركية مع القطاعات ؛البحرم بشكل متسارع  ِقطاع الصيد ينمو فيها اليت دكؿ اجلزائر من اؿكإذ أف 
؛ االقتصادم لالزدىار ما قا ـمصدر حيث أنو   كاألخرل ، الفعالة ك ادلساعلة يف رفع القدرات اإلنتاجية ك االستثمارية فيو، 

يلعب دكر مهم يف النهضة االقتصادية ك اخلركج من التبعية النفطية ك تنويع مصادر الدخل  يف اجلزائر مفِقطاع الصيد البحر
ص ر يُتيح العديد من ؼانو، كما للعملة الصعبة ك خلق فرص جديدة للمستثمرين ك بالتارل خلق فرص عمل جديدة 

ر آالؼ األطناف من ؼكيُواالستثمار يف رلاالت جديدة ، ك يفتح الباب للمستثمرين يف االنغماس يف استثمارات خالقة للثركة 
نَتجات 

ُ
ختَ االستهالكية للسوؽ ةالصديدمادل

ُ
 كل اذليأت ةم كادلوارد الصيدمكزارة الصيد البحرؾة ص؛ كلذلك تسعى اجلهات ادل

. البحرمؼ نشاطات الصيد سلتلط كإعادة ىيَكلة ضب إذل ادلعنية

 2 مفهوم الصيد البحري .2

الصيد البحرم من الصعب حتديد معٌت الصيد البحرم يف عبارة كاضحة كقصَتة كيعود سبب ذلك إذل اتساع مفهـو الصيد 

البحرم حبيث يشمل عدد كبَت من ادلمارسات البشرية مع األحياء كالثركات ادلائية ادلختلفة سواء كاف ذلك من خالؿ صيد 

األمساؾ كالكائنات البحرية ادلختلفة يف ادلسطحات ادلائية ادلاحلة كاحمليط كالبحر أك يف ادلسطحات ادلائية العذبة كالبحَتة كالنهر 
                                                           

      الجزائر،الوادي جامعة الشهيد حمة لخضر ،نذير غانية-   مقاربة ميدانية تحليلية،الساحلية الجزائرية لقطاع الصيد البحري في األقاليم إشكالية التنمية المستدامة1
 .61-59ص 

2
 .نفس المرجع  
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كخزاف السدكد، باإلضافة إذل تربية األمساؾ كالكائنات البحرية ادلختلفة يف الربؾ كالبحَتات االصطناعية بغرض تكاثرىا كبيعها أك 

 البحرم ضمن رلاؿ الفالحة رغم التباين الواضح يف داحلكومات، الصيصنف بعض  .ةعنشاطات الصيد االصطناعي ادلتنو

الفالحة القائمة على اليابسة كالصيد البحرم القائم يف ادلاء بينما تقـو حكومات أخرل بتصنيف الصيد البحرم ضمن رلاؿ 

. استخراج كتصنيع ادلواد األكلية

 :ة أنواع كما ىو موضح يف النقاط التاليةد يقسم الصيد البحرم إذل ع:أنواع الصيد البحري .3

 من عمق ـ200 على عمق ال يزيد عن ينفد كىو الصيد الذم : الصيد الساحلي،الصيد من المياه المالحة 3.1

 ما دتتد رحلة الصيد من ىذا النوع لنحو أسبوعُت االبحر بالقرب من مناطق اجلرؼ القارم للقارات ادلختلفة كغالب

أك أقل، حيث تنطلق ىذه الرحل على سفن صغَتة أك قوارب يستخدـ الصيادكف فيها كسائل سلتلفة لصيد 

 احلصوؿ عليها عرب الصيد ـا الكائنات البحرية اليت يتـالكائنات البحرية كمنها الصنارة كالشبكة كأكياس اجلر، أ

 .الساحلي فتتمثل يف األمساؾ كاجلمربم كالقرنبيط

 ػلدث ىذا النوع من الصيد يف مناطق بعيدة عن اليابسة كيف ادلناطق العميقة من البحار :الصيد من األعماق  3.2

 الوسائل ادلختلفة حلفظ األمساؾ بداخلها من ةزة بكاؼقكاحمليطات على منت سفن ضخمة، كتكوف ىذه السفن مج

ة لتعليب بعض أنواع األمساؾ كالتونة، كذاؾ حلفظها من التلف خالؿ رحلة الصيد الطويلة صثالجات كمصانع خا

 .كاليت تستغرؽ حوارل ثالثة أشهر

 يعترب من طرؽ الصيد منخفضة التكلفة، حيث تعتمد على استخداـ سفن :الصيد البحري من المياه العذبة  3.3

 .صغَتة كتثبيت الشباؾ كادلصايد يف التيارات ادلائية اليت حتمل األمساؾ كاإلمساؾ باألمساؾ من خالذلا

 يلجأ العديد من جتار األمساؾ كالكائنات البحرية كالقشريات كاحملار إذل تربية األنواع :تربية الكائنات البحرية  3.4

ادلختلفة منها يف برؾ اصطناعية، كذلك هبدؼ زيادة أعدادىا كالتحكم يف تكاثرىا بكميات تكفي الصادرات 

 .كاالستهالؾ احمللي منها

 ال تقتصر منتجات البحر على األمساؾ كالقشريات بل تتعدل ذلك لتشمل األحياء :منتجات البحر األخرى  3.5

األخرل اليت تعيش يف ادلسطحات ادلائية ادلختلفة كادلرجاف كاإلسفنج كالعلق البحرم كاليت تعترب ثركات غنية تستغل 

 .ة رلاالت كصناعات مثل استخداـ العلق البحرم يف الصناعات الدكائيةدكتستخدـ يف ع
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 يخصائص ِقطاع الصيد البحر .4

: ة خصائص، كؽُلكن تقسيم ىذه اخلصائص إذل سياَقُت، علاد يف اجلزائر بعمع رلاؿ الصيد البحرتيتم

 :من أعلها نةمعية م يف اجلزائر خصائص بيئم إف لنشاطات الصيد البحر:السياق البيئيّ  4.1

 ناسب لنشاط الصيد البحر: ةيالظروف المناخ
ُ
ر عدد أياـ دؽمُ اـ السنة؛ إذ معظم أـ محيث يسود ادلناخ ادل

 َمقبوؿ لنشاطات الصيد مر اقتصادمؤش على كجود ؿ يدااـ يف السنة، ممم أ210ؿ عد اإلحبار مبأياـالنشاطات أك 

 .ادلالحةؽ بأمن ؿقاَرنة مبا يتعـ بشكل أكرب بح يف رلاؿ الرمالبحر

  من حيث الشكل  عترَبةـعة ككتنـ بوجود مناطق مللساحل اجلزائرية ز الطبيعة اجلغراؼم حيث تتم:شكل الساحل

 ىذه ـكأهية طاع الصيد كادلوارد الصيدؽ هبا يف يستهافة ال م ىذه ادلناطق ثركات طبيعتوفركالطبيعة كالعدد، حبيث 

كحلة، ـة، كم أعماؽ رمل،ذبة أك شديدة ادللوحةعة مبياه رلطبة ساحر مناطق ،اخللجاف الكبَتة، كالصغَتة: ادلناطق

 .ة من شواطئ أك أجراؼمخرصة، كم سواحل رمل،ةمصوحك

  ة نظران دلا يليم من اخلصائص البيئم البيولوجكع ىذا النتيعدك: يع البيولوجوالثروة والتن: 

o ا باؾ الكبَتة ممَ شمن الصيد البحرم، كذلك باستخداـ اؿد عرة لألعماؽ البحرية يف اجلزائر باحلكَتسمح التضاريس اؿ

فرط ذلادة كاحلمظ ادلوارد البحرحف يف يساىم
ُ
 . من االستغالؿ ادل

o مسك ادلار، : مة كالنادرة مثلم لعيش أنواع من األمساؾ القمفضلةناسبة كمناطق ـعرة بيئة كر التضاريس اؿؼ ُتو

ت، الطحالب كادلرجاف يااإلسفنج:  مثلية األنواع احليوافكـلن الضركريّة در ادلواتوؼ هناكالطرسطوج، باإلضافة إذل أ

 .األمحر

o  ة كختتلط مع م حيث تأيت العديد من األمساؾ البحرقيما، يابيولوجكعا ة بالبحر َتنمصاؿ ادلناطق الرطبة الساحلتر ايوؼ

 .ةماألنواع األصل

 كمن م عند الشريط الساحلالشماليةف اجلزائر يف اجلهة كاظم سعز ـؾ يًت:ي واالقتصاديالسياق االجتماع  4.2

نَتجات الصيد البحرا سريعاة يضمن استنزاؼماف من ادلناطق الساحلؾرب السؽ فاجلدير بالذكر أ
ُ
 ف، كما أم دل
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 الرفيع يزيد مة؛ فقيمتها الغذائية عالية كالذكؽ اجلزائررم ؽليل إذل أكل السمك كادلنتوجات البحمادلواطن اجلزائر

ن
ُ
 . كبَتؿ بشكيةجات البحرتالطلب على ادل

  حسب المناطقيالصيد البحرتوزيع  .5

ستخم أنشطة الصيد البحركع تنت
ُ
 :ىذه األنواعكأىم ـ فيو د يف اجلزائر حبسب منطقة الصيد كاألسلوب ادل

 باؾ الصغَتةالشباستخداـ  عرةك يف األعماؽ اؿؽلارسكىو الصيد الذم  :ي الحرفي الصيد البحر. 

  فيها ؽلارسحيث م،  كعرضرل طوؿ بشككع اليت تنتة يف ادلياه الساحليـ كىو الصيد الذم يت:يالصيد الساحل 

 معظم ادلوارد ز إذ تًتؾاجلييب،بك ش كالصيد باستخداـ اؿمبك السطحشالصيد باستخداـ اؿ: نوعاف من الصيد، علا

 .ةمكغن عةكتنـ ة موارد صيدممتيح لنشاطات الصيد البحرت، كية يف ادلنطقة الساحليةالصيد

 أمياؿ عن الساحل كىو على 6د أكثر من عرض البحر كمبسافة تبعكىو الصيد يف :  الصيد في أعالي البحار 

صمالصيد البحر: نوعُت
ُ
ـ فيو دستخت عن الساحل كيا ميالن حبر(12-6) ضمن حدكد ـكىو الذم يت: عف نصف ادل

صمالصيد البحر. ـ25فن صيد ال يزيد طوذلا عن س
ُ
عن يا  ميالن حبر12ضمن حدكد أكثر من  كىو الذم يتم: عف ادل

 . ـ35يد يزيد طوذلا عن صفن سـ فيو دستختالساحل ك

 حيط األطلس:حيطاتمالصيد في ال
ُ
حيط األطلساف ؛ حيث م كىو الصيد يف ادل

ُ
 فادلسافة بُت ماجلزائر قريبة من ادل

ة للدكلة فيما م كذلك ِكفق االلتزامات الدكؿ،نة بادلسافة بُت اجلزائر كعنابةمقار ؿضيق جبل طارؽ أؽـك مدينة كىراف

حافظة عليها ضمن ادلياه اخلاضعة للقضاء الوطٍت مؽ باستغالؿ ادلوارد البيولوجؿيتع
ُ
 .ة كادل

 1يطاع الصيد البحرقصة في تنظيم صتخماألجهزة ال .6

تخ ع رلموعة من اجلهاتكض ـ يت
ُ
بل الدكلة كمن ىذه ؽت من يا كتربية ادلائمطاع الصيد البحرؽصة يف تنظيم صكاألجهزة ادل

 كادلركز الوطٍت للبحث ك التنمية يف الصيد البحرم ك تربية  هبذا اجملاؿص اخلاين ادلركز الوط، ماجمللس الوطٍت االستشار: األجهزة

ت يابط عملض ـيت. ة هبذا اجملاؿصة اخلامرفة الوطنغ اؿيف،كص االحًتاغ ىياكل للتكوين كالتنظيم يف رلاؿ اؿ،ادلائيات ببومساعيل 

                                                           
، مسح اجتماعي اقتصادي حول سكان الصيادين في الجزائر ، في ورشة العمل الدولية حول النهج االجتماعي واالقتصادي   وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية1

 .39 ، ص 2014 يناير 21-20الجزائر ، : وتربية األحياء المائية والمشاريع المتكاملة للصيد
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ستدمي للموارد البيولوجمجات الصيد البحرمنتؿ كتسويق كتربية كتدا
ُ
نع االستغالؿ ـة؛ كذلك من أجل م ضمن إطار االستعماؿ ادل

فرط كتج
ُ
، كذلك من خالؿ استخداـ ية من تبذير ادلوارد البيولوجد يف البيئات ادلائية كاحلم البيولوجكعب عواقبو كمحاية النتفادل

 . ة الصيد ادلسؤكؿ للحفاظ على البيئةارستقدمة يف الصيد كممـت ياتقن

 1 مناطق الصيد البحريّ  .7

 منطقة ،ض البحرعر ادلنطقة اخلاصة بالصيد يف م،ة بالصيد الساحلصادلنطقة اخلا:  يف ادلناطق اآلتيةمسة الصيد البحرـ شلارتت

 : سات الصيد يف ادلناطق اآلتيةشلارتنظيم كحتديد ـ يت. الصيد الكبَت

  حمية من
َ
 ؛بل الدكلةؽادلناطق ادل

 ؛ةمة بالدراسات كالتجارب الِعلمصادلناطق اخلا  

  ،؛فنس اؿ رسوكمناطق دلوانئااألحواض  

  كالزرع؛سات الًتبية سؤـ ؾريةة البحمسات استغالؿ ادلوارد البيولوجسؤـادلناطق القريبة من 

 نشآت البًتكؿ
ُ
عسية كالصناعية ادلناطق القريبة من ادل

ُ
  ؛ةمات الساحلكر كالقريبة من ادل

 ح
ُ
 .اخلاصة ك غالبا تكوف مناطق عسكرية زلركسة لالستعماالت  الدكلة قبلدة مندادلناطق اأُلخرل ادل

 يوسائل الصيد البحر .8

 عديدة كمتنوعة للصيد منها القدمي الذم انعدـ استخدامو كمنها احلديث الذم ابتكر لتطوير كتسهيل عملية الصيد ؽ ىناؾ طر

:  منهامسائل اليت تستخدـ يف الصيد البحرك تتناسب حسب نوع السمك لذلك ىناؾ بعض اؿة طريقؿكؾ

 ؽ من خياشيمها يف عيوف الشباؾ، كاليت علتعود تسمية الشباؾ إذل الطريقة اليت يصطاد هبا األمساؾ؛ حيث تت: الشباؾ

 ؛ إذل أخرلةا سعة العيوف فتختلف من شبكـختتلف عن بعضها البعض من حيث طريقة االستخداـ، أ

                                                           
 .39 ص ، مسح اجتماعي اقتصادي حول سكان الصيادين في الجزائر   وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيديةنفس المرجع السابق  1
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 ىي من الطرؽ القدؽلة للصيد يف اخلليج كيتم الصيد من خالذلا ليالن، كذلك من خالؿ تتبع األمساؾ الكبَتة : الكتارة

 غرسو يف السمكة كاصطيادىا ـ، يتاد ححة يف آخرىا ـرم أثناء نومها عن طريق ادلصابيح كتستخدـ العصا اخلشبالرل

  ا؛كبَتا كرلهودا ب صربؿ تتطقةكىي طرم

 طا ف من دعائم احلديد كاخلشب كيطوقها شباؾ، إذ كانت يف القدـ خيوك يتكم ىندسؿىي عبارة عن شك:  احلضرة

 ؛ كاجلزردعتمد على ادلت توضع احلضرة يف أماكن اضلسار ادلاء ك كستخدـ الشباؾ ادلعدنيةتا يف الوقت احلديث ؼـأ

 ادلتفرع ، حبيث يكوف يف آخر اخليط ممن اخليط الرئيسكا  سمؿ منو خيوط أؽرعىو خيط صيد طويل تتف: اخلية ،

، إذ يستخدـ فيها الطعم على حسب أنواع داجة ، كىي طريقةه فعاؿيةختتلف مقاسات اخليوط مع أماكن رمي اخل

  ؛األمساؾ

 بادلناطق ة غريبة تعٍت إغالؽ الفجوات على األمساؾ كغلب على مستخدميها أف يكونوا على درامةىي طريق: السكار 

، لكن ىذه الطريقة للشاطئ كيف أماكن قريبة كرلاكرة   كبَتةت دلسافادتتد دادلراد تسكَتىا كىي عبارة عن شباؾ صي

 .ا كبَتبدنيا داتتطلب رلهو

 :من بُت اىم طرؽ الصيد البحرم نذكر:1طرق الصيد البحريّ  .9

 من كافة األعمار كتعتمد على اذلدكء ةرس كرياضدتاىي من طرؽ الصيد ادلمتعة جدا؛ إذ : الصنارة التقليدية 

 ؛تبدأ بالصنارة البالستيكّية القوية القابلة لالضلناء كللجمع لتختصر طوذلاة  أدكاتو بسيطفكالصرب، كما أ

 لقتل أك صعق راتيد غَت ادلشركع، ؽلارس باستخداـ متفجصىو الصيد بالديناميت، كىو أحد أنواِع اؿ: التفجَت 

 كتؤدم يف كثَت من األحياف نية ىذه ادلمارسات غَت قانوف ىائلة من األمساؾ، ذلك لسهولة مجعها إال أترلموعا

 ؛ على الصيادين، فهي تؤدم إذل احلوادث كاإلصاباتةإذل تدمَت النظاـ اإليكولوجي كتكوف خطر

 من طيور الغراب على الصيد، كذلك من ةيقـو صائدك السمك يف بعض أضلاء العادل بتدريب فصيل: غراب البحر 

  ؛ يف ادلاء مث تنجذب للخارج كتستخرج معها األمساؾ يف أكياسهااخالؿ ربط عنقها لتنطلق غوص

                                                           
مسح اجتماعي اقتصادي حول سكان الصيادين في الجزائر ، في ورشة العمل الدولية حول النهج االجتماعي واالقتصادي للصيد وتربية األحياء المائية والمشاريع   1

 . ، الجزائرMPRHأداة دعم القرار ، : المتكاملة
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 دـ كانوا َيستخدموف ؽ يتجاكز قطرىا ثالثة أمتار كيكوف على أطراؼ الشبكة ثقل ففي اؿة دائرمةىي شبك: السالية

 . عن احلجارة كغالبان تستخدـ يف األماكن الضحلة كالشواطئ كمن ادلتعارؼ عنها صعوبة رمي شباكهاالالرصاص بدم

في الجزائر  قطاع الصيد البحري في التنمية  مساهمة :المطلب الثاني 

  في التنمية في الجزائرأثر تطور أسطول الصيد البحري .1

اإلنتاج الصيدم على مردكدية قوارب الصيد لتقييم   يف التنمية يف اجلزائر يتمثل يف تأثر أثر تطور أسطوؿ الصيد البحرمإف

السياسة االستثمارية لقطاع الصيد البحرم كادلوارد الصيدية يف اجلزائر كأثرىا على التنميػة ادلسػتدامة على القطاع،حيث ؽلكن 

اليت ترتكز على قاعدة البيانات يف قطاع الصيد البحرم كاستخداـ مؤشر تطور مردكدية قوارب صيد ادلتمثلة يف ادلؤشرات األساسية 

 حتليل كل ىذه ادلعطيات ك القواعد األساسية لفهم مدل تأثر االستثمار يف قطاع إذلاليت تتجدد باستمرار ك من ىنا نذىب 

  :الصيد البحرم ك حتليلو بشكل اقتصادم زلض ك نذكر ما يلي  

 قاعدة البيانات في قطاع الصيد البحري 1.1

تركيبة قاعدة البيانات ك اليت تعترب أساس كل ادلعطيات حوؿ الصيد البحرم يف اجلزائر ك ىي أيضا بنك ادلعلومات اخلاص بالصيد 

  :البحرم ك الذم على أساسو تبٌت كل اخلطط التوسعية يف الصيد البحرم ك اليت تتمثل يف 

 أسطول الصيد :أوال N كيتمثل يف إمجارل كحدات الصيد ادلسجلة، حيث يعكس بالدرجػة األكلػى حجػم : في السنة 

االستثمارات القائمة، ىذه األخَتة اليت دتثل حجر الزاكية كأىم أدكات تنمية القطاع  كيقـو ىذا األسػطوؿ بقػنص أك 

  .استخراج ادلوارد البيولوجية اليت تعيش يف ماء البحر كىذا ما يطلق عليو عملية الصيد

 عدد خرجات أسطول الصيد في السنة: ثانيا F :  سنعتمد يف دراستنا على االستبياف االقتصادم االجتماعي الذم

 ،كتبُت أف متوسط عػدد 2013جويلية 20-مام20قامػت بو كزارة الصيد البحرم كادلوارد الصيدية خالؿ الفًتة 

 يصبح عدد اخلرجات بالنسػبة 4 خرجات ؛ إذا افًتضنا أف عدد األسابيع يف الشهر ىو 4يف األسبوع ىو  اخلرجػات 

 1:لقػارب الصيد يف السنة كما يلي

                                                           
إشكالية التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري في و  من دراسة بعنوان 2016ديسمبر  / 05لمجلة الجزائرية للتنمية اإلقتصادية – عدد ا 1 

 .مقاربة ميدانية تحليلية-  األقاليم الساحلية الجزائرية 
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 جهد الصيد :ثالثا E :  إف جهد الصيد يقع يف صلب موضوع اقتصاد كتسيَت مصايد األسػماؾ ؛ كيتمثػل فػي عػدد 

 1:اخلرجات اليت يقـو هبا إمجارل األسطوؿ ادلسجل يف السنة، كما ىو موضح بادلعادلة التالية

 

 

 معينة   كىو عبارة عن حجم ادلوارد ادلصطادة نتيجة شلارسة عملية الصيد خالؿ فتػرة  :اإلنتاج الصيدي السنوي  :رابعا

 .كادلصيد لو عالقة مباشرة جبهد الصيد كحجم ادلخزكف 

 مردودية وحدات الصيد : خامسا Rdt :  تتمثل يف حجم ادلصيد لكل قارب صيد يف اخلرجة الواحدة كادلردكديػة فػي

 قطاع الصيد البحرم ختتلف عنها يف القطاع الصناعي، حيث تعظيمها يتوقف بالدرجة األكذل على حجم األسطوؿ مػن

جهة كعلى من   مقاربة ميدانية حتليلية،إشكالية التنمية ادلستدامة لقطاع الصيد البحرم يف األقاليم الساحلية اجلزائرية

ادلستول البيولوجي األمثل للثركة السمكية من جهة أخرل ؛ كنستطيع يف ىذه احلالة استخداـ مؤشر تطػور مردكدية 

 2:قوارب الصيد كما يلي

 

 اجلزائر باالعتماد علػى العالقػة بػُت متغَتين  يفكؽلكن توضيح أثر االستثمارات على التنمية ادلستدامة لقطاعي السياحة

 .أساسُت كادلتمثالف يف حجم االستثمار انطالقا من أسطوؿ كجهد الصيد من جهة كمردكدية كحدات الصػيد من جهة أخرل

أثر االستثمار على أداء قطاع الصيد البحري في الجزائر   :المطلب الثالث 

 : سنحاكؿ يف ما يلي اإلجابة على التساؤؿ التارل ك ىو تساؤؿ مهم يف حبثنا ىذا 

 ىل يتسبب زيػادة االسػتثمار عن طريق زيادة جهد الصيد بالضركرة يف زيادة اإلنتاج الصيدم؟  

                                                           
1
 . السابقنفس المرجع  

2
  .نفس المرجع  

 01   :  F        4  .4  . 12    192  

(02) E : = H ( N  .  F ) = N.F 

(03) td :  R( Por   .  E ) = P.E 

 R td    F   E , P or  

 

H عدد وحدات الصيد 
N  عدد الخرجات االجابية 
F 192"  تم ذكرها سابقا "

R اإلنتاج في الخرجة 
E كلها  عدد الخرجات  

P  اإلنتاج الكلي  
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 علينا الًتكيز على  ك لالجابة على ىذا التساؤؿ ك فهم عالقة االستثمار جبهد الصيد أك ما يسمى باالنتاج الصيدم

 :البيانات ك التحاليل ك ادلعطيات التالية 

 قاعدة البيانات المعالجة لعدد الوحدات مع اإلنتاج العام  .1

  . كاجلدكؿ ادلوارل يبُت نتػائج سلتلػف احلسػابات كمعاجلة قاعدة البيانات ادلتاحة

 1 إعادة تشكيل قاعدة البيانات ادلعاجلة لعدد الوحدات مع اإلنتاج العاـ للمنتوج الصيدم ك ىو ما يتضح يف اجلدكؿ رقم :أوال

 نتائج معاجلة قاعدة البيانات :(1-2)الجدول رقم 
الوحدة  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  - العملية 

2301 2351 2078 1817 1712 1533 1495  -  N (1 )

خرجة  192 192 192 192 192 192 192  F (2 )

خرجة  287040 294336 328704 348864 398976 451392 441792  E (2(*)1(=)3 )

طن  113157 133623 134320 141528 137108 139459 157021  orP (4 )

خرجة / طن 0.394 0.453 0.408 0.405 0.343 0.308 0.355  tdR (3(/4(= )5 )

الوحدة  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  - العملية 

2624 2780 2758 2563 2480 2641 2443  -  N (1 )

خرجة  192 192 192 192 192 192 192  F (2 )

خرجة  469056 507072 476160 492096 529536 533760 503808  E (2(* )1(=)3 )

طن  148842 142035 130120 95168 104008 108207 102220  orP (4 )

خرجة / طن 0.317 0.280 0.273 0.193 0.196 0.202 0.202  tdR 3(/ 4(= )5 )

 لدراسة الميدانية  انتائج  على باالعتماد  الجزائر، تبسة، صالح الدين قدري جامعة الشيخ العربي التبسي إعداد  من :المصدر

 البحري والصيد الريفية التنمية ،الفالحة وزارة من وبيانات 

 

 تحليل و قراءة للبيانات 

حاكلنا يف اجلدكؿ أعاله تلخيص نتائج معاجلة قاعدة البيانات انطالقا من سلتلف احلسابات، كيتبػُت لنػا مػن اجلدكؿ ادلد ادلتصاعد 

 أم بنسبة زيادة تقدر 2013 خرجػة سنة 503.808 إلػى 2000 خرجة سنة 287.040جلهد الصيد يف اجلزائر، حيث ارتفع من 

 113.157 بعد أف كاف 2013طن سنة  102.220كيف ادلقابل صلد اإلنتاج الصيدم ادلتذبػذب، حيػث كصػل إلػى )%51.75)بػ 

  .ألمر الذم أثر على مردكدية قارب الصيد الواحد %) 9.73 )- ،أم مبعدؿ ظلو سالب قػدر بػػ2000طن سنة 
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 :ؽلكن تلخيص ذلك من خالؿ الشكل التارل: تطور مردودية وحدات الصيد في الجزائر .2

  (2013-2000)اجتاه التطور اخلطي كظلذجة تطور مردكدية كحدات الصيد يف اجلزائر بالنسبة للزمن فػي اجلزائػر الفًتة:(1-2) الشكل رقم

 
 )خرجة/طن) الوحدة                                                                                                                     

 

 ةتنميلا ،ةحالفلا ةرازو نم تانايب ىلع ادعتمالاالجزائر ب،الوادي، الشهيد حمة لخضر   نذير غانية جامعةدادعإ نم المصدر

ي رحبلا ديصالو ةيفيرلا
 

ك مبالحظة الشكل يتبُت لنا من خالؿ الشكل أعاله أف متوسط مردكدية قارب الصيد يف اجلزائر يف تناقص مستمر، حيث أف 

،ىذه النتائج األكلية تبُت عدـ فعالية السياسة  ادلتناقص للمنحٌت صلد أف مردكدية ىذه القوارب يف تناقص مستمر سنة بعد سنة

االستثمارية كأنو ال تقابلها اسػتجابة بالنسبة دلردكدية كحدات الصيد، األمر الذم يطرح إشكالية السياسة االستثمارية ذلذا القطاع 

 ك ىنا نقصد التنمية يف اجلزائر؟، كعليو فػإف صانعي القرار جتاىلوا خصوصيات ادلوارد الصيدية كمكانتها باعتبارىا مواد مشًتكة،

 تفسَت اطلفاض مردكدية أسطوؿ أف حيث كأف جتػاكز ادلسػتول البيولوجي األمثل سيؤدم إذل إنتاج متناقص يف ادلستقبل ، ادلستدامة

الصيد الناتج عن االطلفاض النسيب إلنتاج السمك باجلزائر يقـو على حتليل سلتلف زلددات اإلنتاج ادلتمثلة يف العوامل الطبيعية 

 .احليوية كالعوامل التقنية اخلاصة بأدكات الصيد كاليد العاملة

حيث أف مستول تكوين الصيادين يسمح باسػتخداـ : و تأثرها باالستثمار في الصيد البحرياليد العاملـة   .3

حثوف على تكػوين فػي يبكالشكل ادلوارل يبُت نسبة الصيادين الذين . أدكات كتقنيػات صػيد متطورة، كبالتارل زيادة اإلنتاج

 .رلػاؿ الصػيد البحرم
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 نسبة الصيادين الذين يبحثوف على تكوين يف رلاؿ الصيد البحرم :(2-2)الشكل رقم 
 

 

 و بالتنسيق مع مديرية الصيد البحري لوالية مستغانم ي رحبلا ديصالو ةيفيرلا ةتنميلا ،ةحالفلا ةرازو نم تانايب ىلع ادعتمالاب المصدر

 

من الشكل أعاله نالحظ أف أغلبية ادلسجلُت البحريُت يرغبوف يف احلصوؿ على تكػوين فػي رلػاؿ الصػيد البحرم خاصة 

 % 03.79ك% 78.95 فػي حػُت أهنػا كانػت   %57.98بالنسبة لفئة رباف الصيد الساحلي، حيث كصلت النسبة فيها إذل 

كحسب دراستنا ادليدانيػة تبػُت أف التكوين يف رلاؿ الصيد البحرم يرتكز . بالنسبة لفئيت ادليكانيكيُت كالبحارة الصيادين على التوارل

فقط على اجلانب الكمي، كىذا على حساب نوعية التكوين األمر الذم أثر على سَتكرة كحدة الصيد كإنتاجيتها من جهة كعدـ 

قدرة ىؤالء البحارة على استخداـ معدات ككسائل صيد متطورة يف حاؿ توفرىا من جهة أخرل، كعليو فإف مسؤكلية البحارة 

الصيادين عن الضعف يف إنتاج السمك باجلزائر تبقى مطركحػة، حيث أف التكوين ىو الطريق األصلع لعصرنة القطاع كعليو فالقطاع 

 كإذل سلتلف الًتبصات إلدماج كل ادلستجدات كالتقنيات كالتكنولوجيات جلعل منظومة التكوين يف قطاع كفئحباجة إذل يد عاملة 

 .الصيد البحػرم أكثػر جتاكبػا مػع احتياجات ادلهنيُت كمتطلبات ادليداف

 مع  Une  ApprocheParticipative ىذه النتائج تكشف عن نقطتُت رئيسيتُت؛ األكذل ىي غياب ادلقاربة التشاركية

رجاؿ البحر أك الصيادين ك ادلهنيُت يف عملية اختاذ القرار، كالثانية تتمثل يف ضركرة االستثمار األمثل ك ادلدركس بشكل جيد 

للحفاظ على الثركة البحرية ك دؽلومة االستثمار لتحقيق عائد جيد ك مستمر كما يطالب بذلك الصيادين ك ادلختصُت يف ىذا 

  .اجملاؿ
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لصعوبات التي تواجه االستثمار في الصيد البحري في الجزائر ا  :المطلب الرابع 

 حيث يعترب الصيد ادلفرط كالتلوث حسب رلتمع الصيادين من أىم أسػباب تػدىور :االستغالل المفرط والتلوث .1

: ادلردكد السمكي، كما ىو موضح يف الشكل ادلوارل

  أسباب تدىور ادلردكد السمكي حسب أراء الصيادين: (3-2)الشكل

 

 

 

 

 

 

 نم تانايب ىلع ادعتمالابو المعهد الوطني للبحث و التنمية في الصيد البحري و المنتجات البحرية   من إعداد المصدر

 .2018، دراسة ميدانية سنة ي رحبلا ديصالو ةيفيرلا ةتنميلا ،ةحالفلا ةرازو

 

من ادلستجوبُت اعتربكا أف التلوث ىو أىم أسباب تدىور ادلػردكد السػمكي باجلزائر يف  %81نالحظ من الشكل أعاله أف 

غَت القابلة  (...قػاركرات، أكيػاس بالستيكية)فقط يرجعونو إذل الصيد ادلفرط كعليو فالتلوث من النفايات ادلنزلية  % 5حُت أف 

للتحلل طبيعيا، باإلضافة إذل اخلطر الذم تشكلو الشباؾ ادلفقودة يف البحػر، إذ تتحػوؿ إلػى فخاخ، تعترب أكؿ منافس للصيادين يف 

البحر، حيث أف التلوث مبختلف أنواعو يؤدم إذل اطلفاض ادلستول البيولػوجي األمثل كيف ظل جهد الصيد ادلتزايد أك حىت الثابت 

 .سوؼ نصل إذل مرحلة االستغالؿ ادلفػرط كبالتػارل تػدىور ادلخزكف السمكي

 



 وتربية المائيات في الجزائر         الصيد البحري                   الفصل الثاني                       

 

55 

 1الصعوبات المرتبطة بمعدات الصيد وانعكاساتها على إنتاج السمك بالجزائر .2

إف مستول تطور أدكات كتقنيػات الصيد ادلستعملة يف اجلزائر الزاؿ زلدكدا، إذ غالبا ما يتم االعتماد على كسائل صيد تعاين  

مػن ضػعف مسػتواىا التقٍت كبشكل ال يسمح باستغالؿ كل االحتياطي السمكي ادلوجود باألعماؽ الوعرة كيف ىذا اإلطار صلد أنػو 

ىنػاؾ خلل يف السياسة االستثمارية للقطاع، حيث يتم استخداـ جزء معترب من مردكدية قطاع الصيد البحرم يف اجلزائر حيث صلد 

خاصة االىتالكػات ، األمر الذم أثر على قدرة قوارب الصيد على استغالؿ مصايد جديدة  أف التكاليف ال تؤخذ بعُت االعتبار

من العوائد الصيدية إذل رأمساؿ ادلؤسسة  نسبة  لكن يف حاؿ تدعيم قدرات كحدة الصيد عن طريق رفع جزء،كبعيدة نوعا ما

لتستخدـ يف جتديد كعصرنة قوارب كمعدات الصيد، األمر الذم يسمح ذلم بالصيد يف أماكن أخرل بعيدة نوعا ما، ىذا ما يػؤدم 

 مرات بسبب تضاعف 10يف حُت صلد االستهالؾ الذم تضاعف حبوارل . إذل زيادة اإلنتاج كبالتارل حتسن مردكدية قوارب الصيد

عدد السكاف ؼللق عدـ توافق بُت العرض كالطلب، كؽلكن اعتبار ىذا أحد أسباب الندرة أك االنطباع بالنػدرة بالنسػبة للتطػور 

كبالتارل فإف غياب  .يد بالنسبة لكل قارباالتارؼلي، كذلك بالنسبة ألسطوؿ الصيد الذم تضاعف تقريبا شلا أثر على حجم ادلص

كعليو فإف قطاع . مقاربة تشاركية بُت سلتلف الفاعلُت يف القطاع كمقاربة متعددة التخصصات ىي أىم أسباب النتائج ادلبينة أعاله

 الصيد البحرم يف اجلزائر اليـو ليس حباجة إذل استثمارات إضافية يف قػوارب الصيد لكنو ػلتاج إذل االستثمار يف رأس ادلاؿ البشرم

التكوين، االستثمار يف البحوث فهم أفضل من أجل تسيَت أفضل، التجديد بالنسبة للقوارب كمعدات الصيد، أنظمة ادلتمثل يف 

 .كتقنيات الصيد، إضافة إذل التنقيػب عػن مصػايد أمساؾ جديدة كاستغالذلا

 الصعوبات في التسويق و تضارب أسعار المنتجات البحرية   .3

إف حتليل تطور أسعار السمك باجلزائر ستسمح لنا بالكشف عن إمكانيات : تطور أسعار السمك في الجزائر 3.1

القطاع كقدرتو على مواجهة الطلب على ادلنتجات السمكية كحتديد ادلشاكل ادلختلفة اليت تعًتض السػَت احلسػن 

عند التطرؽ دلسألة تطور أسعار السمك يف اجلزائر خالؿ الزمن، سوؼ ضلاكؿ أف نأخذ . ذلػذا النشاط اإلنتاجي

 .صػورة كاملة عن االجتاه العاـ لتطور أسعار بعض أنواع السمك يف اجلزائر، كما ىو موضح باجلدكؿ ادلوارل

                                                           
اختبارها ومواصفاتها وبنيتها الداخلية في المصايداالقتصاد واإلدارة ، مصايد األسماك البحرية الوطنية ، مركز مصايد األسماك ، مجلة : دراسة بعنوان جهود الصيد  1

 .268269- ص، ELSEVIER  ،1987 ، بصمة 14االقتصاد واإلدارة البيئية 
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 2014فيفرم-2001تطور أسعار بعض أنواع األمساؾ يف اجلزائر للفًتة  :(2-2 )الجدول رقم

 - 2014جانفي 

 2014فيفري 

 - 2013فيفري 

 2014فيفري

 2001فيفري

2014 

فيفري 

2014 

جانفي 

2014 

فيفري 

2013 

 

2001 

 

الوحدة 
 

كغ /د ج  88.16 399.89 397.67 410.78 +365.95 +2.72 +3.30 السردين الطازج 
0.63 - كغ /د ج  607.52 1924.17 1980.23 1967.78 +223.90 +2.27  tteverC eguor
كغ /د ج  462.10 1288.93 1247.29 1311.23 +183.75 +1.73 +5.13  rouget  سمك
3.41 - 7.85 - كغ /د ج  322.26 1088.58 1038.50 1003.09 +211.27 السرير  اسماك
2.78+ 0.04 - كغ /د ج  468.43 1257.63 1223.07 1257.09 +168.36  Merlansسمك 

 .05 ، ص 2014 ، مكتب اإلحصاء الوطٍت ، اجلزائر ، سبتمرب 219، أسعار ادلستهلك ، ادلنشور رقم  ONS: المصدر
 

من الربكتُت الػذم يستهلكو اإلنساف % 16تعترب الثركة السمكية من ادلصادر الرئيسية للغذاء كالربكتُت، حيث أهنا تشكل حوارل 

مليار شخص يستهلكوف الربكتُت من ادلنتجات البحرية كيف ىذا اإلطار يتبُت لنا من خالؿ اجلدكؿ أعاله أف  2كىناؾ أكثر من 

من % 84أسعار األمساؾ يف اجلزائر يف تزايد مستمر، خاصة مسك السردين الػذم يعتبػر السػمك األكؿ بالنسبة للجزائريُت ؽلثل 

 ،أم 2014يف فيفرم  دج410.78 إذل 2001 دج كمتوسط يف سنة 88.16إمجارل ادلنتوج الوطٍت، حيث صلد أنو ارتفع من 

األمر الذم يدفعنا إذل حتليل تكوين ىذه األسعار على طوؿ سلسلة  كىي نسػبة مرتفعػة جدا   %95.365بنسبة زيادة تقدر بػ

 .التسويق للوقوؼ علػى االخػتالالت ادلتواجدة كزلاكلة اقًتاح احللوؿ الالزمة لذلك

الشكل  .يف اجلزائر السردين ، كتطور إنتاج أمساؾ السطح الصغَتة تحليل أسعار اإلنزال للمنتجات البحرية  3.2

 (2013-2001 )ادلوارل يبُت العالقة بُت إنتاج مسك السردين كسعره خالؿ الفًتة

  ىػي سنة األساس2001 باعتبار (2013-2001 )العالقة بُت تطور أسعار مسك السردين كإنتاجو يف اجلزائر :(4-2 )الشكل رقم
 

  

 
ك بالتنسيق مع مديرية الصيد البحرم دلستغازل ك زلطة الصيد البحرم مبستغازل  .  باالعتماد على بيانات من وزارة الصيد البحري:المصدر
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 ىذه ،"سػعر الوكيل"من الشكل أعاله يتبُت لنا التذبذب يف إنتاج مسك السردين كالذم يقابلو ادلد ادلتصاعد لسعره عند اإلنزاؿ

ستهالؾ الفردم، حيث صلد أف السعر يتناسب طرديا مع اإلنتاج يف الكثَت من  االالزيادة كانت ذلا أثار مباشرة على سعر كمستول 

إضافة إذل ذلك فعند مقارنة أسعار اإلنزاؿ مػع   ،السنوات خاصة كأف النهج احملاسيب يعترب غائب لدل كحدات الصيد يف اجلزائر 

بعوامل أخرل خارجة عن قانوف السوؽ ، األمر الذم يبُت أف سعر السمك يتأثر  السعر غالبا األمساؾ للمستهلك، صلدأسػعار بيػع 

، كبالتارل التأثَت سلبا على مستول (سعر االستهالؾ) يسػاىم بنسػبة كبَتة يف ارتفاع أسعاره يف ادلصب (سعر الوكيل)يف ادلنبع 

، سنحاكؿ تقدير تكلفة إنتاج أمساؾ السطح السردين يف (سعر اإلنتاج)كحملاكلػة تقييم سعر السمك يف ادلنبع . االستهالؾ الفردم

اجلزائر، مث حتليػل تكوف األسعار كسلسلة توزيع ادلنتجات الصيدية، كىذا للوقوؼ على أسباب ىذا االرتفاع الكبَت يف األسػعار 

. كحتديػد األطراؼ ادلستفيدة من ىذا االرتفاع

 "السردين" كغ من أسماك السطح الصغيرة 1تحديد تكلفة انتاج  3.3

 كغ 1بناءا على الدراسة ادليدانية كسلتلف البيانػات ادلتحصل عليها من سلتلف ادلديريات كالوزارة الوصية ؽلكن تقدير تكلفة إنتاج 

 :من أمساؾ السطح الصغَتة كمػا ىو موضح يف اجلدكؿ التارل

 ."السردين" كغ من أمساؾ السطح الصغَتة 1تقدير تكلفة إنتاج  :(3-2) الجدول رقم

(5(+ )4(+ )3(+ )2 )
(+1(= )6 )

(5 ) (4 ) (3 ) (2 ) (1 ) الحساب  

إجمالي تكاليف اإلنتاج في 
. الخرجة

ؿ حقوق استغال"" تكاليف أخرى
 "الخ...التطهير ؽ حقو، المخزن

تكلفة الوقود  تكلفة التسويق 
" ؿحصة الوكي"

تكلفة اليد العاملة   
اإلىتالك 

  

خرجة /دج 7537.398 92008.92 8153.19 2000 1444.65 991287.23 (1 )
خرجة /كغ 1030 متوسط االنتاج (2=)

كغ /دج 7.32 89.32 7.91 1.94 1.40 107.89  

%100 %1.29 %1.79 %7.33 %82.78 %6.78  )%( ػ النسب المئوية ل
(3 )

 

 ، 04 ، العدد ، 05 .هنج جترييب ، اجمللة الدكلية لبحوث التنمية ، اجمللد:  جيدرم صالح الدين كشاكور سعيد شوقي ، جتارة األمساؾ كدستور أسعارىا يف اجلزائر:المصدر
. 4215- 4211ص 
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 لمنتجا لیكولا لجملةابائع  ئةزلتجابائع  كلھلمستا

 لمنتجا  لجملةابائع  ئةزلتجابائع  كلھلمستا

 دج كعنػد مقارنتػو بسعر السمك عند 89.107 كغ من مسك السردين يقدر حبوارل 1من اجلدكؿ أعاله يتبُت لنا أف تكلفة إنتاج 

مقارنة بتكلفة اإلنتاج، % 17دج، فإننا صلد أف ىنػاؾ زيػادة تقػدر حبوارل 107.89 كالذم يقدر بػ 2013اإلنزاؿ يف ادلتوسط لسنة 

كىذه النتيجة تساعد .  كىي نسبة مرتفعة ىذا ما يبُت أف ارتفاع السعر يف ادلنبع يؤثر بنسبة كبَتة على سعر االستهالؾ النهائي

على توجيو التدخل العمومي يف رلاؿ تنظيم نشاط الصيد كحتديػد أدكات الرقابة كتنظيم سوؽ السمك يف اجلزائر، خاصة بالنسبة 

 دج، صلد 500 إذل 300لنشاط للوكيل كعند مقارنة تكلفة اإلنتاج كسعر اإلنزاؿ بػثمن بيع ادلنتوج للمستهلك، الذم يًتاكح من 

كل ىذه النتائج تػدفعنا لتحليػل قنوات تسويق ادلوارد الصيدية كحتديد األطراؼ األكثر استفادة من ىذا . أف الفارؽ كبَت جدا

.  االرتفاع يف السعر

السالسل الرئيسية لتوزيع السمك في الجزائر  .4

 :ك ؽلكن أف ظليز بُت ثالث سالسل رئيسية لتوزيع السمك يف اجلزائر

ختتلف قنوات التسويق يف اجلزائر من منطقة ألخرل، لكن تعترب السلسلة الطويلػة أىػم قنػاة لتوزيع ادلنتجات : أوال السلسلة األولى

 .الصيدية يف اجلزائر، كدتيز ىذه السلسلة ادلناطق ذات اإلنتاج ادلتوفر كبشكل منتظم، كىنػاؾ أربعػة متدخلُت يف ىذه السلسلة

 :كؽلكن إغلازىا يف لشكل ادلوارل

  سلسلة ادلتدخلُت(:5-2 )الشكل رقم 

  توثيقات ك حبوث مديرية الصيد البحرم لوالية مستغازل ف ـالمصدر

، ببيع منتجاهتم إذل بائع اجلملة بػ دكف تدخل (الريس أك أحد أفراد الطاقم) يف ىذه احلالة يقـو الصيادكف:ثانيا السلسلة الثانية

. الوكيل ليتم بعد ذلك بيعها إذل جتار التجزئة
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يف   يف عملية تسويق السمك ىناؾ عدة طرؽ، كمن بُت ىذه الطرؽ صلد تسويق منتجات البحر مباشرة :السلسلة الثالثة ثالثا 

 بدكف كسيط جتار "من ادلنتج إذل ادلستهلك" ادلستهلكىذا النوع من السالسل أيضا قد يقـو الصيادين ببيع منتجاهتم مباشرة إلػى 

 les plages)باإلضػافة إلػى شػواطئ  (ادلهيئة كالطبيعيػة )التجزئة، كىذا النوع ليس ىو السائد إال يف بعض مالجئ الصيد 

d’échouage)   كما يلي: الرسو:  

 سلسلة ادلتدخلُت :(6-2)الشكل رقم 

 

  توثيقات ك حبوث مديرية الصيد البحرم لوالية مستغازل ف ـالمصدر

 إف تكوف أسعار السمك يبدأ انطالقا من السعر الذم ػلدده ادلنتج كصوال ،حتليل تكوف أسعار منتجات الصيد البحرم يف اجلزائر

إذل سعر االستهالؾ، مركرا مبجموعة من احللقات ، حيث تكوف ىناؾ ىوامش ربح كتكاليف ناجتة عن عملية توزيع األمساؾ يؤدم 

 .إذل زيادة األسعار النهائية

 :ؽلكن حتديدىا كمايلي: تحديد أسعار المنتجات البحرية .5

 فقط ، ك ىنا تنقص يف حاؿ تدخل الوكيل يصبح السعر ػلدد تقريبا من طرؼ الوكيل: تحديد السعر من قبل المنتج أوال

 .التنافسية يف األسعار ، ك تطغى صورة ادلضاربة ك ترتفع األسعار 

إف تكوف السعر من قبل الوسطاء يعترب ادلرحلة الثانية يف تكوين أسعار السمك بعد حتديػد سعر : تحديد سعر الوسطاء ثانيا

ادلنتج، كيعتمد كسطاء سلسلة التوزيع يف حتديد السعر على تكاليف التسويق كىامش الربح كعموما ؽلكػن أف ظليز بُت حالتُت 

: لتحديد سعر ادلنتج، األكذل يف حالة تدخل الوكيل، كالثانية يف حالة عدـ تدخل الوكيل، كما ىو مبػ ين يف اجلدكؿ ادلوارل

 

 

 

 

 
 

 دایلصا ئةزلتج ابائع كلمستھلا
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طريقة حساب كتكوين أسعار الوسطاء :(7-2)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 198-197  صاجلزائر يف للصيد ادلستدامة للتنمية التخصصات متعدد هنج - السمكية كادلوارد األمساؾ صيد اقتصاديات ، شوقي سعيد شكور: المصدر

 

كعليو فالسعر النهائي للمنتوج يعتمد بدرجة كبَتة على ىامش الربح الذم يأخذه كل من بػائع اجلملػة كبػائع التجزئة من جهة 

كعلى تدخل الوكيل من جهة أخرل، كبالتارل فإف تقنُت النشاطات ادلتعلقة بتوزيع كتسػويق ادلػوارد الصيدية إضفاء صفة الرمسية على 

حيث يكوف ىذا التقنُت على . ىامش الربح بالنسبة للوسطاء، من شأنو ضماف حقوؽ ادلتدخلُت يف عملية تسويق ادلوارد السمكية

أساس سعر الشراء، كىذا ألف ىامش الربح الذم ػلصل عليو الوسيط يف كل حلقة يكوف مبٍت على سعر الشراء ادلنتج من احللقة 

 .اليت تسبقها

إف للوكيل دكر مهم للغاية يف سوؽ السمك، حيث يلتـز بتصريف كميات : أثر تدخل الوكيل على السعر النهائي للمنتوجثالثا 

السمك الواردة إليو من طرؼ مورديو كىو ادلسؤكؿ عن حتديد سعر البيع ككذلك فإف ىوامش الػربح التػي يتحصل عليها سلتلف 

 ستكوف مبنية على سعر بيع ىذا الوكيل لكن فػي اجلزائر صلد الوكيل الذم يكوف يف (بائع اجلملة كبائع التجزئة)الوسطاء اآلخرين 

أغلب األحياف خارج عن القطاع، ىذا ما غلعلو يكتسب صفة التاجر الػذم ال هتمػو االستدامة بالنسبة للنشاط، كإظلا هتمو فقط 
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 2% ودقول اتكلفة

ق یولتساتكلفة 

%7  

رى خ أفتكالی

%1 ك تالھالا 

%7  

 لعاملةاد لیاتكلفة 

%83  

من الدخل اخلاـ % 17 إذل 10كلمة الربح؛ إضافة إذل إعادة استثمار ادلداخيل الكبَتة اليت يتحصل عليهػا من نشاط الصيد من 

كؽلكن أف نوضح أثر تدخل الوكيل على السعر النهائي للمنتج  .خارج القطاع األكرل، األمر الذم يؤثر على دؽلومة نشاط الصيد

 :يف الشكل ادلوارل

  تركيبة تكاليف إنتاج أمساؾ السطح الصغَتة:(8-2 )الشكل رقم

 2015 .2014، نتائج الدراسة الميدانيةادلعهد الوطٍت للبحث ك التنمية يف الصيد البحرم ك ادلنتجات البحرية  ، من إعداد  :المصدر

من تكلفة إنتاج سػمك السردين يف %83 اليد العاملة   تكاليف إف حتليل تركيبة تكاليف إنتاج أمساؾ السطح الصغَتة تبُت لنا أف

 ك ما يشكلونو من  الوكالءتأثَتإضافة إذل  .، كبالتارل التأثَت على السعر النهائي للمنتوجيرفع تكاليف اإلنتاج األمر الذم . السنة

 خاصة يف اجلزائر العاصمة كالغرب اجلزائرم يقومػوف بتقػدمي مساعدات مالية للصيادين ضغط على أسحاب السفن ك ادلشاريع،

األمػر الػذم غلعلهم يقعوف يف تبعية مالية جتاه الوكيل، حيث غلربىم إذل اخلضوع . ادلنتجُت كلتجار اجلملة الذين يتعامل معهم

لشركطو بشكل يسمح لو مبراقبة قنوات تسػويق السمك يف كل من ادلنبع كادلصب، كيصبح بذلك قادرا على التحكم يف عرض 

السمك كتوجيهو بالشػكل الػذم ؼلػدـ مصلحتو بالدرجة األكذل كبالتارل تزداد قوتو كىيمنتو على سوؽ السمك، كيف ظل غياب 

هنػج ادلؤسسػة أك كحػدة اإلنتاج، أصبح السعر احملدد من قبل ادلنتج ال يستجيب للحساب اإلقتصادم، شلا غلعل من ادلنتج شلثال 

 .الصيدية بوكيلو، يكوف لو حسابو كمنطقو االقتصادم اخلاص يف العوائد
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 مساهمة قطاع الصيد البحري في اقتصاد والية مستغانم  : الثانيبحثالم

 قطاع الصيد البحري في والية مستغانم  :المطلب األول

 1إستراتيجية قطاع الصيد البحري في والية مستغانم .1

  :تتمثل إسًتاتيجية قطاع الصيد البحرم بوالية مستغازل يف النقاط األساسية التالية 

  ادلساعلة يف حتقيق األمن الغذائي؛ 

  إحداث مناصب الشغل؛ 

 ترقية ادلنتوج الداخلي؛  

  تشجيع صادرات ادلوارد السمكية؛ 

 ككذا تثبيت  مساعلة يف تثبيت السكاف ك فك العزلة بتشجيع الصيد القارم كزرع ادلسطحات ادلائية يف ادلناطق الداخلية؛

 سكاف ادلناطق الساحلية؛

  ؛(الفالحة، السياحة، الرم)إدماج قطاع الصيد البحرم مع سلتلف القطاعات مثل  

 حتفيز االستثمار الوطٍت كالشراكة األجنبية؛  

  تشجيع البحث العلمي  بالتنسيق باجلامعات كإنشاء مدارس كمعاىد للصيد البحرم؛ 

 تشجيع كمرافقة الشباب على االستثمار يف القطاع . 

 :كتتمثل فيما يلي: 2ؤهالت الوالية في قطاع الصيد البحريم .2

 ؛ كلم 124: طوؿ الشريط الساحلي 

 ؛ 2 كلم2679:   منطقة الصيد   

  ؛(ميناء مستغازل، ميناء سيدم خلضر، ميناء صالمندر) موانئ 03:  عدد موانئ الصيد 

 ؛( غرهبا05 مواقع شرؽ الوالية ك 04)مواقع  09:  عدد مواقع اجلنوح 
                                                           

1
 .نتائج أبحاث و دراسات من إعداد مديرية الصيد البحري لوالية مستغانم  

2
 .نتائج أبحاث و دراسات من إعداد مديرية الصيد البحري لوالية مستغانم  
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 مهٍت 69الكيسية ك   سفينة رلهزة بالشباؾ51سرديٍت،  74 جياب، 45كحدة منها  239: عدد كحدات الصيد 

 ؛صغَت

  ؛(ـ 4,80) كحدات صيد ترفيهي 642 باإلضافة إذل 

 (أغلبهم من فئة الشباب) مهٍت 7355:  عدد رجاؿ البحر. 

، موازاة 2014 منذ سنة  Aquapêche 2020من جهة أخرل تركز ادلديرية العامة للصيد البحرم كتربية ادلائيات يف تنفيذ سلطط  

 بتنصيب اللجنة الوالئية ادلكلفة بًتقية الشغل ك القضاء على 05/11/2018مع ذلك كبعد إشراؼ السيد كارل الوالية بتاريخ 

البطالة بوالية مستغازل، تورل مديرية الصيد البحرم أعلية كبَتة يف تنفيذ ىذه الربامج على ادلستول احمللى ك باخلصوص ملف 

 بنظاـ مرافقة 2011االستثمار الذم يعوؿ عليو يف إحداث مناصب الشغل، ك لعل أحسن مثاؿ على ذلك ىو العمل منذ سنة 

    SAIPA. االستثمار ادلنتج يف شعب الصيد البحرم ك تربية ادلائيات

 1  مونوغرافيا والية مستغانم لقطاع الصيد البحري .3

 اإلنتــــــاج الصيد البحري بالوالية  3.1

: طن لكل أنواع  السمك 7719,468 إذل (أكتوبر– جانفي ) 2018كصل اإلنتاج السمكي لسنة 

  ؛  طن 765,707: السمك األبيض 

  ؛ طن  6669,703 :السمك األزرؽ 

  ؛طن28,190 :القطػػػػػػػػػػػػػػع  

  ؛طن  11,748 :القشريػػػػػػػػات 

  طن244,120  :الرخويػػػػػػػات .  

 من اإلنتاج اإلمجارل ادلنزؿ، تشارؾ كل من سفن  87%     جتػدر اإلشػارة إذل أف السمك األزرؽ ؽلثل النسبة األكرب 

. اجلياب كادلهن الصغَتة يف صيد السمك األزرؽ إضافة إذل السردينيات

 

                                                           
1
 .نتائج أبحاث و دراسات من إعداد مديرية الصيد البحري لوالية مستغانم  
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 االنتاج حسب ادلوقع كالصنف: (9- 2 )الشكل رقم

 
 "مصلحة اإلحصائيات و متابعة التسويق – بحث ميداني "  مديرية الصيد البحري لوالية مستغانم : المصدر

 

 من اإلنتاج اإلمجارل ادلنزؿ، تشارؾ كل من سفن  87%     جتػدر اإلشػارة إذل أف السمك األزرؽ ؽلثل النسبة األكرب 

. اجلياب كادلهن الصغَتة يف صيد السمك األزرؽ إضافة إذل السردينيات
 

 :وهي كالتالي1كمية اإلنتاج حسب مواقع اإلنزال  3.2

 ؛طن 5126,810  :مينػػػػػاء صالمندر 

 ؛ طن 2326,806 :ميناء سيػدم خلضر 

  طن 265,852 :مواقػػػػع اجلنػػػػوح. 

 : كتتلخص يف اجلدكؿ التارل:(إلى غاية شهر أكتوبر) 2018اإلنتاج حسب الموقع و الصنف لسنة 

الكميات حسب ادلوقع كالصنف ( 4-2)  رقمالجدول

 طن:  الوحدة 
" مصلحة اإلحصائيات ك متابعة التسويق – حبث ميداين "  مديرية الصيد البحرم لوالية مستغازل :المصدر 

 

                                                           
1
 .نتائج ابحاث ودراسات من اعداد مديرية الصيد البحري لوالية مستغانم  

الموقع                 ميناء صالمندر ميناء سيدي لخضر مواقع الجنوح المجموع
 الصنف

 السمك األبيض 623,334 0,030 142,343 765,707
 السمك األزرؽ 4289,357 2316,205 64,141 6669,703

 القطع 8,451 10,571 9,168 28,190
 القشريات 11,748 0,000 0,000 11,748

 الرخويات 193,920 0,000 50,200 244,120
 المجموع 5126,810 2326,806 265,852 7719,468
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  االنتاج حسب ادلوقع( :10-2 )الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصلحة اإلحصائيات و متابعة التسويق – بحث ميداني "  مديرية الصيد البحري لوالية مستغانم :ر المصد

 

إذل  من إمجارل إنزاؿ موانئ الوالية، فيما تصل نسبة إنتاج ميناء سيدم خلضر  66 %نسبتويقارب ؽلثل اإلنتاج مبيناء صالمندر ما 

% 30. 

 .  مًت4,80الصغَتة  ، حيث تنشط هبا القوارب04 %عرب سواحل الوالية بنسبة  أما الباقي يأيت من مواقع اجلنوح ادلتواجدة

 1:أسطول الصيد البحري بوالية مستغانم  3.3

:  كحدة صيد تتمثل فيما يلي 239يتكوف أسطوؿ الصيد البحرم لوالية مستغازل من 

  ؛ كحدة45: سفن اجليػػػػػاب 

 ؛ كحدة74: سفن السرديػػػػن 

  ؛ كحدة51: سفن رلهزة بالشباؾ الكيسية 

  كحدة69: ادلهن الصغَتة  .

.  كحدة صيد ترفيو دتارس الصيد على كامل ساحل الوالية642 إضافة إذل

 

 

 

 

                                                           
1
 .مصلحة اإلحصائيات و متابعة التسويق– بحث ميداني " مديرية الصيد البحري لوالية مستغانم   
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:  تطور األسطول على مدى خمس سنوات

تطور االسطوؿ  (:5-2)الجدول رقم 

السنة                   2014 2015 2016 2017 2018
 نوع السفن

 الجياب 41 41 41 46 45
 سفن سردين 83 83 80 80 74
 مهن صغيرة 70 92 112 120 120
 المجموع 194 216 233 246 239
 النزهة 403 403 526 642 642
 المجموع 597 619 759 888 881

 "مصلحة اإلحصائيات و متابعة التسويق – بحث ميداني "  مديرية الصيد البحري لوالية مستغانم : المصدر

 

 التحليل البياني لتطور األسطول البحري  :(11-2)الشكل رقم 

 ل 

 "مصلحة اإلحصائيات ك متابعة التسويق – حبث ميداين "  مديرية الصيد البحرم لوالية مستغازل : المصدر

  
إذل  (2017 )888من  جتدر اإلشارة إذل أف أسطوؿ الصيد يف زيادة ملحوظة من خالؿ اجلدكؿ، لكن نالحظ اطلفاض 

كىذا راجع إذل شطب كحتطيم بعض كحدات كحصوؿ أصحاهبا على رخصة القتناء سفن صيد حبرم جديدة يف  (2018 )881

إطار برنامج جتديد األسطوؿ إضافة إذل حتويل بعض الوحدات إذل كاليات أخرل، كما ؽلكن اإلشارة إذل أف االطلفاض راجع إذل 

 كالذم من شانو رفع ةىذه السنة يف إطار سلتلف أجهزة الدعم يف انتظار دخوؿ باقي ادلشاريع السنة القادـكاحدة دخوؿ كحدة 

 .  عدد كحدات أسطوؿ الصيد البحرم ك إحداث مناصب شغل جديدة

 

  



 وتربية المائيات في الجزائر         الصيد البحري                   الفصل الثاني                       

 

67 

 1 المنشــآت الميـنائيــة بالوالية 3.4

 : وتتضمن االحصائيات التاليةمنشآت مينائية في حالة نشاط -

 ميناء مستغازل
 

  كحدة صيد155: قدرة االستقباؿ(تجارة/صيد)ميناء مزدوج 
 85: مهٍت صغَت-   37: لسرديٍتا-     33:  اجلياب -

 .لًت 75.000 : زلطة ضخ الوقود بسعةباإلضافة إذل 

 ميناء سيدم خلضر
 : كحدة صيد تتمثل فيما يلي 106 قدرات االستقباؿ  للميناء    

 18مهن صغَتة56     -سردين 32   -  جياب  
  .لًت 100.000 : زلطة ضخ الوقود بسعةباإلضافة إذل 

  ميناء صالمندر
 :فيما يلي كحدة صيد تتمثل  205قدرات االستقباؿ للميناء  ميناء الصيد و الترفيه

 33مهن صغَتة85     -  سردين37    -  جياب  
 .لًت 100.000 : زلطة ضخ الوقود بسعة+ 

 : وتتضمن االحصائيات التاليةمنشآت مينائية قيد الدراسة -

 مالحظة ادلشركع القطاع

مديرية األشغاؿ 
 العمومية

دراسة إنشاء ملجأ للصيد مبنطقة حبارة أين كصلت نسبة الدراسة 
100% 

يف انتظار تسجيل ادلشركع كالبدء يف 
 .جتسيده على ارض الواقع

مديرية األشغاؿ 
 العمومية

دراسة إنشاء ميناء للصيد البحرم مبنطقة سيدم العجاؿ بلدية 
. %100خضرة أين كصلت نسبة الدراسة 

يف انتظار تسجيل ادلشركع كالبدء يف 
 .جتسيده على ارض الواقع

 

من خالؿ االحصائيات اليت ىي يف حالة نشاط يف كل من ميناء مستغازل كسيدم خلضر كميناء صالمندر فهي حتتوم 
على كم معترب من اجلياب كالسرديٍت كمهن صغَتة كقدرة االستقباؿ يف ادليناء شلتازة باالضافة اذل زلطة ضخ الوقود اما 
بالنسبة للمنشات اليت ىي قيد الدراسة فتمت الدراسة يف مشركعيناالكؿ انشاء ملجا صيد مبنطقة حبارة كالثاين انشاء 
 .ميناء للصيد البحرم مبنطقة سيدم العجاؿ ككصلت الدراسة فيهما بنسبة مكتملة يف انتظارجتسيده على ارض الواقع

 

 

 

                                                           
1
 .مديرية الصيد البحري لوالية مستغانم مصلحة النشاطات البحرية والمينائية  
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 تربية المائيات بوالية مستغانم   :المطلب الثاني

غلعلها تًتبع على مواقع سلتلفة لًتبية األحياء ادلائية بشىت أنواعها، إف ادلوقع االسًتاتيجي للواجهة البحرية لوالية مستغازل ،   

كادلتمثلة يف  تربية األمساؾ يف األقفاص العائمة، تربية القشريات، تربية األصداؼ، أما على مستول القارم تزخر الوالية 

.  شلا غلعلها مساحات مناسبة   لًتبية أمساؾ ادلياه العذبة)السدكد، احلواجز ادلائية، أحواض السقي للفالحُت(بادلسطحات ادلائية 

 :كمت توضيح ذلك من خالؿ اجلدكؿ التارل:مناطق نشاطات تربية المائيات بالوالية المخصصة لالستثمار .1
 نشاطات تربية ادلائيات :(6-2 )الجدول رقم

 نوع المشروع الموقع البلدية

مساحتها  (ZAA) منطقة نشاطات تربية ادلائيات استيدية
  ار22 ىكتار ك02

دراسة التهيئة منجزة  
.  مزارع تربية أمساؾ حبرية يف األقفاص العائمة08- 
 .  مزارع لًتبية احملار03- 

مشركع سياحي + تربية القشريات   ىكتار2,5شليف 

 ضرخسيدي ل

( ZAA)منطقة نشاطات تربية ادلائيات 
  على مستول ميناء الصيد  البحرم2 ـ2520

دراسة التهيئة منجزة 
 مزرعتُت لًتبية األمساؾ البحرم يف األقفاص العائمة- 
  مزرعة لًتبية احملار- 

 1،25نشاط تربية ادلائيات ذات مساحة  منطقة
مت موافقة كادلصادقة من طرؼ اللجنة الوالئية - الستقطاب ادلشاريع ىكتار

 16/10/2018مكلفة بإختيار ادلواقع 
 ىكتار 9نشاط تربية ادلائيات ذات مساحة  منطقة

 سد كراميس نقمارية
 (مسك الشبوط)الصيد القارم - 
 (ادلياه  العذبة)تربية الشبوط أك البلطي  يف األقفاص العائمة - 

 باإلضافة إذل مسك القط
تربية األمساؾ يف ادلياه العذبة – تربية القشريات حبارة  أوالد بوغالم 

مقطع  فرناكة
  ىكتار4,5-  ىكتار4  

 مشركع سياحي+ تربية القشريات 
 مشركع سياحي+ تربية القشريات 

 2018– مستغازل – مديرية الصيد البحرم – مصلحة تربية ادلائيات يف عرض البحر ك مصلحة متابعة االستثمار المصدر 
 

نالحظ من خالؿ اجلدكؿ التارل يف كل من ىذه البلديات فاف مساحة ادلنطقة اجملسدة دلشركع تربية ادلائيات الباس هبا ككفيلة 
بًتبية انواع سلتلفة من االمساؾ منها القشريات كاحملار كغَتىا باالضافة اذل ادلشاريع السياحية ادلهمة كاليت بدكرىا مشاريع مهمة 

. كمساعلة بصورة ملفتة لالقتصاد
 
 

http://www.wilaya-mostaganem.dz/bientot-en-ligne
http://www.wilaya-mostaganem.dz/bientot-en-ligne


 وتربية المائيات في الجزائر         الصيد البحري                   الفصل الثاني                       

 

69 

 
 

 

 :كيتضح من خالؿ اجلدكؿ التارل توزيع ادلشاريع كالتارل: توزيع مشاريع تربية المائيات .2
  مشاريع تربية ادلائيات(:7-2)الجدول رقم 

 2018– مستغازل – مديرية الصيد البحرم –  مصلحة تربية ادلائيات يف عرض البحر ك مصلحة متابعة االستثمار المصدر
 

كل من بلدية مستغازل كسيدم خلضر ك حسب ادلناطق ادلذكورة يف اجلدكؿ نالحظ مشاريع رلسدة كمستمرة النشاط كحتتوم على 

 .  تربية ادلائيات يف االقفاص العائمة مبختلف انواع المساؾ ادلذكورة
 :من اىم االمتيازات ادلمنوحة نذكر: االمتيازات الممنوحة إلنشاء مزرعة في تربية المائيات .3

باستيديا   (ZAA) منطقة نشاطات تربية المائيات 3.1

 ك رخصة البناء بتاريخ 07/10/2015مزارع لًتبية األمساؾ يف األقفاص العائمة حتصال على مقرر االمتياز بتاريخ 02

  : من اجل التمويل2016 ادللفُت على مستول البنك منذ شهر افريل 10/04/2016

  بتمويل ذايت يف طريق إدتاـ إجراءات من اجل احلصوؿ على 2016لًتبية احملار يف شهر مام  (02)مزرعتُت 

 ؛رخصة البناء

 ؛مشركع لًتبية األمساؾ يف طريق حترير مقرر االمتياز مع أمالؾ الدكلة 

  مشركع لًتبية األمساؾ يف األقفاص مت التأشَت على دراسة اجلدكل من طرؼ ادلركز الوطٍت للبحث كتنمية الصيد

 ؛البحرم كتربية ادلائيات ، يف انتظار دراسة ادللف على مستول اللجنة الوالئية ادلكلفة مبنح االمتياز

 نوع المشروع الموقع البلدية الجهة

انم
ستغ

م
 

 استيدية
 منطقة نشاطات تربية ادلائيات

(ZAA)  22 ىكتار ك02مساحتها 
 ار

دراسة التهيئة منجزة  
 .  مزارع لًتبية احملار03 ك . مزارع تربية أمساؾ حبرية يف األقفاص العائمة08- 

ضر
 لخ

دي
سي

 

سيدي 
 لخضر

منطقة نشاطات تربية ادلائيات  
 ار على مستول ميناء الصيد البحرم 25

دراسة التهيئة منجزة 
  مزرعة لًتبية احملار + مزرعتُت لًتبية األمساؾ البحرم يف األقفاص العائمة- 

منطقة 
 الشرقية 

 سد كرادةك سد كراميس 
 (مسك الشبوط)الصيد القارم - 
 (ادلياه العذبة)تربية الشبوط أك البلطي  يف األقفاص العائمة - 

 سد شليف الصور

 (مسك الشبوط)الصيد القارم - 
 (ادلياه العذبة)تربية الشبوط أكالبلطي  يف األقفاص العائمة - 
. مركز صيد قارم زلتمل إصلازه- 
 . مزرعة تربية أمساؾ البلطي كالسنور يف ادلياه العذبة- 
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  مشركع لًتبية احملار دل يتم التأشَت على دراسة اجلدكل من طرؼ ادلركز الوطٍت للبحث كتنمية الصيد البحرم

 ؛كتربية ادلائيات ، يف انتظار رفع التحفظات من طرؼ ادلعٍت

 03 كىي يف الطريق التأشَت على دراسة 2016 ملفات لًتبية األمساؾ يف األقفاص مت كضعها يف شهر نوفمرب 

 .اجلدكل من طرؼ ادلركز الوطٍت للبحث كتنمية الصيد البحرم كتربية ادلائيات 

ؽلكن توضيح التنسيق : التنسيق القطاعي لقطاع الصيد البحري مع باقي القطاعات لتنمية االستثمار .4

  :ادلعتمد لقطاع الصيد البحرم مع باقيقطاعات التنمية يف اجلدكؿ ادلوارل

  التنسيق القطاعي للصيد البحرم كباقي القطاعات(:8-2)الجدول رقم 
مالحظات التدخل  مجالالقطاع 

 تسيَت مؤسسة

 الصيد موانئء

البحرم 

.  متابعة ادلشاريع االستثمارية على مستول موانئ الصيد البحرم يف إطار ادلخطط االستعجارل -
معاجلة عدة ملفات ختص سلطط الرسو على مستول موانئ الصيد، تسيَت أسواؽ اجلملة - 

  منتوجات الصيد البحرم

اجتماعات  عدة
 

السواحل  حراس
األسبوع  يف خرجات 05 اذل 20 مبعدؿ البحرم الصيد لسفن السنول التفتيش يف ادلشاركة-
احلمراء؛  التونة صيد سفن ؼلص فيما التفتيش يف ادلشاركة -
  .البيولوجية الراحة فًتة متابعة-

 

  ادلنتوج صحة مراقبة-الفالحة 
  بالسمك السقي أحواض إستزراع-

 

التجارة 
 البالستيكية الصناديق بإستعماؿ ادلتعلق القانوف تطبيق متابعة-
 السفن ألصحاب التجارية السجالت-
للوكالء  التجارية الوثائق بعض شرح-

 

ادلائية  ادلوارد
 اآلبار حفر رخص-
السدكد  يف ادلائية ادلسطحات إستزراع-

 

 خلضر سيدم مبيناء الًتمل مشكل متابعة-العمومية  األشغاؿ
ببحارة  الرسو كشاطيء العجاؿ بسيدم ميناء بإصلاز ادلتعلقة الدراسة مناقشة-

 

البيئة 
 ادلصنفة ادلؤسسات كالتفتيش ادلراقبة-
 البحرية  البيئة مراقبة-

الصحة 
 1231 على الفحوصات إجراء  ادلهنيُت لفائدة العمل طب-

 2018 سنة حبار
 ادلائيات  تربية مزارع إلنشاء اإلمتياز مقررات على للحصوؿ التنسيق-الدكلة  امالؾ

الدعم  ككاالت
(ANGEM-

ANSEJ-
CNAC )

الشباب  لفائدة البحرم الصيد قوارب إقتناء مشاريع دتويل متابعة-
السمك  بيع مقطورات إقتناء-
القطاع؛  مشاريع دتويل قصد الريفية كالتنمية الفالحة بنك لدل تدخل-
  قضائيا ادلتابعة االقتصادم لربنامج االستثمارية ادلشاريع ؼلص فيما الفالحة بنك مع التنسيق -

مشركع  52-
مقطورة  14-
ادلائيات  كتربية الصيد قوارب-
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 الوالئية اللجنة

اإلمتياز  مبنح ادلكلفة
ادلائيات  تربية مشاريع ملفات دراسة

 

العلمي  البحث

 التأشَت أجل من ببومساعيل ادلائيات كتربية البحرم الصيد يف للبحث الوطٍت ادلركز مع التنسيق-

. اجلدكل دراسة على
 البحرم الصيد قطاع يف كالبحث دراسات تسجيل أجل من مستغازل جامعة مع التنسيق-

ادلائيات  كتربية

 

 2018– مستغازل – مديرية الصيد البحرم – زلطة مستغازل البحرية -  مصلحة تربية ادلائيات يف عرض البحر ك مصلحة متابعة االستثمارالمصدر
 

من خالؿ اجلدكؿ ككل ما ؽلكن مالحظتو ىو انو يوجد تناسق كانسجاـ بُت سلتلف ادلديريات كقطاع الصيد البحرم فكل من 
قطاعات اختصاص معُت يهدؼ اذل تنمية االستثمار كخاصة يف قطاع الصيد البحرم فهناؾ تكامل من كل النواحي كيتمثل ذلك 

. يف كل من ادلراقبة كادلتبعة كادلشاركة كادلعاجلة كالدراسة كغَتىا من ادلهاـ كاجلهوذ ادلبذكلة لنجاح ىذا القطاع
  

تتلخص اسًتاتيجية القطاع يف ادلستقبل يف :إستراتيجية القطاع مستقبال في مجال االستثمار في تربية المائيات .5

  :رلاؿ االستثمار فيما يلي

  ختصيص مواقع الرسو اخلاصة مبستثمرين يف رلاؿ تربية ادلائيات؛ 

 ؛خلق مناصب شغل مباشرة كغَت مباشرة 

  ؛حتفيز ك تشجيع االستثمار يف سلتلف شعب الصيد البحرم 

 رفع إنتاج الصيد القارم كتربية ادلائيات مدرلة بالفالحة؛  

  مواقع تربية ادلائيات، )على مستول الوالية  (األحواض، األقفاص العائمة)إنشاء مشاريع تربية األمساؾ ادلياه العذبة كالبحرية

 ؛(ادلسطحات ادلائية

 ؛إدراج كل من سد كرادة ضمن السدكد القابلة لالستغالؿ  مع  حوض يف السنة؛ 50مبعدؿ  زيادة استزراع أحواض السقي 

  (البحرية، ادلياه العذبة)إنشاء نقاط بيع أمساؾ تربية ادلائيات. 
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 المحفزات االستثمارية في قطاع الصيد البحري بوالية مستغانم  : المطلب الثالث

من خالؿ اجلدكؿ التارل نربز كل من عدد ادلنشات كعدد :تعداد المؤسسات اإلقتصادية العمومية والخاصة .1

 .مناصب الشغل ككل حسب طبيعة ادلؤسسة

 جدكؿ توضيحي دلنشات دعم االنتاج الصيدم بوالية مستغازل : (9-2)اجلدكؿ رقم 

 مناصبد عد العدد طبيعة المؤسسة 
 الشغل

 المالحظات

 منشػآت دعػم اإلنتاج 

تعمل حسب الطلب  35 02 كرشة صناعة كصيانة السفن
  60 02 كحدة صناعة الصناديق البالستيكية

  18 05 مصانع الثلج
  06 07  نفق التجميدغرؼ التربيد،

  06 03زلطة التموين بالوقود 
  19 01 كحدات ادلعاجلة كالتصدير

مسمكة سيدم خلضر   280 02مسمكة البيع باجلملة 

  تربية ادلائيات
  12 02 تربية احملار

  42 01 تربية األمساؾ يف األقفاص العائمة 
 أسطول

الصيدالبحري 
  6079 كحدة صيد 881سفن الصيد البحرم النشطة  

 وحدة 881 + 25/ المجموع  
صيد 

6557  

 2018– مستغازل – مديرية الصيد البحرم –  مصلحة متابعة االستثمار المصدر

خالؿ اجلدكؿ نالحظ كل من منشات دعم االنتاج كتربية ادلائيات كاسطوؿ الصيد البحرم ككل منها تتيح مناصب من 

. شغل ال باس هباحسب طبيعة كل مؤسسة
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ؽلكن تلخيصها من خالؿ اجلدكؿ :CNAC – ANSEJ :وضعية المؤسسات المصغرة الممولة التي هي حيز النشاط 

 :التارل

 CNAC - ANSEJ :مؤسسات ادلصغرة ادلمولة اليت ىي حيز النشاطادلشاريع ادلنجزة لل :(10-2)اجلدكؿ رقم
 عدد مناصب الشغل جهاز الدعم  العدد طبيعة المشروع 

المشاريع المنجزة  
2011 - 2018 

 ANSEJ/ CNAC 36 03 سفن السردين
سفن صيد حبرم تستعمل 

 2500شباؾ كيسية صغَتة 
51 ANSEJ / CNAC 561 

 ANSEJ / CNAC 100 10  مًت7مهن صغَتة من 

 CNAC 10 01 مًت 4,8مهن صغَتة المشاريع المنجزة 

 ANSEJ / CNAC 707 65/ المجموع 

 2018– مستغازل – مديرية الصيد البحرم –  مصلحة متابعة االستثمار المصدر

 كمن بُت ادلشاريع ادلنجزة ككاف العدد كما ىو  ANSEJ-CNACمن خالؿ اجلدكؿ نالحظ إف ادلستفدين يف إطار 

موضح يف اجلدكؿ حسب طبيعة النشاط ككانت لو األعلية البالغة من خالؿ توفَت عدد معترب من مناصب شغل ما 

 .يساىم يف اطلفاض نسبة البطالة

 (طلبات العمل وعروض العمل)متغيرات سوق الشغل المحلي  .2

لقد ساعلت الدكلة مبجهود إنفاقي كبَت من خالؿ برنارلي اإلنعاش االقتصادم كدعم النمو يف القضاء على شبح البطالة 

ككانت فًتة الرخاء ادلارل اليت يعرفها االقتصاد الوطٍت بسبب الظركؼ الدكلية كاحمللية ادلساعدة، أدت بربنارلي اإلنعاش االقتصادم 

 .ختفيض معدؿ البطالة رغم بعض النقائصبكدعم النمو بتحقيق نتائج إغلابية 

 

 : ؽلكن تلخيص طلبات العمل كعركض العمل على مستول قطاع الصيد البحرم كما ىو مبُت يف اجلداكؿ التالية
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 عركض العمل على مستول قطاع الصيد البحرم ( :11-2)الجدول رقم

عدد مناصب  العدد طبيعة المشروع
 الشغل

 المالحظات طار التمويلإ

 / ذايت 14 01كحدات ادلعاجلة كالتصدير يف طور االصلاز 
 / ذايت 80 01مسمكة البيع باجلملة يف طور النشاط 

 / / 700 / 2018عدد ادلسجلُت يف ادلكونُت ك إطار التكوين لسنة 

 / ANSEJ،  ذايت 175 15  مًت7لسفن الصيد البحرم أكثر من  مشاريع يف طور االصلاز

 / ANGEM 24 12 مًت 4,8ادلشاريع قيد الدراسة للمهن صغَتة 
 / ANGEM 14 14 ادلشاريع قيد الدراسة دلقطورات بيع السمك

 / ذاتي، بنكي 401 13 مشاريع تربية ادلائيات يف طور االصلاز
 / ذاتي، بنكي 100 06 مشاريع تربية ادلائيات قيد الدراسة اإلصلاز

 //  1508 62المجموع 
 2018– مستغازل – مديرية الصيد البحرم –  مصلحة متابعة االستثمار  المصدر.

 

يبُت اجلدكؿ اعاله كل ادلشاريع ادلستفيدة يف اطار التمةيل كما توفره من مناصب شغل باالضافة اذل تفاصيل ادلشارع كعددىا 
 .حسب طبيعة النشاط

المشاريع الممولة في إطار ترقية اإلستثمار  .3

مجيع مشاريع تربية ادلائيات ادلذكورة سابقا يتم دتويلها عن طريق الوكالة الوطنية لًتقية االستثمار، كما يوجد مشركع يف طور 

االصلاز ك ادلتمثل يف اقتناء سفينة لصيد التونة احلمراء استفاد صاحب ادلشركع من امتيازات ىذه الوكالة، ك يوجد مشركع اقتناء 

. سفينة صيد حبرم رلهزة بشباؾ كيسية صغَتة يف طور االصلاز، استفاد صاحب ىذا ادلشركع من امتيازات ىذه الوكالة أيضا

  لخلق اليد العاملة قطاع الصيد البحريمرافقة المستثمرين في  .4

يف ىذا اإلطار تضػع مديػرية الصيد البحرم كادلوارد الصيدية  أياـ األسبوع  يف تصرؼ ادلواطنُت كخاصة ادلستثمرين على 

مستول سلتلف ادلصاحل كتقدمي ذلم كل التسهيالت إلصلاز مشاريعهم مع مرافقتهم يف كل مراحل االستثمار من تاريخ إيداع 

حىت احلصوؿ على الرخصة أك االمتياز، باإلضافة إذل ادلرافقة عرب سلتلف القطاعات على مستول احمللي كادلركزم   (طلب- ادللف)

 :ك لإلعطاء حصيلة كاملة  للتشغيل يف قطاع الصيد البحرم ؽلكن تلخيص ذلك يف اجلدكؿ التارل
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  حصيلة التشغيل يف قطاع الصيد البحرم(:12-2)الجدول رقم 

عدد مناصب  العدد طبيعة المشروع
 الشغل

 المالحظات إطار التمويل

 / ANSEJ-  ذايت 35 02  كرشة صناعة كصيانة السفن
 / ذايت 60 02  كحدة صناعة الصناديق البالستيكية

 / ANSEJ-  ذايت 18 05  مصانع الثلج
 / ذايت 06 07  غرؼ التربيد

 / ذايت 19 01 كحدات ادلعاجلة كالتصدير
 / ذايت 06 03  زلطة التموين بالوقود

 / ذايت 200 01مسمكة البيع باجلملة يف حالة نشاط 
 / / 6079 كحدة صيد881عدد ادلسجلُت البحريُت 

 / ANSEJ  - CNA 758 65  مًت7ادلشاريع ادلنجزة لسفن الصيد أكثر من 
 / ANGEM 28 14 مًت 4,8ادلشاريع ادلنجزة مهن صغَتة   

 / ANGEM 11 11 ادلشاريع ادلنجزة دلقطورات بيع السمك
 / ذايت 54 03 مشاريع تربية ادلائيات ادلنجزة

 /ذايت  10 01الصيد القارم 
 / / 7284 /المجموع 

 2018– مستغانم – مديرية الصيد البحري – المصدر مصلحة متابعة االستثمار باالضافة الى محطة الصيد البحري 
 

 .7284قدر الفئة الشغيلة النشيطة بالوالية لقطاع الصيد البحرم بالنسبة للمشاريع ادلنتجة  ك اليت ىي يف حالة نشاط بػ ت
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 خالصة

 من القطاعات األساسية اليت تعوؿ عليها الدكلة يف رلاؿ التنوع االقتصادم ك الصيد البحرم كتربية ادلائياتيعنرب قطاع 

اخلركج من سياسة الريع البًتكرل ، اذ ك من خالؿ توسعنا يف حبثنا ىذا كجدنا أف ىذا القطاع احليوم قد شهد تراجعا كبَتا يف 

السنوات ادلاضية، ك أف الدكلة دل تعطو االىتماـ الكايف ك الالـز على خالؼ دكؿ حبر األبيض ادلتوسط ك الدكؿ العربية ك 

األكركبية اليت أصبح قطاع الصيد البحرم لديها ؽلثل أحد أىم الركائز االقتصادية ك البدائل االستثمارية ادلنتجة، ك من ىنا كاف 

لزاما اختاذ إجراءات ك رؤية كاضحة ادلعادل من خالؿ رسم مسار جديد يف رلاؿ التسيَت ك التطوير ك ظلو ىذا القطاع احليوم 

 مردكدية كبَتة تغطي نسبة ذاتتعترب تربية ادلائيات يف مستغازل مشاريع مهمة إلعطاء نفس جديد لو، أما على ادلستول احمللي ؼ

 رلهودات امتيازات اليت دتنحها الدكلة ذلدا النوع لتشجيع عملية االستثمار فيها، فبفضل إذل باإلضافةمعتربة من الناتج احمللي 

ايت يف ذالدكلة كالسياسة ادلنتهجة يف دعم ادلستثمرين جعل اجلزائر حتقق قفزة ناجحة اليت تطمح من خالذلا بتحقيق اكتفاء 

كلكن كبالرغم من كل اجلهود ادلبذكلة إال أف رلتمع الصيادين الزالوا يعػانوف مػن ضػعف مردكدية كحدات الصيد بسبب ، السمك

 مقارنة ببعض الدكؿ اليت دتتلك نفس اإلمكانيات ادلتوفرة يف اجلزائر ك اليت أصبحت رائدة يف ىذا الضعف النسيب إلنتاج السمك،

 ىذا األخَت الذم غلد تفسَته يف عناصر عديدة خاصة ما ىو مرتبط بوسائل كإمكانيات الصيد ادلادية ادلتاحة يف قطاع اجملاؿ،

، األمر الذم يستدعي بذؿ ادلزيػد من اجلهود من (األدكات، التجهيزات كاذلياكل الضركرية دلمارسة نشاط الصيد) الصيد البحرم

 ، كما  من خالؿ االستثمار بكفاءة ك ادلسمى باالستثمار الدائم ك الفعاؿأجل حتسُت مستول اإلنتاج يف حدكد ما ىو متاح

يف ىذا اإلطار، فإف . يسػتدعي مػن جهة أخرل العمل على تطوير حجم اإلنتاج من خالؿ البحث عن مصادر إنتاج جديدة

التكػوين، التجديػد، مع األخذ بعُت االعتبار النقاط األساسية يف االستثمار كػاالسػتثمار يف قطاع الصيد البحرم يبقى ضركرم، 

 اخل...تقنيات الكشف كالصيد
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      تمهيد

يعد نشاط الصيد البحرم من أقدـ النشاطات اإلنتاجية اليت مارسها اإلنساف بغية إشباع حاجاتو الغذائية، فوسائل  

 آلالؼ القطاؼ كصيد اغبيوانات، يعود بذا النشاط، إذل جاف قالصيد البدائية اؼبكتشفة يف مناطق عديدة من العادل تبُت بظهور

 .  السنُت، كبزمن طويل قبل ظهور النشاط الزراعي

،نشاطا حرفيا يستعمل أدكات صيد بدائية  بذا الظهور اؼببكر بقي نشاط الصيد البحرم، إذل عهد قرمق كبالرغم من

دل يبدأ باستعماؿ قوة الدفع  ثير، حيثالقطاعات األخرل اليت عرفت تطورا أسرع بك سنوعا من الركود على عك شكيعي

  ك1770 األخرل إذل الفًتة اؼبمتدة ما بُت  يف القطاعات اآللةيف حُت تعود بداية استعماؿ  ،1894 اؼبيكانيكية فيو إال سنة

األصوات، مع بداية اػبمسينات من القرف العشرين تنادم بضركرة ترشيد استغالؿ  ضذه اؼبستجدات تعالت بعق كيف ظل .1972

أصبح نشاط  ثير من البلداف السيما البلداف النامية، حيث يف ؾلألظباؾية االقتصادية ىم كبذلك تزايدت األ.ركات السمكيةثاؿ

ذا األخَت الذم يعترب شرطا ضركريا كعامال قاما للغذاء كالتشغيل كالنقد األجنيب، ق الصيد البحرم يف هناية التسعينات مصدرا

 .أساسيا يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية للدكؿ ذات اؼبوارد احملدكدة

أدكارا غذائية، اقتصادية كاجتماعية متعددة  بية بالغة، إذ يلعىميكتسي قطاع الصيد البحرم كتربية اؼبائيات أحيث 

ا قينة متجددة، إذا ما أحسن تقديرٍب ركات طبيعيةث كمعتربة على غرار بقية القطاعات االقتصادية األخرل، بفضل ما يكنز من

 .اره كأبلغتو مكانة رائدة يف اقتصاد الوطنق كازدالرقيكرشد استغالؽبا كسخر ؽبا اإلمكانيات اؼبادية كالبشرية الضركرية، حققت 

،فهو عبارة عن ؾبموعة اقتصادية ذات  جكذبدر اإلشارة إذل أف قطاع الصيد البحرم ال ينحصر فقط يف عمليات اإلنتا

ذا النشاط اإلنتاجي يستخدـ ق ، فمن ناحية قبد أف األخرل القطاعات االقتصادية ضتنظيم داخلي ؽبا ارتباطات خارجية مع بع

 ثؿ العمل، األعماؽ البحرية كلواـز الصيد اؼبختلفة كذلك ضمن كحدات إنتاجية تتميز عن بعضها من حيثـ جعوامل إنتا

ف قطاع الصيد البحرم يقيم عالقات مع اؾباالت عملها ككسائلها اإلنتاجية إضافة إذل نوع منتجاهتا، أما على الصعيد اػبارجي، ؼ

ناؾ كرشات بناء السفن، كرشات اؼبيكانيك كالتصليح، مصانع أدكات الصيد اؼبختلفة، كمعامل ق الصناعات، ففي منبعو ضبع

، بينما قبد يف مصبو أسواؽ بيع السمك، مصانع التصبَت، التمليح، التدخُت، التجميد كربويل نفايات السمك إضافة ...اعبليد

 .اخل...إذل النقل اؼبربد
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 "الغذائية-الصناعات الصيدية"قطاع الصيد البحرم كاليت تشكل ما يسمى بػ بة الصناعات اليت تقع دبصىمكتبقى مسا

(Les alimentaire- halieu industries )النهائي، خاصة يف البلداف اؼبتخلفة كمن  جؿبدكدة يف إضفاء قيمة مضافة للمنتو

 تبقى  القطاعذاق مار يفث، فبا جيعل االستضعيفة للغاية دينة الصناعة على قطاع الصيد البحرم ق ك ما يعٍت أفقبينها اعبزائر، ك

 .ضعيفة كال ترقى إذل اؼبستول الذم كصلتو الصناعات الزراعية اؼبضمار خصبا فتيا يفتح ذراعيو الستقباؿ من خيدمو كينشط فيو

دكف  " خاصة تربية األسماك"  ك تربية اؼبائيات ذا اؼبقاـ أف دراستنا سوؼ تقتصر على نشاط الصيدق كنشَت يف

التكييف، النقل، )أك البعدية  (بناء تصليح السفن، سبوين بالعتاد كذبهيزات الصيد)النشاطات اؼبرتبطة بو سواء القبلية منها 

مار اليت يتضمنها القانوف التجارم كقانوف ث العامة اؼبتعلقة باالستألحكاـمارية فيها ث، كاليت زبضع اؼبشاريع االست...(التحويل

، ك سنركز على االستثمار يف تربية اؼبائيات باعتباره نشاط استثمارم يشهد تطورا كبَتا ك زطبا استثماريا عاليا يف قطاع مار ثاالست

 .الصيد البحرم

دراسة حالة االستثمار يف  يف الشق التطبيقي إذل  تطرقنا يف ىذا البحث ،حيثسعيا منا الستكماؿ اعبانب النظرم  ك 

كبالتارل كمن خالؿ كاؼبوارد الصيدية لوالية مستغازل اؼبوارد اؼبائية دبا فيها الصيد البحرم كتربية اؼبائيات يف مديرية الصيد البحرم 

  :إذل مبحثُت أساسيُت ك مها  ىذا الفصل التطبيقي سنتطرؽ 

  . لوالية مستغازلعموميات حوؿ مديرية الصيد البحرم كاؼبوارد الصيدية: األول المبحث 

 .االستثمار يف ؾباؿ الصيد البحرم كتربية اؼبائيات يف مديرية الصيد البحرم كتربية اؼبائيات : المبحث الثاني

بنيات  كلم ك موارد طبيعية حبرية ىامة جدا ك أيضا 120ل شريط ساحلي ىاـ يفوؽ  كالية مستغازل تتوفر علكحيث أف       

 إدارهتا مديرية الصيد البحرم ك اؼبوارد الصيدية لوالية مستغازل ك ذلك بالتنسيق مع  يشرؼ على،ربتية ساحلية يف مستول جيد

كسعيا منها إذل  التموقع ك ىذا ضمن الشراكة الفاعلة يف إنتاج الثركة ك خلق مردكدية على االقتصاد الوطٍت ، فاعلوف خواص 

 كالية مستغازل صبلة من التدابَت اؽبادفة إذل تعزيز عالقتها باؼبستثمرين كمرافقتهم يف أعدتكمفًتؽ اسًتاتيجي بُت كاليات الوطن 

. ىذا اجملاؿ
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فاف اغبكومة    ك بالنظر إذل األمهية البالغة اليت يكتسيها قطاع الصيد البحرم ك تربية اؼبائيات يف االقتصاد الوطٍت،   

يتميز إذ .  بُت آليات اإلنتاج ك الثركة اؼبستدامة اعبزائرية تلتـز بتطوير قطاع تربية اؼبائيات بطريقة مستدامة لتحقيق توازف أفضل

 ، كذلك عن طريق خلق فرص عمل الوطٍتقتصاد االقطاع صيد األظباؾ بطابع اسًتاتيجي نظرنا لقدرتو على اؼبساعدة يف إنعاش 

يتمثل يف إف البعد التشغيلي إلسًتاتيجية القطاع يف اؼبرحلة األكذل . كاغبفاظ عليها يف قطاع قابل لالستمرار اجتماعينا كاقتصادينا

من " د القطاع باألدكات التنظيمية كالتشغيلية الالزمة لبدء ديناميكية تنمية مستدامة كحديثة كفعالة القتصاد تربية األحياء اؼبائيةمتزك

. "خالؿ إجياد كل التسهيالت الالزمة للمستثمرين ك خلق جو استثمارم يتماشى مع نظرة اغبكومة يف تطوير ىذا القطاع اغبيوم 

  2015 ك 2010  يف الفًتة بُتمن ناحية أخرل ، كانت اؼبرحلة الثانية من اإلسًتاتيجية تتمثل يف مواصلة العمل الذم ًب تنفيذه

من أجل اؼبسامهة يف تعزيز األمن الغذائي كاحملافظة على الوظائف  لصاحل إعادة تنظيم أنشطة تربية األحياء اؼبائية كتنميتها اؼبستدامة

تبع قطاع الصيد كتربية األحياء اؼبائية  يف إطار الربنامج اغبكومي لتعزيز اقتصاد البلد م. كخلقها ، ككذلك تنمية االقتصاد اؼبنتج

   Aquapêche خطة"كفقنا ؼبنهج مستقبلي ًب رفضو يف فًتة جديدة  ، 2019-2015 ؿباكر األكلوية لفًتة اػبمس سنوات

سيتم تكثيف جهود رفع مستول كسائل اإلنتاج كالدعم اليت ينشرىا القطاع هبدؼ زيادة اإلنتاج الوطٍت لالستزراع حيث . "2020

 االستزراع اؼبائي ، إذل زيادة فرعيف ، " Aquapêche 2020 خطة"هتدؼ . اؼبائي من خالؿ االستثمار اػباص كدعم الدكلة

كظيفة  كاليت ستضاؼ إليها االستزراع اؼبائي  10.000 طن كخلق أكثر من 80.000 إنتاج صناعات االستزراع اؼبائي البحرم إذل

 التدابَت اليت ازبذىا القطاع لدعم تنمية االستثمار اإلنتاجإذ أف .كظيفة 20.000 طن من اإلنتاج كخلق 20.000 يف اؼبياه العذبة

كتنفيذ مشاريع استزراع أظباؾ األقفاص العائمة على مستول البحر تكثيف تربية األظباؾ يف ستتمثل يف  من خالؿ اؼبستثمرين 

  .اؼبياه العذبة ، ككذلك تطوير االستزراع اؼبائي اؼبتكامل يف الريف كاعبنوب اعبزائرم

ة مسبتاز كال    ىذا كلو يرتقي بوالية مستغازل اذل مصاؼ الواليات النموذجية اليت تليب ىذا الطرح يف االستثمار إذ    

كلم ك ىذا ابتداء من مصب اؼبقطع غربا إذل غاية كاب نقراكة  124,5 بػ مستغازل خبصوصية الساحل اؼبمتد على مسافة تقدر

 ك تقدر طن 25.000 ة اغبية اؼبخزنة يف الساحلمركة السمك بالثو ²كلم 2679 مساحة منطقة الصيد البحرم تقدر بػ،شرقا

 جيعل الوالية سبلك ثركة ظبكية فباطن مع امتداد الساحل اؼبستغامني ك تنوع يف موارده البحرية، 75.000 :الكتلة اإلصبالية اغبية

.   على اؼبستول احمللي ك الوالئي   االقتصادية ك االجتماعيةللتنميةإنتاجية كامنة ك ذبعل قطاع الصيد البحرم ؿبرؾ حقيقي 
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  :ك للدخوؿ مباشرة يف اعبانب التطبيقي نقدـ بعض التعريفات 

  لوالية مستغانمعموميات حول مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية: األولالمبحث 

  لوالية مستغانم" والموارد الصيديةمديرية الصيد البحري "التعريف بالمؤسسة  1- 1:

 ديسمرب سنة 10 اؼبوافق ؿ 1422 رمضاف   25 أنشأت مديرية الصيد البحرم بقرار كزارم مشًتؾ مؤرخ يف 

تنظيم مديريات الصيد البحرم كاؼبوارد الصيدية يف الواليات اؼبعنية كالتنظيم اؼبعموؿ بو كسَتىا  اؼبتضمن 2001

 ؛كتسيَتىا

 2001 مام 22 اؼبوافق ؿ 1422  صفر عاـ 28 مؤرخ يف 135_ 01  أنشأت دبقتضى مرسـو تنفيذم رقم 

 10 مديرية ساحلية ك 14 مديرية منها 24 على اؼبستول الوطٍت يوجد،اؼبعموؿ بو كسَتىا الذم حيدد التنظيم

 ؛داخلية

  ؛ مدافع اعبزائر العاصمة 4خيضعوف لوزارة الصيد البحرم كاؼبنتجات البحرية مقر الوزارة شارع 

  دبقتضى قرار كزارم 2001 أنشأت سنة مستغازل_مديرية الصيد البحرم لوالية مستغازل اغبي االدارم صالمندر 

 .اؼبذكور أعاله
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   الهيكل التنظيمي لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية1-2
اؽبيكل التنظيمي ؼبديرية الصيد البحرم كاؼبوارد الصيدية ( 3-1 ): الشكل رقم                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية الصيد البحرم كاؼبوارد الصيدية لوالية مستغازل :المصدر

 المدير

 األمانة العامة

 مصلحة اؼبستخدمُت

 السكريتاريا

 مصلحة المنازعات

مصلحة المحاسبة 
 والمالية

 اؽبيكل التنظيمي اؼبارل

مكتب اؼبيزانية 
 للنشاطات البحرية

 مصلحة النشاطات

 البحرية

 ؿبطة مستغازل

 ؿبطة سيدم ػبضر

مكتب اؼبراقبة دبيناء 
 مستغازل

مكتب مراقبة دبيناء 
 سيدم ػبضر

مصلحة تربية 
 المائيات

مصلحة تربية 
مكتب مراقبة  اؼبائيات القارية

مراقبة اؼبنتجات  االستثمار
 البحرية

اؼبفتشية الرئيسية 
ؼبتابعة النشاطات 

 البحرية

مكتب متابعة 
 اؼبنتجات البحرية
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أهم نشاطات مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية  1-3

 من خالؿ أعواف اإلحصاء ك اؼبراقبة مراقبة كل اؼبنتجات البحرية عرب ميناء سيدم ػبضر كميناء مستغازل صالمندر ،

مناطق للرسو كمنطقة  09  باإلضافة إذل مناطق الرسو غرب كل الوالية اؼبقدرة باؼبتواجدكف بصفة دائمة ك دكرية ، 

 ؛ قارب90قارب صيد صغَت منطقة الرسو سيدم ؾبدكب اليت ربتوم على  80 الرسو بوريعة اليت ربتوم على كبو

  حرؼ 'سردينيات'جياب)سفينة صيد من ـبتلف األنواع  230  البحرم كالذم يقدر ب حوارلأسطوؿمتابعة
 .(سفن التونة'صغَتة

  الصيد البحري و المنتجات الصيدية لوالية مستغانم ديريةممهام  1-4
بعد أف قمنا حبصص نظرية يف كل مصاحل اؼبديرية أثناء "  لوالية مستغازل  مديرية الصيد البحرم ك اؼبوارد الصيديةإذلتسند 

 :ك هبذه الصفة، تكلف على اػبصوص دبا يأٌب.مهمة تنفيذ السياسة الوطنية للصيد البحرم ك اؼبوارد الصيدية" فًتة الًتبص

  احملافظة عليها ك تثمينها ك   ك تسيَتىا ك ضبايتها كإدارهتاضماف القياـ باؼبهاـ اؼبتعلقة بتنمية الثركة الصيدية ك اؼبائية ك

 ؛مراقبة استغالؽبا

   ال سيما تلك اؼبتعلقة  العمل على تثمُت اؼبسطحات اؼبائية الطبيعية ك االصطناعية عن طريق تطوير نشاطات الًتبية

 ؛باألظباؾ ك الرخويات ك القشريات

  ؛السهر على احًتاـ التشريع ك التنظيم اللذين يسَتاف ؾباالت الصيد البحرم ك اؼبوارد الصيدية 

 بالصيد البحرم ك تربية  ترقية ك تشجيع االستثمار يف نشاطات الصيد البحرم ك تربية اؼبائيات ك يف الصناعات اؼبرتبطة

 ؛اؼبائيات

  ؛ربليلها ك توزيعها  اؼبتعلقة بنشاطات الصيد البحرم ك تربية اؼبائيات كاإلحصائيةصبع اؼبعلومات ك اؼبعطيات 

   الصيد البحرم ك تربية   القوانُت ك التنظيمات اؼبعموؿ هبا، يف مراقبة منتوجاتإطاراؼبشاركة مع اؽبياكل اؼبعنية يف

 ؛اؼبائيات

   بتقنيات الصيد البحرم ك   اػباصةاإلرشادتشجيع تنظيم اؼبهنة ك تنشيطها ك تنفيذ برامج التكوين ك ربسُت اؼبستول ك

 ؛تربية اؼبائيات

  اؼبشاركة يف تنظيم موانئ ك مالجئ الصيد البحرم ك شواطئ الرسو ك تطويرىا ك هتيئتها . 
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 الميدانية لمديرية الصيد البحريمهام ال1-5
 : لصيد البحرم ك تربية اؼبائيات فيما يأٌباؼبيدانية ؼبديرية اىاـ ادلتتمثل 

  اؼبختصة إقليميا االقًتاحات ك اآلراء "مديرية الصيد البحرم بوالية مستغازل" إلدارة اؼبكلفة بالصيد البحرماتقدـ 

 ؛نشاطات الصيد البحرم ك تربية اؼبائيات اؼبتعلقة بتنمية

  ؛اؼبائيات ك ترقيتها تقدـ مسامهتها يف اقباز األعماؿ ك الربامج اليت زبص تنمية نشاطات الصيد البحرم ك تربية 

  اؼبؤسسات ك  تنظيم ك تطور كل أشكاؿ التشاكر ك التنسيق ك اإلعالـ فيما بُت اؼبنخرطُت فيها ك بُت ىؤالء ك

سبويلها ك التموين هبا ك توزيعها ك  اؽبيئات اليت تنشط يف ؾباؿ إنتاج منتوجات الصيد البحرم ك تربية اؼبائيات ك

 ؛تسويقها ك ربويلها

  نشاطات الصيد البحرم  تزكد السلطات العمومية احمللية باؼبعلومات ك اآلراء ك االقًتاحات حوؿ اؼبسائل اليت هتم

 ؛ك تربية اؼبائيات

  ؛تبلغ اإلدارة اؼبكلفة بالصيد البحرم بكل مالحظة حوؿ ظركؼ فبارسة اؼبهنة 

   بالنشاطات ذات الطابع اعبهوم  لصيد البحرم ك تربية اؼبائيات كل التوصيات ك االقًتاحات اؼبتعلقةلوزارة اتقدـ

 ؛أك الوطٍت

  لفائدة ؿبًتيف الصيد  تبادر يف إطار التنظيم اعبارم بو العمل بأنشطة التكوين كربسُت اؼبستول ك ربديد اؼبعارؼ

 ؛البحرم ك تربية اؼبائيات التابعُت لدائرهتا اإلقليمية ك تساىم فيها

  البحرم ك تربية  تقـو بكل األعماؿ الرامية إذل ترقية ك تنمية النشاطات الصناعية ك التجارية اؼبرتبطة بالصيد

 ؛ اؼبائيات يف حدكد دائرهتا اإلقليمية

  ؛تنظم تظاىرات اقتصادية ك تساىم فيها 

  تسعى لتحقيق  تقيم عالقات ك تقـو بأعماؿ التعاكف ك التبادؿ مع اؽبيئات األجنبية اليت ؽبا نفس الطبيعة أك

 ؛نفس األىداؼ بعد أخد رأم الوزير اؼبكلف بالصيد البحرم

  موافقة الوزير اؼبكلف  تنضم إذل اؽبيئات الدكلية اليت ؽبا نفس الطبيعة أك اليت تسعى إذل ربقيق نفس األىداؼ بعد

 ؛بالصيد البحرم
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  ؛ سبثل اؼبصاحل االجتماعية ك اؼبهنية ألعضائها كتدافع عنها 

  تقـو بكل عمل لو عالقة هبدفها ك مهامها. 

 

 

 

 

 

 

 

صورة لمقر مديرية الصيد البحري بالحي اإلداري بصلمندر 
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االستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات في مديرية الصيد البحري وتربية المائيات  : المبحث الثاني

 "الجانب التطبيقي الرئيسي  " :تربية المائيات

ك الذم كفرت لو السلطات العمومية كل الوسائل الالزمة   يف الوقت الراىن ،  اؽبدؼ الراسخ يف ـبطط عمل اغبكومةإف    

، ب اىتماـ اؼبستثمرين اػبواص على مستول اؼبديرية العامة للصيد البحرم ك تربية اؼبائيات ك ـبتلف اؼبديريات اعبهوية استقطىو ا

النتائج احملصل "أف ك حيث . طلب استثمار يف ؾباؿ تربية اؼبائيات سواء اؼبياه العذبة أك مياه البحر200 ًب إيداع أكثر من  حيث

 حبسب تصريح كزير الفالحة ك التنمية الريفيةك الصيد "عليها غبد الساعة يف ؾباؿ االستثمار تدعو للتفاؤؿ ببلوغ ىدؼ كهذا

 مربزا أف السياسة اؼبسطرة لتطوير تربية اؼبائيات يف اعبزائر مع بلوغ إنتاج الصيد البحرم أقصى حدكده، جيب أف ترفع من البحرم 

 كغ للفرد الواحد سنويا  يف العادل ك 20كغ للفرد سنويا مقابل معدؿ  4معدؿ استهالؾ الفرد من السمك الذم يصل حاليا فقط 

د االلتزاـ الصاـر للسلطات العمومية بًتقية ىذا النشاط عن طريق مدتجأف من ىنا نرل ك    . كغ للفرد سنويا يف الدكؿ اآلسيوية60

نسبة اػبسارة يف ىذا النوع من "ر أف ااعتببقانونية كانت أك إدارية أك جبائية أك بنكية،  منح كل أنواع التسهيالت للمستثمرين

، فهو مشركع ؿبفز ك مربح يف الوقت ذاتو ك قابل للتوسع ، فبا شجعنا على التعمق يف "اؼبشاريع ضئيلة جدا إف دل نقل منعدمة

 .ىذا اعبانب التطبيقي ك كما أشرنا سابقا إذل ؿبورين أساسيُت ك التدقيق يف ىذا النوع من االستثمار 

  ية تربية المائيات وواقعها في الجزائرهما -21

 يف التقدـ بسرعة على السلم العاؼبي، اآلخذةالغذائي  جإحدل أنظمة اإلنتا( L ’aquaculture) تعترب تربية اؼبائيات

 بفبعد أف تضاءؿ مردكد اؼبصايد الطبيعية كازداد الطل.ابت من ـبزكنات األظباؾ الطبيعيةثاما للمحصوؿ اؿق توفر بديال ثحي

م األمل لسد العجز دبا توفره من موارد جد ـبتلفة ق على السمك كمنتجات الصيد البحرم األخرل، كانت تربية األحياء اؼبائية

نتيجة ربكم اإلنساف يف خيارات تسمح  (،قشريات، رخويات، أظباؾ ك ؾبموعات أخرل من الفصائل اؼبائية بطحاؿكاؿ)كمتنوعة 

 .كاؼبردكد جالقابلة لتحسُت اإلنتا بلو بتنويع األسارل
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  تعريف تربية المائيات 

كقد جرل العرؼ على  (aquaculture)  تربية اؼبائيات أحد األكصاؼ الذم يطلق على مفهـو االستزراع اؼبائي

م ق يف كصف استزراع كتربية الكائنات اغبية اؼبائية، باعتبار أف األظباؾpisciculture) )االستزراع السمكي حاستخداـ اصطال

 culture ،أك farming fish إف اصطالحات استزراع األظباؾ .ا شيوعاقرثذه الكائنات اليت سبت زراعتها كتربيتها كأؾق أكذل

fish أك االستزراع اؼبائي، aquaculture أك االستزراع البحرم ، mariculture أك زراعة البحر، farming sea  أك الًتبية يف،

ك ما يطلق عليو أك ما جرل العرؼ على تسميتو باالستزراع السمكي،  م إال مًتادفات لشيء كاحدق ما ranching sea البحػر

كيقصد باالستزراع  .كتربية كائنات مائية يف ظركؼ يتم التحكم فيها لتحقيق منفعة اقتصادية أك اجتماعيةخ ككلها تعٍت تفرم

استزراع األظباؾ أك زراعة األظباؾ أك  حتربية الكائنات اؼبائية يف بيئة حبرية، أما اصطال: البحر أك الًتبية يف البحر البحرم أك زراعة

تشَت إذل تربية الكائنات يف اؼبياه سواء كانت مياه عذبة أك مياه ماغبة  ثاالستزراع اؼبائي فهي كلها ذات معٌت أعم كأمشل حي

تشمل األكذل كل أنواع األظباؾ كالقشريات كالصدفيات  ثكتضم الكائنات اؼبائية كل من اغبيوانات كالنباتات اؼبائية، حي .حبريةاك

دافها قكلكي ربقق عملية االستزراع السمكي أ ،اؼبياه العذبة بالبحرية كطحاؿ بانية فتشمل األنواع اؼبختلفة من األعشاثأما اؿ

 بديكن التحكم يف نوعية اؼبياه، توفَت الغذاء اؼبناس ثأف تتم يف ظل ظركؼ خاصة، حي ب يجفإهنااالقتصادية كاالجتماعية 

رة على حياة األظباؾ كالعوامل اليت تساعد على اغبصوؿ على أكرب قدر ثا، ، بعد دراسة العوامل اؼبؤقرث كهتيئة الظركؼ لتكالألظباؾ

 . التكاليفكبأقلالسمكي  جمن اإلنتا

 : الطرؽ التاليةبإحدلكذبدر اإلشارة إذل أف عملية االستزراع اؼبائي تتم 

 سم، تكوف غالبا ؾباكرة 150عبارة عن مساحات مغمورة باؼبياه ال يزيد ارتفاع اؼباء فيها عن  :المرابي السمكية -1

ا بزريعة األظباؾ كاؼبياه اؼبتجددة كإضافة األظبدة قباؼبياه، كيتم العمل على إمداد ضللبحَتات لسهولة غمر األر

البحَتات مرتفعة، كال تصلح هبا  حذه اؼبرايب على تربية األظباؾ البحرية ألف نسبة أمالق لزيادة خصوبتها، كتعتمد

 ؛يف اؼبياه العذبة شأنواع األظباؾ اليت تعي

تتم عملية استزراعها داخل  ثر النظم انتشارا يف العادل، حيثطريقة لًتبية األظباؾ كأؾ ثم أحدقك :المزارع السمكية -2

لصرؼ اؼبياه الزائدة منها،  كقنوات خاصة  ضذه األحواق ترابية أك خرسانية بعد إنشاء قنوات خاصة لرم ضأحوا
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السمكية  ضنقل زريعة األظباؾ إذل األحوا بذا األسلوق ىا يتم يفقكبذلك ديكن التحكم إذل حد ما يف نوعية ميا

الًتابية، كما يتم توفَت  ضككمية اؼبياه اؼبتوفرة كخصوبة تربة األحوا ضمع حجم األحوا بافة ؿبددة مسبقا تتناسثبك

 (األكسجُت، اغبرارة، اؼبياه اؼبتجددة، التغذية عالية الربكتُت كصبيع العناصر اؼبهمة األخرلؾ)العناصر الرئيسية للبيئة 

مع  ب،كاستخداـ األغذية اؼبصنوعة بكميات تتناس ضكإضافة األظبدة العضوية كالكيميائية دكريا ؽبذه األحوا

 ؛الًتبية اؼبتبع بكمع أسلوض افة السمكية يف األحواثالك

 الطريقة يتم تربية األظباؾ يف بيئتها  ىذهكىي عبارة عن أقفاص عائمة مرتفعة عن القاع كيف :األقفاص السمكية -3

أك اؼبواسَت يعلق بو  شبيتم تصنيع إطار عائم من اخل حيثالطبيعية سواء يف البحار أك األهنار أك البحَتات، 

 يف البيئة اؼبائية دكف حاجة إذل إمداد اؼبزرعة باؼبياه، كيعتمد شصندكؽ من الشباؾ ترىب بداخلو األظباؾ اليت تعي

 .عة لعدـ قدرهتا على تناكؿ غذائها من الطيبلألظباؾ من الًتبية على تقدمي الغذاء اؼبصنع  بىذا األسلو

إجراءات تحفيزية لتطوير نشاط تربية المائيات في الجزائر  2-1-1

  :ىناؾ سلسلة من اإلجراءات التحفيزية على ىذا النشاط، على غرار 

  زبصيص امتيازات على مستول منطقة نشاطات تربية اؼبائيات يف الرب ك البحر بإتاكة امتياز سنوية بقيمة رمزية تقدر ب

 ؛ سنة قابلة للتجديد ضمنيا25، ك ذلك ؼبدة (ىكتار يف البحر/ دج1800مًت مربع يف الرب ك /دج1)

  كما يستفيد اؼبستثمركف من إعفاءات ك خفض على التوارل للحقوؽ اعبمركية ك الرسم على القيمة اؼبضافة بالنسبة

الستَتاد األغذية ك اإلعفاء من كل الرسـو خالؿ الثالث السنوات األكذل النطالؽ اإلنتاج ك اػبفض التاـ للفوائد 

 ؛(%8 بقيمة)اؼبتعلقة بقركض االستغالؿ 

  ككالة دعم )يستفيد اؼبستثمركف من الالمركزية ك زبفيف اإلجراءات التنظيمية ك إرساء يف إطار أجهزة الدعم اؼبوجودة

. بشباؾ كحيد مزكد دبرافق (تشغيل الشبايب صندكؽ التأمُت على البطالة ك الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر

ك أعرب كل اؼبستثمركف حسب تقديراتنا األكلية عن إرادة السلطات العمومية يف تسهيل إجراءات االستثمار ك          

 .تأسفوا لبعض اؼبماطالت اؼبسجلة ميدانيا، سيما فيما خيص االستفادة من القركض البنكية
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 اهتمام الحكومة بالصيد البحري وتربية المائيات 

 اغبكومة جزء كبَت من مناقشاهتا الدكرية ؼبناقشة عدة مواضيع تتعلق بتطوير ىذا القطاع االسًتاتيجي خاصة تخصص

 ،عرب ربسُت ظركؼ عمل اؼبهنيُت ك توفَت ؽبم التأطَت كالتكوين كاألمن ك التكفل االجتماعي

مع فبثلي اؼبهنيُت الذم حضره كل من رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحرم كتربية اؼبائيات ك اؼبدير العاـ  كما شكل ىذا االجتماع

       ككذا األمُت العاـ للوزارة فرصة لالضطالع على انشغاالت اؼبهنيُت كمشاركتهم الرؤية  للصيد البحرم كتربية اؼبائيات

  .اؼبستقبلية ؽبذا القطاع الذم يعوؿ عليو يف تعزيز األمن الغذائي كتنويع االقتصاد الوطٍت

كأكد اؼبسؤكؿ األكؿ على القطاع انو سيتم ازباذ اإلجراءات اؼبناسبة لتدعيم اؼبكاسب اليت حققها قطاع الصيد البحرم           

كنظرا للمكانة اليت حيتلها يف . كتربية اؼبائيات إذل حد اآلف كتدعيم اآلليات اؼبوجودة لتمكُت اؼبهنيُت من أداء عملهم يف ارياحية

طلب السيد الوزير من اإلدارة توفَت الرعاية الكاملة ؽبذه الشرحية يف إطار  (خلق مناصب شغل كقيمة مضافة)االقتصاد الوطٍت 

 .استغالؿ عقالين كمستداـ للثركة بدكف إقصاء كهتميش

كمن جهة أخرل طلب السيد الوزير من اؼبهنيُت تقدمي اقًتاحات غبل اؼبشاكل اؼبطركحة كربسُت أكضاعهم اؼبهنية خاصة 

 كما دعا إذل االنطالؽ فورا يف دراسة اؼبسائل اؼبتعلقة بالنسبة للنشاط على مستول اؼبوانئ ك التكوين كالبحث ،على اؼبستول احمللي

 .العلمي كغَتىا من اؼبواضيع اؼبطركحة كذلك بالتنسيق مع القطاعات االخرل 

كدعا السيد كزير الفالحة ك التنمية الريفية ك الصيد البحرم أيضا إذل تشجيع الشباب على االستثمار يف قطاع الصيد          

البحرم كتربية اؼبائيات خبلق مشاريع مصغرة يتم سبويلها من طرؼ أجهزة التمويل اؼبتوفرة فيما تتكفل اإلدارة اؼبعنية كاؼبعاىد باؼبرافقة 

 .التقنية، خاصة لدعم النشاط على مستول مناطق اعبنوب

 لتربية األسماك في عرض البحر "  مؤسسةإنشاءكيفية  2-2-1

 .  ك ىو أكؿ ما تعلمناه يف اعبانب التطبيقي يف مديرية الصيد البحرم لوالية مستغازل

ك ىنا نشَت اذل تقدمي بطاقة تقنية مفصلة عن اؼبشركع ؼبدير الصيد البحرم ك اؼبوارد الصيدية بالوالية كتكوين ملف   :أوال

  :كجود ملفُت ك مها 
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  :ملف ابتدائي إلنشاء مؤسسة ك يتضمن الوثائق التالية : الملف األول

  تكوف مصادؽ علها من طرؼ مكتب دراسات ؛" دراسة جدكل للمشركع 

   ؛ (مديرية الصيد البحرم تقدـ من طرؼ ) االستثمارشهادة التسجيل 

  رخصة السياقة للمستثمر أك اؼبمثل القانوين للشركة الذم يباشر اإلجراء؛أكنسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 ككالة مصادؽ عليها باسم اؼبستثمر ؛ 

  (يتم دفعها يـو إيداع اؼبلف) إتاكة دراسة اؼبلف. 

 هنائي موجو للدراسة العامة على مستول اللجنة الوالئية اؼبكلفة باالستثمار  ملف :الملف الثاني 

  ك الذم حيدده صاحب " مقدمة من طرؼ مكتب دراسات متخصص "تسعة نسخ من دراسة مفصلة للمشركع ،

 اؼبشركع ؛

  ؛االستثمارشهادة التسجيل  

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية اك رخصة السياقة للمستثمر أك اؼبمثل القانوين للشركة الذم يباشر اإلجراء؛ 

 ككالة مصادؽ عليها باسم اؼبستثمر ؛ 

 نسخة من السجل التجارم ك رقم التعريف اعببائي؛ 

 ؛صفحات األصوؿ ك اػبصـو للميزانية اعببائية األخَتة 

  النهائية إتاكة دراسة اؼبلف. 

مقدمة من طرؼ مكتب دراسات " أم النسخة من دراسة مفصلة للمشركع ك بناءا على ىذه البطاقة التقنية اؼبفصلة

.  تعطى اؼبوافقة اؼببدئية من مدير الصيد البحرم بالوالية باعتباره اؼبسؤكؿ األكؿ عن القطاع بالوالية " متخصص 

  بعدىا   (اخل... الدراسة اؼبيدانية ك االقتصادية ك التقنية إذل باإلضافةدراسة جدكل اؼبشركع )دراسة معمقة للمشركع

 ؛التطرؽ اذل تفاصيل دراسة اؼبشركع

  ؛(التطرؽ اذل تفاصيل دراسة اؼبشركع)تقدمي دراسة بيئية للمشركع 

  ( يف البحراألخرنصف اؼبشركع يف الرب كنصف  )تقدمي دراسة تتمثل يف كل األخطار دبا فيها اغبرائق. 
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 " مزرعة لتربية األسماك " قتصاديةاالمؤسسة  هذه المراحل إنشاء -

 اؼبنتوج أك األظباؾ اليت سيتم إنتاجها نوع : دراسة فكرة اؼبشركع كصبع اؼبعلومات االقتصادية الكافية عنها مثل

كسعرىا يف السوؽ اؼبستهدؼ كطبيعة اؼبنافسة   كحجم الطلب عليهااؼبزرعة ك نوعية اؼبنتوج  اليت ستقدمو النهائي

كحجمها، فهناؾ الكثَت من األفكار اليت ديكن أف تتحوؿ إذل مشاريع اقتصادية ناجحة إذا سبت دراستها بشكل 

 ؛جيد

 حيث توجد ك ىنا يتعلق األمر حبجم اؼبزرعة ك حجم رأس ماؽبا  "  ربديد نوع اؼبؤسسة اليت ترغب يف إنشائها ،

مزرعة ذات طابع ؿبلي حبيث تقـو بتسويق منتوجها ؿبليا أك للمناطق اجملاكرة بإنتاج متوسط : الكثَت الشركات؛ مثل

 طن سنويا ك بتوسعها تصل 500القابلة للتوسع ك اليت يفوؽ إنتاجها ذات الطبيعة اؼبزرعة ، ك ( طن سنويا100)

مؤسسة إنتاج األظباؾ اؼبتكاملة ك اليت تكوف عبارة عن ؾبمع يضم ، ك طن سنويا من األظباؾ 1500إذل أكثر من 

كل اػبدمات من إنتاج أعالؼ األظباؾ إذل إنتاج الَتقات إذل تسمُت األظباؾ ك اغبفظ ك التربيد ك نقل اؼبنتجات 

الدخل العاـ ك يفوؽ إنتاجها  يف اخل ك ىذه اؼبؤسسة تكوف ذات طابع اقتصادم كطٍت ك تساىم... عرب الدكؿ 

 ؛، كلكل نوع مسؤكلية قانونية، كشركط ـبتلفة عن األنواع األخرل طن سنويا 5000

  عاما ، أك من مرحلة الَتقات ، أك انتاج األظباؾ يف مرحلة التسمُت ربديد نشاط اؼبؤسسة، حيث ديكن أف يكوف

  كمؤسسة متكاملة كما ًب ذكره؛، أك أم من مرحلة انتاج الَتقات اذل منتج هنائي 

  اختيار اسم اؼبؤسسة، حيث جيب أف يكوف االسم كاضحان، كفبيزان، يعكس طبيعة اؼبنتج، أك اػبدمة اليت تقدمها

 ؛اؼبؤسسة

 ؛ ربديد مقدار رأس اؼباؿ اؼبراد استثماره يف اؼبؤسسة 

 ؛ربديد الشركاء إف ُكجدكا، كنسبة مسامهتهم، كنصيبهم من األرباح يف اؼبستقبل 

 الصيد  صبع الوثائق، كاألكراؽ، كاؼبستندات الالزمة لتسجيل اؼبؤسسة يف إحدل الدكائر اؼبختصة التابعة لوزارة 

التجارة كالصناعة، كلتسجيل مؤسسة ربتاج إذل اؽبوية الشخصية، أك جواز السفر، كالنموذج اػباص البحرم ك كزارة 

بالشركة اليت ترغب بتسجيلها، باإلضافة إذل دفع رسـو التسجيل، كقد زبتلف الرسـو كالوثائق اؼبطلوبة باختالؼ 



 الجانب التطبيقي               دراسة ميدانية بمديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية لوالية مستغانم 

 
88 

نوع اؼبؤسسة، كبعد استكماؿ إجراءات التسجيل تصدر شهادة رظبية ربمل رقم تسجيل خاص باؼبؤسسة، كتعطيها 

 ؛اغبق يف مباشرة عملها

 يكوف مناسب بعد إهناء إجراءات تسجيل اؼبؤسسة، كذلك من خالؿ اختيار اؼبوقع اؼبناسب الذم   البدء يف العمل

 كيتطلب شراء أك استئجار  ك ىذا دكر مكتب الدراسات اؼبعتمد من طرؼ صاحب اؼبشركع ،لًتبية اؼبائيات 

ك مها مشَت اذل أف من ضمن التحفيزات " اؽبيئة الوصية كمديرية الصيد البحرم اؼبكاف اغبصوؿ على ترخيص من 

اليت تقدـ من طرؼ الدكلة تتمثل يف منح امتيازات استغالؿ البحر ك السواحل القريبة من اؼبشركع ك حىت اؼبوانئ 

، ٍب تثبيت الالفتة اػباصة باؼبؤسسة يف مكاف كاضح كفبيز، حبيث يستطيع صبيع اؼبارة رؤيتها، ككذلك عمل القريبة 

 . تشكيل فريق من اؼبوظفُت األكفاء للعمل يف اؼبؤسسة،دعاية للًتكيج للمؤسسة لتعريف األفراد بطبيعة عملها

  تتمثل اىداؼ اؼبؤسسة فيمايلي:أهداف المؤسسة: 

 .تتمثل يف ربقيق الربح، كتلبية حاجات اؼبستهلكُت :األهداف االقتصادية

، ك توفَت األظباؾ بأسعار يف متناكؿ تتمثل يف ربسُت مستول اؼبعيشة للعاملُت، كتوفَت التأمينات ؽبم : األهداف االجتماعية

  .اؼبواطنُت 

 .تتمثل يف البحث كالتنمية لتطوير كسائل اإلنتاج: األهداف التكنولوجية

 األهداف اإلستراتيجية إلنشاء هذه المزارع و المؤسسات -

 : إطار اإلسًتاتيجية الشاملة للتنمية يف قطاع الصيد البحر نذكر  األىداؼ الرئيسية التاليةيف 

 ؛زيادة  اإلنتاج السمكي 

 ؛ إحداث مناصب الشغل 

 ؛ إمكانية اغبصوؿ على اؼبنتوج بأسعار معقولة  

 ؛ التنمية الريفية كالتوازف اعبهوم خاصة يف الواليات الساحلية ك اليت تعترب األكثر اكتظاظا  

 ؛ احملافظة على الثركة البيولوجية 
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 ؛ترقية االستثمارات 

 تشجيع الصادرات. 

 التنمية ركز قطاع الصيد البحرم ؾبهوداتو على ترقية كتكييف إسًتاتيجية اؼبًتتبة عن كاإلجراءات األعماؿمن خالؿ          

  : اؽبياكل القاعدية مع متطلبات تطوير أسطوؿ الصيد البحرم من خالؿ

  هتيئة كاقباز ىياكل قاعدية جديدة الستقباؿ نشاطات الصيد البحرم كالزيادة يف استغالؿ اؽبياكل القاعدية كاؽبياكل

  خاصة يف تربية اؼبائيات ؛الفوقية اؼبوجودة

  بيع السمك باعبملة دبسامهة من الدكلة كمركبات التربيد أسواؽ من خالؿ اقباز اإلنتاجكضع نسيج صناعي قبل كبعد 

 ذبهيزات الصيد البحرم لصناعةككحدات التحويل كالتكييف كالتوزيع ككحدات لبناء السفن كتصليحها ككحدات 

 .كصنعها كتوزيعها بعنواف القطاع اػباص

يتميز قطاع الصيد البحرم كتربية اؼبائيات يف اعبزائر جبملة من اػبصائص يتحدد على أساسها حجم  :من ىنا نستطيع القوؿ 

على غرار بقية القطاعات االقتصادية األخرل أدكارا اقتصادية  بركة السمكية اؼبتاحة لالستغالؿ، كاليت تسمح لو أف يلعثكنوع اؿ

ذا القطاع يرتقي إذل صف كزارم قائم ق الدكر الغذائي الذم يضطلع بو، جعلت بية بالغة إذل جافىمكاجتماعية متعددة ذات أ

 .يراثؾك أمهل مهش  بذاتو بعد أف

 مراحل انجاز و تجسيد المشروع 2-2

 الخطوات المتسلسلة لتجسيد المشروع 1-2-2

  دراسة ك تقدمي اؼبشركع ؼبديرية الصيد البحرم  بعد اكتماؿ كل الوثائق اؼبديرية ترسلها اذل اؼبركز الوطٍت للصيد كالتنمية

 CNRDPA (centre national de recherche et deللصيد البحرم كتربية اؼبائيات بوظباعيل كالية تيبازة 

développement de la pêche et l’aquaculture) 

 ؛ليتم دراسة ىذا اؼبشركع من طرؼ الباحثُت أجانب كجزائريُت ليتم إعطاءىم اؼبوافقة أك عدـ اؼبوافقة يف اؼبشركع 
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  يف حالة عدـ اؼبوافقة تكوف ىناؾ إعطاء ربفظاتles réserves  لتعديلها دبا يتناسب مع خصائص اؼبشركع كمنطقة 

  ؛اقباز اؼبشركع

 ؛تعديل ىذه التحفظات كإرساؽبا مرة أخرل إذل اؼبركز ليتم اؼبوافقة عليها" اؼبستثمر" يعيد الراغب يف االستثمار  

  مديرية البيئة :بعدىا يتم توزيع ىذا اؼبشركع على كل اؼبديريات الوالئية اؼبعنية هبذا اؼبشركع ك نذكر ىذه اؼبديريات - 

الف نصف اؼبشركع  (مناطق التوسع الغايب )الغابات -األشغاؿ عمومية  -التجارة -النقل  -مديرية اغبماية اؼبدنية 

- للغابات يكوف يف الرب كما ذكر سابقا فال جيب أف يكوف النصف اؼبخصص للرب يف منطقة أك ساحة ـبصصة

 .(للمستثمر البيطلريُتتوفر )مديرية الفالحة 

          إذف بعد الدراسة إذا كانت توجد ربفظات فواجب القياـ بتعديلها ليتم اؼبوافقة على اؼبشركع من طرؼ ىذه اؼبديريات 

بعدىا يتم عرض اؼبشركع على عبنة االستثمار الوالئية برئاسة كارل الوالية حيث يتم تقدمي عرض مفصل حوؿ أمهية اؼبشركع من 

 كيتم مناقشة ىذا ،طرؼ مديرية الصيد البحرم كمصلحة تربية اؼبائيات حبضور كل أعضاء اللجنة فبثلُت يف مدراء اؼبصاحل اؼبعنية

أشهر للبدء   5 إذل  4ىذه النسخة ؿبددة دبدة  اؼبشركع لتمنح اؼبوافقة  النهائية بإعطاء رخصة االستغالؿ كرخصة االستثمار

.  بالعمل يف اؼبشركع إذا دل ينطلق اؼبشركع فتسحب منع رخصة االستثمار

 . بعدىا يتم تسليم الًتخيص النهائي للمستثمر ليتم ذبسيد اؼبشركع ميدانيا أم يف ارض الواقع
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جانب من أشغال المناقشات حول مشروع لتربية المائيات بين اإلدارة  و المستثمرين 

 

 

          

 

 

 

 

 

 
كثيقة من اؼبؤسسة :المصدر 

 

  الجانب التطبيقي و التقني في انجاز مشروع لتربية المائيات 2-2-2

فضلنا يف ىذا الشق التطبيقي ك باعتباره جانب تقٍت ؿبض ك بعد العديد من اغبصص التطبيقية مع مصلحة تربية 

اؼبائيات دبديرية الصيد البحرم لوالية مستغازل أثناء فًتة الًتبص ك كذا ؿبطة الصيد البحرم ك اؼبصلحة التقنية بنفس اؼبديرية ، 

 .فارتأينا إذل تقدمي ىذه الشركحات عن طريق صور بيانية ك رسومات توضيحية حوؿ اؼبشركع 

ك ىنا نشَت إذل أنو ًب اغبصوؿ على القدر الكايف من اؼبعلومات من اؼبصاحل اؼبختصة دبديرية الصيد البحرم يف ىذا 

اجملاؿ ك ضمن اؼبساعدة ك الشراكة بُت مديرية الصيد البحرم ك جامعة مستغازل إلثراء مثل ىذه البحوث بالقدر الكايف من 

 .اؼبعلومات الالزمة إلقباح ىذه البحوث 
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بعض مشاريع تربية اؼبائيات صورة ؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  كثيقة من اؼبؤسسة:المصدر
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 بعض الصور الحية لمشاريع جسدت بوالية مستغانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كثيقة من اؼبؤسسة:المصدر

  األهداف األساسية لهذه المشاريع 3-2-2 

يرمي إذل زبصيص مواقع لنشاطات تربية اؼبائيات ،كاقع اؼبالئمة لنشاطات تربية اؼبائيات ـاالستعماؿ األحسن لل  :األول الهدف 

( اخل .... السياحة،الزراعة  )اليت ًب التعرؼ عليها من خالؿ الفركع اؼبتوقعة كىي اؼبواقع اليت سبق كاف خصصت لنشاطات ـبتلفة 

 : يستلـز ذبسيد مثل ىذا اؽبدؼ بالضركرة

 تربية السمكية يف اؼبياه لل تقييم الشركط الضركرية من اجل استعماؿ مستدمي للفضاء من خالؿ ربديد مقاربة مندؾبة

 ؛(االبيئة،الرم )استغالؿ اؼبوارد الطبيعية  ك ( البيئة،السياحة) تربية الصدفيات  أك البحرية

  تقييم القدرات االقتصادية اؼبيدانية ؿيف الدراسة عرب سواحل الوالية ك ىذا اعبرد النوعي للمواقع اؼبالئمة لًتبية اؼبائيات

  .ؼبواقع اؼبنتقاةؿلنشاطات تربية اؼبائيات اؼبتوقعة من حيث احتالؽبا 
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 يرمي إذل ربسُت اإلطار اؼبؤسساٌب كالقانوين ،توفَت الشركط من اجل التخطيط لتسَت مستدمي لًتبية اؼبائيات : الهدف الثاني

 .اغبارل لًتبية اؼبائيات كانسجامو ككذا كضع األدكات من اجل تسيَت مستدمي لفركع تربية اؼبائيات بإشراؾ كل األطراؼ اؼبعنية

  :إف ربقيق ىدؼ كهذا يستلـز عددا من التكييفات كاإلجراءات

  على مستول النصوص التشريعية كالتنظيمية اؼبتعلقة باالستفادة من االمتياز يف تربية اؼبائيات كاستعماؿ اؼبوارد

 ؛البيولوجية

 ؛ على مستول ادكار اؼبؤسسات كاإلدارات اؼبشًتكة يف النشاطات اػباصة باستعماؿ اؼبوارد البيولوجية كصالحيتها  

 ؛على مستول مقاربات التدخل من حيث توزيع األدكار بُت كل من اإلدارة كالقطاع اػباص 

 على مستول متابعة التدخالت يف مشاريع تربية اؼبائيات كيف ميداف استعماؿ اؼبوارد البيولوجية كتقييمها اؼبنتظم. 

 ربضَت كتنفيذ عدد من إذل  اؽبدؼ األخَت ىذايرمي ،إعداد كتنفيذ برامج عمل يف ميادين التدخل ذات األكلية : الهدف الثالث

 .القصَت كالطويل ل األعماؿ لتنمية نشاطات تربية اؼبائيات كتوزيعها اإلقليمي كذلك على اؼبد

إف اإلسًتاتيجية اؼبنتهجة من اجل تنمية مستدامة لًتبية اؼبائيات هتدؼ إذف إذل توفَت أحسن الشركط اؼبمكنة للسماح ؼبريب     

 كتتمحور تنمية ىذا النشاط أساسا على ،األظباؾ بوضع منتوج سليم كبالكميات اؼبطلوبة يف السوؽ مع احملافظة على البيئة

إحداث مناصب شغل كتوفَت اؼبنتجات كاحًتاـ البيئة كحرصا على ذلك يلجا إذل البحث على أشكاؿ ملموسة من التكامل بُت 

 خاصة بًتبية اؼبائيات البيولوجية اليت ربدد إطار لقواعد اإلنتاج كالتطبيق كاؼبراقبة يف معايَت كعليو من اؼبتوقع إدراج ،البيئة كاالقتصاد

بالفعل ديكن أف تشكل ،ميداف الًتبية أكثر من ذلك فثمة بعض أشكاؿ من تربية اؼبائيات تعد مفيدة غبماية البيئة كاحملافظة عليها 

 :تربية اؼبائيات خطرا على البيئة بسبب

 ؛التلوث الناتج عن الصرؼ الزائد للنفايات العضوية كغَت العضوية 

  ؛ خطر انتقاؿ أمراض األظباؾ اليت تتم تربيتها إذل األظباؾ الوحشية 

 ؛صرؼ اؼبنتجات البيطرية  

  إدخاؿ األنواع األجنبية بصفة مكثفة. 
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السبب تتوقف رخص فبارسة ىذا النشاط على دراسة اك نشرة حوؿ االثار تكمن من معرفة انعكاسات اؼبشاريع على البيئة  ؽبذا 

 :عالكة على ذلك شبة تدابَت متالئمة مع ىذه اإلخطار من اؼبتوقع ازباذىا مثل

 ؛إقامة منشات ؼبعاعبة السوائل اؼبنبعثة 

  ؛ إجراءات لتسيَت إدخاؿ األنواع من غَت اؼبوطن األصيل أم ربسُت الغذاء لألظباؾ أثناء فًتة التسمُت 

 ؛تسيَت التغذية حسب تقنيات فعالة يف توزيع اغبصص 

 ؛ معاعبة اؼبياه 

 عقلنة استعماؿ اؼبنتجات الكيمائية كالصيدالنية. 

 :خالؿ ىذه اؼبرحلة سيتم: الطويل المدى

  رفع جزء من العراقيل األساسية اليت تقف أماـ تطوير ىذا الفرع سيشكل القطاع اػباص كمن خالؿ اؼبشاريع

 ؛االستثمارية اليت ستربمج يف إطار اؼبخططات التنموية القطاعية الفاعل الرئيسي يف التنمية كربسُت اإلنتاج

  فاف أغلبية اؼبواقع اؼبالئمة لتنمية تربية اؼبائيات ستعرؼ نشاطا إنتاجيا ديكنو يف حاؿ حدكثو أف 2025 عاـعند حلوؿ 

 ؛يتجاكز القدرة اإلنتاجية اؼببدئية

  كمن حيث  (على اختالؼ الفركع) طن 53000يف اؼبدل الطويل سيصل إنتاج تربية اؼبائيات اذل أكثر من

 مليوف دج فيما ستقدر قيمة ىياكل الدعم ب  5927.9 مشركع استثمارم خاص ب 219 االستثمارات تقيم

 ؛ دج931.08

  سوؼ تكوف األغلبية الكربل من اؼبنشات يف شكل مؤسسات صغَتة كمتوسطة إما اؼبزارع اليت 2025كيف أفاؽ 

سواء تعلق  ( طن450    إذل   350من)تسجل اكرب مردكدية فسيكوف بإمكاهنا الوصوؿ إذل إنتاج يقدر دبئات األطناف 

  ؛األمر دبنشات تربية الصدفيات أك الًتبية السمكية يف اؼبياه البحرية أك يف اؼبياه العذبة

  سوؼ ستسمح باغبكم على مستقبل اؼبشاريع على 2025إف ـبتلف الربامج التنموية اليت سيتم إعدادىا إذل أفاؽ 

 ؛ضوء اؼبؤشرات القاعدية اؼبتوفرة السيما يف ؾباؿ التكنولوجيا اعبديدة اليت سيتم تطويرىا 
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طن ما  75000 ك 000 60 غَت انو ديكننا تقدمي فرضية حوؿ اإلنتاج الوطٍت عند حلوؿ ىذا األجل حيث انو قد يًتاكح بُت    

  :يعزز اكثر ىذه الفرضية

  السيما يف اؼبناطق القاحلة كشبو القاحلة كدخوؿ قدرات ىامة  (تنقيب)استغالؿ القدرات األخرل من اؼبياه اعبوفية

  ؛من مواقع السدكد قيد االستغالؿ

 التكنولوجي سوؼ تزداد اؼبكننة يف انواع تربية اؼبائيات حيث يقـو اإلنساف اوال:رفع العراقيل السيما ذات الطابع 

بتحويل العديد من اؼبهاـ اذل اآلالت كذلك من اجل الزيادة يف النتائج االقتصادية أف التحويل اؼبباشر للتقنيات الصناعية 

  ؛اؼبكيفة كالتحكم التاـ يف اآللة من طرؼ اؼبستغل قد يشكل عامال رئيسيا يف تفعيل ـبتلف فركع تربية اؼبائيات

  ؛التجارم كاالقتصادم اؼبرتبطة بتنظيم توزيع منتجات تربية اؼبائيات كتسويقها ثانيا

السياحة ) الشريط الساحلي مستولالقانوين كالسياسي ذات الصلة بالنزاعات بُت مستعملي نفس الفضاءات السيما على ثالثا 

 ؛(الصيد البحرم التعمَت الفالحة الصناعة اخل

  برنامج استزراع كإعادة استزراع اؼبسطحات اؼبائية انطالقا من األصناؼ ذات فائدة ذبارية البورم السندر البالؾ باس

  ؛البلطي الشبوط الصيٍت إف قائمة األصناؼ غَت حصرية كحدة التقدـ التكنولوجي ىو الذم قد يشكل العامل اغبصرم

  ينبغي أف يأخذ تقييم اإلدخاؿ احملتمل لألصناؼ اؼبائية بعُت االعتبار ليس فقط انعكاساهتا على 2025إذل آفاؽ 

 ؛البيئة لكن كذلك اؼبزايا االقتصادية اليت قد ينجر عنو 

 ؛برنامج تغذية األظباؾ البحرية كإطعامها انطالقا من االرتيميا  

 ؛ برنامج متابعة علمية للمياه السطحية العذبة بالنسبة للسدكد اؼبنتقاة لًتبية األظباؾ يف األقفاص العائمة  

 برنامج تكاثر أنواع األظباؾ كالقشريات يف مناطق اعبنوب .  

تطوير آليات االستثمار في الصيد البحري وتربية المائيات  2-4-2

 الشراكة مع الشركات الوطنية أك الشريك األجنيب من خالؿ االستعانة باػبربات األجنبية كىذا ما جسد يف إطار االستثمار يف أوال

كالتمويل عن طريق برنامج الشراكة الذم قدر  DIVICOإطار برنامج الشراكة اعبزائرم األكركيب لتنمية كتطوير قطاع تربية اؼبائيات
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حيث   Food and Agriculture Organization FAOللتغذية مليوف دكالر عن طريق اؼبنظمة العاؼبية 100دبا يقارب  

  .أعطى ىذا الربنامج دفعة قوية لالقتصاد الوطٍت

 بتمويل 2013دبشاركة خرباء من االرباد األكركيب كبرنامج الغذاء العاؼبي  DIVICOالشراكة األكركبية اعبزائرية  يف اطار برنامج 

 مليوف دكالر لتطوير قطاع الصيد البحرم ىو قطاع اسًتاتيجي كيوفر األمن الغذائي  100أكركيب قيمة التمويل تفوؽ 

DIVICO( 1) ( 2013_2017) 

DIVICO( 2) ( 2017_2020) 

بعدىا توقف ىذا الربنامج حيث اذبهت الدكلة إذل إسًتاتيجية أخرل أكثر توسعا تتمثل يف االقتصاد األزرؽ ضمن  :مالحظة 

  :أىم ؿباكر ىذا التوجو اعبديد تتمثل يف إذ أف " ك ىنا نعطي حملة عن ىذا التوجو " إسًتاتيجية كطنية للنهوض باالقتصاد الوطٍت 

 ؛مؤىالت الوالية لتنمية االقتصاد األزرؽ 

 ؛ األنشطة البحرية كتوصيفها كتقييم ثقلها كاألمهية اغبالية كأفاؽ التنمية ؽبذه األنشطة 

 ؛الفرص االقتصادية اعبديدة يف اجملاؿ البحرم 

  تدابَت قطاعات االقتصاد األزرؽ على الصعيدين اؼبؤسساٌب كالتشريعي كاليت ؽبا امتداد تطبيقات اك تراجع يف اؼبنطقة

 ؛البحرية للوالية

 ؛ أىم اعبهات الفاعلة احمللية الرئيسية لالقتصاد األزرؽ 

 ؛العراقيل اؼبصادفة أك اليت تعيق تطور االقتصاد األزرؽ 

 ؛مصادر التمويل احملتملة لألنشطة البحرية على اؼبستول احمللي 

  ؛(اعبامعية كاؼبهنية يف اجملاالت البحرية)اإلمكانيات التكوينية 

 أم عناصر أخرل تعترب مناسبة كذات صلة بتسليط الضوء عليها من منظور تطوير االقتصاد االزرؽ يف الوالية. 

كنتائج اك بدائل يف اؼبستقبل للنهوض بالثركة البحرية حيث تشمل االقتصاد االزرؽ على الصيد البحرم السياحة البحرية     

 .الرياضة البحرية 
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اإلحصائيات والتنبؤات المستقبلية  2-5-2

 يتمثل عدد اؼبشاريع فيمايلي:تربية المائيات: 

  مقرر امتياز لًتبية 13 ) مقرر امتياز 17ًب منح حيث  ؛ مشركع21: عدد اإلصبارل للمشاريع على مستول الوالية 

 ؛(مقررات لًتبية بلح البحر- 04-األظباؾ يف األقفاص العائمة داخل البحر

  ؛ مشركعُت لًتبية بلح البحر02:عدد مشاريع اليت دخلت حيز اإلنتاج 

 كضع األقفاص العائمة داخل البحر، االستزراع السمكي) مشاريع 06:عدد مشاريع اليت دخلت حيز االستغالؿ -

 ؛(ذئب البحر، التغذية،كضع اغبباؿ اؼبعلقة ،بلح البحر– قجوج 

  ؛(اقتناء معدات، األجساـ الصلبة) مشاريع 05:عدد مشاريع يف طريق االقباز 

  سجل التجارم، اختيار اؼبموف، ككالة الوطنية لًتقية ) مشاريع 04: عدد مشاريع يف صد اإلجراءات اإلدارية

 ؛(االستثمار

 يف األقفاص 04) مشاريع 04:عدد اؼبشاريع اعبديدة اؼبصادؽ عليها من طرؼ اللجنة الوالئية مكلفة دبنح االمتياز 

 ؛05/12/2019بتاريخ  (العائمة

  ؛( قفص عائم40)عدد األقفاص داخل البحر 

  ( قفص عائم20)عدد األقفاص العائمة اؼبستزرعة. 

 منطقة نشاطات تربية المائيات (ZAA)  باستيديا 

  آر، 22 ىكتار ك 02مساحة اؼبوقع  

  ؛29/09/2014قرار كالئي لتخصيص  قطعة األرضية كمنطقة نشاط تربية اؼبائيات ببلدية استيديا بتػػاريخ 

 ؛قطعة ـبصصة كقاعدة حياة (11)إحدل عشر: عدد اؼبشاريع 

  تربية بلح البحر04–  تربية األظباؾ يف األقفاص  08 مشركع   12: عدد اإلصبارل . 
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بعد اؼبصادقة على دراسات اعبدكل كاؼبوافقة عليها من طرؼ اللجنة الوالئية اؼبكلفة دبنح االمتياز ًب التوصل إذل النتائج 

:  التالية 

 (08)  على مستوى الواليةمقررات لمشاريع لتربية األسماك في األقفاص العائمة : 

 (03)  مؤسسات دخلتا حيز االستغالؿ لًتبية األظباؾ يف األقفاص العائمة يف السداسي األكؿ من سنة

 ؛(04-04-08)قفص عائل  16 دبعدؿ 2019

  ؛02/07/2019أقفاص  بصغار ظبك القجوج بتاريخ  (04)ًب استزراع 

  (02)  ؛(إقتناء اؼبعدات ك بناء القاعدة لوجستيكية)مؤسسات يف طور اإلقباز 

  (03)  (اإلجراءات اإلدارية) مؤسسات يف صدد االنطالؽ.   

 04مقررات امتياز لتربية الصدفيات بلح البحر : 

  ؛لًتبية الصدفيات بلح البحر بتمويل ذاٌب دخلتا حيز اإلنتاج (02)مؤسستُت 

  كضع اغبباؿ اؼبعلقة ك األجساـ ) لًتبية الصدفيات بلح البحر بتمويل ذاٌب دخلت حيز االستغالؿ  (01)مؤسسة

 ؛(الصلبة ،بلح البحر

  ؛(كضع اغبباؿ اؼبعلقة ك األجساـ الصلبة) لًتبية الصدفيات بلح البحر بتمويل ذاٌب يف طريق االقباز (01)مؤسسة 

 (05) ؛طبسة رخص البناء إلنشاء القواعد اللوجيستكية 

  كغ من بلح البحر2016بداية التسويق من طرؼ مؤسسيت تربية الصدفيات بقدرة إنتاج إصبارل يقدر  بػ  .

  ـبصص كقاعدة حياة ؼبؤسسات ² ـ2520 تبلغ مساحة اؼبوقع : (األقفاص العائمة)موقع ميناء سيدي لخضر 

 : مشاريع    تربية األظباؾ يف األقفاص العائمة05: تربية اؼبائيات داخل ميناء سيدم ػبضر،عدد اإلصبارل 

 05؛ مقررات امتياز من أجل إنشاء مشاريع لًتبية األظباؾ يف األقفاص العائمة 

 (02)  ؛(08-08) قفص عائل 16مؤسستُت دخلتا حيز االستغالؿ لًتبية األظباؾ يف األقفاص العائمة  دبعدؿ 

  ؛28/07/2019-30/04/2019-30/11/2018قفص عائم  بصغار ظبك القجوج بتاريخ  (16)ًب استزراع 
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 (02)  األقفاص العائمة ، شباؾ، )مؤسستُت لًتبية األظباؾ يف األقفاص العائمة طور اإلقباز، ًب إقتناء معدات كلواـز

  ؛ (األجساـ الصلبة

 (01)  ؛( اإلجراءات اإلدارية يف إقتناء اؼبعدات ك اللواـز) مؤسسة يف صدد االنطالؽ 

  (03)عدد اؼبشاريع اعبديدة. 

 من أجل إنشاء 05/12/2019عدد اؼبشاريع اعبديدة اؼبصادؽ عليها من طرؼ اللجنة اؼبكلفة دبنح االمتياز بتاريخ 

بلدية سيدم ػبضر، ) أربعة مؤسسات تربية اؼبائيات لًتبية األظباؾ يف األقفاص العائمة يف اعبهة الشرقية للوالية  (04)

  .(بلدية خضرة

 ًب  إلغاء مقررات االمتياز : 2019  على مستوى لجنة مراقبة المشاريع بالوالية فيمشاريع التي تم إلغائها

 27/07/2019من طرؼ اللجنة الوالئية بتاريخ 

 (03) ؛مقررات  إميتاز لًتبية األظباؾ يف األقفاص العائمة  

 (02)  ؛ترخصُت مسبقُت ؼبؤسستُت لًتبية األظباؾ يف األقفاص العائمة 

 (01)  بلح البحر– ترخيص مسبق ؼبؤسسة  لًتبية الصدفيات.  

 11700 اإلنتاج اإلصبارل مقدر بػ :اإلنتاج اإلجمالي المتوقع لتربية األسماك في األقفاص العائمة 

 طن سنويا

 طن سنويا600 اإلنتاج اإلصبارل مقدربػ  :المتوقع لتربية الصدفيات اإلنتاج اإلجمالي . 

  منصب 500بـ  عدد مناصب الشغل اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة مقدر 

 :كيتضح ذلك من خالؿ: إدماج الفالحة بتربية المائيات6-2-2

 حوض سقي فالحي للفالحُت اؼبستفيدين من دعم الدكلة من الراغبُت يف استزراع بالتنسيق مع مديرية 150 إحصاء 

 ؛اؼبصاحل الفالحية 
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  ك الشبوط.  حوض بسمك البلطي األضبر106 استزراع:  

  2018سنة  يرقة من ظبك البلطي األضبر 20000  - :كمية الَتقات اؼبستزرعة  

 2019 يرقة من ظبك البلطي األضبر سنة   2400 -

  2019 يرقة من ظبك الشبوط  سنة  1000 -

 2019  يرقة من ظبك بالؾ باص سنة 150 -

 2019 يرقة من ظبك البورم سنة  600 -

كيل ذاٌب من ـك بت (سيدم بلعباس)كطابية  (عُت الدفلى)ؿبطيت التفريخ االصطناعي لكل من حريزة ىذه الَتقات من 

 .طرؼ الفالحُت 

 :كيتمثل فيمايلي:الصيد القاري7-2-2 

 03 ؛ك اغباجز اؼبائي كاد حساف  (شليف،كرادة،كراميس) سدكد 

  ؛ 2019 -2018- 2017 ًب استغالؿ سد شليف سنة 

   ؛2017لسنة  (ظبك الشبوط الفضي، البورم) كلغ 6870اإلنتاج اإلصبارل مقدربػ 

   ؛2018لسنة  (ظبك الشبوط الفضي، البورم) كلغ 9770اإلنتاج اإلصبارل مقدربػ 

  ؛2019لسنة  (ظبك الشبوط الفضي، البورم) كلغ 7780اإلنتاج اإلصبارل مقدربػ 

 مناصب10عدد  مناصب الشغل اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة مقدر بػ ب . 
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 خالصة

يف " مؤسسة اقتصادية منتجةباعتبارىا " إنشاء ك اقباز مزرعة لًتبية األظباؾ يف عرض البحر أك يف األقفاص العائمة  يعترب

قطاع الصيد البحرم النواة األساسية يف النشاط االقتصادم للصيد البحرم ك تربية اؼبائيات، كديكن تعريفها بأهنا أم ىيكل 

تنظيمي يقـو بنشاط اقتصادم منتج للثركة ، كيهدؼ إذل إنتاج األظباؾ بكميات كبَتة ، أك اػبدمات تابعة ؽبذا الفرع ، أك كليهما 

معان، حبيث جيب أف يتوفر يف ىذه اؼبؤسسة رأس اؼباؿ اػباص هبا، كما أهنا جيب أف تعمل يف إطار قانوين ربدده اللوائح ك القوانُت 

، كضمن شركط اقتصادية زبتلف باختالؼ حجمها، كنوع النشاط الذم تقـو " مديرية الصيد البحرم" الصادرة عن اؽبيئة اؼبخولة 

بو،ك من خالؿ الفًتة الًتبصية اليت قمنا هبا على مستول مديرية الصيد البحرم لوالية مستغازل تطرقنا ك بالتنسيق مع ـبتلف 

 كل العراقيل اليت تعيق إذل باإلضافة مقل ىذا النشاط االقتصادم الواعد ، إنشاء العديد من النقاط األساسية يف إذلاؼبصاحل اؼبعنية 

.  للرقي ك النهوض هبذا اؼبورد اؽباـ للثركة إلجيادىامنو ىذا النشاط ك اغبلوؿ اليت دل تدخر كزارة الصيد البحرم 

 منصب شغل كرفع قدرة إنتاج كالية 530حيث ستسمح ىذه اؼبشاريع فور دخوؽبا مرحلة االستغالؿ بتوفَت أزيد من 

 مليار 3 دببلغ ماؿ معترب يفوؽ 2021 ألف طن سنويا يف 20 أالؼ طن سنويا حاليا إذل 10مستغازل من األظباؾ كبلح البحر من 

إذ أف كالية مستغازل تتوفر على إمكانات كبَتة لتطوير االستثمار يف ؾباؿ تربية اؼبائيات داخل األقفاص العائمة كأهنا تقدـ ،دينار

. كل التسهيالت للمستثمرين الراغبُت يف كلوج ىذا النشاط الذم يعتمد على التقنيات اغبديثة لًتبية األظباؾ كبلح البحر

كتوجد  (مشركعُت)باإلضافة إذل أف اؼبشاريع اؼبعتمدة خالؿ ىذه السنة تعرؼ نسبة تقدـ ـبتلفة حيث دخل بعضها مرحلة اإلنتاج 

أك اقتناء كتركيب األقفاص العائمة أك يف مرحلة  ( مشاريع5)أك مرحلة الدراسات التقنية  (مشركعُت)األخرل يف مرحلة االستغالؿ 

. ( مشركع14)كضعها يف البحر 

 2018 يدخل مرحلة االستغالؿ شهر مارس اف" سيسمح انوا ف كجد2018كمن خالؿ دراستنا ؼبشركع جسد سنة 

. دج  مليوف300 منصب شغل باستثمار مارل خاص قدره 25كذئب البحر كتوفَت   طن سنويا من ظبك القجوج 500بإنتاج 
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 ( مشاريع8)كسيدم ػبضر  ( مشركع14)لإلشارة تتوزع ىذه اؼبشاريع على منطقة نشاطات تربية اؼبائيات بإستيدية 

يف انتظار اعتماد مشاريع أخرل لًتبية اعبمربم دبنطقة اؼبقطع كمصب كادم الشلف يف إطار اؼبشاريع  (مشركع كاحد)كحبارة 

. السياحية اؼبدؾبة كما أشرنا إليو يف عرضنا عن برنامج االقتصاد األزرؽ أثناء اقباز ىذا البحث 

ك من ىنا نستطيع القوؿ أف قطاع الصيد البحرم عرؼ بوالية مستغازل ، تطورا ملحوظا من خالؿ االستثمار يف تربية        

 طن من أظباؾ اؼبياه 600اؼبائيات، خاصة بالنسبة للمشاريع التنموية اليت كصلت مرحلة اإلنتاج، أين ًب تسجيل إنتاج يناىز الػ 

العذبة دبختلف أنواعها خالؿ السنة اؼبنقضية، على غرار ظبك الشبوط الفضي كذم الفم الكبَتة كالباربو، بعد استزراع أكثر من 

 مشركعا استثماريا يف ؾباؿ تربية اؼبائيات من 23، يف حُت ًب اعتماد مؤخرا «الكارب» ألف من صغار السمك من نوع 450

" .كما أشرنا سابقا " األظباؾ كبلح البحر بالوالية  . 

إذ أضحت الثركة السمكية بوالية مستغازل ، تسوَّؽ ؿبليا للعديد من الواليات اجملاكرة، على غرار كىراف، سيدم بلعباس،     

. دج للكلغ الواحد500 ك250الشلف، معسكر كتيارت، بسعر يًتاكح ما بُت   

لإلشارة فقط ك ضمن فعاليات االستثمار ك ترقيتو ، ك يف إطار دمج تربية اؼبائيات بالفالحة ًب كضع برنامج بالتعاكف مع اؼبصاحل  

الفالحية من أجل إحصاء كربديد بقية أحواض السقي الفالحي، الستغالؽبا كاستزراعها باألظباؾ يف برنامج االستزراع للسنة 

.اعبارية  

 مليوف دينار لتهيئة قطب 27جدير بالذكر، كشف اؼبدير الوالئي للصيد البحرم كاؼبوارد الصيدية لوالية مستغازل، عن زبصيص     

امتياز لنشاطات تربية اؼبائيات باستيديا، لتوفَت الظركؼ اؼبناسبة للمستثمرين كإقباز قنوات اؼبياه الصاغبة للشرب كقنوات الصرؼ 

 كلم غرب مستغازل، حيظى حاليا 20الصحي كالربط بشبكة الكهرباء كالغاز غَتىا ،حيث أف قطب االمتياز دبنطقة استيدية 

 أر، إلقباز قواعد اغبياة 22 ىكتار ك02باألكلوية لدل السلطات احمللية نظرا للمؤىالت الكبَتة اليت يتوفر عليها من حيث اليابسة 

للمستثمرين كمن حيث اؼبوقع البحرم العميق كاحملمي من الرياح كاؼبناسب لنشاط تربية اؼبائيات يف األقفاص العائمة كتربية بلح 

.شاط تربية اؼبائيات ، اغبحور الرئيسي يف قطاع الصيد البحرم ك تربية اؼبائيات بوالية مستغازل بنالبحر للرقي  
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إن االىتمام الواضح الذي أبدتو دول العامل مبوضوع االستثمار يف قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات يعكس حقيقة 
مفادىا أن ىذا األخري ىو ظاىرة اقتصادية جديرة بالدراسة و التفسري،و ذلك أن االستثمار يف ىذا اجملال و غريه من اجملاالت 

 .ادلنتجة يعترب أساس التنمية االقتصادية

إن السياسة اجلزائرية مل تتضح نيتها يف التفتح على االستثمار اخلاص يف قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات إال من 
خالل تبنيها لنظام اقتصاد السوق و انتهاجها لسياسة اإلصالح االقتصادي و الذي مكن إىل حد ما من تطوير القطاع اخلاص و 

تزايد حجم االستثمارات سواء احمللية منها أو األجنبية، و ىو ما جتلى يف اخلطط و ادلناىج االستثمارية اجلديدة اليت أتينا على 
ذكرىا يف الفصل الثاين ، فقد أبدت اجلزائر إرادة قوية جلذب و ترقية و دعم االستثمار يف ىذا القطاع ، و ذلك جبعل عوامل 

اجلذب أكثر حتفيزا من غريىا من الدول يف ىذا القطاع ، فأرست لذلك العديد من القوانني و التشريعات اليت تضمن من خالل 
نصوصها القانونية إجراءات تشجيع و حتفيز عملية االستثمار يف قطاع قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات ، كما دعمت و 

طورت ىذه القوانني و التشريعات أكثر بإنشاء مؤسسات مؤطرة لالستثمار و على رأسها وزارة الصيد البحري و ادلنتجات 
 .الصيدية شلثلة يف مديرية الصيد البحري بوالية مستغاًل و مبرافقة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

 و إذ تعترب اجلزائر إحدى الدول اليت صلحت بنسبة كبرية يف تطبيق اإلصالحات االقتصادية  و التحول إىل الرأمسالية و 
قطاع الصيد : زلاولة التخلص من تبعية االقتصاد  اجلزائري لقطاع احملروقات، و ذلك بظهور قطاعات رائدة حديثا من أمهها

. إخل.....البحري ، قطاع الفالحة ،قطاع األشغال العمومية، التجارة، النقل و اخلدمات

إال أن ىذه اإلصالحات مل تكن كافية لبلوغ األىداف ادلرجوة خصوصا يف رلال االستثمار يف قطاع قطاع الصيد 
البحري و تربية ادلائيات ، و ىذا بسبب ادلشاكل و العراقيل الكثرية اليت تعرتض صلاح السياسة االستثمارية و هتدد بطرد 

االستثمارات و رؤوس األموال إىل اخلارج أو تشغيل ادلستثمرين ذلذه االستثمارات يف قطاعات أخرى عوض جذهبا ، رغم فعالية 
االستثمار يف ىذا القطاع ، و بادلقابل تعطيل عملية التطور و التنمية االقتصادية لقطاع قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات  

. خصوصا و القتصاد البالد عموما

 :يتلخص يف اختبار الفرضيات التاليةو لذلك فإن ما ميكن استخالصو من ىذه الدراسة 

 الفرضية األولى 

          تؤكد صحة الفرضية األوىل ذلك أن وزارة الصيد البحري شلثلة يف مديرية الصيد البحري لوالية مستغاًل و اليت أجرينا فيها 
تربصا ميدانيا للوقوف مباشرة على ىذا ادلوضوع و مبرافقة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار سامهت و بشكل واضح يف دعم و 

ترقية االستثمار يف قطاع قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات يف اجلزائر، و كان ىذا نتيجة االمتيازات اجلبائية  و شبو اجلبائية و 
اجلمركية اليت دتنحها للمستثمرين احملليني و األجانب على كل مستويات االستثمار يف ىذا اجملال كصناعة و اقتناء سفن الصيد 

. البحري ، الصيانة و اإلصالح ، تربية ادلائيات و غريىا من اجلوانب اليت تطرقنا اليها يف حبثنا ىذا 



 خاتمة 
 

 ب  

 الفرضية الثانية 

نستنتج أن الفرضية الثانية صحيحة، حيث يعترب النقص يف الرؤيا و الشفافية حول السياسة االستثمارية الوطنية يف قطاع 
قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات ، و ادلتمثلة بشكل خاص يف نقص ادلعلومات حول تدفق و توزيع االستثمارات على سلتلف 

الواليات الساحلية مع األخذ بعني االعتبار خصوصية كل والية و منها والية مستغاًل اليت حتوز على شريط ساحلي مهم و 
اسرتاجييت و غري مستغل بشكا استثماري جيد و راقي ، يأخذ بعني االعتبار كل الفاعلني و منهم البحث العلمي الذي يعترب 

الركيزة األساسية يف تطوير و استمرار منو أي مشروع استثماري ، و ىي من بني ادلعوقات اليت تواجو االستثمار يف قطاع الصيد 
. البحري و تربية ادلائيات اجلزائر

 الفرضية الثالثة 

تؤكد صحة الفرضية الثالثة و اليت تثبت أن اجلزائر سعت جاىدة إىل و منذ انتهاجها لسياسة اإلصالح االقتصادي إىل 
تطوير مناخها االستثماري يف قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات من خالل تطوير القوانني و التشريعات اخلاصة باالستثمار، 

الجياد جو و مناخ استثماري جيد ، يعطي للمستثمر انطباع واضح و حقيقي عن االستثمار يف ىذا اجملال ، و الذي ساىم 
. بشكل كبري يف تشجيع و دعم و ترقية االستثمار احمللي و األجنيب، يف ىذا اجملال 

نتائج الدراسة 

استنادا إىل ما مت التطرق إليو من خالل دراستنا لسياسة دعم و ترقية االستثمار يف قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات يف 
:  اجلزائر، توصلنا إىل النتائج التالية

تعمل اجلزائر جاىدة على توفري ادلناخ االستثماري اجليد يف قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات الذي يسمح برتقية  -
 .و ىذا من خالل انتهاج سياسة استثمارية رشيدة (سواء احمللية أو األجنبية)االستثمارات

إن مسار اإلصالحات اليت سلكتها السياسات االستثمارية يف اجلزائر يف السنوات األخرية يف قطاع الصيد البحري و  -
تربية ادلائيات ساعد على بروز تصورات و مناىج استثمارية قابلة للتطبيق لدى مديرية الصيد البحري و ادلوارد الصيدية 

لوالية مستغاًل و الواليات الساحلية األخرى و ما ذلا من أمهية يف التنمية االقتصادية احمللية لكل والية خصوصا و وطنيا 
 .بالعموم

إن االستثمارات يف قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات يف مرحلة اإلصالحات االقتصادية مل تلعب دورىا الفعال يف  -
امتصاص البطالة إال بكمية قليلة ألهنا مل تعتمد باألساس على االدراسات ادلنهجية للبحث العلمي و عدم وجود ىذا 
 .التكامل بني قطاع الصيد البحري و البحث العلمي و باقي الفاعلني و الشركاء االقصاديني لنجاح ىذه االستثمارات

إن النتائج اليت حققتها اجلزائر من خالل سياستها االستثمارية يف قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات ، و سياسة  -
" اإلصالحات االقتصادية ىي نتائج زلدودة ال تعكس حقيقة اجلهود و الطموحات اليت كانت يتطلع إليها ادلستثمرين 



 خاتمة 
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و يتجلى ذلك جيدا يف اللقاءات و التساؤالت اليت طرحناىا على ادلستثمرين يف قطاع الصيد البحري أثناء فرتة الرتبص 
 .مبديرية الصيد البحري لوالية مستغاًل

توصيات الدراسة 

حتقيق االستقرار االقتصادي و االجتماعي و السياسي من أجل هتيئة ادلناخ ادلناسب للمستثمرين احملليني و األجانب يف  -
 .   قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات

 .منح الضمانات و االمتيازات الكافية جللب ادلزيد من االستثمارات يف ىذا القطاع احليوي -
جيب على وزارة الصيد البحري و ادلنتجات الصيدية أن تقوم بإنشاء أجهزة سلتصة مشرفة على االستثمار على مستوى  -

مديريات الصيد البحري بالواليات الساحلية و باالعتماد على الكفاءات و االطارات الالزمة و االبتعاد عن البريوقرتطية 
 .اذلدامة ، و ذلك من أجل مساعدة ادلستثمرين و ترشيد التعامل معهم

وضع سياسة اقتصادية واضحة ادلعامل متكاملة هتدف إىل حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي على ادلستوى احمللي و  -
 .الوطين

 .خلق نظام استثماري أكثر شفافية و استقرار جلذب و تشجيع االستثمار و ادلستثمرين سواء احملليني أو األجانب -

آفاق الدراسة 

يف األخري نشري إىل أن دراستنا ىذه ال ختلوا من بعض النقائص إذ أنو بقيت الكثري من النقاط اليت تستحق التوضيح و 
الدراسة بشكل  أعمق و مفصل ، حيث أننا مل نكن ندرك مدى ىشاشة األرضيات االستثمارية يف قطاع الصيد البحري و تربية 

ادلائيات على ادلستوى احمللي بالنظر اىل ضخامة ادلشاريع االستثمارية يف ىذا القطاع ، و حيث أنو و يف فرتة الرتبص و بالتعمق 
أكثر يف موضوعنا ىذا دلسنا أرادة قوية عند مسؤويل ىذا القطاع للنهوض بو و دلا يشكلو من أمهية فارقة يف توفري العملة الصعبة و 
اليد العاملة و الثروة بشكل دائم ، شلا يشكل زلورا خصبا للمستثمرين الراغبني يف احلصول على مشاريع استثمارية واعدة ، و عليو 

: نقرتح بعض ادلواضيع اليت ميكن أن تكون زلل حبث و دراسة و تتمثل فيما يلي

واقع و آفاق االستثمار اخلاص يف تربية ادلائيات يف األقفاص العائمة يف اجلزائر و انعكاساتو على التنمية احمللية و  -
 .الوطنية

التحفيزات و الضمانات ادلمنوحة للمستثمرين يف قطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات جللب االستثمارات احمللية و  -
 .األجنبية

أثر السياسة االستثمارية لقطاع الصيد البحري و تربية ادلائيات ادلنتهجة حاليا على التشغيل و جلب الثروة و العملة  -
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اسمها " صورة ألكبر سفينة صيد بالجزائر ، و من أكبر السفن في البحر المتوسط 
  متر50بطول يفوق  " 336سراج ترقيمها م غ 

 مليار 500 فقص عائم و بتكلفة أكثر من 50صورة لجانب من أكبر مشروع لتربية األسماك في الجزائر ب 
 سنتيم بسواحل والية مستغانم ، و قد دخل مرحلة اإلنتاج



 ملخص

حطو قطاط الصود البحذه بانتمام خاص مم طذف السلطات الظمهموة ، بظد أم أصبح قطاظا استذاتوجوا
إال أمن بالذغم مم الجنهد المبدهلة إلسقاط أبظاد التمموة المستدامة ظلون إال أم الهاقط وبوم أم ، فو الجذائذ

 مم ةودوصلا دذاهملا ذاظسأل ذتمسملا طاتفذاال طم ذتمسم ذهندالهضظوة السهسوهاقتصادوة للصوادوم فو ت
 ظم ،البحتوة الهذقة ندن لتحاه  اإلطاذداـن وـف .هذخأ ةنج مم مكوسلا مهذخملا ذهندت طم ،ةنج

 الصود فو قطاط الكاممة النوكلوة االختالالت أنم ظله الضهء تسلوط إله ،هموداموة تحلولوة دذاسة طذوق
 .االختالالت ندن لتجاهذ الالذمة لالسب هبحت البحذه

 

املخصصة الساحلية  األقاليم ،البحري الصيد ،، االستثمار يف الصيد البحري المستدامة التنمية :المفتاحية الكلمات
 .الجزائر  ، الدخل ،اإلنتاج، المستهلك ،الصياد لالستثمار،

tcartsbA : 

 

After becoming a strategic sector, fishing sector received special attention by the public authorities 

in Algeria, however, that in spite of efforts to bring down the dimensions of sustainable 

development by the reality shows that the socioeconomics situation for fishermen continues  to 

deteriorate with the constant rise in the prices of halieutic resources the one  hand,  with  the 

deterioration of fish stocks on the other. In this context, this paper  is trying,  through analytical 

and  field study, to highlight the most important underlying structural imbalances in the fishing 

sector and discuss ways to overcome these imbalances. 

 

Key Words: Sustainable development, fishing, coastal areas, , fisherman, consumer, Algeria.  

 


