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 :مقدمة

 

ألاحنبيت املباشسة على الصعيد العالمي باعخبازها أحد أهم املحسواث ألاطاطيت  للد حعاظم دوز الاطدثمازاث

زها الحيىي واملهم في هلل الخىنىلىحيا والخلنياث الحدًثت و للخنميت في ول اكخصاداث العالم وذلً لد

م لعاملن البشسي وجحظين املهازاث والخبراث ومن هراواملظاهمت في جساهم زأض املاٌ، وزفع هفاءة زأض املاٌ 

املباشسة، وذلً من دالٌ ئشالت الحىاحص اشخد الخنافع بين الدٌو على حرب املصيد من الاطدثمازاث ألاحنبيت

والعساكيل التي حعيم ظسيلها ومنحها الحىافص والضماهاث التي حظهل كدومها وددىلها الظىق املحليت، حيث 

جمنح حىافص مغسيت للمظدثمسين ألاحاهب وجصيل ول الليىد  الناميت بىحه عام طن حشسيعاثكامذ ول الدٌو 

 التي جلف في ظسيلهم.

الجصائس من بين الدٌو التي جحاٌو حرب الاطدثماز ألاحنبي املباشس ئليها والظفس بمصاًاه، حيث عملذ في 

ضافت ئلى ما جملىه من ثسواث ظبيعيت هامت الفترة ألاديرة على تهيئت املناخ الاطدثمازي املناطب لجربه، فا

، هنان ملىماث أدسي ال جلل أهميت منها الحجم املعخبر  للظىق الجصائسيت والحجم املخميز واملىكع الجغسافي

 الىبير لليد العاملت، لرا بادزث باجذاذ العدًد من إلاحساءاث لتهيئت بيئت الاطدثماز من دالٌ اجباع طياطاث

اكخصادًت مناطبت، واطخذدامها العدًد من الحىافص والامخياشاث املاليت والخمىيليت لدفع وجعىيس مناخ 

الاطدثماز التي من شأنها ئععاء ظفسة حليليت إلًجاد مناخ اطدثمازي مناطب حراب لسفع جدفلاث 

 في الاكخصاد العالمي. في كعاعاث أدسي دازج كعاع املحسوكاث وجصل عمليت الاهدماج الاطدثمازاث ألاحنبيت

 وعلى ضىء ما جلدم ًمىن ظسح إلاشياليت السئيظيت الخاليت:

 ما مدى مساهمة السياسة الاستثمارية في ثحقيق التنمية الاقتصادية؟

 التساؤالت الفرعية:

 هل الاطدثمازاث جإدي ئلى الخنميت أم ئلى الخذلف؟-

 ادًت؟ما مدي جأثير الاطدثماز ألاحنبي على الخنميت الاكخص-

 ما هى واكع الاطدثماز ألاحنبي في الجصائس؟ وما هى مىكعها ضمن الدٌو املظخلعبت له؟-

 فرضيات البحث:

 لإلحابت على ألاطئلت املعسوحت ازجأًنا ظسح الفسضياث الخاليت:

الاطدثمازاث ألاحنبيت ًسجبغ بمجمىعت معلدة من العىامل التي حشيل  ئن جنميت الاطدثماز الىظني وحرب-

 في مفهىمها املناخ املناطب لالطدثماز.

عس البلد ئلى طدثماز يير مخاحت في الدادل، فيضما دامذ فسص الا  ئلى الخازج هسوب زؤوض ألامىاٌ املحليت-

 الخمىيلي. الاطخداهت من الخازج بفىائد وشسوط ال جعاق من أحل حغعيت العجص 

حعخبر الجصائس من بين الدٌو ألاهثر حربا لالطدثمازاث ألاحنبيت املباشسة ئال أن أيلب هره الاطدثمازاث -

 مخمسهصة في كعاع املحسوكاث.
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 أهداف الدراسة:

 هحاٌو من دالٌ هره الدزاطت الىصٌى ئلى مجمىعت من ألاهداف جخمثل فيما ًلي:

 حٌى الاطدثمازاث ألاحنبيت املباشسة. بلىزة الخغييراث-

 إلاحصائياث. الاطدثماز ألاحنبي من دالٌ دزاطتالخعسف على واكع -

 دوز الاطدثماز في دلم الليمت املضافت وجأثيره على الخنميت.-

 جلييم مناخ الاطدثماز في الجصائس والاظالع على الدشسيعاث والجهىد املبرولت لجرب زؤوض ألامىاٌ ألاحنبيت.-

 أسباب اختيار املوضوع:

 ًسحع ادخيازها لهرا املىضىع ئلى النلاط ألاطاطيت الخاليت:

 أهميت ودوز الاطدثمازاث ألاحنبيت املباشسة في جحسيً عجلت الخنميت في الجصائس.-

 الخحليلي أما ألادواث املظخعملت في الدزاطت هي: ملعالجت مىضىع البحث اعخمدها على املنهج الىصفي

 على عدة مساحع من هخب، مجالث، مرهساث، جلازيس، ملخلياث وظنيت.الاعخماد -

 بشبىت الاهترهذ من أحل الحصٌى على الدزاطاث الحدًثت التي ًخعرز ئًجادها في املىخباث. الاطخعاهت-

 الدراسات السابقة:

 -0222حالت الجصائس معاي علي، الاطدثماز ألاحنبي املباشس في الجصائس و دوزه في الخنميت الاكخصادًت دزاطت -

 .0202، مرهسة جذسج لنيل شهادة ماطتر، الجصائس، 0202

، مرهسة جذسج oliبا محمد هفيظت، جحليل حاذبيت الاطدثماز ألاحنبي املباشس في الجصائس بخعبيم ملازهت -

 .0202لنيل شهادة ماحظخير، الجصائس، 

ٌ الاطدثماز ألاحنبي املباشس في دعم النمى ديالي ديرة، دوز - الناميت مع إلاشازة ئلى حالت  الاكخصادي بالدو

 .0202، مرهسة جذسج لنيل شهادة ماحظخير، الجصائس، 0200-022الجصائس دزاطت جحليليت للفترة 

 صعوبات الدراسة:

 كلت املساحع التي جدناٌو هرا املىضىع.-

 الحدًثت.كلت الدزاطاث امليداهيت في املىضىع ،و حعرز الحصٌى على بعض إلاحصائياث -

 استعراض الخطة املتبعة في الدراسة:

 : الخعسق ئلى إلاظاز املفاهيمي لالطدثماز ألاحنبي املباشس.20الفصل

 : ثم الخعسق ئلى مفهىم الخنميت الاكخصادًت.20الفصل

 : حاء بعنىان أثس الاطدثماز ألاحنبي على الخنميت الاكخصادًت20الفصل
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 جمهيد:

ٔان مخٌخدا كلى  عهم ؤن ٔل ص٘و اللالم الثالث لجإث بلض اؾخِاللها بلى الاؾدثماع ألاحىبُت بال ؤن البلع منها 

ع طلٗ ولجإ بلى همؽ جىمىي ًغجٕؼ كلى الِضعاث الضازلُت، وهي  عئوؽ ألامىا٘ ألاحىبُت، والبلع آلازغ ًع

لالؾدثماعاث بطن صلت وزُِت بمؿإلت الخىمُت كلى هظا ألاؾاؽ الض٘و اإلاىولِت كلى الاؾدثماعاث ألاحىبُت 

ض ُؿمذ  هدىا٘و صعاؾخه هظا اإلاىطىق والخؼَغ بلى بلع الىِاغ واإلاٌاهُم ألاؾاؾُت التي لها صلت به، ُو

 الٌصل ألا٘و بلى زالزت مباخث:

 

: ماهُت الاؾدثماع ألاحىبي  اإلابدث ألا٘و

خي الاؾدثم  اع ألاحىبي وؤزغه كلى الاُخصاصاإلابدث الثاوي: الخؼىع الخاٍع

 اإلابدث الثالث: ؤلاػاع الِاهىوي لالؾدثماع ألاحىبي في الجؼاثغ
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: ماهُت الاؾدثماع ألاحىبي  اإلابدث ألا٘و

ت والتي ٌلبر كنها الؿُاؾت  مً زال٘ الؿُاؾت التي جيخهجها الحٖىماث لخجؿُض زؼؼها الاؾدثماٍع

ت في   بػاع الؿُاؾت الاُخصاصًت ؤي ؾُاؾت الاؾدثماع كلى اإلاؿخىي الٕلي ولِـ الجؼجي.الاؾدثماٍع

 وأهىاعهاإلاطلب ألاول: مفهىم الاصدثمار ألاحىبي 

 أوال:الاصدثمار

ؼلّ الثمغ كضة ملاصن ٓلمل الصجغ ؤي ما ًيخجه الصجغ، ؤهىاق اإلاا٘ والبدث لغت : ٔلمت مكخِت مً الثمغ ٍو

اصة  .1كً الىماء والٍؼ

ٍ هظٓغ منها احا:اصطل   ؤما في الاصؼالح الاُخصاصي جىحض حلاٍع

 ٔل آدؿاب ألمىا٘ مً ؤحل الحص٘ى كلى مىخىج واؾتهالٓه.  -1

حضًضة لخؼىع الىؾاثل اإلاىحىصة لواًت  بهخاحُخهالاؾدثماع هى جسصُص عؤؽ اإلاا٘ للحص٘ى كلى وؾاثل   -2

اصة  .2ؤلاهخاحُتالؼاُت  ٍػ

الاؾدثماع هى ٔل جطحُت باإلاىاعص خالُا هضي الحص٘ى منها في اإلاؿخِبل كلى مضازُل زال٘ ًترة ػمىُت   -3

 .3ممخضة ًٖىن مبلوها ؤلاحمالي ؤٓبر مً ؤلاهٌاَ الضولي

ٌه مً ؤخض عحا٘  4اإلاىخىج اإلاخمثل في طلٍ الظمت اإلاالُت للخجهحز اؾخوال٘والاؾدثماع   -4 ومً زم حلٍغ

غ وكاغ الخالي:" ًٌهم مً كباعة اؾدثماع ؤنها كمل ؤو جصغي إلاالِاهىن كلى  الىدى  ضة ملُىت، مً ؤحل جؼٍى

ٔان هظا اللمل في قٖل ؤمىا٘ ماصًت ؤو هحر ماصًت)مً بُنها اإلالٕاُخصاص ت، اإلاهاعة الٌىُت، هخاثج ُالصىاك ُتي، 

 .5البدث( ؤو في قٖل ُغوض

ىم الاؾدثماع وحب الغحىق بلى ألاقٖا٘ التي ًٕخبها كلى هظا ألاؾاؽ وفي هُاب حلٍغٍ مخٌّ كلُه لخدضًض مٌه

 ىهه.لخدضًض مظم

 الاصدثمار ألاحىبي ثاهيا: أهىاع

 الاصدثمار ألاحىبي اإلاباشر: -1

ٌلخبر الاؾدثماع ألاحىبي كامل ؤؾاس ي لخدُِّ الخىمُت الاُخصاصًت للض٘و بط ًىا٘ اهخمام اللضًض مً الباخثحن 

ً الاُخصاصًحن خُث جباًيذ   آعائهم خ٘ى مٌهىم واخض قاملواإلإٌٍغ

ا ال ًيخج بجيؿُت البلض اإلاظٍُ  - ٔان اإلاؿدثمغ شخص ػبُلُحن ؤو ملىٍى ٌلخبر اؾدثماع ما اؾدثماع ؤحىبُا متى  

ٔان مً ال ٔان شخص ػبُلُا ًةهه مً الصلب جدضًضها  ؿهللالؾدثماع، وبطا  جدضًض حيؿِخه اإلاؿدثمغ بطا 

                                                           
 .15، ص2000ُؼب مصؼٌى ؾاجى، الاؾدثماع ؤخٖامه، وطىابؼه في الٌِغ ؤلاؾالمي، صاع الىٌاجـ لليكغ والخىػَم، ألاعصن، -1
 للضعاؾاث واليكغ، بضون ؾىت وكغ.مدمض بخحر كلُه، الِامىؽ الاُخصاصي، بحروث، اإلااؾؿت اللغبُت  -2
ُّ كبُض، الاؾدثماع في ألاوعاَ اإلاالُت، مٕخبت كحن الكمـ، ألاعصن،  -3  .24-23، ص2003ؾلُض جًى
4- Kahm(ph) Invertissaient en cyclope die dallez de dvont Inlerationiol,p190. 
 .15، ص2000المي، صاع الىٌاجـ لليكغ والخىػَم، ألاعصن،ُؼب مصؼٌى ؾاجى، الاؾدثماع ؤخٖامه، وطىابؼه في الٌِغ ؤلاؾ -5
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ا ٓثحر اإلاؿ ٔان اإلاؿدثمغ شخص ملىٍى الضولت  ُتؿؿدثمغ ألاحىبي هى الظي ًدصل كلى حياهمت وكلُه ًاإلابطا 

 .1التي ٌلمل كليها الاُخصاص

ت في  هى  - الاؾدثماع الِاصم مً الخاعج واإلاالٗ لغئوؽ ألامىا٘ واإلاؿاهم في اؾخثىاء مكغوكاث اؾدثماٍع

 .2اُخصاص ما مً ُبل ماؾؿت ُاثمت في اُخصاص آزغ

كً صولت مؿخِلت ؾلُا وعاء  مامً ؤهىاق الاؾدثماع ًخم زاعج مىػىه جمابن اؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ هىق  -

ذ ؤ٘و ألحل مدضص ؤو جدُِّ حملت مً ألاهضاي الاُخصاصًت واإلاالُت والاحخماكُت وؾُاؾُت ؾى  اء بهضي مُا

ٔاثاحل  ت ؤو كضة قغ لت ؤو هحر مباقغ ملٖا للضولت واخضة ؤو للضة ص٘و ؤو قٓغ  .3٘ ػٍى

 اإلاباقغ خؿب ٔل مً:حلٍغٍ الاؾدثماع 

 (OCDEحلٍغٍ مىـمت الخلاون والخىمُت الاُخصاصًت لالؾدثماع اإلاباقغ) -

غ ؤن ًٖىن في مجا٘ كملُاث ملُىت مًٕ لهظا الخدٍغ ٔاث عئوؽ ألامىا٘ الضولُت ٍو غ خغ : هى جدٍغ  .4الخلٍغٍ ألا٘و

 :ت الاؾدثماعاث اإلاباقغة هى اؾدثماع مً ؤحل جدُِّ ؤهضاي بخصاثُت ألن كملُت ُُاؽ خٓغ الخعريف الثاوي

ال ًمًٕ ؤن ًٖىن اهؼالُا مً جىخُض اإلالاعي اإلاؿخلملت مً ػغي الضولت ألاصلُت لالؾدثماع والضولت اإلاظٌُت 

 5له.

 حعريف صىدوق الىلد الدوليFMI: 

في  ٌلغي صىضَو الىِض الضولي لالؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ ؤهه جلٗ الاؾدثماع اإلاسصصت لهضي آدؿاب ًاثضة، صاثمت

ٖىن هضي هظا ألازحر هى امخالْ ؾلؼت ُغاع ملىُت ًللُت في  ماؾؿت جماعؽ وكاػها صازل جغاب صولت ؤزغي ٍو

ت وهحر اإلاُِمت والتي جسصص اؾدثماعاث ًهي مؿما اؾدثماعاث ؤحىبُت  ةحؿُحر اإلااؾؿت ًةن الىخضاث اإلاكآع

 .مباقغة

 :الاصدثمار ألاحىبي غير اإلاباشر)الاصدثمار اإلاحفظين( -2

ّ قغاء غي الاؾدثماع ألاحىبي هحر اإلاباٌل قغ كلى ؤهه اؾدثماع اإلادٌـت ؤي اؾدثماع في ألاوعاَ اإلاالُت كً ػٍغ

الؿىضاث الخاصت ألؾهم الحصص ؤو ؾىضاث الضًً ؤو ؾىضاث الضولت مً ألاؾىاَ اإلاالُت،ؤي هى جملٗ ألاًغاص 

ابت  ٔاث لبلع ألاوعاَ صون مماعؾت ؤي هىق مً الُغ ت في جىـُم ُصحر ألاحل مِاعهت والهُئاث والكغ ؤو اإلاكآع

خه كلى ؤهه الاؾدثماع الظي ًخللّ بُِام اإلاؿدثمغ بالخلامل6باالؾدثماع اإلاباقغ في  ، ٓما هجض ؤمحرة خؿب هللا كًغ

ض ًِىم اإلاؿدثمغ  ٔاهذ خَِى ملُٕت" ؤؾهم" ؤو خَِى صًً"ؾىضاث" ُو ؤهىاق مسخلٌت مً ألاوعاَ اإلاالُت، ؾىاء 

ت وطلٗ بالخلامل مً زال٘ بُىث الؿمؿغة، ؤو ُض ًِىم بالخلامل مً زال٘ بُىث بىٌؿه باللملُ ت الاؾدثماٍع

                                                           
ؼ كبض هللا، "الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الض٘و ؤلاؾالمُت في طىء الاُخصاص ؤلاؾالمي"، غ -1 -16، ص2006، صاع الىٌاجـ ألاعصن،1مدمض كبض اللٍؼ

17. 
مبٕغة  08ؤخمضلت الللىم الاُخصاصًت" ، حاملت مدمض زُصغ قِغػاصػكخِب،"الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الجؼاثغ واُم آًاَ مج -2

 07،ص2008الجؼاثغ،
 .15، ص2000ُؼب مصؼٌى ؾاجى، الاؾدثماع ؤخٖامه، وطىابؼه في الٌِغ ؤلاؾالمي، صاع الىٌاجـ لليكغ والخىػَم، ألاعصن، -3

4 - htt p// :www.ocde.arg.wviguer de 03/04/2018. 
5  - htt p // :www.ctubuddd- jecrar.com wviguer de 03/04/2018 

 ًاعؽ ًظُل، ؤهمُت الاؾدثماع ألاحىبي في الض٘و اللغبُت مم صعاؾت مِاعهت )الجؼاثغ ،مصغ، الؿلىصًت( -6
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الؿمؿغة، ؤو ُض ًِىم بالخلامل كلى جلٗ ألاصواث مً زال٘ اإلااؾؿاث إلاالُت اإلاخسصصت مثل صىاصًّ الاؾدثماع 

ض ًخم الخلامل في ألاوعاَ اإلاالُت مم ألا  ّ قغاء الىزاثّ التي جصضعها، ُو حاهب ًاالؾدثماع ألاحىبي في مدٌـت كً ػٍغ

لت ألاحل مً ص٘و اللالم اإلاسخلٌت. ٔاث عئوؽ ألامىا٘ مخىؾؼت وػٍى  ألاوعاَ اإلاالُت  ًةهه ًخللّ بخدغ

 : أهىاع الاصدثماراث ألاحىبيت غير اإلاباشرة.(I-01)شكل ركم

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .29، ص2006، اإلاصدر: عبد الضلم كحف، إدارة ألاعمال الدوليت، الدار الجامعيت، ؤلاصكىدريت

 الاصدثماري  الثاوي: اإلاىاخ اإلاطلب

بتجؼىع مٌهىم اإلاىار الاؾدثماعي جض جُا بلى ؤن ؤصبذ ٌكمل كلى جىلٌُت مٓغ مً اللىامل الاُخصاصًت  ٍع

ت طلٗ ؤن  والاحخماكُت والؿُاؾُت التي مً زاللها حؿعى الجهاث الىصُت بلى التروٍج للِؼغ وللٌغص الاؾدثماٍع

ً الىػىُحن وألاحاهب ال ٌلخبرون جىػحن اؾدثماعاتهم في مىؼِت بال بلض ًدص الكغوغ اللامت لظلٗ  اإلاؿدثمٍغ

 .1اإلاىار

 ماري.أوال : حعريف اإلاىاخ الاصدث

                                                           
ضًغي، واُم مىار الاؾدثماع في الجؼاثغ، بحن الحىاًؼ واللىاثّ، مجلت الللىم الاُخصاصًت وكلىم الدؿُحر، حاملت  -1 وصاي ؾلُضي، مدمض ٍُى

 .39،ص2008ؼٍُ، الجؼاثغ اللضص الثامًٕؾ

 الاؾدثماع في مجا٘ ؤلاهخاج
 ) مً زال٘(

 ّ الخصضًغ والبُم والدؿٍى
 )مً زال٘(
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اإلادللحن بلى اكخباع اإلاىار الاؾدثماعي كلى ؤهه خصُلت الـغوي التي جازغ في الِغاع الاؾدثماعي  ًظهب بلع

بإبلاصه الاحخماكُت والاُخصاصًت، ٓما ًمثل جٌؿحر مىار الاؾدثماع مجمل  اإلادلي وألاحىبي كلى خض ؾىاء

ًاألوطاق اللامت للضولت وما جىصٍ به مً عئوؽ ألامىا٘ وجىؿٌها  اججاهاثألاوطاق والـغوي اإلاازغة في 

اؾخِغاع ؤو اطؼغاب، والخىـُم ؤلاصاعي للضولت وما جمحز به البلض اإلاظٍُ مً زصاثص حوغاًُت وصًموغاًُت، 

غ كىاصغ  وما ٌكُضه البلض اإلاظٍُ مً بنى جدخِخه زم زؼؽ الضولت وبغامجها  ؤلاهخاجمما ٌلٕـ جًى

بُلت الؿَى الؿاثضة ػى مؼغص ومخىاػن في الضازل ومم الخاعج و ي جدُِّ همومىاػهاتها ومؿاهمتها ف الاُخصاصًت

 .1ه وزباجه وجىاػهه مما ًىؼىي كلُه مً خَِى وؤكباءهه، الىـام الِاهىوي ومضي ٓماله وطىخبالضولت وآلُخ

 زاهُا: كىاصغ اإلاىار الاؾدثماعي ومِىماجه هجاخه

 2ًمًٕ بًظاخها ًُماًلي:

جدُِّ الاؾخِغاع في حهاػ ألاؾلاع وجدُِّ الدكوُل الٖامل وطلٗ بخدُِّ الخىاػهاث حهاػ مالي ُاصع كلى  -

بي  .اإلاالُت اإلااصًت لهضي الىمى اإلاؼلىب اإلالخمض كلى الهُٖل الظٍغ

ؾلؼت هِضًت مدِِت لالؾخِغاع الىِضي مؿخسضمت بظلٗ ؤصواث الؿُاؾُت الىِضًت لخدُِّ ؤهضاي الىمى  -

 ُخصاصي باإلطاًت بلى بًجاص مىار اؾدثماعي حاطب لغئوؽ ألامىا٘ ألاحىبُت.واإلاؿاهمت في جدُِّ)اؾخِغاع ا

اصة الِضعة الخىاًؿُت في ألاؾىاَ اإلادلُت، وػٍاصة ُىي  - ت مغجٕؼة كلى الخىحُه الخاعجي لٍؼ ؾُاؾت ججاٍع

 الضًم إلًجاص ميكأث ُاصعة كلى الابخٖاع وبطاًت اإلاؼاًا الخىاًؿُت صازل الاُخصاص ٖٓل.

صع كلى جىٌُظ الؿُاؾاث الاُخصاصًت الٖلُت بىجاح ملخمض كلى ملض٘ ألاحغ خُِِي، خُث ؾَى كمل ُا -

 حمل كلى جسصُص كىامل ؤلاهخاج اإلادلي في اؾخمغاع الِضعة الخىاًؿُت للىص٘ى بلى اللاإلاُت.

 ثالثا: مكىهاث اإلاىاخ الاصدثماري 

 اإلاىاخ الضياس ي: -1

بالضولت اإلاظٌُت، خُث ؤن كضص الاؾخِغاع الؿُاس ي ًاصي بلى خٌف ًازغ اإلاىار الؿُاس ي في حكُٕل مىار الاؾدثماع 

، وكلُه هىاْ مجمىكت مً اللىامل جازغ كلى اإلاىار 3اصة ملضالث هغوب عئوؽ ألامىاٍ٘ملضالث الاصزاع، وػ 

 ًُماًلي: بًجاصهاًمًٕ  الاؾدثماعي 

ً ؾىت  -  الِاصمتخالت الاؾخِغاع الؿُاس ي في الضولت اإلاؼبِت زال٘ اللكغة ؤو اللكٍغ

ت في كملُت الخىمُت ىعي الؿُاس ي مً خُث الغهبت في الؿمصعحت ال - اح لالؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة باإلاكآع

 الاُخصاصًت.

ؿل باُُا ؤم ًسخل  ألازغ اطصعاؾخه اللالُت بحن بِاء الؼكُم الحآم وخالت الاؾخِغاع الؿُاس ي، ومضي  -

 الىـام بغخلُه ؤو بِاثه. 

 اإلاىاخ الاكخصادي: -2

                                                           
ىؼُىت ؾلُضي ًديى جُُِم مىار الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الجؼاثغ، عؾالت مِضمت لىُل قهاصة صٓخىعة صولت في الللىم الاُخصاصًت، حاملت ُؿ -1

 .175،ص2006-2007
 .37،ص2009ُت لخىمُت ؤلاصاعة ، الِاهغة، مصغكلي لؼٌي، الاؾدثماعاث اللغبُت ومؿخِبل الخلاون اللغبي، اإلاىـمت اللغب -2
 .31كلي لؼٌي، اإلاغحم الؿابّ،ص -3
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ٔالحي:  1ًمثل اإلاىار الاُخصاصي في مجمىكت مً اللىامل اإلاازغة كلى اإلاؿدثمغ وكلى وكاغ مكغوكه وهي 

 مضي مالثمت البيُت الخدخُت ومضي صالخُتها. -

 مِضاع اإلاىاعص الؼبُلُت اإلاخاخت صازل الضولت. -

ت الضزى  -  ٘ للمكغوكاث.مىاًض الؿَى الضازلُت والخاعحُت اإلاازغة كلى الِضعة الكغاثُت، وصعحت خٍغ

بُت وؾُاؾُتالاُخصاصًت اإلاالُت والىِضًت الؿُاؾتمغوهت  - زباث ؾلغا الصضَ ومضي  ، زاصت الؿُاؾُت الظٍغ

 واؾخِغاعها وهى ما يهخم به اإلاؿدثمغ.

حر اإلاللىماث الخدخُت اإلاؿدثمغ  - ضعتها كلى جًى صعحت وطىح واؾخِغاع ُىاهحن الاؾدثماع، ومضي ٌٓاءتها البىْى ُو

 الٌاثضة كلى الخىصُالث الاثخماهُت.وملضالث 

ت وملضالث الخطخم بلض ؤصوى زمـ ؾىىاث. -  مضي اؾخِغاع الؿُاؾاث الؿلٍغ

 اإلاىاخ الاحخماعي والثلافي:  -3

جٖامله ومِضاع الخلاون اإلاؼلىب  اإلاازغة كلى وكاغ اإلاكغوق وبمٖاهُتٌكخمل هظا اإلاىار كلى مجمىكت مً اللىامل 

برػ طلٗ مً زال٘  :2ٍو

 الىعي الصحي ومِضاع الخإمُىاث الاحخماكُت اإلاخبلتصعحت  -

 الُِم ألازالُُت والاحخماكُت والضًيُت. -

 وؾاثل ؤلاكالم اإلاغثُت واإلاؿمىكت واإلاِغوءة. -

 .هُٖل الاؾتهالْ إلاسخلٍ الؼبِاث الاحخماكُت -

 .اللاصاث والخِالُض وؤطواَ اإلاؿتهلٕحن -

 الؿٖان. صعحت الٕثاًت الؿٖاهُت، جىػَلها ومؿخىي ؿغوي ملِكت -

 اإلاىاخ اللاهىوي: -4

، 3ؤو الؼاعصة طاث الصلت باالؾدثماع اإلادٌؼةوهى مجمل الِىاهحن  )ُاهىن الاؾدثماع، ُاهىن اللمل، ُاهىن الجماْع

ُاهىن الخجاعة، ُاهىن خماًت اإلاؿتهلٗ، الحىاًؼ والظماهاث، الامخُاػاث، عزص الاؾدثماع، عزص الاؾخحراص، 

 .4( الاقهاع ، ُاهىن البحروُغاػُت

لاث جٌٕل خىاًؼ بكٌاءاث ؾخِغاع الؿُاس ي ووحىص ُىاهحن وحكخُث حلخمض الاؾدثماعاث بصٌت عثِؿُت كلى الا  َغ

بُت، باإلطاًت الظماهاث طض مساػغ الاُخصاصًت مثل مساػغ الخإمُم واإلاصاصعة. ُت وطٍغ  حمٓغ

 اإلاباشر ألاحىبي الاصدثمار وأهداف : أهميتاإلاطلب الثالث

م الضزل الىػني بن جؼىع الض٘و  الُىم ًِاؽ بحجم كاثضاث اؾدثماعاتها التي هي مً ؤهم اللىامل اإلاالُت لًغ

 وعًم اإلاؿخىي اإلالِش ي وطلٗ إلاا له ؤهمُخه اُخصاصًت وبحمالُت وبؾتراجُجُت.

                                                           
 ًاعؽ ًظُل، ؤهمُت الاؾدثماع ألاحىبي في الض٘و اللغبُت مم صعاؾت مِاعهت )الجؼاثغ ،مصغ، الؿلىصًت(. -1
ت ؾهام، الاؾدثماع اللغبُت البُيُت ومؿاهمتها في جدُِّ الخٖامل الاُخصاصي  -2 اللغبي، مظٓغة مِضمت طمً مخؼلباث هُل قهاصة اإلااحؿخحر في بجاٍو

 .27،ص2005كلىم الدؿُحر ، حاملت الجؼاثغ،
 .231كبض الحمُض بغخىمت، هترة بغباحـ، اإلاغحم ؾبّ طٓغه،ص -3
ت ؾهام،  -4  .27،ص ّ ابؿالحم مغ هجاٍو
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 : ؤهمُت الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغؤوال

 جخمثل ؤهمُت الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ ًُما ًلي:

اهُت ألاحىبي كهضي الاؾدثماع ي - اصة الاؾتهالْ الظي ًدِّ الًغ لى زلّ مىاصب قول وبالخالي ًاصي بلى ٍػ

 الاحخماكُت.

الىػني وؤًظا حلبر كً مضي جدُِّ  الخِضمللىمى و ماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة هي الصىعة اإلالبرة ثبن الاؾد -

اهُت الاحخماكُت ومً زال٘ هظه ألاهمُت ًمًٕ اكخباع الاؾدثماعاث ٓإصاة حؿخلملها الضولت لخلضًل  اإلالِكت والًغ

غ اإلايكأث وجىؾُلها. بخضيالىطم الاُخصاصي وحوحر  ت لخؼٍى  الىؾاثل الظغوٍع

ّ بهخاحُت اإلاى -  خجاث جم الاكخماص كلى عصُضها.ٌؿَى الاؾدثماع اللمالث ألاحىبُت كً ػٍغ

ً عؤؽ اإلاا٘ الجضًض والظي بضوعه ًاصي بلى جى  - مً  ػَم الؼاُت ؤلاهخاحُت للماؾؿت و الىمى الاؾدثماع بلض جٍٖى

 َ  .زال٘ جىمُت ًغوق ؤلاهخاج وجىؾُم مٖاهتها في الؿى

 :ؤهضاي الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغازاهُ

ّ مٌؿعى اإلاؿدثمغ بلى جدُِّ مجمىكت مً ألاهضاي  طلٗ مً ؤحل الحٌاؾ كلى مٖاهت  الاؾدثماع ً ػٍغ

 ماًلي:ُوجخمثل ألاهضاي ً الاُخصاصًحنوجدؿحن كالُخه مم هحره مً ألاكىان 

اللاثض وهى هضي كام لالؾدثماع مهما ًًٕ هىق الاؾدثماع مً الصلب ؤن ًجض ًغصا ًىؿٍ ؤمىاله  جدُِّ -

 ٖىن هضًه جدُِّ الغبذ.صون ؤن ً

ً الثروة وحل - ً الثروة في جٍٖى مُّ ُىم الهضي كىضما ًظلٍ الٌغص باالؾتهالْ الجاعي كلى ؤمل جٍٖى

حر الؿُىلت إلاىاحهت جلٗ الحاحاث وبظلٗ حللى اإلاؿدثمغاث ببلع وعاء  لت وجًى اإلاؿخِبل جإمحن الحاحت اإلاخُى

 .1جدُِّ الثروة في اإلاؿخِبل

م في مجاالث بؾدثماعة ختى ال ججزي مً ُُمت اإلاداًـت كلى ُُمت اإلا - ىحىصاث: ٌؿعى اإلاؿدثمغ بلى الخىَى

 مىحىصاجه مم مغوع الؼمً، بدٕم اعجٌاق ألاؾلاع وجِلبها.

اإلاداًـت كلى ألاص٘ى اإلااصًت ؤو اإلاالُت التي ًمخلٕها اإلاؿدثمغ ؤو ًدّ له التري بها وطلٗ بلض صعاؾت اإلاساػغ  -

لت وبما ججىب هظه ألا   ص٘ى الخإزحراث الؿلبُت لهظه اإلاساػغ.اإلاخُى

مثل هظا الهضي  مً ؤاؾخ - عة هم ػمىخاث اإلاؿدثمغ للخغوج مً صو مغاع الضز٘ى وػٍاصتها بىاصع متزاًضة ٍو

مًٕ مً زال٘ طلٗ  اث ملِكُت ومً زم ُضعاجه الاهخاحُت ٍو م مؿخٍى ُض عهباجه في ًع خُاجه الاكخُاصًت لخٓى

ض ت إلاٍؼ ؼ اإلادٌـت الاؾدثماٍع  .2اليكاػاث الجضًضة حلٍؼ

 اإلاطلب الرابع: إيجابياث وصلبياث الاصدثمار ألاحىبي اإلاباشر

ٔاث عئوؽ  ت مً خغ بن الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ ال ًِخصغ ٔىهه قٖل مً ؤقٖا٘ اُخدام ألاؾىاَ بل هى خٓغ

 .3ألامىا٘ الضولُت التي ججغي في قٖل جضًِاث بحن مً ًدؿبها ومً ٌؿخِبلها

                                                           
 .35،ص2003، لبىان،1في البِئت الاُخصاصًت اللغبُت،صاع اليكغ والخىػَم،غ ؤمحرة خؿب هللا مدمض، مدضصاث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ وهحر اإلاباقغ  -1
 .03،ص2003هىقُاع ملغوي،"الاؾدثماع وألاؾىاَ اإلاالُت"،صاع الصٌاء، الؼبلت ألاولى، كمان، ألاعصن، -2
 .31ًاعؽ ًظُل، مغحم الؿابّ ،ص -3
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للض٘و اإلاظٌُت له ًةنها ؤضحذ جضْع ؤهه له مؼاًا ٓثحرة ُض ججىيها هظه ألازحرة جىصب ٔلها في ؤما باليؿُت 

ٔاث  ل عجلت الىمى الاُخصاصي،ؤما باليؿبت للض٘و اإلاصضعة له ؤي الض٘و ألاصلُت الكغ ٔىهه كامال عثِؿُا لخدٍى

 التي جِىم به ًهي جضْع بإهه كامل صًىامُٖي الهدكاعها وجىؾلها.

 .ِابل ال ٌلني طلٗ بإن الاؾدثماع ألاحىبي ال ًسلى مً اللُىب لٖل مً الض٘و اإلاظٌُت لض٘و اإلاصضعةلًٕ في اإلا

 ؤوال: بًجابُاث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ:

 لالؾدثماع ألاحىبي مجمىكت مً الاًجابُاث باليؿبت للض٘و اإلاظٌُت والض٘و اإلاصضعة وجخمثل في:

Iله: : اًجابُاجه باليؿبت للض٘و اإلاظٌُت 

 جخمثل اًجابُاث الاؾدثماع اإلاباقغ في الىِاغ الخالُت:

ل الضازلي الظي حؿبب ًُه  - ع ُلت الخمٍى حوؼُت الىِص الظي ًمحز الاصزاع اإلادلي مما ًاصي هظا بلى حلٍى

 طلٍ الاؾدثماع اإلادلي.

ٓما ًدٌؼ ٓما ًاصي بلى اؾخٌاصة اإلاؿتهلٕحن مً جىامي كىصغ اإلاىاًؿت في الؿَى اإلادلُت هظا مىجهت،  -

غ ٌٓاءتهم ؤلاهخاحُت ؤي ؾحرهم في زلٍ مىار كمل مالثم لغؤؽ اإلاا٘ الىػني.  اإلادلُحن كلى طغوعة جؼٍى

ت طاث مؿخىي ًني  - م اؾدثماٍع ٌلخبر الاؾدثماع ألاحىبي وؾُلت هِل الخٕىىلىحُا وبهظا ًخم بُامت مكاَع

 مخِضم ومً حهت آدؿاب جِىُاث حضًضة لإلهخاج.

حضًضة مما ًاصي بلى الخِلُل مً خضة البؼالت، ٓما حلمل كلى جىمُت واؾخوال٘ اإلاىاعص زلّ مىاصب قول  -

ت في الض٘و الىامُت.  البكٍغ

II ::اًجابُاث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ باليؿبت للض٘و الِاثمت به 

ل وطلٗ في صُوت مجمىق ألاعباح اإلادِِت في -  ًظمً صز٘ى عئوؽ ألامىا٘ كلى اإلاضي اإلاخىؾؽ والؼٍى

لها بلى الض٘و اإلاصضعة له .  الض٘و اإلاظٌُت والتي جم جدٍى

- .  ؾاهم ؤًظا في جدؿحن محزان اإلاضًىكاث للض٘و

غة في الض٘و اإلاظٌُت له وزاصت منها الىامُت ومً زم طمان الخمى  - ًٍ وحوؼُت اؾخوال٘ اإلاىاعص ألاولُت اإلاخًى

 .زضمت الُخصاصًاتهاالحاحت في هظا الؿُاَ 

 الغزُصت ألمً الُض اللاملت جٖلٌت وألاحىع والغواجب في الض٘و الِاثمت به. اؾخوال٘ الُض اللاملت -

اؾخوال٘ اإلاىار الؼبُعي إلهخاج بلى حاهب اؾخوال٘ ًغصخه ؾلت ألاؾىاَ الخابلت للض٘و له، ؤًً ًخم  -

ٔاث  اخخٖاعها والؿُؼغة كليها لوُاب اإلاىاًؿت اإلادلُت في اإلاضي الِصحر واإلاخىؾؽ الش يء الظي جدؿبه قغ

 مخلضصة الجيؿُاث.

الحص٘ى كلى الامخُاػاث ؤلاهغاثُت التي جِضمها الض٘و اإلاظٌُت التي جمخلٗ اإلاىاعص اإلاالُت ،ؤو الِغوض  -

 مؿحرة....بلخ وهظا ما ٌؿمذ بخظلُل اللغاُُل ومسخلٌت اللِباث التي ُض حلمّ ججؿُض الاؾدثماع.

 :صلبياث الاصدثمار ألاحىبي اإلاباشراثاهي

I اإلاباقغ باليؿبت للض٘و اإلاظٌُت ألاحىبيالاؾدثماع : ؾلبُاث 
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 : (1)جخمثل ؾلبُاث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ باليؿبت للض٘و اإلاظٌُت ًُما ًلي

ل اإلاىاعص اإلاالُت اإلادلُت في  - با بلى مغخلت الخصيُم ًصاخبها جدٍى كىضما ًصل الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ جٍِغ

 الحُِِي الخخُاػاث اللملت ألاحىبُت. الخاعج باإلطاًت بلى الاؾخجزاي

ت في مجا٘ ا - ٔاث الاؾدثماٍع ؼ ملـم الكغ ؤي جؼىع ًظٓغ في لخصيُم وجضا٘و الؿلم والخضماث، وصون جٓغ

ت  ٔاث الاؾدثماٍع ت الكغ لىص الؿبب بلى البدث كً الغبذ الٕبحر مما ًاصي بلى كضم مكآع اإلاجاالث ألازغي، َو

م ال ت الحُُِِت.ألاحىبُت في بُامت اإلاكاَع  خىمٍى

لت الصىاكاث اإلادلُت وعبما صغامتها مً  - جضًّ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ للض٘و اإلاظٌُت ُض ًاصي بلى كُغ

ً ألاحاهب.  كملُاث الخصيُم الجضًضة، ومً زم بلىن مؿخىي الاخخٖاع مً ُبل اإلاؿدثمٍغ

ؤخُاها ال جالءم الـغوي الض٘و اإلاظٌُت مً اإلالاعي الخٕىىلىحُت التي جصاخب الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ  -

 خُث اإلاؿخلؼماث واإلاىاصٌاث.

الخإزحراث الؿلبُت لالؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة كلى الؿُاؾت اللامت للض٘و اإلاؼبّ له مً خُث اإلاؿاؽ  -

صاصي الاؾخوال٘ الاُخ بالؿُاصة الىػىُت والخظىق لظوىػاث الحٖىماث ألاحىبُت مما ًاصي بلى ؤلاهِاص مً

ؼغ جىؾلها ٌُت لالؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ وزؼغ للمغاُبت ألاحىبُت في اُخصاصًاث الض٘و اإلاظوالؿُاس ي، ز

 .(2)لخصل بلى اإلاجاالث ألازغي هحر الاُخصاصًت ومً بُنها اإلاجاالث الاحخماكُت والثِاًُت والؿُاؾُت ؤخُاها

IIصلبياث الاصدثمار باليضبت للدول اللائمت به : 

ٔالحي:ًمًٕ طٓ  غ ؾلبُاث الاؾدثماع اإلاباقغ باليؿبت للض٘و الِاثمت به 

الُِىص الهامت اإلادخمل ًغطها مً ػغي الض٘و اإلاظٌُت والتي حلني في مجملها كملُاث الخىؿٍُ ؤو الخصضًغ  -

ل ألاعباح منها وبلى الض٘و ألاصلُت اإلاصضعة لالؾدثماع ألاحىبي.  وكً جدٍى

جضًِاث عئوؽ ألامىا٘ الصاصعة مً الض٘و ألاصلُت لها بلى الض٘و اإلاظٌُت  في اإلاضي اإلاخىؾؽ وبؿبب زغوج -

 ٌسجل هىاْ الخإزحر الؿلبي كلى محزاث اإلاضًىكاث.

ت وا - ت ؤو الجألازؼاع هحر الخجاٍع ت كملُاث اإلاصاصعة والخإمُم والتي جىجم كً إلاخللِت بالخصٌُت الظغوٍع حًر

 وطلٗ في الض٘و اإلاظٌُت له. كضم الاؾخِغاع الؿُاس ي ؤو الؿُاؾت اإلالاصًت

 مما ؾبّ ًمًٕ الِ٘ى بإن الاؾدثماع ألاحىبي لضًه مجمىكت مً الؿلبُاث.

ألامغ الظي ًضًم ؤػغاًه بلى طغوعة اجساط الخضابحر ألآثر ًلالُت مً ؤحل الاؾخٌاصة مً مؼاًاه والخسٌٍُ ُضع 

 ؤلامٖان مً كُىبه.

ل هظه الض٘و وطلٗ مً زال٘ مً ٔل ما ؾبّ وؿخسلص ؤن ؤهمُت الاؾدثماع ألاح ىبي اإلاباقغ جٕمً في جدٍى

كىامل مخلضصة مً قإنها ؤن جيكؽ ؾَى ألاوعاَ اإلاالُت التي ًترجب كلى هجاح مثل هظه ألاؾىاَ احخىاب 

ٍ كلى اؾخِغاع اإلاخوحراث الاُخصاصًت الؿابِت الظٓغ وزاصت اؾخِغاع  ض مً هظه الاؾدثماعاث التي جخُى اإلاٍؼ

م في ألاصواث اإلاؿخلملت ًُه ؤؾلاع الصغي ومضي  .(3)جىـُم الؿَى والخىَى

                                                           
ظاًا اُخصاصًت ملاصغة، الضاع الجاملُت، -23 .23، ص2003، مصغ، 2غصِغ كمغ، اللىإلات ُو  
.387الؿابّ ، ص  م خمُض حمُل، مغح-24  

(3 ت  ض الىجاع الاؾدثماع الضولي و الخيؿُّ اللغبي ماؾؿت قباب الجاملت ؤلاؾٕىضٍع 23ص 2004ًٍغ  
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م )  (: مىاؿغة بحن صواًم اإلاؿدثمغ ألاحىبي وصواًم الض٘و اإلاظٌُت لالؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغI-01حض٘و ُع

 دوافع الدول اإلاضيفت دوافع اإلاضدثمر ألاحىبي

البدث كً اؾدثماعاث طاث طغاثب ؤُل -1

 وبضون زؼغ.

 ؼون ؾلُم عآض.مً مسالخسلص -2

 الخسلص مً جٕىىلىحُا مخِاصمت.-3

 الخولب كلى البؼالت.-4

 البدث كً ؤؾىاَ حضًضة.-5

 الىمى والخىؾم وهؼو ألاؾىاَ الخاعحُت.-6

ازخُاع اإلاىخجاث الجضًضة واؾخسضام اللمالء -7

 في الضولت اإلاظٌُت في الخجاعب اللملُت واإلاُضاهُت.

 البدث كً ؤعباح ضخمت.-8

سلص مً مسالٌاث ؤلاهخاج بالض٘و الخ-9

 اإلاظٌُت.

10- 

 جدُِّ جِضم اُخصاصي.-1

 حلب الاؾدثماعاث الضولُت وألاحىبُت.-2

 الحص٘ى كلى الخٕىىلىحُا اإلاخِضمت.-3

 جىؿٍُ كىامل بهخاج مدلُت.-4

ت في مكٖل البؼالت اإلادلُت.-5  اإلاكآع

 بخال٘ ؤلاهخاج مدل الىاعصاث.-6

بت وهحر جِضًم مجمىكت مً اإلاؼاًا -7 الظٍغ

بت لدصجُم الاؾدثماع ألاحىبي.  طٍغ

 بوكاء صىاكاث حضًضة.-8

ٔالؿُاخت -9 الخىؾم في صىاكت الخضماث 

 والخإمحن واإلاصاعي.

 جىمُت الخجاعب الخاعحُت.-10

ؼ الخىاًس ي للضولت-11  جدؿحن اإلآغ

 

 

 الاكخصاد صدثمار ألاحىبي اإلاباشر وأثر  عى اإلابحث الثاوي:الخطىر الخاريخي لل 

ش  ُام الثروة الصىاكُت خُث  لالؾدثماع  الاػصهاعًغحم جاٍع ألاحىبي اإلاباقغ البضاًت الِغن الخاؾم ككغجؼامىا ُو

ٔاث  الاؾدثماع ؾاكض احؿاق الخجاعة بلى جضًّ عئوؽ ألامىا٘ بلى ؤوعوبا مً ؤحل  ٔان ًِىم هظا الاؾدثماع قغ و

ت  .1جابلت للض٘و الاؾخلماٍع

 ألاحىبي للصدثمار خي يالخطىر الخار اإلاطلب ألاول: 

                                                           
235،ص2006كلي كبض الٌخاح ؤبى قغاع، الاُخصاص الضولي ، صاع الٕبحرة، كمان  - 1 
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مغ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ بمغاخل ػمىُت مخباًىت في ؿغوًها الاُخصاصًت والؿُاؾُت ؤجغث في حجمه ػبُلخه 

 وهُٖله، ًمًٕ جِؿُمها بلى ؤعبم مغاخل:

 1914-1800اإلاراحلت ألاول : (1

وؾُاؾُت مالثمت قٖل ٓبحر لخضًّ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ، وهظا عاحم  اُخصاصًتؾاصة هظه اإلاغخلت ؿغوي 

 :1للضة ؤؾباب هظٓغ منها

 ألازؼاع اإلاصاخبت لهظه الخضًِاث اهسٌاض -

ت في اإلاؿخلمغاث -  جىاًغ الٌغص الاؾدثماٍع

 زباث ؤؾلاع الصغي في ؿل ُاكضة الظهب -

ت عئوؽ ألامىا٘ والخجاعة - ت خٓغ  خٍغ

ت لخىؾم الضو  اججهذالؾدثماعاتها ألاحىبُت ، خُث  خماًت ؤُٓضة مً حاهب الض٘و اإلاؿخلمغة  - ٘  الاؾخلماٍع

ٔاث وؤهل ؤطواُها ٔاهذ جِىم بها قغ الثرواث الؼبُلت ولظلٗ جىحه زلثا  الؾخوال٘ ألاحىبُتب هظه الاؾدثماعاث 

ل الاؾدثماعاث في الؿلٗ الحضًضًت ومغاًّ البيُت الخدخُت.  عؤؽ اإلاا٘ ألاحىبي لخمٍى

 1944-1914اإلاراحلت الثاهيت  (2

ٔان كلُه وبكٖل ٓبحر مغ هظه  محز ما ؤهم مً 2هدُجت ؤؾباب منها:   خلت جغاحم الاؾدثماع ألاحىبي ٓما   

 والاُخصاصي الؿُاس ي الاؾخِغاع وحىص وكضم الحغب ؿغوي-

ُام الظهب ُاكضة اهدُاػ - ٘  مً اللضًض ُو  مً جظغعها حغاء اإلاؿخلمغاث ًُبلع اؾدثماعاتها بخصٌُت الضو

 .الحغب

 هظه جسضم التي واإلاغاًّ الىٌؼُت الثرواث مجا٘ في ؤؾاؾا مغجٕؼا الاؾدثماع ٔان الـغوي هظه ؿل في -

َ  الحضًضة الؿٕٗ بىاء مثل الاؾدثماعاث  الاؾدثماع في اإلاخدضة اإلاملٕت صوع  جغاحم ًالخف مما اإلاىاوئ والؼغ

ُٕت. اإلاخدضة الىالًاث مدلها لخدل اإلاباقغ ألاحىبي  ألامٍغ

 1989-1945اإلاراحلت الثالثت: -(3

جىؾلا ٓبحرا بالتزامً مم اػصهاع الخجاعة الضولُت  الاؾدثماع هي اإلاغخلت التي جلذ الحغب اللاإلاُت الثاهُت ؤًً قهض 

لُت مً ؤحل الىص٘ى كلى  في مىخصٍ الخمؿِىاث خُث جضًّ الاؾدثماع ألاحىبي في ُؼاق الصىاكاث الخدٍى

ل بحن اللمالث الىػىُت لض٘و مسخلٌت و  خىهغوصػاإلاىاص الخام ؤما كً ُابلُت الخدٍى " التي ؤًغػتها زِاًُت "بٍغ

ت اإلاضًىكاث الىاججًٖان هضًها ألاؾا ُل جضًّ عي ولِـ لدؿهالجا ت كً اللملُاث في محزاث الحؿابس ي حؿٍى

اقغ ؿىا عئوؽ ألامىا٘ ألاحىبُت، ُامذ الض٘و الىامُت خضًثت الاؾخِال٘ بٌغض ُُىص كلى الاؾدثماع ألاحىبي اإلاب

ُت كمنها ؤهه ًىِص مً ؾُاصته لى الاؾدثماع ألاحىبي ا الاُخصاصًت والؿُاؾُت، وكلُه ًظلذ الِغوض اإلاصًغ

 .3الخاعجي كلى كٕـ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ اللبءباقغ ألنها ؤُل جٖلٌت ًبزوالها ًؼو٘ اإلا

 إل  آلان1990اإلاراحلت الرابعت: -(4

                                                           
غ، هظًغ كلُان، خىاًؼ  -1 ُِا ، الجؼاثغ، اللضص الثاوي،مىىع ؤو ؾٍغ  .105،ص2004الاؾدثماع الخاص ألاحىبي/ مجلت اُخصاصًاث قما٘ بًٍغ
غ، هظًغ كلُان،  -2  105بّ ،صاؿالغحم ممىىع ؤو ؾٍغ
 .236-235كلي كبض الٌخاح ؤبى قغاع، اإلاغحم الؿابّ ، ص -3
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ل لضي الض٘و  الىامُت في الؿىىاث ألازحرة ؤًً ُضمذ مؿاكضاث الخىمُت  لِض خضص جد٘ى ٓبحر في مصاصع الخمٍى

ل مً الغؾمُت بؿبب الِ ُىص اإلاٌغوطت مً ُبل البىٗ الضولي وصىضَو الىِض الضولي في خحن آدؿب الخمٍى

اإلاصاصع الخاصت ؤهمُت متزاًضة زال٘ كِض الدؿلُىاث، وخل مدل اإلالىهت الغؾمُت الاُتراض مً ماؾؿاث 

ل الضولُت، ٓما خلذ الخضًِاث الخاصت في صىعة اؾدثماع ؤحىبي مباقغ وجضًِاث ألاؾهم وال ؿىضاث الخمٍى

ت بؿبب مكأل كضم ؾضاص هظه الِغوض، خُث ؤصبذ الاؾدثماع ألاحىبي  مدل الِغوض البىُٕت الخجاٍع

بل مً ؤهم مصاصع الخضًِاث الغؤؾمالُت للض٘و الىامُت كلى  ل الخاصتاإلاباقغ مً ؤهم مصاصع الخمٍى

 .1ؤلاػالَ

 

 

 

 الاكخصادياث الدول اإلاضيفتاإلاطلب الثاوي: آثار الاصدثمار ألاحىبي اإلاباشر عى  

مً الصلىبت كمل ٓكٍ صُُّ لألعباح والخؿاثغ التي جترجب كلى الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة في الض٘و 

ٔان الىاجج الصافي لهظه الاؾدثماعاث مىحبا ؤو ؾلبا،  اإلاظٌُت والظي كلى ؤؾاؾه ًمًٕ الخلمُم بكإن ما بطا 

 2لالؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ بلى:ولًٕ ًمٕىىا ؤن هِؿم آلازاع اإلادخملت 

ً الغؤؾمالي والخىمُت -1  ألازغ كلى ملض٘ الخٍٖى

 ألازغ كلى محزان اإلاضًىكاث -2

 ألازغ كلى اللمالت وجىػَم الضز٘ى والثرواث -3

 ألازغ كلى الخِضم الخٕىىلىجي -4

 .أ ألاثر عى  معدل الخكىيً الرأصمالي والخىميت:1

اصة في اإلاضزغاث اإلادلُت للضولت اإلاظٌُت  م كاصة ؤن ًاصي ٍػ وػٍاصة مىاعصها مً الىِض ألاحىبي، ٓظلٗ ًخُى

ٔالحي: ً الغؤؾمالي اإلادلي وطلٗ  اصاث ؤزغي في الخٍٖى  الاؾدثماعاث اإلاباقغة بلى ٍػ

م  -1 خد٘ى بلى اؾدثماعاث مدلُت جًغ غ حاهبا منها ٍو اصة الضزل اإلادلي ًمًٕ ؤن ًًى ًيخج كً هظه الاؾدثماعاث ٍػ

 ً  الغؤؾمالي.مً ملض٘ الخٍٖى

ت الٌىُت وجىمُت اإلاهاعاث اإلادلُت  -2 غاث زاعحُت في قٖل هِل اإلالًغ الاؾدثماعاث ألاحىبُت ًترجب كليها كاصة ًو

م ألاحىبُت بلع ما جدخاج بلُه مً  غ للمكاَع ُِت جٖىن ؾببا لُِام صىاكاث مؿاكضة جًى ت والدؿٍى وؤلاصاٍع

 مؿخلؼماث ؤلاهخاج ؤو الُِام ببلع كملُاث الخصيُم.

ُت كلى ؤلاهخاج جملنها ؤ طٍ بلى طلٗ ًةن الاؾدثماعاث ألاحىبُت جاصي بلى خص٘ى خٖىماث كلى  بًغاصاث حمٓغ

 3هظه مً ؤلاهٌاَ في مكغوكاث الخىمُت

 ألاثر عى  ميزان اإلادفىعاث.ب 2

                                                           
غ، هظًغ كلُان، اإلاغحم الؿابّ ،ص -1  ..105مىىعا وؾٍغ
م، عؾالت ماحؿخحر، حاملت ؤمض عمان ؤلاؾالمُت، 2002-1990ؤبٕغ، ؤزغ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ كلى الِؼاق الصىاعي في الؿىصانصضًّ مدمض  -2

 .33، ص2004
ذ اللاقغ، -3 ٍى م، بلع زصاثص الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ كلى الض٘و الىامُت  ملهض الضعاؾاث ؤلاطاًُت، مازغ ؤٔع  .13،ص1986خؿً كلي  ٍٓغ
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اصة خصُلت البلض اإلاظٍُ مً الىِض ألاحىبي و  ٍمٕىه للل ألازغ اإلاباقغ ؤو اللاحل لالؾدثماعاث ألاحىبُت هى ٍػ

ٔاث ألاحىبُت بٌظل  اصة الصاصعاث باإلطاًت بلى طلٗ ًةن الكغ اصة الىاعص مً صون الحاحت لٍؼ هظا مً ٍػ

ت  تها باألؾىاَ الضولُت، وبٌظل ؾملتها اإلاغجبؼت بإؾهمها ؤو كالمتها الخجاٍع اجصاالتها الضولُت وزبراتها وملًغ

 1ًغ وػٍاصة صاصعاتهاجٌخذ لها الض٘و اإلاظٌُت بمٖاهُاث ؤٓبر لوؼو ؤؾىاَ الخصض

 ولًٕ هظه اإلاؼاًا ال جظمً جدؿحن خالت محزان اإلاضًىكاث ًهىاْ جدٌـاث كضًضة ًجب مغاكاتها منها:

ض ًىِلب بلى ؤزغ ؾلبي كىضما جبضؤ كملُت  -1 لت، ُو بن ألازغ الاًجابي كلى محزان اإلاضًىكاث ال ًضوم مضة ػٍى

ل ألاعباح اإلاغجبؼت با الؾدثماع ألاحىبي، وبهما ؤًظا لضًم الٌىاثض وزمت الخضًّ اللٕس ي، لِـ ًِؽ لخمٍى

ل حؼء مً مغجباث اللاملحن  اؾخسضام بغاءاث الازتراق ، وهدى طلٗ مً اإلاضًىكاث، هظا ًظال كً جدٍى

 ألاحاهب في هظه اإلاكغوكاث بلى زاعج.

اصة الصاصعاث خُِِت، ًةهه ٌؿعى ؤن ًازظ في اإلاؿ -2 اصةباث ؤًظا ببطا اًترطىا بمٖاهُت ٍػ في  اإلادخملت الٍؼ

الىاعصاث، ًمً اإلاالخف ؤن الخاصت ملـم الؿلم الغؤؾمالُت ووؿبت مً مؿخلؼماث ؤلاهخاج ألازغي ًخم 

 اؾخحراصها.

سخل  ًترجب كلت وحىص اإلاكغوكاث ألاحىبُت كاصة ما ًٖىن الخدحز للؿلم اإلاؿخىعصة ومً زم جتزاًض الىاعصاث ٍو

 .2محزان اإلاضًىكاث

 ع الدخىل عى  الثرواث.ألاثر العمالت وجىزي .ج 3

اصة في ألاحىع،  ترجب كليها ٍػ اصة في مؿخىي اللمالت ٍو جاصي كملُاث الاؾدثماع ألاحىبي في الض٘و الىامُت بلى ٍػ

ٓظلٗ ُض ًاصي وكاغ اإلاكغوكاث ألاحىبُت بلى زلّ صز٘ى لبلع الٌئاث ألازغي مِابل اؾخسضام زضماث 

ٔاع اخخما٘ جدُِّ مثل هظه آلازاع ؤلاًجابُت والتي طلٗ، ب اوي ؤو ت ؤو اؾدثماع ؤعاض ي ؤو مبلُىم الؼبم ال ًمًٕ ؤ

ض مً الخىمُت. ّ مباقغ ؤو هحر مباقغ بلى اإلاٍؼ  جاصي بؼٍغ

 ألاثر عى  الخلدم الخكىىلىجي. .د 4

خىاع اهخمام الحٖىماث بهظه الض٘و ، والقٗ ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخِىُت والخٕىىلىحُا بالض٘و الىامُت جمثل 

ٔاث اإلاخلضصة الجيؿُاث بالضز٘ى  لالض٘و الىامُت لبلىن هظا الهضي ممث ىؤن ؾع ا للؿماح للكغ ؾببا حىهٍغ

،ؤن هظا ألامغ لِـ بالؿهىلت.  الاؾدثماعاث في ؤوكؼت بهخاحُت صازل هظه الض٘و

ٔاث مخلضصة الجيؿُاث  ٍ كلى اؾخلضاص الكغ ًمً هاخُت هجض ؤن صعحت جدُِّ الهضي اإلاكاع بلُه ًخُى

ٍ كلى صعحت هجاح الض٘و الىامُت في  ؤلاؾهام ، ومً هاخُت ألازغي ًخُى في جىمُت الخٕىىلىحُا في هظه الض٘و

ٔاث ألاحىبُت ، بن جؼبُّ ؤي هىق  جدُِّ ؤهضاي الخٕىىلىحُا اإلادلُت كلى مضي ما جِضمه مً حؿهُالث للكغ

الػمت اعاث الحكمل اإلاحزاث واإلاهه البِئت التي حضًض مً الخٕىىلىحُا ًدخاج بلى تهُئت بدُث جخىاًّ وؿٌُت وهظ

 اعاث  والدؿهُالث ؤلاهخاحُت والخضماث اإلاغاًِت ألازغي بمؿخىي ملحن وهحرها.الؾخسضام الخٕىىلىحُا واإلاه

 اإلابحث الثالث: ؤلاطار اللاهىوي للصدثمار ألاحىبي في الجسائر

                                                           
 ..42ٓما٘ مدمض كِس ى اإلاوُم، ؤزغ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ كلى الؿىصان ،ص -1
 .17-15، ص1975ًااص مىس ى، الخىمُت الاُخصاصًت والاؾدثماعاث ألاحىبُت، الِاهغة، ًبراًغ،  -2
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الىػىُت بصالخاث اُخصاصًت  ٖٓل الض٘و الحضًثت الاؾخِال٘، جبيذ الجؼاثغ مباقغة في اؾترحاق ؾُاصتها

ومالُت في مداولت الؾخِؼاب الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ خُث ؤصضعث ُاهىن ًخللّ الاؾدثماعاث ومغة جؼىع 

 هظا ألازحر زالر ًتراث الؿخِىاث، الثماهِىاث والدؿلُىاث.

 اإلاطلب ألاول: جطىر كىاهين الاصدثمار ألاحىبي اإلاباشر في الجسائر

 كبل ؤلاصلاحاثأوال: كىاهين ما 

 :(1)1963حىيليت  26اإلاؤرخ في  277-63كاهىن الاصدثمار ركم -أ

لُضكم الاؾدثماع يهضي بدث اليكاغ الاُخصاصي وبولاف الحُاة الاُخصاصًت كً حضًض  277-63حاء ُاهىن 

ً بلض الاؾخِال٘  ٔان ٌلاوي مسلٌاث هجغة اإلالخمٍغ واإلاداًـت وبكاصة بىاء وجىمُت الاُخصاصي الجؼاثغي الظي 

 والابخلاص كلى عئوؽ ألامىا٘ ألاحىبُت اإلاىحىصة في الجؼاثغ.

 

ض زىلهم طماهاث، بلع الظماهاث  ٔان هظا الِاهىن مىحها بلى عئوؽ ألامىا٘ ؤلاهخاحُت ألاحىبُت ؤؾاؾا، ُو

ّ اجٌاُُت  .(2)كامت، ٌؿخٌُض بها ٔل اإلاؿدثمغون ألاحاهب وبلع الظماهاث زاصت اإلااؾؿاث للميكإة كً ػٍغ

 .الضماهاث العامت وهي أربعت:1

توالؼبُلُت ألاحىبُت )اإلااصة- ت الاؾدثماع لألشخاص اإلالىٍى  (.03خٍغ

ت الخىِل وؤلاُامت باليؿبت إلاؿخسضمحن ومؿحري هظه اإلااؾؿاث )اإلااصة -  (.04خٍغ

 (.05اإلاؿاواة ؤمام الِاهىن والؾُما اإلاؿاواة الجباثُت )اإلااصة -

اإلالُٕت، ال ًٖىن هؼق اإلالُٕت ممٕىا بال بلض ؤن جصبذ ألاعباح اإلاترآمت في مؿخىي هؼق  ؤزحرا هىاْ طمان -

ع كاص٘.  عئوؽ ألامىا٘ اإلاؿخىعصة واإلاؿدثمغة، ًاصي هؼق اإلالُٕت بلى حلٍى

 .الضماهاث الخاصت:2

ظ عؤي حلخمض اإلااؾؿاث الِضًمت التي جِىم باؾدثماعاث حضًضة واإلااؾؿاث الجضًضة بِغاع الىػٍغ اإلالني بإز

لجىت وػىُت الاؾدثماعاث ًترؤؾها مضًغ كام للخسؼُؽ والضعاؾاث الاُخصاصًت، وجخٖىن مً مىؿٌحن ؾامُحن 

 .14واإلااصة  08اإلااصة 

ل ألامىا٘ ) ل الحغ 50ٌكمل الاكخماص كلى الامخُاػاث الخاصت بخدٍى ت والخدٍى % مً ألاعباح الصاًُت الؿىٍى

ُت )اإلااصة ( الح31لألمىا٘ اإلاخىا٘ػ كليها اإلااصة  (، الخضكُم الاُخصاصي لإلهخاج، اإلاِابل 01ًِغة  09ماًت الجمٓغ

ت )اإلااصة  ُت اللما٘ وؤلاػاعاث الجؼاثٍغ ً اإلانهي جُغ  (.12كلى اإلااؾؿاث اإلالخمضة ؤن جظمً الخٍٖى

ٔان  ً قٕٖىا في مصضاُُخه، لم ًدبم بىصىص جؼبُُِت  لم ٌلغي هظا الِاهىن جؼبُِا بؿبب ؤن اإلاؿدثمٍغ

ٔاهذ الجؼاثغ جِىم بخإمُماث )هحر  ت هُتها في كضم 1964-1963مؼابّ للىاُم خُث  (، وبُيذ ؤلاصاعة الجؼاثٍغ

                                                           
م  -1  لُت  26الصاصع في  277-63ُاهىن ُع ضة الغ  1963حٍى  .774، ص 1993ؤوث  2، اإلاىاًّ 53ؾمُت، اللضص ًخظمً ُاهىن الاؾدثماعاث، الجٍغ
-2009، حاملت ُؿىؼُىت، ألاكما٘ جسصصالِاهىن  في اإلااحؿخحر ة ظٓغ خالت ؤوعاؾٖىم،  ممدمض ؾاعة، الاؾدثماع ألاحىبي في الجؼاثغ، صعاؾت  -2 

 14، ص 2010
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جؼبُِه، ما صامذ لم جباصع بضعاؾت اإلالٌاث التي ؤًًِ لضيها بلض ؾِىغ هـام بً بلت، اكخمض الىـام الظي 

 .(1)1966اؾخسلٌه ُاهىها آزغ في 

 :(2)1966صبخمبر  15اإلاؤرخ في  284-66اللاهىن ركم -ب

 1966ؾبخمبر  15اإلااعر في  284-66، جبيذ الجؼاثغ ُاهىها حضًضا وهى ُاهىن 1963بلض ًكل ُاهىن 

لالؾدثماعاث لخدضًض "صوع عؤؽ اإلاا٘ في بػاع الخىمُت الاُخصاصًت ومٖاهه وؤقٖاله والظمان الخاصت به"، حاء 

 بمبضؤًً: 1966ُاهىن 

ت في الجؼاثغ.: هى ؤن الاؾدثماعا(اإلابدأ ألاول 1  ث الخاصت ال جىجؼ بدٍغ

ت بلى الضولت ؤو الهُئاث الخابلت لها اإلااصة ؤما عؤؽ اإلاا٘ الخاص  جغحم مباصعة الاؾدثماع في الِؼاكاث الحٍُى

الىػني ؤو ألاحىبي ًُمٕىه الاؾدثماع في الِؼاكاث ألازغي بكغغ الحص٘ى كلى اكخماص مً ُبل الؿلؼاث 

ت.  ؤلاصاٍع

 ًخللّ بمىذ الامخُاػاث والظماهاث :(اإلابدأ الثاوي2

 جسص الامخُاػاث الاؾدثماع ألاحىبي، ًٖىن الىـام اللاصي لالمخُاػاث هدُجت الاكخماص ؤو الترازُص.

هظا الِاهىن باء بالٌكل ألهه حاء بإخٖام ُاؾُت كلى اإلاؿدثمغ ألاحىبي، لم ٌلغي هظا ألازحر جؼبُِا كلى 

ت ًِؽالاؾدثماعاث ألاحىبُت، ػبّ كلى الاؾ  .(3)دثماعاث الخاصت الجؼاثٍغ

ٔاث مسخلؼت الاُخصاص 1982ؤوث  28اإلااعر في  13-82الِاهىن -ج  1982في ؾىت  (4)اإلاخللّ بخإؾِـ الكغ

ظلذ الاؾدثماع كً ػٍغّ  ع الاؾدثماع اإلاباقغ لخضزل الغؤؾما٘ ألاحىبي، ًو الجؼاثغ ؤٓضث هُتها في ًع

ٔاث اإلاسخلؼت لالُخصاص.  الكغ

جبيذ الجؼاثغ ؤلاصالخاث الاُخصاصًت التي ؤصث بلى ؿهىع اإلااؾؿاث اللمىمُت الاُخصاصًت  1988في ؾىت 

اؾخسالًا للماؾؿاث الاقترآُت طاث الؼابم الاُخصاصي، جٕمً اؾخِاللُت هظه ألازحرة في ؤنها زاطلت 

ت طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة ت ؤؾهم ؤو قٓغ ىلها كلى وخص (5)للِاهىن الخجاعي ًٖىن جإؾِؿها في قٖل قٓغ

ٔاث مسخلؼت مم ماؾؿاث الِؼاق اللام بيؿبت  ت في قغ بُت بكغغ اإلاكآع % وهظا ما ؤٓض 51بكٌاءاث طٍغ

ت في جدُِّ  ظا عؤؽ اإلاا٘ ألاحىبي باإلاكآع بضاًت اهٌخاح الاُخصاص الىػني مً زال٘ الؿماح للِؼاق الخاص ٓو

ت  .(6)ؤهضاي ؤلاؾتراجُجُت الخىمٍى

  ؤلاصلاحاثثاهيا: كىاهين ما بعد فترة 

 :(7)1990أفريل  14الصادر في  90/10أ(كاهىن الىلد واللرض 

                                                           
ضة الغؾمُت 1965صٌؿمبر  2و 29اكخمضث ماؾؿخان في ؿل هظا الِاهىن ُغاعان  -1  ت 1209، ص 1965، الجٍغ ، 1969، اإلاجلت الجؼاثٍغ ، اللضص ألا٘و

 .242ص
م  -2  ضة الغؾمُت، اللضص اإلاخظمً  1966حىان  15اإلااعر في  284-66الِاهىن ُع  .1966ؾبخمبر17، 80ُاهىن الاؾدثماع، الجٍغ
 .15ة، اإلاغحم الؿابّ، صمدمض ؾاع  -3 

 1982ؤوث  28اإلااعر في  13-82الِاهىن   - 4  
 .01-88ُاهىن  05اإلااصة  04-88، ُاهىن 02اإلااصة  - 5 
امـ، بً خمىصة مدبىب، بؾماكُل بً ُاهت، ؤػمت اللِاع في الجؼاثغ وصوعه في جىمُت الاؾدثماع ألاحىبي، حملت الباخث، حاملت وعُلت، اللضص الخ -6 

 .46ص
م  10-90الِاهىن   -7  ضة الغؾمُت ُع  .1990، 16اإلاخللّ بالىِض والِغض، الجٍغ
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هص هظا الِاهىن كلى الاؾدثماعاث وهى لِـ بِاهىن اؾدثماع ًإزظ هظا الِاهىن بجيؿُت عؤؽ اإلاا٘ ال بجيؿُت 

ض ٓغؽ كضصا مً اإلاباصت جخمثل في:  ألاشخاص ُو

ت الاؾدثماع، هحر ؤن الِاهىن اإلابدأ ألاول  ما حاء في ُاهىن : هى خٍغ ، جْغ ُؼاكاث مسصصت للضولت 1966ٓو

عي ٓما ؤن الِاهىن خضص قغوغ جضزل الغؤؽ ما٘  والهُئاث الخابلت لها، كلى ؤن ًدضص طلٗ بىص حكَغ

 (183الخاص )اإلااصة 

ً، ؤي ؤهه جم طلٗ بلض  ل عئوؽ ألامىا٘ بلض جإزحر بىٗ الجؼاثغ، وفي مضة قهٍغ ت جدٍى  60اإلابضؤ الثاوي: هى خٍغ

 .(1)ًىما مً جِضًم الؼلب بلى بىٗ الجؼاثغ

ش اإلابدأ الثالث ٌذ كليها الجؼاثغ، جصغ بلى ؤهه في الخاٍع : هى الظماهاث الىاعصة في الاجٌاُُاث الضولُت التي ُو

م ولم جصاصَ ولم جىـم الجؼاثغ بلى ؤًت اجٌاُُت مخللِت باالؾدثماعاث.  الظي صضع ًُه هظا الِاهىن، لم جُى

ُب٘ى الاؾدثماع، ًسظم طلٗ بلى الغؤي باإلاؼابِت ًِضم الؼلب بلى مجلـ الىِض  هى كملُت: اإلابدأ الرابع

ً ًؼغح الؿاا٘ خى٘ الؼبُلت الِاهىهُت بما ٌؿمى بغؤي اإلاؼابِت الظي  والِغض ًبث في اإلالٍ زال٘ قهٍغ

 ًبضًه مجلـ الىِض والِغض: هل هى ُغاع بصاعي؟

 :(2)1993أكخىبر  05في الصادر  12-93اإلارصىم الدشريعي ركم ب( 

صغاخت ٔل الِىاهحن الصاصعة في هٌـ اإلاىطىق والِىاهحن اإلاسالٌت له،  1993لِض ؤلغى ُاهىن الاؾدثماع لؿىت 

حن ُاهىها صازلُا طو بلض صولي، وبطا طهبذ بلى ببغام ملاهضة مخللِت باالؾدثماعاث في اجداص  لم جٕخٍ الجؼاثٍغ

ت اإلاخلضصة ألاػغاي، الِلُلت واإلاخللِت باالؾدثماعاث اإلاوغب اللغبي، حلخبر هظه اإلالاهضا ث مً اإلالاهضاث الجهٍى

ًغحم هظا بلى ؤن جِىحن الاؾدثماع هي كملُت صلبت لم ًخّ خىلها ما بحن الض٘و اإلاخِضمت، حاء هظا الِاهىن 

ٔان مدلُا ؤو ؤحىبُا، ًهى خغ في الضز٘ى بلى ؤي ت الٖاملت لالؾدثماع الخاص ؾىاء  مكغوق  لُلؼي الحٍغ

اؾدثماعي جدذ ؤي قٖل ؤعاص كضا بلع اليكاػاث ؤلاؾتراجُجُت الخاصت بالضولت صون الحاحت بلى بحغاءاث 

 ٓثحرة وملِضة.

اؾدثماعاث ؤحىبُت مباقغة  2000-1993هـغا لألوطاق ألامىُت هحر اإلاصجلت لم حؿخِؼب الجؼاثغ زال٘ الٌترة 

ض بلوذ كِىص ال مكغوق  397كغآت التي ؤبغمتها في الِؼاكاث ألازغي ٓثحرة ؾىي في ُؼاق اإلادغوُاث، ُو

 ملُىن صوالع. 1.6ًِؽ بمبلى 

 :(3)2001أوث 20اإلاؤرخ في  01-03ألامر ج( 

صجم الاؾدثماعاث ألاحىبُت التي جصٍ بلى بهخاج ؾلم وطمان في  حاء هظا الِاهىن لُدغع الاُخصاص َو

لُم والؿماح بخؼبُّ ؤؾلىب الامخُاػ والغزصت في الِؼاكاث ؤلاهخاحُت والخضماجُت مم خماًت البِئت وؤلاُ

 .(4)الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ

غ مٌهىم الاؾدثماع لِكمل كملُاث الخىصصت باإلطاًت بلى بوكاء قباْ  والجضًض في هظا الِاهىن هى جؼٍى

غ الاؾدثماع  ٔالت وػىُت لخؼٍى جظم ٔل الهُئاث طاث اللالُت باالؾدثماع وبصضاع  ANDIمىخض كلى قٖل و
                                                           

م   -1 م  186 185 184اإلاىاص 10-90ُاهىن ُع   ًِغة 2اإلااصة  03-90هـام ُع

م  -2  عي ُع ضة الغؾمُت، اللض 1993ؤٓخىبغ  05الصاصع في  12-93اإلاغؾىم الدكَغ ُت الاؾدثماعاث الجٍغ  64صاإلاخللّ بتُر
ضة الغؾمُت، اللضص  2001ؤوث  20اإلااعر في  01-03 ألامغ -3 غ الاؾدثماع، الجٍغ  .47اإلاخللّ بخؼٍى
 .65، صبّ اؿال، بؾماكُل بً ُاهت، مغحم خمىصة بً مدبىب -4 
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ٔاهىا مُِمحن ؤو هحر  ت واإلاللىماث اإلاخللِت باالؾدثماع للمهخمحن ؾىاء  الترازُص، جِىم بخِضًم الخضماث ؤلاصاٍع

ع مىذ مؼاًا الحىاًؼ في مضة ؤُصاها  ش بًضاق  30مُِمحن وجبلوهم بِغاع الِب٘ى ؤو ًع ًىما ابخضاء مً جاٍع

 الؼلب.

ا جم بوكاء اإلاجلـ الىػني لالؾدثماع والظي ٌكغي كلُه عثِـ الحٖىمت، هظا ألازحر مٖلٍ بباقي ٓم

ت لالؾدثماع والٌصل في  اجه، اُتراح الخضابحر الخدٌحًز غ الاؾدثماع وجدضًض ؤولٍى ؤلاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت لخؼٍى

غ الاؾدثما ٔالت الىػىُت لخؼٍى ً والى ع باإلطاًت بلى الٌصل في اإلاؼاًا  التي جمىذ الاجٌاُُاث اإلابرمت بحن اإلاؿدثمٍغ

ً وقغوغ الحصى٘ كليها  .(1)اإلاؿدثمٍغ

 :(2)2006حىان  15اإلاؤرخ في  08-06ألامر د( 

غ الاؾدثماع اإلااعر في   حاء الظي ؤجاح كضة  2001ؤوث  20هظا ألامغ اإلالض٘ واإلاخمم لألمغ اإلاخللّ بخؼٍى

ً اإلادلُحن وألاحاهب وكلى ُضم اإلاؿاواة، ًهى ٌؿمذ لٖل مؿدثمغ مهخم بوغض الاؾدثماع  امخُاػاث للمؿدثمٍغ

ا ؾىاء مً زال ا ؤن ًُِم مكغوكا اؾدثماٍع ٔان زصا ػبُلُا ؤو ملىٍى ٘ بوكاء ُٓان ُاهىوي باؾمه ؾىاء 

ت  100الصخص ي زاطم للِاهىن الجؼاثغي في خضوص  في اإلااثت مً الغؤؾما٘ اإلاُِم وهحر مُِم ؤو بمكآع

حن زاطلحن لِاهىن الجؼاثغي، ؤو مً زال٘ اإلاؿاهمت في  ٔاهىا ؤو ملىٍى شخص ؤو مجمىكت ؤشخاص ػبُلُحن 

ؤو اؾخلاصة اليكاػاث في بػاع زصخصت ٔلُت ؤو  عؤؽ ما٘ ماؾؿت ُاثمت في قٖل مؿاهماث هِضًت وكُيُت

 حؼثُت.

غ ألامغ  كضة طماهاث لحماًت ؤي اؾدثماع جخمثل ؤؾاؾا في كضم اإلاؿاؽ الامخُاػاث اإلادصل كليها  08-06ًًى

ً باإلطاًت  ل عئوؽ ألامىا٘ اإلاؿدثمغة واللاثضاث الىاججت كنها اإلالاملت اإلامازلت لٖل اإلاؿدثمٍغ وبمٖاهُت جدٍى

ُُاث الضولُت الثىاثُت ؤو اإلاخلضصة ألاػغاي بلى وحىص حوؼُت لهظه الاؾدثماعاث مً زال٘ اإلالاهضاث والاجٌا

لدصجُم وخماًت الاؾدثماعاث مم بمٖاهُت الؼلً ؤلاصاعي والِاهىوي وفي اللجىء بلى الخدٕم الضولي في خالت هؼاق 

ذ الحالي ً ألاحاهب خُث ٌلخبر هظا الِاهىن الؿاثض اإلاخلامل به في الُى ت واإلاؿدثمٍغ  .(3)بحن الضولت الجؼاثٍغ

، ٔل حلضًل هص 2001ؤوث 20اإلااعر في  03-01ي هظا الصضص صضعث كضة حلضًالث في بػاع ألامغ هجض ؤهه ف

 كلى مجمىكت مً اإلاباصت هظٓغ بلع الخلضًالث:

م  -  .2006ؤٓخىبغ 09اإلااعر في  355-06اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع

م -  .2006ؤٓخىبغ 09اإلااعر في  356-06اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع

م -  .2006ؤٓخىبغ 09اإلااعر في  357-06اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع

م - ضة الغؾمُت، اللضص 11اإلااعر في  08-07اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  (.2007ًىاًغ  14، 4ًىاًغ )الجٍغ

ضة الغؾمُت، اللضص  2008ًىهُى  25ُغاع وػاعي مكتْر ماعر في  -  (.2008ؤٓخىبغ  15، 57)الجٍغ

م  - ضة الغؾمُت، اللضص  2008 ؤٓخىبغ 22اإلااعر في  329-08اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع مبر 61)الجٍغ  (.2008، هًى

                                                           
ؼ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ هى مٌخاح للخىمُت، اإلالخِى الضولي خ٘ى ؾُاؾاث  ببغاهُم ؤما٘، ؾالًُٕت -1  ٌت، مضازلت ُىىاث الخعجُل الخوحر، حلٍؼ ؿٍغ

ل وؤزغها كلى اإلااؾؿاث، صعاؾت خالت الجؼاثغ والض٘و الىامُت، بؿٕغة،  مبر  22-21الخمٍى  .13-12، ص2006هًى
 2006حىان  15اإلااعر في  08-06ألامغ   -2 

ت، اللضص ف  -3  .66، ص 12ي ؿل جضاكُاث ألاػمت اإلاالُت اللاإلاُت، صعاؾت جدلُلُت، مجلت ؤبدار اُخصاصًت وبصاٍع
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لُت )اإلاخظمً ُاهىن اإلاالُت الخٕمُلي لؿىت  22اإلااعر في  01-09ألامغ  - ضة الغؾمُت اللضص 2009حٍى ، الجٍغ

44.) 

ىدُجت لهظه ؤلاصالخاث كغي مىار الاؾدثماع في الجؼاثغ جدؿىا ػٌٌُا، ًبلضها ؤصبذ الخؼغ كلى اإلاكغوق  ٓو

ٔاث الضز٘ى بلى  عي ألاحىبي في الجؼاثغ طئُال وجدؿً الىطم فيالاؾدثما آلاوهت ألازحرة كهضث اللضًض مً الكغ

ت بالغهم مً بلع الىِاثص التي ماػالذ حكىب مىار الاؾدثماع في الجؼاثغ  .(1)الؿَى الجؼاثٍغ

 اإلاطلب الثاوي: احىافس الاصدثمار ألاحىبي اإلاباشر في الجسائر

الؿُاؾاث التي جمًٕ اإلاكغوق ألاحىبي مً جدُِّ ؤٓبر ملض٘ لألعباح وجدُِّ ؤكلى الامخُاػاث هي مجمىق 

م جمىدها  (2)ملضالث ؤلاهخاج والىمى ؤو هي مجمىكت مً ؤلاحغاءاث والترجِباث طاث ُُم اُخصاصًت ُابلت للخٍِى

ً ؾىاء اإلادلُحن ؤو ألاحاهب لخدُِّ ؤهضاي مدضصة ٓةهغاء ألاًغاص ؤو ال ٔاث للُِام الضولت للمؿدثمٍغ كغ

 بلملُت الاؾدثماع ؤو جىحُه الاؾدثماع هدى ُؼاكا هحر مؿدثمغة ًيها...الخ

عي  ت اإلاؿدثمغ ألاحىبي طمً اإلاغؾىم الدكَغ اإلااعر في  12-93في هظا ؤلاػاع مىدذ الضولت الجؼاثٍغ

 .(3)الخاص بامخُاػاث مخٌاوجت منها ما هى مولّ بالىـام اللام ومنها ما هى مخللّ بالىـام 05/10/1993

 

 

 أوال: الامخيازاث اإلاخعللت بالىظام العام

ًِىم هظا الىـام كلى مىذ الامخُاػاث كلى ؤؾاؽ الؿُاؾت الىػىُت الؾدثماع وتهُئت ؤلاُلُم وجيخصغ اإلامىىخت 

ً في هظا الىـام كلى اإلاغاخل ألاولى إلهجاػ اإلاكغي وبضاًت حكوُله.  للمؿدثمٍغ

 مراحلت ؤلاهجاز:-1

 ؾىىاث وهي: 03ت ٌؿخٌُض اإلاؿدثمغون مً امخُاػاث ػُلت في هظه اإلاغخل

ت اإلاىجؼة في بػاع الاؾدثماع. - اث اللِاٍع بت هِل اإلالُٕت بمِابل باليؿبت لٖل اإلاكتًر  ؤلاكٌاء مً طٍغ

جسص اللِىص ‰ 5جؼبُّ عؾم زابذ في مجا٘ الدسجُل بيؿبت مىسٌظت ُضع بسمؿت كلى ألالٍ -

اصاث في عؤؽ   اإلاا٘.الخإؾِؿُت والٍؼ

ش الحص٘ى كلُه. - ت التي جضزل في بػاع الاؾدثماع في الغؾم اللِاعي ابخضاء مً جاٍع  بكٌاء اإلالُٕاث اللِاٍع

ؤلاكٌاء مً الغؾم كلى الُِمت اإلاظاًت كلى الؿلم والخضماث التي جىؿٍ مباقغة في بهجاػ الاؾدثماع ؾىاء  -

ٔاهذ مؿخىعصة ؤو مدصال كليها مً الؿَى اإلادلُت بطا ٔ اهذ هظه الؿلم والخضماث مىحهت إلهجاػ كملُاث ؤ

 زاطلت للغؾم كلى الُِمت اإلاظاًت.

ُت كلى الؿلم اإلاؿخىعصة التي جضزل مباقغة في 3جؼبُّ وؿبت مىسٌظت جِضع ب  - % في مجا٘ الغؾىم الجمٓغ

 بهجاػ الاؾدثماع.

 مراحلت الشروع في الاصخغلل:-2

                                                           
 .63، ص ابّ ؿالمدمض ؾاعة، مغحم  -1 
 .63هٌـ اإلاغحم، ص  -2 
بُت وؾبل جٌلُلها في حظب الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الجؼاثغ، مجلت اُ -3  ُِا، اللضص الؿاصؽ، ػلبي مدمض، ؤزغ الحىاًؼ الظٍغ خصاصًاث قما٘ بًٍغ

 .316ص 
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غؾىم ٌؿخٌُض اإلاؿدثمغ مً امخُاػاث ٓظلٗ في هظه مً هٌـ اإلا 19و 18خؿب ما هصذ كلُه اإلااصجحن 

 اإلاغخلت:

ٔاث والضًم 05( وؤُصاها زمـ )02ؤلاكٌاء ػُلت ًترة ؤصهاه ؾيخان )- بت كلى ؤعباح الكغ ( ؾىىاث مً الظٍغ

 الجؼاجي والغؾم كلى اليكاغ الصىاعي الخجاعي.

 رة ؤلاكٌاء اإلادضص في اإلاِؼم الؿابّ.جؼبُّ وؿبت مسٌظت كلى ألاعباح التي ٌلاص اؾدثماعها بلض اهِظاء ًت-

ٔاث والضًم الجوغافي والغؾم كلى اليكاغ الصىاعي والخجاعي في خالت - بت كلى ؤعباح الكغ ؤلاكٌاء مً الظٍغ

 الخصضًغ.

ٔاث ؤعباب اللمل اإلاِضعة بـ- % عؾىم ألاحىع اإلاضًىكت لجمُم اللما٘ ػُلت ًترة 7الاؾخٌاصة مً وؿبت اقترا

.ؤلاكٌاء اإلادضصة   في اإلاِؼم ألا٘و

انها.-  صًم بجاوة بًجابُت ػىا٘ اإلاضة اإلاخبُِت لؿٍغ

 مراحلتاهطلق الاصخغلل:-3

ٔاث، الضزل ؤلاحمالي لألعباح  10ؤلاكٌاء إلاضة  - بت كلى ؤعباح الكغ ؾىىاث مً اليكاغ الٌللي مً الظٍغ

 اإلاىػكت، الضًم الجوغافي والغؾم كلى اليكاغ اإلاط ي.

ت التي جضزل في ؾىىا 10ؤلاكٌاء إلاضة  - ش الاُخىاء مً الغؾم اللِاعي كلى اإلالُٕاث اللِاٍع ث ابخضاء مً جاٍع

 بػاع الاؾدثماع.

 ثاهيا: الامخيازاث اإلاخعللت باألهظمت الخاصت

( ؾىىاث حؿخٌُض بها الاؾدثماعاث ابخضاء 03ٓما هى الكإن باليؿبت للىـام اللام، هىاْ امخُاػاث ال جخجاوػ )

ش جبلُى الى   ٔالت وهي:مً جاٍع

ت التي جىجؼ في بػاع الاؾدثماع. - اث اللِاٍع بت هِل اإلالُٕت ًِابل باليؿبت لٖل اإلاكتًر  ؤلاكٌاء مً طٍغ

ًُما ًسص اللِىص ‰ 5جؼبُّ عؾم زابذ في مجا٘ الدسجُل بيؿبت مىسٌظت ُضعها زمؿت في ألالٍ  -

اصاث في عؤؽ اإلاا٘.  الخإؾِؿُت والٍؼ

الىٌِاث اإلاترجبت كلى ؤقوا٘ الهُأل الِاكضًت )الالػمت إلهجاػ الاؾدثماع بلض ؤن جخٌٕل الضولت حؼثُا ؤو ٔلُا ب -

ٔالت.  جِىمه الى

ٔاهذ  - بكٌاء كلى الؿلم والخضماث التي جىؿٍ مباقغة في بهجاػ الاؾدثماع الغؾم كلى الُِمت اإلاظاًت، ؾىاء ؤ

ٔاهذ هظه الؿلم ملضة إلهجاػ كملُاث زاطلت للغؾم كلى  مؿخىعصة ؤو مدصال كليها مً الؿَى اإلادلُت، بطا 

 الُِمت اإلاظاًت.

ُت كلى الؿلم اإلاؿخىعصة التي جضزل مباقغة في 1جؼبُّ وؿبت مىسٌظت جِضع ب - % في مجا٘ الغؾىم الجمٓغ

م اإلالم٘ى به بلض مىاًِت  ل ػبِا للدكَغ مًٕ ؤن جٖىن هظه الؿلم مىطىق جىا٘ػ وجدٍى بهجاػ الاؾدثماع ٍو

ٔالت.  الى

 الامخيازاث اإلاخعللت باالصدثماراث اإلاىجسة في اإلاىاطم الحرةثالثا: 

 جٕدس ي الامخُاػاث اإلامىىخت في اإلاىاػّ الحغة ؤٓثر ؤهمُت مً الامخُاػاث اإلامىىخت في اإلاىاػّ ألازغي.
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حلٌى الاؾدثماعاث التي جِام في اإلاىاػّ الحغة بؿبب وكاػها مً حمُم الظغاثب والغؾىم والاُخؼاكاث طاث 

ي باؾخثىاء جلٗ اإلادضصة ؤصهاه: الؼابم  الجباجي والجمٔغ

 .الحَِى والغؾىم اإلاخللِت بالؿُاعاث الؿُاخُت هحر اإلاغجبؼت باؾخوال٘ اإلاكغوق 

 .ٔاث في الىـام الِاهىوي للظمان الاحخماعي  مؿاهماث الاقترا

 ثب.حلٌى كاثضاث عؤؽ اإلاا٘ اإلاىػكت الىاججت كً وكاػاث اُخصاصًت جماعؽ في الحغة مً الظغا 

  بت كلى الضزل ؤلاحمالي بيؿبت  % مً مبلى ؤحىعه.20ًسظم اللما٘ ألاحاهب لىـام الظٍغ

 اإلاطلب الثالث: ضماهاث الاصدثمار ألاحىبي اإلاباشر في الجسائر

لِض مىذ اإلاكغق الجؼاثغي الاؾدثماعاث طماهاث لِـ لها مثُل في اإلااض ي، تهضي بلى بعؾاء ُىاكض اُخصاص 

، وخماًت عؤؽ اإلا ت الخٕىىلىحُت طض ًؼغ الظُاق ؤو الخؿاعة )اؾترصاص عؤؽ اإلاا٘ الؿَى ا٘ اإلاالي واإلالًغ

ل ألاعباح(  .(1)وجدٍى

 أوال: احريت الاصدثمار

م والخىـُماث  08-06ًىص ألامغ  ت جامت مم مغاكاة الدكَغ مً ماصجه الثالثت كلى ؤن الاؾدثماعاث جىجؼ في خٍغ

، ٓما حؿخٌُض هظه الاؾدثماعاث بِىة الِاهىن مً الحماًت اإلاخللِت باليكاػاث اإلاِىىت وخماًت البِئت

ظلٗ الاؾدثماع  والظماهاث اإلاىصىص كليها وفي هظا ؤلاػاع ًىضعج الاؾدثماع بىىكُت الىػني اللام والخاص ٓو

ع.  الظي ًىجؼ في بػاع هـام الامخُاػ والًغ

 

 

لاث الؿابِت ؤهه لم ًجلل  م الجضًض كً الدكَغ الاؾدثماع مدصىعا في بلع الِؼاكاث صون مما ًمحز الدكَغ

ذ باالؾدثماع لضي  ألازغي بكغغ الاؾدثماعاث التي حؿخٌُض مً مؼاًا هظا ألامغ جسظم ُبل بهجاػها بلى جصٍغ

غ الاؾدثماع ٔالت الىػىُت لخؼٍى  .ANDI))(2)الى

 ثاهيا: مبدأ جثبيذ الىظام اللاهىوي الخاص باالصدثماراث وحضيير ؤلاحراءاث

عي الظي ًدٕم الاؾدثماعاث الظي ُض ًخم في ؿله ببغام اإلاِصىص ه ىا هى حلهض الضولت بلضم حوُحر ؤلاػاع الدكَغ

ً في ألامغ  ما  03-01كِىص ؤو اجٌاُُاث الاؾدثماع، مً طمً الظماهاث التي مىدها اإلاكغق الجؼاثغي للمؿدثمٍغ

لاث ؤو ؤلالواءاث التي ُض جؼغؤ في مً هٌـ ألامغ والتي جِخط ي: "بإن ال جؼبّ اإلاغاح 15هصذ كلُه اإلااصة 

 اإلاؿخِبل كلى الاؾدثماعاث اإلاىجؼة في بػاع هظا ألامغ بال بطا ػلب طلٗ اإلاؿدثمغ بصغاخت".

غ الاؾدثماع  ٔالت لخؼٍى ؤما ًُما ًخللّ باالؾدثماعاث التي جمثل ؤهمُت باليؿبت لالُخصاص الىػني ًِض حلمض الى

ت جخمثل في:( بخ08-06مً ألامغ  05)خؿب هص اإلااصة   ِضًم حؿهُالث بصاٍع

ش 72حؿلُم اإلاِغع اإلاخللّ باإلاؼاًا الخاصت باإلهجاػ في هظىن  -  بًضاق ػلب الاؾخٌاصة مً اإلاؼاًا. ؾاكت مً جاٍع

 ؤًام. 10حؿلُم اإلاِغع اإلاخللّ باإلاؼاًا الخاصت باؾخوال٘ في هظىن  -

                                                           
مـ، ًىؾٌي عقُض، ؤزغ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ كلى الاُخصاص الىػني، خالت الجؼاثغ، مجلت الللىم الاُخصاصًت وكلىم الدؿُحر، اللضص الخا -1 

 .162، ص 2005ؾؼٍُ، الجؼاثغ، 
ضعي، مغحم الؿابّ،ص  -2     . 24وطاي ؾلُضي ، مدمض ٍُى



مٌاهُم ؤؾاؾُت خ٘ى                                                   الٌصل ألا٘و                                   

 الاؾدثماع ألاحىبي

 

24 
 

ً الظًً ًغون ؤنهم لم ًلِىا ملاملت حُضة بكإن الاؾخٌاصة  ًظال كً طلٗ ًِض ؤجُذ خّ الؼلً للمؿدثمٍغ

 .08-06مً ألامغ  06مً هظه اإلاؼاًا مً ػغي بصاعة ؤو هُئت مٖلٌت بدىٌُظ هظا ألامغ ما هصذ كلُه اإلااصة 

 ثالثا: ضمان الخحىيل الحر لرأش اإلاال وعائداجه

ل عؤؽ ماله واللاثضاث الىاججت كىه ًدؿب 03-01مىذ ألامغ  ما هصذ كلُه اإلااصة  للمؿدثمغ ألاحىبي خّ جدٍى

مً هٌـ ألامغ الؿالٍ الظٓغ ؤهه حؿخٌُض الاؾدثماعاث اإلاىجؼة اهؼالُا مً مؿاهمت في عؤؽ اإلاا٘ بىاؾؼت  31

ل عؤؽ  خدِّ مً اؾخحراصها ُاهىن مً طمان جدٍى ل ؾلغها ببىٗ الجؼاثغ باهخـام ٍو كملت صلبت خغة الخدٍى

هظا الظمان اإلاضازُل الحُُِِت الصاًُت الىاججت كً جىا٘ػ  اإلاا٘ اإلاؿدثمغ لللاثضاث الىاججت كىه، ٓما ٌكمل

ٔان اإلابلى ؤٓبر مً عؤؽ اإلاا٘ اإلاؿدثمغ في البضاًت.  ؤو الخصٌُت ختى وبن 

هص كلى التزام اإلاالٗ  03-01ؤما ًُما ًسص خالت جىا٘ػ اإلاؿدثمغ كً مكغوكه لصخص آزغ ًةن ألامغ 

لتزاماث التي اؾخٌاص بمِخظاه مً اإلاؼاًا، ؤما في خالت بزالله الجضًض الظي جىِل بلُه اإلالُٕت لخىٌُظ ٔل الا

غ الاؾدثماع الحّ في بلواء جلٗ الالتزاماث ٔالت الىػىُت لخؼٍى  .(1)هظا الالتزام ًةن للى

 رابعا: مبدأ إلغاء الخمييزاث اإلاخعللت باإلاضدثمريً والاصدثمار

حن وألاحاهب مً حهت وبحن  ٓغؽ اإلاكغق الجؼاثغي مبضؤ اإلالاملت اإلاىصٌت واللاصلت بحن ً الجؼاثٍغ اإلاؿدثمٍغ

ً ًسص الٖل بىٌـ  ً ألاحاهب ًُما بُنهم مً حهت ؤزغي لِـ هىاْ جمُحز في الخلامل بحن اإلاؿدثمٍغ اإلاؿدثمٍغ

عي  38اإلالاملت )اإلااصة   (.12-93مً اإلاغؾىم الدكَغ

 خامضا: الالتزاماث الدوليت الىاحمت عً فعل الاجفاكياث الدوليت اإلابرمت

ت لدصجُم وطمان الاؾدثماع كلى بُلُمها وفي  ٔاًت الكغوغ الظغوٍع حر  بن الجؼاثغ وبًماها منها بظغوعة جًى

 .(2)حمُم اإلاُاصًً الاُخصاصًت ؤبغمذ كضة اجٌاُُاث مم اللضص مً الض٘و اإلاخباًىت الىـم والخىحيهاث

لِض اهظمذ الجؼاثغ بلى اللضًض الاجٌاُُاث الضولُت مخلضصة ألاػغاي الخاصت بدصجُم وطمان الاؾدثماع:  -1

 مً الاجٌاُُاث هظٓغ منها:

 الاجٌاُُت اإلاواعبُت اإلاخللِت بدصجُم وطمان الاؾدثماع بحن ص٘و اجداص اإلاوغب اللغبي. -

 الاجٌاُُت اللغبُت اإلاخللِت باؾدثماع عئوؽ ألامىا٘ اللغبُت في الض٘و اللغبُت. -

ٔالت الضولُ -  ت لظمان الاؾدثماع.الاجٌاُُت الضولُت الخاصت بةوكاء الى

 الاجٌاُُاث الضولُت الثىاثُت الخاصت بدصجُم وطمان الاؾدثماع  -2

ت وبًغان. -  الاجٌاُُت الثىاثُت بحن الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 اجٌاقي 47اجٌاُُت منها  55بلوذ كضص اجٌاُُاث الاؾدثماع التي ُامذ بها الجؼاثغ 2013ختى نهاًت ؾىت 
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 الفصل: خلصت

ت واإلاٌاهُم ألاؾاؾُت لالؾدثماع بكٖل كام والاؾدثماع  ىا في هظا الٌصل بلغض الجىاهب الىـٍغ ُض جؼُغ

ض جىصلىا ؤن الاؾدثماع هى اإلادْغ  ألاحىبي بكٖل زاص ومسخلٍ ؤهىاكه وطلٗ مً زال٘ اإلاباخث الثالزت، ُو

ً عؤؾمالي  وػٍاصة ُضعاث الاُخصاص الىػني لإلهخاج الغثِـ لليكاغ الاُخصاصي العجباػه اإلاباقغ بخٍٖى

غ، ؤًظا ؤن الاؾدثماع ألاحىبي ٌلخبر مصضع الحص٘ى كلى عئوؽ ألامىا٘ ألاحىبُت التي جمثل  والخدضًض والخؼٍى

صكامت ؤؾاؾُت ألي بغهامج جىمىي في الض٘و اإلاظٌُت ومصضعة لىِل الخِىُاث الخٕىىلىحُت اإلاخِىت واإلاخؼىعة 

 كالُاث حضًضة بحن عحا٘ ألاكما٘ والض٘و ألام. بلى الض٘و اإلاظٌُت وزلّ

ض ّ الاؾدثماع.جبحن لىا ؤهه ٌؿعى اإلاؿدثمغ ك ُو  لى جدُِّ مجىكت مً ألاهضاي كً ػٍغ

اثغ جِىم بخلضًل الِىاهحن الاؾدثماع لدصجُم الاؾدثماعاث ألاحىبُت بالغهم مً الاهخمام ؼ وهظا ما حلل الج

اث جىاحه جدؿحن مىار الاؾدثماع في اإلاتزاًض مً ُبل هظه ألازحرة وجدؿحن مخ اخت بال ؤن هىاْ كضة ملُى

 .اإلادلُت والضولُت ؤلاحغاءاث بػاع 
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 جمهيد:

اث اإلاُاٍ ومجاالتها وهي ٢٘شة ولذث  حّخبر الخىمُت بمٙهىمها الؽامل واإلاّاـش ِملُت جخق حمُْ مدخٍى

ٚ ِلى ِذة ِىامل جخٙاوث أَمُتها مً  وٗش آلخش مً مً الخشب الّاإلاُت الثاهُت، وججعُذ َزٍ الّملُت ًخٜى

 بلذ آلخش.

لٝمُت الخىمُت الاٜخفادًت ٌ مجخمُّا ِلى معخىي الّالم اإلاخٝذم أو الىاط خُث حّذ َذ٘ا ٌععى ئلُه 

حمُْ الذو٥ مً خال٥ الّمل ِلى الاخخٙاً بمّل مىاظب مً الخىمُت متى ًخدٝٞ للمجخمْ ِلى اإلاذي البُّذ 

ٚ الخامل دون خذور ج ادة مّذالث م أواه٢ماػ أما الذو٥ طخالخٌى الىامُت ٘ان الهذٗ مً الخىمُت َى ٍص

مت  الىمى في الذخل الٝىمي الخُٝٝي... الخ أي الخذ مً البىالت والاسجٝاء اإلاىاوً وجدُٝٞ آماله في خُاة ٠ٍش

ٝا للمّاًحر الصخُت والخّلُمُت والاحخماُِت وبّن مّالجت َزا اإلاىلُى ٜعمىا َزا الٙفل ئلى   03٘و

 مباخث:

 : ماَُت الخىمُت الاٜخفادًتاإلابدث ألاو٥ 

 اإلابدث الثاوي: ُٜاط الخىمُت الاٜخفادًت

 ذًاتها.دلث: أَذاٗ الخىمُت الاٜخفادًت وجاإلابدث الثا
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 املبحث ألاول: عمومياث حول الخىميت الاكخصادًت

ش الٝىاِاث  ا مً ٘شوُ ِلم الاٜخفاد خُث ظاَمذ في جىٍى  الاٜخفادًتحّذ الخىمُت الاٜخفادًت ِ٘ش

في الذو٥ الىامُت ونهىلها، لزل٤ حّذ مً الىظاةل اإلاّضصة للىمى الاٜخفادي في الّذًذ مً الٝىاِاث منها 

 .(1)ال٢لي أو الجضتي ظىاءٜىاُ الاٜخفاد 

 مفهوم الخىميت الاكخصادًتاملعلب ألاول: 

ادة وال٢ثرة وجىمُت الص يء ٌّني ئخذار الىماء ُ٘هلغت  ى الٍض  : مً الىماء َو

ئبشاَُم الّعل: "ئلى أن ١ل  : اخخلٚ الاٜخفادًىن ٠ثحرا خى٥ َزا اإلاٙهىم ٠ما ًٝى٥ الذ٠خىس اصعالحا أما

ها اهىالٜا مً ؤلاًذًىلىحُت الخا٠مت ل٢ٙشة واخخفاـه، ُ٘ما ًشاَا الاٜخفادًىن الشأظمالُىن  باخث ٌّ٘ش

لت ئلى رل٤، ًزَب والاؼترا٠ُىن اصدًادافي الىاجج الٝىمي وصٍادة دخل الٙشد مْ اخخال٘ه م في العبل اإلاـى

ؤلاوعان مً جدُٝٞ راجه وجدُٝٞ ٜذس أ٠بر مً الشخاء وجأمحن معخىي ِالي  الاحخماُِىن ئلى أنها وظُلت لخم٢حن

 لىمي خُاجه )الاحخماعي، الفخي، الخّلُمي والخذماث(.

ا في مٙهىم الىمى الاٜخفا ٚ الخىمُت ١اهذ جمُل ئلى خفَش دي ئرا ١ان الىمى الخىحهاث ألاولى لخٍّش

زا الىمى ًٝخض ي  ًمثل الخدعً ال٢مي إلاجمل الاٜخفاد بما رل٤ اإلاىاسد والىمى الذًمٕشافي وئهخاحُت الّمل، َو

، ٘ان الخىمُت الاٜخفادًت حّٗش بأنها:  ظلعلت مً الخٕحراث في اله٣ُل الاٜخفادي ختى جممً اظخمشاٍس

ٚ الىمى""ظلعلت مً الخٕحراث والـخأٜلماث التي بذونها ًخ.1  ٜى

ادة مّذالث الىمى الاٜخفادي اظدىادا ئلى ٜىة 2 ."مجمُى العُاظاث التي ًخخزَا مجخمْ َحن وجإدي ئلى ٍص

راجُت، لممان جىاـل َزا الىمى واجضاهه لخلبُت خاحُاث أ٘شاد اإلاجخمْ، وجدُٝٞ أ٠بر ٜذس مم٢ً مً الّذالت 

 2"الاحخماُِت

 اإلاشا٘ٝت للىمى.مجمُى الخُٕحراث الاٜخفادًت والاحخماُِت 

وزم جىىسث الىٍشة للخىمُت لدؽمل ئؼباُ الخاحاث ألاظاظُت أل٘شاد اإلاجخمْ )الٕذاء، الع٢ً، اللباط، 

ت ٠خدُٝٞ الزاث ت الخّبحر وألامً  -الخّلُم، الّمل( ئلى حاهب الخاحاث اإلاّىٍى ؤلاهخاج واإلاؽاس٠ت وخٍش

 .(3)والؽّىس بال٢شامت

ذ الزي اسجبي جىىس مٙهىم  الخىمُت ِبر مشاخل أظاظُت هدُجت جأزش ال٢ٙش الخىمىي في البلذان الىامُت في الٜى

خمادٍ ِلى  (4)اللُبراليبال٢ٙش الخىمىي  الزي عجض ًِ خل ألاصماث الجضةُت وال٣لُت لخل٤ البلذان هٍشا اِل

ُت إلاٙهىم الخىمُت منها:  اإلا٣ىهاث الِٙش

                                       
 1- Developmenteconomics « Investopedidretrieved 2-1 2017 » 
 25ؿمشحْ ظابٞ  مٝذم مفىٙى -2 
المي، الىاْٜ   -3  اإلاعخٝبل"، ِىىان اإلاذاخلت اهىالٛ  ثوسَاها.مفىٙى ِبذ اللىُٚ، أ، بً ظاهُت ِبذ الشخمً، "ملخٝى دولي خى٥ الاٜخفاد ؤلِا

اث الىلُّت ومىهج ألا٘ٞ ؤلاظالمي اإلاش٠ض، ٔشداًت ًىم   .03، ؿ2011٘براًش  24-23الخىمُت بحن الىٍٍش
ب٢ش بلٝاًذ  أبى حامّت   ،أوشوخت د٠خىسة في ِلىم الاٜخفادًت، الذخل في الجضاةش  ْجىصَ ِذالتاوي ظُذي أخمذ، "أزش الىمى الاٜخفادي ِلى ُذ٠  -4 

 25ؿ
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البلذان الىامُت ِلى ِاجٝها اللخاٛ بالبلذان  اسجباه الخىمُت ببّن اإلاإؼشاث الاٜخفادًت خُث اجخزث -

 اإلاخٝذمت.

اسج٣اص الخىمُت ِلى الجاهب الاٜخفادي خُث اسجبي ال٢ٙش الخىمىي في ظىىاث الخمعِىاث والعخِىاث  -

بالجاهب الاٜخفادي في اإلاٝام ألاو٥ وخاـت في ٌل الاٜخفاد ال٢ٙشي بحن اللُبرالُت والاؼترا٠ُت مما حّل 

 ت ميؽٕلت بخدُٝٞ الخٝذم واللخاٛ بالذو٥ اإلاخٝذمت.البلذان الىامُ

الخاث الاٜخفادًت خُث أدث أصمت الخىمُت وما خلٙخه مً هخاةج ظلبُت  - الاهخٝا٥ مً مفىلر الخىمُت ئلى ؤلـا

ئلى حّل ال٢ٙش ًشجبي بمخخلٚ  واضخت ١اإلاذًىهُت التي ِاهذ منها البلذان الىامُت هدُجت الّىاـش العابٝت

الخاث الا  ٜخفادًت الجضةُت وال٣لُت دإداسة ألاصمىت.ؤلـا

ٙها اإلاخىىسة وجٝعم ئلى أسب ٗى ِلى مخخلٚ مٝاسباث الخىمُت وحّاٍس ىا ًم٢ىىا الٜى اث منها: َْو  مجمِى

 الخىميت اهعالكا من معيار الدخل حيث جوحد عدة حعاريف أهمها:-1

ه  - أ بأنها ِملُت جٙاِلُت ًضداد خاللها الذخل الىوني الخُٝٝي للذولت و٠زا مخىظي دخل  محر  « Meir »ٌّ٘ش

 الٙشد خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت.

اداث التي جشي ِلى الىاجج الىوني مً ظُل في ٘ترة صمىُت-ب ه "٠ىُذ لُبجش" بأنها الٍض مْ وحىب جىا٘ش  ٌّ٘ش

ا ُ٘ما بّذ. ىُت وجىٍُمُت في مإظعت ؤلاهخاحُت الٝاةمت ّ٘ال أو جل٤ التي ًيخٍش ئهماَؤ  حٕحراث ج٢ىىلىحُت ٘و

 الخىميت اهعالكا من الخغيراث التي جحدث في الهيكل الاكخصادي:-2

ا التي دون ٔحٍر مً الهُا١ل ألاخشي العُاظُت والثٝاُ٘ت والاحخماُِت، مما حّلها ٜاةمت في جٙ عحر ٌىاََش

مذ الؽّاساث باظمها وألحلها ومنها  :(1)٠ثحرا ما ٘س

ادة -أ ٣ُل الاٜخفاد الىوني َذٗ جدُٝٞ ٍص هي ئحشاءاث وظُاظُاث وجذابحر مّخمذة جخمثل في حٕحر بُان َو

ّت وداةمت في مخىظي دخل الٙشد الخُٝٝي ِبر ٘ترة مم٢ىت مً صمً ٌعخُٙذ منها الٕالبُت الٍّمى مً  ظَش

 ألا٘شاد.

 الخىميت اهعالكا من الىظرة الاكخصادًت:-3

ت ؤلاحشاءاث والخذابحر الاٜخفادًت والاحخماُِت والثٝاُ٘ت، تهذٗ ئلى جدُٝٞ حٕحر ٢َُلي في ال٢ُان  هي مجمِى

ادة خُُٝٝت في الىاجج ؤلاحمالي وسّ٘ا معخمش الذخل الاٜخفادي لبىاء آلُ ت اٜخفادًت راجُت جممً جدُٝٞ ٍص

 الٙشدي الخُٝٝي، ٠ما جفٚ ئلى جىصَْ ِاد٥ لهزا الىاجج بحن وبٝاث اإلاجخمْ اإلاخخلٙت التي حعاَم في جدُٝٝه.

 الخىميت باعخبارها عمليت حضاريت:-4

الظخخذام مىاسد اإلاجخمْ لخدُٝٞ أَذا٘ه ؤلاهخاحُت  هي جىمُت اٜخفادًت واحخماُِت ؼاملت لها الٝذسة

ً ٜاِذة وئوالٛ واٜت ئهخاحُت راجُت ًخدٝٞ بمىحبها جضاًذ مىخٍم  والخىصَُّت، دإًجاد جدىالث ٣َُلُت ئلى ج٣ٍى

ذساث اإلاجخمْ لمً ئواس مً الّالٜاث الاحخماُِت ًإ٠ذ الاسجباه بحن اإلا٣ا٘أة  في مخىظي ئهخاحُت الٙشد ٜو

حر الاخخُاحاثوالخفذ، َو ألاظاظُت في ٌل هٍام ِاد٥ لخىصَْ الثروة،  ّمٞ مخىلب اإلاؽاس٠ت معتهذ٘ا ج٘ى

شا لمماهاث ألامً الٕشبي والاحخماعي والىوني.  وم٘ى

                                       
 .20-19ؿ العابٞ مشحْ ٠ُذاوي ظُذ أخمذ،  -1 
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 املعلب الثاوي: الخعور الخاريخي للخىميت الاكخصادًت وهظرياتها

اث الت ذ مب٢ش الىمى الاٜخفادي وولّىا الىٍٍش ي جشج٢ض ِلى ِىامل ؤلاهخاج اَخم الاٜخفادًىن في ٜو

لى ِالٜاث ؤلاهخاج الُت اإلاىذسحت في حُّٝذ ٔحر أن ألاظاط  و٠مه ِو وبُئخه ٠ما ـٙىا الىمارج الزَىُت والٍش

، ٘ٝذ اهىلٝذ ِملُت ئصالت الاظخّماس وجم ئسظاء IIالىٍشي الٜخفاد الخىمُت ٜذ ؼ٣ل ِىاة الخشب الّاإلاُت

مم اإلاخدذة معاةل هدى البلذان اإلاخأخشة وجمُّها واظخٝشاس أظّاس ٜىاِذ مإظعاث "بشجُىهىودص" ووشخذ ألا 

أَل زمت جذَىس  ، لٝذ بشصث حملت مً اإلاعاةل ِلى اإلاعخىي الذولي مثلHujon 1989اإلاىاد ألاولُت و٠ما أٌهش 

شاس في ؼشوه الخباد٥ الذولي في ٔحر ـالر البلذان اإلافشة للمىاد ألاولُت أم أن اإلاعألت هي معألت ِذم اظخٝ

جل٤ البلذان؟ ٘هل ٌّىد الخخفق والاهٙخاح ئلى همى مٍّم أ/ ًىلذان مضاًا ظيُت؟ وبشصث ٜماًا مّا٠عت 

ِلى معخىي اإلادلي مثل خُٝٝت البىالت اإلاٝىّت أو ٘اةن الُذ الّاملت وخى٥ ـالخُاث الخٙعحراث الىٝذًت 

لت الىمى.  واله٣ُلُت لخطخم أو لّٜش

 .هظريت الدفعت اللويت:1

الخىمُت التي جٝىم ِلى مبذأ خىىة، خىىة لً  أن ئظتراجُجُت (Rosenteinrodan)سودان سوصوؽخاًًًشي 

ت مً الاظدثماس جبذأ بدذ أدوى ت للٙٝش في الذو٥ الىامُت اإلاخخلٙت بل جخىلب دّ٘ت ٍٜى  ج٢عش الخلٝتاإلاٙٔش

جُا، 13.2٠ ما ًشي سودان أن الخفيُْ % مً الذخل الٝىمي خحر ًِ ظىىاث مً ِملُت الخىمُت، زم جضداد جذٍس

ت مً الاظدثماساث الّامت  َى العبُل المخفاؿ البىالت وجدُٝٞ الخىمُت ِلى أن ج٣ىن البذاًت بذّ٘ت ٍٜى

ب ال ال٢بحرة ش خذماث ئهخاحُت بخ٣لٙت مىخٙمت للمؽشوِاث الفىاُِت التي ظخيؽأ مْ وجذٍس ّمالت، والتي ج٘ى

خخُٙن ج٣الُٚ ؤلاهخاج، واٜترح سودان التر٠حز ِلى ئوؽاء ـىاِاث مخ٣املت ٘ٝذ سأظُا، مما ٌعمذ ب

الاظدثماساث في الفىاِاث الاظتهال٠ُت الخُٙٙت مْ لشوسة الاظخٙادة مً سؤوط ألامىا٥ ألاحىبُت واظخحراد 

 ظلْ ؤلاهخاج.

ت ت أن الذّ٘ت الٍٝى ذون لهزٍ الىٍٍش شي الاٜخفادًىن اإلاٍإ ّت في الذخل ٍو ادة ظَش  ًِ الاظدثماس ًيخج ِنها ٍص

شي سودان ًجب أن جلّب الذولت دوسا ّ٘اال في  الٝىمي ومً زم في اإلاُل لالدخاس وبالخالي حجم الادخاس، ٍو

ِملُت الخخىُي وجىُٙز مؽشوِاث الخفيُْ ٘ٙي العٛى اإلادلُت ال ًدٙض اإلاعدثمش الخاؿ ِلى الاظدثماس في 

حر اإلاىاسد مؽشوِاث ـىاُِت راث ج٢ىىلىحُا خذًثت وواٜت ئهخاحُت ٠بحرة، ٘خذخل ا لذولت لشوسي لخ٘ى

 اإلادلُت.

ت ما ًلي  :(1)ومً الاهخٝاداث اإلاىحهت لهزٍ الىٍٍش

ت ٌّذ مؽ٣لت باليعبت للبلذان  ت سؤوط أمىا٥ ضخمت دإٜامت الٝاِذة الفىاُِت المشوٍس جخىلب الذّ٘ت الٍٝى

 الىامُت التي ال جخىا٘ش لذيها مثل َزٍ اإلاىاسد

ىذظُت والتي ال جخىا٘ش  ٠ما (1 ت ومداظبت َو ت اٜخفادًت وئداٍس ت ئلى ١ىادس ٠بحرة ومخىِى جدخاج الذّ٘ت الٍٝى

 في مثل َزٍ البلذان اإلاخخلٙت.

                                       
اث، ِمان، داس اليؽش -1  اث وظُاظاث ومىلِى ص ي، الخىمُت الاٜخفادًت، هٍٍش  .91-90، ؿ 2007والخىصَْ، مذخذ الَٝش
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اث ًِ جىمُت الفىاُِت دون الخأ٠ُذ ِلى جىمُت الضساِت والتي حّخبر اليؽاه العاةذ  ذدذزخال (2 َزٍ الىٍٍش

 في مثل َزٍ البلذان.

اث  (3 ِلى مؽ٣لت لُٞ العٛى ل٢ً جأ٠ُذَا ِلى الفىاِاث اإلاىخجت للعلْ للعٛى اإلادلي جإ٠ذ َزٍ الىٍٍش

.  ال ًم٢ً أن ًدل مؽ٣لت لُٞ العٛى

أن جىصَْ الاظدثماساث ِلى حبهت ٍِشمت مً الفىاِاث الاظتهال٠ُت ٜذ ًإدي ئلى ـٕش حجم الىخذاث  (4

شاجه الخاسحُت.ؤلاهخاحُت دون الدجم ألامثل، ولهزا ًفّب ِليها الاظخٙادة مً مضاًا   ؤلاهخاج ال٢بحر ٘و

ذ مً معخىي الىلب ِلى الّذًذ مً العلْ واإلاىاد ومعخلضماث ؤلاهخاج ألامش  (5 ت ًٍض ئن جىبُٞ َزٍ الىٍٍش

 الزي ًىلذ جطخمُت في الاٜخفاد.

ت ِامل  لهزٍ ت أن الؽىاَذ ٔحر ١اُ٘ت دإزباث أن مبذأ الذّ٘ت الٍٝى ألاظباب ًشي اإلاىخٝذًً لهزٍ الىٍٍش

 مىاظب للخىمُت الاٜخفادًت في البلذان اإلاخخلٙت اٜخفادًا.

 .هظريت الىمو املخوازن:2

ت لشودان « nirkese»ظآ هحر٠غ في ـُٕت ظمُذ "ئظتراجُجُت الىمى اإلاخىاصن" خُث ًشي  ٢٘شة الذّ٘ت الٍٝى

ت التي ًيؽئها لُٞ العٛى أمام الاظدثماس الفىاعي، ال ًخدٝٞ ئال بخىظْ َزا هحر٠غ أن  ٠عش الخلٝت اإلاٙٔش

، باوؽاء حجم ٠بحر مً الفىاِاث والٝىاُ الضساعي، ختى ال ٌُّٞ جخلٚ الٝىاُ الضساعي همى الٝىاُ  العٛى

ت ومً أحل جىظُْ العٛى اإلادلي، حّخمذ ئهخاج العلْ الاظتهال٠ُت اإلاىحهت ئلى الفىاعي، وبالخ الي َزٍ الىٍٍش

حر اإلاىاسد اإلاالُت للبرهامج الاظدثماسي الطخم،  العٛى اإلادلُت رل٤ لمّٚ اإلاىا٘عت في العٛى اإلادلُت، وج٘ى

خماد ِلى اإلاىاسد اإلادلُت وأن جخذ٘ٞ مً الٝىاُ الضساع  ي.ٌؽحر هحر٠غ ئلى ؤلِا

ذم ٜابلُخه للخجضةت وج٣امل الىلب وأَمُت  ت ِلى أَمُت سأط اإلاا٥ الاحخماعي ِو ذو َزٍ الىٍٍش ٌعدىذ مٍإ

ت والىمى الع٣اوي ولُٞ العٛى ومؽ٢الث الخجاسة الخاسحُت و١ل رل٤ ئلى جبحن ٢٘شة  العُاظت الادخاٍس

ت في ئواس الىمى اإلاخىاصن   .(1)الذّ٘ت الٍٝى

ت ما ًلي ومً أَم الاهخٝاداث اإلاىحهت  :(2)لهزٍ الىٍٍش

ًشي "ألبرث َشؼمان" أن جىُٙز ئظتراجُجُت الىمى اإلاخىاصن ظخيخهي ئلى ٘شك اٜخفاد ـىاعي مخ٣امل  (1

 اٜخفاد جٝلُذي سا٠ذ ال ًشجبي أخذَما باآلخش.خذًث ِلى ٜمت 

ِذم واُّٜتها لمشوسة جىا٘ش مىاسد ضخمت الصمت لخىُٙز بشامجها، ُ٘ٝى٥ ظىجضأ مؽ٣لت البلذان اإلاخخلٙت  (2

جخمثل في وحىد وعبت ِالُت مً الٝىة الّاملت في الٝىاُ الضساعي الزي جىخٙن ئهخاحُاتها بؽذة وأن 

بخخُٙن وعبت الٝىة  حُٕحر حزسي في ٣َُل الّمالت ورل٤ مجهىداث الخىمُت ًخّحن أن جىفب ِلى ئخذار

 الّاملت في الضساِت وسْ٘ ئهخاحُتها.

ا ِلى الخىمُت ألحل  (3 َزٍ ؤلاظتراجُجُت ظٗى جإدي ئلى ِض٥ الذو٥ الىامُت ًِ الاٜخفاد الذولي بتر٠حَز

لى  ألاَمُتالعٛى اإلادلُت، ول٢ً َزا الاهخٝاد لُّٚ  ألن هحر٠غ ًدشؿ ِلى اإلاداٍ٘ت ِلى الىٍام الذولي ِو

 .جٝعُمه للّمل

                                       
 .91، ؿعابٞمذخذ الٝشش ي مشحّ -1 
ت -2  ت وجىبُُٝت، ؤلاظ٢ىذٍس ض عجمُت، ِىُت هاـٚ، الخىمُت الاٜخفادًت هٍٍش ت، مدمذ ِبذ الٍّض  .2003، حامّت ؤلاظ٢ىذٍس
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ت في ئوؽاء الفىاِاث الاظتهال٠ُت  (4 اهخٝذ البّن جأحُل ئهماء ـىاِاث العلْ ؤلاهخاحُت لخعاب دّ٘ت ٍٜى

ٝى٥ الىٝاد بأن بّن الذساظاث الاٜخفادًت حؽحر ئلى أن َزا لِغ باألظلىب ألامثل في ألاحل  الخُٙٙت، ٍو

ادة الاظتهالٟ ِلى خعاب الادخاس. ل ورل٤ لٍض  الىٍى

 في  ىاصن أ٠ثر مما َى مخاح جى الخطخم ألنها جخىلب ئل حْ ش ً َزٍ ؤلاظتراجُجُتًشي البّن أن جىبُٞ  (5

 الذو٥ الىامُت.

 .هظريت الىمو غير مخوازن:3

ت ٢٘شة الىمى اإلاخىاصن، خُث أن الاظدثماساث َىا جخفق ٜىاِاث مُّىت بذال مً  جخالٚ َزٍ الىٍٍش

ٌّخٝذ أن ئٜامت مؽشوِاث حذًذة ٌّخمذ ِلى  حمُْ ٜىاِاث الاٜخفاد الىوني ومً سوادَا "َحرؼمان" الزي

شاث خاسحُت ًم٢ً أن حعخُٙذ منها  شاث خاسحُت ٠ما أنها هي بذوسَا جخلٞ ٘و ْ أخشي مً ٘و ما خٝٝخه مؽاَس

 ِليها مؽشوُ أخشي. وجٝىم

للُٝام  باليعبت لهحرؼمان الخىمُت اإلاخىاصهت ال جخٙٞ مْ وبُّت البلذان الىامُت، ألنها ال جمل٤ اإلاىاسد الالصمت

 ببرهامج اظدثماسي ٌؽمل مٍّم الٝىاِاث.

ت  وجخمثل اإلاؽ٣لت الشةِعُت في جىُٙز البرهامج الاظدثماسي في ئواس ئظتراجُجُت الىمى ٔحر اإلاخىاصن في جدذًذ أولٍى

ىضر َحرؼمان مّالجت َزٍ اإلاؽ٣لت ِلى  الاظدثماس في ألاوؽىت الشاةذة مً ـىاِاث أو مؽشوِا ٍو

حن  :(1)معخٍى

ت الاظدثماس في ٜىاُ سأط اإلاا٥ الاحخماعي والاظدثماس في ٜىاُ ؤلاهخاج.اإلاعخىي ألاو٥ *  : في اإلاٙاللت بحن أولٍى

ت الاظدثماس في ـىاِاث أو مؽشوِاث ٜىاُ ؤلاهخاج اإلاباؼش.اإلاعخىي الثاوي*  : في اإلاٙاللت بحن أولٍى

ت واُّٜت وجأخز ١ل أوحه ِملُت الخخى خباس ومْ رل٤ وحهذ ٌّخبر البّن أن َزٍ الىٍٍش ُي الخىمىي في الِا

 .(2)لها الّذًذ مً الاهخٝاداث

ت اخخال٥ الخىاصن مدش١ا للىمى، أي أن الخىمُت ال جخم في ٌل الخخىُي الؽامل والزي  (1 جخخز َزٍ الىٍٍش

أمام  ٌّخبٍر البّن منها في ٌل مدذودًت اإلاىاسد، ومّلىم أن ٜشاساث الاظدثماس في البلذان الىامُت جمثل الّٝبت

 الخىمُت ٢ُ٘ٚ ًتٟر ألامش للمبادسة الٙشدًت.

أنها جمثل اإلاٝاومت التي جيؽأ في الاٜخفاد مً حشاء ِذم الخىاصن، وجش٠ض ٘ٝي ِلى اإلادٙضاث للخىظْ  (2

 والخىمُت.

ت  (3 ُذ الىمى ٔحر اإلاخىاصن خُث ج٢مً اإلاؽ٣لت في جدذًذ أولٍى أنها ال حّىي اَخماما ١اُ٘ا لتر٠ُب واججاٍ وجٜى

 ماس في اليؽاواث الشاةذة.الاظدث

الؽشح في  ئن ئًجاد ِذم الخىاصهاث في الاٜخفاد مً خال٥ الاظدثماس في ٜىاِاث ئظتراجُجُت وفي لىء (4

اث في البلذان الىامُت.  اإلاىاسد ٜذ ًٝىد ئلى المٕىه للخطخمُت ومؽ٢الث محزان اإلاذِ٘ى

زا ٔح (5 ت جٙشك وحىد مشوهت ِالُت في ٘شك اإلاىاسد، َو  ر واٜعي.أن َزٍ الىٍٍش

                                       
ّشبُت ٘اسط سؼُذ البُاوي، الخىمُت الاٜخفادًت ظُاظُا في الىوً الّشبي أوشوخت د٠خىساٍ ٔحر ميؽىسة، ١لُت ؤلاداسة والاٜخفاد، ألا١ادًمُت ال -1 

 ،  . 81، ؿ 2008اإلاٙخىخت بالذهماٟس
ص ي، مشحْ ظابٞ، ؿ  -2   .99مذخذ الَٝش
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ذ  بي، ٜو ت الىمى ٔحر اإلاخىاصن واخخُاس أخذَما بؽ٣ل ججٍش ت الىمى اإلاخىاصن وهٍٍش مً الفّب جُُٝم ١ل مً هٍٍش

خحن بجّل الىمى ٔحر اإلاخىاصن وظُلت جدُٝٞ ُٞ بحن الىٍٍش الفٚ النهاتي للىمى اإلاخىاصن  خاو٥ البّن الخ٘ى

خحن ًم٢ً أن ج٣ىها م٢ملخحن بذال   مً أن ج٣ىن مخىاٜمخحن. واٜخفادًا ٘ان الىٍٍش

اث الخُٕحر اله٢ُلي وأهماه الخىمُت:4  .هٍٍش

اث ِلى آلالُت التي جدى٥ بها الاٜخفادًاث اإلاخخلٙت َُا١لها الٝاةمت ِلى التر٠حز الؽذًذ ِلى  جش٠ض َزٍ الىٍٍش

ذ مً الخىُى في الٝىاِحن الفىاعي والخذماحي ىاٟ همىرحان فيالٝىاِاث ألاولُت ئلى جدُٝٞ مٍض َزا  ، َو

غ" وهمىرج "َىلِعدؽحز":  ؤلاواس، همىرج "آسجشلَى

ت لىظِغ في الخىمُت )خالت الخىمُت في ٌل ِشك ٔحر مدذود مً الّمالت( في ٌل همىرج لىظِغ ٘ان  *هٍٍش

الاٜخفادًاث اإلاخخلٙت جخ٣ىن مً ٜىاِحن َما: الٝىاُ الضساعي الخٝلُذي الزي ًخم بٙاةن في الّمالت التي 

ج لها جذٍس ُا ئلى الٝىاُ الثاوي الزي َى الٝىاُ الفىاعي اإلابث دون جدُٝٞ خعاةش في ئهخاج الٝىاُ ًجب جدٍى

ت ـىث ٚ ظِش ت همى الٝىاُ الخذًث وجشا٠م سأط اإلاا٥ ُ٘ه. الخٝلُذي، وجخٜى  رل٤ إلاذي ظِش

 :(1)وباليعبت إلاعخىي ألاحىس في الٝىاُ الفىاعي الخمشي ًٙترك آلاحي

 أهه زابذ. .1

٣ًىن أِلى مً رل٤ اإلاعخىي لألحىس الثابذ في اإلاخىظي والٝاةم ِلى ِذد ال٢ٙاٗ أهه ًخدذد ِىذ مٝذاس  .2

في الٝىاُ الضساعي الخٝلُذي خُث ًٙترك لىظِغ أن ألاحىس في الٝىاُ الخمشي ًجب أن ج٣ىن أِلى ِلى 

% مً مخىظي الذخل الٙشدي خُث جدذر هجشة الّما٥ مً مىالّهم في الٍشٚ خُث 30ألاٜل بىدى 

 ساعي ئلى الخمش خُث الٝىاُ الفىاعي.الٝىاُ الض 

ٌؽاس في َزا الفذد ان ِذد مً الا٘ترالاث التي اظدىذ ئليها الىمىرج ال جخىابٞ مْ واْٜ البلذان اإلاخخلٙت 

 :(2)ومنها

ًدىاظب مْ مّذ٥ جشا٠م سأط  ًٙترك الىمىرج لمىا أن مّذ٥ همى الّمل والدؽُٕل في الٝىاُ اإلابث (1

شة للّمل  ا في مّذاث سأظمالُت م٘ى اإلاا٥ في َزا الٝىاُ، ول٢ً مارا لى أن أسباح الشأظمالُحن ٌّاد اظدثماَس

ل   ولم حعدثمش في الذاخل. ئلى الخاسج ألاسباحومارا لى جم جدٍى

ُٙت بِىما خالت الظخخذام ال٣امل ٢٘شة أن ٘اةن الّمل (2 ت، ئال  مىحىدة في اإلاىاوٞ الٍش في اإلاىاوٞ الخمٍش

أن مٍّم البدىر اإلاّاـشة حؽحر ئلى أن الاخخما٥ الٕالب َى أن ٣ًىن ال٢ّغ َى الصخُذ، أي أن الٙاةن 

.ٚ ت أ٠ثر اخخماال مً ٘اةن الّمل في الٍش  الّمل في اإلاىاوٞ الخمٍش

الخاؿ بأن ظٛى الّمل الخىا٘س ي للٝىاُ الخذًث َى الزي ًممً بٝاء ألاحىس الخُُٝٝت  الا٘تراك (3

ت زابخت ا٘تراك مؽ٣ٟى خُث أن الخجشبت الّملُت حؽحر ئلى اججاٍ ألاحىس في الٝىاُ الخمشي  ِلى  الخمٍش

ذم زباتها.  الاسجٙاُ ِبر الضمً ِو

                                       
ب مدمىد خعً خعني، مدىد(1) خ لليؽش،  مِؽُل جىداسو، حٍّش اك، داس اإلاٍش  .132، ؿ2006خامذ مدمىد، الخىمُت الاٜخفادًت، الٍش
ص ي، مشحْ ظابٞ، ؿ  (2)  .107-106مذخذ الَٝش
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ىحي رل٤ الىمىرج، بل أًما مً خال٥ ئن سأط اإلاا٥ ال ًخم جدُٝٝه ٘ٝي مً خال٥ ألاسباح، ٠ما ً (4

خت خُث جبذأ العلْ الشأظمالُت باهخاج العلْ  م أن رل٤ ًإدي ئلى الخطخم ل٢ىه ًمش مٜإ الاٜتراك اإلافشفي ٔس

 الاظتهال٠ُت، ِىذما جمُل ألاظّاس ئلى الاهخٙاك.

ٚ ِملُت  (5 ختى  الىمى ٠ما أههئن ِملُت الىمى ال ًم٢ً أن حعخمش ئلى ألابذ ِىذما ًيخهي ٘اةن الّمل جخٜى

لى وحذ ٘اةن الّمل في ألامش الخُٝٝي في الفىاِت مم٢ً أن ًشجْٙ ألامش الزي ًٝلل مً أسباح الشأظمالُحن 

 وبالخالي ًٝلل مً ئم٣اهُت ئِادة الاظدثماس والىمى.

ىن بٙشلُاتها وأن الٙشلُاث اإلاّخمذة ال جخىبٞ مْ واْٜ الخا٥. (6 ت مَش  ئن ئم٣اهُت جىبُٞ الىٍٍش

 وأهماط الخىميت: يت الخغير الهيكليهظر  4

بي الزي ٜام به الاٜخفادي "َىلِعدؽُجري"  الزي  « Hollischeneiri »ٌعدىذ َزا الىمىرج ِلى البدث الخجٍش

والزي اِخمذ أظلىب  1973-1950ٜلل أهماه الخىمُت لّذد ٠بحر مً بلذان الّالم الثالث خال٥ الٙترة 

ذ  ذة مخخلٙت ٜو اث دخى٥ ٍ٘ش ض ي والعالظل الضمىُت إلاعخٍى جدلُالث الاهدذاس معخخذما أظلىب اإلاٝىْ الٍٙش

 .(1)ُتظاِذث َزٍ الذساظت ِلى جدذًذ الّذًذ مً الخفاةق الّامت لّملُت الخىم

 الاهخٝا٥ مً ؤلاهخاج الضساعي ئلى ؤلاهخاج الفىاعي. -

 ٠ما جخىلب جشا٠م مادي وبؽشي. -

بت في العلْ  - جخىلب الخٕحر في الىلب الاظتهال١ي مً التر٠حز ِلى العلْ الٕزاةُت وألاظاظُت ئلى الٔش

 الفىاُِت والخذماجُت.

ٞ هجشة الع٣ان مً اإلاضاُس واإلاذن الفٕحرة همى  -  ئلى اإلاذن الفىاُِت. والخدمش الفىاعي ًِ وٍش

 اهخٙاك حجم ألاظش والىمى الع٣اوي. -

 اَخمام أسباب ألاظش بالىُى أ٠ثر مً ال٢م. -

بُت لّملُت الخُٕحر اله٢ُلي جُٙذ أن خىىاث الخىمُت ًم٢ً أن جخٕحر خعب الّىامل  ِمىما، الذساظاث الخجٍش

 دلُت والذولُت التي ال٢ثحر منها ٘ٛى ٜذسة الذولت ِلى الخد٢م ٘يها.اإلا

 .هظريت مراحل الىمو لروصعو:5

ت "سوظىى" مشاخل الىمى  ا جمثل هٍٍش ت اإلااس٠عُت خاـت بّذ أن حّاٌم جأزحَر في  مداولت لىلْ بذًل الىٍٍش

اإلاجخمْ  ٘ئاث 05ئلى  تحمُْ اإلاجخمّاث مً الىاخُت الاٜخفادً جل٤ اإلاشخلت، خُث خاو٥ سوظىى جفيُٚ

لت لالهىالٛ واإلاجخمْ اإلاىىلٞ العاةش هدى  الىمىج،  الخٝلُذي َى اإلاجخمْ الزي جدٝٝذ له الؽشوه اإلاَإ

 .(2)وأخحرا مجخمْ الاظتهالٟ اإلادلي

خُت حمُْ الّالم العابٞ بادإلا٘ت ئلى اإلاجخمّاث الالخٝت والتي لم جخأزش 1 ت الخاٍس (اإلاجخمْ الخٝلُذي مً الضاٍو

عدىذ اإلاجخمْ  بٝذسة ؤلاوعان الجذًذ ِلى اظخٕال٥ مدُىه اظخٕال٥ مىخٍما في ظبُل هّٙه الاٜخفادي، َو

فل مخىظي الّٙل  ّمل أٔلب ظ٣اهه في الضساِت والخٗش ألاولُت ٍو اةٚ ئهخاحُت مدذودة َو الخٝلُذي ِلى ٌو

                                       
 .108مذخذ الٝذٌص ي، مشحْ ظابٞ، ؿ   -1 
ت الجامُّت،  -2  ت، داس اإلاّ٘ش م أخمذ مفىٙى، ئخعان خٍٙي، ٜماًا الخىمُت في الذو٥ الىامُت، ؤلاظ٢ىذٍس  .25ؿ، 2005مٍش
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خمحز الادخاس وال ٌّني َزا أن هٍام ا الٙشدي ئلى دسحت إلاجخمْ ظخاج٣ُي وئهما ًدذر الخٕحر جٝترب مً الجٙاٗ ٍو

 في خذود ؤلام٣اهُاث اإلادذودة للمجخمْ الخٝلُذي.

لت لالهىالٛ، ًشي سوظىى 2 ل اإلاجخمْ الخٝلُذي ئلى  (الؽشوه اإلاَإ ذ لخدٍى أهه البذ مً مشوس بّن الٜى

مجخمْ ٜادس ِلى ؤلا٘ادة مً زمشاث الّلم الخذًث، وججىب جىاٜن اإلاىاسد والٕلت ل٣ي ٌعخىُْ الاظخمخاُ 

 بمىاْ٘ الٙاةذة اإلاش٠بت وخحراتها ولزل٤ جخمحز َزٍ اإلاشخلت بأنها مشخلت اهخٝالُت.

لىا صوا٥ الّٝباث التي حّترك ظبُل الىمى اإلاعخمش، وفي َزٍ اإلاشخلت ًخم الخٕلب (الاهىالٛ َى الٙترة التي هخ3

فبذ الخٝذم َى ألامش الىبُعي للمجخمْ.ِلى  اث الىمى واإلاٝاومت الخٝلُذًت، ٍو  مّٜى

: ٌّٗش سوظىى َزٍ اإلاشخلت بأنها "اإلاشخلت التي ًٍهش الاٜخفاد ٘يها مٝترهت ِلى جدا٘ض الىضج (مرحلت4

شي سوظىى أن ٘ترة جٝذس ظيخحن جلضم هٝل اإلاجخمْ مً الفىاِاث ألا  ـُلت التي خش٠ذ مشخلخه الاهىالُٜت" ٍو

 بذاًت الاهىالٛ ئلى الىمىج.

: الٙترة التي جخجه ٘يها ٜىاِاث الاٜخفاد ئلى ئهخاج البماتْ والخذماث الاظتهال٠ُت (مرحلت الاصتهالك الوفير5

ً، ٘ٝذ اسجْٙ دخل الٙشد ئلى معخىي ِا٥ بدُث الثاهُت، في َزٍ الٙترة ؼهذ اإلاجخمّاث الت لذ ئليها أمٍش ي ـو

ً ِلى اظتهالٟ ًخجاوص الىّام ألاظاس ي والع٢ً.  أـبذ ٠ثحر مً الىاط ٜادٍس

ذ وحهذ الّذًذ  ادة الع٣ان وئهما اسجٙاُ وعبت اإلاىٌٙحن ٜو بادإلا٘ت ئلى حُٕحر جش٠ُب لِغ ٘ٝي مً خُث ٍص

ت ومً  أوشاٗ ِذًذة ججمل أَمها في ما ًأحي: مً الاهخٝاداث ئلى َزٍ الىٍٍش

خ الخذًث1 ت سوظىى مً الخاٍس بأ٠مله مً خال٥ اإلاىىٞ الذاخلي والخخابعي إلاشاخلها خُث أزبدذ أن  (هٍٍش

الذو٥ اإلاخٝذمت حمُّها جمش بمشخلت الاهىالٛ هدى )الىمى اإلاعخذام(، ٘الىالًاث اإلاخدذة و٠ىذا وهُىصٍالهذة 

 باإلاشخلت الخٝلُذًت، ولهزا ٘ان اإلاشوس بهزٍ اإلاشخلت لِغ خخمُا. وأظترالُا ولذث خشة ولم جمش 

(الذو٥ اإلاخخلٙت ما صالذ جفاُس في ئخذي َزٍ اإلاشاخل ٔحر أهه مً حملت هٝاةفها أنها حّلذ اإلاشوس بجمُْ 2

 الخىىاث أمشا خخمُا، ٠ما ًم٢ً أن جخذاخل مشخلخحن.

زا في الىاْٜ ٔحر صخُذ باليعب  (وخذد سوظىى 3 ظببا مُّىت مً الاظدثماس للمشوس مً مشخلت ئلى أخشي َو

ا، خُث َىال٤ ـّىباث جىاحه الذو٥ الىامُت.  التي ر٠َش

ًٙترله زابخا، مما ٌّني وحىد ِىاةذ زابخت  (ئن مّامل سأط اإلاا٥ الىاجج َى لِغ زابخا في خحن أن سوظىى 4

زا الا٘تراك ٜذ ًىىبٞ ًِ البلذان اإلاخٝذمت ولِغ الىامُت.  للدجم، َو

 املعلب الثالث: الفرق بين الخىميت وبعض املفاهيم املشابهت لها

 أَم الٙشوٜاث بحن الخىمُت وبُٝت اإلافىلخاث جخمثل ُ٘ما ًلي:

 الفرق بين الخىميت ومصعلح الىمو:-1

لِغ ظىي ِملُت جىظْ اٜخفادي جلٝاتي، جخم في ٌل جىٍُماث احخماُِت  ًشي ًىهُه: أن الىمى الاٜخفادي

زابخت ومدذدة، وجٝاط بذجم الخٕحراث ال٢مُت الخادزت في خحن الخىمُت الاٜخفادًت جٙترك جىىسا ّ٘اال 

 وواُِا، أي ئحشاء حٕحراث في جىٍُماث الاحخماُِت والذولُت.

ادة في دخل الٙشد الخُٝٝي، أما الخىمُت  أما الذ٠خىس مدمذ ص١ي الؽا٘عي ٘حري أن "الىمى ًشاد به مدذود الٍض

ادة  ٙها بأنها جخٝفل في الذخى٥ في مشخلت الىمى الاٜخفادي الىاظْ، بّباسة أخشي جدُٝٞ ٍص ٘الشاحْ حٍّش
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ّت جشا٠مُت داةمت في الذخل الٙشدي الخُٝٝي ِبر ٘ترة صمىُت، س  بما أن أي ش يء ًىمى البذ له مً أن ًخٕحر ظَش

٘ان الخىمُت ال جخدٝٞ دون حٕحر حزسي في البُان الاٜخفادي والاحخماعي ومً َىا ١اهذ ِىاـش الخىمُت هي 

ت وؤلاظتراجُجُت اإلاالةمت.  الخُٕحر البُاوي، الذّ٘ت الٍٝى

س الزي ًٙترك أن ١ل اإلاجخمّاث الٙٛش بحن الخىمُت والخىىس: ئن الخىىس مٙهىم ٌّخمذ بأظاط ِلى الخفى -2

 زم خال٥ مشاخل مدذدة وزابخت.

 الخٝذم: مفىلر ًأحي ٠مشخلت نهاةُت بّذ خذور الخىمُت والخىمُت الؽاملت.-3

والاصدَاس، ٘ٝذ ًخٕحر الص يء ئلى  والاسجٝاءالٙٛش بحن الخىمُت والخٕحر: ئن الخٕحر ال ًإدي بالمشوسة ئلى جٝذم -4

 َى الخٕحر هدى ألا٘مل لىجحرة مخفاِذة ومخٝذمت. تالعالب بِىما َذٗ الخىمُ

الخىمُت والخدذًث: ٠ثحرا ما ٣ًىن الخلي بحن مٙهىمي الخىمُت والخدذًث ٘أو٥ ٌّني بادإلا٘ت ئلى ما سأًىاٍ -5

ْ معخىي اإلاِّؽت مادًا وزٝاُ٘ا مصخىبا بٝذسة  ادة في الٝذسة ؤلاهخاحُت بؽ٣ل ً٘ش ٙاث الٍض ظابٝا في الخٍّش

ًذة ِلى خل مؽا١ل الخىمُت أما الخدذًث ٘هى حلب سمىص الخماسة الخذًثت وأدواث الخُاة راجُت متزا

اث الخدذًث أمام  ت مثل الخجهحزاث الخ٢ىىلىحُا واإلاّذاث آلالُت والعلْ الاظتهال٠ُت، ولم جفذس هٍٍش الّفٍش

ُت للّالم الثالث ووُٜى  ى ئنها ججاَلذ الخفاةق الىِى اث الاهخٝاداث لعبب بعُي حذا َو َزٍ الىٍٍش

 .(1)الخدذًثُت أظحرة للىمىرج الٕشبي ألنها تهخم بدُٝٝت الىمى الاحخماعي وؤلام٣اهاث الزاجُت للّالم الثالث

الاٜخفادي في ال٢خاباث التي حّني بؽإون  ىم الاهىالٛ الاٜخفادي: ٌؽحر اظخّما٥ مٙهىم الاهىالٛهمٙ-6

ى جشحمت للمفىلر ؤلاهجلحزي " ىاٟ مً ًترحمه Décollageأو اإلافىلر الٙشوس ي "" Take offالخىمُت، َو " َو

عدىذ اإلاعجم الاٜخفادي ت "سوظىى" خُث ًىق  ئلى الاهىالٜت الاٜخفادًت، َو في جدذًذ َزا اإلاٙهىم ئلى هٍٍش

خه مً جىىس الاٜخفادي الزي ٜعمه ئلى خمغ مشاخل "مشخلت  ِلى أن اظخخذام َزٍ ال٣لمت في هٍٍش

جنهضم مً خاللها الٝىي اإلاٝاومت للخٝذم وجبذأ ِىذَا هاجج الٙشد في مخىظي في  الاهىالٛ" هي اإلاشخلت التي

ت في الٙىىن ؤلاهخاحُت التي جٝىم بها ٘ئت مً أ٘شاد اإلاجخمْ جمحزث بفذٛ  الاصدًاد خامال مهمت حٕحراث حزٍس

 2)وسوح الابخ٣اس

 املعلب الرابع: مصادر التي جمول الخىميت الاكخصادًت

ل إلاذة ِٝذًً مً الضمً أهه وظُلت مهمت لدشجُْ  الاٜخفادي و١اهذ َىاٟ أظباب  ظخٝشاس الا اِخبر الخمٍى

ِذًذة لهزٍ الىٍشة، أوال أن الخٝلُذ العاةذ في الاٜخفاد ١ان ًثحر ئلى أن الخٕحراث جإزش ٘ٝي ِلى ألاظّاس 

لوألاحىس لِعذ ِلى الىاجج والّمالت أزىاء الذوسة الاٜخفادًت الخىمُت في جل٤ الخذ٘ٝاث اإلاالُت اإلادلُت  ، جمٍى

ت له٣ُل الاٜخفاد الىوني وجدُٝٞ  وألاحىبُت اإلاىحهت دإهجاص وئخٝاٛ بشامج ومؽشوِاث الخىمُت المشوٍس

اَُت الاٜخفادًت للمجخم  .(3)ْال٘ش

حن: مفادس داخلُت ومفادس خاسحُت م٢ً جٝعُم اإلافادس ئلى هِى  ٍو

 الخىميت الاكخصادًتاملصادر الداخليت لخمويل -أوال

                                       
اث خال٥:حال ٥ خؽِب ، -1   .09، ؿwww.aluhoh.netالىمى الاٜخفادي، مٙاَُم وهٍٍش
 .09حال٥ خؽِب، هٙغ اإلاشحْ، ؿ -2 
اث الجامُّت، الجضاةش،  -3   .1983أخمذ الثىسي، الخخلٚ الاٜخفادي، دًىان اإلاىبِى

http://www.aluhoh.net/


الخىميت الاكخصادًت: إلاظار                                          الثاوي                                    الفصل 

 الىظري 

 

02 

: وجمثل الٙٛش بحن الذخل اإلاخاح أي الذخل بّذ حعذًذ المشاةب وبحن ؤلاهٙاٛ مدخراث اللعاع العائلي(1

 ِلى أوحه الاظتهالٟ اإلاخخلٙت وجخمثل مفادس الادخاس ُ٘ه ُ٘ما ًلي:

 *مذخشاث الخٝاِذ ٠أٜعاه الخأمحن واإلاّاؼاث.

حر. ىادًٞ الخ٘ى  *الىداتْ في البىٟى ـو

 ظدثماس اإلاباؼش في اٜخىاء ألاسا. ي.*الا 

 *ظذاد الذًىن ومٝابلت التزاماث ظابٝت.

ْ ؤلاهخاحُت التي حعتهذٗ جدُٝٞ ألاسباح مً مبُّاتها التي مدخراث كعاع ألاعمال(2 ٝفذ به ١ا٘ت اإلاؽاَس : ٍو

ما٥ الخاؿ  حن: ادخاساث ألِا وادخاساث ٜىاُ حؽ٣ل بذوسَا مفذس لالدخاس وجىٝعم َزٍ الادخاساث ئلى هِى

ما٥ الّام. الادخاس الخاؿ ٣ًىن مً وٗش ألا٘شاد واإلاإظعاث، بِىما الادخاس الّام ًخ٣ىن مً المشاةب،  ألِا

ل بالعجض الٝشوك، ؼهاداث الاظدثماس ذاس الىٝذي أو ما ٌعمى بالخمٍى  .Deficitspending(1)، ؤلـا

ت واإلافشو٘اث الخ٣ىمُت  شاداثؤلاً: ًخدٝٞ الادخاس الخ٣ىمي بالٙٛش بحن (الادخار الحكومي3 الخ٣ىمُت الجاٍس

ل الاظدثماساث وحعذًذ أٜعاه الذًىن )ف ت، ٘ارا ١ان َىاٟ ٘اةن اججه ئلى جمٍى ي خالت مذًىهُت الجاٍس

ت مً الخ ت أي في خالت٣ىمت(. أما ئرا صادث الىٙٝاث الجاٍس له ًِ  ؤلاًشاداث الجاٍس وحىد عجض ٘اهه ًخم جمٍى

ٞ وبْ هٝىد حذًذة، وحّمل الخ٣ىماث داةما ئلى  ٞ سخب مً مذخشاث الٝىاِاث ألاخشي أو ًِ وٍش وٍش

جىمُت مىاسدَا ئلى لٕي هٙٝاتها بُٕت جدُٝٞ ٘اةن جىحهه ئلى لشوب ومجاالث الاظدثماس والخىمُت 

 .(2)اإلاعتهذ٘ت

ى أظلىب حعخخذمه االخمويل الخضخمي(4 ل ئلافي ِىذما حعجض : َو لعلىاث الّامت للخفى٥ ِلى جمٍى

ل خُادًت مً جمٍى خماد ِلى ئـذاس هٝىد وسُٜت حذًذة أو  اإلافادس الِا خلخق َزا الِا الىٙٝاث الّامت ٍو

ت.  الاٜتراك مً البى٤ اإلاش٠ضي والبىٟى اإلاش٠ٍض

 ثاهيا:املصادر الخارحيت لخمويل الخىميت الاكخصادًت

 :(3): وأوص ئ َزا لّذة أٔشاك أَمهاوالخعمير الضلم الدولي لإلوشاء(1

ذة  - ماء أو اإلاإظعاث الاٜخفادًت الخاـت الٝاةمت في أساليها مً ألاـس جٝذًم الٝشوك للذو٥ ألِا

حر الٝشوك الالصمت مً مفادس أخشي  الشأظمالُت اإلاخاخت، في خالت ِذم ٠ٙاًت الاظدثماساث الخاـت أو ِذم ج٘ى

 بؽشوه مٝبىلت.

حشجُْ الاظدثماساث الخاـت ألاحىبُت ظىاء بخٝذًم المماهاث الالصمت أو باإلاؽاس٠ت بىفِب في الٝشوك  -

ماء.  ألاحىبُت اإلاٝذمت للذو٥ ألِا

ت وؤلاهماةُت واإلاعاَمت في ئِذاد - ذاد وجىُٙز الخىي الاظدثماٍس حر اإلاّىهاث الىٝذًت دِإ ب ال٣ىادس  ج٘ى وجذٍس

ت التي جدخاحها  ٞ مّهذ الخىمُت الاٜخفادًت الخابْ للبى٤.الٙىُت وؤلاداٍس  الذو٥ الىامُت ًِ وٍش

                                       
 .14ظابٞ، ؿ أخمذ الذوسي، مشحْ -1 
ت،  -2   .2000أخمذ ِاد٥ خؽِؾ، الّالٜاث الاٜخفادًت الذولُت، داس الجامّت الجذًذة، ؤلاظ٢ىذٍس
 .14أخمذ الذوسي، مشحْ ظابٞ، ؿ -3 
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ماء ِلى جٝلُل اخخالالث اٜخفادَا ال٢ليصىدوق الىلد الدولي(2 ّمل مْ البلذان ألِا واخخىاٜاتها  : َو

اث الذولُت مىْ خذور أصماث مالُت.  اله٣ُلُت وئصالت الّىاةٞ التي حّترك اإلاذِ٘ى

خاـت، ٘الٝشوك الّامت حّٝذَا خ٣ىماث الذو٥ الىامُت مْ الٕحر اإلاُٝمحن في : ٜذ ج٣ىن ِامت أو اللروض(3

حن ظىاء ١اهذ َُئاث  الخاسج ظىاء ١اهذ خ٣ىماث أحىبُت أو َُئاث جابّت لها أو أشخاؿ وبُُّحن أو مّىٍى

 ٛ ل الذولُت ١البى٤ الذولي أو ـىذو ل ؤلاٜلُمي، أما الٝشوك الخاـت ٘ه الخمٍى ي جل٤ الىٝذ أو َُئاث الخمٍى

ل  ل الذولُت مثل مإظعت الذولُت للخمٍى حن مً مىٍماث الخمٍى  (IPC)التي ٌّٝذَا أشخاؿ وبُُّحن ومّىٍى

ل ؤلاٜلُمي  .(1)أو مً ـىادًٞ الخمٍى

: ًخمثل في اظدثماس اإلاىاسد ألاحىبُت في سؤوط أمىا٥ مؽشوِاث الخىمُت في الذو٥ الىامُت الاصدثمار ألاحىبي(4

ان:بهذٗ الاظخٙادة مً الخ ىاٟ هِى  ٢ىىلىحُا التي ًىٝلها مّه لذْ٘ عجلت الخىمُت بها. َو

خىلى ئداسجه أو الاصدثمار ألاحىبي املباشر : ًٝىم اإلاعدثمش ألاحىبي بامخالٟ سأط اإلاا٥ للمؽشوُ ؤلاهخاجي ٍو

 معاَمخه في سأط اإلاا٥ للمؽشوُ ٠بحرة.

حن اإلاُٝمحن في دولت أحىبُت الاصدثمار ألاحىبي غير املباشر ٝخفش ِلى ُٜام ألاشخاؿ الىبُُّحن أو اإلاّىٍى : ٍو

ِلى مجشد ؼشاء أظهم اإلاؽشوِاث الٝاةمت أو الاهخذاب في أظهم اإلاؽشوِاث اإلاشاد الُٝام بها ٠ما ال ًدل 

 .(2)للمعدثمش ألاحىبي الخٞ في ؤلاداسة

 املبحث الثاوي: كياش الخىميت الاكخصادًت

م مً  (3)ِت مً الىظاةل واإلاإؼشاث لُٝاط مذي هجاح الخىمُت الاٜخفادًتحعخخذم مجمى  لى الٔش ِو

ا بؽ٣ل واٗ، ٌّٗش بأهه "الزي ٌؽحر ئلى ش يء آخش"  الاظخّما٥ اإلا٢ثٚ إلافىلر "اإلاإؼش" ٘اهه ال ًبذو مّ٘ش

 ل٢ً باالظخّما٥ الّٙلي ٠ثحرا ما ًخم الخلي بحن ؤلاخفاءاث والخٕحراث واإلاإؼشاث.

ٌعمى مخٕحر اٜخفادي أو احخماعي "مإؼش الخىمُت" ِلُه أن ًمثل بّن الّىامل التي حؽ٣ل ِملُت  ول٣ي

 الخىمُت أو خالتها.

 املعلب ألاول: مؤشراث كياش الخىميت الاكخصادًت

م٢ً أن جخم ِلى ؼ٣ل املؤشراث الاكخصادًت : جفٚ َزٍ اإلاإؼشاث خفاةق الجهاص الاٜخفادي للبلذ ٍو

ت ئحمالُت ١الذخل العىىي الٙشدي أو ِلى ؼ٣ل وعب مخخلٙت مً الىاجج الٝىمي مّذ٥ مخىظي مً ٠خل

الخفذًش أو الاظخحراد أو الذًىن أو جٝذم ِلى ؼ٣ل وعب ُ٘ما بُنها ٠ممت الذًً  ّذ٠٥م (BNP)ؤلاحمالي 

للٙشد  أو ال٢لي  GPPأو GNPبالُٝاط ئلى ُٜمت الفادساث وأبشص َزٍ اإلاإؼشاث الىاجج الٝىمي اإلادلي ؤلاحمالي

عاِذ ِلى الخّٗش ِلى وبُّت  وبّذ خعاب ُٜمخه مً الىظاةل اإلاؽتر٠ت مْ خعاب الىاجج الٝىمي ؤلاحمالي َو

هجاح الخىمُت الاٜخفادًت في الذولت، ئر ٌؽحر ئلى ُٜمت العلْ والخذماث اإلاىخجت اإلاعخخذمت في الخىاو٥ داخل 

 إلاّخادة.البُْ والؽشاء ا العٛى الخجاسي والتي جىبٞ ِليها ِملُاث

                                       
ت،  -1   .2000حما٥ الذًً لّىظُان، الّالٜاث الاٜخفادًت الذولُت، داس الجامّت الجذًذة، ؤلاظ٢ىذٍس
 .19ظابٞ، ؿ أخمذ ِاد٥ خؽِؾ، مشحْ -2 
 3-   Economic Development, Encyclopedia.com, Retreived page 1,2  . 
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اٍ  GNPحماليؤلا  جصخُذ للىاجج الٝىمي (NorhousStobirn 1972)خاو٥  لُفبذ بؽ٣ل أ٘مل "مُٝاط ال٘ش

ذم اخدعاب هٙٝاث الذ٘اُ والىٙٝاث اإلاخّلٝت باألمشاك  GNPالاٜخفادي" وحعخلضم َزٍ اإلاٝاسبت جخُٙن  ِو

ت ١الثىر اث الٙشآ ولمان الاظتهالٟ  الخمٍش مت، ٠ما حعخلضم ئلا٘ت ُٜمت مٝذسة ألٜو والاصدخام والجٍش

ىٚ اإلاإلٙاث الخذماث الطخمت والخّلُم ١اظدثماس أ٠ثر مً ١ىنها اظتهال١ا  .اإلاّمش، ـو

ىاٟ مإؼشاث أخشي أ٠ثر اظخخذاما لُٝاط معخىي الخىمُت الاٜخفادًت التي في دولت ما مٝاسهت بذولت أخشي  َو

 هي:و 

ى ما ًخق الصخت والخّلُم والخذماث بادإلا٘ت ئلى وعبت الّاملحن والبىالت.1 ت َو  .دلُل الخىمُت البًر

 .مخىظي دخل الٙشد وأًما الٝذسة الؽشاةُت.2

 .العُىلت الىٝذًت.3

ُا١له بادإلا٘ت ئلى َُا١ل ؤلاهخاج ألاخشي.4  .اهدؽاس الخفيُْ َو

 .اسجٙاُ وعبت الّاملحن بالفىاِت.5

ها مٙهىم ئن اإلا ذ جىىسا ٠بحرا وا٠به الخىىساث التي ِ٘ش إؼشاث التي حعخخذم في ُٜاط الخىمُت ٜذ ِ٘ش

ها بما ًدىاظب مْ الجىاهب اإلاخّذدة للخىمُت ٔحر أهه ال ًىحذ مإؼش واخذ بام٣اهه أن  الخىمُت ئلا٘ت ئلى جىِى

ُىبه، وجخمثل أؼهش َزٍ  :(1)اإلاإؼشاث ُ٘ما ًلي ًىضر ١ل حىاهب الخىمُت ٠ما أن ل٣ل مإؼش مضاًاٍ ِو

 .اإلاُٝاط الخٝلُذي للخىمُت.1

 .مُٝاط الخٝذم الاحخماعي ومعخىي اإلاِّؽت.2

ت.3  .اإلاإؼش اإلاش٠ب للخىمُت البؽٍش

 .مإؼشاث الخىمُت اإلاعخٝلت.4

ت5  ..مإؼشاث الخىمُت البؽٍش

 .مإؼشاث ؤلاواس الؽامل للخىمُت.6

م٢ً ؼشح َزٍ اإلاإؼشاث ِلى الىدى الخالي:  ٍو

 امللياش الخلليدي للخىميت:-1

ؽخٞ مىه بّن اإلاإؼشاث، ٠مّذ٥ الىمى العىىي في الىاجج اإلادلي  ًشج٢ض ِلى خعاب الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي َو

 ؤلاحمالي ومخىظي هفِب الٙشد مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي.

 ملاًيط الخلدم الاحخماعي ومضخوى املعيشت:-2

 َزٍ اإلاإؼشاث ِلى وعب الُذ الّاملت في الٝىاِاث اإلاخخلٙت ١الضساِت والفىاِت ووعب الخّلُم وجش٠ض 

ت،  ُاث ألاوٙا٥، هفِب الٙشد مً الخٕحراث الخشاٍس اجه، وعب الٙٝش، جىصَْ الذخل، مّذ٥ ٘و بمخخلٚ معخٍى

 اظتهالٟ اللخىم.

 املؤشر املركب للخىميت البشريت:-3

                                       
 .137-101، ؿ 2001ئبشاَُم الّعُىي، الخىمُت في ِالم مخٕحر، داس الؽشوٛ، الٝاَشة،   -1 
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ّىد الٙمل في جش٠ُب اإلاإؼ ت َو ش ئلى بشهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهماتي الزي ٜام بالتروٍج إلاٙهىم الخىمُت البؽٍش

ت ألاو٥ ظىت  ابخذاءا مً مىلْ الدعُّىاث خُث ش الخىمُت البؽٍش الفادس ًِ بشهامج ألامم  1990اٜترح جٍٝش

خ٣ىن َزا اإلاإؼش مً زالر مإؼشاث حّبر ًِ الخُاسا ت ٍو ً مإؼش الخىمُت البؽٍش ث الشةِعُت في اإلاخدذة ج٣ٍى

اث الخىمُت وهي:  ١ل معخٍى

لت الخالُت مً الّلل.1  .الخُاة الىٍى

ت.2  .ا٠دعاب اإلاّ٘ش

مت3  .الخمخْ بمِّؽت ٠ٍش

 مؤشراث الخىميت املضخدامت:-4

اَخمذ الهُئاث الذولُت ١األمم اإلاخدذة والبى٤ الذولي بُٝاط الخىمُت اإلاعخذامت وهٍشا إلا٣اهت البّذ البُئي في 

ت ول٢نها جخممً مإؼشاث بُئُت أًما، مٙهىم  ت ـ٘ش الخىمُت اإلاعخذامت َزٍ اإلاإؼشاث لِعذ مإؼشاث جىمٍى

خباس:  خُث ًخم التر٠حز ِلى مذي ج٣امل البِئت مْ الخىمُت، وجأخز الّىامل الخالُت بّحن الِا

 الاظدثماس في سأط اإلاا٥ البؽشي.-

ى٥ اإلاىخجت.-  ئَالٟ ألـا

 د الىبُُّت.جذَىس البِئت واظخٙاد اإلاىاس -

 مإؼشاث الخىمُت اإلاعخٝلت:-5

وهي مإؼشاث جش٠ض ِلى ُٜاط دسحت اظخٝاللُت ِملُت الخىمُت الاٜخفادًت في الذو٥ ٠مإؼش وعبت الفادساث 

 والىاسداث، مإؼش الذًً الخاسجي، مإؼش ألامً الٕزاتي، مإؼش الخبُّت الاٜخفادًت.

 مإؼشاث ؤلاواس الؽامل للخىمُت:-6

ى مٙهىم ٌّخمذ ِلى الجمْ بحن ٜام البى٤ الذول ي اٜتراح مٙهىم للخىمُت أولٞ ِلُه "ؤلاواس الؽامل للخىمُت" َو

والاحخماُِت مً حهت، وجخمثل الجىاهب أسبّت ِؽش  اله٣ُلُتالجىاهب اإلاالُت والاٜخفادًت مً حهت والجىاهب 

 ( ِىفش وهي:14)

 ٢م الجُذ والىٍُٚالخ-

 الىاٜت-

 جُذالٝاهىوي والٝماتي ال الىٍام-

 الىٛش واإلاىاـالث-

 الىٍام اإلاالي الجُذ-

 الٝماًا البُئُت واوشاد الخىمُت-

 هٍم الخأمحن والبرامج الاحخماُِت-

ت اظتراجُجُت-  الخىمُت الخمٍش

ُٙت اظتراجُجُت-  الخىمُت الٍش

 الخىمُت للٝىاُ الخاؿ اظتراجُجُت-

 الٝماًا راث ألاَمُت الخاـت للذولت-
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ت بٙهم اإلا٣اهت التي جدخلها البالد ِلى الفُّذ الخىمىي  الاواُلوفي الجضاةش ٌعمذ لىا  ِلى اإلاإؼشاث الخىمٍى

ت اإلاجاالث والٝىاِاث التي ًجب التر٠حز ِليها وأًما حعمذ َزٍ اإلاإؼشاث بخُُٝم الجهىد اإلابزولت  ومّ٘ش

ت اإلاىخهجت في َزا ؤلاواس.  والعُاظاث الخىمٍى

 الخغيراث الاكخصادًت العامليت وأثرها على الخىميت الاكخصادًتاملعلب الثاوي: 

ً معذ أسبّت حىاهب أظاظُت جخمثل في:  ئن أَم الخٕحراث الاٜخفادًت الّاإلاُت في أواخش الٝشن الّؽٍش

ادة مىحت الخدشس الاٜخفادي-  ٍص

 ئٜامت مىٍمت الخجاسة الّاإلاُت-

 جضاًذ ٜىة الخ٢خالث الاٜخفادًت الذولُت-

اٌهىس - ت اهدؽاَس  الّىإلات وظِش

 :(1)ًجابُت ما ًليولهزٍ الخٕحراث الاٜخفادًت الّاإلاُت آزاس ئًجابُت وآزاس ظلبُت ومً آلازاس ؤلا 

 الخخلق مً ِىاـش ِذم ال٢ٙاءة في وخذاث الٝىاُ الّام.-

ْ مً ؤلاهخاحُت- ذ  ئِادة جخفُق اإلاىاسد في ـالر الٝىاُ الخاؿ وفي ٔحر ـالر الٝىاُ الّام مما ً٘ش ٍض ٍو

 مً مّذالث ألاسباح ورل٤ باِخباس وخذاث الٝىاُ الخاؿ أ٠ٙأ مً وخذاث الٝىاُ الّام.

جخُٙن ألاهٙاٛ الخ٣ىمُت بعبب الخخلق مً الذِم الزي ١اهذ جمىده الخ٣ىمت لؽش١اث الٝىاُ الّام، -

لها للٝىاُ الخ بت اإلاٙشولت ِلى أسباح اإلاؽشوِاث بّذ ئـالخها وجدٍى ُلت المٍش  اؿ.وصٍادة ـو

خذ ٘شؿ حذًذة أمام اإلاذخشاث الخاـت لدعدثمش - ْ ئهخاحُت اإلاؽشوِاث التي جدبْ مبادب العٛى الخش، ٘و ٘س

ش ألامىا٥ اإلادشسة مً اإلاؽشوِاث الّامت بّذ بُّها للٝىاُ الخاؿ  في مؽشوِاث ٜاةمت أو حذًذة وئِادة جذٍو

زا ١له ًذْ٘ عجلت الخىمُت الاٜخفادًت.  َو

والذخل في ـالر الىبٝاث الٙٝحرة واإلاخىظىت مً خال٥ ئجاخت الٙشؿ لها جمل٤ بّن ئِادة جىصَْ الثروة -

 أحضاء وخذاث الٝىاُ الّام.

 ومً آلازاس العلبُت ما ًلي:

الثىاةُت  ٘ٝذان الذو٥ الىامُت ألظىاٜها بالذو٥ الاؼترا٠ُت والتي ١اهذ جخدفل ِليها مً خال٥ الاجٙاُٜاث-

 بّذما اهخهجذ َزٍ الذو٥ ظُاظاث الخدشس.

ى ما ًدىلها مً - اخخما٥ أن جذخل بّن الاٜخفاداث اإلاخدىلت في اجداد اٜخفاد الذو٥ ألاوسبُت اإلاخٝذمت َو

 ٜىي داةمت للذو٥ الىامُت ئلى ٜىي مىا٘عت لها.

ادة مّذ٥ البىالت الشظمي بحن الٙٝشاء بعبب الخدى٥ مً الٝىاُ الّام - ٗش ٍص ئلى الٝىاُ الخاؿ ـو

 الّما٥.

 ًإدي جدذًذ ألاظّاس ئلى اسجٙاُ ج٣الُٚ اإلاُّت، وصٍادة ِذد ألاظش جدذ خي الٙٝش.-

مخاٗو مً ظُىشة ألاحاهب ِلى سأط اإلاا٥ الىوني بىحه ِام وألاوؽىت ؤلاظتراجُجُت بىحه خاؿ مً خال٥ -

 .(2)ؼشاء أحضاء ٠بحرة مً اإلاؽشوِاث الّامت اإلاىشوخت للبُْ

                                       
اث الجامُّت، الجضاةش،   -1   .25، ؿ1983أخمذ الذوسي، الخخلٚ الاٜخفادي، دًىان اإلاىبِى
ت،  ِاد٥ خؽِؾ، أخمذ  -2   .70، ؿ2000الّالٜاث الاٜخفادًت الذولُت، داس الجامّت الجذًذة، ؤلاظ٢ىذٍس
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 املعلب الثالث: جعور مفهوم الخىميت الاكخصادًت

ا مً خُث  لٝذ مش مٙهىم الخىمُت بّذة مشاخل ح٢ّغ ١ل منها وبُّت ٌشوٗ الذو٥ الىامُت ومشاخل همَى

وبُّت َُا١لها الاٜخفادًت والعُاظُت والاحخماُِت مً هاخُت ووبُّت ِالٜتها باألهٍمت الذولُت مً هاخُت 

 أخشي.

١ان ًىٍش للخىمُت ِلى أنها اسجٙاُ معخىي دخل ألا٘شاد بدُث أنها ١اهذ جشادٗ إلاٙهىم  50و 40٘خال٥ ِٝذي 

 الىمى الاٜخفادي.

ت في الىاجج الىوني بدُث  ادة ظىٍى وخال٥ ِٝذي العخِىاث ١اهذ حّني ٜذسة الاٜخفاد الىوني ِلى جدُٝٞ ٍص

ادة الع٣ان.  ٣ًىن أِلى مً مّذ٥ ٍص

الؽامل باإلاجخمْ بأظٍش مً خال٥ ئهخاج الخاحاث ألاظاظُت للٙشد  وفي مشخلت الخٝت أـبدذ حّني النهىك

ذ سبي آزش ت الاخخُاس. ٜو حر خٍش غ بحن الخىمُت  بادإلا٘ت ئلى جدُٝٞ راجِخه وؼّىسٍ ؤلاوعاوي وج٘ى لَى

ت الاخخُاس خُث أن ٘اةذة الىالاٜخفادًت و  ذ ظّادة ؤلاوعان بل بما جإدًه َزٍ مى خٍش لِغ في أن الثروة جٍش

ادة في مجا٥ اخخُاٍس ؤلاوعاوي.الثرو  ة مً ٍص

ومْ بذاًت الثماهِىاث ؼهذث الذو٥ الىامُت جذَىسا في معخىي الذخل الخُٝٝي ألظباب داخلُت وخاسحُت، 

اء بالتزاماتها  مما أدي ئلى لجىئها لالٜتراك الخاسجي ومً زم ئلى اظخجزاٗ ال٢ثحر مً مىاسدَا الىبُُّت لل٘ى

 الخاسحُت.

ت" وهدُجت رل٤ أـبذ  َىاٟ اَخمام بمٙهىم الخىمُت والتي ح٢ّغ "أبّاد بُئُت وبؽٍش

 الاكخصادًت وجحدًاتها أهداف الخىميت املبحث الثالث:

الّلمُت مىز اهتهاء  ألاخىا٥أـبدذ الخىمُت الاٜخفادًت معاءلت احخماُِت وظُاظُت جدخل م٣اها باسصا في 

الاٜخفادي  ومؽا١لها جدخل مش٠ض الفذاسة في دساظاث ال٢ٙش ، والُىم ٔذث َزٍ الخىمُت الخشب الّاإلاُت الثاهُت

للبلذ الىاخذ، وئظتراجُجُاث  الّالمي، ٘للخىمُت الاٜخفادًت أَذاٗ مخباًىت مً بلذ آلخش ومً ٘ترة ألخشي 

 جدبّها لخدُٝٞ أَذا٘ها اإلاشحىة.

 املعلب ألاول: أهداف الخىميت الاكخصادًت

 الذو٥ والتي مً أَمها ما ًلي: َىال٤ أَذاٗ مؽتر٠ت حععى ئليها حل

ادة الذخل الىوني الخُٝٝي الىٝذي أي رل٤ الزي ًخمثل في -1 ٝفذ بٍض ادة الذخل الىوني الخُٝٝي: ٍو ٍص

العلْ والخذماث التي جيخجها اإلاىاسد الاٜخفادًت )ال٣لُت( اإلاخخلٙت مً خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت، وصٍادة الذخل 

شة في البلذ.الىوني الخُٝٝي جد٢مه ِىامل مُّى ادة في الع٣ان وؤلام٣اهُاث اإلاخ٘ى  ت ٠مّذ٥ الٍض

ض وحىد الاظدثماساث اإلادلُت والذولُت-2 للمىاسد الىبُُّت  اظدثماس اإلاىاسد الىبُُّت: ٌععى َزا الهذٗ ئلى حٍّض

حر الىظاةل اإلاىاظبت التي جٝذم ال ٞ دِم البيُت الخدخُت الّامت وج٘ى ذِم اإلاىحىدة ِلى أسا. ي الذو٥ ًِ وٍش

 لإلهخاج والخذماث الّامت.

حر الذِم ال٣افي لشؤوط ألامىا٥ الّامت التي حّاوي لّٙا وعجضا ألامىا٥دِم سؤوط -3 : يهخم َزا الهذٗ ئلى ج٘ى

ت اإلاؽخملت ِلى اإلاا٥ بفٚ  بعبب ٜلت الادخاس اإلاشجبي باالخخُاواث اإلاالُت في البى٤ اإلاش٠ضي والبىىٟ الخجاٍس

ت مثل العىذاث. ِادًت أو ألاوساٛ اإلاالُت  اإلاخىِى
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ت -4 الاَخمام بالخباد٥ الخجاسي: َزا الهذٗ خاؿ بدىمُت الخجاسة ويهام بمخابّت الفادساث والىاسداث الخجاٍس

ض الخجاسة بحن الذو٥ اإلاخٝذمت والذو٥ ألاخشي وولىخا جل٤ التي حؽتري الفادساث بأظّاس  اإلاّخمذة ِلى حٍّض

حر الذِم للخاحا  ث ألاظاظُت للع٣ان.مّٝىلت حعاِذ ِلى ج٘ى

ّاث جدذ مً اهد-5 اس الٙعاد ؤلاداسي الزي ؽمّالجت الٙعاد ؤلاداسي: ورل٤ باالَخمام بىلْ ٜىاهحن وحؽَش

ؽٕل مىاسدٍ و  ش الاٜخفاد اإلادلي،  حعاَم َزٍ اإلاّالجت فيًإزش ِلى اظخٝشاس الٝىاُ الاٜخفادي َو جىٍى

ض   ىاصدَاٍس في اإلاجاالث ١ا٘ت.َوحٍّض

الذًىن الخاسحُت: ًشجبي َزا الهذٗ بمشوسة مخابّت اإلابالٖ اإلاالُت اإلاذهُت ِلى خ٣ىماث الذو٥  ئداسة-6

ض الىمى الاٜخفادي  الىامُت، والخشؿ ِلى ئًجاد الىظاةل والىٛش اإلاىاظبت لعذاد الذًىن مما ٌعاَم في حٍّض

 وصٍادة الىٙٝاث الخاـت بادإهخاج.

 

 

 

 

 الخىميت الاكخصادًتاملعلب الثاوي: معوكاث وجحدًاث 

اث هز٠ش منها:  جىاحه ِملُت الخىمُت في الجضاةش ِذة مّٜى

 أوال: البعالت

ت اإلاعىشة خُث بلٕذ  ٌّاوي الاٜخفاد الىوني مً مؽ٣لت البىالت التي حُّٞ هجاح مخخلٚ البرامج الخىمٍى

 24-16) % ووـلذ َزٍ اليعبت ِىذ الؽباب11مّذ٥  2017البىالت خعب ؤلاخفاةُاث الشظمُت ظىت 

بِىما جشجْٙ ِىذ  7.3%، ٠ما ًالخَ أن وعبت البىالت ِىذ الزًً ال ًمل٣ىن أًت ؼهاداث جبلٖ 22ظىت( خىالي 

جي الخّلُم الّالي ئلى  ب ًذ ِاملت ٠بحرة (1)%21.4خٍش ت بام٣انها أن حعخِى ْ جىمٍى زا ما ًخىلب مؽاَس ، َو

ادة الىاجج   اإلادلي.جٝلق مً حجم البىالت اإلاىحىدة وحعاَم في ٍص

 ثاهيا: مشكلت الضكن

اث الشةِعُت التي جىاحه الخىمُت وحّذد  مؽ٣لت الع٢ً خُث  الاحخماعي في الجضاةش  الاظخٝشاس جبٝى مً اإلاّٜى

ْ اإلاىجضة الخاحُاث اإلاتزاًذة للّاةالث.  ٢ًثر الىلب بؽ٣ل معخمش وال جلبي اإلاؽاَس

 ثالثا: الخوزيع الجهوي غير العادل لألوشعت الاكخصادًت

زا ما ًخىلب ئهٙاٜا ٠بحرا في مجا٥ لُت ومىاوٞ الجىىب، ٠ما ًشي بّن البيُت الخدخُت في اإلاىاوٞ الذاخ َو

أن الخيعُٞ الّٙا٥ بحن آلُاث الخد٢م واإلاشاٜبت والخىحُه اإلاخّلٝت باوؽاء اإلاإظعاث الفٕحرة  الخبراء

 .(2)خذامت في مخخلٚ اإلاىاوٞواإلاخىظىت مً ؼأهه أن ًجّل َزٍ اإلاإظعاث مدش١ا أظاظُا للخىمُت اإلاع

 رابعا: ضعف إلاهخاج السراعي

                                       
 1-Rapport  « Emploi et en 4eme trimestre 2017 », office national des statistique p1  . 
الجضاةشي، هذوة اإلاؽشوِاث الفٕحرة واإلاخىظىت في الىوً الّشبي،  ـالر ـالخي، أظالُب وجىمُت اإلاؽشوِاث الفٕحرة واإلاخىظىت في الاٜخفاد -2 

ت، ؿ   ، الٝاَشة.2004، حاهٙي 2، ج18ؤلام٣اهُاث وآلا٘اٛ الخىمٍى
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م ؤلاهٙاٛ اإلاتزاًذ في َزا الٝىاُ، وسٔم الجهىد التي جبزلها العلىاث في دِم الٙالخحن ئال أن اإلاىخىحاث  ٔس

ّىد لّٚ ، (1)ملُاس دوالس 7.167الضساُِت جبٝى لُّٙت خُث بلٕذ واسداث الجضاةش مً اإلاىاد الٕزاةُت  َو

ؤلاهخاج الضساعي ئلى جىحُه الذِم الٙالحي بىٛش بحروٜشاوُت ال جخمْ لعُاظاث مدشوظت تهذٗ ٔلى جدعحن 

لت اإلاُاٍ الزي ًإزش ٠ثحرا.  أداء الٝىاُ، ئلا٘ت ئلى ِامل الجٙاٗ ٜو

 خامضا: الهيكل إلاهخاجي غير املخىوع

ذ ًشج٢ض اله٣ُل ؤلاهخاجي في الجضاةش ِلى الفىاِاث ؤلاظترا م أن العلىاث الّمىمُت ؼِش جُجُت الىٙىُت ٔس

ُت الفادساث مً ٔحر اإلادشوٜاث" في أِٝاب أصمت  ش اإلاإظعاث (2)1986في ئظتراجُجُت "جٜش ، وحؽحر بّن الخٝاٍس

م اإلاإؼشاث اإلاالُت الجُذة الخالُت وفي اإلاذي اإلاخىظي آ٘اٛ  ئال أهه ًجب  2015الذولُت ًِ الجضاةش ئلى أهه ٔس

ض ؤلاًشاداث خاسج ٜىاُ اإلادشوٜاث بالخىاصي مْ  ِلى العلىاث الّمىمُت الُٝام بادإحشاءاث الالصمت لخٍّض

 وجدُٝٞ الّشاُٜل الجباةُت ِليها مً أحل الخٝلُل الاٜخفادًتلٚ الٝىاِاث حشجُْ ئوؽاء اإلاإظعاث في مخخ

، خُث ال حؽ٣ل ِاةذاث الفادساث خاسج (3)مً جبُّت الاٜخفاد بيعبت مىلٝت لّاةذاث ـادساث اإلادشوٜاث

 اإلادشوٜاث ظىي وعبت لئُلت مً الفادساث ؤلاحمالُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
ش مإؼشاث الخجاسة الخاسحُت لعىت   -1  .2008جٍٝش ت الجماٟس  ، مذًٍش
لىم -2  ُت الفادساث مً ٔحر اإلادشوٜاث، مجلت ِلىم الاٜخفاد والدعُحر والخجاسة، ١لُت الّلىم الاٜخفادًت ِو  ظ٢ُىت بً خمىد، ئظتراجُجُت جٜش

 .2008، 163، ؿ2.17حر، حامّت الجضاةش، الّذد عالد
 3 - Rapport des services du FMI pour les consultations de 2010 « Algérie » N° 11/39 Fond monétaire international Mars 2011-P3. 
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 خالصت الفصل:

ى ما جبرصٍ لٝذ  اظخدىرث ٜمُت الخىمُت ِلى اَخمام ال٢ثحر مً الذو٥ بّذ الخشب الّاإلاُت الثاهُت َو

الجهىد الّخُذة ئخٝاٛ بشامج الخىمُت ئال أن جدُٝٞ ِملُاث الخىمُت ًخىلب مىاسد ضخمت جخّذي اإلافادس 

ل الخاسجي وبهزا ٘ان الخىمُت الاٜخ لها وجذْ٘ الذولت ئلى الخمٍى فادًت لها دوس باسص في الٝماء الذاخلُت لخمٍى

ت مً الاظتراجُجُاث  ت مً خال٥ مجمِى ِلى الّٝباث الاحخماُِت والاٜخفادًت و٠زا الفّىباث ؤلاداٍس

خماد ِلى ئظتراجُجُت الىمى اإلاخىاصن  ً سأط اإلاا٥ اإلاادي أو مً خال٥ الِا اإلاخخلٙت ظىاء التر٠حز ِلى ج٣ٍى

 وئظتراجُجُت الىمى الٕحر مخىاصن.



 

الثالث الفصل  
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 جمهيد:

للض ؾػذ الجؼائغ هغحرها مً الضٌو ئلى جدؿحن مىازها الاؾدثماعي وبِئت ألاغماٌ مً زالٌ اللُام 

ض مً الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة بػض ، زانت بانالخاث اكخهاصًت قاملت كهض حظب واؾخلُاب اإلاٍؼ

ئصعاهها بأهمُت وصوع هظا الىىع مً الاؾدثماعاث  في صفؼ عجلت الخىمُت الاكخهاصًت الىَىُت هظا مً حهت ومً 

واإلاخىىغت التي جخىفغ غليها زانت الثرواث الُبُػُت  اث الطخمتُحهت أزغي عغبتها في اؾخغالٌ ؤلامياه

ت التي حكيل فغنا خلُلُت لالؾدثماع  اعي واضحت مىظ بضاًت الدؿػُىاث مً وكض بضث هظه اإلاؿ والُاكٍى

ػاث واؾخدضار هُئاث زانت بتركُت وصغم الاؾدثماع ، هظا فًال غً ؤلانالخاث زالٌ ئنضاع بػٌ الدكَغ

جي لػملُت  الهُيلُت ومداوالث الجؼائغ لالهضماج في الاكخهاص الػالمي  الاكخهاصًت مً زالٌ الخىَغـ الخضٍع

وياث في ئَاع الاهًمام ئلى اإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة، وهظا الاجفاكُاث الاهفخاح الاكخهاصي والخجاعي واإلافا

 الاؾدثماع. اإلاخػضصة التي أبغمتها الجؼائغ في مجاٌ خماًت وحشجُؼ

مً خُث الاؾدثماعاث ألاحىبُت هدُجت لخدؿً مدضصاث حظب  ضالث ملبىلتػم 2006وكض قهضث الجؼائغ مىظ 

ي وبِئت ألاغماٌ، ومً زالٌ الفهل الثالث ؾىداٌو جدلُل الجهىص الاؾدثماع واؾخلغاع اإلاىار الاؾدثماع 

ت وطلً مً زالٌ الخُغق للػىانغ الخالُت:  اإلابظولت مً َغف الجؼائغ لخدؿحن ؾُاؾتها الاؾدثماٍع

: حظب الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الجؼائغ.   اإلابدث ألاٌو

 الخىمُت الاكخهاصًت.اإلابدث الثاوي: مؿاهمت الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في  

ت.   اإلابدث الثالث: الجهىص اإلابظولت مً َغف الجؼائغ لخدؿحن ؾُاؾتها الاؾدثماٍع
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 حذب الاسدثمار ألاحىبي املباشز في الجشائز املبدث  ألاول:

اإلاباقغة اهخهجذ الجؼائغ في ئَاع ؾُاؾتها الحيىمُت الهاصفت ئلى حشجُؼ جضفلاث الاؾدثماعاث ألاحىبُت 

مجمىغت ئنالخاث اكخهاصًت هُيلُت خُث باصعث ئلى جىفحر اإلاىار اإلاىاؾب مً زالٌ حظب الاؾدثماع وطلً 

 مً زالٌ الخىػَؼ الجغغافي واللُاعي لالؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ.

 املؼلب ألاول: جدفق الاسدثمار ألاحىبي املباشز في الجشائز

بظٌ مجهىصاث هبحرة وطلً فُما ًسو اإلاجاٌ اللاهىوي  غملذ الجؼائغ زالٌ مغخلت الدؿػُىاث غلى

ت الاؾدثماع همبضأ مً حهت،  ً ألاحاهب خُث هغؾذ خٍغ اإلاإؾؿاحي والاكخهاصي بغُت اؾخلُاب اإلاؿدثمٍغ

جدفحزها مً حهت أزغي وكبل الخُغق ئلى جضفم الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ البض مً ؤلاقاعة ئلى  وغملذ غلى 

 زم الاهخلاٌ ئلى ما جم ئهجاػه. الاؾدثماع  هىاًا هظا الىىع مً

 هواًا الاسدثمار ألاحىبي املباشز: -أوال

مغاخل ًفهلها كاهىن جغكُت  ؾِخم في هظا الجؼء جلُُم خهُلت هىاًا الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في زالر

غ الاؾدثماع  1993الاؾدثماع لؿىت   وطلً عاحؼ ئلى ؾببحن: 2001وكاهىن جٍُى

غ اللاهىهُت واإلاإؾؿاجُت لالؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ بدُث هجض أن ًغحؼ الؿبب  ألاٌو ئلى الازخالف في ألَا

اإلاغحؼ اللاهىوي لهظا الاؾدثماع هما واهذ مهالح بىً الجؼائغ )مجلـ  1993-1990كاهىن اللغى والىلض 

اع اإلاإؾؿاحي اإلايلف غً خؿً جُبُم هظا اللاهىن بمهاص الىلض واللغى( كت هظا ألازحر ًمثل بمثابت ؤلَا

فىجض كاهىن جغكُت الاؾدثماع وووالت جغكُت  2001-1994في الفترة  ا أؾاؾُا لخدلُم هظا الاؾدثماع أماقَغ

ئلى غاًت ًىمىا هظا  2001 ومخابػت الاؾدثماعاث ٌغحران ألاؾاؽ اللاهىوي اإلاإؾؿاحي لالؾدثماع ألاحىبي أما مىظ

غ  الاؾدثماع والىوالت  فىجض كاهىن  غ الاؾدثماع أنبدا ًمثالن اإلاغحؼ اللاهىوي واإلاإؾؿاحي جٍُى ىُت لخٍُى الَى

 .(1)لهظا الهىف مً الاؾدثماع

بُػت ؤلانالخاث اإلاخػللت بىىاًا الاؾدثماع ألا  أما الؿبب الثاوي ًىمً في ئجالف حىبي اإلاباقغ، خُث مهضع َو

ت خغهت عؤوؽ ألامىاٌ لضي بىً الجؼائغ  اإلاهضع الغئِـ لهظه الىىاًا جدمل مهضع  1993-1990بحن  واهذ مضٍع

زم  2012-2004الاؾدثماعاث وطلً في الفترة اإلامخضة  وجضغُم ومخابػت هظه ؤلاخهائُاث ئلى ووالت جغكُت

ىُت مهضع لهظه ؤلاخهائُاث.  أنبدذ الىوالت الَى

 (:1993-1990هواًا الاسدثمار ألاحىبي في ظل قاهون الىقد والقزض )-ثاهيا 

كغاعا مخػللا  105خؿب ئخهائُاث بىً الجؼائغ فلض جم ئنضاع والخىنل غلى ئغُاء عأًا باإلاُابلت منها 

ؼ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ و كغاع للبائػحن بالجملت، وطلً مً بحن 31كغاع مخػللا بأصحاب الامخُاػ و 66بمكاَع

الاؾدثماع ألاحىبي فُػخبر ألاغلى ملاعهت % أما مػضٌ كبٌى 67ملف مضعوؽ، وهى ما ٌػاصٌ وؿبت كبٌى  300

% وطلً في آزغ احخماع غلضه مجلـ الىلض واللغى 80لضي البىً وطلً بيؿبت  ألازغي اإلاُغوخت باألنىاف

 بغُت صعاؾخه ئمياهُت اؾدثماع غحر اإلالُمحن بالجؼائغ.

                                                                                 
عي   -1   اإلاخػلم بتركُت الاؾدثماع 1993اإلاإعر في أهخىبغ  93-12اإلاغؾىم الدكَغ
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قؼاع اليشاغ خالل الفترة  (: جقسيم املشاريع الاسدثماريت ألاحىبيت املصزح بها خسبIII-01حدول رقم )

(2006-2016) 

 اليسبت )%( املبلغ )مليون( اليسبت )%( عدد املشاريع القؼاع

 %0.20 4373 %1.7 14 الؼعاغت

البىاء وألاقغاٌ 

 الػمىمُت

137 16.67% 661 77 3.5% 

 %80.48 1783 922 %60.22 495 الهىاغت

 %0.61 13 572 %0.73 6 الصحت

 %0.67 14 820 %3.04 25 الىلل

 %5.13 113 772 %1.70 14 الؿُاخت

 %5.37 119 139 %15.82 130 الخضماث

الاجهاالث الؿلىُت 

 والالؾلىُت

1 0.12% 441 89 1.03% 

 119 525 2216 699 %100 822 اإلاجمىع

Source : http://Www.andi.dz/Idexphp/at/declaration d’investissement 

la date: 16/05/2018. 

 مً زالٌ الجضٌو هالخظ ما ًلي:

 الاسدثمار في قؼاع الصىاعت:-1

-2006ٌػض كُاع الهىاغت أهم كُاع اؾخدىط غلى مػظم الاؾدثماعاث ألاحىبُت في الجؼائغ زالٌ الفترة )

ذ بـ 2016 ملُىن صًىاع حؼائغي وؿبخه بـ  1783922مكغوع اؾدثماعي أحىبي بلُمت  495( خُث جم الخهٍغ

مً ئحمالي الخضفلاث اإلاهغح بها، ومً بحن الهىاغاث التي جم الاؾدثماع فيها مجاٌ الؿىً  80.48%

ىُت )حجراٌ مىجىعػ( ونىاغت ألاغظًت التي غغفذ اهخػاقا هبحرا بضزىٌ  الحضًضًت التي جخىاله اإلاجمىغت ا أمٍغ

ؼ التي أبغمتها الجؼائغ م إزغا في مجاٌ الهىاغاث الثلُلت قغهت )صاهىن( ئلى الؿىق الجؼائغي ومً ابغػ اإلاكاَع

ت مً هىع "مغؾُضؽ"، باإليافت ئلى مكغوع مهىؼ  هجض اإلاكغوع الجؼائغي ألاإلااوي إلهخاج اإلاغهباث الػؿىٍغ

ىُت إلهخاج ا-الؿُاعاث "عوهى لؿُاعاث ومكغوع ئهخاج الحضًض والفىالط مؼ الجؼائغ"بالكغاهت مؼ الكغهت الَى

ً اللُغي.  الكٍغ

 الاسدثماراث في قؼاع البىاء وألاشغال العموميت:-2

اخخل كُاع البىاء وألاقغاٌ الػمىمُت اإلاغجبت الثاهُت بػض اللُاع الهىاعي في اؾخلُاب الاؾدثماعاث 

ذ بـ  % مً ئحمالي 3.5بيؿبت  ملُىن صًىاع  77661مكغوع بلُمت  137ألاحىبُت اإلاباقغة خُث جم الخهٍغ

http://www.andi.dz/Idexphp/at/declaration
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ت  ؼ الخىمٍى دخىي هظا اللُاع غلى فغم ومجاالث اؾدثماع غضًضة زانت في اإلاكاَع الاؾدثماعاث اإلاهغح بها ٍو

م ؾُاع قغق غغب.  الىبري هٍُغ

 

 الاسدثمار في قؼاع الفالخت:-3

صًىاع حؼائغي كضعث ملُىن  4373مكغوع بمبلغ  14ٌػاوي كُاع الفالخت تهمِل خُث لم ٌؿخلُب ؾىي 

غحؼ هظا 0.20بـ  % مً ئحمالي الخضفلاث اإلاهغح بها بالغغم مً ئمياهُاث اإلاخاخت في الجؼائغ في هظا اإلاجاٌ ٍو

 ئلى يػف الحىافؼ اللاهىهُت واإلاخػللت باإلاغصوصًت.

 قؼاع الاجصاالث:-4

ذ بمكغوع واخض بمبلغ  مً ئحمالي  %4.03ـ ملُىن صًىاع حؼائغي كضعث وؿبخه ب 89.441خُث جم الخهٍغ

ت أوعٍضو".  الخضفلاث اإلاهغح بها ومً أهم الكغواث اإلاؿدثمغة في هظا اللُاع "الكغهت اللٍُغ

 القؼاعاث ألاخزى:-5

اث اإلاغغىبت عغم صوعها في الاكخهاص، خُث  لم جلو اللُاغاث ألازغي والصحت والىلل والؿُاخت باإلاؿخٍى

غ  ىُت لخٍُى ذ لضي الىوالت الَى ؼ في ول مً هظه اللُاغاث، وهى ما ًخُلب جم الخهٍغ الاؾدثماع بىلو اإلاكاَع

مً الؿلُاث الحيىمُت اجساط ا ئحغاءاث والخضابحر الالػمت لجػل هظه اللُاغاث أهثر حاطبُت لالؾدثماعاث 

 ألاحىبُت اإلاباقغة.

I.:أهم املىاػق املسدثمزة في الجشائز 

صوال أحىبُت أو غغبُت والجضٌو اإلاىالي ًىضح أهم الضٌو للض حػضصث الضٌو اإلاؿدثمغة في الجؼائغ ؾىاء واهذ 

 (.2016-2006إلاؿدثمغة في الجؼائغ زالٌ الفترة)ا

 (:III-20حدول رقم )

 املبلغ )مليون دج( عدد املشاريع إلاقليم

 955 161 437 أوعبا

 677 209 313 الاجداص ألاوعبي

 163 102 98 آؾُا

يا  68 163 19 أمٍغ

 997 528 236 الضٌو الػغبُت

 5686 05 أؾترالُا

لُا  2974 01 ئفٍغ

 24 085 26 مكغوغاث مخػضص اإلاُىاث

 2216 699 822 املجموع

Source : http://www.andi.dz./Idexphp/at/declaration d’investissement la date 16/05/2018. 

http://www.andi.dz./Idexphp/at/declaration
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ؼ زالٌ  هالخظ مً زالٌ الجضٌو أن الضٌو ألاوعبُت جخهضع كائمت الضٌو اإلاؿدثمغة في الجؼائغ غضص اإلاكاَع

مكغوع جابؼ لضٌو الاجداص ألاوعبي جمخلً فغوؿا الػضص ألاهبر منها جليها  331مكغوع منها  437( بـ 2006-2016)

ت بـ مك 236ول ئًُالُا وئؾباهُا، وجأحي الضٌو الػغبُت في اإلاغجبت الثاهُت  مكغوع ومً  98غوع زم الضٌو ألاؾٍُى

يا بـ  مكغوع ئلى الاؾدثماعاث اإلاخضفلت مً أؾترالُا جدخل اإلاغجبت ألازحرة  19أهمها الهحن والُابان، وأمٍغ

 بمكغوع واخض ليل منهم.

-2006أما مً خُث كُمت الاؾدثماع فلض جهضعث الضٌو الػغبُت كائمت الضٌو اإلاؿدثمغة في الجؼائغ زالٌ )

ملُىن حؼائغي مهضعها صٌو الاجداص  677209ملُىن صًىاع حؼائغي مىه  2216 699( بلُمت اؾدثماع 2016

 ألاوعبي.

 املؼلب الثاوي: جقييم مىاخ الاسدثمار ألاحىبي في الجشائز مً خالل بعع املؤشزاث الدوليت

 أوال: الخقييم الكمي ملىاخ الاسدثمار في الجشائز

بخأؾِـ مإقغ مغهب ًلِـ صعحت الخدؿً أو  1996الاؾدثماع مىظ غام كامذ اإلاإؾؿت الػغبُت لًمان 

التراحؼ في اإلاىار الاؾدثماعي في الضٌو الػغبُت، ٌكحر هظا اإلاإقغ ئلى أن البِئت الاكخهاصًت اإلادفؼة والجاطبت 

ان التي جدؿم بػضم وحىص عجؼ في اإلاحزاهُت الػامت ًلابله عجؼ ملبٌى في محز  لالؾدثماع هي جلً البِئت

اإلاضفىغاث ئيافت ئلى مػضالث مخضهُت للخطخم وؾػغ الهغف غحر مغالي فُه وبيُت ومإؾؿُت مؿخلغة 

 .(1)وقفافت ًمىً الخيبإ بها ألغغاى الخسُُِ اإلاالي والخجاعي والاؾدثماعي 

ال خُث ٌكمل اإلاغهب زالر مجمىغاث هي الؿُاؾاث اإلاالُت والىلضًت واإلاػامالث الخاعحُت غحر أن هظا اإلاإقغ 

ٌػىـ الخُىعاث الىىغُت اإلاخػضصة التي جإزغ مجمل اإلاىار مثل: )صعحت الاؾخلغاع الؿُاس ي والخُىعاث 

ت وما ًخم مً زُىاث في مجاٌ التروٍج ًخم خؿاب  ػُت واإلاإؾؿُت باإليافت ئلى جىمُت اإلاىاعص البكٍغ الدكَغ

م مخىؾِ مخىؾُاث اإلاإقغاث الثالزت  .(2)اإلاإقغ اإلاغهب غً ٍَغ

ويؼ الجؼائغ  في اإلاإقغ اإلاغهب إلايىهاث الؿُاؾاث الاكخهاصًت بمىار الاؾدثماع زالٌ  (:III-3رقم )حدول 

 (2016-2006الفترة )

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيان

مإقغ ؾُاؾت 

الخىاػن 

 الضازلي

1 3 3 3- 3 3 3- 3 0 0 0 

مإقغ ؾُاؾت 

الخىاػن 

 الخاعجي

3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 

 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0مإقغ الؿُاؾت 

                                                                                 

ً مىهىعي، حشجُؼ الاؾدثماع وأزغه غلى الخىمُت الاكخهاصًت،  1-    .166، م2012الُبػت ألاولى، صاع الغاًت، ألاعصن، غمان،  ٍػ
ضعي  و - 2  مجلت الػلىم الاكخهاصًت وغلىم الؿحر، حامػت ؾُُف،  مدمض، واكؼ الاؾدثماع في الجؼائغ بحن الحىافؼ والػىائم،  ناف ؾػُضي، كٍى

 .50، م2008الجؼائغ، الػضص الثامً، 
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الىلضًت )مػضٌ 

 الخطخم(

 1 1.33 1 2.33 -1 2 2.33 -1 2 2 1.33 اإلاإقغ اإلاغهب

غ البىً الضولي :اإلاهضع   جلٍغ

www.data.albankaldawlé.org/indicator/Fp.CDI.total.ZG.2016 

أن مىار الاؾدثماع ٌكهض جظبظب في أغلب ؾىىاث الضعاؾُت خُث الخظ بأن هىالً  مً زالٌ الجضٌو هالخظ

(، خُث واهذ 2016-2014جدؿً زم ًلُه اهسفاى يػُف وهظا عاحؼ ئلى اهسفاى أؾػاع الىفِ مً )

اصة في ؤلاًغاصا صوالع للبرمُل، ففي ؾىت  99.97اعجفؼ ؾػغ البرمُل الىفِ  2008ث الىفُُت ؾىت هىالً ٍػ

اصة الىفلاث الػامت للضولت، اعجفاع مػضالث الخطخم أًً  2013 هالخظ ازخالٌ في الخىاػن الضازلي هدُجت ٍػ

 .2012% ؾىت 5.70سجلذ مػضٌ 

 اشزثاهيا: مؤشزي ألاداء وإلامكاهياث في حذب الاسدثمار ألاحىبي املب

يهضف هظا اإلاإقغ للخػغف غلى  2001ًهضع هظا اإلاإقغ غً مإجمغ ألامم اإلاخدضة للخجاعة والخىمُت مىظ ؾىت 

 .(1)مضي هجاح حهض الضولت في اؾخلُاب الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ

 باليؿبت إلاإقغ ألاصاء:

الاؾدثماعاث ألاحىبُت ٌػني اوسجام كىتها الاكخهاصًت مؼ كضعتها غلى حظب  1خهٌى الضولت غلى مػضٌ -

 اإلاباقغة.

 ٌػني أن ويػها الاكخهاصي يػُف. 1خهٌى الضولت غلى مػضٌ صون -

 1و 0 اإلاإقغ بحنؤلامياهُاث: ًتراوح هظا  اإلاإقغ 

 :جهىف الضٌو خؿب مإقغي ألاصاء وؤلامياهُاث في أعبؼ مجمىغاث

 مجمىغت الضٌو الؿباكت )مإقغ أصاء مغجفؼ ومإقغ ئمياهُاث مغجفؼ(.-1

 مجمىغت الضٌو اإلاخجاوػة إلمياهاتها )مإقغ أصاء مغجفؼ ومإقغ ئمياهُاث مىسفٌ(.-2

 مجمىغت الضٌو ما صون ئمياهاتها )مإقغ أصاء مىسفٌ ومإقغ ئمياهُاث مغجفؼ(.-3

 مجمىغت الضٌو مخضهُت ألاصاء )مإقغ أصاء مىسفٌ ومإقغ ئمياهُاث مىسفٌ(.-4

مؤشزي ألاداء وإلامكاهياث في حذب الاسدثمار ألاحىبي املباشز خالل (: جزجيب الجداول في III- 4حدول رقم )

 (2016-2006الفترة )

 السىواث

 املؤشز

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 118 95 93 94 102 109 102 82 115 128 117 مإقغ ألاصاء

                                                                                 
غق جلُُمها، صعاؾت خالت ا 1   - ب، الػىامل اإلادفؼة لجظب الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة َو اح غٍغ الجؼائغ،  حامػت وعكلت لجؼائغ،  مجلت الباخث،بىلٍغ

 .106، م 2012الػضص الػاقغ، 

http://www.data.albankaldawlé.org/indicator/Fp.CDI.total.ZG.2016
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مإقغ 

 ؤلامياهُاث

67 69 71 77 - 82 79 75 73 65 66 

زة لىيل شهادة كاملصدر: كزيمت قويدري، الاسدثمار  ألاحىبي املباشز والىمو الاقخصادي في الجشائز، مذ

 .231، ص2016-2015املاحسخير في العلوم الاقخصادًت، جخصص ماليت، حامعت جلمسان، 

-2006مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن الجؼائغ يمً مجمىغت الضٌو طاث ألاصاء اإلاىسفٌ زالٌ الؿىىاث 

أنبدذ يمً مجمىغت الضٌو صون ئمياهاتها ؾىاء باليؿبت إلاإقغ ألاصاء  2009ئال أهه بػض ؾىت  2009

 وؤلامياهاث.

 ثالثا: مؤشز سهولت أداء ألاعمال

ل الضولُت، ًلِـ هظا اإلاإقغ مضي جأزحر اللىاهحن  ا غً البىً الضولي ومإؾؿخه الخمٍى ًهضع ؾىٍى

ػىـ (1)الاكخهاصًت مؼ الترهحز غلى اإلاإؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُتوؤلاحغاءاث الحيىمُت في ألاوياع  ، َو

 .(2)مخىؾِ ألاصاء زالٌ الؿىت الؿابلت ملاعهت ببػٌ الضٌو غلى اإلاؿخىي الػغبي والػالمي

-2006(: جزجيب الجشائز في مؤشز سهولت أداء ألاعمال مقارهت بخووس واملغزب خالل )III- 5حدول رقم )

2013) 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيان

 150 136 136 134 125 116 116 128 الجؼائغ 

 45 55 69 73 88 80 80 58 جىوـ

 93 114 128 130 129 115 115 102 اإلاغغب

املصدر: املؤسست العزبيت لظمان الاسدثمار وائخمان الصادراث، جقزيز مىاخ الاسدثمار في الدول العزبيت، 

 .159، ص2010الكويذ، 

، اليكغة الفهلُت الغابػت 12، م 2006اإلاإؾؿت الػغبُت لًمان الاؾدثماع، اليكغة الفهلُت الثالثت، 

 .15، م 2008، اليكغة الفهلُت الثالثت 19، م 2007

 58ملاعهت بخىوـ التي اخخلذ اإلاغجبت  2006ؾىت  128مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن الجؼائغ اخخلذ اإلاغجبت 

مغجبت ؾىت  12مىار الاؾدثماع في الجؼائغ، لختراحؼ بـ  وهظا ٌػني جضهىع   102ي حاءث في اإلاغجبت واإلاغغب الت

ملاعهت بخىوـ واإلاغغب  2007مغجبت غما واهذ غلُه ؾىت  34بـ   اعجفؼ جغجُبها 2013لىً في ؾىت  2007و 2006

مما ٌػني التراحؼ الىبحر في مىار الاؾدثماع في الجؼائغ. طلً  مغجبت غلى الخىالي 22و 35التي جلضمخا الترجِب بـ 

ت بػضة ئنالخاث في بِئت أصاء ألاغماٌ ؾىت  ، خُث جم ئكغاع لىائذ حضًضة 2010عاحؼ ئلى كُام الضولت الجؼائٍغ

                                                                                 
ؼة قػُب، صوع اللُاع الخام في الخىمُت الاكخهاصًت بالضٌو الىامُت، صعاؾت خالت الجؼائغ، مجلت الباخث، الػضص  مىالي  - 1  لخًغ غبض الغػاق، لٍى

 .146، م2010-2009الؿابؼ، حامػت وعكلت، 

ؼ وجدضًاث الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة في الضٌو الىامُت، صعاؾت خالت الجؼائغ، مجلت بدىر اكخهاصًت مفخاح نالح، صالٌ بً ؾمُت، واك  -2 

 .123، م2008، 44-43غغبُت، الػضص 
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بت غلى صزل الكغواث في بػٌ ،ز لخهل جغازُو البىاء فٌ جيلفت اإلالىُت وجسفٌُ مػضٌ الًٍغ

 .(1)، اغخماص كىاهحن حضًضة لإلحغاءاث اإلاضهُت وػٍاصة هفاءة اإلاداهم%19ئلى % 25اللُاغاث مً 

 رابعا: مؤشز الخىافسيت

غ الخىافؿُت الػالمي الظي ًخًمً مإقغ الخىافؿُت مىظ  ًهضع اإلاإقغ الاكخهاصي الضولي في صافىؽ جلٍغ

ػاإلاُت اإلاػخمضة مً َغف ، خُث حػخبر اإلاإقغاث الخانت بالخىافؿُت مً أهم وأخضر اإلاإقغاث ال(2)1979

ً في الحىم غلى مىار الاؾدثماع خُث جمىً هظه اإلاإقغاث الكغواث ألاحىبُت مً مػغفت كضعة  اإلاؿدثمٍغ

 .(3)البلضان غلى جىفحر مؼاًا الخىافؿُت جمىنها مً الاؾخفاصة مً مؼاًا الاهخلاٌ ئلى بلض ما

-2006جغجِب الجؼائغ ملاعهت في مإقغ الخىافؿُت ملاعهت بخىوـ واإلاغغب زالٌ الفترة ) (:III-6حدول رقم )

2016) 

-2010 2009 2008 2007 2006 البيان

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

 

 

 الجؼائغ

جىوـ 

 اإلاغغب

155 

 صولت

128 

 صولت

131 

 صولت

134 

 صولت

142 

 صولت

144 

 صولت

130 132 142 128 

756 

30 

70 

29 

3 

7 

81 

32 

64 

99 

36 

73 

86 

32 

75 

87 

40 

73 

98 

15 

74 

86 

10 

15 

86 

34 

80 

29 

40 

90 

، 2006املصدر: املؤسست العزبيت لظمان الاسدثمار، جقزيز مىاخ الاسدثمار في الدول العزبيت، الكويذ، 

جقزيز مىاخ الاسدثمار في الدول العزبيت، ، 207، ص 2007، جقزيز مىاخ الاسدثمار في الدول العزبيت، 176ص

 .262، ص2010

، اليكغة 17، م 2009اإلاإؾؿت الػغبُت لًمان الاؾدثماع وائخمان الهاصعاث، اليكغة الفهلُت ألاولى، 

 .18، م 2011الفهلُت الثالثت، 

م غاَف، مىار الاؾدثماع في الضٌو الػغبُت، مجلت الباخث، الػضص الػاقغ، حامػت و  ، 2012عكلت، غبض الىٍغ

 .44م 

 .14الضعاؾاث والبدىر الُمني، الُمً، م 

غ الخىافؿُت الػاإلاُت   .2016جلٍغ

لخخلضم ؾىت  2006صولت زالٌ ؾىت  155مً مجمىع  76مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن الجؼائغ اخخلذ اإلاغجبت 

اإلاؿخىي الػالمي بالغغم ي جدؿً مغهؼها الخىافس ي غلى صولت مما ٌػن 128مً مجمىع  29غجبت ئلى اإلا 2007

جغاحػذ في الترجِب لخدخل اإلاغجبت مما  2007مً أن جىوـ واإلاغغب اخخلذ مغاجب مخلضمت ئال أهه بػض ؾىت 

 ًإهض جغاحؼ مغهؼها الخىافس ي.

                                                                                 
ىُت لضغم وجغكُت الاؾدثماع،  -1   .2012الاؾدثماع في الجؼائغ، ميكىعاث ناصعة غً الىوالت الَى
 .44، م 2012ثماع  في الضٌو الػغبُت، مجلت الباخث، الػضص الػاقغ، حامػت وعكلت، غبض الحمُض بىزاعي، واكؼ مىار الاؾد  -2 
 .30م.2010هاجي بً خؿحن، صعاؾت جدلُلُت إلاىار الاؾدثماع في الجؼائغ  -3 
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 املؼلب الثالث: الخوسيع الجغزافي والقؼاعي لالسدثمار ألاحىبي املباشز الوارد في الجشائز

مً أهبر الضٌو اإلاخلضمت في الػالم وبالخالي جدلم الاؾخفاصة ألاهبر بيىن هظه حؿدثمغ في الجؼائغ مجمىغت 

 الضٌو ال حؿدثمغ ئال بلُم ضخمت.

I. :الخوسيع الجغزافي لالسدثمار ألاحىبي املباشز الوارد في الجشائز 

 جخىػع الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة الىاعصة ئلى الجؼائغ خؿب ما ًىضحه الكيل اإلاىالي.

 

 

 

 

 

(: ًوضح الخوسيع الجغزافي لالسدثماراث ألاحىبيت املباشزة الواردة إلى الجشائز في الفترة III-7دول رقم )ح

 ( خسب أهم الدول املسدثمزة فيها2006-2016)

 إلاحمالي 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 الدولت الترجيب

الىالًاث  01

 اإلاخدضة

313 311 252 286 301 314 293 323 476 618 3.487 

 1.743 196 308 303 233 293 121 80 51 115 43 فغوؿا 02

 1.531 91 198 325 164 210 117 43 87 143 153 ئؾباهُا 03

 1.308 47 88 261 102 157 108 22 63 97 363 مهغ 04

 953 189 116 247 67 115 39 24 24 98 34 ئًُالُا 05

اإلاملىت  06

 اإلاخدضة

23 59 35 95 49 64 165 159 125 119 893 

 857 212 241 230 101 31 4 5 5 16 12 بلجُيا 07

ذ 08  644 1 139 34 97 57 105 210 - 1 - اليٍى

 488 125 63 86 37 91 50 27 3 5 1 الهحن 09

 459 57 54 37 92 54 23 23 16 65 38 أإلااهُا 10

 438 82 31 185 6 10 4 4 18 26 72 هىلىضا 11

 422 35 205 55 67 38 7 1 1 12 1 ؤلاماعاث 12

 265 16 109 61 48 24 5 - 1 1 - لبىان 13

ؾلُىت  14

 غمان

- - - - - - - 60 35 168 263 

 262 27 167 03 14 06 16 10 10 9 - ألاعصن 15
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16 ً  190 03 76 - 10 66 7 10 5 - 13 البدٍغ

 157 22 29 52 13 8 20 2 10 - 1 الؿػىصًت 17

 151 3 17 8 11 8 2 17 -2 78 9 الُابان 18

 127 - 41 46 11 12 7 7 1 - 2 كُغ 19

 115 4 70 7 14 11 5 1 2 1 - جىوـ 20

 14.753 2.015 2.588 2.482 1.545 1.569 990 867 582 1.037 1.078 إحمالي

ؼ  5.981فيها بلُمت  هجض أن صٌو الاجداص ألاوعبي حػخبر مً أهم مهاصع الاؾدثماع  ملُاع صوالع باحمالي مكاَع

غكغ ؾىىاث، وهي مً أهبر الضٌو التي أبغمذ مػها الجؼائغ اجفاكُاث لحماًت  مكغوع زالٌ 484جلضع بـ 

ىُت في اإلاغجبت الثاهُت بحجم اؾدثماع ًلضع بـ  وحشجُؼ الاؾدثماع وجأحي ملُاع صوالع  3.487الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

مكغوع كائم فلِ والجضًغ بالظهغ أن اؾدثماعاث هظه ألازحرة مىفغصة جمثل يػف ما  12و جس عغم أنها

حؿدثمغه ول مً فغوؿا وئؾباهُا مؼ اغخباع أنهما أهم صٌو الاجداص ألاوعبي اإلاؿدثمغة في الجؼائغ مىظ غكغ 

 ؾىىاث.

مكغوع زالٌ  208بـ الجؼائغ وجأحي الضٌو الػغبُت مجخمػت هثالث مهضع لالؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة في 

ملُاع صوالع  1.308جدىػ غلى اللؿم ألاهبر فيها مهغ بلُمت  ملُاع صوالع  3.75هفـ الفترة وباؾدثماعاث بحجم 

ذ بلُمت  جليها ملُاع صوالع هأهبر زالر صٌو غغبُت مؿدثمغة  422ملُىن صوالع ومً زم ؤلاماعاث بلُمت  644اليٍى

 .في الجؼائغ

في  هجض أن الُابان ال جمثل مهضعا مدىما لالؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة ٌو اإلاخلضمتوغلى غىـ باقي الض

ملُىن صوالع غلى أؾاؽ جغاهمي للفترة، وجخغلب  151َىاٌ فترة غكغاث ؾىىاث لم جخػضي كُمت  الجؼائغ، في

ضًغ بالظهغ أن هظه ملُىن صوالع، والج 488غليها في طلً الهحن ألنها جمخلً اؾدثماعاث في الجؼائغ جلضع بـ 

غغفذ جؼاًضا  2010واهُالكا مً ؾىت  2009ئلى  2004الاؾدثماعاث الًػُفت لم جىً جظهغ في الؿىىاث 

صوالع في خحن أن الاؾدثماعاث الُاباهُت غغفذ  ملُىن  125فلِ ما كُمخه  2016مؿخمغا خُث بلغذ في ؾىت 

 20ولم جخػضي جضفلها الؿىىي خاحؼا اٌ 2008وؿلا يػُفا ختى أنها قهضث اوسحابا الؾدثماعاتها ؾىت 

 .(1)ملُىن صوالع

ًمىىىا ئطن أن وؿخسلو أن حجم الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة اإلادللت في الجؼائغ ٌػىص مػظمه في ألانل 

ئلى الضٌو اإلاخلضمت، واإلاخبلي مىه ئلى الضٌو الػغبُت زانت، أما باليؿبت للضٌو الىامُت فىجضها ممثلت أهثر في 

الهحن، لىً اإلاهم هى أن جيىن خهت الجؼائغ مً الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ جأحي مً أكىي الضٌو في الػالم، 

 ألامغ الظي ًًمً اؾخمغاعها وكُمتها باليؿبت لالكخهاص الجؼائغي.

II. :الخوسيع القؼاعي لالسدثمار ألاحىبي املباشز الوارد في الجشائز 

                                                                                 
م، الاؾدثماع ألاحىبي في اإلاإؾؿت  الػغبُت لًمان الاؾدثماعاث وائخمان الهاصعاث وكغة يمان الاؾدثماع بيكغة يمان الاؾدثماع الفهلُت، غضص زا-1 

 .14الضٌو الػغبُت خؿب الخىػَؼ الجغغافي والكغواث الػاملت، مغحؼ ؾابم، م
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ل كُاع اكخهاصي مً الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة في الجؼائغ وفلا لإلخهائُاث اإلاخىفغة خٌى ههِب و

 واإلاىضحت في الجضٌو الخالي:

-2006(: الخوسيع القؼاعي لالسدثماراث ألاحىبيت املباشزة املصادق عليها في الجشائز )III-8حدول رقم )

2016)  

اليسبت املئويت مً  املبلغ )مليون دج( قؼاع اليشاغ

 إحمالي قيمت املشاريع

 مىاصب الشغل

 الفالخت

 الهىاغت

 الصحت

 الىلل

 الؿُاخت

 الخضماث

الػمىمُت  وألاقغاٌ البىاء

 والهُضعولُىُت

657 23 

597 569 1 

711 25 

595 135 

595 135 

947 328 

627 226 

9% 

62% 

1% 

9% 

5% 

13% 

9% 

5139 

660 103 

4582 

079 46 

3517 

147 35 

991 100 

 299 115 %100 2 546 840 املجموع

 الوكالت الوػىيت لخؼويز الاسدثمار املصدر:

www.ANDI.dz.23/05/2018 

اإلاباقغة في الجؼائغ، كض جىػغذ بكيل غحر  بخدلُل مػُُاث الجضٌو أغاله هجض أن الاؾدثماعاث ألاحىبُت

ني كُاع الهىاغت والخضماث الهضاعة بيؿبت ، خُث اخخل مخىاػن غلى غضص مً كُاغاث الاكخهاص الَى

ؼ اإلالامت13% و67 وطلً بؿبب اعجفاع اإلاغصوصًت لهظًً اللُاغحن لضي ، (1)% بالترجِب مً ئحمالي كُمت اإلاكاَع

الكغواث ألاحىبُت غلى اإلاضي اللهحر، ولم جدظى باقي اللُاغاث ئال بىهِب مخىايؼ عغم أهمُتها مثل كُاع 

ل وهى ألامغ الظيالفالخت وكُاع الصحت فهي  ًخجىبه  مً اللُاغاث التي ال ًدلم الغبذ ألاغلى اإلاضي الٍُى

ً ألاحاهب، لظلً هجض أن كُاع الفالخت ال ًمثل ؾىي  % مً ئحمالي الاؾدثماعاث اإلادللت، هاهًُ 9اإلاؿدثمٍغ

 نض أًت خغهت مهمت في حاهبه.ر غً كُاع الؿُاخت ٌػخبر عاهضا باليامل فال هت

الاؾدثماعاث اإلاىجؼة في اللُاع الهىاعي زالٌ هظه الفترة ًبرػ بأن هىان هُمىت لهظا اللُاع هما أن جهيُف 

اث بيؿبت ) %( غلى الخىالي وجخمثل أهم الهىاغاث في الهىاغت الغظائُت، 5%، 62%، 11غلى حمُؼ اإلاؿخٍى

ؼ الػمىمُت الىب خُث سجل الاؾدثماع في اإلاُاه والُاكت ري ومبالغ مالُت ضخمت واللظان ًىضعحا يمً اإلاكاَع

فًال غً الاؾدثماعاث الىبري في مجاٌ الاجهاالث الؿلىُت والالؾلىُت ومً هىا وؿخيخج أن كُاع الهىاغت 

ت في   .الجؼائغوالخضماث ًدخالن مياهت هبحرة مً كبل الكغواث الاؾدثماٍع

                                                                                 
 86م، مغحؼ ؾابم.2016اإلاإؾؿت الػغبُت لًمان الاؾدثماع وائخمان الهاصعاث، اإلاىار الاؾدثماعي للضٌو الػغبُت،  -1 

http://www.andi.dz.23/05/2018
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لت لها في الىثحر مً ئن هظه الحالت ال جلخهغ غلى ئهخاج وجىػَؼ مىاص الخىظُف فلِ بل ًمىً هظهغ أمث

ت الىهغو مجزلُتكُاغاث اليكاٍ التي صزلها اإلاؿدثمغون ألاحاهب والؿلؼ  وبػٌ مىاص  واإلاكغوباث الغاٍػ

(...الخ  .(1)البىاء )ؤلاؾمىذ زهىنا( وكُاع الاجهاالث )الهاجف اإلادمٌى

ة ال حػغف أصوى حغُحر بِىما غُاب الكغهت ألاحىبُت في كُاغاث أزغي حػل هىغُت مىخجاث هظه ألازحرة مؿخلغ 

ػا في الاؾخسضام أو ججضًضا في  ختى مً الىاخُت الكيلُت البؿُُت، هاهًُ غً الىىاحي التي حؿخضعي جىَى

ىُت للؿُاعاث الهىاغُت التي لم جضزل  مىً الخضلُل غلى هظا ببػٌ مىخجاث اإلاإؾؿت الَى اإلاىخىج، ٍو

الػكغ ؾىىاث وجخجاوػها في بػٌ اإلاىخجاث، وألامغ حػضًالث ملمىؾت طاث مغؼي غلى مىخجاتها إلاضة جلترب مً 

ؼ مىخجاتها وجدؿحن هىغُتها  قبُه أًًا ئطا هظغها في بػٌ اإلاإؾؿاث ألازغي التي ال جىلي أي اهخمام لخىَى

بالغاػ والىهغباء  خؿب مخُلباث الؿىق وجُىعاث الحُاة اإلاػانغة واإلاىخجاث الىهغومجزلُت واإلاضافئ اإلاكغلت

 وغحرها.

 

 

 

 املبدث الثاوي: مساهمت الاسدثمار ألاحىبي املباشز في الخىميت الاقخصادًت

ٌؿاهم الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في صفؼ الخىمُت الاكخهاصًت مً زالٌ غضة مإقغاث غلى مؿخىي 

 .الاكخهاص اللىمي

 املؼلب ألاول: مساهمت الاسدثمار ألاحىبي املباشز في الخكويً الزأسمالي إلاحمالي

ً الغأؾمالي ؤلاحمالي همإقغ للُاؽ صعحت الاؾخدىاط غلى ألانٌى الثابخت أو اللائمت مً  ٌػخبر  الخيٍى

الىاقُت في الاكخهاص، وكض سجل هظا اإلاإقغ جدؿىا ملحىظا زالٌ  حاهب الحيىماث ومسخلف اللُاغاث

إلاؿاهمت %، أما باليؿبت 41بيؿبت كضعث بـ  2009، خُث سجل أغلى مؿخىي له ؾىت 2000/2012الفترة 

ً الغأؾمالي فلض غغفذ أًًا جدؿىا ملاعهت بالؿىىاث الؿابلت، وهظا  الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الخيٍى

وجدؿً اإلاىار الاؾدثماعي  اإلادغوكاث في كُاع  الؾُما اعجفاع جضفلاث الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة بفًل

ً الغأؾمالي زالٌ الفترة  ، وفُما ًلي حضٌو ًىضحاإلاالئم لليكاَاث ألاحىبُت  2006/2016جُىع وؿبت الخيٍى

(: جؼور وسبت الخكويً الزأسمالي إلاحمالي ووسبت الاسدثمار مً الخكويً الزأسمالي في III-10حدول رقم )

 2006/2016الجشائز خالل الفترة 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السىواث

ئحمالي 

 ً الخيٍى

 الغأؾمالي %

  

30 

 

 

34 

 

 

37 

 

 

 

47 

 

41 

 

 

 

38 

 

37 

 

 

 

35 

 

 

40 

 

 

41 

 

 

42 

 

 

                                                                                 
 .285، م2005أواصًمُت الضعاؾاث الػلُا، َغابلـ، لُبُا، خمُض الجمُلي: صعاؾاث في الػالكاث الاكخهاصًت الضولُت، -1 
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وؿبت 

الاؾدثماع 

ألاحىبي مً 

 ً الخيٍى

الغأؾمالي 

 ؤلاحمالي %

 

 

6.791 

 

 

 

5.161 

 

 

5.351 

 

 

5.819 

 

 

3.985 

 

 

 

4.291 

 

 

2.477 

 

 

 

2.100 

 

 

3.303 

 

 

3.985 

 

 

4.392 

 

 العامليت، مخاح على املوقع الخالي:البىك الدولي، مؤشزاث الخىميت املصدر: 

http://data.albankaldawli-org/indicator/NE .GDL-TOTL.KD2G 

ش الع:  جاٍع 27/05/2016ؤلَا  

ً الغأؾمالي ؤلاحمالي ًخطح مً زالٌ الجضٌو جُىع وؿبت مؿاهمت الاؾدثماعاث ألاحىبُت  اإلاباقغة في الخيٍى

، وهظا ًضٌ غلى أن 2006/2016% َُلت الفترة 8.86 غحر أن هظه اإلاؿاهمت جبلى مدضوصة خُث لم جخجاوػ 

ل ًغجىؼ غلى كُاع  الخىمُت اإلادلُت بدىم أهه الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ ال ٌػخمض غلُه بكيل هبحر في جمٍى

 جيكُِ وجفػُل الجهاػ ؤلاهخاجي وصغم الاؾدثماع اإلادلي.اإلادغوكاث ئال أهه ٌؿاهم في 

 املؼلب الثاوي: مساهمت الاسدثمار ألاحىبي املباشز في الىاجج املدلي إلاحمالي

غ اإلاإؾؿت ئلى أهه بالغغم مً الخُىع في حجم  2014 الػغبُت لًمان وائخمان الهاصعاث لؿىت ٌكحر جلٍغ

 غ في الؿىىاث ألازحرة. ئال أن خهت هظه الاؾدثماعاث مً الىاججئلى الجؼائ جضفلاث الاؾدثماعاث ألاحىبُت

%لخػغف بػض طلً 2.0078بيؿبت كضعث بـ  2006أغلى مؿخىي لها ؾىت  ؤلاحمالي جبلى مىسفًت خُث سجلذ

غحؼ طلً ئلى 2009% ؾىت 1.93، زم اعجفػذ في خضوص 2008% ؾىت 0.94اهسفايا هبحرا خُث ونلذ ئلى  . ٍو

ت الىبحرة التي  2746.4ألاحىبُت الىاعصة ئلى  الاؾدثماعاثاعجفاع حجم  ملُىن صوالع وئلى الفغنت الاؾدثماٍع

ت لخىسفٌ بػض طلً زالٌ ػىص طلً ئلى  2010/2013الفترة  أجاختها الجؼائغ في ئَاع اإلاسُُاث الخىمٍى َو

 2012و 2011بحن ؾىتي  جضفلاث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ زانت في كُاع الُاكت واإلاىاحم الؾُما جغاحؼ

ً ألاحاهب خُث  الؿُاؾُت هدُجت ألاخضار الهػبت التي غغفتها بػٌ الضٌو الػغبُت مما ػاص مً كلم اإلاؿدثمٍغ

 ملُىن صوالع. 1.499جغاحؼ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الجؼائغ لُهل ئلى 

يؿبت مً الىخائج اإلادلي ؤلاحمالي في وفُما ًلي حضٌو ًىضح جضفلاث الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة الىاعصة ه

 2006/2016الجؼائغ زالٌ الفترة 

(: جدفقاث الاسدثماراث ألاحىبيت املباشزة الواردة كيسبت مً الىاجج املدلي إلاحمالي في 11-3حدول رقم )

 2006/2016الجشائز خالل الفترة 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السىواث

وؿبت مؿاهمت 

الاؾدثماعاث 

ألاحىبُت اإلاباقغة 

مً الىاجج اإلادلي 

 

 

1.6105 

 

 

1.2894 

 

 

1.5346 

 

 

1.9938 

 

 

1.4223 

 

 

1.3000 

 

 

0.7241 

http://data.albankaldawli-org/indicator/NE%20.GDL-TOTL.KD2G
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 ؤلاحمالي

  2016 2015 2014 2013 الؿىىاث

وؿبت مؿاهمت 

الاؾدثماعاث 

ألاحىبُت اإلاباقغة 

مً الىاجج اإلادلي 

 ؤلاحمالي %

 

 

0.8050 

 

 

0.2031 

 

 

0.1110 

 

 

0.5030 

اإلاهضع: اإلاإؾؿت الػغبُت لًمان وائخمان الهاصعاث، ئخهاءاث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ، وؿبت جضفلاث 

 مخاح غلى اإلاىكؼ: 1990/2014 الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ ئلى ئحمالي الىاجج اإلادلي زالٌ الفترة

http://www-izige-net/pid:7&sid:2 

ش الع:  جاٍع 10/06/2018ؤلَا  

 

 املؼلب الثالث: مساهمت الاسدثمار ألاحىبي في خلق فزص العمل

باصعث ئلى جلضًم خىافؼ  اإلاباقغ في زلم مىانب قغل، حىبيبػض ئصعان الجؼائغ بأهمُت الاؾدثماع ألا 

مً ول الجهىص التي التي جلىم بخىظُف حؼء هبحر مً الُض الػاملت، وبالغغم  وامخُاػاث زانت لالؾدثماعاث

فغم الكغل اإلاؿخدضزت مخىايػت ملاعهت بخلً التي جىفغها الاؾدثماعاث اإلادلُت وبحجم  كامذ بها ال جؼاٌ

 ؤلامياهُاث اإلاخاخت.

  2006/2016الفترة في زلم فغم للػمل زالٌ  ًىضح مؿاهمت الاؾدثماع ألاحىبي (:III-12حدول رقم )

 مشاريع

 الاسدثمار 

عدد 

 املشاريع

 

% 

املبلغ 

 )مليون دج(

 

% 

عدد 

مىاصب 

 العمل

 

% 

الاؾدثماعاث 

 اإلادلُت

67.280 99.22 5035015 74.83 866.563 92.11 

 2.95 27717 12.53 843.135 0.36 245 الكغاهت

الاؾدثماع ألاحىبي 

 اإلاباقغ

283 0.42 850613 12.64 74296 4.95 

ئحمالي الاؾدثماع 

 ألاحىبي اإلاباقغ

528 0.78 1693748 25.64 74269 7.98 

 100 940832 100 6728763 100 67.808 اإلاجمىع الػام

غ الاؾدثماع ىُت لخٍُى  اإلاهضع: الىوالت الَى

www.andi.dz 

http://www-izige-net/pid:7&sid:2
http://www.andi.dz/
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ألاحىبُت اإلاباقغة في زلم مىانب للكغل، خُث مً ًخطح مً زالٌ الجضٌو جىايؼ مؿاهمت الاؾدثماعاث 

ؼ ألاحىبُت 6708ئحمالي  صج مىفغة  1693748 مكغوع أي بما ٌػاصٌ 528اإلاباقغة بـ  مكغوع كضع غضص اإلاكاَع

اإلاُُت والتي كضعث  %وهي وؿبت مىسفًت ملاعهت بيؿبت الاؾدثماعاث7.98مىهب قغل أي بيؿبت  74269

ػىص طلً ئلى جىحه مػ92.11 ؼ في كُاع اإلادغوكاث %َو ظم الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة ئلى ئكامت اإلاكاَع

ؼ ئهجاػ  ، باإليافت ئلى(1)وججاهل اللُاغاث ألازغي  ؼ الاؾدثماع ألاحىبي أي مكاَع أن حؼء هام مً مكاَع

ؼ غلىص اإلافخاح في الُض(.  )مكاَع

 الاسدثماريت املبدث الثالث: الجهود املبذولت مً ػزف الجشائز لخدسين سياستها

جخمخؼ الجؼائغ بىثحر مً اإلاإهالث الخانت والػىانغ الخىافؿُت ججػلها مؿخلُبت أهبر كضع ممىً مً 

الخضفلاث الػاإلاُت الىاعصة مً الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ باإليافت ئلى الجهىص اإلابظولت التي مً قأنها أن حػمل 

 اجُجُاث صغم الاؾدثماع ألاحىبي في الجؼائغ.غلى زلم بِئت مىاؾبت حؿهم في ئهجاح ؾُاؾُاث واؾتر 

 املؼلب ألاول: املؤهالث الخاصت لتهيئت مىاخ الاسدثمار في الجشائز

جخمخؼ الجؼائغ بىثحر مً اإلالىماث واإلاإهالث الخانت والػىانغ الخىافؿُت التي جمىنها مً جىفحر اإلاىار 

مىكػها الجغغافي الظي ًخىؾِ بلضان اإلاغغب  الاؾدثماعي اإلاالئم والجاهب لغؤوؽ ألامىاٌ ألاحىبُت هدُجت

ِ ؾاخلي ًلضع بـ   (2)(2هم2381741هم، ومؿاخت قاؾػت )1200الػغبي، واإلاُل غلى بلضان أوعبا الغغبُت بكٍغ

هما جمخلً الجؼائغ زُا وافغا مً اإلاىاعص الُبُػُت أهمها اخخُاَي البتروٌ والغاػ اللظان ٌكىالن أهبر مهضع 

% مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي 34.7%مً اإلاىاػهت الػامت و22.4ص خُث جمثل مضازله للػملت الهػبت للبال 

ت الضولُت اإلاغجبت 2010% مً الهاصعاث غام 15و في مجاٌ الاخخُاَاث  17، وجدخل الجؼائغ في الؿاخت الُاكٍى

ئلى الثرواث اإلاػضهُت ، باإليافت (3)(2012الىفُُت وامخالهها لخاؾؼ أهبر اخخُاَي غالمي مً مىاعص الغاػ ؾىت )

ني بما جلضمه مً مىاص أولُت  ؼ كضعة الاكخهاص الَى خُث ًضزغ باَنها بمىاص هامت ومخىىغت حؿهم في حػٍؼ

ل والخهيُؼ والحضًض والفىؾفاث أما مؿاخت ألاعاض ي الؼعاغُت كضعث ؾىت  خىالي  2011للخدٍى

، وكضع غضص الػاملحن في كُاع الؼعاغت %مً مجمىع اإلاؿاخت ؤلاحمالُت للبالص3.15هىخاع أي وؿبت 8440500

% مً ئحمالي الىاجج اإلادلي 9% مً ئحمالي اإلاكخغلحن، وكضعث اللُمت اإلاًافت في اللُاع الؼعاعي بـ12

 .(4)(2012% مً الىمى الؿىىي ؾىت )10.3و

 شبكت املواصالث:-1

هم 112039ها خىالي جمخلً الجؼائغ بيُت جدخُت حؿاغض غلى َلب الاؾدثماع منها قبىت مً الُغق َىل

ت، وفُما ًخػلم  200هم مً الؿىً الحضًض منها 4200باإليافت ئلى  مدُت كُاع مسههت للػملُاث الخجاٍع

                                                                                 
الحيىمت في بىزىعؽ غبض الحمُض وبلػبُضي غاًضة غبحر، أزغ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ غلى ؾىق الػمل في الجؼائغ، اإلالخلى الضولي خٌى ئؾتراجُجُت -1 

ت، حامػت اإلاؿُلت اللًاء غلى البُالت وجدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت، ولُت الػلىم الاكخها  .16، م2015هىفمبر   15/16صًت والخجاٍع
2- Guide invertir en Algérie (Algérie : KPMG, 2014) P14, http://wwwkpmg.com/dz/fr/issuesandin (consulté le: 13/06/2015). 
 3- Les hydro coutures en Algérie : chiffres, clefs « trésor direction général (novembre 2013 ; P.P 1-2. 

 http://data/indicator/NV.AGR.TO, 75 اللُمت  اإلاًافت في كُاع الؼعاغت )أمً ئحمالي الىاجج اإلادلي( "البىً الضولي" )ص،ث( -4 

albankaldawlé.org. 

http://wwwkpmg.com/dz/fr/issuesandin
http://data/
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ا ومُىاءاث البتروٌ ئلى حاهب  11بالىلل الجىي والبدغي فُىحض بالجؼائغ خىالي   13مُاعا منها  35مُىاءا ججاٍع

ني.  مُاعا صولُا جخىػع مسخلف مىاَم اللُغ الَى

 شبكت الاجصاالث:-2

غ كُاع الاجهاالث والؿماح للخىام  ىُت مً جدٍغ ؾػذ الجؼائغ ئلى حشجُؼ الغكمُت في الهىاغت الَى

وألاحاهب باالؾدثماع في هظا اللُاع باغخباعه مً أهم الكغوٍ التي ًًػها اإلاؿدثمغ ألاحىبي في اجساط أي كغاع 

فغص ومؿخسضمي 100ليل  97.9مكتروي الهاجف الىلاٌ بـلالؾدثماع في أي صولت، هظا ما أصي ئلى اعجفاع غضص 

 .2015ملُىن ؾىت  19.4الاهترهذ ليل مجٌز 

 املوارد البشزيت:-3

خللذ الجؼائغ جلضما ملمىؾا هدى جدؿحن اإلاإقغاث الاحخماغُت وألاهضاف ؤلاهمائُت وفلا إلاإقغ الخىمُت 

ت اإلايكىعة مً كبل بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهمائي خُ صولت ؾىت  187مً أنل  93ث اخخلذ اإلاغجبت البكٍغ

ت  2014 أما باليؿبت ئلى الخػلُم فُػخبر  2013-2000% للفترة 0.95وبلغ مخىؾِ همى مإقغ الخىمُت البكٍغ

ً  16مجاهُا وئلؼامُا إلاً صون  ، هما 24و 15ؾىت في الجؼائغ خُث بلغ مػضٌ اللغاءة والىخابت إلاخىؾِ غمٍغ

ملابل  2013% ؾىت 18وما فىق خللذ ما وؿبخه  10ىُت إلادى ألامُت مً ؾً ويػذ الضولت اؾتراجُجُت َو

ا كضع بـ  2008% ؾىت 22 ً جسغحا ؾىٍى ملُىن َالب بالخػلُم الػالي  1.5هما غغفذ الجامػاث ومغاهؼ الخيٍى

ً زالٌ  287327و  .2015-2014متربها بمغاهؼ الخيٍى

 حجم السوق:-4

بمػضٌ همى  2014ملُىن وؿمت ؾىت  38.7باإلاؿتهلىحن ًلضع غضصهم بـ جمخلً الجؼائغ ؾىكا صازلُت هائلت 

ما ًجػل الاؾتهالن هبحرا للمىاص اإلاهىػت، ومىاص الخدًحر  (1)(2للفغص بالىم 16% وهثافت ؾياهُت جلضع بـ )2.07

الي وباليؿبت ئلى مخىؾِ الفغص مً الىاجج اإلادلي ؤلاحم 2014ملُاع صوالع ؾىت  1195ئط حؿخىعص ما كُمخه 

، هظا (2)(2014-2013% للفترة )8.4بمػضٌ همى  2014صوالع لػام  5910ئلى  1995صوالع غام 1500جدؿً مً 

ػخبر مإقغا مدفؼا لضزٌى الاؾدثماعاث ألاحىبُت.  ما ًضٌ غلى جدؿً اللضعة الكغائُت لألفغاص، َو

 املؤشزاث الاقخصادًت الكليت:-5

ت الؿىصاء التي جخمخؼ الجؼائغ باؾخلغاع اكخهاصي هدُجت الا  ؾخلغاع الؿُاس ي الظي حػِكه البالص بػض الػكٍغ

الث ؤلاعهاب زالٌ الػلض ألازحر مً اللغن اإلااض ي وئيافت ئلى جىامي غائضاث الىفِ،  غاهذ فيها الجؼائغ مً ٍو

وجخطح مالمذ هظا الاؾخلغاع مً زالٌ اإلاإقغاث الاكخهاص الىلي ئلى جدؿً هبحر فيها زالٌ فترة الضاع ؾخت 

 ُث سجل ما ًلي:خ

 باليسبت املئويت 2014-2007(: جؼور مؤشزاث ألاداء الاقخصادي للفترة 3-1حدول رقم )

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 البيان

 6.2 7.8 8.8 10.1 9.0 2.8 20.8 22محزان اإلاضفىغاث 

                                                                                 
ني لإلخهائُاث  2014حغغافُا الجؼائغ -1   .7(، م2014)الجؼائغ: الضًىان الَى
غ الاكخهاصي-2   .25، م2014الػغبي اإلاىخض  الخلٍغ
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PIB 

الحؿاب الجاعي 

PIB 

22.8 20.1 0.3 7.5 99 8.1 8 5.2 

اإلاضًىهُت 

 PIBالخاعحُت 

4.24 3.53 4.14 3.52 2.21 1.89 1.66 1.46 

اخخُاَي الهغف 

 )ملُاع صوالع(

11.2 143.1 148.9 126.9 162.2 193.9 197 197 

 10.6 9.8 11 10 9.9 10.3 10.2 11.3 مػضٌ البُالت

 4.5 3.3 8.9 4.5 3.9 5.8 4.8 3.7 الخطخم

الىاجج اإلادلي 

 ؤلاحمالي الحلُلي

3.4 2.4 1.6 3.6 2.8 3.3 2.8 4.1 

ني لإلخهائُاث )الجؼائغ(  اإلاهضع: الضًىان الَى

http://www.ons.dz.index.dzph 

ًدبحن مً زالٌ الجضٌو أن الجؼائغ جمىىذ مً جدؿحن ويػُتها اإلاالُت الخاعحُت مثمىت غلى مياؾب اؾخلغاع 

الاكخهاص الىلي، خُث خلم اإلاحزان اإلاضفىغاث فائًا مػخبرا ومخىانال هدُجت جدؿً أؾػاع اإلادغوكاث في 

امخضاص حؼء مً  2012ؾىت  198الؿىق الضولُت، ألامغ  الظي أصي ئلى جغاهم اخخُاَاث الهغف لخهل ئلى 

، أما 2008% مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ؾىت 20صًىنها الخاعحُت، هما سجل الحؿاب الجاعي فائًا فاق 

 2012% ؾىت 8.9فُما ًسو مػضٌ الخطخم فبػض الاؾخلغاع الظي غغفه لػضة ؾىىاث اعجفؼ لُبلغ طعوجه بـ 

وػاف الاكخهاصي اإلاىخهجت ألاحىع إلاسخلف اللُاغاث هدُجت اعجفاع مػضالث ؤلاهفاق الػمىمي لبرامج ؤلا

الاكخهاصًت ألامغ الظي أصي ئلى جضزل الؿُاؾت الىلضًت للؿُُغة غلُه لخىسفٌ مػضالجه لُهل ئلى 

فًال غً طلً فلض غغف مػضٌ البُالت جظبظبا في وؿبه، خُث بظلذ الحيىمت حهىصا مً  2013%ؾىت 3.3

، هما خلم مػضٌ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الحلُلي همىا مؿخمغا 2014%ؾىت 10.6أحل اخخىائها لخهل ئلى 

لُىػىـ غلى الاكخهاص الجؼائغي مً زالٌ ئَالق الضولت مجمىغت مً البرامج  2014% ؾىت 4.1ونل ئلى 

 التي جضغم الىمى الاكخهاصي.

 حهود الدولت في تهيئت مىاخ الاسدثمار في مجال العالقاث الدوليت إلاقليميت:-6

حل جدؿحن مىازها غلى اإلاؿخىي الضولي غبرث الجؼائغ غً خؿً هُتها وعغبتها باالهضماج في الاكخهاص مً أ

غاف واإلاخػللت بتركُت  الػالمي باهًمامها ئلى الخىخالث الاكخهاصًت وجىكُؼ الػضًض مً زىائُت مخػضصة ألَا

بي، هما ناصكذ غلى الػضًض مً الا جفاكُاث الضولُت اإلاخػللت بهُئاث وحشجُؼ الاؾدثماع وججىب الاػصواج الًٍغ

ت جضفم الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة ئليها  ل والًمان لالؾدثماعاث والخدىُم الضولي التي جىفل خٍغ الخمٍى

ت هؼاغاث الاؾدثماع، هُئت ألامم اإلاخدضة.  منها: الىوالت الضولُت لًمان الاؾدثماع، الاجفاكُت الضولُت لدؿٍى

 جؼور الاسدثمار ألاحىبي في الجشائز املؼلب الثاوي: معوقاث

http://www.ons.dz.index.dzph/
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للض ؾػذ الجؼائغ حاهضة في ؾبُل الىنٌى ئلى مػنى الاؾدثماع ألاحىبي الحلُلي صازل هُاكها الجغغافي، ومً 

ت بالػمل غلى ؾض الفجىاث والخللُو  أحل هُل هظا الهف ًُالب اإلاؿدثمغون ألاحاهب الؿلُاث الجؼائٍغ

 ًمىً أن هضعحها في: مً مػىكاث التي جدٌى صون طلً التي

I.:العزاقيل الؼبيعيت واملادًت 

 ئن مً أهم الػغاكُل التي جىاحهها أو حػاوي منها الجؼائغ هي الػغاكُل الُبُػُت واإلااصًت

ئن مً أهم الػغاكُل التي غغفها الاؾدثماع ألاحىبي في الجؼائغ هي مكيل الػلاع خُث  (العزاقيل الؼبيعيت:1

بػض ؤلاحغاء الخام للحُاػة غلى الػلاع هى أهم مإقغ في مؿاع اجساط كغاع الاؾدثماع ومً أحل طلً غملذ 

غ ؾىق الػلاع، فدؿب ووالت جغكُت وصغم الاؾدثماعاث فان الحهٌى غلى كُػ ت أعى الؿلُاث غلى جدٍغ

ً وطلً بؿبب جضزل الػضًض مً الهُئاث إلاىذ كغاع  غلاع في ؾبُل الاؾدثماع ٌكيل أهم كض ًىبل اإلاؿدثمٍغ

 اإلاىافلت غلى َلب خُاػة غلاع وهظه الهُئاث ممثلت في:

ت الػامت للبِئت والتهُئت.1 ت الػامت، وػاعة الضازلُت، اإلاضًٍغ  .  وػاعة الخجهحز، اإلاضًٍغ

غ الؿى2ً  الخانت بتركُت الػلاع. . ووالت جٍُى

ت اإلادلُت اإلاؿحرة للىائم أعاض ي البلضًت.3  . الىوالت الػلاٍع

ً غلى اإلاؿخىي الىالئي (CAPLI). ووالت 4 لهظه الىواالث ًجب أن جلضم  التي جخىلى الغص غلى َلباث اإلاؿدثمٍغ

ت مؼ ئبغاػ الُابؼ الخلني ليل كُػت أعى. ؼ الاؾدثماٍع  كائمت ألاعاض ي اإلاىحهت للمكاَع

: حكيل اإلاىظىمت اإلاهغفُت اإلادىع الغئِس ي إلوػاف اليكاٍ ؤلاهخاجي والىمى الاكخهاصي (العزاقيل املادًت2

ومً زم أنبدذ غملُت ئنالخها خخمُت ال بضًل لها وال وهي اإلادغن ألاؾاس ي الػصهاع عأي الاكخهاص في الػالم، 

مفغ منها باليؿبت للؿلُاث الػمىمُت، ال ًؼاٌ الىظام اإلاهغفي في الجؼائغ ًخمحز بمغاكبت صائمت للضولت اإلاالىت 

التي جفغى كغاعها غلى اإلاإؾؿت اإلاهغفُت، أما غً زضمت البىً اإلالضمت والتي حػخبر هالؾُىُت في الىكذ 

لت هىظام والػملُاث ألاحىبُتالغاهً و   .(1)جخُلب مضة ٍَى

 

II. :العزاقيل الاقخصادًت والسياسيت 

 ئن الػغاكُل الاكخهاصًت والؿُاؾُت هي الػغاكُل التي جيىن الؿبب الغئِس ي لُغص اإلاؿدثمغ ألاحىبي:

ت، هظا الترصص مب(العزاقيل الاقخصادًت1 ً ألاحاهب في اكخدام الؿىق الجؼائٍغ ني غلى جسىف : جغصص اإلاؿدثمٍغ

مىً  اججاه هظه الػغاكُل التي كض جفىق في حجمها أو هخائجها الخدفحزاث التي أكغتها الضولت في هظا اإلاجاٌ ٍو

 ؾغص أهم هظه اإلاػىكاث فُما ًلي:

ت - ت لًمان ؾغغت وفػالُت بػٌ ألاوكُت الخجاٍع ؾىء الؿحر الظي ًمحز بػٌ اإلاىاكف التي حػض يغوٍع

ت، فبالغغم مً أن خىالي ومثاٌ طلً ؾىء الؿحر وال % مً الؿلؼ 80خىظُم الظي ًمحز ول اإلاىاوئ الجؼائٍغ

ذ الؿلؼ ؾىاء ؾبب ؾىء الدؿُحر والخىظُم غلى مؿخىي  اإلاؿخىعصة جمغ غبر اإلاىاوئ ئال أن البِء الىبحر في حؿٍغ

                                                                                 
لُا، الػضص  -1   .7، م2006، 04بدلىج بىلػُض، مػىكاث الاؾدثماع في الجؼائغ، مجلت اكخهاصًاث قماٌ ئفٍغ
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ت وألاؾاؾُت اإلاىاوئ، ًًاف ئلى طلً غامل البحروكغاَُت، ول هظه الػىامل خالذ صون جىفحر الكغوٍ لًغوٍع

ت الحضًثت ت والاؾخحراصًت التي جخُلبها الخباصالث الخجاٍع  .(1)لًمان ؾغغت الػملُاث الخهضًٍغ

: هما هى مػلىم لضي الجمُؼ الىمى الاكخهاصي وجدلُم الخىمُت الكاملت أمغان (العزاقيل السياسيت2

، زانت وان جضفل اث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ مً مغهىهان بمضي اؾخلغاع الىيػُت ألامىُت والؿُاؾُت للضٌو

قغواث مخػضصة الجيؿُاث ال ًيىن هبحرا ئال بخىفحر غلل أؾاس ي هى الاؾخلغاع ألامني والؿُاس ي، خُث ال 

:ً  ًمىىىا ئهياع صوع هظا ألازحر في مػاصلت حلب الاؾدثماع ولهظا ؾيخػغى لهظًً ألامٍغ

وأًًا  1988تي حػىص بضوعها ألاولى ئلى أخضار أهخىبغ : حػاوي الجؼائغ مً ألاػمت الحاصة الأ( الوطع ألامني

، والتي واهذ لها 2006، زم جلتها أخضار أزغي ومإزغا أخضار غحن نالح لؿىت 2013أخضار جُلىخىعًٍ ؾىت 

حن ؤلاكلُمي والضولي، هظه ألاوياع ألامىُت في الجؼائغ  آزاع وزُمت وحؿببذ في ئفؿاص نىعة الجؼائغ غلى اإلاؿخٍى

 اعها بمثابت غائم أؾاس ي لالؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ زانت.ًمىً اغخب

: مغث الجؼائغ بالػضًض مً الايُغاباث وظغوف ؾُاؾُت نػبت في فترة ب( عدم الاسخقزار السياس ي

الدؿػُىاث حػلذ الجؼائغ جدخل اإلاغجبت الؿابػت مً خُث زُىعة الاؾدثماع، فػضم الاؾخلغاع للُاكم 

اعاث ط اث اإلاىانب التي لها نلت مباقغة بمغاهؼ اجساط اللغاعاث اإلاخػللت باالؾدثماع هأزظ الحيىمي أو ختى ؤلَا

ً ألاحاهب زم ًأحي هظا اإلاؿدثمغ فُجض  غلى ؾبُل اإلاثاٌ خيىمت كُػذ أقىاَا في الخفاوى مؼ اإلاؿدثمٍغ

غ الاؾدثماع  ىُت لخٍُى جض ئَاعاث أزغي جدىم الىوالت الَى اكم حضًض ٍو وهظه  (ANDI)عئِـ خيىمت آزغ َو

ً خٌى وحىص خالت غضم الاؾخلغاع ب في هفىؽ اإلاؿدثمٍغ  .(2)الخغُحراث في الؿىق جضزل الكً والٍغ

 املؼلب الثالث: آفاق الاسدثمار ألاحىبي املباشز في الجشائز

ئن آلافاق اإلاؿخلبلُت لالؾدثماع في الجؼائغ مغجبُت بمضي هجاح غملُتي ئًجاص الظغوف اإلاالئمت لخدلُم 

ؼ الثلت بحن الجؼائغ واإلاخػاملحن ألاحاهب، وهظا ال ًيىن ئال ئطا هغؾذ  جضفلاث الاؾدثماع زم جضغُمه وحػٍؼ

ت ول حهىصها إلػالت اإلاػىكاث التي طهغهاها ؾابلا والتي جلف هداحؼ أمام هجاح الؿُاؾت،  الؿلُاث الجؼائٍغ

فُجب اجساط ول الخضابحر الالػمت إلهجاح الاؾدثماع ألاحىبي في الجؼائغ، زانت أم هظه ألازحرة جمثل مىعصا هاما 

باليؿبت للمخػاملحن ألاحاهب، ومً أهم آلالُاث التي مً قأنها أن حػمل غلى زلم بِئت مىاؾبت حؿهم في ئهجاح 

 ُاث ما ًلي:ؾُاؾاث واؾتراجُج

 إرساء مبادئ إلادارة الزشيدة:-1

ت اإلاالئمت مً زالٌ اللًاء غلى البحروكغاَُت والخػهب اإلاغافم إلاسخلف  وطلً بخىفحر البِئت ؤلاصاٍع

ؼ مىذ الترازُو الالػمت للمكغوغاث  ؤلاحغاءاث الحيىمُت وقتى نىع الفؿاص وفغى ؾُاصة اللاهىن، وحؿَغ

                                                                                 
غغبُت، نالح مفخاح وصالٌ بً ؾمُت، واكؼ جدضًاث الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة في الضٌو الىامُت، صعاؾت خالت الجؼائغ، مجلت بدىر اكخهاصًت  -1 

 .125، م 2008، 4الػضص 
في: مغحؼ ؾابم، م-2   .170مدمض ٍع
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ت وئنضاع الخأقحراث ذ، مؼ حكىُل مداهم مخسههت للفهل في كًاًا الاؾدثماع وخلىق  الاؾدثماٍع والخهاٍع

ت  .(1)اإلالىُت الفىٍغ

 العمل على تهيئت البيئت الاسدثماريت املىاسبت لدشجيع الاسدثماراث ألاحىبيت:-2

خُلب طلً جدلُم الاؾخلغاع في البِئت الاكخهاصًت بما حكخمل غلُه مً اؾخلغاع الؿُاؾاث الاكخهاصًت،  ٍو

اث وويىح الحلىق والىاحباث مً  جدلُم الاؾخلغاع في البِئت الؿُاؾُت والاحخماغُت مً زالٌ جىفحر الحٍغ

الىاخُت الؿُاؾُت وجىامي ا ئصعان بأهمُت مغصوصًت غملُاث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ مً الىاخُت الاحخماغُت، 

بت بكيل غا ػاث اإلاالُت والًٍغ م، هما ًيبغي أن جيىن هظه اللىاهحن جدلُم الاؾخلغاع في بِئت الدكَغ

ً والؿلُاث  وؤلاحغاءاث واضحت ومؿخلغة، فالكفافُت حؿمذ بسلم مىار حؿىصه الثلت بحن اإلاؿدثمٍغ

 .(2)الػمىمُت

 جثمين الثرواث واملوارد الاقخصادًت وحشجيع الصادراث خارج قؼاع املدزوقاث:-3

لها، وهى ق يىن طلً بخدفحز وحشجُؼ اؾخغاللها وجدٍى ت والؿُاخت والهىاغاث ٍو أن الهىاغت البتروهُماٍو

الخللُضًت والهُض البدغي وهي كُاغاث مىلضة للثروة ومىانب الكغل وئخضار ناصعاث زاعج اإلادغوكاث 

التي لها صوع باعػ في الخجاعة الخاعحُت، فمً زالٌ صغمها الفػلي بخدلُم ا ئحغاءاث البحروكغاَُت وئػالت 

جُا بمىاعص مالُت زاعحُت الػلباث مً أمامها وويؼ ج مىً أن ًجؿض جضٍع دفحزاث حبائُت ومالُت مالئمت ٍو

 .(3)بضًلت للمدغوكاث

 حعشيش الاهفخاح الخجاري والاهدماج في الاقخصاد الوػني:-4

ت جىافؿُت  الخجاعة الخاعحُت مً زالٌ حشجُؼ  جىػلزلم ؾُاؾاث اهفخاخُت طاث وحهت جهضًٍغ

ؼ الهاصعاث، وزلم ؾُاؾاث الىلض ألا  ل واهخلاٌ ألاعباح وعؤوؽ ألامىاٌ، وحؿَغ ت جمٍى حىبي، وهظلً خٍغ

غ الىظام الاكخهاصي، زفٌ صوع الضولت، ومىانلت بغامج زىنهت مإؾؿاث اللُاع الػام  غهغهت وجدٍغ

فت الجمغهُت. ض مً ؤلانالخاث في هُيل الخػٍغ  والخعجُل لالهًمام ئلى اإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة واإلاٍؼ

 

 

 

 

 الخاجمت:

جُىعا ملحىظا في جضفلاث الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة  2006/2016قهضث الجؼائغ زالٌ الفترة 

ػىص طلً ئلى جدؿً مىار وبِئت ألاغماٌ وجُىع أصاء بػٌ اإلاإقغاث الاكخهاصًت، هظا فًال غً جُىع  َو

 البِئت اللاهىهُت واإلاإؾؿاجُت اإلاىظمت لالؾدثماع.

                                                                                 
غ مىار الاؾدثماع ألاحىبي اإلا -1  باقغ في الجؼائغ، وعكت كضمذ ئلى اإلاإجمغ الػلمي الخاؾؼ خٌى الىيؼ ؾىالم نالح الضًً، ئَاع غلمي ملترح لخٍُى

 .12الاكخهاصي الػغبي وزُاعاث اإلاؿخلبل، م
ا غلي خؿً الىعكلي، مدضصاث همى الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ، وعكت كضمذ ئلى اإلاهضع هفؿه، م -2   .192-191زٍغ
ا غلي خؿً الىعكلي، مغحؼ ؾابم، م -3   .25زٍغ
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ماع في الجؼائغ وؿبت إلادضصاث اإلالاعبت ًمىً اللٌى أن مىار الاؾدثماع في الجؼائغ وبىاءا غلى صعاؾت بِئت الاؾدث

ٌؿخىفي لخلً اإلادضصاث غحر أن جأزحرها ًبلى مخفاوث، خُث وؿخسلو مً زالٌ الضعاؾت أن مؼاًا اإلاىكؼ 

ل وطلً غلى اغخباع أن الجؼائ غ جدخل مىكػا واإلالىُت جلػب صوع هبحر في حظب الاؾدثماع ملاعهت بمؼاًا الخضٍو

حغغافُا مخمحزا وزغواث َبُػُت هائلت، باإليافت ئلى جدؿً أصائها في اإلاإقغاث الاكخهاصًت اليلُت وجدؿحن 

ل فالجؼائغ ال ػالذ حػاوي مً الػضًض مً الهػىباث  جغجُبها في بػٌ اإلاإقغاث الىىغُت أما باليؿبت إلاؼاًا الخضٍو

لىُت واإلاؿدثمغ ألاحىبي بالغغم مً الجهىص التي جبظلها الضولت زانت غلى اإلاؿخىي الػالمي مً خُث خماًت اإلا

اع.  في هظا ؤلَا



                                                                                                     الخاتمة العامة     
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 الخاتمة 

ألاجىبيت املباشسة لم جسق  زاثاالاطدثمفي الجصائس إال أن  الاطدثماز زغم الجهىد املبرولت لخدظين مىار 

املظخىي املطلىب الري كان مخىكعا مً وزاء الخىطع في مىع الحىافص والدظهيالث للمظدثمسيً، وذلك 

زؤوض ألامىال، أهمها ضعف فعاليت الىظام املالي. ًفعل ثلل  اوظيابلجملت مً العىائم أمام عمليت 

إلاجساءاث واملعامالث املصسفيت، وضعف أداء بىزصت الجصائس ، ضعف مىكع الجصائس في مؤشساث 

دازي في كل املصالح د وثلل الجهاش إلا اال اللطاع املىاشي ومظخىياث الفظ اهدشاز الحكم الساشد هديجت 

ها املظدثمس بظبب حعميم البيروكساطيت والسشىة،وكرا مشكل العلاز وعدم التي ًخعامل مع وألاجهصة

 التي جصزس بها الجصائس. الاطدثمازيتللفسص  أكثر الترويج 

، وبغيت جطىيس املىار الاطدثمازي في الجصائس، ليصبذ واطخيخاجاثوفي ضىء ما جىصلىا إليه مً هخائج 

 لالطدثمازاث ألاجىبيت املباشسة، فئهىا هىص ي باآلحي: جرباأكثر 

على الىطائل الخكىىلىجيت الحدًثت لضمان  والاعخمادأهميت جطىيس كفاءة الجهاش املالي واملصسفي  -

 جىفير الخمىيل الالشم للمشازيع الاطدثمازيت على أطع الجدوي الاكخصادًت.

سيبيت املالئمت لدشجيع وجسكيت الاطدثماز الهىدطت الض ىجطبيم هظام ضسيبي عصسي والاعخماد عل -

عاال ويدلم ميزة فأو الحافص مىخجا و  إلاعفاءالتي ًكىن فيها  وألاوشطتمً زالل جددًد املجالث 

 خليليت للمظدثمسيً وال ًكلف جكلفت مبالغا فيها لخصيىت الدولت.

زفع مظخىياث الاطدثماز في عمليت إلاصالح الاكخصادي والاجخماعي، وإصالح أطىاق العمل و  -

الخعليم والخدزيب وإلادازة للخسلص مً الفظاد وجىفير مديط أعمال شغاف وخال مً البيروكساطيت 

 والسشىة.
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 املراجع و املصادر قائمت 

 :الكخب-1

 الاكخصادًت البيئت في املباشز وغير املباشز ألاحىبي الاضدثمار محدداث محمد، هللا حطب أميرة -

 .2003، لبىان ،1والخىسيع، ط اليشز دار العزبيت،

 مذكزة العزبي، الاكخصادي الخكامل جحليم في ومطاهمتها البيييت العزبيت الاضدثمار ضهام، بجاويت -

 .2005الجشائز، حامعت ، الدطيير علىم في املاحطخير شهادة هيل مخطلباث ضمً ملدمت

 في العمل ضىق  على املباشز ألاحىبي الاضدثمار أثز عبير، عاًدة وبلعبيدي الحميد عبد بىخىرص -

 املطخدامت، الخىميت وجحليم البطالت على اللضاء في الحكىمت اضتراجيجيت حىل  الدولي امللخلى الجشائز،

 2015  هىفمبر 15/16 املطيلت حامعت والخجاريت، الاكخصادًت العلىم كليت

 طزابلظ، العليا، الدراضاث أكادًميت الدوليت، الاكخصادًت العالكاث في دراضاث: الجميلي حميد -

  .2005ليبيا،

   :الرسائل الجامعيت-2

 ألاردن، الزاًت، دار ألاولى، الطبعت الاكخصادًت، الخىميت على وأثزه الاضدثمار حشجيع مىصىري، سيً -

 .2012 عمان،

 .2003ألاردن،  الشمظ، عين مكخبت املاليت، ألاوراق في الاضدثمار عبيد، جىفيم ضعيد -

 دكخىرة شهادة لىيل ملدمت رضالت الجشائز، في املباشز ألاحىبي الاضدثمار مىاخ جلييم ًحيى ضعيدي -

 ،مصز، الجشائز) ملارهت دراضت مع العزبيت الدول  في ألاحىبي الاضدثمار أهميت فضيل، فارص ف دولت

 -  الطعىدًت.

 ،" الاكخصادًت العلىم مجلت آفاق واكع الجشائز في املباشز ألاحىبي الاضدثمار"ادسعخيب،  شلزس  -

 حامعت

 ،2002-1990الطىدان في الصىاعي اللطاع على املباشز ألاحىبي الاضدثمار أثز أبكز، محمد صدًم -

 .2004 إلاضالميت، رمان أمد حامعت ماحطخير، رضالت

 .2003 مصز، ،2ط الجامعيت، الدار معاصزة، اكخصادًت وكضاًا العىملت عمز، صلز -

  - .2006 عمان، الكبيرة، دار ، الدولي الاكخصاد شزار، أبى الفخاح عبد علي -
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 اللاهزة، إلادارة، لخىميت العزبيت املىظمت العزبي، الخعاون  ومطخلبل العزبيت الاضدثماراث لطفي، علي -

 .2009، مصز

لليشز  الىفائظ دار إلاضالمي، الفلز في وضىابطه أحكامه، الاضدثمار ضاجى، مصطفى كطب -

 .2015ألاردن، والخىسيع،

 ضىت.  بدون  واليشز، للدراضاث العزبيت املؤضطت بيروث، الاكخصادي، اللامىص عليه، بخير محمد -

 .2008الجشائز،  مبكزة، 08خيصزأحمد محمد -

  اللاهىن  في املاحطخير مذكزة  أوراضكىم، حالت دراضت الجشائز، في ألاحىبي الاضدثمار ضارة، محمد -

 .2010-2009 كطىطيىت، حامعت ، ألاعمال جخصص

 الاكخصاد ضىء في إلاضالميت الدول  في املباشز ألاحىبي الاضدثمار" هللا، عبد العشيش عبد محمد -

 .2006ألاردن، الىفائظ دار ،1ط ،"إلاضالمي

 2003ألاردن، عمان، ألاولى، الطبعت الصفاء، دار ،"املاليت وألاضىاق الاضدثمار" معزوف، هىشيار -

 (:املجالث)ألاوراق البحثيت--3

 ، إفزيليا شمال اكخصادًاث مجلت/ ألاحىبي الخاص الاضدثمار حىافش عليان، هذًز ضزيز، أو مىىر  -

 .2004الثاوي، العدد الجشائز،

 .2006 ،04 العدد إفزيليا، شمال اكخصادًاث مجلت الجشائز، في الاضدثمار معىكاث بىلعيد، بحلىج -

 ألاحىبي، الاضدثمار جىميت في ودوره الجشائز في العلار أسمت كاهت، بً إضماعيل محبىب، حمىدة بً -

 الخامظ. العدد وركلت، حامعت الباحث، مجلت

 الىاميت، الدول  في املباشزة ألاحىبيت الاضدثماراث جحدًاث واكع ضميت، بً ودالل مفخاح صالح -

  .2008 ،4 العدد عزبيت، اكخصادًت بحىث مجلت الجشائز، حالت دراضت

 الجشائز، في املباشز ألاحىبي الاضدثمار حذب في جفعيلها وضبل الضزيبيت الحىافش أثز محمد، طلبي -

 الطادص. العدد إفزيليا، شمال اكخصادًاث مجلت

  .2004 إلاضكىدريت الجامعت شباب مؤضطت العزبي الخيطيم و الدولي الاضدثمار الىجار فزيد -

  ،12 العدد وإداريت، اكخصادًت أبحاث مجلت جحليليت، دراضت العامليت، املاليت ألاسمت جداعياث ظل في -

 ضمان بيشزة الاضدثمار ضمان وشزة الصادراث وائخمان الاضدثماراث لضمان املؤضطت العزبيت -

 الجغزافي الخىسيع حطب العزبيت الدول  في ألاحىبي الاضدثمار خاص، عدد الفصليت، الاضدثمار

 العاملت. والشزكاث
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 .2016 العزبيت، للدول  الاضدثماري  املىاخ الصادراث، وائخمان الاضدثمار لضمان العزبيت املؤضطت -

 .2010 الجشائز في الاضدثمار ملىاخ جحليليت دراضت حطين، بً هاجي -

 مجلت والعىائم، الحىافش بين الجشائز، في الاضدثمار مىاخ واكع كىيدًزي، محمد ضعيدي، وصاف -

 الاكخصادًت، العلىم ي2008الثامً العدد الجشائز ضطيف، حامعت الدطيير، وعلىم الاكخصادًت العلىم

 2007-2006 كطىطيىت حامعت

 العلىم مجلت الجشائز، حالت الىطني، الاكخصاد على املباشز ألاحىبي الاضدثمار أثز رشيد، ًىضفي -

 .2005 الجشائز، ضطيف، الخامظ، العدد الدطيير، وعلىم الاكخصادًت

 :الخقارير-   4

 املباشر ألاجنبي الاسدثمار حعزيز الخغير، الخعجيل قنواث مداخلت ظريفت، سالًكيت أمال، إبراهيم

 حالت دراست املؤسساث، على وأثرها الخمويل سياساث حول  الدولي امللخقى للخنميت، مفخاح هو

 2006 هوفمبر 22-21 بسكرة، الناميت، والدول  الجزائر

 .2014 املوحد العربي الاقخصادي الخقرير

 2014 لإلحصائياث الوطني الدًوان: الجزائر) 2014 الجزائر جغرافيا

 الدراساث معهد  الناميت الدول  على املباشر ألاجنبي الاسدثمار خصائص بعع كريم،  علي حسن

 .1986العاشر، أركويذ مؤثر إلاطافيت،

 ورقت الجزائر، في املباشر ألاجنبي الاسدثمار مناخ لخطوير مقترح علمي إطار الدًن، صالح سوالم

 ..املسخقبل وخياراث العربي الاقخصادي الوطع حول  الخاسع العلمي املؤجمر إلى قدمذ

 .1975 فبراًر، القاهرة، ألاجنبيت، والاسدثماراث الاقخصادًت الخنميت موس ى، فؤاد

 السودان على املباشر ألاجنبي الاسدثمار أثر املغيم، عيس ى محمد كمال

 الدوليت اجفاقياث عدد حول  مؤشراث الصادراث، وائخمان الاسدثمار لظمان العربيت املؤسست

 الكوي  ،2013 نهاًت حتى العربيت
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 :املراسيمالقواهين و  -5

 2006 جوان 15 في املؤرخ 08-06 ألامر

 47 العدد الرسميت، الجريدة الاسدثمار، بخطوير املخعلق 2001 أوث 20 في املؤرخ 01-03 ألامر

 الرسميت، الجريدة الاسدثماراث، قاهون  ًخظمن 1963 جويليت 26 في الصادر 277-63 رقم قاهون 

 .1993 أوث 2 املوافق ،53 العدد

 الرسميت، الجريدة الاسدثمار، قاهون  املخظمن 1966 جوان 15 في املؤرخ 284-66 رقم القاهون 

 ..1966سبخمبر17 ،80 العدد

 .1982أوث 28 في املؤرخ 13-82 القاهون 

 .01-88 قاهون  05 املادة 04-88 قاهون -

 .16،1990 رقم الرسميت الجريدة والقرض، بالنقد املخعلق 10-90 القاهون 

 . 2 املادة 03-90 رقم هظام 186 185 184 املواد10-90 رقم قاهون 

 الجريدة الاسدثماراث بترقيت املخعلق 1993 أكخوبر 05 في الصادر 12-93 رقم الدشريعي املرسوم

 .64العدد الرسميت،

 الاسدثمار. بترقيت املخعلق 1993 أكخوبر في املؤرخ 93-12 الدشريعي املرسوم

 مواقع ألاهترهذ:-6

  htt p// :www.ocde.arg.wviguer de 03/04/2018. 

    htt p // :www.ctubuddd- jecrar.com wviguer de 03/04/2018 

   Kahm(ph) Invertissaient en cyclope die dallez de dvont Inlerationiol,p19 

P14http://wwwkpmg.com/dz/fr/issuesandin (consulté le: 13/06/2015). 

Les hydro coutures en Algérie : chiffres, clefs « trésor direction général (novembre 

2013 ; P 



 :امللخص

 

على الدول املضيفت و  اوعكاساجهألاحىبي املباشس و  الاسدثماز من خالل هرا البحث جطسكىا إلى مفهىم 

ضماهاث امللدمت لاملسدثمسة و كرلك إلى واكعه في الجصائس، و ما جبع ذلك من جطىزاث في السياست الضسيبيت 

من أحل جكييف اكخصادها بما يخماش ى و اكخصاد ملسدثمسين لألحاهب كل هره الجهىد التي جلىم بها الجصائس 

السىق من خالل إعطاء ديىاميكيت حديدة لللطاع الخاص و إعادة الىظس في أساليب و أهماط إلاهخاج و حعميم 

إصالحاث املىظىمت الدشسيعيت و اللاهىهيت ثم عسحىا على أهم العساكيل التي يىاحهها املسدثمسين ألاحاهب و 

 سة على حلبه، ثم جطسكىا أيضا إلى مفهىم الخىميت الاكخصاديت حيث كمىا بدزاست جحليليتكرلك العىامل املؤث

لحالت الجصائس و معسفت مدي دوز الاسدثماز ألاحىبي املباشس في جحسيك عجلت الخىميت الاكخصاديت و بىاءا على 

دثماز ألاحىبي الىازد إلى هرا خسحىا بمجمىعت من الاكتراحاث التي كد حساهم في جحسين و شيادة جدفلاث الاس

 الجصائس. 

 : الخىميت الاكخصاديت، الىمى.الكلمات املفتاحية


