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يهللأشكر ة هذهمتامالٕ وفقينا ٔطرو .ا

ٔسانـــــوالعرفكرالشبفائقدمـــــٔتق ٔسلـــــــالفاضاذـــــل كاذـــــــا :ورـــا

يحبیح عبد القادر يل ا ل  اته القمية،مل یب ٕاىلٔدتاليتالهادفةوانتقاداتهبتو

ةهذهٕاخراج ٔطرو هنايئوشلكهاصورهتايفا .ا

دٔنينكام دةیديلقدممنلكٕاىللشكرمدینانفيسٔ قریبمنوالعوناملسا

.بعیدمنٔو

ٔشكرمه الشكرجزیلف



-2015)الراهنةالعامليةالتطوراتظليفالتنميةحتدياتواجلزائريفاالستثماراتمتويلسياسةالفهرس  1988)

3

01قائمة الجداول

02قائمة األشكال

03الفهرس

10العامةالمقدمة

12البحثإشكالية

13فرضيات البحث 

13البحثأمهية

14هدف البحث

15منهجية البحث 

16الدراسات السابقة

19في الجزائرالستثمـارا: األولالفصل 

20متهيد

21ي الفكـر االقتصـادي  االستثمـار فـ: المبحـث  األول 

21مفاهيم عامة لالستثمار : أوال 

27نظريات االستثمار : ثانيا 

49تطور حجم االستثمار في الجزائر : المبحث الثاني 

49حتليل واقع االستثمار يف اجلزائر: أوال



-2015)الراهنةالعامليةالتطوراتظليفالتنميةحتدياتواجلزائريفاالستثماراتمتويلسياسةالفهرس  1988)

4

60تطور اإلطار املؤسسايت لالستثمار: ثانيا 

64اخ االستثمار في الجزائر تحليل من:المبحث الثالث 

64حتليل مكونات املناخ االقتصادي ملناخ االستثمار:أوال

68تقييم مناخ االستثمار األجنيب يف اجلزائر : ثانيا 

71:ظروف تأسيس  األعمال يف اجلزائر : ثالثا 

81.قات االستثمار في الجزائرو مع: المبحث الرابع 

81.التشريعيةالعوائق اإلدارية و : أوال 

87.عوائق مرتبطة بالوضعية األمنية واالجتماعية: ثالثا

90األولالفصل خالصة

91مصادر تمويل االستثمارالفصل الثاني

92متهيد

93التمويل فـي الفكـر االقتصـادي  : المبحـث  األول 

93مفاهيم عامة للتمويل: أوال 

95أنواع التمويل : اثاني

98التمويلأسس:اثالث

105.وضماناتهالتمويللنوعاحملددةالعوامل:رابعا



-2015)الراهنةالعامليةالتطوراتظليفالتنميةحتدياتواجلزائريفاالستثماراتمتويلسياسةالفهرس  1988)

5

112التمويلمصادر:الثانيالمبحث

112املصادر الداخلية :أوال

130املصادر اخلارجية : ثانيا 

137الموازنة العامة للدولة : المبحث الثالث 

137تطور املوازنة العامة للدولة : أوال 

141تطور عجز امليزانية : انيا ث

143:إدارتهاوطرقبالتمويلالمرتبطةالمخاطر:الرابعالمبحث

144بالتمويلاملرتبطةاملخاطر:أوال

148املخاطرإدارة:ثانيا

152الثاينالفصلخالصة

التنمية مصادر تمويل االستثمارات في الجزائر و تحديات :الفصل الثالث
ديةاالقتصا

153

154متهيد

155االقتصاديةالتنميةحولأساسيات:المبحث األول

155االقتصاديةالتنميةحولعامةمفاهيم:أوال

161نظريات التنمية االقتصادية :ثانيا 

168.االقتصاديةالتنميةمناذج:ثالثا 



-2015)الراهنةالعامليةالتطوراتظليفالتنميةحتدياتواجلزائريفاالستثماراتمتويلسياسةالفهرس  1988)

6

173.االقتصاديةالتنميةعقبات:رابعا

175التنميةالمصرفي في تمويل همة  القطاعمسا:الثاني المبحث

175للمصارفالدور التنموي:أوال

178اجلزائر يفاملصريفالتمويلمصادر:ثانيا

183التمويل املصريف طرق:ثالثا

184مساهمة الموارد الداخلية و الخارجية في التمويل :المبحث الثالث

185.اٌحملليةاملوارد:أوال

187املوارد اخلارجية: ثانيا 

195المالية في التمويل السوقمساهمة:الرابعالمبحث

196مفاهيم حول السوق املالية: أوال 

198.االقتصاديةالتنميةيفاملاليةالسوقدور:ثانيا

200.اجلزائريةاملاليةالسوق:ثالثا

206ية ببورصة اجلزائر   جتربة الشركات املصدرة لألوراق املال: رابعا

213الثالث الفصلخالصة



-2015)الراهنةالعامليةالتطوراتظليفالتنميةحتدياتواجلزائريفاالستثماراتمتويلسياسةالفهرس  1988)

7

االستثمارات على دراسة قياسية تحليلية لتأثير سياسات تمويل: الفصل الرابع 

2015)-(1988التنمية االقتصادية بالجزائر في الفترة 

214

215متهيد

216) .2015-1988(ئر في الفترة تحليل بعض مؤشرات التنمية االقتصادية في الجزا: المبحث األول 

216املؤشرات االقتصادية حتليل : أوال 

225املؤشرات االجتماعية حتليل : ثانيا 

228املؤشرات النقدية حتليل : ثالثا 

233االقتصاديللقياسالنظريالتحليل:الثانيالمبحث

234االختبارات املرتبطة باجلذور األحادية : أوال 

240اختبار ديكي فيلر:نيا ثا

The Philips-Perron243اختبار فيليب بريون: ثالثا 

244التكامل املشرتك:رابعا 

التنمية بعض أدوات تمويل االستثمارات بالجزائر فيمساهمة: النموذج األول :الثالثالمبحث
االقتصادية

254

254راسةالديفاملستخدمالنموذجوتعريفحتديد: أوال 

257النموذجواختبارتقديريفاملستعملةالطريقة:ثانيا 

259نتائج تقدير النموذج القياسي: ثالثا 



-2015)الراهنةالعامليةالتطوراتظليفالتنميةحتدياتواجلزائريفاالستثماراتمتويلسياسةالفهرس  1988)

8

260نتائج تقدير النموذج القياسي: رابعا 

تأثير اإلنفاق الحكومي على بعض مؤشرات التنمية االقتصادية في : النموذج الثاني :المبحث الرابع 
الجزائر

262

263حتديد متغريات النموذج : أوال 

264النموذجمتغرياتعلىاألحاديةاجلذوراختباراتتطبيق:ثانيا 

270الذايتاالحندارأشعةمنوذجتقدير:اثالث

276خالصة الفصل الرابع

279الخاتمة العامة

291قائمة المراجع

314المالحق

318الملخص



2

قائمة األشكال

الصفحةالشكلعنوان الرقم
36منحىن الطلب االستثماري01
65(2001-2015)إمجايل الناتج الداخلي 02
99املباشرالتمويلقنوات03
102قنوات التمويل غري املباشر04
182تطور الودائع بالدينار و القرض الداخلي للمصارف05
ا يف06 192اجلزائر يف إطار االستثمار احمللي و االستثمار األجنيب عدد املشاريع املصرح 

193)نفس الفرتة(توزيع مشاريع االستثمار األجنيب يف اجلزائر حسب الدول 07
207)2011-2000(تطور الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر خالل 08
209)2011-2000(تطور نسبة رأس مال السوق يف بورصة اجلزائر خالل 09
211)2015-2000(يوضح مؤشرات بورصة اجلزائر من 10
211)2015-2000(تطور حجم التداول يف بورصة اجلزائر خالل 11
212(2008-2015)مؤشرات بورصة اجلزائرتطور12
215الداخليالناتجإمجايل13
216القطاعاتحسبواملتوسطةالصغريةاملؤسساتتوزيع14
218:قطاع الزراعة و الغابات و الصيد البحري منو15
STPP:220فيهامباوالريالعموميةواألشغالقطاع  البناءمنو16
224الداخليإمجايل الناتجمنويفاحملروقاتقطاعمسامهة17
225العملسوقمؤشرات18
228لكربىاواجلزائرالوطين:االستهالكعنداألسعارلتضخمالسنوياملتوسط19
230صرفلسعرالشهريةاملتوسطاتتطور20
258).2015-1988(متغريات الدراسة خالل الفرتة 21



1

الجداولقائمة 

الصفحةعنوان الجدولالرقم
2010/201458النمو توطيدلربنامجالقطاعيالتوزيع01
63.اهليئات واإلدارات املوجودة داخل كل شباك وحيد مركزي 02
201564- 2001تطور بعض املؤشرات االقتصادية للجزائر خالل الفرتة 03
201568سنة السياسات االقتصادية ملناخ االستثمار يف اجلزائريوضح املؤشر املركب ملكونات 04
70)2012(يوضح الوضعية التنافسية للجزائر وتونس واملغرب 05
201571يوضح مؤشر التأسيس القانوين لألعمال يف اجلزائر وتونس واملغرب 06
72)2012(املغرب يف عدد من املؤشرات الدولية املختارة ،تونس،ترتيب اجلزائر07
77)2015(يوضح مؤشر تقومي املخاطر القطرية 08
2015:89يلخص ترتيب اجلزائر يف مجيع املؤشرات املذكورة يف الفصل األول لسنة 09
معة لدى املصارف العمومية مبا يف ذلك صندوق التوفري و االحتياط10 179تطور املوارد ا
181:واخلاصة توزيع القروض حسب البنوك العامة 11
189)2015-1997(معدل تطور الصادرات اجلزائرية 12
ا يف اجلزائر يف إطار الشراكة مع الدول األجنبية 13 191)2015إىل1993من (توزيع املشروعات املصرح 
ا يف اجلزائر يف إطار االستثمار احمللي و االستثمار األجنيب 14 191:عدد املشاريع املصرح 
2000/2015206مؤشر عدد الشركات املدرجة يف البورصة اجلزائر خالل الفرتة15
2015206عدد الشركات املدرجة يف البورصة اجلزائر خالل سنة 16
2009208- 2000تطور نسبة رأس املال السوق يف بورصة اجلزائر خالل الفرتة17
210)2015-2000(تطور حجم التداول يف بورصة اجلزائر18
224%)من إمجايل القوى العاملة(بطالة، إمجايل 19
227)سنويا(% التضخم، األسعار اليت يدفعها املستهلكون 20

257:نتائج اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية21

260)من إمجايل الناتج احمللي(% إمجايل اإلنفاق الوطين 22

p268حتديددرجةالتأخري23



10

المقدمة

تواجه الدول النامية عدة حتديات تنموية اقتصادية واجتماعية، وتريد أن ترسم لنفسها 

ا أن خترجها من مأزق وكابوس التخلف، وبالتايل حتاول أن تلحق  إسرتاتيجية تنموية، من شأ

بركب الدول الصناعية املتقدمة إّال أّن مشكلة رئيسية تعيقها عن حتقيق أهدافها، اليت تتمثل يف

.ندرة املوارد االقتصادية وكيفية استخدامها برشادة وحسن تدبري

وعليه كان لزاما عليها بالضرورة االهتمام بالسياسة االستثمارية و التمويلية احلكيمة، اليت 

والواقع االقتصادي الدويل خري . تعترب وجه من أوجه حتقيق التنمية االقتصادية يف العصر احلايل

إىل جذب أعظم كم ن دول العامل تلهث حنو اللحاق بركب التنافس الدويل الراميشاهد على أ

.من االستثمارات

سياسة متويل  االستثمارات يف اجلزائر و حتديات الواسع ملوضوع نامن خالل حبثتناولنا 

الستثمار عدة مصادر اعتمدت عليها اجلزائر لتمويل االتنمية يف ظل التطورات العاملية الراهنة 

بوضع تقييم علمي موضوعي نافقم،يف متويل االستثماروأساسيادورا هاما  بنوكللأنناوجدو 

واملؤسساتالبنوكمن بيانات ومعلومات من ناومجعناوملسنا قرأنارأيما لكل وحتليل دقيق

ختدم البحث العلمي وختدم نتائج إىلمن اجل التوصل ،ث العلمي ومراكز البحوالوزارات

.بلدنا اجلزائر بالنتيجةوختدم ،الباحثني 
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يف  النظرإعادةوهذا يتطلب،والعشرين اقتصاد السوق احلادياجلزائر يف القرن تبنتلقد 

إجيادإىلإضافة،مع هذا النهج اجلديدىوانني املوجودة كي تتماشقكافة التشريعات وال

.وقوانني جديدة  تتطلبها املرحلة القادمة تشريعات

،تقومي وضع االستثمار يف اجلزائر والبحث يف مصادر متويله إعادةأنوما من شك يف 

يئة وتطوير املناخ  االستثماري الذي ،السبل لتمويله أفضلوصوال ملعرفة  سوف يساعد على 

.يعد العامل الرئيسي يف جذب االستثمار 

وهذا ،ودور القطاع العام حاضرا ومستقبال أمهيةنؤكدفإننامنا جبدوى التجربة اجلزائرية وإميانا

والفنية  ودوره واإلنتاجيةاإلداريةتقومي علمي موضوعي  لواقع القطاع من النواحي إجراءيتطلب 

.واألمنياتاالقتصادي واملايل واالجتماعي بعيدا عن العواطف 

رفع مستوى معيشة املواطن  بتطلب حتقيق معدالت  منو  متواترة وحتقيق أنواجلدير بالذكر 

الالزمةاألموالرؤوساحمللية الذاتية لتوفري من خالل تعبئة املوارد،تنمية شاملة متوازنة ومستدمية 

. لعملية االستثمار الذي يلعب دورا هاما يف حتقيق التنمية االقتصادية 

وصعوبة احلصول االستثماريوذلك بسبب املناخ االستثمارضعف ظاهرةزائر تعاين من إن اجل

اقتصاديعلى متويل ويف املقابل لديها معدالت منو سكاين مرتفعة ، مما يتطلب حتقيق معدل منو 

يواكب هذه الزيادة السكانية األمر الذي يعد مشكلة أساسية هلا أثار سلبية على املواطن وبالتايل 

:الوطين بشكل عام من أمهها االقتصادعلى اآلثارتنعكس هذه 
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ا - .تراجع يف اخلدمات املقدمة للمواطن ، واخنفاض كفاء

.معدل البطالة بأشكاهلا املختلفة ارتفاع-

ة استثمارية تتطلب تعبئة املوارد املالية وجود فجو -

تكاليف التمويل وصعوبة الرتفاعإن سوق االستثمار اجلزائرية تعاين من ضعف يف التمويل ، نظرا 

احلصول عليه ولعدم وجود سوق أوراق مالية ، كما أن البنوك مل تستطع تأمني التمويل الالزم 

وجود مدخرات يف البنوك كثرية تعادل حجم ميزانية منعلى الرغم لالستثمار املطلوب يف اجلزائر

.االستثمارجزائرية لكنها غري قادرة على القيام بتمويل 

:البحث إشكالية-1

ودراسة سياسة تمويل االستثمارات في الجزائر وأثرها على بيانالبحث فيإشكاليةتتحدد 

) .2015-1988(التنمية االقتصادية في ظل المتغيرات العالمية المعاصرة 

:و إلثراء هذا املوضوع جيدر بنا طرح جمموعة من األسئلة، تستدعي اهتماما خاصا وهي كما يلي

ما هو االستثمار وما عالقته بالتنمية االقتصادية يف إطار الفكر االقتصادي ، وما هي .1

أسباب ضعفه يف اجلزائر ؟

؟واملالية والنقدية يف التنمية االقتصاديةدور السياسات ما و.2
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ما مدى فعالية قوانني االستثمار اجلديدة ؟ وما هو أثرها على واقع االستثمار األجنيب .3

واحمللي يف اجلزائر ؟

وتنمية ودعم االستثماراملصريف يف اجلزائر يف متويل عملية اجلهازمدى مسامهة ما و.4

؟االقتصاد الوطين

ات يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للجزائر يف ظل ما هو دور سياسة االستثمار .5

اإلصالحات االقتصادية احلديثة ؟

:فرضيات البحث –2

:للبحث جمموعة من الفرضيات أمهها 

على الرغم من حجم االستثمار املنفذ إال أنه مازالت هناك فجوة استثمارية كبرية تتطلبها حاجة -

.زائر هلذه االستثمارات اجل

ا مل تتمكن من املسامهة بشكل فاعل يف متويل - جنحت البنوك اجلزائرية يف جتميع املدخرات إال أ

.يف اجلزائر االقتصاديةاالستثمار وبالتايل متويل التنمية 

هناك عالقة سببية موجبة بني االنفاق احلكومي بأنواعه على كل من  معدالت النمو -

.الة يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة االقتصادي و معدالت التضخم والبط

خالل فرتة اجلزائرإىل ارتفاع مستوى التنمية االقتصادية يف سياسات متويل االستثماراتتؤدي -

.الدراسة
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:  البحث أهمية-3

يت تشغل بال املفكرين االقتصاديني يف لمن املسائل اهلامة ا)املادي والبشري (لة االستثمارسأمتعد 

) .قدميا وحديثا (العامل

مإال،وعلى الرغم من اختالف وجهات النظر بني املفكرين االقتصاديني عرب الزمن  اتفقوا على أ

حيث يرجعون النمو االقتصادي يف الدول املتقدمة  ،االستثمار  ودوره يف النمو االقتصادي  أمهية

.جانب كبري من مسالة االستثمارإىلوالتفاوت فيما بينها وبني الدول املتخلفة 

االقتصادية اهلامة اليت هلا دور يف التنمية االقتصادية يف الدول النامية االستثمار من املسائلأنومبا 

:بكربى وذلك أمهيةهذه املسالة إلعطاءحاجة عند هذه الدول فهناك 

تضييق اهلوة بينها وبني الدول املتقدمة.

 حتسني مستوى دخل الفرد.

املوارد املالية احمللية واخلارجية لتمويل التنمية تعبئة.

 بة التقدم العلمي والتقين املتسارع اكومو.

 اليت تعاين " البطالة "وهي أال،مشكالت العصر أهممث حل مشكلة حساسة تعد من

.منها اغلب دول العامل 

وعدم كفايتها ،بسبب قلة مواردها املاليةتمويل التنميةوتعاين اغلب الدول النامية من مشكالت 

هذه  الدول فهي تعيش مهوم تلك الدول إحدىونظرا لكون اجلزائر .ملتطلبات التنمية املتزايدة 
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ا  وحماولة ،ستثمار يف اجلزائريف متويل االالبنوكمبكان دراسة مسالة دور األمهيةلذلك فمن ،ومشكال

.والتحديات اخلارجية املتزايدة،كيد  على فعاليته يف ضوء نقص  املوارد املالية احمللية التأ

:هدف البحث -4

االستثمار و  العالقة  املتبادلة خمتلف سياسات متويلأمهيةعلى التأكيدإىليسعى هذا  البحث 

الداخلية للتمويل واليت تساهم بدورها يف متويل املصادرأهماحد باعتبارها البنوكبينهما  ودور 

وذلك من خالل دراسة وحتليل متطلبات وواقع االستثمار من أجل التوصل إىل الستثمار يف اجلزائر

.يف اجلزائراالستثماريةحجم الفجوة 

اليت تعاين منها عملية هدف البحث أيضا إىل معرفة األسباب احلقيقية واملشكالت الرئيسيةيو 

، عسى االستثماردقيقة وصحيحة عن هذا استنتاجاتستثمار يف اجلزائر، من أجل التوصل إىل اال

.واإلجراءات املتبعة جتاهه ر يف السياسات ظأن تكون معينا ومرشدا ألصحاب القرار إلعادة الن

معرفة اإلمكانيات املتوافرة  مثودراسة مصادر متويل االستثمار استعراضكما يهدف البحث إىل 

يف اجلزائر ، وذلك لتسليط الضوء االستثماريف متويل البنوكاملصريف وصوال ملعرفة مسامهة النظاملدى 

يف البنوكيف اجلزائر ودور االستثماراملرتتبة على التخطيط والسياسات املتبعة جتاه مسألة اآلثارعلى 

.متويله 
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العامة بشكل البنوكبشكل عام و العاملة البنوكعلى أمهية ودور وأخريا حياول البحث التأكيد 

. احملرض واحملرك لتمويل االستثمار وذلك من خالل باعتبارهالوطين يف اجلزائر ، االقتصادخاص يف 

.االستثمارمعرفة مدى مسامهتها يف متويل 

:منهجية البحث -5

بعض اجلداول ومات املتوافرة ،مستخدمالوصفي التحليلي للبيانات و املعلاملنهج ااعتمدنا على

و مصادر متويله ، ، حيث قام الباحث بدراسة و حتليل واقع االستثمار يف اجلزائر أمكنللتوضيح ما 

( اخلاصة البنوكمقارنة أداء املصريف ،كما حياول الباحث يف التحليل النظامحتليل إىل تطرق مت 

العامة  يف  جمال دورها يف متويل التنمية من جهة ، ومن جهة البنوكمع ) اإلسالميةالتقليدية و 

. العامة حمل الدراسة لبيان مدى مسامهتها يف متويل  التنمية البنوكأخرى تتم املقارنة بني 

حيث قام الباحث جبمع كما مت االعتماد على املنهج االستقرائي  واستخدام  الطريقة التارخيية 

املعلومات التارخيية املتعلقة مبشكلة البحث ، من أجل معرفة طبيعة املشكلة والعوامل احملددة هلا 

اوتطورها  ، كما اعتمدنا يف ، األمر الذي يؤدي إىل استخالص العديد من االستنتاجات  واجتاها

التمويل على التنمية االقتصادية يف على املنهج القياسي لدراسة مدى تأثري سياساتاألخريالفصل 

).2015-1988(اجلزائر خالل فرتة الدراسة 
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: الدراسات السابقة-6

يفتقر األدب االقتصادي اجلزائري  إىل الدراسات اليت تتناول حتليل العالقة بني سياسات التمويل 

االنفاق احلكومي على بالتنمية االقتصادية ، ولكن هناك بعض الدراسات اليت تناولت حتليل أداء

:بعض مؤشرات التنمية نذكر منها 

النمو االقتصادي و "،) 2012، ناصورو عبد القادردحماني محمدادريوش(دراسة -1

بعض األدلة التجريبية لقانون فاجنر باستعمال مقاربة منهج : االنفاق احلكومي يف اجلزائر 

نر يف اجلزائر ، و قد فحصت صحة قانون فاجإثباتإىلحيث هدفت ،"ARDLاحلدود

العالقة بني االنفاق احلكومي العام و النمو االقتصادي على نطاق واسع يف املسامهات االقتصادية 

التجريبية ، وتناولت هذه الدراسة حتليل العالقة بني االنفاق احلكومي و الناتج احمللي اجلمايل يف 

، استخدمت الدراسة ) 2009-1970(القصري و الطويل يف اجلزائر خالل الفرتة األجلني

وباستخدام منهج احلدود ، ARDLمناذج االحندار الذايت ذات الفجوات الزمنية املتباطئة 

وكذلك اختبار تودا ياما موتو  املوسع ، وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة تكامل مشرتك بني 

النمو االقتصادي و حجم االنفاق احلكومي يف أربع إصدارات تعكس اإلطار النظري لقانون 

يل له تأثري اجيايب كبري فاجنر و تدعمه  ، كما أظهر حتليل املدى الطويل أن الناتج احمللي مجا

ومعنوي على حجم االنفاق احلكومي ، وعليه توصلت الدراسة إىل نتيجة مهمة مفادها أن قانون 

فاجنر صاحل لتفسري عالقة النمو االقتصادي حبجم االنفاق احلكومي يف اجلزائر ، و خلصت 
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يف االنفاق احلكومي  الدراسة إىل أن السياسات ذات اآلثار الكنزية يف اجلزائر من حيث التوسع

.كأداة  للرفع من معدالت النمو االقتصادي مل تظهر أي فعالية

يف متويل دور املصارف " ، رسالة دكتوراه ) 2009، مطيع أسعد الشلبي(دراسة -2

االستثمار خمتلف سياسات متويلأمهيةعلى التأكيدإىلالباحثسعى حيث ،" االستثمار يف سورية 

الداخلية للتمويل واليت تساهم املصادرأهمدلة بينهما  ودور البنوك باعتبارها احد و  العالقة  املتبا

وذلك من خالل دراسة وحتليل متطلبات وواقع االستثمار من سورية بدورها يف متويل الستثمار يف 

.سوريةأجل التوصل إىل حجم الفجوة االستثمارية يف 

دف البحث أيضا إىل معرفة األسباب احلقيقية واملشكالت الرئيسية اليت تعاين منها عملية وه

.سوريةاالستثمار يف 

العالقة بني االنفاق احلكومي و النمو " ،)2001، بري زين العابدين(دراسة -3

القة حتديد العإىلاليت هدفت ،)" 1998-1970(االقتصادي يف اململكة العربية السعودية للفرتة 

، وحتديد احلجم األمثل يف اململكة العربية السعودية اإلمجايلبني االنفاق احلكومي والناتج احمللي 

لألنفاق احلكومي ، ومعرفة مدى إنتاجية هذا االنفاق ، استخدمت الدراسة منوذجا يتسىن من خالله 

د األمثل عندما تكون الذي ينص على أن قيمة االنفاق احلكومي تكون عند احل) بارو(اختبار قانون 

وقد أوضح النتائج أن االنفاق احلكومي .قيم اإلنتاجية احلدية هلذا االنفاق مساوية للواحد الصحيح

يف اململكة العربية السعودية يعد منتجا ، حيث أن القيمة اإلنتاجية احلدية هلذا االنفاق موجبة مساوية 
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احلدية هلذا اإلنفاق أقل من اإلنتاجيةيمةقأن واإلنفاق احلكومي اكرب مما ينبغي حيث).3.387(

.الواحد الصحيح 

أثرحتليلإىلالدراسةهدفتحيث،)2010المزروعي علي سيف علي ،(دراسة-4

-1990(والناتج احمللي اإلمجايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة للفرتة علىالعاماإلنفاق

من املنهج التحليلي و املنهج التحليل الكمي ، وأهم النتائج ، استخدم الباحث كال) 2009

240زيادة االنفاق احلكومي  مبقدار إىلزيادة الناتج احمللي مبليون درهم يؤدي أنإليهااملتوصل 

مليون درهم ، كما أن االنفاق احلكومي يؤثر اجيابيا على الناتج احمللي اإلمجايل عند مستوى معنوية 

، كما أثبت التحليل وجود عالقة معنوية بني االنفاق احلكومي ومكونات الناتج احمللي 1%

.%1اإلمجايل عند مستوى معنوية 

Shenggen & Rao)دراسة-5 حتليلإىلالدراسةهدفتحيث،(2003;

اجلنوبية أمريكاو وإفريقيادولة نامية من آسيا 43و النمو االقتصادي يف العاماإلنفاقالعالقة

االجيايب على األثراحلكومي لألنفاقالنتائج أن وأوضحت، ) 1998- 1980(خالل الفرتة 

ألحر، ومن قطاع أخرىإىلخيتلف من دولة األثرالنمو االقتصادي يف هذه الدول ، ولكن هذا 

.

Tran & Huseyin)دراسة-6 حتليل العالقةإىلالدراسةهدفتحيث،(2009;

-1950(وعجز املوازنة لإليرادات احلكومية لالقتصاد الرتكي للفرتة مع منو الدخلالعاماإلنفاق
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، استخدمت الدراسة تقنيات االقتصاد القياسي لتحليل العالقات االقتصادية طويلة ) 2004

.املدى ، وأظهرت النتائج أن السببية بني االنفاق احلكومي و الدخل القومي هي ثنائية االجتاه 

Afzal)دراسة-7 & Qaisar حتليل العالقةإىلالدراسةهدفتحيث،(2010;

نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل الختبار فرضية فاجنر لكل معالعاماإلنفاقالسببية بني 

من دولة غامبيا ، نيجرييا وغانا ، وأظهرت النتائج أن ال وجود للسببية بني املتغريين يف كال من 

.االجتاهني 



في الجزائرالستثمـاراالفصل األول                      

20

:تمهيد

يعترب حجر الزاوية يف التنمية االقتصادية و حيثالبارزدورهمناالستثمارموضوعدراسةأمهيةترجع

االجتماعية باعتباره الدافع األساسي للنمو من خالل زيادة الناتج الداخلي و توفري مواد أولية إضافية مكملة 

.اخل كل بلدلالدخار الوطين، وللموارد القابلة لالستثمار د

منمزيدإنتاجعلىالدولةقدرةزيادةمثومناإلنتاجيةالطاقةزيادةإىلتؤدياالستثمارمعدالتفزيادة

بصورةالتطورعلىالذاتيةاالقتصادقدرةوزيادة,للمجتمعاحلقيقيالدخلزيادةعليهيرتتبمماواخلدمات،السلع

.مستمرة

من خالل الدور الذي يلعبه يف مسار النظام االقتصادي وتطوره ،صادية كمتغري اقتصادياالقتتهتظهر أمهيو 

والسيما وأنه وثيق االرتباط والصلة بصورة مباشرة أو غري مباشرة، مبتغريات االدخار والدخل واالستهالك، ،حركيا

.ومستوى التشغيل، ومستوى النمو والتنمية االقتصادية

لف الدول باختالف أنظمتها و نسبة تطورها إلجناز أكرب قدر ممكن من االستثمارات اليت وهلذا تسعى خمت

تناول بعض و و منه البد من حتديد مفهوم االستثمار تعد أول مصدر للتنمية خاصة بالنسبة للدول النامية

.االقتصادية اهلامة، من خالل الدراسات التحليلية لألفكار االقتصادية ملختلف املدارسه اجلوانب اهلامة ل

و السياسات االقتصادية اليت كتبها األفكاراملدارس االقتصادية و أهميتضمن هذا الفصل حملة تارخيية عن 
:يتضمن هذا الفصل، بعض االقتصاديني حول االستثمار و دوره يف النمو و التنمية االقتصادية

.ـادي  االستثمـار فـي الفكـر االقتص:المبحـث  األول 
.تطور حجم االستثمار يف اجلزائر :المبحث الثاني 

.حتليل مناخ االستثمار يف اجلزائر :الثالثالمبحث 
.قات االستثمار يف اجلزائريمع:رابعالمبحث ال
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االستثمـار فـي الفكـر االقتصـادي  : المبحـث  األول

:الستثمار لمفاهيم عامة: أوال 

له، وبالرغمدقيقتعريفإعطاءحماولةيفاالقتصادينيطرفمنريبالكاجلهدمصطلحكاالستثمارأخذلقد

التعاريف واملفاهيمتعددتولقد.لهاملميزةالصفةتبقىالتشابهأوجهأنإالأحيانا،التعبرييفاالختالفمن

التشابهمنتتضمن الكثريالتعاريفهذهأنإالاالقتصاديني،واخلرباءالكتابمنالكثريعندباالستثمار،املتعلقة

ا ، و األغراض اليت ، فنظرة األفراد إىل عملية االستثمار و طبيعته ختتلف باختالف ظروفهم و املهن اليت يشغلو

م، وغري ذلك من العوامل اليت جتعل من الصعب وضع تعريف واحد حمدد  يبغون حتقيقها ختتلف من وراء استثمارا

.ث يلتمس مع جهات النظر املختلفةلكلمة االستثمار حبي

باالستثمارالمتعلقةاألساسيةالمفاهيمعرض:1-1

مناملرادوذلك بتحديدالدراسة،موضوعمفرداتعلىالضوءبتسليطبدايتهيفالتعريفيستهلأنالعادةجرت

علىوجريادراسة،موضوع الفقراتبقيةلتناولرحبامدخالذلكيغدوحبيثواصطالحا،لغةاملفرداتتلك

االصطالحويفاللغةيفمصطلحة االستثمارمناملراداملعىنبضبطالعنصرهذايفسنعينفإننااملتبعة،العادةهذه

.االقتصادي

واالستثمار هو استخدام املال أو . االستثمار مصدر للفعل استثمر، االستثمار مشتق من الثمر:لغةً االستثمار

هو ِعبارٌة عن رأس املال و .1رة هذا االستخدام، فيكثر املال وينمو على مدى الزمن تشغيله بقصد حتقيق مث

، وقد يكون اسِتثماراً ثابتاً كاألسهم املُمتازة والّسندات، أو 2املُستخدم يف إنتاِج أو َتوفِري اخلََدمات أو السلع

.9ص ، 2015الكويت،،العريباحملاسبجملة،اإلسالميةالبنوكيفاألجلقصرياالستثمار،املقريفعليبنحسنيبنسعيد1
.309، 308ص، 2014األكادمييون للنشر والتوزيع، : ، اململكة األردنية اهلامشية)الطبعة األوىل(يات االقتصاد الدويل أساس،مجيل خالد2
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نّه األصول اليت يشرتيها األفراد واملنشآت من أجل ، ويُعرَّف االستثمار بأ1استثماراً ُمتغّرياً مثل ملكّية املُمتلكات

2احلصول على دخٍل يف الوقت احلايل أو املستقبليّ 
.

] 141: األنعام[} ُكُلوا ِمْن َمثَرِِه ِإَذا أَْمثَرَ {: مأخوذ من الثمر، والثمر لغة محل الشجر، ومنه قوله تعاىل:الستثمارا

، فقد نسب اإلمامان ] 34: الكهف[} وََكاَن َلُه َمثَرٌ {: منه قوله تعاىل، ويطلق جمازا على أنواع املال املستفاد، و 

3الطربي، والنيسابوري إىل بعض املفسرين أن املراد بالثمر يف هذا املقام األموال الكثرية  .

.) الولد مثرة الفؤاد: (ويطلق جمازًا كذلك على الولد، تشبيها له حبمل الشجر، ومنها قوهلم

-كنصر –منَّاه وكثـَّرَه، وأمثر الرجل ومثر : كثرية الثمر، وَمثََّر ماله: ل شيء خرج مثره، وأرض مثرية ومثراءك:والثامر

مثرة العلم العمل الصاحل، ومثرة العمل الصاحل اجلنة : مثرته، كقولك:كثر ماله، ويقال لكل نفع يصدر عن شيء
تفيد طلب الفعل، فيكون معىن استثمار ) استفعل(يغة أن مثرة الشيء منفعته، وما تولد منه، وص:واخلالصة4

ا ومنفعتها ومنائها: املوارد .طلب احلصول على مثر

:وبناء على ذلك فان استثمار املال يعين طلب مثره، وأما الثمر فانه يطلق على عدة معان هي

ا زائدة عن أصل املالومسيت ال:النمو و الزيادة، املال الكثري، ينتجه الشجرمحل الشجر ،وهو ما* .زيادة مثرا أل

حيملهمامنهامعانعدةلهوهوالثمرمنوأصلهاالستثمار،طلبمبعىنللطلبوهويستثمراستثمرصدرم

مثرةالولد:يقالحيثالولد،ومنهاينتجه،وماالشجر

1 Investment", Business Dictionary, Retrieved 7-6-2017. Edited

2 Investment - "investment" in Business English", Cambridge Dictionary, Retrieved 7-6-2017.
Edited

.132، ص 132/ 15: ، ط احلليب؛ غرائب القران للنيسابوري246–245/ 15: تفسري الطربي3
.109، ص1984اجلزء األول ،دار الفكر ، دمشق ، -حممد بن مكرم الشهري بابن منظور، خمتصر تاريخ دمشق البن عساكر 4
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محل هو:ن األصل فيه عند إطالقه جمردا ، لك"الثمر"وعلى العموم فان هذه االطالقات هي أهم معاين لفظ 

از وليس احلقيقة ، وعليه االستثمار لغة يراد به طلب النمو ،الشجر  أما إطالقه على املال فان ذلك من باب ا

.1،وأما استثمار املال لغة فرياد به طلب مثر املال الذي هو مناؤه ونتاجه 

إلنساين اهلادف الذي يعمل على مضاعفة اخلريات عن طريق االستثمار هو ذلك النشاط ا:اصطالحااالستثمار

تمع يف إطار قيم وأخالقيات األمة  .2توظيف األموال يف املشاريع اإلنتاجية اليت تراعي أولويات ا

ثََمرِِه انظُُروا ِإَلىٰ (: أمثر ، ومثرة ، ومثرات ، أربعاً وعشرين مرة يف القرآن الكرمي منها قوله تعاىل : وقد وردت كلمة 

ِلُكْم َآليَاٍت لَِّقْوٍم يـُْؤِمُنونَ ِفي ِإنَّ ۚ◌ ِإَذا َأْثَمَر َويـَْنِعهِ  ، أي انظروا إىل مثار تلك األشجار األنعامسورة 99اآلية)ذَٰ

: والنباتات ، ونضجها للوصول إىل اإلميان الكامل باهللا تعاىل حيث حيمل ذلك عجائب قدرته ، ومنه قوله تعاىل 

َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُمْخَتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّيـُْتونَ َوُهَو ( ُمَتَشاِبًها َوالرُّمَّاَن الَِّذي َأنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغيـْ

َر ُمَتَشاِبهٍ  )ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفينَ ۚ◌ اَوَال ُتْسرُِفو ۖ◌ َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدهِ َوآتُوا َثَمرِِه ِإَذا َأْثَمرَ ِمن ُكُلواۚ◌ َوَغيـْ

، حيث امنت اهللا تعاىل علينا بالثمار وأمرنا أن نأكل من مثار هذه األشجار والنباتات سورة األنعام141اآلية 

عند حصادها للمستحقني ، كما أمرنا بأن ال نسرف يف ) وهو الزكاة ( عندما تـثمر وتنـتج ، وأن نعطي حقها 

ويف هذه اآلية وآيات أخرى . دل على أن حق امللكية ليس حقًا مطلقًا ، بل مقيد بضوابط الشرع الباقي وهذا ي

أسند اهللا تعاىل اإلمثار إىل الشجر والنبات نفسيهما مما يدل على أمهية العناية بالسنن واألسباب الظاهرة اليت هلا 

عاىل ولذلك أكد هذه احلقيقة يف آيات أخرى تأثري على النمو والثمر والنضج مع أن الفاعل احلقيقي هو اهللا ت

: ، وقوله تعاىل سورة إبراهيم32اآلية )ۖ◌ الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُّكمْ ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرَج ِبهِ ِمَن َوَأنَزلَ (: فقال 

.سورة البقرة126اآلية ) الثََّمَراتِ ِمَن بـََلًدا آِمًنا َواْرُزْق َأْهَلهُ َهَذا َربِّ اْجَعلْ (

15ص ، 2000،الطبعة األوىل ،األردن ،دار النفائس للنشر والتوزيع ، وضوابطه يف الفقه اإلسالميأحكامه ، االستثمار ، قطب مصطفى سانو 1
،16.

.9ص ،سابقمرجع، املقريفعليبنحسنيبنسعيد2
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الثمر أو الثمرة ، أو الثمرات على ما تنتجه األشجار والنباتات ) يف الغالب ( ويالحظ أن القرآن الكرمي أطلق 

، ومل سورة البقرة155اآلية )َوَبشِِّر الصَّاِبرِينَ ۗ◌ اْألَْمَواِل َواْألَنُفِس َوالثََّمَراتِ مَِّن َونـَْقصٍ : (مثل قوله تعاىل 

نَُمكِّن لَُّهْم َحَرًما آِمًنا ُيْجَبٰى ِإلَْيِه َوَلْم : (ا تنتجه التجارة من أرباح إّال إذا َعمَّْمنا املراد بقوله تعاىل يطلق على م

.سورة القصص57اآلية )يـَْعَلُمونَ َال رِّْزقًا مِّن لَُّدنَّا َولَِٰكنَّ َأْكثـََرُهْم ثََمَراُت ُكلِّ َشْيءٍ 

يضًا يف السنة كثرياً وهي ال تعدو معانيها عن مثار األشجار والنباتات ، منها قوله صلى وقد وردت هذه الكلمة أ

ى عن بيع الثمار حىت يبدو أن رسول اهللاعن ابن عمر رضي اهللا عنه (:اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم 

ى البائع واملبتاع  1)ى عن بيع النخل حىت تزهو وعن السنبل حىت يبيض ويأمن العاهة)ويف رواية(صالحها 

.، وغري ذلك 2)اللهم ارزقنا من مثرات األرض( :صلى اهللا عليه وسلم ، وقوله

:االستثمارمفهوم:1-2

الدالةواملظاهرالصفاتمنبالعديدتشرتكفهيذلكمنوبالرغماالستثمار،ملفهوماملوضحةتعاريفالتتعدد

وذلكحايل،استهالكإشباعمنحتقيقهاميكنحاليةمبنفعةالتضحية"بأنهاالستثمارويعرف.االستثمارملفهوم

"مستقبليالكاستهإشباعمنحتقيقهاميكنأكربمستقبليةمنفعةعلىاحلصولبقصد 3

العائد حتقيقدفاملالتوظيف"بأنهعرفهحيثأخرى،بطريقةاالستثمارملفهومتعريًفاحردانطاهروقدم

4"عموًماواملالالربحأوالدخلأو

االستثمار على التضحية بإشباع رغبة استهالكية حاضرة، وليس جمرد تأجيلها فقط كما هو احلال " فيقـوم 

وعموما ميكن تعريف االستثمار على . 1"بالنسبة لالدخار، وذلك أمال يف احلصول على إشباع أكثر يف املستقبل 

.1543،صم1996/ هـ 1416، شرح النووي على مسلم ، دار السالم ، القاهرة ،بن شرف أبو زكريا النوويحيي1
.123صمرجع سابق ،بن مكرم الشهري بابن منظور،حممد2

.9ص ،1996األردن،التطبيقية،العلومجامعةوالتطبيق،النظريةبنيوالتمويلاالستثماراملعطى،عبدرشيدوحسينحريوش3
.13ص ، 1997األردن،والتوزيع،للنشراملستقبلداراالستثمار،مبادئحيدر،طاهرحردان4
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أنه ذلك اجلزء املقتطع من الدخل القومي، واملسمى باالدخار واملوجه إىل تكوين الطاقات اإلنتاجية اجلديدة، من 

خدمات جديدة، وكذا احملافظة على الطاقات وسائل إنتاج ومكائن ومعدات رأمسالية، من أجل خلق سلع و 

دف تلبية حاجيات املستهلكني وطاملا أن املستثمر مستعد لقبول مبدأ التضحية . اإلنتاجية القائمة وجتديدها، 

.برغبته االستهالكية احلاضرة، يكون مستعدا أيضا لتحمل درجة معينة من املخاطرة

اإلنتاجيةالطاقةبزيادةيتعلقمامجيعتشملحبيثمشولية،أكثربصورةاالستثمارمفهوميقدممنوهناك

األفرادإنتاجيةمستوىرفععلىتعملاليتاالستثماراتمنوغريهاوالصحةوالتدريبالتعليميفكاالستثمار

.2)الوطيناملستوىعلىاإلنتاجيةمستوىرفعوبالتايل

هذا يكونماوعادةاألرباحمنممكنقدرأقصىحتقيقهواستثمارأليالرئيسيالدافعأنالقولميكنو

القصري تتضمناألجليفاالقتصاديةاملنشآتمنللعديدالعمليةاملمارسةأنحيث,الطويلاألجليفاهلدف

اإالاخلسائر،تقليلحىتأومعني،أداءمستوىإىلالوصولأواملبيعاتتعظيم إىلاألجل الطويليفتنتهيأ

علىعائًدا اقتصاديًاالربحاعتبارإىلاالقتصادينيمعظمهناومييل,للمخاطرةهامشوجودمعأرباححتقيق

.املخاطرة

ن  ــــــــــــــــــــــــــآلخر و سنقدم بعض التعريفات لعدد من االقتصاديني البارزييإن تعريف االستثمار خيتلف من اقتصاد

:3يليكما

Fitenفيتون أما " ستثمار هو شراء أو صنع منتجات آلية و وسيطية اال"Lemperلومبارفحسب

فاالستثمار حتسني  يف املستقبل مع إنفاق و ، االستثمار هو تطوير و تنمية لوسائل الطاقات املهيأة " فيقول أن

.7، ص1999األردن، –، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان )اإلطار النظري والتطبيقات العملية(االستثماراتإدارة ،مطر حممد1
.15ص ، 1992,القاهرة,مشسعنيمكتبة,االستثماريفأساسياتأمحد،املنعمعبدالتهامي2

3 Miloudi Boubakar  Investissement Et Stratégie De Développement  Ed 1988، P12.
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ية و نظرية االستثمار يوجد يف قلب احلياة االقتصادية و النظرية النقد" فيقول أنDietelenأما ،  " تضحية

" . التنمية و نظرية الفائدة

نوع من االنفاقات و هو إنفاق أصول يتوقع منها حتقيق عائد " و ميكننا صياغة كل هذا يف أن االستثمار هو

.املفهوم االقتصادي و املفهوم املايل ، على املدى الطويل و لالستثمار عدة مفاهيم كاملفهوم احملاسيب 

:مارهناك عدة مفاهيم لالستث

:يعرف املخطط احملاسيب لالستثمار كمايلي :المفهوم المحاسبي 

اليت تنتجها املؤسسة و املوجودة اإلستثمار هو األصول املادية و غري املادية املنقولة وغري املنقولة  املكتسبة أو" 

" من هذا املخططو يتم تسجيلها يف الصنف الثاين ، 1للبقاء مدة طويلة حمافظة على شكلها داخل املؤسسة

و ميكننا أن منيز بني العقارات باالستغالل و العقارات خارج االستغالل فالعقارات املتعلقة باالستغالل هي 

عقارات مكتسبة أو تنتجها املؤسسة ليس لغرض بيعها أوحتويلها و لكن الستعماهلا كأداة عمل أي عقارات 

اب عقارات أخرى ل فهي عقارات من خالهلا تقوم املؤسسة باكتسأما العقارات خارج االستغال، إنتاجية كالعتاد 

وحسب املنظور احملاسيب لالستثمار، هو عبارة عن اكتساب للمؤسسة يسجل يف جانب ،مثل شراء األراضي

: 2األصول من امليزانية تسجل حتت الصنف الثاين، وهو يشمل ما يلي 

).إخل... لوازم، عتاد،أراضي، مباين، جتهيزات، (االستثمارات املادية - 

....)ات التجاريـة، املصاريف اإلعداديةـحمـالت جتارية،براءات،العالم(االستثمارات املعنوية - 

).إخل...سندات، قروض، كفاالت، (االستثمارات املالية - 

.10،ص 1975املخطط الوطين للمحاسبة 1
.24، ص 1988ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ). وفق املخطط الوطين للمحاسبة(مبادئ يف احملاسبة العامة ، قادري األزهر 2
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اد حسب املفهوم االقتصادي فإن االستثمار هو التخلي على موارد اليوم للحصول على إير :المفهوم االقتصادي 

اخلطر ، مردودية و فعالية العملية ، الزمن :أكرب من التكلفة األولية و هو يأخذ بعني االعتبار ثالث عناصر هي 

. املرتبط باملستقبل

ويكون مستعدا . وعلى هذا األساس فإن املستثمر يقبل مببدأ التضحية برغبته يف االستهالك احلاضرة

ليه يكون من حقه أن يتوقع احلصول على عائد مكافأة ملخاطرته يف فرتة وبناءا ع. لتحمل درجة معينة من املخاطرة

.زمنية معينة

كل النفقات اليت تولد مداخل جديدة على املدى : " يعرف االستثمار من املنظور املايل على أنه:المفهوم المالي

+ األصول الثابتة (الدائمة واملمّول يعرفه كعمل طويل يتطلب متويل طويل املدى، أو ما يسمى باألصول. الطويل

ما يركزان على عامل الزمن )  الديون املتوسطة وطويلة األجل وهذا التعريف يشرتك مع التعريف احملاسيب، يف أ

.طويل املدى

يقصد به جمموعة التكاليف اليت تعود باألرباح واإليرادات خالل فرتة زمنية طويلة أين يكون تسديد التكلفة الكلية 

.و تغطيتها

:نظريات االستثمار : ثانيا

إىلشهد الفكر و التجريب يف جمال التنمية  تقلبات حادة خالل القرن املاضي  ، حيث دعا الكثري من املفكرين 

.قيام الدولة بدور رئيس يف املسامهة يف حتقيق التنمية 

قد إمناالزيادة اليت حدثت أنتبني اثبت هؤالء دعواهم بعرض سالسل زمنية للناتج احمللي لعدد من الدول واليت 

القطاع ذي اإلنتاجية  املرتفعة إىل) الزراعة(رافقها حتول دائم لقوة العمل من القطاع ذي اإلنتاجية الضعيفة  

استثمارات ضخمة ، فهذا يستلزم تعبئة سريعة وكبرية إىلحباجة األخريالتوسع يف هذا القطاع أن، ومبا ) الصناعة(
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الكافية ، فان الدولة  هي القادرة وحدها األمواليف الدول الفقرية ال تتوافر لديهم األفرادأن، وحيث لاألموالرؤوس 

ا، كما األموالعلى تامني هذه  .حنو جمال االستثمار املناسبة األموالقادرة على توجيه هذه أ

1:النجاح هي لقد ساعد على تطور وانتشار هذا النوع من التفكري وجود ثالث حاالت من

الغربية ، وبناء مرافقها الرئيسية بعد أوروباالدمار يف آثارإزالةيف جمال األمريكيمارشال حققه مشروعما

.احلرب العاملية الثانية 

 1930( حتاد السوفيييت سابقا خالل مدة وجيزة من نطاقات صناعية كبرية يف االإقامتهما مت-

1938. (

ملعاجلة الركود ، " كينز "دول اليت اعتمدت نظام االقتصاد احلر وطبقت مقرتحات النجاح الذي حقته ال

الدولة على اكرب عدد من املشاريع ، و جتديد و بناء وتوسعة شبكات املرافق و احملطات جتربة إنفاقمن خالل 

ا حققت التنمية بسنوات قواليت اعتربها صندوقاألسيويةالنمور  .سنة 30-20ليلة النقد الدويل منورا أل

تبنيها الدولة ، قاعدة تشمل األساسيةوجود قاعدة من االستثمارات يف البنية أمهيةأكدهذا النجاح إن

.و املوانئ و املطارات اإلسكانحمطات و شبكات النقل و االتصاالت و الطاقة  و 

تقوم الدولة  أنن الضروري مبكان  بعد ذلك ساد اعتقاد بان هذه االستثمارات ذات طابع اجتماعي ،  وم

.املال االجتماعيبرأسللتأكيد على دور الدولة مما دعي أعبائهابتحمل 

.يرتبط حبجم االستثمارات املستخدمةاإلنتاجيةاالرتفاع واالخنفاض  يف أنهذا الفكر على أصحاباعتمد 

فروض النظرية إىلالتنبيه إىلرسني سارع بعض املماأنإال، 1970ظل هذا الفكر سائدا قرابة نصف قرن حىت 

:اليت تقوم عليها وهي 

1992ة  لإلصالح االقتصادي ، جملة الوحدة االقتصادية العربية ، القاهرة ، لنجاح الربامج اهليكليأساسيةعاطف حممد عبيد ، التنمية البشرية ركيزة 1
.4، ص 10، العدد 
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 تتحقق تلقائيا الزيادة يف أن، فالبد من إنتاجيةطاقات إىلبفرض وجود املال وانه قد مت استثماره وحتويله

يكون البلد قادرا علىأن، ومن الطبيعي اإلمجايلويف فرص العمل املتاحة ويف الناتج احمللي اإلنتاج

من خالل  الفائض  املتحقق اإلنتاجسداد  ديونه اليت اقرتضها ، و استبدال  الطاقات املستهلكة خالل 

.من تشغيل هذه االستثمارات 

هناك العديد من أنكفاءة استخدام املال تتحقق تلقائيا مع توافر املال واستثماره ، مع العلم أن

إضافةاملال ، رأسإنتاجيةمن خالل ن النمو يتحققجزء ال باس به مأنعلى أكدتالدراسات اليت 

.املال رأسإىل

دون غريه من القطاعات ، و اإلنتاجيةقطاع الصناعة وحده هو القطاع الذي بإمكانه حتقيق زيادة يف أن

عكس ذلك أثبتتوالتجارب األخريةالتطورات أنإال، اإلنتاجيةالقطاع الزراعي يتصف بضعف أن

أدىالري  احلديثة كل ذلك وأساليببيق البحوث العلمية  و استخدام الصفات الوراثية  ، من خالل تط

.مستويات مل تعرفها البشرية من قبل إىليف القطاع الزراعي اإلنتاجيةارتفاع إىل

حجم و ظهرت نتائج االستثمارات الكبرية اليت متت يف عدد كبري من البلدان النامية تشكك يف صحة العالقة بني

أنإىل، فبعد ارتفاع نسبة النمو يف هذه البلدان خالل سنوات التنفيذ ، بدأت باالخنفاض النمواالستثمار ونسبة 

.تضاءلت ، ناهيك عن تعثر اغلبها يف سداد القروض اليت حصلت عليها لتمويل هذه االستثمارات 

اخنفاض ( احملافظة  على هذه االستثمارات البلدان اليت اتبعت التخطيط املركزي لالستثمار ، فشلت يفأنكما 

.التجديد و الصيانة أعمالبسبب اخلسائر املتزايدة ، أو التأخري يف ) قيمتها احلقيقية

فشل بعض التجارب يف حتقيق التنمية ، من خالل قيام الدولة بتعبئة املدخرات و التخطيط الستخدامها و إن

اهليكلي الذي يستهدف تامني مناخ اإلصالحو هو أالا من البديل إدارة النشاط االقتصادي ، كان البد هل
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ومرشد لالستثمارات العامة وذلك من خالل السيطرة على مصادر التضخم وختفيض األفرادجاذب الستثمارات 

.، سوق املالاألجنيبسوق االستثمار ، سوق النقد : من القيود األسواقالعجز يف املوازنة وحترير كافة 

جمموعة من إىلإضافةاهليكلي القتصادها صالحاإلبعض البلدان النامية استطاعت خالل أنكد التاريخ لقد أ

حتقق منوا ملحوظا يدعو للدهشة ، حيث ارتفع دخل الفرد مخسة أمثال ما كان عليه أنالسياسات والربامج ، 

ضاعفة  دخلها احلقيقي خالل من مآسياخالل مدة قصرية نسبيا ، وخري شاهد على ذلك ما حققه دول شرق 

).م1840إىل1780من (سنة 60يف إالسنة ، بينما مل حتققه بريطانيا 20

ا و تطبيقها نظرا  .االجيابية اليت حققتها خالل ربع قرن تقريبالآلثارإن هذه التجربة مدعاة للدراسة واالهتمام 

:االستثمـار فـي الفكـر االقتصـادي  الكالسيكـي: 2-1

السكانمنوصراع بنيعنعبارةكانالرأمسايلالنظامتطورأنهيأساسيةفكرةمنالكالسيكيةاملدرسةنطلقت

أنإالاألوىل،يف املراحليسبقالتقينالتقدمبأناملدرسةهذهروادويرىأخرى،ناحيةمنوالتقدمناحية،من

فريىالتقينالتقدمأما معدل.الكساديسودبالتايلوالتقينالتقدممعدلجياريأنإاليلبثالالسكانمعدل

وأما.العملوتقسيماآلالتمن استخداماملزيديتيحالذياملالرأستراكممعدلعلىيتوقفبأنهالكالسيكيون

.األرباحواجتاهاتحجمعلىفيتوقفاملالرأستراكممعدل

:التاليةلنقاطايفبتلخيصهاقمناالكالسيكيةالنظريةعرضولتسهيل

رأساملستخدمة وكميةالعاملةالقوةكميةتتبعاملتحققالناتجكميةبأنمالتوسوميلومسيثمنكليرى-

.التقنيةومستوىاملتاحةاألرضومساحةاملستخدم،املال
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يعية االقتصاديةالطباملواردكافةأدرجواالذينالكالسيكينياالقتصادينيمنعدداهناكأناإلشارةمنوالبد

.1األرض إدراج علىاقتصرتمنهمالعظمىالغالبيةأنإالاألرضمعاإلنتاجعناصرمنكعنصراملتاحة

إن النموذج النظري الكالسيكي يقوم بتحليل وحتديد مفهوم االستثمار من خالل إبراز العالقة اليت تربط 

أن الرتاكم كمصدر للنمو االقتصادي مثلما أوضحه أدم االدخار باالستثمار، يف حني يعترب الفكر الكالسيكي 

مث ، ويف هذا الشأن نتطرق يف هذا املبحث إىل كيفية حتديد االدخار ملتغري االستثمار. (A.smith)مسيث 

إظهار األسباب  اليت تدعو إىل االدخار، ووظيفة تقسيم العمل ودوره يف تراكم رأس املال، وأخريا تقييم النظرية 

.كية ملفهوم االستثمارالكالسي

االدخار يف النظرية الرأمسالية الكالسيكية هو القوى الشرائية السائلة واملتوفرة، واليت يتم أستبعد استعماهلا 

اللوازم من املواد الغذائية للعمال، واملواد األولية وأدوات أوجه احلصول على يف االستهالك، بقصد استخدامها على

. 2وهو إذن عملية استثمار يرتتب عنها بناء طاقة إنتاجية جديدة أو إحـداث تراكم. العمل يف خمتلف الورشات

.3بينهما عالقة وطيـدةدر لالستثمار والعالقةـوبالتايل فإن الكالسيكيني قـد نظروا إىل االدخار على أنه مص

االستثمـار فـي الفكـر االقتصـادي الماركسـي:2-2

ا املدرسة، الكالسيكية، كانت خمالفة لنتائج أفكار املدرسة املاركسية، رغم إن النتائج اليت توصلت إليه

-Karl)كارل ماركس : حيث أخذ. وجود بعض التشابه يف التحليل Marx)*)( مفهوم نظرية القيمة عن

طة غري أنه وصف النظام الرأمسايل الذي حكم عليه بالزوال، ويرى أن العالقات االجتماعية مرتب. الكالسيكيني

واإلحصاءاالقتصاديفدكتوراهرسالةالذايت،االحندارأشعةباستعمالاالقتصاديةالتنميةعلىاالستثمارلتأثريقياسيةمنذجةعمران،بشراير1
12ص،2005اجلزائر،اجلزائر،جامعةالتسيري،وعلوميةاالقتصادالعلومكليةالتطبيقي،

2 Mohamed Dowider , L’économie politique, une science sociale, Maspéro, Paris, 1974, p:
182.
3 A.Smith: recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, Gallimard, Paris,
1976, p: 141

(*)KARL MARX)1818–1883 :(ا يف احلركات التحريرية الثورية، صبح أستاذا للفلسفة، ولعب دورا كبري ولد كارل ماركس يف أملانيا وأ
"رأس املال"فطرد من أملانيا إىل إجنلرتا ومن أهم مؤلفاته 
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ويف هذا املضمار نتطرق لبعض األفكار املهمة لدى ماركس وعالقتها باالستثمار . ارتباط وثيق بقوى اإلنتاج

:حسب احملاور التالية

اليت استغرقتهاالساعاتبعددأي.السلعةتلكتضمنتهالذيبالعملتقاسماسلعةقيمةأنماركسيعترب-

.السلعةوإنتاجحتويل

العاملمنالرأمسايل يشرتيأنعلى(la plus value)القيمة فائضنظريةيفماركسكارلحتليليتمحور-

إلنتاجالضروريبوقت العملأخرىسلعةكأيالعملقوةقيمةويتحددذلك،لقاءقيمةلهويدفععملهقوة

.عائلتهومعيشةملعيشتهإليهاحيتاجاليتالسلع

يسمىوهذا الفرقاألجر،وقيمةالعملأياملادة،قيمةبنياملوجودرقالفاعلىاملالرأسصاحبجيعلوهكذا

.للعاملاستغالل الرأمسايلأيالرأمسايل،النظاملتحليلللماركسينياألساسياملفهوموهذا،''القيمةبفائض"

اليتألرباحلاألموال نتيجةوتكديسمجعمناألموالرؤوسأصحابيستطيعحيثبالرتاكم،االستثمارعالقة-

رأسشراءأيعملية االستثمار،يفاألموالهذهويستعملون.القيمةفائضعلىحصوهلمنتيجةعليهاحيصلون

:قسمنيإىلاملالرأسماركسكارلقسمولقد.املال

.األوليةواملوادواملعداتاآلالتمنيتكونوالذيالثابتاملالرأس-

.األجورمنهتدفعالذيوهوالدائرأواملتغرياملالرأس-

.املتغرياملالرأسمصدرهالقيمةفائضأما

إنتاجاألولوية لقطاعإعطاءتقتضيالرتاكمسياسةفإنبالتايلوإنتاجية،مواردخلقإىليؤدياالستثمارإن-

.االستثماريفالتوسعأواإلنتاجيةالوسائل
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شكلهأوشكله املاديحتتالعملجمموعيفالزيادة:بهقصدياالقتصاديالفائضفإنماركسكارلحسب-

الضروري عن العملالصايفاالجتماعيالناتجفائضعنعبارةهومبعىنالضروريللعملبالنسبةالقيمي

.لإلنتاجاجتماعيا

استثماريناالندثار، والثابسبب.املاللرأستعويضياستثمارأحدمها:قسمانإىلاالستثمارماركسيقسمكما

توسيعميثلفهواملال،اإلضايف لرأساالستثمارأما.البسيطاإلنتاجإعادةهياألوىلفاحلالةاملال،لرأسإضايف

إنتاجيمالورأسنقديمالرأسوحتويل إىلالقيمة،فائضمنجزءختصيصطريقعنالثابت،املالرأس

.املوسعاإلنتاجإعادةتعرب عنالةاحلهذهيفاإلنتاجإعادةوأن،"والثابتاملتغري"

االستثمـار فـي الفكـر االقتصـادي الكينــزي: 2-3

يف الدول الرأمساليـة، اليت متثلت أساسًا يف 1929إن حدوث األزمة االقتصادية العاملية الكربى سنة 

ستخدام والنقود النظرية العامة لالتقلص الطلب وانتشار البطالة، كانت نقطة االنطالق لصدور كتـاب 

، مفسرًا أسباب 1936سنة John Maynard Keynes(*)لصاحبه جون مينارد كينزوالفائدة

الظواهر اخلطرية اليت تنخر النظام الرأمسايل مبينًا وسائل العالج، منتقدًا النظرية الكالسيكية قبل أن يضع منهجه 

اقتصادي مضي عليه الزمن، وال مكانة له يف بأنه كتابرأس املاليف حني وصف كينز كتاب. اجلديد

.العامل املعاصر

:ويف إطار دراسة مفهوم االستثمار يف النظرية الكنزية نتطرق إىل احملاور الرئيسية التالية 

(*)JOHN MAYNARD KEYNES)1883–1946 : (ه ماركس، وهو إقتصادي و لد يف كمربدج  نفس العام الذي تويف في
ا، أصدر كتابه األول . درس يف جامعة كمربدج، مث أصبح أستاذا يف نفس اجلامعة. إجنليزي و تلميذ أللفريد مارشارل " سافر إىل اهلند وعمل موضفا 
" أصدر كتابه املشهور 1936عام ويف . وشارك يف مفاوضات فرساي  بعد احلرب العاملية األوىل. 1913يف سنة " تداول نقدي والتمويل، يف اهلند 

حيث وضعت أسس املسائل النقدية و نظام 1945و ودز سنة –مثل بريطانيا يف مفاوضات بريتون ". النظرية العامة يف العمالة و الفائدة و النقود 
.النقد الدويل
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يطلقالشخص فائضاهذالدىيتولدشخص،ألي"االستهالك"املعيشيةاالحتياجاتعنالدخلزيادةإن-

هناكأنكيرتالشأن يرىهذاويف.باالستثمارتسميتهفيتماملدخراجلزءهذاتوظيفلةحاويف.لالدخارعليه

مناجلزءعنعبارةاالستثمار وهووبنياالستهالك،بعدالدخلمنالفائضوهواالدخاربنيبالضرورةتعادل

اجلزءذلكيساوينهمامكلاالستثمار، ألنمعاالدخاريتساوىلذلك.التجهيزاتلزيادةيذهبالذيالدخل

:يليكماباالستثماراالدخاراستنتاج تساويميكنهناومن.املرحلةايةيفيستهلكملالذيالدخلمن

.االستثمار+االستهالك=اإلنتاجقيمة=الدخل

يفأيضايفكراملستثمرفإنذلكعنفضالً واالستثمار،يدرهااليتالعائداتمقداريفيفكراملستثمرإن-

.بفائدةعليهمما يعودالبنوكلدىأموالهإيداعأوللفائدة،مدرةسنداتشراءمثالً ميكنهإذاالستثمار،هذابدائل

اليتوالفوائداجلديدة،األصول الرأمساليةيفاالستثمارجراءمنعليهاحيصلاليتالعوائدبنياملستثمريقارنوهنا

.السنداتشراءيفأوالبنوكلدىوالهأمإيداعجراءمنعليهاحيصل

منأعلىاالستثمارمنالعائديكونأنالبداألعمال،رجاللدىلالستثمارحافزمثةيكونلكيهناو من

أو كلفةعرضهوسعرالرأمسالمناملرتقباملردودبنيالعالقةوأن.لهمساويًااألقلعلىأوالفائدة،سعر

.املاللرأساحلديةالكفايةتعطيناالرأمسال،هذامنإضافيةوحدةإنتاجكلفةأياستبداله،

:1املاللرأساحلدية(الفعالية)الكفايةزنكينارديمجونويعرف

احلاليةالقيمةحياته، جيعلمدةطولاملاللرأساملتوقعةالسنويةاملردوداتعلىيطبقالذياخلصمسعرهي"

."الرأمسالهذاعرضلسعرمساويةاملردوداتهلذه

.166ص،1939لبنان،بريوت،ة،احليامكتبةداررضا،داترمجةاالقتصاد،يفالعامةالنظرية،زنكيميناردجون1
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وال.هذا األصلعرضسعروبنياجلديدالرأمسايلاألصلمناملتوقعةالّغلةبنيالعالقةتتضحالتعريفهذاومن

متامايشبهبأصل جديداألصل،هذاإحاللبتكلفةبلفعال،املوجوداألصلمثنالعرضبتكلفةزنكييقصد

."1اإلحاللبتكلفة"اجلديدالرأمسايلاألصلعرضمثنزنكيىمسلذافيه،االستثمارسيتمالذياألصل

ا:عامةبصفةاملاللرأساحلديةالكفايةتعرفوبالتايل األصولمنأصل يفاالستثمارمناملتوقعةالغلةنسبةبأ

.2إحاللهتكلفةأواألصلهذاعرضمثنإىل

تناقصتؤدي إىلمعينة،فرتةخاللاألموالرؤوسيفالتوظيفزيادةفإنينز الكيالتحليلحسبكذلك-

3:منها أسبابلعدةاملوظفالرأمسالهلذااحلديةالفعالية

.املالرأسعرضيزدادحينمايتناقصالرأمسالهذامناملرتقباملردودأن-*

املنتجات،اخنفاض سعرإىليؤديوالعرضاإلنتاجوبزيادةاإلنتاج،زيادةإىليؤديالرأمساليةاألصولزيادةإن-*

.األصولهلذهاملتوقعةاملردوديةتقلحبيث

ظليفاألصول يتمهذهإنتاجأنبافرتاضإنتاجها،تكلفةارتفاعإىليؤديالرأمسالية،األصولزيادةإن-*

.االرتفاعأيإحالهلاتكلفةأواألصولهذهسعرمييلأيالتكاليف،زيادةأوالغلة،تناقص

إىلاملالاحلدية لرأسبالكفايةيؤديهذاالرأمسالية،األصوليفاالستثماراتحجمزادإذااألساسهذاوعلى

:التايلالشكلحسباالخنفاض

.660صالقاهرة،العريب،الفكرداراالقتصادي،التطورعمر،حسني1
.22صسابق،مرجعخريوش،عليحسن2
.166صسابق،مرجعرضا،اد:مجةتر ،زنكيميناردجون3
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منحنى الطلب االستثماري) : 01(الشكل رقم 

اشى مع كل نقطة من املنحىن متثل مستوى معني من أسعار اخلصم، ومستوى االستثمارات الذي يتم

.هذه األسعار

.ومن هذا الشكل تظهر العالقة العكسية بني حجم االستثمار وسعر اخلصم املتوقع

.إذ كلما زاد حجم االستثمار اخنفض سعر اخلصم املتوقع و العكس الصحيح

كما أوضحنا سابقا أن هناك عالقة تربط الدخل باالستثمار، إذ أن الدخل يؤثر يف االستثمار ويتأثر به، 

" يعين كيفية تأثري االستثمار على الدخل، أما حالة تأثري الدخل على االستثمار تسمى " االستثمارومضاعف " 

".مبعدل االستثمار

ذلك املعدل العددي الذي يعرب عن مقدار الزيادة يف الدخل املرتتبة عن كل ويقصد مبضاعف االستثمار

.زيادة يف االستثمار

منحنى الكفایة الحدیة لرأس 
المال

)منحنى الطلب االستثماري (

0
I2 I1 (I)حجم االستثمار 

أو (i)سعر الخصم 
سعر الفائدة

i2

i1
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:اإلسالميي الفكـر االقتصـادي االستثمـار فـ: 2-4

والضوابط اليت مفهوم االستثمار من وجهة نظر ملذهب االقتصادي اإلسالمي وبيان أهم املعايريتوضيحسنحاول

بني مفهوم االستثمار وعامل القيم واملبادئ توجه سلوك املستثمر اإلسالمي واليت تؤكد حقيقة أن اإلسالم ال يفصل

عملية االستثمار وبالتايل حتقيق الرفاهية الشاملة للفرد واجلماعة الشارع احلكيم منوذلك حىت تتحقق مقاصد 

واليت قامت واالستقرار االجتماعي واالقتصادي وهو ماال يتوافر يف املذهبيات االقتصادية الوضعيةوحتقيق النمو

على أساس الفصل بني عامل القيم واملبادئ وعامل االستثمار

املسلم مبعىن آخر التعرف على أهم املعايري والضوابط اليت م واألخالق يف توجيه سلوك املستثمرمعرفة دور القيو

نظر املذهب االقتصادي اإلسالمي ومدى حتقيق هذه املعايري ملقاصد التشريع توجه االستثمار من وجهة

.اليت تعترب أساس حتقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية الشاملةاإلسالمي

:االستثمار في المذهب االقتصادي اإلسالميمفهوم:1- 2-4

اإلستنماءالنماء و: الفقهاء القدامى يف بيان مفهوم االستثمار فقد استخدموا مصطلحاتولقد تعددت أراء

طلب : االستثمار بأنهقطب سانو تعريف فقهي ملفهوم.ومن استعراض أراء الفقهاء املتعددة استخلص د، والتنمية

.1من مضاربة ومراحبة ومشاركة وغريهااء املال اململوك شرعاً وذلك بالطرق الشرعية املعتربةحتصيل من

ملونالحظ يف الكثري من ا  التعاريف اليت تناولت مفهوم االستثمار يف ضوء املذهب االقتصادي الوضعي بأ

رداالقتصاديالبعد االجتماعي يف تعرضها ملفهوم االستثمار والرتكيز فقط على البعد إال أن مفهوم االستثمار ، ا

ميكن فصلها عن الضوابط االقتصادية ومعايري اجتماعية اليف ضوء املذهب االقتصادي اإلسالمي حمكوم بضوابط

توظيف الفرد أو اجلماعة للمال الزائد عن احلاجة الضرورية بشكل مباشر : بأنه األخرى حيث يعرف االستثمار

.20ص، 2000، 1ط، األردن، عمان، ئسدار النفا، االستثمار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي، قطب سانو1
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على عائد نشاط اقتصادي ال يتعارض مع مبادئ الشرع ومقاصده العامة وذلك بغية احلصولمباشر يف أو غري

.1األرضمنه يستعني به ذلك الفرد أو اجلماعة على القيام مبهمة اخلالفة له وعمارة

:2ستة عناصرمبعىن أن تعريف االستثمار يف املذهب االقتصادي اإلسالمي جيب أن يشتمل على

.ملبادئعنصر القيم وا-1

.عنصر احلركة والتشغيل-2

.الغاية السامية وهي حتقيق املصاحل املادية وغري املاديةعنصر-3

.عن عملية التشغيل فرداً كان أو مجاعة أو مشاركة بني اثنني فاكثرعنصر اجلهة املسئولة-4

.يكون راس املال ماًال متقوماً عنصر أن-5

.العمليةعنصر الوسيلة اليت تتم فيها هذه-6

.االقتصادي اإلسالميحكم االستثمار في المذهب:2- 2-4

الضرورة مبكان أن نستعرض أهم النصوص الشرعية من الكتاب قبل أن نبني ما هو احلكم الشرعي لالستثمار من

.ا إىل حكم االستثمار يف املذهب االقتصادي اإلسالميوالسنة واليت ميكن أن نتوصل

يَا َأيـَُّها {: قوله تعاىلالقرآن الكرمي تدعوا إىل االستثمار وحتث عليه ومن ذلكدة يففقد وردت نصوص عدي

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم ۚ◌ ِإَلٰى ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَـْيَع يـَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْواِمن الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالةِ  ِلُكْم َخيـْ ذَٰ

ْم فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة فَانَتِشُروا ِفي اْألَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمن َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثيًرا لََّعلَّكُ ) 9(تـَْعَلُموَن 

َها َوتـَرَُكوَك قَائًِما ) 10(تـُْفِلُحوَن  ٌر مَِّن اللَّْهِو َوِمَن ُقْل َما ِعنَد اللَِّه َخيْـ ۚ◌ َوِإَذا رََأْوا ِتَجارًَة َأْو َلْهًوا انَفضُّوا ِإلَيـْ

ُر الرَّازِِقيَن ۚ◌ التَِّجارَِة  .9،10،11:اجلمعة})11(َواللَُّه َخيـْ

.43ص، 1980، 1ط، القاهرة، مكتبة عني مشس، االستثمار والتمويل،هواريحممودسيد1
.23ص,مرجع سابق،قطب سانو2
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َوِإلَْيِه النُُّشورُ ۖ◌ ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن رِّْزِقِه ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا{: وقوله تعاىل

.61:هود}فَاْستَـْغِفُروُه ثُمَّ تُوبُوا ِإلَْيهِ اْألَْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَهامَِّن ُهَو َأنَشَأُكم{:وقوله تعاىل، 15:امللك}

إضافة إىل العديد من ، مباشر على أن اإلسالم حيث على االستثمار ويدعوا إليهوهذه اآليات وغريها تدل بشكل

تدعوا إىل االستثمار واآليات الدالة على وجوب الزكاة ومجيعهاالدالة على حترمي االكتناز وحترمي الربا اآليات

.وتعتربه ضرورة من الضرورات الشرعية

أرضاً ميتة من أحيا:[الصرحية يف الدعوة إىل االستثمار واحلث عليه قوله صلى اهللا عليه وسلمومن النصوص النبوية

وكذلك ، ]وال يرتكه حىت تأكله الصدقةل فليتجر لهمن ويل يتيماً له ما:[ وقوله صلى اهللا عليه وسلم، ]فهي له

، وتشديده كذلك على حترمي الربا، الذهب والفضة يف الكل والشربحترميه صلى اهللا عليه وسلم الستخدام أواين

.استخدام املالووضع الضوابط يف

أهل العلم ويوصله بعضومطلوبضروريأمر لنا أن االستثمار للمال الزائد عن احلاجات األساسية هويتأكد

يعين أن أي مسلم لديه ماًال وهذا، إىل الوجوب بل أمجعت الكتابات االقتصادية اإلسالمية على وجوب ذلك 

1.باستثمار هذا املالزائداً عن حاجاته األساسية فإنه جيب عليه أن يقوم

.االقتصادي اإلسالميمقاصد االستثمار في المذهب:3- 2-4

اوتعرف املقاص التشريع واألسرار اليت وضعها الشارع احلكيم عند كل حكم من الغاية اليت يرمي إليها: د بأ

الفرد واجلماعة وحفظ النظام وتعمري الدنيا بكل ما يوصل إىل اخلري والكمال األحكام لغرض حتقيق إسعاد

2.حىت تصري الدنيا مزرعة لآلخرة فيحظى اإلنسان بسعادة الداريناإلنساين

التشريع اً من األهداف واملقاصد اليت يرميدالتحليلية ملقاصد التشريع استخلص االقتصاديني عدبعد الدراسةو 

.415ص،م1975، 1ط، األردن، عمان، مكتبة األقصى، 2ج. وقيودها، وضيفتها,طبيعتها: امللكية يف الشريعة اإلسالمية،عبد السالم العبادي1
.47، ص2000، 1ط، اإلسكندرية,مؤسسة شباب اجلامعة، شركات االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي،بن سليمان النمريخلف2
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1:وهذه املقاصد هي، اإلسالمي إىل حتقيقها من وراء حثه على االستثمار

تمإن أساس حتقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي ألي جمتمع من:الحفاظ على المال وتنميته-1 عات إمنا ا

ا وكيفية تنمية هذه تمعات على ثروا وهي حقيقة عين الشارع احلكيم ، الثرواتيرتكز على كيفية حمافظة هذه ا

وأهم هذه التدابري ، التدابري اليت جتعل االستثمار حيقق هذا املقصدبتحقيقها من خالل حثه على االستثمار وبيان

التدابري خيتلف واإلسالم من خالل هذه، سر وحترمي السرف والتبذير والتقتري وحترمي الربا وحترمي امليحترمي االكتناز

دون أن تعري أي اهتمام للوسيلة اليت حتقق اختالفا جوهرياً عن األنظمة الوضعية اليت تركز فقط على تنمية الثروة

.ذلك

:تحقيق تداول الثروة-2

االستفادة من هذا املال عدد ممكن من أفراد األمة يفحيث يهدف الشارع من خالل االستثمار إىل إشراك أكرب

اليت تضمن حتقيق هذا املقصد حث اإلسالم ومن الوسائل، 7:احلشر}كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم{

ا تعترب من أدوات إعادة توزيع الثروة يف املذهب على دفع الزكاة ملا هلا من أثر يف التوجه حنو عملية االستثمار وكو

.اإلسالمياالقتصادي

:القضاء على التخلف وتحقيق النمو االقتصادي-3

من خالل تشديده على ضرورة االستثمار إىل القضاء على التخلف االقتصادي وحتقيق النمويسعى اإلسالم

:االقتصادي عن طريق

.ضرورة االستغالل األمثل للموارد- -1

تمع إليهااالقتصادية الضرور اعتبار األنشطة- -2 ا حلاجة ا .ية للمجتمع فرض كفاية جيب القيام 

.صيغ التمويل الشرعية اليت تكفل مشاركة راس املال يف أي نشاط إنتاجي- -3

.49ص، 1991، 1ط، القاهرة، مكتبة مدبويل، االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، مشهورعبد اللطيف أمرية 1
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.جوب توجيه املدخرات حنو االستثمار املشروع وحترمي االكتناز وفرض الزكاةو - -4

العنصر البشري الذي ات البنية األساسية ومبا حيقق تنميةضمان حد الكفاية للفرد وضرورة توفري مشروع- -5

.يعد أساس التنمية

:والمجتمعتحقيق الرفاهية الشاملة للفرد-4

أساس حتقيقها على أرض الواقع هذا إن املتتبع للمقاصد اليت عرضناها سابقاً جيد أن هناك مقصداً سامي هو

تمع يف الدنيا واآلخرةللفرداملقصد أو اهلدف هو حتقيق الرفاهية والسعادة ويتحقق هذا املقصد من خالل ، وا

إشباع كافة احلاجات اإلنسانية األساسية وحتسني مستوى احلياة على الصعيدين املاديمتكن ناتج االستثمار من

ه أداة فاعلة والضوابط اليت جتعل منوالروحي ألن ناتج االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي يقوم على عدد من املعايري

، وبالتايل حتقيق رفاهية الفرد وسعادته الدنيوية واألخرويةيف حتقيق املقاصد اليت هدفها إشباع تلك احلاجات

.بشيء من التفصيل يف فصل الحقوسنستعرض هذه الضوابط

قتصادي األهداف هي أساس عملية االستثمار يف املذهب االومن العرض السابق يتبني لنا أن هذه املقاصد أو

طريق إتباع الضوابط واملعايري املرتبطة بتلك املقاصد واليت حتكم عملية االستثماراإلسالمي وحتقيقها يكون عن

االقتصادية االجتماعية اليت تستطيع أن حتقق واقعياً ما ميكن أن يعرف بالرفاهية- فقط-كون هذه املقاصد هي 

.الشاملة

:القتصادي اإلسالميادوافع االستثمار في المذهب:4- 2-4

اإلسالمي ارتباطا وثيقاً باملبادئ األساسية للنظام االقتصادي ترتبط دوافع االستثمار يف املذهب االقتصادي

1:أمرية مشهور فإن دوافع االستثمار ممكن أن تقسم إىل قسمني رئيسيني.دوحسب تقسيم، اإلسالمي

.العامةالدوافع- -1

.131-128ص، سابقمرجع،أمرية مشهور1
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.الدوافع املباشرة- -2

:وسنستعرض تلك التقسيمات بإجياز كما يلي

:الدوافع العامة--1

:دوافع رئيسية هيوتتمثل الدوافع العامة لالستثمار يف اإلسالم يف أربعة

.استخالف اإلنسان يف ملك اهللا-

.األرضالتوجه اإلمنائي وإعمار-

.العمل عبادة-

.وظيفة املال يف اإلسالم-

.في ملك اهللاساناستخالف اإلن-أ

ا وبناءها واالستفادة من مواردها وتنميتها لقد استخلف اهللا عز وجل اإلنسان يف األرض من أجل عمار

تمعه ، 165: سورة األنعام}َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَالِئَف اْألَْرضِ {قال تعاىل، واستثمارها مبا حيقق النفع له و

امتدت تعاليم اإلسالم لتنظم مفهوم االستخالف فيه حيث وضع اط االقتصادي فقدومبا أن املال هو حمور النش

ومفهوم االستخالف يف املال طريق واضح، النتفاع اإلنسان باملال واستثماره له وتنميتهاإلسالم ضوابط منظمة

.فرد واجلماعة اإلسالميةللاحلدود واملعامل مبا مينع الطغيان واالستغالل والظلم ومبا يكفل حتقيق احلياة الطيبة

.التوجه اإلنمائي وإعمار األرض-ب 

ويتجلى ذلك التكليف من هدف النشاط، تكليف شرعي لتحقيق استمرارية احلياة البشريةإن إعمار األرض
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، اواستثمار مواردها وتثمري طيبااالقتصادي يف اإلسالم واملتمثل يف حتقيق املنافع اليت حتقق هدف إعمار األرض

]لهمن أحيا أرضاً ميتة فهي: [قال صلى اهللا عليه وسلم 1

.العمل عبادة-ج

: واالبتغاء من فضل اهللا ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلميهيب القرآن الكرمي باملسلمني باالنتشار يف األرض

وقال ، ]ل يدهما كسب الرجل أطيب من عم:[وقال صلى اهللا عليه وسلم، ]مسلمطلب احلالل واجب على كل[

اليت شرعها وهذا إضافة إىل الضوابط، "ابتغوا من فضل اهللا وال تكونوا عياالً على الناس"عنه عمر رضي اهللا

.اإلسالم حلماية العمل

.وظيفة المال في اإلسالم- د 

وأرشد املشروع من أهم وظائف املال يف اإلسالم حيث يهدف اإلسالم إيل تنمية املال بأفضليعد االستثمار

.التشريع اإلسالميطرق االستثمار من أجل حتقيق احلياة الطيبة للمجتمع وبالتايل حتقيق مقاصد

.الدوافع المباشرة- 2-

ا تلك الدوافع املرتبطة :بعناصر اإلنتاج وأمههاويقصد 

.امللكية- 1

.اإلنفاق- 2

طريق فأجاز التملك عن، العمل على تنمية املال واستثمارهاإلسالم بني امللكية الفردية و ربط.الملكيـــــة-أ 

تمع اإلسالم بني امللكية العامة كما ربط، العمل وعن طريق االستثمار املشروع الذي حيقق الرفاهية للفرد وا

.الشارع احلكيم من وراء عملية االستثماروضرورة تنمية واستثمار هذه امللكيات مبا حيقق مقاصد

.55، ص 1969،، القاهرةمكتبة ابن تيمية،، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدأبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب1
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.املال يف احلاجةواإلنفاق هو صرف.فــــاقاإلن-ب 

:ثالثة أنواعواإلنفاق يف ضوء املذهب االقتصادي اإلسالمي ميكن تقسيمه إىل

.وهو ما يرتجم حاجات األفراد: إنفاق استهالكي-

.وهو ما يؤدي إىل التوسع يف الطاقة اإلنتاجية للمجتمع: استثماريإنفاق-

إىل زيادة مما يؤدي، قة تكامل كون اإلنفاق االستهالكي هو الدافع األساسي لإلنتاجالنوعني عالوالعالقة بني

.اإلنفاق االستثماري وبالتايل زيادة الطاقة اإلنتاجية للمجتمع

:إنفاق صدقي-

:ويشمل نوعني من اإلنفاق

ثري الزكاة على االستثمار وتأ، على الفرد أدائه كونه حق واجب وهو الزكاةإنفاق حمدد وثابت ودائم وواجب/ أ

ا حماربة لالكتناز حيث تعد أداة فعالة لدفع األموال املعطلة والصاحلة للنماءتأتى من ، للمشاركة يف االستثماركو

.لألموال سواء بشكل مباشر أو غري مباشرإذ أنه ال سبيل أمام صاحب املال إال التوجه حنو االستثمار

.وينفقه الفرد من تلقاء نفسهت وغري دائمإنفاق غري حمدد وغري ثاب/ ب

االقتصادي عن طريق تثمري أموال الصدقات وعن طريق إنشاء وميكن هلذا النوع من اإلنفاق دفع النشاط

تمع ككل وكذلك عن طريق إعادة توزيع الدخول لصاحل الفئات الفقرية يف املشروعات العامة اليت ختدم ا

تمع 1.ا

:اإلسالميستثمار في المذهب االقتصاديضوابط اال:2-4-5

وعلى الرغم من تعدد هذه ، املستثمر املسلملقد أوجد اإلسالم العديد من الضوابط اليت حتكم وتوجه سلوك

حيث أن هذه الضوابط جمتمعة تسعى لتحقيق مقاصد الشارع الضوابط إال أن كل منها تعترب أساس لآلخر

العربية جامعة اإلمارات، جملة الشريعة والقانون، االقتصادية يف النظم الوضعية واإلسالمعدالة التوزيع والكفاءة: بار محد عبيد السبهاينعبد اجل1
.214ص، م2001-هـ1421، العدد الرابع عشر، املتحدة
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1:ذه الضوابط هيوه,احلكيم من مشروعية االستثمار

.ضوابط عقدية-1

.ضوابط أخالقية-2

.اجتماعيةضوابط-3

.ضوابط اقتصادية-4

إبراز ما يتعلق منها مبوضوع االستثمار دون التعمق يف مناقشة األدلة ويهمنا أن ننوه أن عرضنا هلا سيرتكز على

.وردت يف توكيدهاالشرعية اليت

.ضوابط عقديه-أ 

ا إمياناً راسخاً حيث ال يكون الفرد مسلماً لضوابط اليت أوجب الشارعوهي تلك ا على املستثمر املسلم اإلميان 

اإال إذا بتغري األزمنة واألمكنة وهذه الضوابط تتسم بالثبات واالستقرار والدوام وال ختضع للتغري، اعتقدها وآمن 

:2وهذه الضوابط هي

نَـُهَما َوَما َتْحَت الثـََّرىِفي السََّماَواِت َوَماِفي َلُه َما{: قال تعاىل.اهللاإلميـان بأن املال مال- ٰ◌ اْألَْرِض َوَما بـَيـْ

.33:النور}َماِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكمْ ِمْن َوآتُوُهمْ {: وقال تعاىل.6:طه}

حق وال املتوفرة لديه ليس لهيعتقد املستثمر املسلم اعتقاداً جازماً يف كل حني أن األمومغزى هذا الضابط أن

واستثماره هلا جيب أن يكون وفق التصرف املطلق فيها ألن املالك احلقيقي هو اهللا وبالتايل فإن تصرفه يف األموال

الضابط ضماناً وجدانياً لتوجيه املال واستثماره فيما يعود بالنفع ويعد هذا، إرادة املالك احلقيقي وهو اهللا عز وجل

تمع فال يستثمر يف حرام وال يف منكر وال فيما يؤدي إىل ضرروعلىعلى املستثمر .ا

.96ص، مرجع سابق،سانوقطب1
، 2013،،الرياضمية ،الدار العاملية للكتاب االسالمي و املعهد العاملي للنشر االسالمياملقاصد العامة للشريعة االسال،العاملحامديوسف2

.94ص
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.اإلميـان بأن ملكية اإلنسان مقيدة-

االستثمار ولكن هذه امللكية ليست على إطالقها حبيث ال تعطي أقر اإلسالم امللكية الفردية كدافع من دوافع

ا كيفما يشاء بل همطلق التصرف للمالك بأن ي مقيدة بالعديد من القيود أمهها أن امللكية ليست يتصرف 

تمع امتيازا ا عدم واليت، تضفي مقاييس مادية لالحرتام بل هي مسئولية تعود بالنفع على الفرد وا من مقتضيا

.املالاإلضرار باآلخرين وااللتزام بالتعاليم الشرعية املتعلقة حبفظ

تـَْعَمُلونَ َكْيَف بـَْعِدِهْم لِنَـْنظُرَ ِمْن اَألْرضِ ِفي ثُمَّ َجَعْلَناُكْم َخالِئفَ {:قال تعاىل. االستخالفأاإلميـان مببد

املالك للمال هو اهللا عز وجل ومقتضى هذا الضابط أن وهذا الضابط على ارتباط وثيق بأن.14:يونس}

ال وبالتايل فإنه يتحتم علىاستخلفه وخاضعاً لرقابته يف مجيع التصرفات واألعماإلنسان مسئوالً بني يدي من

واستثماراً حىت ال حييد عن املستثمر االنقياد واخلضوع إلرادة املستخلف جل شأنه يف التصرف باألموال استهالكاً 

{: قال تعاىل.اإلميـان بوجوب إعمار األرض-.الضابطحتقيق املقاصد اليت أرادها اهللا عز وجل من تشريعه هلذا

.61:هود}اْألَْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَهامِّنَ ُهَو َأنَشَأُكم

االنتفاع مبواردها حىت يضمن سعادة الدارين فتتحقق لقد خلق اهللا اإلنسان وأمره بعمارة األرض مبا حيقق له

أ مبعىن أن إعمار األرض جيب أن يكون منطلقاً من مبد، اهللا عز وجل يف اآلخرةالرفاهية الشاملة يف الدنيا ورضا

.واملطلوبمرضاة اهللا عز وجل بالتزامه ألوامره واجتنابه لنواهيه حىت يتحقق اإلعمار اهلادفءابتغا

.ضوابط القيم واألخالق-ب 

ذا النوع من الضوابط جمموعة القيم واملبادئ األخالقية الثابتة ا كل مستثمر مسلم من ونعين  اليت جيب أن يلتزم 

تمعهأجل ضمان حتقيق النفع واخلري له  .حىت يتحقق للمجتمع رفاهيته االقتصادية واالجتماعيةو

اإلسالمي برتكيزه على القيم واألخالق باعتبارها ركن أساسي من أركان االستثمار الوميتاز املذهب االقتصادي

يه من حيقق ما يصبو إلميكن إمهاهلا أو التقصري فيها حيث أنه ال ميكن ألي نظام اقتصادي مهما كان كفؤا أن
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تمع من غري مصفاة أخالقية توجهه رجال الفكر وتقومه وهي حقيقة يؤكدها العديد منحتقيق الرفاه للفرد وا

.االقتصادي الغريب

ا ضابط الصدق وضابطومن أهم األمانة والوفاء الضوابط األخالقية اليت شدد اإلسالم على ضرورة االلتزام 

اليت شدد عليها اإلسالم واعتربها ثوابت يانة وإخالف الوعد وغريها من القيموالعدالة وجتنب الكذب والغش واخل

.ترتبط بأصل الدين

كبديل تلك القيم واألخالق حقيقة واقعة يف الصيغ والعقود االستثمارية اليت ابتكرها اإلسالمولقد جسد اإلسالم

جماالت احلياة ومن أمثلة تلك نفع يف خمتلفجلانب املعامالت يف احلياة االقتصادية حىت يضمن حتقق اخلري وال

األمانة وعقود املشاركات واملضاربة واإلجارة وحترميه للبيوع اليت العقود اليت تبني بوضوح البعد األخالقي عقود بيوع

ركن الرتاضي ولتأكيد حتقيق، األمانة والصدق وهي كثرية ومبثوثة يف كتب فقه املعامالت يف اإلسالمختل بضوابط

.1البعد األخالقي يف العقود اإلسالميةالعدالة ابتكر اإلسالم نظرية اخليارات حىت يؤكد على حقيقة ضرورة توافرو 

ا املذهب االقتصادي اإلسالمي تضمن حتقيق ومنه فإنه يتأكد لنا أن ضوابط االستثمار األخالقية اليت ينفرد 

االقتصادية أن هناك ارتباطا وثيقاً بني حتقق الرفاهيةمبعىن آخر ، الدارين الدنيا واآلخرةسعادة العيش يف

.اإلسالميواالجتماعية وبني تطبيق الضوابط األخالقية يف املذهب االقتصادي

.الضوابط االجتماعية-ج 

تقتصر تلك الغاية فقط على إن االستثمار يف ضوء املذهب االقتصادي اإلسالمي ليس غاية حبد ذاته حبيث

لتحقيق غاية أمسى وأجل هي حتقيق الرفاهية ولكن االستثمار وسيلة، املستثمر بزيادة ثروتهإشباع حاجات 

تمع ويتحقق الرفاه االقتصادي عن طريق حتقق الكفاءة والعدالة االقتصادية ,االقتصادية واالجتماعية للفرد وا

واإلخاء بني أفراد ب يف إشاعة احملبةوجمتمعه واليت تضمن حتقيق الرفاه االجتماعي ملا هلا من أثر طيللمستثمر

36ص، 1995، 1ط، واشنطن، اإلسالمياملعهد العاملي للفكر، اإلسالم والتحدي االقتصادي،حممد عمر شابرا1
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تمع .ا

ا قد يؤدي إىل مشاكل ولقد بالغ اإلسالم يف تشديده على ضرورة االلتزام ذه الضوابط ألن عدم االلتزام 

:وأهم هذه الضوابط، ارتباطاً وثيقاً باختالالت اقتصادية ناجتة عن عدم التزامهااجتماعية خطرية ترتبط

:االقتصاديةالضوابط- د 

ا من أجل حتقيقوهي الرفاهية االقتصادية جمموعة املبادئ االقتصادية اليت جيب على املستثمر املسلم االلتزام 

تمعه :قسمنيوميكن تقسيم هذه الضوابط إىل.واالجتماعية له و

.ضوابط اقتصادية مباشرة-

ا متغرية الطابع االقتصاوهي جمموعة املبادئ اليت يغلب عليها مل اجلانب االجتماعي ومتتاز بأ ا ال  دي رغم أ

:وهذه الضوابط، لتغري الزمان واملكانتبعاً 

.التخطيط األمثل للموارد-1

.املفاضلة بني جماالت االستثمار-2

.املفاضلة بني أساليب االستثمار-3

ا من وجهة نظرنا على ارتباط مباشر ا مباشرة كو ا تشكل بالقرار االقتصاديوصنفناها بأ للمستثمر مبعىن أ

.اجلوهر لقرار االستثمار

ا ال تدخل بشكل مباشر يف ماهية قرار.مباشرة ضوابط اقتصادية غير- وقد اعتربناها غري مباشرة كو

الضوابط وأهم هذه، االعتباراالستثمار إال أن هلا آثار اقتصادية مؤثرة فيه الميكن جتاوزها وجيب أخذها بعني

.ضوابط التوزيع-ضوابط االستهالك-:هي
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:تطور حجم االستثمار في الجزائر :المبحث الثاني 

يئة املناخ ،سعت اجلزائر يف الفرتة األخرية إىل استقطاب اكرب عدد ممكن من االستثمارات وهذا من خالل 

تسهيالت للمستثمرين بإضافة إىل الربامج بسن القوانني والتشريعات اليت تتضمن االمتيازات وال،املناسب 

لذلك سنتطرق إىل أهم الربامج ،اإلصالحية املتواصلة وعقد االتفاقيات الدولية لرتقية وضمان االستثمار 

اإلصالحية يف هذه الفرتة  واىل املناخ االستثماري  واإلطار القانوين وما جاء فيه من تعديالت إىل العالقات 

.العامل اخلارجي يف جمال ترقية االستثمار اخلارجية للجزائر مع 

تحليل واقع االستثمار في الجزائر: أوال

االستقالل عن طريق جمموعة من القوانني املتعاقبة حيث صدرت عدة ذاجلزائر االستثمارات مناتبعتلقد 

.تشريعات تضمنت العديد من احلوافز واملزايا للمستثمر

ي الجزائراإلطار القانوني لالستثمار ف:1-1

1963جويلية 26المؤرخ في 277-63قانون االستثمار رقم -1

متيز الوضع االقتصادي واالجتماعي غداة االستقالل بضعف املقومات األساسية للنهوض بالتنمية االقتصادية "

ستثمار فكان على الدولة أن تسارع أوال للحفاظ على ما هو موجود  من  خالل دعوة األجانب ال، الشاملة 

1963فأصدرت بدلك أول قانون االستثمار سنة ، أمواهلم داخل اجلزائر و احملافظة على املنشآت املوجودة 

كما كان هدف هذا األخري إنعاش احلياة االقتصادية من جديد و إعادة بناء وتنمية . " 1"لتشجيع االستثمار

.63/1993اجلريدة الرمسية رقم ، ت املتضمن قانون االستثمارا1963جويلية 26املؤرخ يف 277-63قانون رقم 1
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مرين بعد االستقالل واحملافظة و اإلبقاء على رؤوس االقتصاد اجلزائري الذي كان يعاين فراغا أحدثته هجرة املع

1.األموال األجنبية املوجودة يف اجلزائر وجلب  االستثمارات األجنبية 

1966جوان 15المؤرخ في 284-66قانون االستثمار رقم -2

15خ يف املؤر 284- 66وهو القانون 1966لقد اهتدت الدولة اجلزائرية إىل سن تشريع جديد سنة " 

والدي أعطى األولوية لالستثمار من اجل ، املتضمن القانون االستثمارات للقطاع الوطين واألجنيب 1966جوان 

دف زيادة تدفق العملة الصعبة  أما يف ما . 2نقا التكنولوجيا وخلق مناصب شغل ، حتقيق التنمية االقتصادية 

رجا جديدا باختاذ السلطات اجلزائرية إجراءات جديدة عرفت منع،خيص السياسة االستثمارية اجتاه األجانب 

مسحت مبشاركة رأس املال األجنيب يف إطار خلق شركات خمتلطة مبسامهة رؤوس أموال الدولة عن طريق الشركات 

.3الوطنية 

1982أوت 21المؤرخ في  11-82قانون االستثمار رقم -3

خاصة .وحد د دوره يف أداء بعض املهام االقتصادية الثانوية، 1963بعدما اعترب القطاع اخلاص هامشيا مند سنة  

اتضح بأن القطاع اخلاص خاصة  منه األجنيب دورا مميزا السيما يف جمال احملروقات ، قي جما ل التجارة واخلدمات 

ا ملحة بقت حاجته،إذ ورغم احتكار الدولة للقطاع وتأميمها له، باعتباره القلب النابض لالقتصاد اجلزائري ،

ا هلا يف استغالله نظرا لإلمكانيات املالية والتقنية الكبرية اليت  ملسامهة االستثمارات األجنبية املباشرة ومساعد

من اجل توضيح كيفية تشكيل وتشغيل الشركات االقتصادية املختلطة 13- 82لدلك صدر القانون ،يتطلبها 

بعد صدور هدا . من رأمسال الشركة% 49صي ليتجاوز لقد حدد  القانون نسبة املشاركة األجنبية حبد أق.

ونظرا ، مشروع 2328حوايل 85- 83القانون ظهرت دفعة جديدة من االستثمارات حيث بلغت بني سنة 

- 23، تقييم واستشراف ، املؤمتر الدويل حول القطاع اخلاص يف التنمية ، معدل االستثمار اخلاص يف اجلزائر ، حممد شكوري  ، عبد الرحيم شييب 1
.4ص ،بريوت ، 2009مارس24-25

180اجلريدة الرمسية رقم ، قانون االستثمار املتضمن1966جوان 15املؤرخ يف 284-66قانون االستثمار رقم 2
.64ص ،5العدد، 2009، ازمة العقار يف اجلزائر ودوره يف تنمية االستثمار األجنيب وجملة الباحث ، امساعيل بن قانة ، حمبوب بن محودة 3
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استدعي األمر تعديله ليكون أكثر استجابة حلاجة االقتصاد اجلزائري ،لكون القانون مل يهتم باجلوانب التحفيزية

خاصة يف قطاع ،لية وأجنبية تساهم يف زيادة قدرات اإلنتاج والرفع من معدالت النموإىل استثمارات خاصة حم

1.احملروقات

: 1986أوت 19المؤرخ 13-86قانون االستثمار رقم -4

لعدم قدرته على حتفيز وجلب احلجم املرغوب فيه من مؤسسات 13-86بقانون 13- 82لقد أمت وعدل قانون 

.خاصة يف جمال احملروقات ، ملباشر لالستثمار حمليا االستثمار األجنيب ا

لذلك تضمن القانون السابق طرق تشكيل وتسيري الشركات املختلطة بكيفية مرنة وواضحة حمفزة نسبيا مقارنة 

والذين ينضوون يف شراكة مع املؤسسات العمومية ، وفق القانون اجلديد ، فالشركاء األجانب  . بالقانون السابق 

خملون باملشاركة يف حتديد موضوع وجماالت تدخل األطراف مدة دوام ، رية على أساس بروتوكول اتفاق اجلزائ

فلقد أبقى القانون على نسبة مشاركة املؤسسة اجلزائرية . الشراكة املختلطة وتعهدات وواجبات كل األطراف 

حتويل التكنولوجيا و رؤوس األموال يف حني متثل دور املتعامل األجنيب يف ضمان، األقلعلى % 51العمومية ب

ومناصب الشغل و تكوين وتأهيل املستخدمني ، مقابل استفادة الشريك األجنيب من املشاركة يف التسيري و اختاذ 

القرارات اخلاصة باستعمال أو حتويل األرباح ، وما يرتتب عن ذلك من رفع أو ختفيض رأس املال املساهم به ، 

.2ب العمال األجانبوحتويل بعض أجزاء روات

:1990قانون النقد والقرض -5

نصا تشريعيا يعكس اعرتافا باألمهية اليت 1990أفريل 14للنقد والقرض والصادر يف 10- 90يعترب القانون " 

وقد مشل قانون النقد والقرض جوانب عديدة من اإلصالحات يف جماالت . جيب أن يكون عليها النظام البنكي 

كما ألغى جمموع . والقرض واالستثمار ، فقد أقر حرية انتقال رؤوس األموال من وإىل اجلزائر التسيري املايل

.05ص،مرجع سابق ، حممد شكوري ، عبد الرحيم شييب 1
.196، ص 2003،الطبعة الثانية ، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية الطاهر لطرش ،  تقنيات البنوك ، 2
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ال لكل أشكال % 49و%51األحكام السابقة و املتعلقة بنسبة الشركة احمللية واألجنبية  وذلك بفتح ا

ليات األساسية لتنشيط حركة كما أوجد القانون اآل. 1مسامهات الرأمسال األجنيب يف تنمية االقتصاد اجلزائري 

البنوك ،وذلك بفصله بني عمليت اإلصدار واإلقراض واليت مبوجبها ظهر بنك اجلزائر كمؤسسة إصدار وتنظيم 

ومراقبة مستقلة ،وظهرت البنوك التجارية كمؤسسات إقراض تتحدد مهمتها ،مبوجب القانون ،يف متويل كل 

ولقد تدعم قانون النقد والقرض جبملة من القوانني والتشريعات . يزمؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص دون متي

التنظيمية واملعدلة واجلديدة واليت كانت يف جمموعها أكثر أمهية يف توجيه االقتصاد حنو مرحلة االنفتاح توجيها 

1990ولكن رغم هذه التعديالت إال أن حجم االستثمار سرعان ما اخنفض يف سنة .مباشرا وصرحيا 

.2وذلك بسبب األوضاع السياسية غري املستقرة %20.6مشروع أي مبعدل 344ب

: 1993قانون سنة –6

قصد توفري البيئة القانونية والتشريعية 1993أكتوبر 05لقد صدر قانون االستثمار وفقا للمرسوم املؤرخ يف "

فبعدما كانت االستمارات . اجلزائر والتنظيمية املواتية جللب واستقطاب االستثمار اخلاص، خاصة منه األجنيب إىل

املختلفة حكرا على القطاع العام ، تنجز من قبل مؤسساته العمومية وفق إجراءات مهشت القطاع اخلاص احمللي 

وضيقت جمال القطاع اخلاص األجنيب يف شراكة ميتلك فيها الشريك الوطين أكرب احلصص وأمهها ، جاء قانون 

. 3متميزا عما سبقه من قوانني وتنظيمات بإقراره ملبدأ احلرة الكاملة لالستثمار ليكون 1993االستثمار لسنة 

فالقطاع اخلاص ،حمليا كان أو أجنبيا ،حر يف الدخول يف أي مشروع استثماري حتت أي شكل أراد،عدا بعض 

لب األمر نظريا إذ ال يتط، دون احلاجة إىل إجراءات كثرية ومعقدة ، النشاطات اإلسرتاتيجية اخلاصة بالدولة 

كما نص هذا القانون على عدم ، سوى تصريح باالستثمار يف الوكالة الوطنية لرتقية ودعم ومتابعة االستثمارات 

.196العدد،اجلريدة الرمسية ، املتعلق للنقد والقرض 1990أفريل  14والصادر يف 10-90القانون 1
.06عبد الرحيم شييب ، مرجع سابق ، ص 2
.64العدد،اجلريدة الرمسية ، ق برتقية االستثمار املتعل1993أكتوبر 05املؤرخ يف 12- 93املرسوم التشريعي رقم 3
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فالقانون ضمن يف نصوصه معاجلة . حمليني أم أجانب  ،سواء كانوا عموميني أم خواص ، التمييز بني املستثمرين 

يف إطار تسوية النزاعات ،كما اجناز للمستثمرين األجانب ، ات مساوية للمستثمرين من حيث احلقوق والواجب

وذلك إلزالة كل املعوقات اليت من ، احملتملة عن طريق التوفيق واللجوء إىل سلطات قضائية غري السلطات اجلزائرية 

ا أعاقة استقطاب االستثمارات األجنبية وجلبها يف إطار فلقد منح قانون االستثمار مجلة من التحفيزات ، شا

.1االمتيازات اليت متنحها الوكالة الوطنية لرتقية ودعم االستثمار

.2001قانون تطوير االستثمار لسنة -7

املؤرخ 3- 1لقد تدعم اإلطار القانوين لرتقية وتطوير االستثمار اخلاص يف اجلزائر بصدور األمر الرئاسي رقم " 

لقد حدد القانون اجلديد النظام العام الذي أصبح يطبق على . ر والتعلق بتطوير االستثما2001أوت 20يف 

وكذا االستثمارات ، االستثمارات الوطنية و األجنبية املنجزة يف النشاطات االقتصادية املنتجة للسلع واخلدمات 

.2اليت تنجز يف إطار منح االمتيازات اخلاصة للمستثمرين احملليني واألجانب 

ن قد فتح جماال واسعا كي يشمل معىن االستثمار املستهدف تطويره وترقيته كل وبذلك يكون هذا القانو 

.3النشاطات اليت هيأت السياسات االقتصادية احلالية نشوءها وظهورها 

) :2004الى غاية 2000بداية (االقتصادي اشعاإلنبرنامج -8

مث اتضح أكثر يف برنامج رئيس احلكومة ،ية عرف هذا الربنامج من خالل الربنامج  االنتخايب لرئيس اجلمهور 

يف تطبيق هذا الربنامج مستخدمة عائدات البرتول غري املتوقعة لتعزيز الطلب 2001وقد بدأت احلكومة يف ،

ودعم اإلنفاق الزراعي ، وخلق وظائف من خالل استثمار األموال العامة يف البنية األساسية ،اإلمجايل 

مليار دوالر موزعة على القطاعات 7.5وقد رصدت له أموال كبرية قدرت بــ،سطة واملؤسسات الصغرية واملتو ،

07ص،مرجع سابق ، حممد شكوري ، عبد الرحيم شييب 1
.47/2001العدد ، اجلريدة الرمسية ، املتعلق بتطوير االستثمار 2001آوت 20املؤرخ يف 03-01األمر 2
.07ص،مرجع سابق ، حممد شكوري ، عبد الرحيم شييب 3
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فك العزلة .*حتسني املستوى املعيشي للمواطنني *1: وكان هذا الربنامج يهدف إىل ،االقتصادية ملدة ثالثة سنوات 

.تطوير املنشات الصحية*.إصالح وتوسيع شبكات التزويد باملياه الصاحلة للشرب وتطويرها .*عن املناطق النائية 

تطوير وتنمية القطاع .*توفري مناصب العمل والتقليل من البطالة املرتفعة .*حتسني ظروف  املدرس للتالميذ*

.خاصة يف اجلنوب، الزراعي من اجل التخفيض من التبعية الغذائية وهذا باالعتماد على إصالح األراضي

حتفيز االستثمار اخلاص ،ستخدام عدة آليات مثل عجز امليزانية إن بلوغ هذه األهداف أدى بالدولة إىل ا

.التسهيالت اليت متنحها البنوك لقروض االستثمار واالستهالك ،احمللي واألجنيب 

: 2009-2005االقتصادياإلنعاشلدعمالتكميليالبرنامج-9

اجلزائرعكفتالذيالوطينلتقوميامساريفحامسامنعطفا2004أفريل8لالرئاسيةاالنتخاباتشكلتلقد

يفاملتمثلاملساروتكثيفمبواصلة"بوتفليقةالعزيزعبد"اجلمهوريةرئيسالسيدالتزامسجلحيث.انتهاجهعلى

للحكومةوجههااليتالرئاسيةبالتعليمةااللتزامهذاتأكيدمتفقدذلك،علىوزيادة.الوطيناالقتصادبناءإعادة

.النمولدعمتكميليبرنامجحتضرياجلمنتنصيبهافور

اإلنتاجأداةومرافقةالنشاطقطاعاتمجيعيفوتكثيفهالنموإنعاشجمهودمواصلةعلىاحلكومةركزتولذلك

.العاملياالقتصادعلىلالنفتاحمستعدةلتكوناحلتميحتوهلايفاملوجودةالوطنية

االستثمارإطارتحسين-1

يفاستكماهلاالواجباوإجراءهاسبقاليتوالتنظيميةلتشريعيةاتالتعديالخاللمن:وضبطهتثماراالسترقية-أ

االستثماراتقانونوكذاللتجارةالعامليةاملنظمةإىلواالنضماماألورويباالحتادمعالفعليةلشراكةالتحضريإطار

لس اال1 السداسي األول من سنة ، الدورة العامة العادية الثالثة والعشرون، تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي، قتصادي واالجتماعيا
. 17ص، اجلزائر، 2003
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جهودهاحتسنيعلىاحلكومةدائماتسهركماثمار،االستلرتقيةمالئمقانوينإطارلتوفريمراجعتهمتتالذي

.1األجنبينيوالشراكةاالستثمارجللب

ترقيةأمامعائقأنهعلىإليهيشارماغالباالذيالصناعيالعقارخيصفيما:لعقارمسألةتسوية-ب

سوفالذيإلصالحاوهوالنشاطومناطقالصناعيةاملناطقلتسيريإصالححملكانوأنسبقفقداالستثمار،

.القصرياملدىعلىاستكمالهيتم

يفللمستثمرالضروريةاخلدماتومجعجديدة،مناطقوتطويراملوجودة،املناطقبتثمنييسمحاإلصالحهذاإن

سيتكفلكما.االستثمارترقيةآلياتمستوىوعلىالشفافية،ظليفاملمتلكات،هذهوإتاحةالفضاءاتهذه

.وتثمينهاستصالحهسيتمالعموميةاملؤسساتمستوىعلىالعموميالعقارائضبفاإلصالحهذا

التهيئةخمططاتواستكمالالوطين،املستوىعلىاألراضيمسحعمليةاستكمالعلىأيضااحلكومةوستعمل

جماليفلعرضامضاعفةبغيةوذلكاإلقليم،بتهيئةاملتعلقالتشريعاحرتامعلىالعملوكذاالوطن،عربوالتعمري

.والسياحةالعقاريةالرتقيةميادينيفاالستثمارلفائدةالبناءأراضي

سيضبطالذياالمتيازنظاميؤسستشريعاالربنامج،هذاضمنتقرتحاحلكومةفإنالفالحي،للعقاربالنسبةأما

لألراضيبالنسبةالمتيازامنحإىلاللجوءإن.منهماكلوواجباتاالمتيازوصاحبمانححقوقواضحةبكيفية

محايةإىلوسيفضيومستغلها،األرضبنيمتينةصلةبإقامةسيسمحللدولة،اخلاصةلألمالكالتابعةالفالحية

علىاحلصولعمليةاملطاف،ايةيفللفالحوسيسهلاألصلي،طابعهاعنحتويلهامنالوطنيةالثروةهذه

تسهيلعمليةتسهيلعلىذلك،معباملوازاةاحلكومة،وستعكف.الفالحيالنشاطلتنميةالضروريالقرض

إضفاءاستبعادمعالوراثية،طريقعناملتألقةاخلاصةالفالحيةاألراضيمالكإىلالقانونإطاريفامللكية،سندات

.180ص،2006اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية ،،تقييميةدراسةاجلزائر،يفاملستدامةالتنميةاشكاليةيامسينة،زرنوح1
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اخلاصةمالكلألالتابعةلألراضيالقانونيةغرياحليازاتخيصفيماالواقعاألمروضعياتعلىالقانوينالطابع

.الرعويةلألراضياملخصصالتشريعورشةالتشاور،ظليفاحلكومةستفتحكماللدولة،

:الرسميغيراالقتصادمكافحة-2

نالحظأنينبغيأنهغري.والقواننيواملقاييسالشفافيةقواعداملتعاملنيمجيعاحرتاميتطلباالستثمارتطويرإن

.حماربتهاعلىالعزماحلكومةعقدتوضارةطفيليةظواهرصاحبتهمؤخرابالدنايفالسوقاقتصادظهورأن

االستثمارتطويريعرقلالغش،إىلمردهريعمصدرصارالذيالرمسيغرياالقتصادمكافحةدعماحلكومةوتعزم

.القواننياحرتامظليفنشاطهامتارساليتواخلاصةالعموميةاملؤسساتويعرض

":2010/2014الثانيالخماسيالمخطط"االقتصاديالنموتوطيدبرنامج-10

ماوهو،الشاملةالتنميةلتعزيزالراميةاجلهودإطاريف2010/2014بالفرتةاخلاصالنموتوطيدبرنامجاعتمد

:1خاللمنالوطيناالعماردينامكيةمواصلةيفالسياسيةاإلدارةيعكس

احلديديةوالسككالطرقمثلالنمولدعمالتكميليالربنامجإطارضمنازهااجناجلارياملشاريعاستكمال-

.دوالرمليار130يعادلماوهودينارمليار9700إمجايلمببلغوالسدود

.دوالرمليار156يقاربماأيدينارمليار11.534بقدرإمجايلمببلغجديدةمشاريعإطالق-

مليار286يعادلماأيدينارمليار21.214بقدرمبلغلهخصصالنموتوطيدبرنامجأنواملالحظ

االهتماميتضمنشاملإطارضمنالوطيناالقتصادوتطويرتثمنيعلىاحلكومةحرصمايعكسوهودوالر

تنوعتعميقخاللمناالقتصاديالنموتدعيمإىليهدففالربنامج،للمواطنالتنمويةاملتطلباتمبختلف

إىلأساسيبشكلويهدف،العاملياالقتصادمعكاملبشكللالندماجوحتضريهوتنافسيتهلوطينااالقتصاد

2010ماي24االثننييوماملنعقدالوزراءجملساجتماعبيان1
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خاللمناملعتمدةالسياساتمنعددطريقعن2001سنةبدأتاليتالشاملةالتنميةجهوداستكمال

1:مايليأمههاالربنامج

.عملمنصبماليني3خلقعربالبطالةمناحلد-

.األفرادقدراتوتعزيزتأهيلخاللمنالبشريةالتنميةدعم-

.لالستثمارالعاماملناخوحتسنياملعرفةاقتصادترقية-

.اجليداحلكمآلياتوتفعيلاإلدارةتطوير-

.التقليديةوالصناعاتالسياحةوترقيةالفالحيالقطاعودعماملنجميةوالطاقويةاملواردتثمني-

خاللمنالبشريةالتنميةبتعزيزيتعلقفيماقصوىأولويةالفرتةهذهخاللالعموميةراتاالستثمابرامجأوىلوقد

القيمةنصفمنيقاربماختصيصمتحيث،والصحةالتعليموهيالبشريةللتنميةالثالثاألبعادعلىالرتكيز

كالبىناألخرىاألساسيةالتنمويةاالتاإىلإضافة،البشريةالتنميةلتعزيزالعموميةاالستثماراتمناإلمجالية

:التايلاجلدوليوضحهمثلماوذلك،االقتصاديةوالتنميةالعموميةواخلدمةالتحتية

جامعة،التسيريوعلوموالتجاريةاالقتصاديةالعلومكلية،الباحثجملة،"النموعلىوأثرهااجلزائريفاالقتصادياإلنعاشسياسة،مسعيحممد1
147ص،2012سنة10العدد،-ورقلة–مرباح.قاصدي
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:2010/2014النموتوطيدلبرنامجالقطاعيالتوزيع: "01"رقمجدولال

ليار دجم:الوحدة

٪النسبة"دجمليار"االعتماداتحجمالقطاع

10.12249.5البشريةنميةالت

6.44831.5التحتيةالبنيةتطوير

1.6668.1العموميةاخلدمةحتسني

1.5667.6االقتصاديةالتنمية

3601.7البطالةمناحلد

2501.6العلميالبحث

موع 20.412100ا

2010ايم24االثننييوماملنعقدالوزراءجملساجتماعبيان:املصدر.

األساسيةالقاعديةاملنشآتتطويرملواصلةموارده٪من40يقاربماالعموميةاالستثماراتبرنامجخيصص-

1:اخلصوصعلىوذلكالعموميةاخلدمةوحتسني

وزيادةالطرقاتشبكةوحتديثتوسيعملواصلةالعموميةاألشغاللقطاعموجهةدجمليار3100منأكثر-

.املوانئقدرات

النقلوحتسنياحلديديةالسككشبكةومدحتديثأجلمنالنقللقطاعخمصصةدجمليار2800منأكثر-

.باملطاراتالقاعديةاهلياكلوحتديثاحلضري

،مداخلة مقدمة ضمن 2001/2014أثر برنامج االنعاش االقتصادي و الربنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج التنمية اخلماسي ،ناجيةصاحلي1
ا على التشغيل و االستثمار و النمو االقتصادي خال ل الفرتة فعاليات امللتقى الدويل املوسوم تقييم اثار برنامج االستثمارات العامة و انعكاسا

10ص،2013مارس12-11، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، جامعة سطيف ،2001/2014،
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وخدماتإمكانياتلتحسنيدجمليار1800يقاربوما،اإلقليملتهيئةدجمليار500مايقارب-

.والعملوالتجارةالضرائبضبطداراتوإالعدالةوقطاعاحملليةاجلماعات

مليار1500منأكثرالربنامجهذاخيصصالوطنيةاالجنازأداةاا يستفيداليتالنشاطاتحجمعلىوعالوة

:خاللمناخلصوصعلىالوطيناالقتصادتنميةلدعمدج

.والريفيةالفالحيةالتنميةلدعمرصدهايتمدجمليار1000منأكثر-

العموميوالدعمصناعيةمناطقإنشاءخاللمنواملتوسطةالصغريةاملؤسساتلرتقيةدجمليار150يقارباوم

.الغرضلنفسدجمليار300اىلتصلقداليتالبنكيةالقروضوتسيريللتأهيل

اجنازأجلمنالدولةقبلمنامليسرةالبنكيةالقروضمندجمليار2000منأكثرالصناعيةالتنميةستعبئ

.العموميةاملؤسساتوحتديثوكيماويةالبرتالصناعةوتطويرالكهرباءلتوليدجديدةحمطات

خلرجيياملهيناإلدماجملوافقةالربنامجمندجمليار350منفيستفيدالشغلمناصبإنشاءتشجيعأما

الكمإىلالشغلمناصبإنشاءآلياتومتويلاملصغرةاملؤسساتإنشاءودعماملهينالتكوينومراكزاجلامعات

سيسمحذلككلاالقتصاديالنموويولدهااخلماسيالربنامجتنفيذيفسيذرهااليتالتوظيففرصمناهلائل

.املقبلةاخلمسةالسنواتخاللشغلمنصبماليني3إنشاءيفاملتمثلاهلدفبتحقيق

البحثدعمخاللمناملعرفةاقتصادطويرلتدجمليار250مبلغالربنامجخيصصآخرصعيدوعلى- 

.العموميةاملرافقويفكلهاللتعليمالوطنيةاملنظومةداخلاآليلاإلعالموسيلةواستعمالالتعليموتعميمالعلمي
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:لالستثماراإلطار المؤسساتيتطور :ثانيا

: الرتتيب التايل إىلخيضع ملف االستثمار يف اجلزائر 

هو عبارة عن تنظيم يشمل ممثلني عن مثاين وزارت برئاسة ): C N I(المجلس الوطني لالستثمار :2-1

:2تتمثل مهامه فيما يلي، 1رئيس احلكومة 

ا -أ .يقرتح إسرتاتيجية تطوير االستثمار وأولويا

.يقرتح تدابري حتفيزية لالستثمار مسايرة للتطورات-ب

:3يفصل يف االتفاقيات التالية - ج

االتفاق مع الوكالة حلساب الدولة و املستثمر.

 لس الوطين لالستثمار .االتفاقية املربمة بعد موافقة ا

االتفاق على منح املزايا ونوعها حسب طبيعة كل استثمار.

.يقرتح على احلكومة القرارات والتدابري الضرورية لتنفيذ ودعم االستثمار وتشجيعه-د

.وأدوات مالية مالئمة لتمويل االستثمارات وتطويرها يشجع على استحداث مؤسسات- ه

لس الوطين لالستثمار املادة 2001ديسمرب 24املؤرخ يف 281–01املرسوم التنفيذي رقم ، اجلزائر- 1 .04املتعلق بتنظيم وهيكلة ا
.12سابق املادة مرجع03–01األمر رقم - 2
.12سابق املادة رجع م03–01األمر رقم - 3
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):A N D I( الوكالة الوطنية لترقية االستثمار :2-2

15املوافق لـ 08- 06املعدل و املتمم باألمر رقم 2001أوت 20املوافق لـ 03-01حسب األمر رقم 

مية ذات طابع إداري يف خدمة املستثمرين تعد الوكالة الوطنية لرتقية االستثمار مؤسسة عمو 2006جويلية 

متارس مهامها ، ) A P S I(تأسست هذه الوكالة لتخلف وكالة ترقية ومتابعة االستثمار ، احملليني واألجانب 

لس الوطين لالستثمار  والية 48إطارا يشرفون على تسيري ملفات االستثمار يف 150توظف ، حتت وصاية ا

1وهي تتوىل املهام التالية ، والية مبعدل ثالث إطارات لكل

.ترقية االستثمارات وتطويرها ومتابعتها*

.إعالم ومساعدة املستثمرين يف إطار اجناز مشاريعهم*

.تسهيل استفتاء إجراءات التأسيس عند إنشاء املؤسسات واجناز املشاريع *

.منح املزايا اخلاصة باالستثمار *

.تسيري صندوق دعم االستثمار *

.تسيري احلافظة العقارية وغري املنقولة املوجهة لالستثمار* 

2: وأهم ما مييز نظام  االستثمار يف اجلزائر هو قيامه على العناصر التالية 

1 1
1

تصادية  عربية صاحل مفتاح ، دالل بن مسينة  ، واقع وحتديات االستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول النامية ، دراسة حالة اجلزائر ، جملة حبوث اق12-
،117، ص2008، 44-43، العددان 
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لس الوطين لالستثمار الذي يرأسه رئيس احلكومة - 1 وتتمثل أهم صالحياته يف رسم اإلسرتاتيجية الوطنية ، ا

ناطق ذات األولوية يف االستفادة من االمتيازات و شروط االستفادة من احلوافز حتديد امل، لتطوير االستثمار

.اخلاصة باالستثمار 

) APSI(وهي بديل عن وكالة ترقية ومتابعة االستثمارات ) ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار - 2

يف تطوير  ومتابعة وتتمثل مهمتها األساسية، 1993املستحدثة مبوجب قانون االستثمار الصادر يف 

.عملية االستثمار و تسهيل اإلجراءات اخلاصة بانطالق املشاريع 

وميلك هذا الشباك كل ، إنشاء شباك وحيد ال مركزي يتم فيه جتميع كل اإلدارات ذات العالقة باالستثمار - 3

.الصالحيات من اجل االستجابة العاجلة النشغاالت املستثمرين 

يئة الشروط ، ي يعمل على متويل األنشطة اخلاصة لتحسني مناخ االستثمار صندوق دعم االستثمار الذ- 4 و

كتهيئة املناطق الصناعية وتوصيل املرافق الضرورية كالكهرباء والغاز واملاء ، الالزمة النطالق املشاريع 

د و ويبني اجلدول األيت اهليئات و اإلدارات املوجودة داخل كل شباك وحي، واهلاتف تعبيد الطرقات 

:اخلدمات اليت تقدمها
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.الهيئات واإلدارات الموجودة داخل كل شباك وحيد مركزي :02الجدول رقم -

اخلدمات اهليئاتالشبابيك
ع إيدا ،تسليم ملف ،توجيه ،إعالم الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار االستقبال للتوجيه 

منح االمتيازات ،تصرحيات
تسليم شهادة عدم أسبقية التسمية واإليصال املركز الوطين للسجل التجاريالسجل التجاري 

املؤقت للسجل التجاري
اإلعالم حول التنظيم اجلمركيمديرية اجلمارك  اجلمارك
لتجاوز مساعدة املستثمر يف حدود اإلجراءاتمديرية الضرائبالضرائب

الصعوبات اجلبائية لتنفيذ قرار منح االمتيازات
اهليئة املكلفة بالعقار وجلنة العقار 

التنشيط احمللي لرتقية االستثمار
إعالم على اإلمكانيات العقارية وتسليم قرار 

حجز العقار 
مساعدة املستثمر للحصول على رخصة البناء و مديرية  العمرانالعمران

ات األخرى حول البناءالتصرحي
إعالم حول ، تسليم رخص العمل لألجانب مديرية التشغيلوزاره العمل 

القوانني والتشريعات اخلاصة بالعمل
حتصيل احلقوق املتعلقة بأعمال االجناز أو مديرية الضرائبحصيلة الضرائب

تعديل املؤسسات وحماضر مداولة هياكل 
التسيري واإلدارة

حتصيل احلقوق املتعلقة بعائدات اخلزينة غري مديرية اخلزينةاخلزينةحصيلة 
املتحصل عليها من طرف حصيلة  الضرائب 

املتعلقة بإنشاء الشركات
املندوبية  التنفيذية  

للبلدية
املصادقة على مجيع الوثائق الالزمة املتعلقة املندوبية التنفيذية للبلدية

بتكوين ملف االستثمار
Source A NDI,2004, texte régissant le développement de l'investissement en
Algérie
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تحليل مناخ االستثمار في الجزائر :الثالثالمبحث 

من اجل حتليل مناخ االستثمار يف اجلزائر نركز يف حبثنا هذا على بعض املؤشرات الرئيسية اليت تعكس التوازن 

مثل أساسا يف معدل النمو يف الناتج الداخلي اخلام والذي يعكس بدوره حجم السوق االقتصادي الكلي واليت تت

، ومعدل التضخم ونسبة العجز يف املوازنة العامة اليت تعكس سياسة التوازن النقدي الداخلي، ومستوى تطوره

.ومؤشر التوازن اخلارجي الذي يركز على وضعية ميزان املدفوعات

االقتصادي لمناخ االستثمارتحليل مكونات المناخ:أوال
المؤشرات االقتصادية الكلية : 1-1

2015-2001تطور بعض المؤشرات االقتصادية للجزائر خالل الفترة : 03الجدول رقم 

20012002200320042006200720102012201320142015المؤشر

4.221.414.263.962.313.673.918.893.252.914.7)%(معدل التضخم 

معدل النمو 

)%(الحقيقي

5.13.22.52.14.76.85.25.15.85.25.2

28.929292825.723.717.712.313.811.39.5)%(معدل البطالة

احتياطي الصرف مليار 

دوالر

6.84.411.91923.132.943.174.8110.214.115.9

المديونية الخارجية مليار 

دوالر

30.528.325.522.522.623.321.85.615.6065.5864.4

خدمة الدين كنسبة من 

الصادرات

47.693.321.22421.717.716.625.32.49

رصيد ميزان المدفوعات 

مليار دوالر

-1.72.47.66.23.67.49.217.729.5536.9933.15

- 1.70.15.32.40.63.64.715.615.18.8584.1-رصيد الموازنة مليار

.2016البنك المركزي الجزائريتقرير :المصدر
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(2001-2015)الناتج الداخلي إجمالي) : 02(الشكل 

جليا من ويظهر، نظرا ألمهية الدور الذي تلعبه املؤشرات االقتصادية الكلية يف جلب اهتمام املستثمرين األجانب

إذا ، ل ملؤشرات التوازن االقتصـادي واملايل للجــزائر خاصة مع بداية األلفيةالتحسن املتواص) 03(اجلدول رقم

واليت أدت إىل  ، اخنفضت معدالت التضخم اىل مستويات مقبولة كنتيجة لتفعيل دور السياسة النقدية يف االقتصاد

وتفعيل ، يق اإلصدار النقدي كبح منو العرض النقدي إىل احلدود املقبولة نتيجة تقليص متويل عجــــز املوازنة عن طر 

بفعل 2001ة من حالة فائض خالل الفرتة وقد حتول رصيد املوازنة العام،أدوات السياسة النقدية املختلفة 

و 2001ضغط اإلنفاق العام بتخفيض الرواتب واألجور وختلي الدولة عن سياسة الدعم اىل عجز يف سنيت 

فقد استمرت 2003وبدءا من عام ، فعل اخنفاض أسعار النفط كنتيجة الخنفاض اإليرادات العامة ب2002

وحتققت معدالت منو حقيقية موجبة ومرتفعة باستثناء االخنفاض الكبري املسجل ، املوازنة العامة يف تسجيل فائض

وتسجيل معدل منو سليب يف القطاعات األخرى ، كنتيجة الخنفاض أسعار النفط 2004و 2003يف السنوات 

واخنفضت معدالت البطالة بعدما كانت جد مرتفعة يف فرتة تطبيق ، ع احملروقات خاصة  قطاع الزراعة خارج قطا 

الربنامج بفعل عملية اخلصخصة واليت ادت اىل تسريح عدد كبري من العمال بعد تبين برنامج االنعاش االقتصادي 
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وكنتيجة للتسديد ،مج هيئات بريتون وودز ودعم النمو والذين هدفا اىل تقليص االثار االجتماعية السلبية لربنا

%25.3وهذا ما يفسر ارتفاع مؤشر خدمة الدين كنسبة من الصادرات اىل 2009املسبق  للديون يف عام 

مليار  5.606اىل 2010فقـد اخنفضت املديونية اخلارجية واعباء خدمة الدين كنسبة من الصادرات يف عام 

، لتايل بداية حترر االقتصاد اجلزائري من عبء املديونية الذي الزمه طويالعلى الرتتيب وبا%2.49و، دوالر

اية عم ، كما ارتفعت احتياطات الصرف اىل مستويات قياسية  وحتسن رصيد ميزان املدفوعات ليصل يف 

اية سنة ، مليار دوالر 36.99إىل 2013 كل هذا يؤشر لتحسن جانب 33.15إىل  2015ويصل يف 

.مناخ االستثمار يف اجلزائر مهم من 

البنية التحتية للمواصالت واالتصاالت : 1-2

حمددات اختيار شركة ما لتوطني مشاريعها االستثمارية يف بلد ما يتوقف على مدى أهممن أنإىليبق وان اشرنا 

البحرية وشبكة توفر البلد املستهدف على هياكل قاعدية جيدة من شبكة حديثة للمواصالت  الربية واجلوية و 

. 1"اتصاالت تواكب  التطورات السريعة اليت يشهدها القطاع على املستوى العاملي 

:شبكة الموصالت -1

إال أن هذه الشبكة ، كلم 107324تتوفر اجلزائر على شبكة للطرق الربية تعد األكرب يف إفريقيا إذ تقدر ب 

كما تعترب تكلفة النقل والتوزيع مرتفعة نسبيا ، ىل التجديد فنسبة كبرية منها يف حاجة إ، تفتقر للصيانة الدائمة 

ويبقى احلل هو االسراع يف اجناز الطريق ، ³نظرا التساع املسافة بني املناطق الصناعية الكربى واملدن الداخلية 

اية سنة 1200غرب الذي تبلغ مسافته اكثر من –السريع شرق  سوى 2005كلم والذي مل ينجز  منه حىت 

اما شبكة النقل بالسكة احلديدية فهي جد متاخرة يف اجلزائر فهي يف الغالب شبكة موروثة عن احلقبة ،كلم 160

، 01التسيري،جامعة سطيف وعلوميةاالقتصادالعلومجملة،بني احلوافز والعوائق: واقع مناخ االستثمار يف اجلزائر،قويدري حممد،افسعيدي وص1
.49ص ،2008لسنة 8العدد 
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كلم ،  إال أن نسبة  ضئيلة من نقل البضائع يتم عربها ،  األمر 4500االستعمارية ،  و بالرغم من بلوغها 

لفات سلبية تتمثل يف زيادة التكاليف وزيادة الذي زاد من كثافة استعمال النقل الربي وما يصاحب ذلك  من خم

اورة يبقى عليها العمل من اجل جتديد وحتديث  الوقت وحجم التلوث البيئي ،  و إذا قارنا اجلزائر بالدول ا

شبكة النقل بالسكك احلديدية وربطها بأهم  املناطق الصناعية و باملوانئ ،  وفيما يتعلق بالنقل اجلوي والبحري 

قادم أسطول الشركات الوطنية مما جيعل اخلدمات املقدمة للمستثمرين غري جيدة  ، ذاك من األعباء اليت فنالحظ ت

م  ا يف نقل  وتوزيع منتجا .يتحملو

:  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال –2

ا من خالل  "  ارتباطها لقد سعت اجلزائر إىل االستفادة من خدمات شبكة االنرتنت والتقنيات املرتبطة  ، 

، (ceris)عن طريق مركز البحث واإلعالم العلمي والتقين 1994بشبكة االنرتنت يف شهر مارس من عام 

تقدما ملحوظا يف جمال االهتمام و االشرتاك والتعامل مع االنرتنت وحسب مصادر 1994وقد عرفت منذ سنة 

اية " 1"مستخدم ، ألف 250بلغ 2001املركز فان عدد املستخدمني لالنرتنت يف سنة  فقد 2007اما يف 

مليون مستعمل ورغم هذا فان  اغلب املؤسسات الوطنية تفتقر اىل مواقع 2.5بلغ عدد مستعملي االنرتنت 

ا  ا ولربط عالقات شراكة بينها وبني الشركات ، خاصة  بل ال جتيد استعمال هذه الشبكة يف الرتويج  ملنتجا

2."االجنبية 

مليار دوالر استثمار اجنيب مباشر ورغم 4مليار دوالر منها 5مع استثمارات بلغت 2005سنة%51اىل 

3."دولة يف تكنولوجيا االعالم واالتصال 115من بني 87املرتبة 2005هذه النتائج فقد احتلت اجلزائر سنة 

31ص ،1عدد،2002، جملة الباحث، االنرتنت يف اجلزائر ،ابراهيم خبيت1
21ص، 2006،دليل االستثمار يف اجلزائر 2
66ص ، مرجع سابق ، ناجي حسني 3
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في الجزائر األجنبيتقييم مناخ االستثمار : ثانيا
في الجزائراألجنبياخ االستثمار التقييم الكمي لمن: 2-1

سنعتمد يف تقييمنا ملناخ االستثمار يف اجلزائر على حساب املؤشر املركب ملكون السياسات االقتصادية ملناخ 
ويشري 1996هذا املؤشر الذي مت وضعه من طرف املؤسسة العربية لضمان االستثمار بدءا من سنة ، االستثمار 

البيئة اليت تتميز بعدم وجود عجز القتصادية املستقرة واحملفزة واجلاذبة لالستثمار هي تلكهذا املؤشر اىل ان البيئة ا
وسعر صرف غري مغاىل ، متدنيــــة للتضخم ومعــدالت ، يف امليزانية العامة يقابله عجز مقبول يف ميزان املدفوعات 

ا الغرا، فيه  1"ض  التخطيط املايل والتجاري واالستثماري وبنية سياسية ومؤسسية مستقرة وشفافة ميكن التنبؤ 

.
يوضح المؤشر المركب لمكونات السياسات االقتصادية لمناخ االستثمار في الجزائر) : 04(الجدول رقم 

2015سنة 

البلد
درجة مؤشر سياسة 

التوازن الداخلي

درجة مؤشر 

سياسة التوازن

درجة مؤشر 

السياسة النقدية

قيمة المؤشر 

اخالمركب لمن

نتائج حساب المؤشر 

المركب للمناخ االستثمار

تحسن في مناخ االستثمار)1(00)3(الجزائر

110.33)1(تونس
عدم تحسن في مناخ 

االستثمار

011)1(المغرب
عدم تحسن في مناخ 

االستثمار

.ة لضمان االستثمارالصادر عن المؤسسة العربي2016تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية : المصدر

: دليل المؤشر 
عدم حتسن يف االستثمار : 1اقل من 

حتسن يف مناخ االستثمار: 2إىل 1من 
حتسن كبري يف مناخ االستثمار : 3اىل 2من 

121ص، مرجع سابق ، دالل بن مسينة ، صاحل مفتاح 1
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ميكننا حساب املؤشر املركب ملكون السياسات االقتصادية، ) 13(من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم 

1] =3)/0+0+3: [(أيمتوسط املؤشرات الثالث السابقة ساوييي ذال، للجزائر 

االقتصادية الكلية ويرجع تالتوازناويالحظ من خالل دليل املؤشر التحسن الكبري يف مناخ االستثمار فيما خيص 

ثرهأو األخريةالنفط خالل السنوات أسعاراثر ارتفاع إىلإضافة،  االقتصادية اإلصالحاتبرامج إىليف ذلك 

ال تعترب من بني الدول اجلزائرأنإالورغم هذا التحسن ، يف ختفيض عجز املوازنة وزيادة معدالت النمو احلقيقية 

ابل األجنيبجذبا لالستثمار األكثر املباشر مقارنة األجنيبيف جذب االستثمار املتأخرةتصنف ضمن جمموعة أ

ندرج أنميكن ،عمقا ملناخ االستثمار يف اجلزائر أكثراجل حتليل ومن، واملؤهالت اليت تتوفر فيها تباإلمكانيا

.ا الكثري من املؤسسات لدولية تأخذاليت األخرىبعض املؤشرات النوعية 

التقييم النوعي لمناخ االستثمار في الجزائر : 2-2

ت النوعية املعتمدة  من طرف أهم املؤشراأهمندرج ، من اجل معرفة  مكانة اجلزائر وتقدير منا خ االستثمار فيها 

ومن اجل املقارنة فإننا نعرض يف بعض اجلداول ترتيب كل ممن ، املؤسسات الدولية املهتمة باالستثمار األجنيب 

.اجلزائر وتونس واملغرب يف عدد من هذه املؤشرات الدولية مع الرتكيز على وضعية اجلزائر 

I. سنويا منذ ، التنافسية العاملية ضمن تقرير التنافسية العاملية يصدر مؤشر " :مؤشرات التنافسية العالمية

والذي تطور خالل ) world economic forum(االقتصادي العاملي عن املنتدى1979عام 

أصبح ضمن أهم املؤشرات العاملية ذات املصداقية العاملية لتنافسية الدول العقود الثالثة املاضية حبيث 

"1. "

.168ص ، 2009التقرير السنوي ، املؤسسة العربية لضمان االستثمار 1
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الشركات األجنبية من معرفة قدرة البلدان على توفري مزايا تنافسية تسمح هلا باالستفادة فهذه املؤشرات  

" ¹."من مزايا االنتقال إىل  بلد ما

)2012(يوضح الوضعية التنافسية للجزائر وتونس والمغرب ): 05(الجدول رقم 

المؤشر
البلد

مؤشر التنافسية العالمية
السنةرتبةال

الجزائر
81
99
86

2010
2011
2012

تونس
32
36
32

2010
2011
2012

المغرب
64
73
75

2010
2011
2012

الصادر عن المؤسسة العربية لضمان االستثمار 2012تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية : المصدر

ومشل سنة ) دولة 131(2010ل سنة ومش) دولة 139(2011لقد مشل مؤشر التنافسية العاملي سنة 

ا ) دولة 125(2006 اورة اذ ا ويظهر اجلدول السابق ختلف الوضعية التنافسية للجزائر مقارنة بالدول ا

خالل السنوات املاضية ، ويعترب 36و32بينما ترتاوح مرتبة تونس مثال مابني 99و 81ترتاوح مابني املرتبة 

إقامةخاصة الباحثني  عن األجانبالسوق اجلزائري بالنسبة للمستثمرين أمهيةاجع هذا املؤشر دليال على تر 

1.اخلارجية لألسواقاستثمارات موجهة للتصدير 

67ص ، مرجع سابق ،قويدري حممد،سعيدي وصاف1
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:ظروف تأسيس  األعمال في الجزائر : ثالثا 

كلما تعقدت إجراءات األعمال يف القطر وطالت املدة وغابت املعلومات وضعف كل من إنفاذ العقود وسلطة 

احملكمة وقوانني العمل ، كلما ارتفعت تكلفة أداء األعمال مثلما أشارت إليه خمتلف الدراسات النظرية 

واالستقراءات العلمية والشواهد العملية مما يؤدى إىل تردي بيئة أداء األعمال وبروز ظواهر سلبية مثل تعميق 

احمللي وتراجع جاذبية بيئة إضعاف االستثمارالبريوقراطية والرشوة وتفشي أنشطة السوق السوداء ، ويعين ذلك 

تأسيس الشركات إىل طبيعة ودرجة تعقد أداء األعمال يف استقطاب االستثمار األجنيب املباشر ، وتشري ظروف

الدول الراغبة يف جذب االستثمار األجنيب العمل على اإلجراءات وتكلفتها بالنسبة للمستثمر ، وعليه جيب على

ا تبسيط إجراءا وختفيض تكلفتها  ، ومن اجل التعرف على وضعية اجلزائر بالنسبة ت التأسيس واإلسراع  

:اجلدول التايل لظروف تأسيس األعمال ندرج

2015يوضح مؤشر التأسيس القانوني لألعمال في الجزائر وتونس والمغرب ): 06(الجدول رقم 

از كنسبة من الدخل الوطنيتكلفة االنجالمدة الزمنية  يوم عملعدد اإلجراءات

الترتيب البلد

2015العالمي

200520102015200520102015200520102015

12518141428262431.927.313.2الجزائر

881091046141116.4118.3تونس 

129115636111219.112.311.5المغرب

.الصادر عن المؤسسة العربية لضمان االستثمار2016ي الدول العربية تقرير مناخ االستثمار ف: المصدر

يستأسفيما يتعلق بظروف أعالهجاء ترتيب اجلزائر العاملي كما يتبني لنا من خالل القيم الواردة يف اجلدول 

وقد 2005يف سنة لكل من تونس واملغرب 47و 59مقارنة بالرتبة 120بة الرتمتأخرةيف وضعية األعمال



في الجزائرالستثمـاراالفصل األول                      

72

بالنسبة لكل من تونس ذلك ما متت مالحظته كذلك125اىل املرتبة  2015تراجع ترتيب اجلزائر سنة 1

قبل تاسيس املشروع واىل تكلفة ويعود سبب تراجع ترتيب اجلزائر أساسا إىل طول الفرتة الالزمة ، واملغرب 

. التاسيس املرتفعة مقارنة مبستوى الدخل الفردي

العامة لألعمال ودور المؤسساتمؤشرات البيئة3-1

)2012(المغرب في عدد من المؤشرات الدولية المختارة ،تونس،ترتيب الجزائر):07(الجدول رقم 

المؤشر

البلد

مؤشر التنمية البشريةمؤشر الحرية االقتصادية
الوارد  FDIمؤشر

2008دولة سنة 140

2002

دولة155

2005

دولة161

2008

دولة177

2012

دولة169

مؤشر 

االداء

مؤشر 

االمكانيات

941191038411196الجزائر

869989816774تونس

869712411410190المغرب

.20ص،2012،في الجزائرتقارير مناخ االستثمار: المصدر

.67مرجع سابق ص ، ناجي بن حسني 1
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: مؤشر الحرية االقتصادية-1

و ذلك لغرض1995منذ عام ) يت جورنالوال سرت (بالتعاون مع صحيفة ) هريتاج(يصدر عن معهد " 

تمع) احلكومة(قياس درجة تدخل السلطة  .يف االقتصاد وتاثري ذلك على احلرية االقتصادية الفراد ا

مؤخرا وقد تصاعد ، دولة عربية من بينها اجلزائر 20بينهما 2002دولة عام 161وقد دخل يف املؤشر 

.1"وقياس حتسنها عرب السنني يف جمال احلرية االقتصاديةاهتمام الدول مبوقعها يف هذا املؤشر 

:عوامل تشمل ) 10(يستند هذا املؤشر اىل : مكونات المؤشر 

)اهليكل الضرييب لألفراد والشركات(وضع اإلدارة املالية ملوازنة الدولة -

حجم مسامهة القطاع العام يف االقتصاد-

)مؤشر التضخم(السياسة النقدية -

رات اخلاصة واالستثمار األجنيب املباشر تدفق االستثما-

وضع القطاع املصريف والتمويل -

مستوى اجلور واألسعار  -

حقوق امللكية الفردية -

التشريعات و اإلجراءات اإلدارية والبريوقراطية -

.أنشطة السوق السوداء -

،       2005،اجلزائر ،جامعة شلف، العدد الثاين ، جملة اقتصادية مشال إفريقيا، واقع وآفاق سياسية االستثمار يف اجلزائر،زين منصوري1-2

.143ص 
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.وحيسب املؤشر بأخذ متوسط هذه املؤشرات الفرعية

.ة كاملة يدل على حرية اقتصادي) 1.95- 1(

.يدل على حرية اقتصادية شبه كاملة ) 2.95- 2(

.يدل على ضعف احلرية االقتصادية ) 3.95- 3(

.يدل على انعدام احلرية االقتصادية ) 5.00- 4(

:وضع الجزائر في المؤشر 

متيز مما يعين 3.50و 3.30وما بني 2006–1995لقد تراوحت قيمة مؤشر احلرية يف اجلزائر خالل الفرتة 

2008سنة 119لترتاجع اىل املرتبة 2002سنة 94فقد احتلت املرتبة ، اجلزائر بدرجة حرية اقتصادية ضعيفة 

مبؤشر متوسط على خالف كل من تونس واملغرب املوجودتني ضمن الدول ذات احلرية االقتصادية شبه الكاملة 

. " 2.95يساوي 

: الوارد مؤشر األداء واإلمكانات لالستثمار األجنبي

: 1ومها ،ترصد منمظمة االونكتاد مؤشرين مهمني ملقارنة اوضاع االستثمار االجنيب املباشر يف كافة الدول 

):FDI performance index(مؤشر اداء الدولة في جذب االستثمار االجنبي المباشر)1

تثمار االجنيب  املباشرالوارد هذا املؤشر يقيس الوضع القائم للدولة من حيث حصتها الفعلية من تدفقات االس

وحيتسب متوسط ثالث سنوات للحد من تاثري ، عامليا منسوبة اىل حصة الدولة من الناتج احمللي االمجايل للعامل 

.العوامل املومسية 

) :FDI potential index(مؤشر إمكانات الدولة لجذب االستثمار األجنبي المباشر)2

ستثمار املؤمتر الوطين حول اال،البيئة املالئمة جبذب االستثمارات األجنبية املباشرة لالقتصاد اللييب، سليمان سامل الشحومي،عيسى حممد الفارسي 1

4ص،2006،طرابلس،األجنيب يف اجلماهريية العظمى



في الجزائرالستثمـاراالفصل األول                      

75

مكونا )13(ستقبلية على جذب االستثمار األجنيب املباشر من خالل وهذا املؤشر يقيس قدرة الدولة امل

، نسبة الصادرات إىل الناتج احمللي اإلمجايل ، متوسط دخل الفرد، تشمل معدل منو الناتج اإلمجايل 

نسبة ، متوسط استهالك الطاقة للفرد ، انتشار خطوط اهلاتف النقال ،انتشار خطوط اهلاتف الثابت 

نسبة امللتحني بالدراسات العليا إلمجايل السكان ، بحوث والتطوير للناتج احمللي اإلمجايل اإلنفاق على ال

نسبة استرياد قطع الغيار ، حصة الدولة من صادرات املوارد الطبيعية للعامل ، التصنيف السيادي للدولة ، 

حصة الدولة من ، نسبة صادرات الدولة من اخلدمات للعامل، لألجهزة الكهربائية والسيارات للعامل 

.الرصيد الرتاكمي لالستثمار األجنيب الوارد للعامل

: دليل المؤشر

موعات التالية :من مقارنة وضع بلد ما  وفقا ملؤشري األداء  و اإلمكانات يتم تصنيفه ضمن إحدى ا

موعة حتظى الدول مبؤشر أداء مرتفع ومؤشر إمكانات مرتفع وتشمل هذه ا: جمموعة الدول السباقة -

.دولة 42

ا وهي اليت حتظى مبؤشر أداء مرتفع ومؤشر إمكانات  منخفض وتشمل - جمموعة الدول املتجاوزة إلمكانا

موعة  .  دولة من بينها تونس 28هذه ا

ا وهي اليت حتظى مبؤشر أداء منخفض ومؤشر إمكانات  مرتفع وتشمل - 30جمموعة الدول دون إمكانا

.دولة 

املتدنية األداء وهي اليت حتظى مبؤشر أداء منخفض ومؤشر إمكانات جمموعة الدول-

موعة اليت تنتمي إليها اجلزائر واملغرب وتشمل  لقد كان رصيد مؤشر ، دولة 40منخفض أيضا وهي ا

خالل الفرتة 0.3ليصبح  يف حدود ) 0(يقدر ب1990- 1998األداء بالنسبة للجزائر يف الفرتة 
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ليصبح 2002دولة  بلد سنة 140من 111يب اجلزائر يف هذا املؤشر وكان ترت2000- 1998

- 1988بينما كان رصيد مؤشر  اإلمكانات بالنسبة للجزائر خالل الفرتة ، 2004سنة 95يف مرتبة 

وكان ترتيب 0.216يف حدود 2000- 1998ليصبح خالل  الفرتة 0.198يف حدود 1990

.املؤشر بلد  مشله 140من ضمن 96اجلزائر 

:مؤشر التنمية البشرية )3

ويتم احتساب UNDPعن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 1990يصدر هذا املؤشر سنويا منذ عام 

: هذا املؤشر على أساس متوسط ثالث مكونات هي 

سنة  املعرفة ويقاس 85و 25طول العمر الذي يقاس مبتوسط العمر املتوقع عند الوالدة ويرتاوح بني -

و %0ويرتاوح ما بني ، عدل محو األمية بني البالغني ونسب االلتحاق يف املراحل التعليمية  املختلفة مب

100%.

دوالر و 100مستوى املعيشة ويقاس مبعدل دخل الفرد للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ويرتاوح  ما بني -

1. دوالر 40000

: دليل المؤشر 

، او اكثر %80مؤشر تنمية بشرية عال يقدر ب ، وعات حسب قيمة املؤشر يتم ترتيب الدول يف ثالث جمم

.%50ومؤشر تنمية  بشرية منخفض يقدر باقل من %79اىل %50مؤشر تنمية بشرية متوسط يرتاوح من 

. 71ص ، مرجع سابق، قويدري حممد،سعيدي وصاف1
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: وضع الجزائر 

ا الذي   1980سنة %55بلغ تعترب اجلزائر من الدول ذات التنمية البشرية املتوسطة رغم حتسن قيمة املؤشر 

سنة 84واملرتبة 2005سنة 103والذي جعلها حتتل املرتبة  2000سنة %69.7ليصبح يف حدود 

.بلد 169من بني 81يف حني احتلت تونس املرتبة 2012

مؤشر تقويم المخاطر القطرية . 5
) 2015(يوضح مؤشر تقويم المخاطر القطرية ) 08: (جدول رقم 
رالمؤش

البلد
المؤشر المركب 
للمخاطر القطرية

المؤشر اليوروميني 
للمخاطر القطرية 

مؤشر انستيتيسيونال 
انفوستر للتقويم 

القطري

مؤشر الكوفاس

الترتيبرترترت

8565.88841.218133.4A4الجزائر
5773.54953.75450.7A4تونس

4973.36253.765946.1A4المغرب
2015تقارير مناخ االستثمار : المصدر 

)من األقل خطورة لألكثر خطورة(ترتيب القطر حسب املؤشر : ت 

: رصيد البلد ضمن حسابات املؤشر يتكون مؤشر تقومي املخاطر القطرية من املؤشرات التالية : ر

 المؤشر المركب للمخاطر القطرية :

من خالل الدليل الدويل للمخاطر القطرية PRSة يصدر شهريا هذا املؤشر عن جمموع1980منذ 

)international country risk group ( وذلك لغرض قياس املخاطر املتعلقة باالستثمار ،

مؤشر تقييم املخاطر : مؤشرات فرعية هي 3ويتكون من ، دولة عربية 18دولة منها 140ويغطي املؤشر 

ومؤشر ) %25يشكل (ومؤشر تقييم املخاطر االقتصادية ) من املؤشر املركب %50يشكل (السياسية  

). %25يشكل (تقييم املخاطر املالية 
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موعات التالية  :يقسم املؤشر الدول حسب درجة املخاطرة إىل ا

 درجة املخاطرة مرتفعة جدا: نقطة 49.4إىل 0من .

 درجة خماطرة مرتفعة : نقطة 59.5إىل 50من.

 درجة خماطرة معتدلة : طة نق69.5إىل 60من.

 درجة خماطرة منخفضة : نقطة 79.5إىل 70من.

 درجة خماطرة منخفضة جدا : نقطة 100إىل 80من.

2005وهذا يعين انه كلما ارتفع رصيد املؤشر املركب قلت درجة املخاطرة ومن اجلدول يتضح انه خالل عام 

نقطة بدرجة خماطرة 65.8ولة حيث بلغت قيمة املؤشر د140دوليا من أصل 85صنفت اجلزائر ضمن الرتبة 

72.0أصبحت ضمن جمموعة البلدان ذات املخاطر املنخفضة  مبؤشر قيمته 2010أما خالل عام ، معتدلة 

.نقطة 

 مؤشر اليورومني للمخاطر القطرية:

س املخاطر القطرية وذلك لغرض قيا) يف مارس و سبتمرب (يصدر هذا املؤشر عن جملة اليوروميين يف السنة 

عناصر 9دولة عربية ويتكون من 20دولة منها 185ويغطي ، جلهة قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته املالية 

التقومي االئتماين للقطر ، مؤشر مديونية و ضع الديون املتعثرة ، األداء االقتصادي ، املخاطر السياسية : هي 

معدل اخلصم ، توفري األسواق الرأمسالية ، توافر التمويل قصري املدى ، توافر التمويل املصريف طويل املدى ، 

.عند التنازل ويشري دليل املؤشر إىل انه كلما ارتفع رصيد دولة من النقاط كانت خماطرها القطرية اقل 
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41.29دولة حيث بلغت قيمة املؤشر  185دوليا من 82حصلت اجلزائر على الرتبة 2005خالل عام 

1. درجة خماطرة مرتفعة نقطة ب

مؤشر االستتيوشنال انفوستر للتقويم القطري:

) وسبتمرب مارس(مرتني يف السنة " االنستتيوشنال انفوسرت " عن جملة 1998يصدر هذا املؤشر منذ عام 

دولة عربية حيتسب املؤشر استنادا مسوح اقتصادية يتم احلصول عليها من قبل  16دولة منها 151ويغطي 

إىل 0ر رجال االقتصاد واحملللني  يف بنوك عاملية وشركات مالية كربى حيث تصنف الدول وفق تدرج من كبا

.دل ذلك على اخنفاض درجة املخاطرة ، وكلما ارتفع رصيد الدولة 100

دوليا من 81دخلت اجلزائر ضمن جمموعة املخاطر املرتفعة حيث حصلت على الرتبة 2005خالل سنة 

.دولة 151أصل 

 مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية:

حيث يقيس خماطرة قدرة ، ) COFACE( يصدر عن املؤسسة الفرنسية لضمان التجارة اخلارجية " 

ويستند إىل مؤشرات  فرعية تستخدم يف ، دولة عربية 20دولة منها 141الدولة على السداد ويغطي املؤشر 

ا اخلارجية قدرة الدولة على اإليفاء، لة الصعبة خماطر نقص العم، تقييم العوامل السياسية  خماطر ، بالتزاما

اخنفاض قيمة العملة املفاجئة الذي يعقب سحوبات رأمسالية ضخمة خماطر األزمات النمطية يف القطاع  

2"املخاطر الدورية وسلوك السداد يف العمليات قصرية املدى ، املصريف 

يئة مناخ االستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائر، جملة حبوث  اقتصادية عربية ،العددان 1 2016، 73-72شريط عابد ، أمساء بن طراد ، آليات 

.190ص ،

.296ص ، دري و مرجع سابق حممد قوي²
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1: وقد صنف دليل املؤشر إىل 

: املضاربة وتقسم إىل ثالثة مستويات هي درجة.1

B : يرجح أن يكون للبيئة السياسية واالقتصادية غري  املستقرة تأثري اكرب على سجل السداد  السيئ أصال

C : قد تؤدي البيئة السياسية واالقتصادية شديدة التقلب اىل تدهور اكرب يف سجل السداد  السيئ أصال

D  :خاطرة العالية للبيئة السياسية واالقتصادية يف دولة ما اىل جعل سجل     السداد ستؤدي درجة امل

.السيئ جدا أكثر سوء

ضمن جمموعة الدول  يف درجة 2003و 2002استنادا إىل هذا املؤشر فقد صنفت اجلزائر خالل سنيت 

املستقرة تأثريا كبريا على سجل حيث يفيد ذلك بان للبيئة السياسية واالقتصادية  غري، Bاملضاربة ودلك برصيد 

.2"السداد السيئ أصال 

إىل الدرجة Bنالحظ حتسنا يف وضعية اجلزائر حيث انتقلت من درجة املضاربة 2010- 2006أما خالل " 

)A4 ( اليت تعين وضعية املخاطرة املعتدلة ويعود السبب السياسي يف ذلك لتحسن الوضعية املالية للجزائر الناجتة

اية سنة 100فرها على احتياطي صرف يفوق عن تو  3" 2007مليار دوالر يف 

1

.197ص ،مرجع سابق ، شريط عابد ، أمساء بن طراد2
.293ص  ،مرجع سابق ، ناجي بن حسني 3
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.قات االستثمار في الجزائرو مع: رابعالمبحث ال

بالرغم من اجلهود اليت بذلتها اجلزائر واملكرسة لرتقية وتشجيع االستثمارات ، إال أن حجم االستثمارات املسجلة 

حوال مع مستوى الطموحات ، فقد كانت هذه االستثمارات بعيدة  يف البالد مل تكن تتناسب بأي حال من األ

احلوافز والتسهيالت للمستثمرين وميكن إرجاع  ذلك إىل حكل البعد عن كل ما كان متوقعا من وراء التوسع يف من

:العراقيل االقتصادية والقانونية والتشريعية واألمنية التالية 

.عوائق اإلدارية والتشريعيةال: أوال 

: يف اجلزائر ما يلي ية اليت حتول دون تطور االستثمارمن أهم العوائق اإلدارية والتشريع

: الفساد اإلداري:1-1

إن الفساد اإلداري هو سوء استخدام املنصب أو السلطة ألغراض شخصية ويكون ذلك بابتزاز املتعاملني أو 

سؤول بتطبيق خدمة قانونية مكلف بأدائها مقابل احلصول على احلصول على الرشوة ، فيعترب قيام املوظف أو امل

رشوة فسادا ، وكذلك تعترب احلالة املعاكسة فسادا عند تقدمي خدمة مينعها القانون كتسريب املعلومات السرية 

ا قانونا .1وتقدم تراخيص غري مسموح 

، لتعكس 1995ة إىل الفساد منه سنة كما تصدر منظمة الشفافية الدولية سنويا مؤشر الشفافية أو النظر 

درجة التحسن يف ممارسات اإلدارة احلكومية والشركات العاملية لغرض تعزيز الشفافية وجهود حماربة الفساد ، 

وحياول املؤشر عرب جمموعة من املوسوعات ، ومصادر معلومات معتمدة ، حتديد مدى تفشي الفساد يف الدولة 

ثمار كأحد املعوقات داخلها ونظرة الشركات األجنبية العاملية لالستثمار يف القطر املعين ودرجة تأثريه يف مناخ االست

، وترتاوح قيمة املؤشر بني الصفر الذي يعين درجة فساد عالية ، وعشرة اليت تعين درجة شفافية عالية ، هذا وقد 

2005املرتبة نفسها سنة دولة داخلة يف الرتتيب ، واحتلت146من أصل 2004سنة 97احتلت  املرتبة 

.82، ص04بعلوج بولعيد ، معوقات االستثمار يف اجلزائر ، جملة اقتصادية مشال إفريقيا ، العدد 1
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دولة ، وبالرغم من التحسن املسجل يف حماربة الفساد يف السنوات األخرية ، يبقى انتشار الرشوة 159من أصل 

دولة ، وبالرغم من التحسن املسجل يف 159والفساد اإلداري من أهم عوائق االستثمار األجنيب من أصل 

انتشار الرشوة والفساد اإلداري من أهم عوائق االستثمار األجنيب حماربة الفساد يف السنوات األخرية ، يبقى

1املباشر   يف اجلزائر

:عدم توفر الشفافية في المصالح الجمركية :1-2

إن من بني القطاعات اليت تشجع على انتقال االستثمارات األجنبية املباشرة هو وجود مصاحل مجركية تعمل ''

اجلهاز فعال يف استقبال املستثمرين األجانب ، وهذا يف بداية األمر عن القيام بشفافية يف الدول وصالحية هذا

بزيارة استطالعية ملعرفة الظروف االقتصادية واالجتماعية و السياسة للدول النامية ، واملالحظ يف الكثري من الدول 

ل إىل الرجوع من حيث أتوا يف أول النامية اليت متتاز جبهاز مجركي بريوقراطي متعفن أدى بالكثري من رجال اإلعما

ونلعب اجلمارك دورا فعال يف هذه العملية 2''طائرة تكون باملطار ، نظرا للمعامالت املتعجرفة لبعض اجلمركيني

3:لألسباب التالية

.إن وجود تسهيالت مجركية وإدارة فعالة تسمح بانتقال البضائع والتجهيزات من دولة ألخرى-1

ركية تساهم يف تشجيع الصادرات تكون حافزا للمستثمرين على القيام مبشايع يكون إن وجود مصاحل مج-2

.هدفها اإلنتاج بغرض الطلب احمللي والتصدير إىل اخلارج

إن احرتام مصاحل اجلمارك القوانني الدولية، واخلاصة فيما خيص القوانني اجلمركية ن يف متابعة املعامالت -3

باحرتام القانون وتطبيقه على كل املتعاملني االقتصاديني جيعل السوق يسودها روح االقتصادية غري قانونية، هذا 

.املنافسة والشفافية

.125-124ص، مرجع سابق ، دالل بن مسينة ، ح صاحل مفتا -1
2 .85بعلوج بولعيد ، مرجع سابق ، ص3-
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إن تطبيق اإلجراءات اخلاصة ملكافحة الغش والتزييف يف املعامالت التجارية وحقوق امللكية الفكرية يساعد -4

.على ممارسة االستثمارات يف مناخ موثوق به ومقبول 

اإلسراع واألخذ بعني االعتبار يف املعامالت االقتصادية تكون حافز األجانب بان يستثمروا يف إن موضوع -5

.الدول النامية

إن انتشار الرشوة واحملاباة يف القطاع اجلمركي يؤدي إىل انتشار الريوع اليت حيصل عليها املرتشي و هذا جيعل -6

.راتالسوق يسودها املنافسة غري التامة أو بظهور االحتكا

:عوائق قانونية أخرى:1-3

عدم وضوح النصوص القانونية واإلدارية اخلاصة باالستثمار وغياب اللوائح التفسريية والتنفيذية اليت تفصل يف ''

ا ، وكذلك عدم مسايرة التطورات احلاصلة يف التشريعات االستثمارية مع تشريعات القطاعات األخرى ،  مضمو

ال تزال تعاين شبه مجود يف جمال اإلصالح على غرار املنظومة املصرفية وحىت بعض ال سيما عدد القطاعات اليت

1.''القطاعات الصناعية

.قات االقتصاديةيالمع: ثانيا 

:من بني املعوقات االقتصادية اليت سامهت يف ضعف االستثمارات األجنبية الواردة إىل اجلزائر ما يلي 

: االستقرار السياسي: 2-1

لغياب االستقرار السياسي اثر كبري على توافد االستثمارات األجنبية املباشرة يف القطاعات خارج احملروقات 

2.خاصة ، حيث أن العالقة قوية بني غياب هذا العامل يف بلد ما حتفيز جلب االستثمارات يف هذا البلد

.125صاحل مفتاح، دالل بن مسينة، مرجع سابق، ص- 1
آفاق االستثمار األجنيب املباشر األجنيب املباشر يف اجلزائر يف ظل اتفاق الشراكة االورومتوسطية جملة االقتصاد واملاجنمانت ، ،على مهال ، فاطمة- 2

.387، ص04،2005اجلزائر ، العدد 
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التسعينيات فان أهم تعيينات ضمان املستثمر على نظرا للوضعية االقتصادية واألمنية اليت عرفتها اجلزائر خالل

من خالل تقديرها خلطر البالد ، قامت بتصنيف اجلزائر من بني البلدان ذات اخلطر املرتفع > الكوفاس<رأسها 

، وهلذا قامت برفع عالوات تامني االستثمارات ضد املخاطر السياسية إال أن هذه الزيادة مل تكن احملدد لغياب 

ات األجنبية املباشرة عن اجلزائر ، فالدور الذي لعبته وسائل اإلعالم الوطنية واألجنبية جعلت املستثمر االستثمار 

.األجنيب ال يفكر حىت يف زيارة اجلزائر ناهيك عن االستثمار فيها 

:عدم وجود سوق منافسة : 2-2

1:وميكن إرجاع ذلك إىل العوامل التالية 

لي اجلزائر ال تستقطب االستثمارات األجنبية هو حداثة التجربة اجلزائرية فيما إن من بني األسباب اليت جع-1

خيص اقتصاد السوق وهذا نظرا لصعوبة االنتقال إىل اقتصاد خمطط إىل اقتصاد رأس مايل كما أن اآلليات اليت 

ا االقتصاد اجلزائري حاليا تعد متواضعة مقارنة مع الدول األخرى اليت تتنافس يف  .مثل هذا اجلانبيسري 

كما أن الكثري من االستثمارات يف الدول النامية جزء منها يتمثل يف عملية اخلوصصة وان اجلزائر رغم ما -2

أصدرته من قوانني فان عملية اخلوصصة مل تطبق كما جيب وهذا نظرا لتعقيد هذا املوضوع وتأثرياته السلبية املتوقعة 

، لذلك أصبحت حمل شك من طرق بعض األوساط يف اجلزائر وخاصة على الطبعة العاملة واالقتصاد الوطين

.النقابة اليت حتاول الدفاع عن مناصب الشغل وعدم املغامرة إال إذا  كانت نتائجها مضمونة

ذه العمليات ، وهذا -3 االستثمار األجنيب املباشر مرتبط ارتباطا وثيقا مبدى قدرة القطاع اخلاص على القيام 

من النشاط الوطين ، إضافة إىل ذلك فان % 44يصل بعد إىل املستوى املطلوب رغم أن نشاطه ميثل القطاع مل 

نقص التجربة واخلربة يف هذا القطاع جعله ال يساهم كما هو مطلوب منه ، الن القطاع اخلاص يف بعض الدول 

.هو الذي جيذب األموال بفضل خربته وعالقته اخلاصة مع املستثمرين األجانب

.81-79، مرجع سابق ، صبولعيدبعلوج1
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إضافة إىل النقاط السابقة فان االستثمار األجنيب املباشرة ال ميكن أن يغامر إال إذا الحظ أن القطاع اخلاص -4

يغامر الدولة املضيفة ، ولكن ما يالحظ يف االقتصاد اجلزائري أن النشاط التجاري املتعلق باالسترياد هو الغالب 

ال وهذا ملا حيققه من مردودية مرتفعة مقارنة بالنشاط ا الستثماري كما أن التسهيالت والتالعبات يف هذا ا

.شجع اخلواص على مواصلة هذا النشاط بدل املغامرة يف عملية االستثمار

أما اجلانب اآلخر فهو أن املؤسسات االقتصادية العمومية خاصة مل يتم الفصل يف وضعيتها سواء كان -5

ملستثمر أن يقوم باالستثمار يف حميط ال يعرف كيف سيكون باالستمرار أو الغلق أو اخلوصصة وهذا ال يسمح ا

املستقبل االقتصادي فيه الن تدعيم الدولة يف هذه القطاعات تتناقض مع التسهيالت والقوانني االستثمارية اليت 

.سنتها اجلزائر واليت ال متيز بني املستثمر احمللي و االجنيب

فاعلية املؤسسات البنكية وخاصة القطاع اخلاص وعدم تطوره ، أما اجلانب األخر الذي اظهر فشله هو عدم -6

تمع  ا جتاه املتعاملني وا وأخريا نالحظ كارثية بنك اخلليفة وإغالق بعض البنوك األخرى نظرا لعدم قيامها بتعهدا

ط املايل فعال ، كما أن فشل جتربة بورصة اجلزائر جتعل املستثمرين يفضلون التوجه إىل دول أخرى يكون فيها احملي

.ومناسبا

الن ، كما أن الظاهرة األخرى اخلطرية هي انتشار املخدرات واالجتار فيها جتعل السوق اجلزائرية حمل شك -7

هذه األموال القذرة تسري من طرف عصابات حملية ودولية منظمة حتاول غسيل للمحلني أو األجانب ، فحسب 

ذا املوضوع بلغت تصريح مصاحل الدرك الوطين فان عدد امللفات سنوات ، 10ملف خالل 10000اخلاصة 

.وهذا الداء جيب حماربته ملا له من أضرار فادحة سواء االجتماعية أو االقتصادية

قضايا نظاما إلدارة العامة لسنة : إضافة إىل األسباب السابقة وحسب تقرير أصدره البنك العاملي بعنوان -8

ر سلبيا على بيئة األعمال يف اجلزائر منافسة القطاع املوازي احلادة ، فقد أكدت فانه من العوامل اليت تؤث2006

من الكتلة النقدية املتداولة يف السوق % 40اإلحصائيات الرمسية أن القطاع املوازي يف اجلزائر يسيطر لوحده على 
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من خالل املنافسة غري الشرعية الوطنية وهي نسبة مرتفعة جدا وبالتايل فان اخلسائر اليت يسببها القطاع املوازي

معتربة جدا ، كما أن هذه الوضعية ال تسمح ألي مستثمر سواء كان حملي أو أجنيب إن يستثمر يف سوق تسوده 

.السوق السوداء وعدم تنظيم السوق

:عائق العقار: 2-3

قار ، فالعقار عامل مساعد  من أهم العراقيل اليت تعيق االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر هو مشكل الع

جدا على استمرار املستثمرين حيث أن اإلشكال يكمن يف طول املدة الزمنية اليت تستغرقها عملية رد هيئات منح 

، ) اهليئة املكلفة بالعقار وجلنة التنشيط احمللي لرتقية االستثمار على مستوى الشباك الوحيد(قرار استغالل العقار 

كما أن مشكل العقار الصناعي يعد من أهم العراقيل ومن أهم املشاكل اليت 1ا لسنة ،فقد يكون األمر أحيان

2:تعرتضه  مايلي 

.طول مدة رد اهليئات املكلفة بتخصيص العقار الصناعي واليت تفوق السنة-1

يئة أو يف -2 ختصيص األراضي بتكاليف باهضة تشمل تكاليف التهيئة دون خضوع هذه األراضي ألية 

.اط ومهية لعدم إنشائها بعد ، نظرا لوجود نزاع حول ملكيتها مناطق نش

.عدم توافق طبيعة األراضي الصناعية املخصصة ونوع النشاط-3

.امن املنطقة الصناعية-4

كما أن العقار الفالحي ال ختتلف مشاكله كثريا عن العقار الصناعي ، إذا انه يبقى العائق األساسي يف تطوير ''

ا على الرغم من إصدار عدة قوانني  اإلنتاج الزراعي ، و  ذلك من جراء صعوبة عمل املنتجني على ارض ال ميلكو

3''تعلق باستصالح األراضي وحيازة امللكية العقاريةامل1983أوت 31يف 18-83كان من بينها 

.66، ص2007، 05، أزمة العقار يف اجلزائر ودوره يف تنمية االستثمار األجنيب  ، جملة املباحث  ، العدد حمبوب بن محودة ، إمساعيل بن قانة1
.385ص، سابقعلي مهال ، فطيمة حفيظ ،مرجع 2
.66إمساعيل بن قانة ، مرجع سابق ، صحمبوب بن محودة ، 3-
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1:أما العقار السياحي يف اجلزائر فانه يعاين من مشاكل عديدة نذكر منها '' 

التوسيع السياحي بسبب التدهور املستمر للمواقع السياحية تقلص مساحات مناطق-1

ذه املناطق-2 الشغل العشوائي ملناطق التوسع السياحي وانتشار البناءات الفوضوية 

تدهور احمليط الطبيعي مثل التلوث وغياب قواعد العمران مما أدى إىل حتويل املوارد عن طبيعتها السياسية -3

.ري فرص االستثمار يف بعض املناطق ذات القيمة السياحية العاليةوهو األمر الذي قلل بشكل كب

تعرض العقار السياحي ألطماع خمتلفة ترتتب عنها مضاربة يف الصفقات العقارية املتعلقة بقطع األراضي -4

.الواقعة داخل مناطق الوسع السياحي

.عوائق مرتبطة بالوضعية األمنية واالجتماعية: اثالث

.المرتبطة بالوضعية األمنيةالعوائق: 3-1
يرتبط النمو االقتصادي والتنمية الشاملة مبدى استقرار الوضعية األمنية والسياسية للدول على سبيل املثال 

ذا الصدد نشري إىل بلدنا اجلزائر والذي عاىن من تأزمي ،اخل....احلروب األهلية، عدم االستقرار السياسي

هذه األخرية يف إفساد صورة اجلزائر على املستوى اإلقليمي والدويل وبالتايل أصبحت األوضاع األمنية ، فتسببت

متثل عائقا أساسيا لتشجيع االستثمار األجنيب املباشر وكذلك تردد املتعاملني األجانب يف اختاذ القرارات املتعلقة 

ية ألي دولة املراد االستثمار فيها قبل به ومن مثة آثار خماوفهم خاصة وان هؤالء مقتدين على تقومي الوضعية األمن

ا ثابتة وليست مستقرة من  اختاذ القرارات املتعلقة بذلك ، وكذلك إىل جانب ختوفهم من النصوص القانونية أل

ختوفهم إلدراكهم أن اجلزائر تقوم بسن القوانني لكن ال تطبقها يف ارض الواقع فالبد على اجلزائر أن تنظر إىل 

2.ب ثقة األجانب واملستثمرين بصفة عامةنفسها وتعيد كس

.70، ص2002،، جامعة البليدة دكتوراه، االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر ، مذكرة خترج دالل فاطمة- 2
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.العوائق المرتبطة بالوضعية االجتماعية:3-2

إن دراسة املستوى املعيشي للبلد املستهدف يعترب نقطة هامة لتحديد جاذبية البلد من عدمه ، ومبا أن 

به ، كلما زاد الطلب كلما املستوى املعيشي لألفراد يتحدد عن طريق معرفة مستوى الدخل ، جند أن الطلب يتأثر

زاد الدخل مرتفعا والعكس صحيح ، ومبا أن اجلزائر تعاين من مستوى معيشي متدين فان هذا يعرقل االستثمار 

كانت تعتمد على تكنولوجية ، أو األجنيب املباشر الن غالبية السكان ال يستطيعون شراء هذه السلع خاصة إذا  

1.تفاع أسعارها رؤوس أموال كبرية مما يؤدي إىل ار 

.129، ص2007،، جامعة  حيي فارس باملديةدكتوراهصابور خرية ، االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر وحوافزه ،مذكرة خترج - 1
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لسنة األوليلخص ترتيب الجزائر في جميع المؤشرات المذكورة في الفصل : -09-الجدول رقم 

2015:

2015نسبة المؤشر لسنة المؤشر
4.8)%(معدل التضخم 

3.8)%(معدل النمو الحقيقي
9.5)%(معدل البطالة

110.2احتياطي الصرف مليار دوالر
4.4نية الخارجية مليار دوالرالمديو 

0خدمة الدين كنسبة من الصادرات
33.15رصيد ميزان المدفوعات مليار دوالر

0رصيد الموازنة مليار  دوالر
3سياسة التوازن الداخلي

0سياسة التوازن
0السياسة النقدية 

1المؤشر المركب للمناخ
81التنافسية العالمية
119يةالحرية االقتصاد
84التنمية البشرية

72المؤشر المركب للمخاطر القطرية
46.8مؤشر اليوروميني

47.5مؤشر انستيتيسيونال انفوستر للتقويم القطري
A4مؤشر الكوفاس

.األولعلى ما جاء يف الفصل اعتماداالباحثمن إعداد :املصدر 
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خالصـــــة الفصـــــل األول

تلف املفاهيم األساسية حول االستثمار، والنظريات املفسرة له عرب العصور بعد استعراضنا ملخ

أصبح من الواضح اآلن، أن االستثمار يعترب  . باعتبارها احلجر األساس لدراسته وتطوره،واألزمنة

وهو متغري خطري إذا مل . كأحد املتغريات االقتصادية الكربى، له بالغ األمهية يف التنمية االقتصادية

ن استخدامه على أحسن وجه، باعتباره مرتبط أشد االرتباط بالدخل القومي، عن طريق االدخار حيس

الذي يعترب مصدرا مهما له، وعن طريق اإلنتاج باعتباره مؤثرا فيه، وميثل من الناحية البنيوية اجلانب 

.األكثر أمهية يف تراكم رأس املال

اكم، يستمد مصدر حركته من الفائض وبتحديد معىن االستثمار، كعنصر رئيسي يف الرت 

االقتصادي، ويأخذ يف سري عمله أشكال توزيع متعددة، وهي املشكلة الكبرية يف السياسة 

.االقتصادية، اليت تعترب أساسية يف التنمية االقتصادية

وما ميكن استنتاجه أيضا من هذا الفصل، أن اهلدف العام من االستثمار خيتلف من وجهة 

االقتصادية الوضعية، عن مفهومه يف االقتصاد اإلسالمي حيث أن النظريات الوضعية نظر النظريات

أما االستثمار يف اإلسالم ال . حتدد هدف االستثمار، على أساس تعظيم األرباح بأقصى قدر ممكن

يهمل تعظيم األرباح، ولكنه ال جيعل هذه األرباح هدفا أساسيا، وإمنا ينظر إىل هذه األرباح كوسيلة 

لتحقيق هدف أمسى هو مصلحة اجلماعة اإلسالمية، وحتقيق التنمية بأبعادها االقتصادية 

.واالجتماعية، واليت حتقق منفعة اجلميع
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تمهيد

خمتلفيفاألمهيةالبالغةالوظائفمنويعتربالتنميةعمليةوحيددحيكماليتاملتغرياتأهمأحدالتمويليعترب

أمههاالقرارات،منجمموعةاختاذمنالتمويلعملياتعلىيرتتبملاوذلكمنها،الكبريةوخاصةاملؤسسات

.باالئتماناملتعلقةوالقراراتالتمويلمصادرباختياراملتعلقةالقرارات

أدواتناحيةمنسواءهامةمكانةاحتلتاليتاملوضوعاتمنالتمويلجماليفالدراساتوأصبحت

ناحيةمنأواالدخار،وبنوكالتوفريصناديقجبانبوالبورصاتالتأمنيوشركاتالبنوكيفتتمثلواليتالتمويل

.آخرهإىل...االحتياطاتووالودائعوالقروضوالسنداتاألسهميفاملتمثلةالتمويلمصادر

الكبريالواضحوتأثريهاحجمهاوكرباملشروعاتالتساعنظراهامةمكانةاحتلتالتمويليةالدراساتأنشكوال

تنميةيفرئيسياعنصراتشكلأصبحتاألموالشركاتوخاصةأنواعهامبختلفاملشروعاتوأناالقتصاد،على

يفخاصةأمهيةالتمويلاحتللذااملتعددة،العمللفرصإتاحتهاجبانباملعيشةمستوىورفعاالقتصاد،

.خاصافرعالهأصبحأنإىلاالقتصادية،الدراسات

ألهدافيكونوالتمويلاملالية،اإلدارةيفأواالقتصادعلميفسواءاهلامةاملوضوعاتمنالتمويلو 

التمويليبعملهالربحيقصدممناملموليكونأنميكنكمااستهالكية،ألهدافأواآلالتكشراءإنتاجية

:يتضمن هذا الفصل، ااسرتباحيالتمويلفيكون

.فـي الفكـر االقتصـادي  التمويل: المبحـث  األول 

.التمويلمصادر:الثانيالمبحث

.املوازنة العامة للدولة : المبحث الثالث 

اوطرقبالتمويلاملرتبطةاملخاطر:الرابعالمبحث .إدار
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فـي الفكـر االقتصـادي  التمويل: المبحـث  األول

:لتمويللمفاهيم عامة:أوال 

يعتقـد بعــض االقتصـاديني أن أهــم عقبــة تعرقـل عمليــة التنميـة االقتصــادية يف الــدول هـي افتقارهــا إىل املــوارد 

رؤوس األموال، ويعود ذلـك إىل أن الطلـب علـى رأس املـال حيكمـه امليـل إىل االسـتثمار يف احلقيقية الالزمة لتكوين 

االت اليت يتوقع فيها حتقيق أكرب عائد .ا

:تحديد مفهوم التمويل - 1-1

كسبه،هووالتمويلمنه،مشتقفهواملال،إنفاقأوتدبريهوالتمويل:التمويللكلمةاللغوياالستعمال:أوال

"مالككثر:ّكلهمتولت،ووملتمتالبعدناوملت"العربلسانيفجاء 1

):بالضم(وملته...مالك.كثر:واستملتمتولتووملتمتالوملت:"احمليطالقاموسيفجاءاملعىنونفس

2"املالأعطيته

تطويرأولتسيريالضروريةاملاليةاإلمكانياتتوفري" :أنهعلىالتمويليعرفLa Rousseقاموسوحسب

3"خاصاأوعاماكانسواءما،مشروع

دقيقحمددتعريفوضعيصعبلدرجةالتمويلموضوعحولالتعاريفواآلراءتعددت:التمويلتعريف:ثانيا

:التعاريفهذهمنبعضانورديليوفيماله،احلقيقياملعىنعنيعرب

)مادة مول( ،636ص ،11ج،دون تاريخ، بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ، لسان العرب ، ابن منظور1
)مادة مال( ،،52ص ،1ج،ه1344، القاهرة ، الدار احلسينية ،2ط،احمليط القاموس،الفريوز آبادي 2

3 Le Grand Dictionnaire Encyclopédique « La Rousse »,(Paris :Librairie La Rousse,Tome4)
P4281
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تنظيمتشملاليتؤسسةاملوظائفإحدى" :ميثلفهواملاليةلإلدارةاألساسيةالوظائفأحدميثلالتمويل:األول

اإلدارةإىلينظركانالسابقففي،1" ؤسسةاملألفراداملايلوالتحفيزعليهوالرقابةوختطيطهفيهااألموالجمرى

اعلىاملالية وآخرونكراجةالحليمعبدحسبمهمتهاكانتحيثفقط،التمويلعلىللحصولوسيلةأ

:هي

داخلالقراراختاذ).بعمليةاالهتمامدونواملسامهنياملقرضنيمنظورأيخارجيمنظورمناألموالتدبري"

2"املؤسسة

األموالاستثمار،) التمويل(األموالعلىللحصولاملايلالتخطيطلتشملتوسعتاملاليةاإلدارةوظائفأنغري

.املشروعتواجهقداليتاخلاصةاملاليةاملشاكلبعضومعاجلةاملالية،الرقابة،)املوجوداتإدارة(

اليتاملاليةاإلدارةمهمةمنيصعبالذياألمرحياته،أثناءويفاملشروعإنشاءعندظاهرةالتمويلوظيفةوتبقى

االلتزاماتعنالتغاضيدونحتتاجهااليتاألموالوكمياتوبأوقاتالتمويلمبصادرالكاملاإلملامعليهايتوجب

3.األموالهذهمثلعلىللحصولترتتباليت

اعتبارأنغريعامأوخاصمشروعتطويرأوإلنشاءالالزمةالنقديةاملبالغتوفريأنهعلىالتمويليعرف:الثاني

بينماتقليدية،نظرةميثلاملشروعتطويرأولتشغيلاستخدامهابغرضاألموالعلىاحلصولأنهعلىالتمويل

خاللمنمتاحةمصادرعدةبنياملفاضلةطريقعنلألموالمصدرأفضلحتديدعلىتركزلهاحلديثةالنظرة

4.والعائدالتكلفةدراسة

ص ، 1997، 2ط ،املفتوحة اجلامعة، ليبيا ، منهج حتليلي شامل ، املالية اإلدارة، نقال عن هاشم رحيم السمورائي يف مرجعه ، دخيل الشماع 1
24.

.15ص ،2000، 1ط، دار الصفاء ، عمان ، املايل التحليلو اإلدارة، آخروناحلليم كراجة و عبد2
16ص، املرجع نفسه3
24ص،2008اجلزائر،عنابة،العلوم،داراالقتصادية،املؤسساتمتويلبوراس،أمحد4
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الالزمةاألموالعلىللحصولواملشروعاتاألفرادايقوماليتواألعمالاألنشطةكافةعنالتمويليعرب:الثالث

عليهااحلصولاملتوقعالنقديةالقيمةتعظيمعلىتساعدخمتلفةعملياتيفواستثمارهاباالقرتاضأواملالبرأس

1.بهاحمليطةواملخاطر)منهاحلصولاملتوقعوالعائدلالستثمارحاليااملتاحةالقيمةضوءيفمستقبال

تزويدعمليةفهواخلارج،منأوالداخلمنسواءللمشروعالكاملةاملاليةالتغطيةأنهعلىالتمويليعرف:الرابع

امصاريفلتغطيةإليهاحباجةهياليتاألموالبرؤوساملؤسسة جمموعةمنويتكونواالستثماريةاالستغالليةدور

جانبمناستخدامهاوحسناملختلفة)مصادرهامناألموالعلىباحلصولتتعلقاليتالعمليةاألسسمن

2.األعمالمؤسساتو األفراد

أييفللمشروعالنقديةاملواردتدبريأوإتاحةعنعبارةهوالتمويلأنالقولميكنالسابقةالتعاريفخاللمن

اجلديدة،األموالرؤوسلتكوينتوجهاليتاحلقيقيةاملواردتوفريمبوجبهايتمواليتإليهحاجةهنالكتكونوقت

.املتاحةمصادرهبنيباملقارنةوذلكلألموالمصدرأفضلحتديدطريقعنالتمويلويكون

:أنواع التمويل : اثاني

الذيالغرضوحسبنوعني،علىعليهاحلصولمصدروحسبأنواعثالثةإىلاملدةحسبالتمويلينقسم

:يليفيمااألنواعهلذهنتعرضأيضا،وسوفنوعنيإىلألجلهيستخدم

:إىلالتمويلأنواعتنقسماملدةمعيارمبوجب:المدةحيثمنالتمويلأنواع-1

اليتالنقديةكاملبالغواحدةسنةعناستعماهلافرتةتزيدالاليتاألموالتلكبهيقصد:األجلقصيرتمويل-أ

.3تسديدهايتمواليتاإلنتاجيةالعمليةإلمتامالالزمةاملدخالتوشراءالعمالأجورلدفعختصص

-12.ص ص،2001سنةلبنان،بريوت،،النهضةدارالتمويل،مصادرأمحد،علىعبيداحلجازي1 11
20ص،1993السعودية،الرياض،املريخ،داراإلداري،التمويلبوجني،ستونفورد2
توزيع منشأة املعارف اإلسكندرية " الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويل ) " 2(سلسلة الفكر احلديث يف جمال اإلدارة املالية،منري إبراهيم هندي3

. 5، ص 1997
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متويلكتغطيةللمؤسسةدائمةحاجةلتمويلاألجلاملتوسطالتمويليستخدم:األجلمتوسطتمويل-ب

ومخسةسنةبنيمامدتهوتكونالسنني،منعدداتستغرقواليتالتنفيذحتتمشروعاتلتمويلأوثابتةأصول

.1سنوات

علىاملردوديةذاتاإلنتاجيةالتجهيزاتحليازةالالزمةاألموالعلىالطلبمنوينشأ:األجلطويلتمويل-ج

اتفوقإنتاجيةمشاريعإىلأيضاوتوجهالطويلاملدى ينشأ من طلب على األموال الالزمة إلجراء سنواتمخسمد

التحسينات ذات صبغة االستثمار كاستصالح األراضي وبناء أو إنشاء مؤسسات صناعية وغريها من العمليات اليت تؤدي إىل 

ا التمويلية عن مخسة سنوات فما فوقإنتاجية الوحدة املستثمرة زيادة .2يف املدى البعيد واليت تزيد فرتة احتياجا

:إىلعليهاحلصولمصدرحيثمنالتمويلوينقسم:عليهالحصولمصدرحيثمنالتمويلأنواع2-

االيتالتمويليةالوسائلجمموعالداخليأوالذايتبالتمويلويقصد:الذاتيالتمويل-أ بفعلاملؤسسةأنشأ

التمويلمنمنطهوالذايتفالتمويلوعليهطويلة،ملدةأودائمةبصورةتصرفهاحتتتبقىواليتاإلنتاجينشاطها

املشروعاتقدرةوختتلفاملالية،بالتزاماتهللوفاءاملشروعحققهااليتاألرباحمناملتأنيةاملدخراتتراكميستخدم

ا،لتمويلاملصدرهذاعلىاالعتماديف يرتبطالذايتالتمويلإمكانياتتوسيعأنإىلذلكويرجعاحتياجا

بزيادةيسمحالذياألمرمنتجاتهأسعارورفعجهة،مناإلنتاجتكاليفختفيضعلىاملشروعبقدرةأساسا

.3أخرىجهةمناألرباح

أوحمليةكانتسواءاملاليةالسوقيفاملتاحةاملدخراتإىلاملشروعجلوءيفويتمثل:الخارجيالتمويل-ب

كفايةعدمحالةيفوذلكالتمويليةاالحتياجاتملواجهة(أسهمسندات،قروض،)ماليةالتزاماتبواسطةأجنبية

مدخراتمنيأيتالذياخلاصالتمويلبنيهناالتمييزوميكناملؤسسة،لدىاملتوفرةالذاتيةالتمويلمصادر

.71ص ،1998،القاهرة،جامعة عني مشس،املشروعات اجلديدةإعداد دراسات اجلدوى وتقييم،نبيل شاكر1
76ص ،2003ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، الطبعة الثانية،،تقنيات البنوك،الطاهر لطرش2
.13,14ص ص ،1999،الطبعة الثانية ،دار جمدالوي للنشر ، إطار نظري وتطبيقي –تقييم املشروعات ، عقبل جاسم عبد اهللا 3
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يكونوالذيالعامالتمويلوبنيومستنداتأسهمشكليفيكونوالذيمؤسساتأوأفراداخلاصالقطاع

االدولةمواردمصدره .1اخلزينةوسنداتبنكيةقروضمنومؤسسا

:مايليالتصنيفهذامنوينتج:ألجلهيستخدمالذيالغرضحسبالتمويلأنواع3-

واليتاألجلقصريةواملعامالتاالحتياطاتملواجهةترصداليتاألموالتلكإىليصنف:االستغاللتمويل-أ

.املؤسسةيفاإلنتاجيةالدورةبتنشيطتتعلق

إنتاجيةطاقةخلقعنهايرتتباليتالنفقاتملواجهةاملخصصةاألمواليفويتمثل:االستثمارتمويل-ب

زيادةإىلتؤدياليتالعملياتمنيليهاوماوالتجهيزاتاآلالتالقتناءللمشروعاحلاليةالطاقةوتوسيعجديدة

.للمشروعالرأمسايلالتكوين

:هينشاطاتثالثحصيلةهواالستثماراجلزائرياملخططنظروجهةومن

التجهيزجتديد-كاملة؛إنتاجيةجمموعاتإنشاءأواإلنتاجطاقةزيادةدفمعمرةسلعةخلقأواقتناء-

الصيانةنفقات-اإلنتاج؛طاقاتعلىللمحافظةمعمرةأخرىبسلعةمعمرةسلعةباستبدالاملتعلقاملوجود

.املوجودةللتجهيزاتاالقتصاديةاحلياةإلطالةاملتخصصةللعتادالكبريةواإلصالحات

فرتة)بعدتتحققاالستثمارعلىاملنفقةاألموالعلىالعائدأنهياالستثمارمتويللتمييزاألساسيةاخلاصيةأما

2.فرتاتعلىيتوزعوإمناواحدةدفعةيتحققالالعائدأنكمانسبيا،طويلةزمنية

.168ص ، 1991،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ، التحليل االقتصادي الكلي، عمر صخري 1
.97ص،2008األوىل،الطبعةمصر،القاهرة،والتوزيع،للنشرايرتاكواملتوسطة،الصغريةاملؤسساتحساين،رقيةخوين،رابح2
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التمويلأسس:ثالثا

1.املباشرغريوالتمويلاملباشرالتمويليفالتمويلطرقتتمثل:التمويلطرق-3-1

:الداخليالتمويل
إىلاللجوءدونذاتيةبطريقةعليهااحلصولللمؤسسةميكناليتاملواردجمموعةللمؤسسةالداخليبالتمويلنقصد
.2الذايتالتمويليفأساساتتمثلو,للمؤسسةاالستغاللدورةعنناتجمصدرهاأي,اخلارج
:المباشرالتمويل1-

هذاويتخذمصريفغريأومصريفمايلوسيطمنتدخلأيودونواملستثمراملقرضبنيالعالقةعنيعربوهو

املقرتضنيبنيباتصالاملباشرالتمويلعمليةتتم،املقرتضنيباختالفخيتلفكمامتعددةصورالتمويل

ميثلونالذين-املايلالعجزوحدات–األموالمستخدميخالل إصدارمنمايل،وسيطتدخلبدونواملقرضني

يتعهدماعادة(املاليةلألوراقمباشرتدفق)مايلأصلالنهائيني،املقرتضنيالفائض املايلذاتللوحداتبالنسبة

مدفوعاته األموالصاحبيسرتدحىتاملستقبليفللدائناملدفوعاتمنسلسةبدفع–املقرتض–املدين

املواردحلق.مطالبة مستندعنهااملتنازلاملاليةاألصولمتثلو.التسليفخماطرمقابلمناسبعائدإىلباإلضافة

التمويلميكانيزمطريقعناحتياجهامنجزءااالقتصاديةالوحداتمتولحيث،3األموالهذهمقابلالدخلأو

األسواقأينقصريةمتويلدائرةميثلاملباشرالتمويل، E.Shaw & J.Gurley4قبلمنتعريفهمتالذياملباشر

بواسطتهايتممتويليةقناةاملباشرالتمويلميثلوعليه،5حتملهامزاياعدةبفضلهامدورتلعبمةظاملناملالية

.املالينيالوسطاءتدخلبدون)املستثمرة(املقرتضةالوحداتإىل)املدخرة(املقرضةالوحداتمناألموالانتقال

.446،450صصالسادسة،الطبعةاإلسكندرية،واملال،واملصارفالنقوداقتصادياتشيحة،رشيدمصطفى1
.32،ص  2007،جانفي02العددالرابعة،السنة،اإلنسانيةعلومجملةاملالية،العوملةظليفاملؤسسةمتويلبدائلاهللا،عبدقلش2

3 Robert Ferrondier, Vincent Koen, Marché de capitaux et technique Financières 4 édition, Economica,
Paris, 1997, P: 21.
4 J.Gurley & E.Shaw, « Money in theory finance », Brooking institution Washington DC, 1960.
5 Gilbert Koening, « analyse monétaire et financière », Edition economica, Paris, 2000, p24.
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اأواألسواقخرباءمنمبساعدةوبيعهااملاليةاألدواتبإصدار)املقرتضة(العجزيةاالنفاقيةالوحداتتقوم بدو
منالنوعهذايوضحالتايلوالشكل،1املباشرةاملاليةاألوراقأوباألدواتوتسمىمباشرةاملدخرةالوحداتإىل

:2التمويل

المباشرالتمويلقنوات(03)الشكل رقم

28صذكره،سبقمرجعالعيسى،الدينسعدنزارعلي ،السيدالمنعمعبد:المصدر.

الوحداتبنيمباشرةاالتصاليتمحيثأعاله،الشكلمنالسفليباجلزءيتمثلاملباشرالتمويلأنواعأبسطإن

الطرفني،بنيسابقةومعرفةشخصيةعالقاتوجودحالةيفإالحيصلالوهذااملدخرةالفائضووحداتالعجزية

:3أمههاالصعوباتبعضمنتعاينالبسيطةالتمويليةالقناةهذهأنإال

أنشخصأليكيفأيالعالقة،طريفتعارفصعوبةيفتتمثلأوىلمشكلةاملباشرةالعالقةهذههرظت-

شخصية؛معرفةيعرفهيكنملمامايلفائضلهآخرشخصاأنيعرف

حيثمنالرغباتيفتوافقهناكيكونأنالسهلمنفليسالطرفني،هذينبنيماالتعارفملوإنحىت-

شكلعلىاملستثمرةوالوحداتاملدخرةالوحداترغباتبنيتوافقحيصلأنوجبلذلكواملكان،الزمان

بينهم؛التعارفأواالتصالحصولوبعدحىتالقرضومبلغ

التوظيففرصمنيضعفممااحملتملةاألخطاركلتقديرعلىاملقرضقدرةعدميفالثالثةالصعوبةتتمثل-

1 Frederic S.Mishkin, « The Economics of Money, Banking, and financial markets », Pearson Addison
Wesly, 8 Edition, Boston, 2006, p24.

-األردن–عمانوالتوزيع،للنشراحلامدداراألوىل،الطبعة،"املاليةواألسواقواملصارفالنقود"العيسى،الدينسعدنزار،عليالسيداملنعمعبد2
.91-89، ص2004

.7-6صص،2007،اجلزائراجلامعية،املطبوعاتديوان،"البنوكتقنيات"لطرش،الطاهر3
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1 Frederic S.Mishkin, « The Economics of Money, Banking, and financial markets », Pearson Addison
Wesly, 8 Edition, Boston, 2006, p24.

-األردن–عمانوالتوزيع،للنشراحلامدداراألوىل،الطبعة،"املاليةواألسواقواملصارفالنقود"العيسى،الدينسعدنزار،عليالسيداملنعمعبد2
.91-89، ص2004

.7-6صص،2007،اجلزائراجلامعية،املطبوعاتديوان،"البنوكتقنيات"لطرش،الطاهر3
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1 Frederic S.Mishkin, « The Economics of Money, Banking, and financial markets », Pearson Addison
Wesly, 8 Edition, Boston, 2006, p24.
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.91-89، ص2004

.7-6صص،2007،اجلزائراجلامعية،املطبوعاتديوان،"البنوكتقنيات"لطرش،الطاهر3
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للموارد؛األمثلاالستعمالإمكانياتمنويقلللألموال،اجليد

التسديد،تاريخغايةإىلاملقرضةاألموالجتميدإىليدفعاملباشرالتمويلأنيفالرابعةالصعوبةتتجسد-

تسويقيفالسوقخبرباءالكربىالشركاتتستعنياألسبابخاصة؛هلذهاملايلالفائضأصحابخيدمالأمروهو

إلبداءماملدخرةالوحداتوتستعنيجهةمنممكنةتكلفةبأقلاملطلوبةاملبالغعلىواحلصولاملاليةاألدوات

مناألسلوبهذامنهالعلوياجلزءيفالسابقالشكلويوضحملدخرامهم،مايلاستثمارأفضلوإجياداملشورة

.املباشرالتمويل

املتاجرةومؤسساتاملاليةالسمسرةمؤسسات1:مهارئيسينينوعنيإىلاملاليةاخلربةمؤسساتتصنيفوميكن

ااألدواتبتسويقاألوىلختتصحيثاملالية املاليةاألدواتوشراءببيعفتقومالثانيةاملؤسساتأمااخلاص،حلسا

املكيةأدواتأودينأدواتكانتسواء ا،صدرتاليتفئامهاأوامسهاأوشكلهاتغيريبدوناخلاصحلسا

وتربحأسعارهااخنفاضحالةيففتخسراألدوات،هذهأسعارتقلبحالةيفاملخاطرةعنصرتتحملفهيوهلذا

أهمومنالسمسرة،ومؤسساتاملتاجرةاملاليةاملؤسساتبنيالرئيسيالفرقيقعهذاويفارتفاعها،حالةيف

باإلضافةمعاوالسمسرةاملتاجرةهاممبتقومقدواليتاالستثماربنوكأوبشركاتيسمىماهياملتاجرةمؤسسات

.اخلاصوالقطاعالدولةلدوائراملاليةاالستشاراتتقدميإىل

أوعمالئهامنإنتمائيةوتسهيالتقروضعلىتتحصلأننستطيعاحلالةهذهيف:للمشروعاتبالنسبة-أ

طريقعناستثمارهالتمويلالالزمةاألموالعلىاملشروعاتبعضفتفضلهذافمعاألخرى،املشروعاتحىت

االوسيلةهذهإالاألفرادعندئذويفضلالقرضبقيمةثابتعائدلصاحبهالتحققسنداتفتصدراالقرتاض أ

ملاالوسيلةهذهأيضااملشروعات،وتفضلاجلديداالستثمارعنالناشئةاملخاطرحتملدونثابتدخلهلمحتقق

.دائنيهاملواجهةاستغاللمنهلاحتقق

1David S Kidwell & Richard L. Peterson, « Financial institutions, Markets, and money », The Dryden
Press, 3rd Edition, Chicago U.S.A, 1987, p22-24..
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التمويلالالزمةاألموالعلىفاحلصول:لألفرادبالنسبة-ب طريقعناالستثماريةأواالستهالكيةاحتياجا

مباشرةالقروضتتمفقدوأشكالهصورهتتعدداملباشرالتمويلأيمصرفية،غريأممصرفيةالوسيطيةاملؤسسات

.جتاريةأوراقومبقتضىواملشروعاتاألفرادبنيأوالبعض،ببعضهماألفرادبني

ليساليتواملشروعاتاألفرادمناالقرتاضطريقعناملباشرالتمويلإىلاحلكومةتلجأ:للحكوماتبالنسبة-ج

مدةخاللتستهلكاألشكالمتعددةسنداتالغرضهلذاالدولةوتصدرمصرفية،غريأومصرفيةماليةطبيعةهلا

.متباينةفائدةوبأسعارخمتلفة

غريالتمويلوخاصةاألخرىالتمويلبطرقباملقارنةأقلنسبيةأمهيةحتتلالتمويليفالوسيلةهذهأنيعينوهذا

االوسيلةهذهمناستخالصهاميكناهلامةوالنتيجةاملباشر وسائلحجمزيادةإىلتؤديالسابقتهامثلأ

.الدفع

- :المباشرغيرالتمويل2

مبختلفالوسيطيةاملاليةاملؤسساتبواسطةاألسواقطريقعنللتمويلاألخريةالصورةعنيعربوهو

أفراد)الفائضذاتالوحداتمنالنقديةاملدخراتبتجميعاملؤسساتهذهفتقوم(مصرفيةغريمصرفية،)أنواعها

توفقأنحتاولالوسيطيةاملاليةفاملؤسساتحتتاجها،اليتالوحداتعلىاإلدخاراتهذهتوزعمث(مشروعاتأو

أوللمخاطرتوظفاالدخاريةاملصادرأكثرأنإذالتمويلمصادرومتطلباتاالدخارمصادرمتطلباتبني

ذاتجديدةسنداتمبخاطبتهماملاليةاملؤسساتهذهتقوموعندئذاملقدمةاالستثماراتيفثقتهاعدمنتيجة

موتشبعخدماتهلمتقدمكأنمعينةجاذبية .1املضاربةأوالسيولةيفرغبا

:يليمااستخالصميكنالتمويليفالوسيلةهذهمن

.ادخاريتوظيفإىلاالدخارياالكتنازحتويلعلىالوسيطةاملؤسساتقدرة-

دراسة "واملؤسساتاالقتصادياتعلىوأثرهاالتمويلسياسات"حولالدويلامللتقىاإلسالمي،املايلالسوقحتدياتحدة،رايسلعمارة،مجال1
2006نوفمرب22بسكرة،الناميةوالدولاجلزائرحالة .364ص ،-
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للتوظيفاملقدمةالشرائيةالقوةحجممضاعفةعلى(املصرفية)الوسيطةاملاليةاملؤسساتبعضقدرة-

.املتبقيةاالدخارمنمعينةنسبةعلىاعتمادااالستثماري

التمويل غير المباشرواتقن)04(الشكل رقم 

:ص،سابقمرجع،الدينسعدنزارعلى،سيدالمنعمعبد:المصدر 92

الوحداتمناألموالتدفقعمليةيفمنفصلنيبدورينتقوماملاليةالوساطةمؤسساتبانالشكلمنيظهر

من(األوليةاملاليةباألدواتوتسمى)مباشرةماليةأدواتتشرتيأوتقبلفهيالعجزية،الوحداتإىلاملدخرة

وبنفس.الشكلمناألميناجلزءيفاملوضحةالعمليةوهيحتتاجها،اليتاملبالغمنحهالقاءالعجزيةالوحدات

املدخرةالوحداتإىلتبيعهاواليتالثانويةأواملباشرةغريباألدواتتسمىخاصةماليةأدواتبإصدارتقومالوقت

تزامنيشرتطالاحلالوبطبيعةالشكل،مناأليسراجلزءيفتظهرواليتأخرىعمليةيفعليهااملتفقباملبالغ

ماأوالكليةمبالغهماتساويأوالعمليتني كبريةمببالغقروضامتنحعادةالوساطةفمؤسساتاجلزئية،دفعا

موحسبأصغردفعاتاملدخرينمنوتقبلاملستثمرةاملؤسساتحتتاجها املاليةاألدواتأنومبااحملدودةإمكانيا

فقدالعجزيةالوحداتأواألخرياملقرتضعلىمباشرحقامتثلالاملدخرةالوحداتوتقبلهاالوسطاءيصدرهااليت

.1فيهااألساسيةاحللقةاملاليةالوساطةتشكلوالذياملباشرغريبالتمويلالتمويليةالقناةهذهمسيت

.92،93صص،سابقمرجعالدين،سعدنزارعلى،سيداملنعمعبد1
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للتوظيفاملقدمةالشرائيةالقوةحجممضاعفةعلى(املصرفية)الوسيطةاملاليةاملؤسساتبعضقدرة-

.املتبقيةاالدخارمنمعينةنسبةعلىاعتمادااالستثماري
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:المرغوبالتمويلشكلتحديد3-

األنشطةحتويليتمماوعادةوالسنداتاألسهمبعضإصدارإىلالقروضعلىاالعتمادإىلاملؤسسةتلجأقد

أوالسنداتإصداريفاإلسرافعدمضرورةإىلاإلشارةوجتدرمومسيةدفعاتذاتمومسيةبقروضاملومسية

بنيالتناسبضرورةتأيتوهلذاأيضا،القروضحالوهذااملؤسسةعلىمعينةالتزاماتيرتبذلكألناألسهم

.التمويلوأسلوبالتمويلمدة

:األخرىالمعرفةومجاالتالتمويلوظيفة-3- 3

علىاملاليةالوظيفةتعتمدحيثواالقتصاد،كاحلساسيةاألخرىاملعرفةوجماالتالتمويلوظيفةبنيعالقةهناك

،واملنظماتالعامةبالبيئةخيتصفاألولاالقتصادخاصةوبصفةالتمويلونظريةبيئةمتوينيفاالقتصاديةالعلوم

MacroecomicsاجلزئيواالقتصادMicroeconomicsبتحديدختتصالثانيةأمااملالية،التجميعي

املاليةاإلدارةممارساتعلىتأثريهلااجلوانبوهذهالفرديةواملشروعاتاملسامهةللشركاتاملثلىاإلسرتاجتيات

1:يليكماوذلك

:الماليةوالوظيفةالتجميعياالقتصادبينالعالقة1-

فهميفتفيداالقتصاديةالنظرياتفإنوهلذاالتمويل،وظائففيهامتارساليتبالبيئةيهتمالتجميعياالقتصادإن

السياساتوأيضااملالينيوالوسطاءككلاملصريفللنظاماهتمامايعطيأنهإذالبيئةذهعالقةهلااليتاملتغريات

تمعداخلاالقتصاديالنشاطومتابعةاحلكوميةاملالية االقتصاديةالنظرياتهذهأنإذعليه،السيطرةوكيفيةا

.ذلكعلىالعوملةوتأثريبينهافيمااألموالتتدفقاليتالدوليةاملاليةواملؤسساتاملنظماتإىلتتطرق

.13ص،سابقمرجع،القراراتاختاذمدخلاملعاصرةاملاليةاإلدارةخنفي،الغفارعبد1
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- :الماليةبالوظيفةالجزئياالقتصادعالقة2

داخلفقطلرسمكأساساجلزئيباالقتصاداإلملاممنالبدللمؤسساتتشكلهااليتاملاليةالبيئةداخلللعمل

profit nax Inizationsالصناعةاملنافسنياملايلاملديريواجهالإذاألرباحوتعظيمالعملياتوختطيط،

.مالئمةغريأومالئمةكانتسواءاملرتقبةاالقتصاديةللظروفيتصدىأنجيبوإمنا

احيثللمشروعالفعالاالقتصاديباألداءتماجلزئياالقتصادنظريةأناملعلومفمن التصرفاتعلىتؤثرأ

تعظيمواسرتاتيجياتوالطلبالعرضبنيمابالعالقةتمفهيلذلكاجليداملايلاألداءحتقيقعلىتعملاليت

.الربح

Financialالقراراختاذونظريات environnementاملاليةالبيئةلفهموالضروريالالزممنأنهأي

décision théorie .املعاصرةاملاليةاإلدارةلبتعتربفهمااالقتصاديةللعلومالكاملةوالدرايةاملعروفة

:بالمحاسبةالتمويلوطبيعةعالقة3-

وثيقةعالقةهناكتوجدذلكورغمبينهمااجلمعميكنوقداحملاسبة،نفسهاهيالتمويلوظيفةبأنالبعضيعتقد

.التمويلوظائفمنفرعيةوظيفةهياحملاسبةأيالتمويل،لوظيفةكمدخلاحملاسبةتعتربحيثبينهما،

أقسامثالثةإىلاألنشطةهاتهتصنفحيثالشركةألنشطةالتقليديالتنظيمخاللمنذلكنرىأنوميكن

Finance:هيأساسية managementالتمويل– marketingاإلدارة– .التسويق-

.التمويلنطاقحتتتدخلاحملاسبةوظيفةأنأي

وتسجيلمعاجلةوأسلوببطريقةيتعلقاألولاالختالفأنحيثبينهما،أساسينياختالفنييوجدذلكورغم

.القرارباختاذيتعلقالثاينواالختالفاألموالتدفق
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.وضماناتهالتمويلنوعلالمحددةالعوامل:رابعا

:التمويلنوعلالمحددةالعوامل-4-1

اوتغطيةاالستثماريةمشاريعهالتمويلالالزمةاألموالعلىاحلصولاملؤسساتأمامتتاح عدةأماماحتياجا

املقرتضة)األموالعلىكبريحدإىليعتمداآلخروبعضهاالذاتيةاألموالعلىيعتمدبعضهافنجدمصادر،

1:منهانذكرعواملعدةعلىيتوقفاألمروهذا.ذلكبنيوسيطأمرخيتارقدوالبعض

مدى مالئمة األموال املستخدمة مع طبيعة األصول اليت ستمول من هذه يشري هذا العامل إىل: المالئمة 1-

املصادر و حيتاج هذا العامل إىل إجياد ارتباط بني التدفقات النقدية املتوقع احلصول عليها من استخدام األصول و 

ك و طبقا لعامل التدفقات النقدية اخلارجة لتسديد االلتزامات الناشئة عن امتالك هذه األصول و نستنتج من ذل

امللكيةكأموالاألجلطويلةمصادرمنالثابتةاملوجوداتمتويليتمأنههيالتمويليفالعامةالقاعدة،2املالئمة

وتعترباألجلالقصريةماتااالستخدلتمويلمالئمةفهياألجلقصريةاملصادرأمااألجل،طويلةالقروضأو

املتوقعالنقديةالتدفقاتبنيارتباطإلجيادضروريةعمليةتستخدامااالوطبيعةاملصادرطبيعةبنياملالئمةعملية

.األموالهذهاقتناءمنالناشئةااللتزاماتوتسديداملمولةاألصولمنعليهااحلصول

املايل العبءيقصد باخلطر مدى تعرض أموال املالك ملخاطر اإلفالس أو الضياع نتيجة زيادة : المخاطرة  2-

على املنشأة و لكثرة اجلهات اليت هلا احلق و األولوية على حقوق املالك و قد تتعرض املنشأة املعتمدة على 

أصحابعلىيتقدمونالدائنونأناملعروفمن، 3التمويل اخلارجي مبا فيه التمويل قصري األجل لألخطار

باخلطريشعرمنأولهمالعاديونفاملسامهونهلذااملشروع،تصفيةناتجويفالدخلعلىاحلصوليفاملؤسسات

االلتزاماتفإنأخرىناحيةومنالدخل،علىحصوهلمعدمإىليؤديقداملبيعاتيفاخنفاضأيأنذلك

معمكتبةاملايل،والتحليلاملاليةاإلدارةيفمقدمةعقل،حممدمفلح1 155-159.،ص ص2006األوىل،األردن،الطبعةعمان،العريب،ا
.98، ص 2001،الطبعة األوىل-دار الربكة،اإلدارة و التحليل املايل،رشاد العصار و آخرون2
.87،ص 2000، دار الفكر عمان األردن الطبعة األوىل، ،إدارة و التحليل املايل،هيثم حممد الزغيب3
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مإىلتؤديقد(وفوائدهاالقروضأقساط)الثابتة جمالللخطرالنظروميكندخل،علىاحلصولمنحرما

متارسهالذيالنشاطبطبيعةاألولاخلطرويرتبطالتمويلوخطرالتشغيلخطرمهامنظورينمناحملددةالعوامل

يفاملالرأسمناملزيدعلىتعتمدأناملؤسسةعلىويتوجبفيهاتعملاليتاالقتصاديةوالظروفاملؤسسة

النشاطحجمانتظامعدمألناالقرتاضعلىاالعتمادمنبدالمرتفعةالتشغيلخماطرفيهاتكوناليتاحلاالت

متويليفاالقرتاضعلىاالعتمادزيادةعنفينتجالتمويلخطرأمادينها،خدمةعلىاملؤسسةقدرةيفسيؤثر

حالةيفللفشلاملؤسسةيعرضوقدالدينخدمةأعباءزيادةإىلاملتزايداالعتمادهذاويؤدياملؤسسةعمليات

عندحقوقهميستوىفمنآخرألنهغريهممنأكثراملالكنيمصاحلتتهدداحلالةهذهويفدينهاخدمةعنعجزها

.املؤسسةتصفية

- :والسيطرةاإلدارة3

ا أو تعديل طريقة عملها أو تغري  يقصد بالسيطرة حق التأثري على جمرى عمليات املنشأة و التصويت على قرر

متلك حق اإلدارة و السيطرة على املنشأة هم املالك العاديون أو جملس اإلدارة بالكامل و تعترب اجلهة الوحيدة اليت

م على املنشأة من العوامل اليت تلعب  املسامهون العاديون، و تعد درجة رغبة املالك العادين يف االحتفاظ بسيطر

ي للمالك فإن كان اهلدف الرئيس. دورا مهما يف اختيار أنواع األموال املستخدمة أو مصدر التمويل املناسب

احملافظة على السيطرة فإن األفضل اختيار مصدر التمويل عن طريق الدائنني و محلة السندات و املالك املمتازين، 

و لكن هذا األمر لن يفلح يف حاالت خاصة، عندما تتوسع املنشأة يف االقرتاض و ارتفاع مديونيتها إىل حد 

دائنني قد يضرعون أيدهم على أصول املنشأة للحصول على عجزها يف دفع الفائدة أو سداد أصل القرض، فإن ال

حقوقهم و يف هذه احلالة يفقد مجيع األطراف السيطرة على املنشأة ألنه سيتم تصفيتها، لذا قد يكون من األفضل 

سيطرةبقاءإن)األسهم العادية(يف مثل هذه احلالة التضحية جبز من السيطرة عن طريق زيادة أموال امللكية 

ماكثرياالسببهلذاالتمويل،مصادرختطيطيفبارزادوراتلعباليتالعواملمناملؤسسةعلىاحلالينياملالكني
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ألنالعاديةاألسهمإصدارمنبدالاملمتازةاألسهموإصداراالقرتاضطريقعنالتمويليفضلوناملالكنيجند

ممباشرةوبصورةالسيطرةهذهمثليهددونالكلهمواملمتازينالعادينيالدائنني يفالتدخلحقميلكونالأل

1.اإلدارة

- ا قدرة املنشأة على تعديل مصادر التمويل وفقا للتغيري يف حاجيتها لألموال أي :المرونة4 يقصد 

األموالختفيضأوزيادةعلىاملؤسسةقدرةوتعيناملالئمة بني الظروف املالية السائدة و بني مصادر األموال

خاصةأمامها،املتاحةاملستقبليةاخلياراتتعددتعينكمااألموال،إىلاحلاجةيفالرئيسيةللتغرياتتبعااملقرتضة

مناخليارإمكانيةللمؤسسةاملرونةتوفرويتيحاألموال،علىاحلصولبشأناملتاحةالتمويلمصادرتعددتماإذا

وإمكانيةتستخدمهااليتاألموالجمموعيفاالنكماشأوالتوسيعإىلاملؤسسةحتتاجعندماعديدةبدائلبني

:2التاليةاحلاالتيفمرونتهامنالكثرياملؤسسةوتفقدهلا،احلاجةعنداألموالمناملتاحاستخدام

ازادتإذا- يفاألموالتوافرمنبالرغممعقولةبشروطاالقرتاضعلىالقدرةمنحتدالزيادةألنالتزاما

.املالرأسزيادةإىلللجوءيضطرهاقدالذياألمرمطلقااالقرتاضتستطيعالوقداألسواق،

اتقدمي- وعدمأخرىضماناتتتطلبجديدةقروضأيةمنجيعلعليهاحصلتاليتاألوىلللقروضضمانا

.االقرتاضعلىاملؤسسةقدرةمنحيدتوفرها

يقصد به اختيار الظرف الزماين املناسب من أجل احلصول األموال من مصادر التمويل :التوقيت5-

املناسبة حلاجة املنشأة و بأقل التكاليف و أفضل الشروط، و ميثل أيضا قدرة املنشأة على اقتناص الفرص املالية 

مقرتضةالسوقإىلفيهستدخلالذيللوقتاملؤسسةحتديد،3بالوقت الذي تنخفض فيه التكلفة إىل أقل درجة

بعضيفاألموالإىلاملؤسسةحاجةلكنالشروط،وبأفضلممكنةكلفةبأدىناألموالعلىاحلصولألجل

.122، 121ص،إدارة و التحليل املايل مرجع سابق،،هيثم حممد الزغيب1
.113ص ، مرجع سابق، دارة و التحليل املايلاإل،رشاد العصار و آخرون2
.326ص .دون تاريخ- بريوت-دار النهضة، سياسات اإلدارة املالية ، مجيل أمحد توفيق3
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اتلغيقداألحيان مناسبةعدممنالرغمعلىاالقرتاضسوقإىلالدخولإىلتضطرقدإذالتوقيتعلىقدر

.التوقيت

اختياريفكبريأثروللحجمكبرية،أومتوسطةصغرية،أحجامعدةاملؤسسةتتخذ:المؤسسةحجم6-

قلوكلماالتمويل،مصادرتنويعإمكانيةمنذلكوسعكلمااملؤسسةحجمزادفكلماالتمويل،مصادر

عكسعلىتقريباالتمويلمصادركلإىلحباجةالكبريةفاملؤسساتذلك،إمكانيةمنقلصكلماحجمها

يفاالقرتاضنسبةفنجداملشروع،أصحابأموالعلىمتويلهايفكبريحديفتعتمداليتالصغريةاملؤسسات

علىأكربالقدرةلديهاألنالكبريةاملؤسساتيفتنخفضاإلفالساحتماالتألنوذلكالكبريةاملؤسسات

.الديونخفض

يبدأحىتاالستثمارعلىتقتضياليتالزمنيةالفرتةالنقديالتدفقبنمطاملقصود:النقديالتدفقنمط7-

أثارهلاالنقدبتحقيقاملؤسسةنبدأ–االستثمارعلىتنقضياليتالطويلةفالفرتةعملياته،منالنقدبتحقيق

دخولومواقيتسدادهاوقتمعتتزامنمتويلمصادرباختياراألثرهذاتفاديميكنلكنالسيولة،علىسلبية

إىلإلعادتهاحلاجةعدمإىلفباإلضافةاملال،رأسهوالسيولةمنظورمنالتمويلمصادرأفضلومنالنقد

القرضبواسطةالتمويلمتلوبينمااملؤسسةظروفحسباألرباحتوزيعباإلمكانفإنهاالقرتاض،كماأصحابه

.ربحأييتحققملولوحىتبدفعهاوالتزاماكبرياعبئاتشكلواألقساطالفائدةدفعاتفإن

:التمويلضمانات-4-2

اوضعيتهابتقدميللبنكتسمحمثنيةمعلوماتبتقدميالقرضتطلباليتاملؤسساتتقوم وتقديروإمكانيا

يرفضأوالقرضمنحيقبلكانإذافيمايقررالتقديرهذاعلىوبناءاودرجتهونوعهاخلطرحدوثإمكانية

.ذلك
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إىلالبنكيلجأقداالحتياطزيادةأجلومنائية،بصفةاخلطرإلغاءاألحوالمنحالبأيميكنالأنهومبا

الواقعويفله،بالنسبةكربىأمهيةذاتتعتربواليتالقرضتطلباليتاملؤسساتمنكافيةضماناتطلب

إىلتصنيفها).العمومعلىوميكنيأخذها،أنميكناليتواألشكالالبنكيطلبهااليتالضماناتطبيعةختتلف

1.احلقيقيةوالضماناتالشخصيةالضمانات:مهارئيسينيصنفني

قدرتهعدمحالةيفالدينبتسديديعدونمبوجبهوالذياألشخاصبهيقومالذي:الشخصيةالضمانات1-

املدينبهيقومأنميكنالالشخصيفالضماناألساسهذاوعلىاالستحقاق،تاريخيفبالتزاماتهالوفاءعلى

الضماناتمننوعنيمتييزوميكنالضامن،بدورللقيامثالثشخصتدخلذلكيتطلبولكنشخصيا

.االحتياطيوالضمانالكفالة:مهاالشخصية

ملإذااملدينالتزاماتبتنفيذمعنيشخصمبوجبهايلتزماليتالشخصيةالضماناتمننوعهي:الكفالة-أ

.االستحقاقأجالحلولعندااللتزاماتذهالوفاءيستطيع

ومتضمنامكتوباذلكيكونأنويتطلبكبرياهتماملهيعطيأنينبغيشخصيكضمانالكفالةألمهيةونظرا

الدينمببلغاملدينإعالمضرورةعلىالبنوكاملختلفةاألنظمةجتربأخرىجهةومنووضوح،بدقةااللتزامطبيعة

بنيالتفاهمسوءعنالنامجةاملنازعاتمنالكثريلتفاديوهذامعينةفرتةكلخاللوذلكوأجالهااللتزامحمل

.والعمالءالبنوك

التزامأنهعلىتعريفهوميكنالقروضعلىالشخصيةالضماناتبنيمنيعترب:االحتياطيالضمان-ب

قدرةعدمحالةيفمنهجزءأوجتاريةورقةمبلغتسديدعلىمبوجبهيتعهدمعنيشخصطرفمنمكتوب

التجاريةباألوراقاملرتبطةالديونحالةيففقطيطبقكونهالكفالةعنوخيتلفالتسديد،علىعليهااملوقعني

هذهمنواهلدفوالشيكاتالسفتجةألمر،السند:الضمانمنالنوعهذاعليهايسرياليتالتجاريةواألوراق

.165-172صص،2005اخلامسة،عكنون،الطبعةبناجلامعية،املطبوعاتديوانالبنوك،تقنياتلطرش،الطاهر1
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األولكونيفالكفالةعناالحتياطيالضمانخيتلفكمااالستحقاقتاريخيفالورقةحتصيلضمانهوالعملية

الضمانحملاألوراقدفاليتالعملياتألنتاجرغرياملبلغمنحكانولوحىتاألوىلبالدرجةجتاريالتزامهو

اإىل .جتاريةعملياتهيإثبا

:الحقيقيةالضمانات2-

السلعمنواسعةقائمةيفالضماناتهذهوتتمثلللضمان،املقدمالشيءموضوععلىاحلقيقيةالضماناتترتكز

حتويلسبيلعلىوليسالرهنسبيلعلىاألشياءهذهوتعطيهناحتديدهايصعبوالعقاراتوالتجهيزات

استحالةمنالتأكدعنداألشياءهذهببيعيقومأنللبنكوميكنالقرضاسرتدادضمانأجلمنوذلكامللكية،

عادىبتبليغالقيامتاريخمنابتداءيوما15خاللمنالبيععمليةيفيشرعأنميكنالواقعويفالقرضاسرتداد

.العقاريوالرهناحليازيالرهنمهاشكلنيالضمانمنالنوعهذايأخذأنوميكنللمدين،

:مهانوعنيإىلوينقسم:الحيازيالرهن-أ

بالتجهيزالخاصةوالمعداتلألدواتالحيازيالرهن-

باإلجراءاتيقومأنقبلالبنكعلىوجيبوالبضائعالتجهيزومعداتواألدواتاألثاثعلىالنوعهذايسري

املرهونةالبضاعةمنالتأكدعليهينبغيكماوالتجهيزات،املعداتهذهسالمةمنيتأكدأنالضروريةالقانونية

.األسعارتغرياتبفعلللتغيريمعرضةقيمتهاتكونالوأنللتلفقابلةغري

احمللاختصاصهابدائرةيوجداليتاحملكمةبكتابةميسكالذيالعموميبالسجلاحليازيالرهنعقدويقيد

نةاألشياءاملدينيبيعأنجيوزوالالتجاري، نالدائنموافقةبعدإالعليهاملستحقةالديونتسديدقبلاملر .املر

اخلصوصوجهعلىجندالعناصرهذهبنيومنعديدةعناصرمنيتكون:التجاريللمحلالحيازيالرهن-

االخرتاعوبراءةاآلالتاملعدات،التجاري،األثاثاإلجازة،يفواحلقالتجاريواالسمالتجارياحمللعنوان

احمللاحليازيالرهنعقديشململإنولكن.اخل...الصناعيةوالنماذجوالرسومالتجاريةوالعالماتوالرخص
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عنوانإالشاماليكونالاحلالةهذهيففإنهللرهنحمالتكوناليتالعناصرأيوصريحدقيقوبشكلالتجاري

.التجاريةوالشهرةوالزبائناإلجازةيفواحلقالتجارياحملل

أنلهوميكنبدينهلوفاءالعقارعلىعينياحقاالدائنمبوجبهيكتسبعقدعنعبارةهو:العقاريالرهن-ب

.العقارذلكمثنمندينهيستويف

،أماحقيقيمضمونللرهنتعطياليتالشروطبعضيستويفالذيالعقارعلىإالالرهنيتمالاحلقيقةويف

حيثمنبدقةمعينايكونأنجيبكماالعليناملزاديفللبيعوقابلفيهللتعاملصاحلايكونأنينبغيالعقار

.باطاليكونالرهنفإنالشروطهذهتتوىفملوماالحق،رمسيعقديفأوالرهنعقديفوذلكوموقعهطبيعته

بالديونالوفاءبضرورةاملدينتنبيهوبعدللدائنميكنفإنهبالتسديداملدينيقموملالديناستحقاقأجلحلوإذا

.بيعهويطلبمنهالعقارملكيةبنزعيقومأنعليه،املستحقة

االقتصاديفوالعواملالطرقبشىتويؤثرفيه،أساسيةكنواةاالقتصادضمناالقتصاديةاملؤسسةتتموقعهلذاو

علىالتأثرييفاملؤسسةهذهودوربأمهيةيعرتفونوالسلوكينيواالجتماعينياالقتصادينيجعلماوهوككل،

تمعاتوجهاتحتديدومداراآلخرينالقرننييفخاصةالغربيةاحلضارة التكنولوجياحبركةالعامل،أرجاءكليفا

نقليفاملختصنيتشغلالذياملوضوعوهوواجلنوبية،الشرقيةالدوليفإنتاجهانظامإنشاءوإعادةالغربية

االقتصادجولةمعالقريباملستقبلويفأكثر،اليوماملؤسسةأمهيةوتزدادسابقة،سنواتلعدةالتكنولوجيا

.أوسعبشكلوالثقافات
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التمويلمصادر:الثانيالمبحث

وتتمثلوالتقدمالنموعلىومساعدتهعليه،واحلفاظاملشروعلتسيريالالزمباملالاملشروعمتدعديدةأدواتهناك

،)إخل.........والبورصاتالتأمنيوشركاتأنواعهابكافةالبنوك(أدوات داخلية و خارجية يفاألدواتهذه

جهةمناإلسالميةالناحيةومنجهةمنالوضعيةالناحيةمناألدواتهذهعناملبحثهذايفنتطرقوسوف

.أخرى

:المصادر الداخلية :أوال

ألغراضئضافالهذاوجيهتةوضرور االقتصاديئضافالهومفمن منطلقتأنالبدلالدخارالرشيدالسياسةإن

واخلدماتالسلععرضألنذلكواالستثماراالستهالكبنياالقتصاديئضافالوزيعتهناروريضالنومالتنمية،

اليتاالستثماراتدادي يز لكايلحلااالستهالكقليلتيتطلبوهذالالستثمار،املخصصةاملواردمقدارعلىيعتمد

أصالهومنوااألقلالبلدانيفاالستهالكمستوىأنإال،جاإلنتا يفالنمومعدالتعجيلتعلىساعدت

إىلاالقتصادينيبعضيشريالصددهذاويفلالدخار،دياحلامليلرفععلىيكونالتأكيدفإنلذلكضفمنخ

يعتربهاالبطالةههذمثلوأنمقنعة،بطالةشكلعلىمنوااألقلالبلدانيفالعملضئفانمالكثريهناكأن

Nurkseبعضويرى.اجلارياالستهالكيفاضيفختنمضيتالاستخدامهوأن،نكامادخارمبثابة

إىلعوديوإمنااالقتصاديئضافالمحجنقصيفمتثلالالناميةالبلدانيفاالدخارمشكلةبأناالقتصاديني

املدخراتههذوجيهتيفةالعرب نولكفحسباالدخاريفليستالعربأنإىلةاإلشار وجتدر.ئضافالهذابديدت

.1الصناعاتءوإنشاياألراضواستصالح.PFياالجتماعاملالرأسزيادرضغلاملنتجةاالستثماراتحنو

و اهليئات و األفرادبهيقومماوهواالختيارياالدخارماهلأو يسنيئر شقنينمياحمللالتمويلمصادروتكون

م  ةقو قبلنماألفرادعلىرضفيماوهواإلجبارياالدخاروثانيهما،املؤسسات طواعية واختيارا و مبحض إراد

.190-188ص،ص2007،األردن، 1نظريات و سياسات وموضوعات ،دار وائل ،ط–التنمية االقتصادية ،القرشيمدحت1
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مخارجة مدىيفينحصراخلالفوكلاملال،رأسنكويتظرنوجهةن مالنوعنيبنيفرقيوجدوال،عن إراد

.1معينةسياسةاعتببإنهمال مكيفالتأثر

:لبنوكا-1-1

مكانةاحتلتفقدخاصة،بصفةواالقتصاديةواحلياةاألمموحياةحياتنايفهامادوراتلعبوالبنوكالنقودإن

وأحداملشروعاتمتويليفاحلديثاالقتصادركائزإحدىأصبحتحبيثاملعاصرة،االقتصادياتيفهامة

منأداةوهواملعيشةمستوىورفعاالقتصادتنميةويفاملدخراتجتميعيفاالقتصادعليهايرتكزاليتاألعمدة

.بإجيازاإلسالميةوالبنوكالتقليديةللبنوكاجلوانببعضاملطلبهذايفندرسسوفلذاالفعالةالتمويلأدوات

منحإىلالودائعقبولمنابتداءتداوهلاوتنظيمبالنقودالتزويديفوتتمثلالنقدية،الوظيفةوظيفتان،للبنوك

الصددهذايففهيهلا،الالزمةباألموال، املشروعاتتزويدوهيالتمويليةوالوظيفةالودائع،هذهمنالقروض

.2واملستثمراملدخربنيالوسيط،دورمتارس

متثل البنوك التجارية العمود الفقري للجهاز املعريف يف الدولة ، وذلك : ماهية البنوك التجارية-1-1-1

املطلب إىل مفهوم البنوك التجارية و وسنتطرق يف هذا. مبسامهتها يف تنشيط و تنمية حركة االقتصاد الوطين 

وظائفها و خصائصها،

:هنالك عدة تعريفات نذكر منها 

هي اليت تعتمد على قبول ودائع األفراد و اهليآت بأنواعها املختلفة سواء كانت حتت الطلب أو ألجل مث _  

تنشيط و تنمية حركة التجارة إعادة استثمارها لفرتات قصرية األجل ، عن طريق تسهيالت ائتمانية للمسامهة يف

1اخلارجية و الداخلية

. 198ص،2006،اإلسكندريةالدار اجلامعية ، وتطبيقية،نظريةاالقتصادية دراساتالتنميةوآخرون،عجميةالعزيزعبدحممد1
.189، ص 1990اجلامعية ، بريوت ،جمدي حممود شهاب ، االقتصاد النقدي ، دار 2
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ا ، وذلك بتلقي الودائع و توفري وسائل الدفع _  الشيكات ، و بطاقات (هي تلك األنشطة التجارية اليت تقوم 

2.....) االئتمان

.و منح االئتمان إذن البنك التجاري هو نوع من أنواع املؤسسات املالية، اليت يرتكز نشاطها يف قبول الودائع

I.وظائف البنوك التجارية

ا املصارف التجارية هو قيامها بدور الوسيط املايل بني املقرضني  من أهم الوظائف األساسية اليت تقوم 

واملقرتضني، حيث تقوم البنوك بتجميع املدخرات الوطنية وتوجيهها حنو االستثمار يف املشاريع االقتصادية ومبا 

فإن وظيفة البنوك التجارية ميكن أن تساهم (شو –يتماشى مع سياسة الدولة االئتمانية، وطبقا لنظرية مكينون 

مسامهة فعالة يف النمو االقتصادي إذا ما وفرت هلا احلكومة جو املنافسة واحلرية، وبصفة خاصة إذا ما مسحت 

للبنوك التجارية بدفع فائدة على الودائع وتقاضي فائدة على القروض مبا يعكس أحوال السوق النقدية، كما أن 

ا تقوم بتقدمي الكفالة لتنفيذ املشاريع الكبرية، البنوك التج ارية اليوم تعترب أحد دعائم االقتصاد الوطين من حيث أ

ولدورها يف متويل التجارة اخلارجية، وخاصة يف تقدمي االعتماد املستندية اليت تضمن حقوق املصدرين، هذا 

ىل زبائنها مثل احلواالت ، حتصيل الشيكات باإلضافة إىل اخلدمات املصرفية الكثرية اليت تقدمها البنوك إ

والكمبياالت ، صرف املرتبات واألجور ، تسهيل عملية االكتتاب العام باألسهم والسندات ، وبيع وشراء 

:فيما يلي ميكن تلخيص وظائف البنوك التجارية . اخل…العمالت األجنبية ، تسديد الديون وإيصاالت الدفع 

ائف نقدية متعددة وميكن تقسيمها أيضا إىل وظائف كالسيكية قدمية وأخرى حديثة ، تقوم املصارف التجارية بوظ

: والوظائف الكالسيكية ميكن إمجاهلا مبا يلي

.15، ص 2008حممد السيد سرايا ، البنوك التجارية شركات التأمني، دار املطبوعات  اجلامعية اإلسكندرية، 1

2 sylvie de coussergues ،gestion de la banque , du diagnostégie, dounod, paris, 2010 , p214 ,
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قبول الودائع على اختالف أنواعها؛- 1

تشغيل موارد البنك على شكل قروض واستثمارات متنوعة مع مراعاة مبدأ التوفيق بني سيولة أصول البنك - 2

ها وأمنها؛ ورحبيت

أما الوظائف احلديثة فتقوم على تقدمي خدمات متنوعة منها ما ينطوي على ائتمان ومنها ما ال ينطوي على 

: 1ائتمان وأبرز هذه اخلدمات ما يلي

إدارة األعمال واملمتلكات للعمالء وتقدمي االستشارات االقتصادية واملالية؛- 1

؛  )تمانينطوي على ائ( متويل اإلسكان الشخصي - 2

؛ )تنطوي على ائتمان( خدمات البطاقة االئتمانية - 3

حتصيل فواتري الكهرباء والتلفون واملاء من خالل حسابات تفتحها املؤسسات املعنية يقوم املشرتكون بإيداع - 4

قيمة فواتريهم فيها؛

حتصيل األوراق التجارية؛- 5

.املسامهة يف خطط التنمية االقتصادي - 6

II.بنوك التجاريةخصائص ال

.     تتأثر البنوك التجارية برقابة البنك املركزي وال تؤثر عليه : ـــ اخلاصية األوىل1

يف حني أن البنوك التجارية جمتمعة ال ، ميارس البنك املركزي رقابته على املصارف من خالل جهاز مكلف بذلك 

ميكنها أن متارس أية رقابة أو تأثري على البنك املركزي؛

تتعدد البنوك التجارية والبنك املركزي واحد؛:اخلاصية الثانية - 2

.3، ص 2014الناهش، البنوك التجارية مفهومها و أهدافها منتديات احلوار، جامعة امللك سعود، عبد اهللا تركي نادر 1
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غري أن ،تتعدد البنوك التجارية وتتنوع تبعا حلاجات السوق االئتمانية يف الوطن غري أن البنك املركزي يبقى واحدا

و الرتكز وحتقيق نوع تعدد البنوك التجارية يف االقتصاديات الرأمسالية املعاصرة ال مينع من مالحظة االجتاه العام حن

هذا الرتكز من شأنه خلق وحدات مصرفية ضخمة قادرة على التمويل ، من التفاهم والتحالفات اإلسرتاتيجية 

الواسع والسيطرة شبه االحتكارية على أسواق النقد واملال غري أن هذا الرتكز مل يصل بعد إىل مرحلة نتصور فيها 

وجود بنك جتاري واحد يف بلد ما؛

.ختتلف النقود املصرفية عن النقود القانونية :اصية الثالثة اخل- 3

فاألوىل إبرائية ، ختتلف النقود املصرفية اليت تصدرها البنوك التجارية عن النقود القانونية اليت يصدرها البنك املركزي

ائية  ائية بقوة التشريع ،وغري  .والثانية إبرائية 

.بصرف النظر عن اختالف الزمان واملكان"املطلقة"ها وتتماثل النقود القانونية يف قيمت

.صرفية ختاطب القطاع االقتصاديوالنقود القانونية ختاطب كافة القطاعات يف حني أن النقود امل

هذا اهلدف خمتلف متاما عن أهداف البنك املركزي واليت تتمثل يف اإلشراف والرقابة والتوجيه وإصدار النقود 

1.لسياسة املالية العلياالقانونية و تنفيذ ا

:الخاصة البنوك-1-1-2

إن مصطلح اخلوصصة شاع استعماله يف األدبيات الغربية و األدبيـات العربيـة، و لكـن يوجـد الكثـري ال يـدركون حلـد 

اآلن أبعاد هذا املصطلح و معناه احلقيقي، لـذلك حنـاول مـن خـالل هـذا املبحـث إزالـة الغمـوض و لـو بقـدر صـغري، 

.بالتعرض ملفهوم اخلصخصة و دوافعها و شروط جناحها و ذلك 

ظهر مصطلح اخلوصصة ألول مـرة يف قـواميس اللغـة يف أوائـل الثمانينـات و لكـن ترجـع جـذوره إىل الربنـامج الشـامل 

.مث انتقلت التجارب إىل باقي دول العامل 1979الذي قامت به حكومة احملافضني الربيطانية لعام 
. 5عبد اهللا تركي نادر الناهش،مرجع سابق، ص 1
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ة مرادفات و هـي التخاصـية، التخصصـية، و التخصـيص، و اخلصخصـة، و اآلداب االقتصـادية و هلذا املصطلح عد

1.العربية تفضل استخدام مصطلح اخلصخصة 

:و هناك عدة مفاهيم للخصخصة ختتلف حسب رؤية الدولة و هدفها من اخلصخصة نذكرها فيما يلي 

اص داخــل االقتصــاد و ذلــك مــن خــالل اخلصخصــة تعــين توســيع امللكيــة اخلاصــة و زيــادة دور القطــاع اخلــ

تصفية القطاع العام كليا أو جزئيا أو بإتباع أي أسلوب آخر يف عمليـة اخلصخصـة، و توسـيع امللكيـة يعـين 

.عدم خروج القطاع العام من النشاط االقتصادي مباشرة و لكن بنسبة معينة فقط 

لكـي يسـهل عليهـا حتديـد اخلطـوات التنفيذيـة الـيت لذلك جيب على الدولة حتديد و بدقة املفهوم الذي سـوف تتبعـه 

ا وفقا هلذا املفهوم  2.ستقوم 

ا  :و بالتايل ميكن تعريف اخلصخصة على أ

" .أداة تستطيع الدولة بواسطتها توفري املال و تقدمي خدمات أفضل " 

" .ة ختفيف دور الدولة و زيادة دور القطاع اخلاص يف ملكية و إدارة األنشطة املختلف" 

ا 1998عرفها شبيب عماري  :على أ

نقـــل ملكيـــة بعـــض أو كـــل مؤسســـات القطـــاع العـــام الـــيت تقـــوم بإنتـــاج و بيـــع ســـلع و خـــدمات للقطـــاع اخلـــاص و " 

1".حتويلها إىل شركات تدار على أسس جتارية 

. 6، ص 2004رفعت عبد احلليم الفاعوري، جتارب عربية يف اخلصخصة،  منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، 1

.  26–25، ص ص2003ماهر، دليل املدير يف اخلصخصة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، أمحد 2

.7–6رفعت عبد احلليم الفاعوري ، مرجع سابق ، ص ص 1
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ا توسيع قاعدة امللكية من خالل طرح جزء من راس مال تلك البنـوك  للبيـع و التـداول  أما خوصصة البنوك فنعين 

يف بورصة األوراق املاليـة و بالتـدريج خللـق بيئـة تنافسـية يف السـوق املعرفيـة و حتقيـق كفـاءة اكـرب لتلـك البنـوك يف ظـل 

ملراد خصخصته لسبب أو آلخر مثل العوملة حبيث يقوم صاحب القرار باختيار البنك ا

مث يقوم بطرح اسهم هذا البنك لالكتتاب بعد تقييم أصوله و خصومه واعـادة هيكلـة " اختيار أحد البنوك املفلسة "

وتأهيله لعملية اخلصخصة على أن حتتفظ احلكومة مبلكية جزء كبري من رأس املال هذا البنـك كمرحلـة أوىل مث تـزداد 

اخلــــاص جزئيــــا أي تــــدرجييا مــــع اآلخــــر يف عــــني االعتبــــار الطاقــــة االســــتيعابية لســــوق املــــال أي نســــبة البيــــع للقطــــاع 

مــع الســـماح ملســتثمر اســرتاتيجي أن ميتلــك كـــل ) جزئيــة ( خصخصــة البنــوك تــتم علــى املـــدى الطويــل أو املتوســط 

1. احلصة املطروحة أو أن ميتلك اجلزء األكرب منها ألن ذلك سيؤدي إىل سيطرته يف القرار 

.معىن ذلك أن عملية خصخصة البنوك جيب أن تتم باتباع إجراءات معينة وبشروط معينة 

:الخاصة شروط وضوابط نجاح البنوك )1

ا وضمان حقوق العاملني فيها - 1 إعادة هيكلة البنوك املراد خصخصتها وحل مشكال

.لعام أن تكون اخلصخصة جزئية أي تدرجييا مبعىن عدم حدوث خروج مفاجئ للقطاع ا- 2

.عدم السماح حلدوث سيطرة من طرف األجانب على البنوك احمللية - 3

دون أن ختـــل اخلصخصـــة ، تأكيـــد اســـتقاللية البنـــك املركـــزي وزيـــادة قوتـــه وســـيطرته علـــى السياســـة النقديـــة- 4

.بضروريات الرقابة على املؤسسات املصرفية و املالية 

.القطاع املصريف إصدار بعض القوانني لعدم املنافسة ومنع االحتكار - 5

.205–204، ص ص2003الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، عبد املطلب عبد احلميد ، العوملة و اقتصاديات البنوك ،1
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تفعيــل نظــام التــأمني علــى الودائــع وهــذا لزيــادة ثقــة املــودعني يف اجلهــاز املصــريف ولتــزداد قــدرة البنــوك علــى - 6

.املنافسة وتزداد أرباحها وتقل خماطرها 

ضـــرورة احتفـــاظ البنـــك املركـــزي باحتياطـــات مرتفعـــة مـــن النقـــد األجنـــيب للوقـــوف ضـــد أي أزمـــات يف ســـعر - 7

.تياجات البنوك من النقد األجنيب الصرف وتلبية اح

استخدام التقنيات املصرفية اجلديدة وتطوير اجلهاز املصريف ملسايرة التطورات العاملية و التكيف مع العوملة- 8

:اإلسالميةالبنوك -3- 1-1

إال حتـت إشـراف الـدكتور أمحـد النجـار 1963ظهرت يف مطلع الستينيات أول جتربـة للبنـوك اإلسـالمية مبصـر سـنة 

ــا عرفــت انتشــارا كبــريا منــذ منتصــف الســبعينيات ، ليتحقــق حلــم الكثــري مــن املتعــاملني الــذين طاملــا شــعروا حبــرج  أ

ـــا يلـــيب رغبـــة هـــؤالء املتعـــاملني  و  بالتعامـــل بالفائـــدة الربويـــة ،و بـــدأت البنـــوك اإلســـالمية تعمـــل يف إطـــار خـــاص 

ا ا لكبرية على تعبئة املـوارد املاليـة ، وعملـت هـذه البنـوك علـى استطاعت التجربة أن حتقيق جناحات من خالل قدر

استبدال سعر الفائدة الدائن و املـدين بنظـام املكافـأة لصـاحب املـال باسـتعمال صـيغ متويليـة تقـوم علـى أسـاس مبـدأ 

مــا ، فهــذا الوضــع حت) العمــل ( املشــاركة ، و بــالنظر إىل اخــتالف النظــامني مــن حيــث مكافــأة رأس املــال و اجلهــد 

.يؤدي إىل ضرورة حبث اجلوانب احملاسبية هلذا النظام البديل 
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.البنوك اإلسالمية و صيغها التمويلية .1

ماهية البنوك اإلسالمية -1-1

:هناك عدة تعاريف للبنوك اإلسالمية نورد فيما يلي تعريفني منها على سبيل املثال 

تمعاملسلمالفردبناءدفاألعمالجماليفتعملإسالميةمنظمةهو" الفرصوإتاحةوتنميتهااملسلم،وا

".1واحلراماحلاللبقاعدةتلتزمإسالميةأسسعلىللنهوضهلا،املواتية

تمعبناءخيدم.مبااإلسالمية،الشريعةنطاقيفوتوظيفهااألمواللتجميعمصرفيةماليةمؤسسةهو" ا

"اإلسالمياملساريفاملالووضعالتوزيع،عدالةوحتقيقاإلسالمي 2

بوصفه–إعطاءأوآخذاً الربوية،بالفوائدالتعاملباجتنابالتزامهامعاملصرفية،األعمالتباشرمؤسسةهي"

3."اإلسالميةالشريعةألحكامخمالفعملأيوباجتناب–حمرماً تعامالً 

ا  كل مؤسسة تباشر األعمال املصرفية ، مع التزامها باجتناب الفائدة الربويـة بوصـفها " عرفها مجال الغريب على أ

4" تعامال حمرما شرعا 

ا  تمـع و توظيفهـا فعـاال يكفـل " وتعرف كذلك على أ مؤسسة مالية تعمـل علـى جـذب املـوارد النقديـة مـن أفـراد ا

5" قواعد املستقرة للشريعة اإلسالمية تعظيمها و منوها يف إطار ال

يعداإلسالميالبنكبأنوأرىاملناسب،التعريفهوالثالثالتعريفبأنأرىالسابقةالتعاريفخاللومن

واستثمارهااألموالحبشدتقوماإلسالمي،االقتصادمبادئمنوجودهامقوماتتستمدمصرفيةماليةمؤسسة

.15، ص1988درمان أمجامعةوالتطبيق،جھاملناإلسالمية،البنوكطايل،كمالمصطفى1
163،ص1986بريوت،املعاصر،املسلمجملةالوطين،االقتصادتطويريفاھأثراإلسالمية،البنوكالنجار،أمحد2
.389ص، 1طجدة،والتوزيع،للنشرالشروقداراإلسالمية،التمويلوبيوتاملصارفاجلمال،غريب3
.24، ص) 1985–1405( ، 1املصارف اإلسالمية ، دار العلم للطباعة و النشر ، ط: نصر الدين فضل املوىل حممد 4
.17، ص) 1995–1416( ، 2البنوك اإلسالمية، إتراك للنشر و التوزيع، ط : حمسن أمحد اخلضريي 5



مصادر تمويل االستثمار الفصل الثاني  

- 121 -

وأصحابللمسامهنيمناسبعائدحتقيقدفوذلكاإلسالميةالشريعةنطاقيفاملصرفيةباخلدماتوالقيام

تمعلبناءوتكافليةاجتماعيةغاياتلتحقيقباإلضافةاالستثماريةاحلسابات .املسلما

: أهداف البنوك اإلسالمية -1-2

: الهدف التنموي -1-2-1

ا املصرفية مع  البنوك اإلسالمية تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية ، حيث تتماشى معامال

: الضوابط الشرعية ،و إجياد البديل لكافة املعامالت لرفع احلرج عن املتعاملني معها ،من خالل النواحي التالية 

تشـجيع االسـتثمار بالنسـبة لفئـة إلغاء الفائدة و ختفيض تكاليف املشاريع و هـذا يـؤدي إىل-

احلرفيني 

و بالتايل خلق فرص جديدة و منه تتسع قاعدة العاملني و القضاء على البطالة ، فيـزداد الـدخل 

. الوطين 

تنميـــــة الـــــوعي االدخـــــاري و تشـــــجيع االســـــتثمار ، و ذلـــــك بإجيـــــاد فـــــرص وصـــــيغ عديـــــدة -

1.ؤسسات املختلفة لالستثمار تتناسب مع قدرة و مطالب األفراد و امل

العمل من أجل احملافظة على األموال داخل الـوطن ، وبـذلك يـزداد االعتمـاد علـى املـوارد و -

2. اإلمكانيات الذاتية األساسية اليت توظف داخل البلدان اإلسالمية 

: الهدف االستثماري 1-2-2

قطاب رؤوس األموال ،و توظيفها يف تعمل البنوك اإلسالمية على تشجيع عمليات االستثمار من خالل است

االت االقتصادية وفقا لصيغ التمويل اإلسالمية ، و حتقيق التقدم االقتصادي ،و العمل على توفري اخلدمات  ا

. 144، ص) 1998–1418( البنوك اإلسالمية ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، ،عوف حممود الكفراوي- 1
.30مرجع سابق ، ص،حمسن أمحد اخلضريي- 2
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. و االستشارات االقتصادية و املالية للحفاظ على األموال و تنميتها 

: الهدف االجتماعي 1-2-3

البنوك اإلسالمية تعمل على املوازنة بني حتقيق الربح االقتصادي و بني حتقيق الرحبية االجتماعية ، وذلك باجلمع 

: بني األهداف العامة ألي مشروع ، و حتقيق التكافل االجتماعي من خالل 

ا علـــى ســـداد   التـــدقيق يف جمـــاالت التوظيـــف الـــيت يقـــوم البنـــك بتمويلهـــا و التأكـــد مـــن ســـالمتها - و قـــدر

1التمويل 

أن حيقــق التوظيــف جمــاال لرفــع مســتوى العمالــة ، و يف الوقــت نفســه يســمح عائــده بتقــدمي -

تمع  .خدمات اجتماعية ألفراد ا

: خصائص البنوك اإلسالمية -3

: عدم التعامل بالفائدة -3-1

عدم التعامل بالفائدة الربوية أخذا و عطاءا أهم ما مييز العمل املصريف اإلسالمي ، ألن اإلسالم حرم الربا بل أن 
يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا:  اهللا تعاىل مل يعلن احلرب بلفظها يف القرآن إال على آكل الربا يف قوله تعاىل

ن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا و رسوله و إن تبتم فلكم و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين  فإ
) 279–278سورة البقرة ، اآلية ( أموالكم ال تظلمون وال تظلمون رؤوس

فنظـــام الفائـــدة ميثـــل قيمـــة االســـتغالل للمقـــرض الـــذي جيـــربه علـــى اســـرتداد رأمسالـــه زائـــد الفائـــدة مهمـــا كانـــت حالـــة 

.املستثمر 

. 36مرجع سابق ، ص،حمسن أمحد اخلضريي1



مصادر تمويل االستثمار الفصل الثاني  

- 123 -

: االستثمار في المشاريع الحالل 3-2

تسعى البنوك اإلسالمية لالستثمار يف املشاريع اليت حتقق النفع للمجتمع و ذلك باستعمال أسلوب املشاركة يف 

متويل مشاريعه التنموية  الذي يعتمد على التعاون بني صاحب املال و طالب التمويل يف حالة الربح أو اخلسارة 

يز عن النظام التقليدي  ، الذي يسعى لتحقيق أعلى سعر فائدة ممكن دون االهتمام لطبيعة و هذا ما جيعله مم

.املشاريع اليت ستوظف فيما إن كانت نافعة أم ضارة لإلنسان 

: ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية 3-3

، و يعترب هذه األخرية أساس الحنصل على تربط البنوك اإلسالمية بني التنمية االقتصادية و التنمية االجتماعية 

تنمية اقتصادية إال مبراعاته ، و هو بذلك يغطي اجلانبني ، وال يفعل كما تفعل البنوك التقليدية ، حيث تركز على 

.املشروعات ذات األرباح الكبرية ، دون النظر ألي اعتبار خيص التنمية االجتماعية 

: اإلسالمية صيغ التمويل المستخدمة في البنوك-4

لتمويل املشاريع تستخدم البنوك اإلسالمية صيغ متويلية عديدة ، منها القائمة على امللكية كاملضاربة و املشاركة و 

املزارعة و املساقاة حيث تعطي للمتعامل القدرة على التصرف ، فيأخذ صفة املالك ، وأخرى قائمة على املديونية  

الستصناع ، واليت تشكل دينا للمتعامل ، حيث ال ميتلك األدوات املقدمة يف كاملراحبة و السلم و اإلجيار و ا

.التمويل 
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: صيغ التمويل القائمة على الملكية –4-1

: التمويل بالمشاركة - 1–4-1

وهي تقدمي املصرف و العميل املال "  يعترب التمويل باملشاركة أهم ما مييز البنوك اإلسالمية عن البنوك التقليدية 

بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو املسامهة يف مشروع قائم حبيث يصبح كل واحد 

ستحقا لنصيبه من األرباح ، و تقسم اخلسارة على منهما متملكا حصة يف رأس املال بصفته ثابتة أو متناقصة و م

1" قدر حصة كل شريك يف رأس املال 

وباستخدام هذه الصيغة يتم املسامهة باملال و العمل بني الطرفني و بواسطتها يتم جتميع فوائض مالية لألفراد 

:  ل الستثمارها يف مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ، و تأخذ املشاركة ثالث أشكا

املشاركة الثابتة -

.املشاركة على أساس صفقة معينة -

.املشاركة املنتهية بالتمليك -

: التمويل بالمضاربة –2- 4-1

ا شركة يف الربح مبال من جانب و هو جانب صاحب املال و لو متعددا ، و عمل من  و تعرف املضاربة على أ

2.جانب آخر و هو جانب املضاربة 

املضاربة يتم باشرتاك بني طرفني ، حيث يقوم أحدمها بدفع املال ،و العمل يكون على اآلخر ، أي فأسلوب 

.العمل على التوليف بني مدخلني إنتاجيني رأس املال و العمل إلقامة مشاريع اقتصادية 

.234، ص) 2000-1421(، معايري احملاسبة و املراجعة و الضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية ، هيئة احملاسبة و املراجعة 1
.29،ص1977، 1البنوك اإلسالمية ، القاهرة احلديثة للطباعة ، ط،شوقي إمساعيل شحاته 2
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: التمويل بالمزارعة –3- 4-1

ا  1" الشركة يف الزرع " عرفها املالكية على أ

ه الصيغة أساسا على عقد الزرع ببعض اخلارج منه ، و مبعىن آخر يقوم مالك األرض بإعطاء األرض و تقوم هذ

ملن يزرعها أو يعمل عليها ، وهذه الصيغة مل تطبق سوى من بعض البنوك السودانية ، ويرجع ذلك إىل األمهية 

2.من السكان % 75البالغة اليت يكتسيها القطاع الفالحي حيث ميثل مصدر دخل رئيسي ألكثر من 

: التمويل بالمساقاة –4- 4-1

ا  عقد على مؤونة منو النبات بقدر ، ال من غري غلته ، ال بلفظ بيع أو إجيار ، أو " تعرف املساقاة على أ

3"جعل

ا أن تعقد شركة بني شخصني أحدمها مالك لألشجار يبحث عن من ينميها ، و اآلخر ميلك اجلهد  و صور

.توزيع الناتج بينهما حسب االتفاق لذلك على أساس 

: صيغ التمويل القائمة على المديونية -4-2

: التمويل بالمرابحة –1- 4-2

البيع بالثمن املشرتى به أو تكلفتها على املشرتى مع زيادة ربح معلوم يكون يف الغالب " ويعرف بيع املراحبة بأنه 

4" .نسبة مئوية من مثن الشراء أو التكلفة 

.613،ص) 1985-1405( ،2، دار الفكر للطباعة و التوزيع و النشر دمشق ،ط5الفقه اإلسالمي و أدلته ، ج،وهبة الزحيلي 1
البنوك السودانية يف التمويل الزراعي بصيغة السلم املعهد  ، اإلسالمي للبحوث و التدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جتربة، عثمان بابكر أمحد 2

.27، ص) 1998-1418(، 1، ط
–1419(2مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي ، املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ، ط، منذر قحف 3

.16، ص ) 1998
.352، ص) 1989- 1409( ،2نظم حماسبية يف اإلسالم ، مؤسسة املعارف باإلسكندرية ،ط،حممد كمال عطية 4
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ة املراحبة شائعة االستعمال من طرف البنوك اإلسالمية وحسب إحصائيات منشورة لالحتاد الدويل للبنوك وصيغ

بنك و مؤسسة مالية إسالمية ، وجد أن معدل تطبيق املراحبة يقدر 166حول 1996اإلسالمية سنة 

1% .8نسبة من جمموع التمويالت املقدمة ، بينما ال يتعدى استعمال املضاربة % 40.30بـ 

و ذلــك بفضــل األمهيــة البالغــة الــيت تلعبهــا املراحبــة يف التنميــة ، وكــذلك هــي مــن الصــيغ قصــرية األجــل ذات الــربح 

.املضمون خبالف صيغ أخرى 

: التمويل بالتأجير التمويلي–2–2–4

أن يستأجر شخصا شيئا معينـا ، ال يسـتطيع احلصـول عليهـا  ، أو ال يريـد ذلـك ألسـباب معينـة ، ويكـون " ومعناه 

2" ذلك نظري أجر معلوم يقدمه لصاحب الشيء 

ـــة مســتمرة مــن خــالل تســديد أقســاط اإلجيــار ، و يعتــرب  و التــأجري يكتســي أمهيــة بالغــة خاصــة مبــا يــوفره مــن سيولـ

مــن خــالل مســاعدة االقتصــاديةدفقات النقديــة للبنــوك اإلســالمية ، كمــا أنــه يســاهم يف التنميــة وســيلة مضــمونة للتــ

.املؤسسات الصغرية و املتوسطة ، القتناء معدات حديثة ليس هلا القدرة على شرائها 

: التمويل بالسلم –3–2–4

ائع باحلصـــول مـــن املشـــرتى علـــى الـــثمن ويطلـــق عليـــه البيـــع الفـــوري احلاضـــر  الـــثمن األجـــل البضـــاعة أوفيـــه يقـــوم البـــ

البضـــاعة ، مث تســـليمها آجـــال ، و مـــن هنـــا حيصـــل البـــائع علـــى مثـــن البضـــاعة عـــاجال ، يف حـــني تـــتم عمليـــة تســـليم 

3.البضاعة إىل العميل الحقا 

1directory of islamic  banks and financial institutions  international association of islamic

banks ,1996 , p  18 .
.45، ص1990البنوك اإلسالمية ، املؤسسة الوطنية للكتاب، ،حممد بوجالل - 2
.143مرجع سابق ، ص،حمسن أمحد اخلضريي - 3
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كما وصيغة السلم تستعمل يف متويل القطاع الفالحي من خالل مساعدة الفالحني يف الفرتة ما قبل متام اإلنتاج ،

ميكن استخدام السلم يف التمويل التجارة اخلارجية من أجل رفع حصيلة الصادرات  لتغطية عجز ميزات 

. املدفوعات 

: التمويل باإلستصناع –4-2-4

حبيــــث يقـــوم الثــــاين بصــــناعة ســــلعة موصــــوفة ) البــــائع ( و الصــــانع ) املشـــرتي( االستصـــناع عقــــد بيــــع يف املستصــــنع 

عليه عند أجل التسليم على أن تكون مادة الصنع و تكلفـة العمـل مـن الصـانع ، وذلـك يف ،واحلصول ) املصنوعة (

1.مقابل الثمن الذي يتفقان عليه و كيفية سداده

و تكمن أمهية هذه الصيغة يف متويل البنك للمشاريع الصناعية ، فيعمل على تشغيل الطاقة اإلنتاجية العاطلة عند 

.بعض عمالئه الصناعيني 

: االدخار الحكومي- 1-2

االدخار احلكومي هو الفائض املتبقي الذي حيققه القطاع احلكومي، و يكون أحد مصادر متويل املشاريع 

و هو عبارة عن الفرق بني اإليرادات احلكومية و النفقات اجلارية، وميثل االدخار . االستثمارية وخطط التنمية

ومية و نفقات التسيري و إن كان هذا الرصيد موجبا يعترب مصدرا احلكومي يف اجلزائر الفرق بني اإليرادات احلك

.لتمويل  املشاريع االستثمارية

هناككانفإذااجلارية،وميةحلكاواملصروفاتاجلاريةوميةحلكااإليراداتبنيرقفباليومحلكااالدخاريتحقق

اجلاريةقاتفالنزادتإذاأماكومة،حلامديونيةحالةيفالديونأقساطسديدتو االستثماراتمتويلإىلاجتهئضفا

القطاعاتمدخراتمنالسحبطريقنعمتويلهميتفإنهعجز،وجودحالةيفأياجلارية،اإليراداتلى ع

.385مرجع سابق ، ص،هيئة احملاسبة و املراجعة 1
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ا بغيةتعمل احلكومات دائما.ةجديدنقودطبعطريقن عأواألخرى فاضحتقيقتنمية مواردها و ضغط نفقا

.1املستهدفةوالتنميةاالستثماروجماالتضروبإىلوجههي

ا ، مما يضطرها إىل اللجوء ملدخرات قطاع األعمال لسد  ومن املعتاد أن تكون نفقات احلكومة اكرب من إيرادا

ارتفاع حصيلة الضرائب يساعد على زيادة حجم االدخار احلكومي فقط يف كون امليل احلدي إن. العجز 

من( اخلاصمن امليل احلدي لالستهالك لدى القطاع أدىنلالستهالك لدى احلكومة من الضرائب املتزايدة هو 

فائض امليزانية دورا  ن ولقد لعب االدخار احلكومي املتحقق من خالل) الدخل احلدي الذي يدفع من الضرائب 

.2للتنميةاألوىلكبريا يف التنمية االقتصادية يف اليابان ، وخصوصا يف املراحل 

:التمويل التضخمي- 1-3

عادة ما يعرب عن ظاهرة التضخم يف االقتصاد الوطين يف االرتفاع  الذي يطرأ على أسعار السلع واخلدمات أو 

د، وابسط طريقة لالستدالل عليه يف قياس حركة األسعار بالنسبة االخنفاض الذي حيدث يف القوة الشرائية للنقو 

للحالة األوىل ودراسة العالقة املوجودة بني السيولة احمللية واالئتمان من جهة و الناتج الداخلي اخلام من جهة 

.أخرى بالنسبة للحالة الثانية

ألغراضالتمويلبتوفريكومةاحلقيامإىليشرييخمضالتالتمويليسمىماأوبالعجزالتمويلمصطلحإن

إىلاحلاجة بدونالبنوكقبلنمتمانئاالوسيعتأوكومةاحلقبلنمالنقودطبعخاللنموذلكاالستثمار،

.مسبقادخاروجود

ا عندماأي(العامةاملوازنةحلاصل يفاالعجزتغطيةريدتعندمابالعجزالتمويلإىلكومةحلالجأتو  نفقا

ا  وذلك من اجل دفع النمو االقتصادي  من خالل اإلنفاق احلكومي والذي تغطية من خالل طبع )تتجاوز إيرادا

.النقود أو بيع األوراق املالية اليت تصدرها البنوك التجارية وحتصل على االئتمان من اجلها 
.222ص ،سابقمرجعوتطبيقية،نظريةدراساتاالقتصاديةالتنميةوآخرون،عجميةالعزيزعبدحممد1
.192ص،سابق مرجع،القرشيمدحت2
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يقيةحلقااملوارداقتناصاهاضمبقتهلمليتسىنإضافيةأمواالً ناملستثمريبتزويدالعمليةههذجوهرويتلخص

سلعجإنتا اضفاخننمهذاعلىبتيرت مبااالستهالكصناعاتنم)العاملةاأليديوخاصةجاإلنتا عوامل(

االستهالك

علىفسيرتباألسعارارتفاعمبلغارتفاعهايفبلغتلن،ارتفعت وإناألجوركانتوملاأسعارهاارتفاعوبالتايل

السلعلصاحليالقومجتالناهيكليتحولالنحوهذاوعلىاالستهالكمن سلعاملطلوبةالكميةاضفاخنذلك

.1تنميةالعمليةلصاحلآخرومبعىن،االستثمارية

إن القوى التضخمية الفاعلة لتحريك األسعار حنو األعلى تتأثر بالطرق املالية، التجارية والتقلبات العشوائية يف 

التجارة الدولية، و إذا نظرنا إىل طبيعة االقتصاد اجلزائري جند أنه مير بأزمة  منذ بداية الثمانينيات، حجم و نوعية 

وهو ما انعكس على التوازنات املالية الداخلية و بالتايل تولدت عنه اجتاهات تضخمية داخلية، كذلك فالعرض 

الجتاهات التضخمية  حبجم و هيكل التجارة و تتأثر ا. الكلي عجز عن مسايرة الزيادات املتتالية يف الطلب

اخلارجية للدولة مع سياسة سعر الصرف املطبقة اللذين متيزا بالتذبذب و التدهور خالل اخلمسة عشر سنة 

و فشلت كل حماوالت اخلروج من مشكلة الصادرات أحادية التكوين السلعي و توسع هيكل الواردات . املاضية

.قطاع التجارة اخلارجية  وما نتج عنه من ختفيض قيمة العملة الوطنيةالسلعية الذي يرجع إىل حترير

إن قياس ظاهرة التضخم يستند على عدد من املؤشرات كالتغريات اليت تطرأ على مستويات األسعار، كمية وسائل 

.التضخميةالدفع و معامالت الضغوط 

.193ص،سابق رجع م،القرشيمدحت1
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:المصادر الخارجية : ثانيا 
ة عادلجأتاألمامإىلاالقتصاديةالتنميةعمليةلدفعالكافيةاحملليةاالدخاراتدبريتستطيعتالاليتالبلدانإن

لكنهاالتنميةعمليةساعدتأننميكاألجنبيةاملدخراتأنالبعضيعترب،جاخلار نمالالزمالتمويلبريتدإىل

املواردهومفمنعاملاليةللمواردالصايفالتدفقهومفماختالفإىلهناةاإلشار وجتدرهلا ، ضروريةليست

هوممفأنحنييفاألرباحوحتويالتدئافو المدفوعاتضمنيتالاملاليةاملواردصايفهومفمأنحيثقيقية،احل

.األرباحوحتويالتدئافو المدفوعاتنمضيتقيقيةاحلاملوارد

: التجارة الخارجية - 2-1

ا كثريا خاصـة مـن طـرف البلـدان الـيت تصـدر منتوجـا واحـدا يعترب أسلوب متويل التجارة اخلارجية  مسألة يهتم 

وعمليــات متويــل التجــارة اخلارجيــة حتتــاج ، وفر العمــالت األجنبيــة بنســب أكــرب ، حيــث هــو املصــدر الوحيــد الــذي يــ

.عملة صعبة وبذلك فأسلوب التمويل يرتبط مبدى توفر هذه األخرية لدى الدولة 

وبصفة خاصـة الـوردات مشـاكل أحيانـا متعـددة بـني األطـراف املتعاملـة الـيت ال تتواجـد يف تطرح التجارة اخلارجية

ا املاليـة  ـا ومسـاعدا نفس البلد ، ولذلك جند تدخل البنوك واملؤسسات املالية يف أغلب هذه التعـامالت نظـرا خلربا

ا تقوم بتأمني البلد من جهة وتدعيم الصادرات اليت توفر العملة  .الصعبة للبلد من جهة أخرى ، كما أ

املعامالت اليت تتوسط فيها البنوك واملؤسسات املالية ختتلف فيها طريقة الضـمان والتمويـل وذلـك يـرتبط حسـب 

ا . العقود املربمة بني املستورد واملصدر ، وهذا ما ولد تقنيات عديدة ومتنوعة يتم التعامل 

هي العالقة املتواجد بني كل أعوان اإلقتصادين يف خمتلف الدول ، التجارة بصفة عامة. أهمية التجارة الخارجية

.ترفع أسعرها كنتيجة لذلك: وبالتايل.أي نقل السلع واخلدمات و رؤوس األموال من بلد إىل بلد أخر

" واالستريادالتصدير " كلمة جتارة خارجية استعمالتقليديا نرتك 



مصادر تمويل االستثمار الفصل الثاني  

- 131 -

خارجيني اقتصادينيمن اخلارج من أعوان اآلتيةلية شراء املنتجات مستعمل لتمثيل أو تبني عم" استرياد"ومصطلح 

.لبلدنا

ائية الغري املقيم للمقيم إذا كان متواجد  فالواردات هي تلك العمليات املتعلقة بالسلع واخلدمات يؤديها بصفة 

.ا1أو خارجهةاإلقليميداخل احلدود 

ى السلع واخلدمات املنتجة يف اخلارج ويعترب ترسبا من تيار هي ذلك اإلنفاق احمللي عل:أو نعين بالواردات أيضا

الذي يضاعف من تيار حيث يؤدي ذالك اإلنفاق إىل سحب جزء من القوة الشرائية،األمر،اإلنفاق الكلي

.اإلنفاق يف الداخل ويزيده قوة يف اخلارج

و اخلدمات حنو األسواق األجنبية مستعمل لتبني عملية البيع املنطلقة من الرتاب الوطين للسلع" تصدر"مصطلح 

.وفق شروط حمددة بني املتعاملني

ائية املقيم لغري املقيم يف البلد بغض النظر على االص درات هي تلك العماليات املتعلقة بالسلع اليت يؤديها بصفة 

أجنبيا على اتفاقابصفة أخرى متثل الصادرات 2للبلد أو خارجهاةاإلقليميالغري املقيم إذا كان متواجد يف احلدود 

أي تصنيف قوة جديدة . األمر الذي يؤدي إىل زيادة الدخل الوطين. السلع واخلدمات املنتجة داخل الوطن

.لإلنفاق الكلي

:االقتصادفي االستيرادأهمية -1

جزء من التجارة اخلارجية يتضمن ختطيطا ووضع السياسات اليت تغطي جماالت واسعة من األنشطة ادري االست

ذه الوظيفة لسياسة حمكمة يف ميدان شراء املنتجات والسلع الذي الضروري انتهاجلذا جيب . املكملة، واملرتبطة 

1 KADER AKACEM , comtabilite national ,snd edition alger,p135.
2 Kader akacem,opcit,p138
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. يتم خارج احلدود، فمن الضرورياداالستري لضمان منافسة دائمة ومرتبطة بعنصر التكاليف، ولكون استخدامها

االستريادما، ومن هنا نستنتج أن وجود اقتصاديةاحتياجاتأن تكون عملة كل من املورد واملستورد خمتلفة لتلبية 

.دليل لوجد التصدير من بلد أخر

:االقتصادأهمية التصدير في - 2

مقابل احلصول على العملة الصعبة، ويعترب التصدير عبارة عن تسويق السلع واخلدمات إىل البلدان األجنبية

لألسواق اخلارجية، كما أن معظم املؤسسات ترغب يف ممارسة العمليات اقتحاماالتصدير من أكثر األشكال 

ا على يالتصدير التصديرية، حبيث يعترب النشاط  يف حد ذاته مقياسا للمرونة التنافسية للمؤسسات وملعرفة قدرا

.األخرىت ئاالتكيف مع البي

كانت التجارة اخلارجية يف اجلزائر مصدرا هاما بسبب إمكانيات النمو اليت ساهم فيها قطاع احملروقات منذ 

واليت أدت بدورها إىل زيادة متويل الواردات من السلع الوسيطة و اإلنتاجية ، أربعة عقود يف رفع الدخل الوطين

تمع من املواد الغذائية من جهة أخرى بالرغم من حماوالت بناء و والتوسع يف إشباع حاجات ، الالزمة من جهة ا

فان االقتصاد اجلزائري يتميز ، زراعية و صناعية يف منتصف السبعينيات من القرن املاضي، توسيع قاعدة إنتاجية

ي يتصف يف وقت أصبح فيه الطلب الكل، بتمركز قاعدته اإلنتاجية يف فروع إنتاج و حتويل وصناعة احملروقات

بالتنوع، بالتايل يعترب االقتصاد اجلزائري اقتصادا مفتوحا يف اعتماده على الواردات و على اخلصوص يف قطاعات 

إسرتاجتية مثل املوارد الزراعية و الصناعية الغذائية و أصبح مشكل األمن الغذائي متعلق بالتقلبات اليت حتدث يف 

تذبذب أسعار الصرف الدولية و يف مقدمتها ، مشكلة املديونيةإضافة ، األسواق العاملية من خالل األسعار

.الدوالر األمريكي
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تعترب حصيلة امليزان التجاري الفرق بني قيمة الصادرات و الواردات فإذا كانت قيمة الصادرات اكرب من قيمة 

. أما إذا كان العكس فانه يسجل عجزا، الواردات فانه يسجل فائض

:ونية الخارجيةالمدي-2-2

ظهرت مشكلة املديونية لكثري من البلدان النامية يف السنوات األخرية كأحد ابرز املشاكل اليت أصبحت تواجه 

دد استقرارها االقتصادي و االجتماعي و ، حاضر و مستقبل التنمية االقتصادية فيها و أضحت أزمة حقيقية 

ا . ل عاجلة هلذه املشكلةالسياسي بشكل مباشر وهو ما يتطلب البحث عن حلو  فنجد أن خدمات ديو

ا هذا إىل جانب أن القروض اليت حتصل عليها يستخدم معظمها . أصبحت تلتهم نسبة كبرية من حصيلة صادرا

ا اخلارجية ا. يف تسديد جزء من إعادة جدولة ديو وسوء استغالهلا من ، فنجد قصور مصادر التمويل الداخلية 

هو ما دفعها إىل طلب املزيد من القروض اخلارجية و لو بشروط ، يف حتقيق تنمية سريعةجهة و رغبة الدولة

قاسية،  لسد الفجوة  القائمة بني املدخرات احمللية و االستثمارات املطلوب تنفيذها من أجل حتقيق تنمية 

ا .اقتصادية و رفع معدالت النمو االقتصادي 

لالقرتاض ليس خطأ بل هو وسيلة لتحقيق مشاريع استثمارية،  لكن إن اللجوء إىل السوق املايل الدويل 

، ذلك بعد 1986فبداية أزمة املديونية كانت عام .ضعف مردودية هذه املشاريع ال ميكن من توفري املبالغ املقرتضة

القروض تدهور أسعار النفط يف األسواق العاملية، بالتايل تدهور حصيلة صادرات احملروقات، و منه تراجع حجم 

.  املمنوحة من طرف الدول و اهليئات الدائنة

:االستثمارات األجنبية المباشرة-2-3

منهامامصدرا-غري املباشراألجنيباالستثمارواملباشراألجنيباالستثمار-بنوعيهاألجنيباالستثمارميثل

شكلنيباعتبارمهااالقتصاديةالتنميةعجلةدفعيف هامادورامنهاكليلعبحيث,الناميةللدولالتمويلمصادر

.األجلطويلةومتوسطة األجل,اخلاصةاملاليةالتدفقاتأشكالمن
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: باالستثمار األجنيب اخلاصةالتعاريفبعضبلورةسنحاول

واالقتصاديةاألهدافمنحزمةحتقيقسعيا وراءمضيفةدولةعنحبثاموطنهخارجيتماستثماركلانه"

1)النجارفريد" (األجلطويلةألجيالألجل حمددأومؤقتهلدفسواءالسياسيةواملالية

مشروعاتإنشاءواملساهم يف,األمواللرؤوساملالكواخلارجمنالقادماالستثمارانه":تعريفهميكنكما

2أخراقتصاديفقائمةمؤسسةقبلمنمااقتصاديفاستثمارية

أونقدصورهيفما سواءبلدميلكهاخاصةأوعامةماليةملوارداخلارجيفجيرياستخدامكل"وــــهأيضا

املعنويأوالطبيعيالشخصبسيطرةاالستخدام مقرتناهذايكونو,املالرأسأشكالمنشكلأوتكنولوجيا

حيوزأنالنحوهذاعلىللمشروعوميكن,القراراتاختاذمنمتكنهكل املشروعأوجزءعلىاملاللرأساملصدر

3والفروعكالوكاالتاحلقيقيةعلى الشخصية

:انهعلىاألجنيبلالستثمارعامتعريفصياغةإىلنصلأنميكنناالسابقةالتعاريفخمتلفإىلبالنظر

لرؤوسدوليةحركاتاألخرييفتشكل,البلد األمخارجحتديداجترياليتاملاليةاملواردمناالستخداماتجمموع

.متعددةأشكاالتتخذإمنااحلركاتوهذه,وماليةسياسية واقتصاديةأهدافحتقيقبغرضاألموال

23 .ص,2000مصر،,اجلامعةشبابمؤسسة,الضرييبالتنسيقوالدويلاالستثمار,النجارفريد1
ص2005,بسكرة, 08العدد,خيضرحممدجامعة,اإلنسانيةالعلومجملة,أفاقوواقعاجلزائريفاملباشراألجنيباالستثمار,زادشهرزغيب2

72
04 .ص1990،,اجلزائر,للكتابالوطنيةاملؤسسة)اجلزائرمثال,(اجلهويالتوازنإشكاليةواالستثمار,لولحسنبلقاسمحممد3
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األجنبياالستثمارأنواع-2-4

)المحفظياالستثمار(المباشرغيراألجنبياالستثمار- 2-1

شراءطريقعن,املاليةاألوراقيفاالستثمارأياحملفظةاستثمار":انهعلىيعرفالذياالستثمارهو

واألفرادمتلكهوأي,املاليةمن األسواقالدولةسنداتأوالدينسنداتأواحلصصألسهماخلاصةالسندات

يعتربو,املشروعإدارةوتنظيميفاملشاركةأوالرقابةمنأي نوعممارسةدوناألوراقلبعضالشركاتواهليئات

.1املباشرباالستثمارمقارنةاألجلقصرياستثمارا,املباشرغرياألجنيباالستثمار

حقوقكانتسواء,املاليةاألوراقمنخمتلفةأنواعيفاملستثمر بالتعاملبقياميتعلقالذياالستثمارهو " 

منبالتعاملذلكواالستثماريةبالعمليةبنفسهاملستثمريقوموقد)سندات(دين حقوقأو)أسهم(ملكية

مثل متخصصةاملاليةاملؤسساتخاللمناألدواتتلكعلىبالتعامليقومأوقد,بيوت السمسرةخالل

.األجانبمعاألوراق املاليةيفالتعامليتمقدو,تصدرهااليتالوثائقشراءطريقعناالستثمارصناديق

دولبنياألجلطويلةومتوسطةاألموالبتحركات رؤوسيتعلقفإنهاملاليةاألوراقحمفظةيفاألجنيبفاالستثمار

و,أخرىدولةمقيميطريقعنمادولةيفوطنيةملؤسساتوخالفهأسهم وسنداتشراءيعينو,املختلفةالعامل

اهللاحسبأميرة("2السنداتواألسهمبإصدارقامتاليتالشركاتأرباحمننصيبيفهذا احلقيعطي

.)محمد

يكونأندون,املعنية الستثمارهاجلهةإىلاملالرأستقدمييفيقتصراملستثمردورنستنتجأنميكنمنهو 

.االستثماريإدارة املشروعوتنظيميفاملشاركةأوالرقابةمننوعأيللمستثمر

:االستثمار غري املباشركل املوايل أ هم أشكالشوحنصر يف ال

13 .ص,2001اإلسكندرية ,اجلامعةشبابمؤسسة,املباشرةاألجنبيةاالستثماراتجدوىوالتدويلقحف،نظرياتأبوالسالمعبد1
43-44.ص2005مصر,اجلامعيةالدار,العربيةاالقتصاديةالبيئةيفاملباشرغريواملباشراألجنيباالستثمارحمدداتحممد ،هللاحسبأمرية2
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المباشراألجنبياالستثمار- 2-2

االستثماراتالكلأومنجلزءاألجنيبمتلك املستثمرعلىينطويالذيهواملباشراألجنيباالستثمار"

االستثمارحالةيف,الوطيناملستثمرمعاملشروعإدارةيفباملشاركةإىل القيامباإلضافةهذااملعيناملشروعيف

Jointاملشرتك Ventureملشروعاملطلقةامللكيةحالةيفالتنظيمواإلدارةعلىالكاملةسيطرتهأو

مجيعقيالفنيةالتكنولوجية واخلربةواملاليةاملوادمنكميةبتحويلاألجنيباملستثمرقيامعنفضال,االستثمار

االت 1)قحفأبوالسالمعبد("املضيفةالدولإىلا

قبلمنمؤسسةإنشاءشكلهذا املشروعبأخذاملشروععلى)اإلشراف(السيطرةيستلزمالذيهو"

جزئيأوكليشراءإعادةشكلأيضايأخذأنهكما,املتساويةالغريأواملتساويةباملشاركةأووحدهاملستثمر

.2)برتانجيل" (قائمملشروع

األجنيباالستثمارالثابتة أمااألصوليفاملاليةالتوظيفاتكلهواملباشراألجنيبفاالستثمارعامةبصفة

واملصرفيةالقروضأنواعكلواملؤسسيةوالسندات احلكوميةيفاملاليةالتوظيفاتكلعنعبارةهواملباشرغري

.األسهمأنواعكل

املستثمرعالقةمن خاللاملباشرغرياألجنيباالستثمارواملباشراألجنيباالستثماربنيالتفريقميكن

هذهتنقلالسيطرةهذهإثرعلىواستثمار مباشر،يعترباملشروععلىيسيطراملستثمركانفإذاباملشروع

االستثمارعكسعلى,املشروعماللدراسةاملرافقةاحلديثةالفنية والتكنولوجيةاخلرباتواملهاراتاالستثمارات

ال تنقلإثرهاعلىواملشروععلىسيطرةلهتكونأندونعائدعلىاملستثمرفيهاالذي حيصلاملباشرغري

.اخلرباتواملهارات

.36ص,2003 ,مصر,اجلديدةاجلامعةدار,الدويلاالستثمارواألعمالاقتصاديات,قحفأبوالسالمعبد1
.11ص ,1982,الثانيةالطبعة,بريوت,عويداتمنشورات,الدويلاالستثمار,عليمقلدترمجةعن،برتانجيل2
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كونه,جلبهوتشجيعهالنامية إىلالدولمنالعديدتلجأ,املباشراألجنيباالستثمارايتميزاليتللمزايانظرا

هواملباشراألجنيباالستثمارأنمباو,التكنولوجيا واخلرباتنقلخاللمنالشاملةالتنميةعجلةحمركيعترب

.اخل...آثاره,أشكاله,دوافعهإىلالتطرقمن خاللبالتفصيلسنتناولهدراستناحمور

:الموازنة العامة للدولة : المبحث الثالث 

ابالغة،أمهيةذاتللدولالعامةاملوازنةتعترب واملاليةاالقتصاديةالنواحيمنالدولةعملبرنامجمتثلأل

لإليراداتتقديراتوضعخالهلامنتستطيعاليتاألداةتعدكماتنفيذه،إىلتسعىاليتوالسياسية،واالجتماعية

)موازنتهايفالعجزمقدارتعرفأنميكنطريقهاوعنوالنفقات،

:للدولة تطور الموازنة العامة : أوال 

ارتباطهناككانوإنالعامة،املوازنةيفعجزاخاصة،بصفةالناميةوالدولعامة،بصفةالعاملدولمجيعتواجه

بشكلطويلة،فرتةمنذالناميةالدولتعاينحيثاملتقدمة،الدولمنالناميةالدولإىلبالنسبةوضوحاأكثر

يقتصراألمركانبعدمادولة،أيةيفاملقبولةغرياألمورمنأصبحتاليتالسلبيةونتائجهاملوازنة،عجزمتفاوت،

.طارئةنفقاتتغطيةأجلمنأوأزمةمواجهةعلى

والنتائجلذلك،املقرتحةوالسياساتمواجهته،وكيفيةالدول،ىمستو علىكبريااهتمامااملوازنةعجزنالوقد

اليتاهليكليةاالختالالتأحدميثلاملوازنةعجزأنكما.(٢)يتحملهومنله،االجتماعيواملقابلعليه،املرتتبة

النشاطأداءيفاملباشرةآثارهإىلاألساسية،نظرااالقتصاديةاملشكالتمنيعدوهو، 1االقتصاديعانيها

العجزاجتاهظليفخصوصاالتنموي،برناجمهاحتقيقيفالدولأمامتقفعقبةوباعتبارهعامة،بصفةاالقتصادي

–املالية،وزارةالسادساملاليةالبحوث ،  جملداملستقلةالتنميةرؤيةضوءيفللدولةالعامةاملوازنةعجزعالج، اهللاعبداللطيفعبداهللاعبد1
.1،ص 2012القاهرة ،
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أكانسواءللحكومات،العامالدينيفمستمرةزيادةمنذلكيصاحبوماالعامل،دولخمتلفيفالتزايدإىل

.1اخارجيأمداخليادينا

: للدولةالعامةالموازنةتعريف- 1-1

ويفواحملافظاتواألقاليمالوزاراتوإمكانياتاحتياجاتضوءيفمدروسةخطةمبثابةللدولةالعامةاملوازنةتعترب

ااملوازنةهيكلفانلذا.العامةالنفقاتلتغطيةحتقيقهااملمكناملواردتعبئةعلىالقدرةضوء يفتوضعوتقسيما

ختتلفالعامةللموازنةمتعددةتعريفاتوردت، حتقيقهاإىلالدولةتسعىاليتالعامةاألهدافحتقيقإطار

:هيالتعريفاتهذهأهمومنالدولةيفالسائدةوالسياسيةالقانونيةالتشريعاتحسب

اعلىالفرنسيالقانونعرفهاوقد مقبلةماليةسنةخاللالدولةملصروفاتاملعتمدةالتقديراتجمموعةهيإ

اإلنفاقحجممعاملقدرةاملاليةاملواردتساويفيهايلزمواليتاملدةنفسعناملصروفاتتلكمتويلووسائل

.2احلكومي

االبلجيكيالقانونعرفهاوقدكما .3املالية مايلالدورةالعامة خاللوالنفقاتالوارداتبيانبأ

الثانيةاملادةيف(١)بالفقرةاملعدل١٩٤٠لسنة٢٨رقمالعامةاحملاسباتأصولقانونيفوردكماعرفتوقد

ا .املوازنةقانونيفتعنيواحدةماليةلسنةالدولةومصروفاتإيراداتختمناملنتظمةاجلداولبأ

اعرفتوقدكما تنفيذهااملقرروالربامجاألهدافمنمبجموعةمتمثلةسياسيةماليةاقتصاديةسنويةخطة)بأ

املاليةتكاليفهابتقديراتعنهامعرباً (عادةسنة)معينةزمنيةفرتةخاللاملختلفةالدولةوحداتقبلمن

اعلىيعرفهامنوهناكبيانمع، 4متويلهامصادرتقديرات االدولةلنفقاتتقديراتتضمنوثيقة)إ وإيرادا

.1، صسابق رجع ، ماهللاعبداللطيفعبداهللاعبد1
.337،ص 1972قطر ، سنةدولةيف احلكوميةواملراجعة، احملاسبةفوزياملنعمعبد2
.270، ص2003، مصر ،للنشروائلالنشر، دارالعامةاملاليةسامية ،أسسامحد،اخلطيبخالد3
،43،  ص2001،بغداد،للطباعة والنشرالكتبدار،احلكوميةوالعملية للمحاسبةالنظريةاألصول،السلومالكرميعبدحسن4
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إليهاترنواليتاألهدافضوءيفتقديرهايتمواليتواحدةسنةتكونماوغالباالزمنمنومقبلةحمددةملدة

.1احلكمفلسفة

جمموعةلتحقيقالدولةتستخدمهاماليةأداةهيالعامةاملوازنةإنإىلاإلشارةميكنأعالهالتعاريفخاللومن

توزيعإلعادةوسيلةفهيكبريةاجتماعيةأهدافهلاإنكمااوالتعجيلواالقتصاديةالسياسيةاألهدافمن

أهدافوهناكالفقريةالطبقاتنفقاتلتغطيةإنفاقهاوإعادةالتصاعديةالضرائبفرضطريقعنالقوميالدخل

ماخاللومناملوازنةيففائضاً أمعجزاً كانإذافيهاوتبنيللدولةاملايلاملركزكشفعنتعربللموازنةمالية

اعنختتلفاملوازنةإنلنايتضحتقدم مقبلةبفرتةتتعلقتقديراتعلىحتتويالعامةفاملوازنة–اخلتاميحسا

اليتواإليراداتالنفقاتبياناالهوماللموازنةاخلتامياحلسابإنحنييفحتققاوالالتقديراتهذهحتققوقد

املتوقعةالكميةالتقديراتعنتتحدثاليتالقوميةاحلساباتعنكذلكالعامةاملوازنةوختتلففعالً حتققت

.والعاماخلاصجمموعهايفاالقتصاديالنشاطمل

االعامةاملوازنةعرفت غالباً مستقبلة،ماليةفرتةعنالعامة،واإليراداتالعامة،للنفقاتومعتمدمفصلتقدير:بأ

التقديرمهاأساسيني،عنصرينإىلتستندللدولة،العامةاملوازنةأنالتعريفهذامنويتبني.”سنةتكونما

.واالعتماد

السلطةعليهاحتصلأنينتظراليتالعامةاإليراداتمتثلأرقامتقديريفيتمثلفإنه،التقديرإلىفبالنسبة

ماليةفرتةخاللوذلكللشعب،العامةاحلاجاتإلشباعتنفقهاأنظرنتياليتالعامةالنفقاتوكذلكالتنفيذية،

.سنةتكونماغالباً مستقبلة،

.43ص، 1981،دار املعارف ، بغداداحلكومية  ، احملاسبة،رزوقيحناالصائغ 1
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السلطةتوقعاتعلىاملوافقةيفواختصاصها،التشريعيةالسلطةحقبهفيقصد،االعتمادإلىبالنسبةأما

حىتموازنة،مشروعجمردتظلالعامةاملوازنةفإناألساس،هذاوعلى.عامةونفقاتعامةإيراداتمنالتنفيذية،

.1التشريعيةالسلطةمنتُعتمد

:أهمية الموازنة العامة -1-2

اكربىأمهيةللدولةالعامةللموازنة للحكومةواالجتماعي،واالقتصاديالسياسيالعمل،برنامجعنتعربأل

ميكنإذواجتماعية،واقتصاديةسياسيةداللههلاللدولةالعامةاملوازنةفإنأخرى،وبعبارة.املاليةالفرتةخالل

وثيقةجتمعهمااليتالعامة،والنفقاتالعامة،اإليراداتأرقامحتليلطريقعنالدولة،أغراضخمتلفعنالكشف

.للدولةالعامةازنةاملو هيواحدة،

واالجتماعيةاالقتصاديةالفروقضوءيفالعامةاحلاجاتإشباعاىلترميللدولةماليةخطةمبثابةاملوازنةتعترب

ميكنهاالالسلطةإناعتبارعلىاالقتصاديالنشاطملالعاكسةاملرأةمبثابةوهيمعنيتمعوالسياسية

أنشطةتعكساملوازنةبنودفانلذاالالزمةاملواردعلىاحلصولدونتتفقإنميكنوالإنفاقدوننشاطهاممارسة

2.أهدافهاوتبنيالدولة

فحصيلةالنشاطذاترتبطونوعاً كمااإليراداتإناعتبارعلىاالقتصاديالنشاطمبجملتتأثراملوازنةفأنلذا

وهكذاتنظيمهوطريقةاالقتصادمنوبدرجةوتتأثراالقتصاديباهليكلترتبطإمناالدولةأمالكعوائدأوالضرائب

احيثللنفقاتبالنسبةاحلالهو .3النمووذلكاهليكلذاترتبطإ

.3، ص 2013سؤال و جواب ، وزارة املالية املصرية ، جانفي 25املوازنة يف 1
االعامةاملاليةعلم،غامنحممدماهر2 .287، ص1996الطبعة  اخلامسة ،-القاهرة–االدابكليةاالقتصادية ،واثارهاالفنيةأدوا
.44سابق ، ص  مصدرسلوم ،الكرميعبدحسن3
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اعلىيؤكدالعامةللموازنةاملعاصراحملتوىإن واألقاليمالوزاراتوإمكانياتاحتياجاتبضوءمدروسةخطةكو

جهةمنفهيحتقيقهاإىلالدولةتسعىاليتاألهدافضوءيفتوضعاملوازنةتقسيماتبنودوان.واحملافظات

تعدلذا.األنشطةهذهمتويلوسائلحتددأخرجانبويفاحلكومةبهستقومالذياالقتصاديالنشاطحتدد

امناملوازنةأمهيةإنحيث–للدولةاملاليةالسياسةأدواتمنمهمةأداةاملوازنة األهدافلتحقيقأداةكو

التحويليةوخصوصاً العامةالنفقاتتوجيهخاللمناملختلفةاالجتماعيةالفئاتبنيالدخلتوزيعإعادةخصوصاً 

للفرداملعاشياملستوىورفعاملواردوتعبئةالبطالةومعاجلةاالستخداملتحقيقوسيلةنفسهبالوقتوهيمنها

تمع .وا

العامة،والنفقاتالعامة،اإليراداتيتضمنبيانجمردليستللدولةالعامةاملوازنةبأنالقولميكناختصار،ويف

الدولة،أهدافحتقيقطريقهاعنميكناليتالرئيسية،واألداةالقومي،باالقتصادالصلةوثيقةكذلك،هي،وإمنا

.واالجتماعيةواالقتصاديةالسياسية

:الميزانية تطور عجز : ثانيا 

فهي من املشكالت ، تعترب مشكلة عجز املوازنة العامة من املسائل و القضايا اجلوهرية اليت أثارت اهتمام الباحثني يف دول العامل 

االت  و اتساع ، السياسية و االقتصادية يف ظل تقلص املواد ، االجتماعية : املالية اليت املتميزة بتطويرها الذي يصيب كافة ا

.اجات احل

ا قضية تواجهها دول العامل الثالث  بل و حىت الدول الصناعية املتقدمة أصبحت تنظر إىل عجز املوازنة  ، وقد تعدت املشكلة كو

.العامة كمشكلة حقيقية تتطلب ختطيطا دقيقا و جهدا كبريا 
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ا،علىللدولةالعامةالنفقاتتزيدعندما ويف.النقدييعرف بالعجزوهو ماالعامة،املوازنةيفعجزحيدثإيرادا

انعكاسهوالعجزوهذا،1اخلارجيأوالداخليباالقرتاضإماالعجزهذاتغطيةإىلالدولةتسعىاحلالة،هذه

أوإليهمضافاالنقديالعجزيساويالذيالكليالعجزغريوهو،2النفقاتتغطيةعلىاإليراداتقدرةلعدم

رؤوسيفالدولةمسامهةبنيالفرقاملاليةاألصولحيازةصايفوميثل،3املاليةاألصولحيازةصايفمنهمطروحا

باألقساطاملتمثلةاملتحصالتوبنياجلهات،لبعضقروضمنتتيحهوماوغريها،والشركاتاهليئاتبعضأموال

.4اخلصخصةحصيلةدونمنللدولةاململوكةاملاليةاألصولبعضبيعحصيلةومنالقروض،مناملسددة

يفالعجزأنأياإلقراض،وصايفالنفقاتوإمجايلواملنح،اإليراداتإمجايلبنيالفرقالفائضأوالعجزوميثل

اإليراداتومنوناحية،منللدولةالعامةالنفقاتمنوبنيالتباينخاللمنويتفاقمينموللدولةالعامةاملوازنة

العشرين،علىالقرنمنالتسعينياتعقدبدايةيفالنامية،الدولمنالعديدحرصوقد،5أخرناحيةمنالعامة

االستقرارلتحقيقوذلكاالقتصادي،اإلصالحامجبر إطاريفللدولة،العامةاملوازنةعجزمشكلةمواجهة

معوالطويل،املتوسطاألجلنييفاالقتصاديالنمووتعزيزالرئيسية،اهليكليةاالختالالتوإصالحاالقتصادي

.6العامليةاالقتصاديةالبيئةيفالتغرياتاالعتباريفاألخذ

املصريةاجلمعية،املعاصرةمصر،) 2009-1990(الفرتةخاللمواجهتهوسبلمصريفالداخليالعامالدينعبءتزايد،احلسيينحممدكرمية1
.52، ص100العدد،2010القاهرة،والتشريع،واإلحصاءالسياسيلالقتصاد

.11، ص 2011اليمنية ، اجلمهورية االقتصادكليةعدن،وآثاره ، جامعةاملوازنةيفالعجزسامل، هبةاهللاعبدمنال2
.12،ص2008القاهرة ، ، جامعةاملوازنةعلىالتطبيقمعباملشاركةواملوازنةالعامةأمحد ، املوازنةالرمحنعبدوصاحلخطابشحاتةاهللاعبد3
.147-146،ص ص2014، املالية القاهرة،وزارة2015-2014املالية للسنةللدولةالعامةاملوازنةمشروععناملايلالبيان4
، 1643املسلحة اليمنية،العدد للقواتاملعنويالتوجيهسبتمرب،26العامة، جملة املوازنةعجزوصورشعبان ، أسبابأمحدصاحل5

.120،ص2012
.2،ص2005القاهرة، جامعةاألفريقية،والدراساتالبحوث، معهداهليكليوالتكيفالدميقراطيالتحولبنيتوين ، أفريقياالعزيزعبدحممود6
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االقتصاديالتثبيتإطاريفوالنقديةاملاليةالسياساتتناولتشاملةإصالحعمليةالربنامجهذاتضمنوقد

مطلق،كرقمالكلي،العجزخفضعلىترتكزانكماشيةماليةسياساتاحلكومةفاتبعتاهليكلي،والتكيف

1.العامةاإليراداتوزيادةالعامة،النفقاتلرتشيدحماوالتخاللمناإلمجايل،احملليالناتجمنوكنسبة

:إدارتهاوطرقبالتمويلالمرتبطةالمخاطر:الرابعالمبحث

العادةيفاخلطرهذاويقاسمعروفة،غريالنهائيةواحملصلةنتيجةمنألكثراحتمالهناكيكونعندمااخلطرينشأ

نتائجمنالتأكدعدمحالةتواجهاألعمالمؤسساتوكل،2السابقةالنتائجعناملعيارياالحنرافباحتساب

ا، خماطرإلدارةالسبلأفضلاحلسبانيفتأخذبالتمويلاملرتبطةوغريهاوالشروطاخلصائصأنويتضحنشاطا

علىوقدرتهواملالية،الفنيةاملشروعجدوىاستمرارإىلاالطمئنانهوذلكمنواملغزىاألعمال،مؤسساتمتويل

.سواءحدعلىوالدائننياملسامهنيمبتطلباتتفيمرضيةأداءمعدالتحتقيق

مبعىنأي،3املتوقعللعائدخالفاعائدحدوثفرصةعنعبارةهياالحتماالتلنظريةووفقاالعاماملفهومحسب

طبيعيةكنتيجةاملصريفالعملجماليفوتنشأمتوقعا،كانعماعكسيةبصورةالفعليالعائداختالفاحتمال

.اآلخرينمعاملصارفلتعامل

جهةمناملخاطرهذهإدارةوكيفيةجهةمنبالتمويلاملرتبطةاملخاطرإىلاملبحثهذايفالتعرضيتموسوف

.أخرى

القاهرة ،لسنة جامعةوالعلوم السياسية،االقتصادكليةمصر ، النهضةيفالعامةاملوازنةعجزوعالجلتشخيصرؤيةيونس ، حنوحممدإيهاب1
.7، ص2، العدد 2012

.27،ص2003طارق اهللا خان و حبيب أمحد ، إدارة املخاطر ، البنك اإلسالمي للتنمية،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ،جدة السعودية، 2
3 Weston, J., Besley, S. and Brigham, T., Essentials of managerial Finance University of
California, Los Anglos, ( The Dryden press), 1996 ,127.
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:بالتمويلالمرتبطةالمخاطر:أوال

ماملرتفعةواملخاطرالعوائدذاتاملشاريعيفاالستثمارعدميفضلاملستثمرينبعضأنجند متحفظونأل

عوائدهاكانتولوحىتأقلخماطرذاتمشاريععنفيبحثونواحلذرواحليطةالسالمةجبانبااللتزامويفضلون

املالية،واملخاطراألعمالخماطربنيالتفريقهيالطرقهذهإحدىاملخاطر،لتقسيمعديدةطرقوهناكأقل،

املاليةاملخاطرأماالسوق،منتجاتيفتؤثربعواملوتتصلؤسسةاملأعمالطبيعةمنتأيتاألعمالفمخاطر

بنياملخاطرلتقسيمأخرىطريقةومثةاملالية،املتغرياتتقلباتنتيجةاملاليةاألسواقيفاحملتملةاخلسائرفمصدرها

أوبعينهاؤسسةمبالثانيةتتصلبينماعامةاالقتصادأوالسوقبأحوالترتبطفاألوىلخاصة،وأخرىعامةخماطر

.1األصولمنمعنيبنوع

االعامةاملخاطرجمموعتني،إىلبالتمويلاملرتبطةاملخاطرتقسيمسيتموعليه ااألعمالوخماطرومكونا .ومكونا

:المخاطر العامة و مكوناتها 

حاالتفأيككل،السوقنظامعلىتأثريهلاواليتوالسياسيةاالقتصاديةبالظروفاملتعلقةاملخاطروتشمل

احملفظةأصولأسعارتذبذبيفتؤثروأنالبدسياسيةأزماتأواضطراباتأواقتصاديازدهارأوكساد

خاللاملنطقةيفوالعقاراتواألراضيوالسنداتاألسهمأسعاراخنفاضمنذلكعلىأدلوليساالستثمارية،

االقتصاديةالبيئيةبالظروفتتأثراالستثمارأدواتكافةأنمنوبالرغم،1991عاماخلليجحربأزمةوإبان

.2أخرأدواتعلىتأثريهامنأقلأوأكثرمعينةأدواتعلىتأثريهايكونقدأنهإال

:يليمافتشملالعامةاملخاطرمكوناتوأما

.28، ص ، مرجع سابقطارق اهللا خان و حبيب أمحد ، إدارة املخاطر1
.43، ص 1996حسين علي خربوش و عبد املعطي رضا أرشيد ،االستثمار و التمويل بني النظرية و التطبيق ،دار النهضة ، مصر ،2
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وتنشأالسوق،يفاالستثمارأعمالعلىتسرياليتالعامةاملخاطروهي)السوقمخاطر(نظاميةمخاطر:أوال

التنوعوإناستثناء،دوناملستثمرينكافةعلىوتؤثرالعام،املايلوبالنظاماالقتصاديبالنشاطوتتعلقالبيئةعن

ا،منخيففوإمناجذرياحالليساملخاطرهذهحيالاالستثماري الأومنها،التخلصميكنالكماحد

.1االستثماراتتنويعدرجةزادتمهمابالكاملجتنبهاميكن

واملصادرةوالتأميمالداخليةوالنزاعاتاحلروبحتتهافتندرجاملخاطرمنالنوعهذاأما:السياسيةالمخاطر:ثانيا

أيضاالسياسيةاملخاطرومن،2النمويفاآلخذةبالدولترتبطاليتخماطراصورمنوغريهاوالتصفيةواالبتزاز

ومنواألسعاروالرخصالتموينمفتشيومنالضرائبمصلحةمنكاملضايقاتواملتالحقةاملستمرةاملضايقات

رباألعمالمنحتجمورمبااخلوفتسبباملضايقاتوهذهاألمنرجال ذلكإىلضفأ،اخلارجإىلاألموالو

امالتذلك،حكميفوماوالرسومالضرائبأسعارارتفاع .3ذلكغريإىلحملهاغرييفوا

اأيالتنفيذ،موضعاملاليةالعقودوضعبعدماملخاطرهذهترتبط:القانونيةالمخاطر:ثالثا بالنظامترتبطأ

االلتزامعدمبسببتنشأوقدوالصفقاتبالعقودااللتزامحتكماليتالرقابيةواألوامروالتشريعاتاألساسي

مثلؤسساتاملمعامالتحتكماليتالقواننييفاملستمرةالتعديالتبسببتكونأووالقوانني،بالضوابط

وحريةوالتوزيعالتسعريوسياساتاخلدمات،وأسعاراإلشهار،وإجراءاتوالرسومالضرائبقواننييفالتعديالت

.4آخرهإىل...واحلمايةوالتصديرالبيع

الضامنبدوراحلكوماتفيهاتضطلعاليتاحلاالتيفخاصة،أمهيةتكتسي:االقتصاديةاألوضاع:رابعا

اإلمكاناتتتوفرحيثاجليداالقتصادياألداءمقوماتإىلاالطمئنانمنالبدلذلكاملشروعات،متويللقروض

.327ص،1999اإلسكندرية،للكمبيوتر،احلرمنياملصرفية،املعلوماتونظمالبنوكإدارةطه،طارق1
.151، ص1997، 82دول العربية ،جملة النفط و التعاون العريب ،العددباسل احليين ، متويل املشروعات البرتولية يف ال2
.82،ص1،2000مصر ، ط–حسني حسني شحاتة ، تامني خماطر رجال األعمال ، دار الكلمة ، املنصورة 3
.82، ص املرجع نفسه4
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جتاهبااللتزاماتالوفاءيتيحوهذاالتكلفةوخفضاجلودةارتفاعإىليؤديالذيالكبريواإلنتاجوالتكنولوجيةالفنية

.1فوائدمنعليهيرتتبوماالقرضسدادمشكلةوبالتايلاملشروعتعثرماإذاحالةيفالبنوك

:مخاطر األعمال و مكوناتها

موعةهذهخماطرأما :يليفيمافتتمثلا

علىالبنكوقدرةالفائدةألسعاراحملتملةالتغرياتيفتكمناليتاملخاطروهي:الفائدةأسعارمخاطر:أوال

املاليةاألوراقأسعارعلىمعاكستأثريلهالفائدةسعراخنفاضأوارتفاعإن، 2املناسبالوقتيفأوضاعهتقييم

املستثمرألنوالسنداتاألسهمأسعاراخنفاضإىلدائمايؤديالفائدةسعرفارتفاعاألخرى،واالستثمارات

ممامثالالبنوكأحديفكوديعةمثنهاووضعميتلكهااليتاملاليةاألوراقبيعيفضلسوفاحلالةهذهيفالعادي

طويلةاملاليةاألوراقأسعارعلىتأثريلهيكونسوفالفائدةأسعاريفتغريأيوأن،3أعلىعائداعليهسيدر

أسعاراخنفاضأوارتفاعتأثريدرجةوأناألجل،قصريةاملاليةاألوراقأسعارعلىتأثريهمنأكرببشكلاألجل

.االستثماريةاإلدارةاستحقاقوتاريخطبيعةوحسبأخرىإىلاستثماريةأداةمنختتلفالفائدة

فلوالتضخم،معدالتالرتفاعنتيجةاملتوقعةالعوائدتغرياحتمالوتعين:الشرائيةالقوةانخفاضمخاطر:ثانيا

الشرائيةالقوةعنختتلفاليوم،ااستثمارشراءمتاليتللنقودالشرائيةالقوةفإنالتضخممعدالتارتفعت

إىليؤديمماتنخفضاالستثمارلعوائداحلقيقيةالقيمةكذلكسنتني،أوسنةبعدالنقودمنالكميةلنفس

املعدللناتبنيالتاليةواملعادلةالعائد،هلذااالمسياملعدلعناالستثمارعلىللعائداحلقيقياملعدلاخنفاض

.االستثمارعلىللعائداحلقيقي

.83سابق ، ص مرجع ،حسني حسني شحاتة1
2 Kamerschen, D., Money and Banking , The University of Georgia,Athens, ( South Western

Publishing co.) 1992 ,145.
.284،ص1995زياد رمضان وحمفوظ أمحد جودة ،إدارة البنوك ، دار صفاء ، عمان ،3
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التضخم،معدلارتفاعأووجودحالةيفاالمسياملعدلعنإذنخيتلفاالستثمارعلىللعائداحلقيقيفاملعدل

االستثمارعلىللعائداحلقيقياملعدلفإنالتضخممعدالتوجودعدمحالةيفأماالتضخموجودحالةيف

.1للعائداالمسياملعدلنفسهويكون

أسواقوجودمنالرغمبفوالتصديراملبيعاتعلىمنصبةبالسوقاملرتبطةاملخاطرتبقى:السوقمخاطر:ثالثا

مستوىعلىتستقروالوهبوطصعوديفدائمااألسواقهذهيفاألسعارفإنإليهاالدخولمعوقاتاختفاءوشبه

سوفالذيللمستوىبالنسبةالتأكدعدممصدرهاحمددةخماطرطياتهيفحيملاألسعاريفالتذبذبوهذاحمدد

رمباأوأشهرأوألسابيعتستمرلألسعارهبوطفرتاتإىلالسوقتتعرضفقداملستقبل،يفاألسعارإليهتؤول

االستثمارأدواتكافةعلىينطبقوهذاطويلةأوقصريةلفرتاتأيضاتستمرقداألسعاريفارتفاعأوسنوات

اطمئنانعدمنتيجةاألوىلالسنواتيفالبيعصعوباتتواجهؤسساتاملكذلكوغريهاسلعأوماليةأوراقمن

.2متصلةلفرتاتاملنتجاتمناملعروضةالكمياتتوفريعلىاجلديدةؤسساتاملقدرةإىلاملشرتي

ذهخاصةظروفعنوالناجتةمعينةبصناعةتتعلقاليتاملخاطرتلكاويقصد:الصناعيةالمخاطر:رابعا

ولصناعاتؤسساتاملاستمراريةلضمانكافيةبكمياتتوافرهايلزمالذياخلاماملواردتوفرعدممثلالصناعة،

بالنسبةحصلكماالقدميةاملنتجاتعلىالطلبمناحلدأوتوقفإىلتؤديجديدةاخرتاعاتظهورأومعينة

التأكدوجيباملتطورة،احلديثةاألجيالظهورمنتأثروالذيالكمبيوترأجهزةمنالقدميةاألجيالعلىللطلب

سواءالفنيةاخلربةأواإلدارةبوجودالنسبيةامليزةهذهمناملثلىلالستفادةمؤهلللتمويلاملطروحاملشروعأنمن

كذلكوالتشغيل،التدريبجماالتيفعاليةمكانةذاتخارجيةجهةمعالتعاقدطريقعنأوالشركة،داخلمن

تكلفةبنوداملشروعحتميليتمعندماينتجفاخلوفكبري،حدإىلمرتبطانالتمويلوهيكلاملشروعتكلفةفإن

.44ابق ، ص سرجع محسين علي خربوش و عبد املعطي رضا أرشيد ،االستثمار و التمويل بني النظرية و التطبيق ، 1
.47سابق ، ص رجع محسين علي خربوش و عبد املعطي رضا أرشيد، 2
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علىويرتتباملقرتحالتمويليكلذلكخيلوقدالكلية،التكلفةيتجاوزأنأوضعيفتنافسيموقفيفتضعه

.1مثالالدينخدمةمدفوعاتكزيادةاالقتصاديةجدواهعلىيؤثرقدمما،املشروععلىأعباءذلك

:المخاطرإدارة:اثاني

املخاطرولتحديدالعملإسرتاتيجيةلتعريفاملؤسساتتتبعهااليتاإلمجاليةالعمليةإىلاملخاطرإدارةمفهوميرجع

ملاحلالوبطبيعةعليها،والسيطرةتواجههااليتاملخاطرطبيعةولفهماملخاطرهلذهقيموإعطاءهلا،ستتعرضاليت

وتعاقبالوقتطولفمعمواجهتها،حماولةعلىالعملجيببلفحسب،باملخاطرالدرايةعلىاالهتماميقتصر

.واملدينللدائناملشرتكةاملصلحةحيققمباؤسساتاملمتويلشروطعلىمستمرةحتسيناتإضفاءمتالتجارب

.ؤسساتاملمتويلخماطرإدارةجماليفحتقيقهأمكنماإىلنتعرضالصددهذاويف

:إدارة المخاطر العامة 

:2التايلالنحوعلىالعامةاملخاطرإدارةاستعراضيتم

التشغيلخماطرإلدارةوخططعامةسياساتبتطويريقومأناإلدارةجملسعلى:اإلدارةسوءمخاطرإدارة:أوال

عملإجراءاتقيامإىلحتتاجبدورهاوهذهوحتكم،ورصدفاعلةإدارةإىلحتتاجالعاملونمصدرهااليتفاملخاطر،

طوارئ،خططووضعللمسؤولياتالواضحالفصلهواإلدارةسوءخماطريفللتحكماملهمةالعناصرومنكافية،

اخلربةلنقصبالنسبةأماواستقالهلا،وسالمتهااملخاطرعنالتبليغنظمانسجاممنالتأكدهومهمآخروعنصر

إجيادوراءوالسعيخارجيةجهاتمعالفنيةاملعونةاتفاقياتوإبرامخربة،ذوأجنيببشريكاالستعانةمنبدفال

.احملليةللكوادرتدريببرامج

.48، ص سابق رجع محسين علي خربوش و عبد املعطي رضا أرشيد، 1
.www.ksu.Edu.sa،24/11/2017نادية يوسف عبد الوهاب صاحل الصاحل ، العاملية للتعليم و التدريب ،2
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تأمنيأوالعامليةالصادراتضمانبوكاالتاالستعانةطريقعنمبواجهتهاتكون:السياسيةالمخاطرإدارة:ثانيا

.السياسيةباملخاطرخاص

منتسهلاليتواإلجراءاتالنظمووضعوالتعليماتالقواننيبإصداروذلك:القانونيةالمخاطرإدارة:ثالثا

مراجعةيفواملشاركة،والشروطاألوراقاستوفتمىتوالرتاخيصاملوافقاتعلىواحلصولاملشروعاتإنشاء

والعموالتكالرشوةمشروعةغريبطرقاألموالابتزازلصيغوالتصديذلك،حكميفوماالقواننيمشروعات

اللتصدير،املوجهةاملشروعاتعلىالرتكيزويفضلوغريها،املشروعةغري وخاصةالسياساتبتغريتأثرياأقلكو

واحلصولاحلرة،املناطقيفمشاريعوإنشاءااإلخاللاحلكوماتتتجنباليتاألجلطويلةالتعاقداتظليف

.1الضرورةحاالتيفإالالتدخلبعدماحلكوميةاجلهاتمنتأكيدعلى

والرتكيزخارجيةجهاتمعاألجلطويلةتسويقعقودبإبرام:االقتصاديةاألوضاعتدهورمخاطرإدارة:رابعا

وإيداعالتمويلمنجلانبالغطاءلتوفريالدوليةالصادراتضمانبوكاالتواالستعانةالتصديرمشروعاتعلى

.2التمويلاتفاقياتيفعليهمنصوصلرتتيبوفقافيهاالتصرفيتمخارجيةحساباتيفاخلارجيالبيعإيرادات

.44طارق اهللا خان و حبيب أمحد ، إدارة املخاطر ، مرجع سابق ، ص  1
.154باسل احليين ، متويل املشروعات البرتولية يف الدول العربية ،مرجع سابق ،ص2
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األعمالمخاطرإدارة: ثالثا 

:1التاليةالنقاطيفإليهانتطرقفسوفاألعمالخماطرإدارةأما

سعرخماطرمنحتداليتواإلجراءاتالسياساتبوضوحبتحديدوذلك:الفائدةأسعارمخاطرإدارة:أوال

جتديدخاللومنالفائدة،سعرخماطرإدارةبقراراتالصلةذاتاملسؤولياترسمخاللمنوذلكالفائدة

يفاملتوفرةاالستثمارلفرصاألمثلاالستغاللخاللومناملخاطرهذهمنلالحتماءاملطلوبةواخلططاألدوات

وحتديدالفائدة،سعرخماطرإدارةعناملسؤوليةاللجانأواألشخاصتعينيجيبكماواملصريف،املايلالسوق

املتعلقةوللمهامللمسؤولياتالكايفالفصلأمهيةإىلالتنويهوجيببذلك،املرتبطةوالصالحياتاملسؤوليات

.عليهاوالسيطرةورصدهااملخاطربقياس

ويفسواء،حدعلىوالدائننياملستثمرينأمامكعائقيقفماوهو:الشرائيةالقوةانخفاضمخاطرإدارة:ثانيا

غطاءعلىواحلصول(الدينخدمةاحتياطياملبيعات،حصيلة)اخلارجيةاحلساباتإىلاللجوءيتممواجهتها

اوتأجيلاخلاماملادةسعرتثبيتوكذلكالعامليةالصادراتضمانوكاالتمنالتجاريةللمخاطر يفمدفوعا

.بالتزاماتهالوفاءعلىاملشروعقدرةعلىيزيدممااألسعاراخنفاضحالة

خارجيةجهاتمعاألجلطويلةتسويقاتفاقياتإبرامطريقعنعليهابالتغلب:السوقمخاطرإدارة:ثالثا

الهذايفشأنهلااليت .2والبيعلإلنتاجاألوىلالسنواتيفوهذا،ا

األجلطويلةاتفاقياتإبرامطريقعنوتتم:واإلدارةالتكنولوجياومخاطرالصناعيةالمخاطرإدارة:رابعا

خاللوتثبيتهاملتوقعةالنقديةالتدفقاتضوءعلىمناسبسعرعلىواالتفاقاخلام،باملادةاملشروعاتإلمداد

سداديفالتعثروحاالتتتوافقخلطةوفقااخلاماملوادمدفوعاتتأجيلعلىمقدمااالتفاقوكذلكالقرض،مدة

.www.tajeir.com ،24/11/2017-نايف الناصر ، ادارة املخاطر، 1
.44طارق اهللا خان و حبيب أمحد ، إدارة املخاطر ، مرجع سابق ، ص  2
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أوشراكةصورةيفسواءاألجنبيةاخلربةعلىباالعتمادواإلدارةالتكنولوجياخماطرمنالتخفيفوميكنالقروض،

لتحلاحمللية،الكوادرلتدريببرنامجوجودأمهيةعلىالتأكيدمعالفنيةواملعونةاإلدارةاتفاقياتإبرامطريقعن

االستثماريةالتكلفةزيادةخماطرختفيضعلىالعملجيبكمااملشروع،حياةخاللاألجنبيةالكوادرحملتدرجييا

بالنسبةاإلنشاءفرتةخاللاملسامهنيمنضماناتعلىالدائننيوحصولاخلربة،ذواملقاولاختيارعلىباحلرص

االستقرارومنهمعينة،الفرتاضاتوفقااملتوقعةالنقديةالتدفقاتحسابعلىالعملوجيبالتمويلهيكلملالئمة

لعمرأكربجماالتإعطاءمعاالفرتاضات،تلكظليفاالقتصاديةجدواهللمشروعحتققاليتاملديونيةنسبةعلى

.1أكربزمينجمالللمشروعيعطيمماالقرض

.47طارق اهللا خان و حبيب أمحد ، إدارة املخاطر ، مرجع سابق ، ص  1
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الثانيخالصة الفصل

مصدرأواألموالحبجماألمرتعلقسواءواإلسرتاتيجية،اهلامةالقراراتمناقتصادية،مؤسسةأليةالتمويليعترب

الستمراريةعنهغىنوالاملؤسسةيفواالستغاللالتجهيزعملييتمنكلعصبفالتمويلعليها،احلصول

يفالتمويلياملؤسسةخيارويتحددخارجي،هوماومنهاداخليهومافمنهاالتمويل،مصادروختتلفالنشاط،

وللتمويلإليه،اللجوءيتمالذياملصدرأواملالتكلفةأمههاعوامل،لعدةتبعاالتمويلمصدراختبارجمال

ا،متويلدفاملؤسسةعليهاحتصلاليتاألموالمنالتشكيلةتلكوهيأساليبه مجيعتتضمنأياستثمارا

مناألساسيفاهلدفاألجل،طويلةأومتوسطةأوقصريةأكانتسواءاخلصوم،جانبمنهايتكوناليتالعناصر

بينهامنواالختياراملفاضلةإمكانيةهومنهالكلاملميزةاخلصائصوحتديداملتاحةاألموالأنواععلىالتعرف

قيمةتعظيموهواملاليةلإلدارةاألساسياهلدفمعهيتحققالذيالتمويلياهليكلإىلوالوصولالشروطبأحسن

عليهاتعتمدالتمويلأدواتاالقتصادية،للمؤسساتبالنسبةهلاباملقابليوجدكلههذاجبانبولعل.املشروع

هلاملاالتمويليفكربىأمهيةذاتوهيوالبورصات،التأمنيوشركاتالبنوكهياألدواتوهذهاملؤسساتتلك

ميكنالواليتاملخاطرمنمطلقاخيلوالوالتمويلاملشروعات،يفوحتكمهاالضخمةاألموالجتميععلىقدرةمن

قرارحمدداتعلىآثارهاملعرفةقياسهاأمهيةبرزتمثومنكليةجتنبهاميكنالكماتام،بشكلاالتنبؤ

االهتماميقتصروملاألعمالوخماطرعامةخماطرجمموعتني،إىلبالتمويلاملرتبطاملخاطرقسمناولقداالستثمار،

الكتساباحملليةالكوادركتدريبمواجهتهايفالرشيدةالكيفيةيفالبحثمتبلفحسبباملخاطرالدرايةعلى

التسويقخماطرعلىللتغلبومستمردؤوببشكلوالعملاخلربة،نقصعلىللتغلبوالكافيةالالزمةاخلربة

.وغريهااالستثماريةالتكلفةزيادةوخماطراألسعارواخنفاضالسوقوتقلبات

سعياالباحثني،منالعديداهتمامنالتقدالتأكدوعدماملخاطرةظروفظليفاملشروعاتتقييمعمليةإن

.املتوقعاالقتصاديالعائدعلىآثارهامنللحدمنهم
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:تمهيد 

احلربايةمعكانفربوزه،الزمنمنطويلةفرتةمنذحاضرهوبلحديثا؛ليساالقتصاديةالتنميةموضوعإن

.االجتماعيةوالسياسيةواالقتصاديةالدراساتيفكبريةبأمهيةحيظىاملوضوعهذايزالوالالثانية؛العاملية

اوالواقع,طويالوقتاتتطلبفهيسهلةوتلقائيةليستاالقتصاديةالتنميةعمليةإن أسسعلىتقومالأ

التخطيطهذاعناملسؤولأنعلمااملتاحة؛املواردحلصرالنطاقواسعختطيطاكذلكتتطلببلفقط؛مادية

لذلكالتنميةعمليةيفاملاديةاإلمكاناتدورنتجاهلأنيعينالهذالكن، التنميةصانعباعتبارهاإلنسانهو

يتناولالذيالشاملالتخطيطأساسعلىاالقتصاديةمواردهاتنميةعنالبحثإىلتسعىاملتخلفةالبلدانجند

حولينصبالدولهذهفاهتمام، القطاعاتهذهمنويفالتوازنحتقيقيضمنوالوطيناالقتصادقطاعاتكافة

مننراهاسوفواليتاالقتصاديةالتنميةعمليةلتمويلالالزمةالتمويلمصادرعنالبحثخاللمناملواردتنويع

.االقتصاديةالتنميةمبوضوعإلملاملالفصلهذاخالل

اهرة،ظاالهذهفهميفتقدممناهلامةالعمليةالدراساتحققتهمماالرغموعلى توافقعنتسفرملفإ

أواالقتصاديةأواملؤسسيةالبيئةمستوىيفللفروقناراآلخربلدمنتتفاوتقدالعالقةهذه اآلراء،يفواسع

وأهمالتنميةمفهومتطورتتبعليتمالتنمية،علىالتعرفالفصلهذاخاللمنسنحاوللذلكاهليكلية،حىت

، و مسامهة كل التمويل املصريف و السوق املالية قياسهامؤشراتوكذاحمددامهاأهموتناولعنها،املعربةاجلوانب

:يتضمن هذا الفصلالتنمية االقتصادية يف اجلزائر ، يف

.االقتصاديةالتنميةحولأساسيات:المبحث األول

.متويل التنميةمسامهة القطاع املصريف يف :الثانيالمبحث

.مسامهة املوارد الداخلية و اخلارجية يف التمويل:الثالثالمبحث

.يف التمويلاملاليةالسوقمسامهة:الرابعالمبحث
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االقتصاديةالتنميةحولأساسيات:األولالمبحث 

ايةظاهرةاالقتصاديةالتنميةمشكلةأصبحتلقد ورجال االقتصادينياهتماموأخذتالثانيةالعامليةاحلربيف 

.والدويلاحملليالنطاقعلىاملتداولةالقضيةوأصبحتالعلميالبحث 

:االقتصاديةالتنميةحولعامةمفاهيم:أوال

و,التنمية االقتصاديةمفهومحتديدحولالباحثنيواملفكرينوللعلماءبالنسبةالنظروجهاتواآلراءتباينت

وللعلماءاختالف التخصصاتكذلكو,اإليديولوجيةوالفكريةالتوجهاتاختالفإىلاالتفاقصعوبةترجع

.حمددةواضحةبعباراتالنمو االقتصاديأوللتنميةدقيقوحمددتعريفوضعالصعبمنأصبححىتالباحثني

إىلمعهحيتاجالالذياحلدإىللدى اجلميعمفهوماأصبحقداالقتصاديالنمواصطالحأنيعتقدونفهم

:يليكماجاءت,التنميةطبيعةحتديدحاولتمتنوعةوعديدةتعاريفظهرتذلكرغم، و1دقيقتعريف

تمعيفوالوظيفيةاهليكليةالتغرياتمنسلسلةمنتتكونديناميكيةعملية توجيهيفللتدخلنتيجةوحتدثا

تمعرداأفمنالغالبيةرفاهيةمستوىلرفعوذلكللمجتمع،املتاحةاملواردونوعيةحجم زيادةطريقعنا

تمعطاقاتاستثماريفردهاأففاعلية .2األقصىاحلدإىلا

سنحاولرغم ذلكلكن,للتنميةموحدتعريفعلىالعلميالبحثرجالواالقتصاديوناملفكرونيتفقمل

.التعاريفهلذهمشرتكقاسمإجيادحماولنياجاءوااليتالتعاريفبعضإدراج

مستوياتورفعأفضلجديدةإنتاجيةأساليباستنباططريقعنللمجتمعتقدمهياالقتصاديةالتنميةإن

.3أفضلتنظيماتوخلقالبشريةوالطاقاتاملهاراتإمناءخاللمناإلنتاج

31ص, 1985 ,اجلزائر,اجلامعيةاملطبوعاتديوان,االقتصاديالتخطيطوالتنمية,حسنيعمر1
.18ص،2007 .القاهرة،العربية،النيلجمموعة،(املعاصرةاالجتاهات)البشريةاملواردوتنميةإدارةالنصر،أبوحممدمدحت2
.64ص2000،االسكندرية،اجلامعيةالدار،"وتطبيقيةنظريةدراسة"االقتصاديةالتنمية،ناصفعطية،اميانعجميةالعزيزعبدحممد3
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االتنميةاالقتصاديونعرف زمنيةخالل فرتةالزيادةهذهاضطرادواحلقيقيالقوميالدخلزيادةعملية" :بأ

معدلمنأكربالدخلمنويفالزيادةمعدلأي)السكانعددزيادةمنأكربالزيادةهذهتكونحبيثطويلة؛

1"الدولةيفاالقتصادهيكلةيفتغيريهناكحبيث(السكانعددزيادة

اآخرونعرفهابينما املاديةوالبشريةاإلمكانياتبنيللتنسيقورسومختطيطوفقتبذلاليتاملنظمةاجلهود" :بأ

أعلىومستويات,الفرديةالقومي والدخولللدخلأعلىمستوياتحتقيققصدمعني؛اجتماعيوسطيفاملتاحة

ممكنمستوىأعلىحتقيقإىلالوصولمثمنوكالتعليم والصحةاملختلفةنواحيهايفاالقتصاديةواحلياةللمعيشة

2"االجتماعيةالرفاهيةمن

اأيضااالقتصاديةالتنميةوتعرف دخلكذلكللدولة واحلقيقيالقوميالدخلخالهلايزدادتفاعليةعملية" :أ

القوميالدخلزيادةدف إىلإراديةعمليةهيالتنميةعمليةأنأي؛"3معينةزمنيةفرتةخاللاملتوسطالفرد

.طويلةزمنيةلفرتةالفرديوالعاماحلقيقي

مع(سنةاتفق عليها)معينةفرتةيفخدماتوسلعمنالقوميالناتجعلىتطرأاليتالزيادةهياالقتصاديةالتنمية

فيماإنشائهاينتظراليتأوالقائمة فعالاإلنتاجيةاملؤسساتيفتنظيميةوفنيةوتكنولوجيةتغرياتتوافروجوب

4.بعد

,االقتصاد القوميهيكلوبنيانتغيرييفتتّمثلمتعمدةتدابريوسياساتوإجراءاتهياالقتصاديةالتنمية

دف يستفيدحبيثالزمن؛ممتدة منفرتةعربواحلقيقيالفرددخلمتوسطيفودائمةسريعةزيادةحتقيقإىلو

.األفرادمنالعظمىالغالبيةمنها

119ص،1995األردن،عمان,للنشراملستقبلدار،العريبالوطنيفالتنميةأبعاد،بدرانأميةوشفيقحممدوحسنيمصطفى1
.120ص،مرجع نفسه2
.10-9صص, 1977 ,سوريادمشق,االقتصاديةالتنمية,الرحيمعبدبوداقجي3
.25ص 1969،القاهرةاالقتصادية،التنميةنظريةنامق،الدينصالح4
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يقتضيهذا االنتقالالتقدم،حالةإىلالتخلفحالةمناالنتقالمبقتضاهايتماليتالعمليةهياالقتصاديةالتنمية

يتماليتالعمليةتعترب.كما .االقتصاديواهليكلالبنيانيفواجلوهريةاجلذريةالتغرياتمنالعديدإحداث

1الذايتالنموحنواالنطالقمرحلةالقومياالقتصاددخولمبقتضاها

ااالقتصاديةالتنميةبارانبولاالقتصاديويعرف بالنسبةالسلع املاديةإنتاجيفاّلزمنمرعلىالزيادات" :بّأ

2"للفرد

إمناءخاللمناإلنتاج،مستوياتورفعأفضلجديدةإنتاجيةأساليباستنباططريقعنللمجتمعتقدم"

نصيبمتوسطزيادةحناولخالهلامناليتالعمليةوهي،3أفضلتنظيماتوخلقالبشريةوالطاقاتاملهارات

واستخدام.الفردإنتاجيةمتوسطرفعخاللمنوذلكحمددةزمنيةفرتةخاللالقوميالناتجإمجالمنالفرد

.4ةالفرت تلكخاللاإلنتاجلزيادةاملتاحةاملوارد

االقتصادية،التنمية حتقيقأساسهواخلاصالقطاعبأنيرىوالثاين،علىاألولالتعريفاستخداممايرحيبذ

امللكيةألن.االقتصاديةاحلريةاخلاص بإعطائهالقطاعتدعيمبضرورةتناديبرجوازيةنزعةذومايرأننقولوبذلك

وجهةحسب-ثانوياالدولةدوريبقىبينماالتنمية.إحداث يفالرئيسيالدورتلعباإلنتاجلوسائلاخلاصة

-نظرهم 5.

النمويفعاليةمعدالتتوافريتطلبالتنميةحتقيقأن:مايرتعريفعلى"Baldwin"بالدوينيضيف

.التقدمصورةتكملأخرىسياسيةواقتصاديةبقطاعات

كبريحدإىلترتبطاالقتصاديةالتنمية":يليكمااالقتصاديةالتنميةNURKSEنوركسيعرفكما

76ص،2003اإلسكندرية،جامعةالتجارة،؛كلية,(تطبيقيةونظريةدراسة)االقتصاديةالتنميةناصف،عطيةإميانوعجميةالعزيزعبدحممد1
.35ص, 1971بريوت،،للتنميةالسياسياالقتصادبليح،فؤادأمحدترمجة:بارانبول2
.ص،1ط،( 2005 )التطبيقية،البلقاءجامعةللنشر،الصفاءداراالقتصادية،التنميةيفدراساتمعروف،هوشيار3 1
.499،ص،2000اإلسكندرية،اجلامعة،شبابمؤسساتاالقتصاد،علمأسس،ابراهيم جنيباهللانعمة4
.8ص, 1979 ,اجلزائر,التنميةواالقتصاديالتخطيطيفدروس,العملحبوثوالعماليةللثقافةالعريباملعهد5
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."التارخييةوالعوارضالسياسيةوالظروفاالجتماعيةواالجتاهاتاإلنسانيةبالقدرات 1

اعلىتعريفهاميكن ،2كفءبشكلاملاليةاخلدماتتقدمييفونوعيةكميةحتسيناتحتقيقيفتتجسدعمليةأ

اعلىتعريفهاومت تكاليفختفيضخالهلامنتستطيعاليتاملاليونوالوسطاءاألسواقاملالية،األدواتأ

تعبئة، 3اخلمسالوظائفالستكمالاملاليةالنامأداءحتسنيمعيتوافقوالذياملعامالت،وتكاليفاملعلومات

وارد،املوختصيصاالستثماراتعناملعلوماتمجعاملخاطر،وإدارةوتنويعاملاليةاملعامالتتسهيلاملدخرات،

.)واخلدماتالسلعتبادلتسهيلالشركات،إدارةوتعزيزاملديرينرقابة

يعكسحيث،4واملقرتضنياملقرضنيبنيكفؤبشكلاملالرأستوزيعتسهيلعلىاملايلالناامقدرةحتسنيوهي

أنميكناليت)املالرأسأسواقاملصرفية،(ومؤسساتهاملايلالناامكفاءةيفوالتطوراتالتحسيناتاملفهومهذا

أسسأهمتعدواليتاملختلفةاالقتصاديةالقطاعاتبنيواألجنبيةاحملليةاملواردوتوزيعتعبئةكفاءةزيادةيفتسهم

.ومتطلباتهاالقتصاديالنموتسارع

اعلىاملاليةالتنميةتعرفوبالتايل واليتاملالية،األنامةأداءيفوالنوعيةالكميةالتحسيناتيعكسمفهومأ

وتنويعاملقدمةاملاليةاخلدماتلتحسنيالتنافسيةوالقدرةاالستقراربالكفاءة،املايلالنااميتميزعندماتتحقق

.املاليةاملؤسسات

5:"النمو فيقولوالتنميةبنيالتفريقإىلباإلضافةولنسكيبهجاءاالقتصاديةللتنميةشاملتعريفهناك

.11ص,املرجعنفسالعملحبوثوالعماليةللثقافةالعريباملعهد1
2 ESCWA, « Economic trend and impact banking sector lending be havoir and efficiency in selected
ESCWA member countries, NEW YORK , ISSUE N 1, 2005, p22.
3 Ross Levine, « Financial Development and Economic Growth-views and agenda- », Journal of
Economic Literature, Vol XXXV,1997 p5.
4 Benjamin Rosner, « The impact of financial development on poverty in developing countries », UCL
undergraduate journal of economic, Winter 2010, Vol 1, ISSUE 2, p1.

.13ص,املرجعنفسالعملحبوثوالعماليةللثقافةالعريباملعهد5
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مبعدلاخلدماتالسلع وإنتاجيفإمجالياازدياداأياالقتصادي،النموشيءكلٌ قبلتعيناالقتصاديةالتنمية

أنإالهلا،أساسيهووالتنمية االقتصاديةيفمنفردعنصرأهمهواالقتصاديفالنمو.السكانمنومنأسرع

."حتقيقهالضمانوحدهيكفياالقتصادية والللتنميةمتامامرادفاليسفإٌنهأساسياكانوإنالنمو

بأن والتنمية يظهرالنموبنيللفرقالطفيفالتوضيحواالقتصاديةللتنميةالشاملالتعريفهذاخاللمن

.االشرتاكيةتعينالتنميةبأنقولهعندخاصةاشرتاكيتوجهذوالكاتب

بالنســبة للمؤشــرات االقتصــادية تعــين التنميــة االقتصــادية قــدرة االقتصــاد القــومي علــى حتقيــق النمــو االقتصــادي أي 

التنميـة االقتصـادية كـذالك قـدرة االقتصـاد القـومي علـى يأحتقيق زيادة سنوية يف الناتج القومي اإلمجايل وهي تعـين 

1.السكاين ودالك باستبعاد اثر التضخمحتقيق معدالت منوا للدخل الفردي تفوق معدالت النمو

ــــا عمليــــة غايتهــــا اإلنســــان واعيــــة ومعقــــدة طويلــــة األمــــد شــــاملة وكاملــــة يف أبعادهــــا االقتصــــادية،  وتعــــرف التنميــــة أ

وتكامــل جهــود القطــاعني العـــام تضــافراالجتماعيــة، السياســية، التكنولوجيــة، الثقافيــة، اإلعالميــة والبيئيـــة وتشــرتط 

ا جزء أساسي من هذه التنميةواخلاص يف ظل  .تغطية إعالمية فعالة كو

:ويعرف املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي التنمية البشرية املستدامة على النحو التايل

م وفرصــهم وتــؤهلهم  التنميــة البشــرية املســتدامة هــي تنميــة ال تكتفــي بتولــد النمــو وحســب بــل تشــمل توزيــع خيــارا

مللمشاركة .2يف القرارات اليت تؤثر يف حيا

تمع فيها  ا تنمية الناس مـن اجـل النـاس بواسـطة النـاس (والتنمية تعتمد اعتمادا كبريا على مشاركة مجيع أفراد ا ) إ

فتنميـة النــاس معناهـا االســتثمار يف قــدرات البشـر ســواء يف التعلــيم او الصـحة او املهــارات حــىت ميكـنهم العمــل علــى 

.17ص،2000، دار حافظ للنشر والتوزيع ،التنمية االقتصادية ، األمنيعبد الوهاب 1
التنمية ورسالة اجلامعة يف االلف (مصطفى االسعدعن . 1997بريوت كانون الثاين ، مالمح التنمية البشرية ، برنامج هيئة األمم املتحدة اإلمنائي 2

.16-15ص،2000، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ) الثالث
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ج وخالق، والتنمية بواسطة الناس أي إعطاء كل فرد فرصة املشـاركة فيهـا وأكثـر أشـكال املشـاركة يف السـوق  حنو منت

كفاءة هو احلصول على عمالة منتجة ومأجورة ومن مث فإن اهلدف الرئيسي إلسـرتاتيجيات التنميـة البشـرية جيـب أن 

.1يتمثل يف توفري عمالة منتجة

بـأن التنميـة االقتصـادية هـي عمليـة يرتفـع مبوجبهـا الـدخل الـوطين احلقيقـي ) gerard maire(ويـرى جـريارد مـريي

خالل فرتة من الزمن أي لتحقق التنمية جيب ارتفاع الدخل الوطين مع استمرارية هذا االرتفـاع ومواصـلته لفـرتة زمنيـة 

.2طويلة 

زمنيــة طويلــة مصــحوبة باخنفـــاض يف أن التنميــة تعــين ارتفــاع الــدخل الفــردي لفــرتة(كمــا يعــرف مــايري التنميــة بقولــه 

3.مستوى الفقر وعدم املساواة

تطوير النشاطوتنميةحنومنصبايبقىاالقتصاديةالتنميةجوهرفإنالتعاريفاختلفتوتنوعتومهما

يكونالذيوالتعريف اآليتيفاالقتصاديةالتنميةمفهومحصرميكنناوبذلكاإلنتاجي،خاصةواالقتصادي

.السابقةالتعاريفجلميعاملشرتكالقاسممبثابة

اهليكلتغيري وتطويرإىلاهلادفةالدولةاتقوماليتالتدابريواإلجراءاتجمموعةهياالقتصاديةالتنمية"

وللفرداحلقيقيوالدخلاخلدمايتوالسلعياإلنتاجزيادةحيققمباالوطيناالقتصاديفاالجتماعيواالقتصادي

تمعأفرادغالبيةاستفادةمعطويلةزمنيةلفرتة .4ا

.24ص، سابق مرجع ،مصطفى األسعد1
.50ص1997دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،مقدمة يف اقتصاد التنمية ،امسا عيل شعباين 2
.50ص، املرجع نفسه3
.55،ص1983اجلزائر،اجلامعية،املطبوعاتديواناالقتصادي،التخلفالدوري،أمحدحممد4
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:نظريات التنمية االقتصادية :ثانيا 

القرنمخسينيات-الثانيةالعامليةاحلرببعدظهرتقدبالتنميةاملرتبطةالنظرياتمعظمأنبالذكراجلديرومن

كيفيةعلىجمملهايف-ركزتواليتالوطين،التحررحركاتوتعاظمالتخلفقضايازيدالتنتيجةالعشرين

الطريقمتهيددفالتنمية،سنتناول.1والتبعيةالتخلف،الفقر،:منوااألقلللدولاألساسيةاملشاكلمواجهة

البأنهاالعتباريفاألخذمعهذا.الشاملةاالقتصاديةالتنميةلتحقيقاملتبعةواألساليباملعاجلةالسياساتلوضع

وتطويعهاالنظرياتتلكاستيعاباألمريتطلبإمناالنامية،الدولعلىمباشرةالنظرياتتلكتطبيقاليومميكن

.الدولهذهصاحلخيدممبا

:)لويسآرثر(الهيكليةالتحوالتنظرية: - 2-1

يتماليتالكيفيةعلىتركزواليتاخلمسينات،يفظهرتاليتالتنميةنظرياتأشهرمناهليكليةالتحوالتنظرية

لتصبحواخلدماتالصناعةإىلةعالزار علىاحلاداالعتمادمنالفقريةالدولاقتصادياتحتويلبواسطتها

ا Arther Lewis "لويسآرثر"كان.الطلبوتغرياتتقلباتمواجهةعلىوقدرةمرونةأكثراقتصاديا

( 1915 – منالتحولأساسهللتنميةمنوذجاقدممنأولاالقتصاديفنوبلجائزةعلىاحلاصل(1991

خمططيلدىعاماقبوالالنظريةنالتوقد.ومنطقيمقصودبشكلالصناعةإىلةالزارعمنأواحلضرإىلالريف

.الستيناتأواخروحىتاخلمسيناتأوائليفالثالثالعامليفالتنميةسياسات

.فقرأكثرالشعبمنكتلةتصبحقدذلكومعينمو،أنللناتجاملمكنمن" :قائال"لويس"يشري

حتليلليسهواألساسيفاهتمامناولكنالناتج،وتوزيعالنموبنيالعالقةاالعتباريفنأخذأنعلينا

."2النموإمناالتوزيع

.60، ص .2010القاهرةوالتوزيع،للنشرالشروقدارالتنمية،علمإىلمدخل،عليوصاحل،مجالحالوة،1
2 Boyd, Derick ، W. Arthur Lewis’s Theory of Economic Growth: a Review with 50 Years of Foresight, 2007
Available at: http://ccmf-uwi.org/files/publications/misc/derick_boyd/TheoryofEconomicGrowth.pdf
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:)الثالثالعالمنظريات(األساسيةالحاجاتنظرية:- 2-2

عندخوهلمكسبعلىءراالفقمقدرةبزيادةالتنميةهدفحتقيقBasic Needsاألساسيةباحلاجاتيقصد

األساسيةاالحتياجاتمذهبولد.األساسيةاخلدماتمنإليهماملوجهزيادةوأيضاالقوميالدخلزيادةطريق

منزيدامتعددتبناهمث،1والتنميةللتمويلالدوليةاهليئاتيفالعاملنياالقتصادينيمنجمموعةيدعلى

حقوقيفتتمثلأساسيةعناصرأربعةحتقيقضرورةعلىالنظريةوتقوم.الثالثالعاملدولواقتصادييمفكري

:وهيعليها،احلصولالواجباملواطنني

موضمانءار قللفالدخلوكسبحتصيلفرصإتاحة1 .العملعلىقدر -

.العام-النقلووسائلالصحيللصرفونظامالنقيةالشربمياهمنءاللفقر العامةاخلدماتتوصيل2

علىاحلصول-منءاالفقر ومتكنيوصحة،وتعليمومسكنوملبسمأكلمناألساسيةواخلدماتالسلعتوفري3

.منهااألدىناحلد

مإشباعبكيفيةاملتعلقةتاراالقر اختاذيفءراالفقكراإش4 .األساسيةاحتياجا

لتحقيقالالزمةاملواردتعبئةميكناالقتصاديةالسياسةناحيةفمن،اوفكرياسياسياتأييدالفكرهذايلقى

متصلةأخرىألهدافتاإجناز األساسيةاالحتياجاتحتقيقيتضمنأخرىناحيةومنملموسة،واضحةأهداف

االحتياجاتمنهجإن:"سرتيتني"يقول.ذلكوغريوالثقايفالصحيالوعيوزيادةاالجتماعيةكالعدالةومتداخلة

ألنه:وثانياالعتناقه،تربيرأوحجةإىلحيتاجفالذاته،حديفغايةألنه:أوالزوايا،ثالثةمنمرغوباألساسية

معدلختفيضإىليؤديألنه:وثالثاوالرفاهية،اإلنتاجيةمنمزيدلتحقيقوجتهيزهاالبشريةاملواردلتعبئةأسلوب

s World ’The Internationalالدوليةالعململنظمةالعاملي)التوظيف(العمالةمؤمترقبلمن"األساسيةاالحتياجات"بنهجأخذ1
Labour OrganizationEmployment Conferenceتلبية(1976)العامليالتوظيفمؤمتراقرتحمثم،1976عام

.والدوليةالوطنيةاإلمنائيةللسياساترئيسيكهدفاألساسيةاالحتياجات
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ومن)ةأللمر خاصةالتعليممستوياتوارتفاعالفقرية،األسرأطفالمنالوفياتمعدلالخنفاض(السكاينالنمو

تمعاتتلكيفاملعيشةلرفعالالزمةاملواردتوفريمث .1ا

:الجديدالعالميالرأسماليللنظامالتبعيةنظرية: - 2-3

النظاميفالثالثالعاملتاقتصادياإلدماجنتيجةالتحديدوجهعلىهيالتخلفحالة"أنالتبعيةنظريةترى

دولالنظريةهلذهوفقاالناميةالدولوتعترب."2الشماليةوأمريكاالغربدولعليهيمنالذيالعامليمسايلأالر 

اأصبحتحيثولدويل،ااحمللياملستوينيعلىجامدةوسياسيةاقتصاديةمؤسساتلتنظيمأسرية اقتصاديا

السبعيناتخاللالدوليةللتبعيةاملفسرةوالنماذجالنظرياتحظيتوقد.املتقدمللعاملاقتصاديةبتبعيةحمكومة

الناميةالدولأصابتاليتاألملخليباتنتيجةذلككان.3الثالثالعاملمفكريقبلمنخاصةكبري،بتأييد

امن التغلغلعلىالنظريةهذهركزتخاصةوبصفة.مالئمةغريتنمويةومناذجنظرياتلتطبيقاملستمرةحماوال

الظروفخاللمنالتخلفأوضاعتفسريعلىفقامتالالتينية،أمريكيالدولالسياسياالقتصاديفاألجنيب

إىلتشريأحياناالتبعيةفإنLeys "ليز"يرىوكما.4الدولهذهيفالدوليةبالسياساتوتأثرهااالقتصادية

.5والنمواالجتماعيةالتشكيالتيفتاوالتغري للقواننيالذاتيةبالطبيعةالتمتععدميفالتخلفمؤشراتنفس

والذيأمجع،العاملنطاقعلىالتبادلوعالقاتصالتمنبنسقمسايلأالر النظامFrank "نكافر "ويشبه

قريةأبعديففالحأفقرأنويضيف.التخلفتطورعلىذاتهالوقتيفيدللكماواالستغالل،باالحتكاريتسم

"سانكل"يضيفوكذلك.6املتقدمةالصناعيةالدولمسالييأر بأكربوثيقاارتباطايرتبطاملتخلفةالدوليف

1 Streeten, Paul (), Development Perspectives, The MacMillan Press Ltd، 1981 ،p 325.
2 Randall, Vicky and Theobald, Robin (1985), Political Change and Underdevelopment: A Critical Introduction
to Third World Polices, Duke University Press.

.76، ص 1980،الكويتالقومي،اإلمناءمركزوالتنمية،التخلفأنطونيوس ، اقتصادياتكرم 3
4 Chilcote, Ronald (1974), Dependency: A Critical Synthesis of Literature, Latin American Perspectives, 1 (1):
4-29
5 Leys, Colin (1977), Underdevelopment and Dependency: Critical Notes, Journal of Contemporary Asia, 7 (1):
92-107.
6 Frank, Andre Gunder (1969), Laten America: Underdevelopment of Revolution: Essays on the Development of
Underdevelopment and the Immediate Enemy, Monthly Review Press.
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Sunkelاالقتصاديةاألوضاعوأنمسايل،أالر للنظامالتارخييالتطورمعمتالزمتانظاهرتانوالتخلفالتقدمأن

تبعيةوأنكما.1مسايلأالر للعاملالدوليةالعالقاتونظامالسياسيةالظروفحتكمهاإمناالالتينيةأمريكالدول

منوأيأنعلىالنظريةوتؤكد.املتكافئغريالتجاريوبالتبادلباالستعمارتارخيياتفسرإمناعامةاجلنوبدول

والالذايتالنمومقوماتميتلكالتابع،منوإالهوماالسائدةالدوليةالعالقاتظليفالناميةالدولحتققه

.2االستدامة

:هيرئيسية)تار اتي(مناذجثالثةعلىالتبعيةنظريةأفكاروتنطوي

- اجلديدلالستعمارالتبعيةمنوذج1

- للتنمية)الكاذب(اخلاطئاملفهوممنوذج2

- .التنمويةالثنائيةفرضية3

:المعاكسةالنيوكالسيكيةالنظرية: - 2-4

حكومات-صعودمعمنااتز الثمانينياتيفالثالثالعاملولدعلىضغوطهامنالغربيةاحلكوماتشددت

سياساتتطبيق-علىوحثها3الغربيةوأملانياكندا،بريطانيا،املتحدة،الوالياتمنكليفاحملافظنيحزب

الثورة"أواملعاكسةالنيوكالسيكةالنظريةفظهرتاملتقدم،العامليفتطبيقهامتاليتلتلكمماثلةاقتصادية

"املعاكسةالنيوكالسيكية The Neoclassical Counterrevolution4،علىاستندتواليت

الرشيدة،التوقعاتنظرياتعلىاستنادهاعلىفضالهذا.العرضجانبعلىاملرتكزةالكلياالقتصادسياسات

للقطاعملكيتهاوحتويلاألخريهذامشروعاتتصفيةمعالعام،القطاعدوروتقليصاخلاصالقطاعدوروتدعيم

1 Sunkel, Oxvaldo (2007), National development policy and external dependence in Latin America, The Journal
of Development Studies, 6 (1): 23-48.

.79سابق، ص مرجعأنطونيوس،كرم 2
"كولهلموت"األملايناملستشار،"مولروينبريان"الكنديالوزراءرئيس،"تاتشرمرجريت"بريطانياوزراءرئيسة،"رجينرونالد"األمريكيالرئيس3

.الياباينالليربايلالدميقراطياحلزبوزراءرؤساءمنوسلسلة
4 Nafziger, Wayne (2006), Economic Development, 4th Edition, Cambridge University Press
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سواءالثالث،العامللدولاملقدمةاخلارجيةاملساعداترمجابعلىالعامليةالضغوطانعكستوقد.1اخلاص

أنصارعليهايسيطراليتالدوليةواملؤسساتاملنظماتسياساتأوالثنائية،االتفاقياتخاللمناملقدمةتلك

البنكويشري.)العامليفماليتنيمؤسستنيأهم(الدويلالنقدوصندوقالدويلكالبنكالنيوكالسيكياملذهب

وإندونيسياوتايالندوماليزياكونغوهونغوسنغافورةوتايواناجلنوبيةكورياإىلالدويلالنقدوصندوقالدويل

.2األسعاروآلياتاحلرةالسوقلنهجمثلىكأمثلة

"باورتوماسبيرت"أبرزهمومنالنيوكالسيكيونعلماءيؤكد Peter Thomas Bauer( 1915

Harry Johnson "جونسونهاري"،2002) ( 1923 – Béla Balssa "باالسابيال"و(1977

( 1928 – لعوامل-ينشأأنبالضرورةليسالسليبأوالبطيءوالنمواالقتصاديالتخلفأن(1991

ضعفيفتتمثلداخليةلعواملاألوىلوبالدرجةيرجعإمناالدويل،العملوتقسيمالعامليالنظامشكلهاخارجية

األقلللدولاالقتصاديالنشاطيفاملفرطاحلكوميالتدخلاخلاطئة،التسعرييةالسياساتبسبباملواردختصيص

.اإلداريالفسادوتفشيالعامالقطاعملشروعاتاالقتصادياألداءمستوىتديناالقتصادية،احلوافزانعداممنوا،

:أمههامناألمورمنالعديدتتطلبإمنااالقتصاديوالنموالكفاءةوزيادةحتفيزبأنجيادلونوهم

1 .التنافسيةاحلرةاألسواقتشجيع-

2 .العامةاملؤسساتخصخصة-

3 .احلرةالدوليةوالتجارةتالصادرادعم-

4 .الصرفوأسعارالتجارةحترير-

5 .األجنيباالستثمارأماماحلواجززلةاإ-

6 .احملليةتااملدخر تعبئة-

.79سابق، ص مرجعأنطونيوس،كرم 1
2 Nafziger (2006), Op.cit.
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7 .النقديوالتوسعاحلكومياإلنفاقمناحلد-

8 .األساسيةوالسلعواملوارداملاليةاألسواقيفاألسعارتشوهاتزلةاإ-

مراحل التنمية االقتصادية -3

ميكن أن نلخص مراحل التنمية االقتصادية يف أربع املراحل التالية وقبل ذالك جتدر اإلشارة إىل انـه ال توجـد سياسـة 

اقتصــادية تصــلح جلميــع األقطــار لكــن توجــد عالقــة بــني مراحــل التنميــة الــيت وصــلت أليهــا بعــض األقطــار والبــد مــن 

كذالك إىل أن هذه املراحل األربعـة مـا هـي إال منـوذج عـام لعمليـة التنميـة حيـث ميكـن أن يتخلـى عـن بعـض اإلشارة  

هذه العوامل يف أي قطر معني إال أن اخلطـوط العريضـة هلـذه العمليـة تكـاد تنطبـق علـى مجيـع األقطـار والـيت تـنعكس 

.حلة من مراحل التنمية االقتصاديةعلى ضرورة االستغالل االمثل للموارد الطبيعية والبشرية يف كل مر 

بضرورة الشروع بإقامة اهلياكل وتوفري املهارات الفنيـة األساسـية لـذالك ال بـد تتميز:المرحلة األولى-3-1

من الرتكيز يف هذه املرحلة على إعداد الكوادر الفنيـة وإقامـة اهلياكـل االقتصـادية والتنظيمـات االجتماعيـة والسياسـية 

.اقتصادي موجه حنو حتقيق التنمية السريعةضمن إطار

ــــة-3-2 ــــة الثاني ــــادة تركــــز:المرحل املــــال االجتمــــاعي واالســــتثمار يف إنشــــاء الطــــرق واملواصــــالت رأسعلــــى زي

وقــد يتطلــب حتقيــق ذالــك االســتعانة بــالقروض . اخل...ومشــروعات الــري والســدود وحمطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة

.ظمات الدولية أو باالتفاقيات مع بعض األقطاراألجنبية سواء من املن

بتبين برامج معينة للتصنيع وتطوير القطاع الزراعي وقد جتد معظـم األقطـار الناميـة تتميز:المرحلة الثالثة-3-3

نفسها عاجزة عن توفري العمالت الصعبة الالزمة لتمويل هذه الربامج ممـا حيـتم عليهـا ضـرورة تعبئـة مواردهـا الداخليـة 

.حصول على العمالت الصعبةحنو االستثمارات خاصة يف الصناعات التصديرية اليت تعترب املصدر األساسي لل
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بزيــادة الصــادرات احملليــة بصــورة كبــرية حبيــث يــتم االعتمــاد بدرجــة كبــرية علــى تتميــز:المرحلــة الرابعــة-3-4

.إيرادات التصدير يف مواجهة متطلبات التنمية ومتويل نسبة كبرية من االسترياد على أسس جتارية

راحل نالحـظ أن املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة هلـا دور يف هـذه املراحـل ومن خالل املالحظة العامة هلذه امل

.بصفة مباشرة أو غري مباشرة

المبادئ األساسية لتحقيق التنمية االقتصادية-4

أن املطلع على النظريات والسياسات اخلاصة بالتنمية ال جيد نظرية أو مبدأ واحد معتمد يصلح جلميـع أقطـار العـامل 

بعض املبادئ والسياسات اليت ميكن إن تعترب كنموذج معرب عن هذه النظريات وكما نالحـظ إن هنـاك إال انه توجد 

نظريــــات تعتمــــد علــــى العلــــوم االجتماعيــــة األخــــرى باإلضــــافة إىل علــــم االقتصــــاد ذالــــك إن التنميــــة جماهلــــا يتعــــدى 

.اخل...االقتصاد ليشمل اجلانب االجتماعي و الثقايف والسياسي

:هذه املبادئ يف النقاط التاليةوميكن أن جنمل

.           الثروة الزراعية-

.الضغط السكاين -

.املفاضلة بني املشروعات اليت تعتمد على العمل وتلك اليت تعتمد على رأس املال-

.املفاضلة بني املشروعات الصغرية والكبرية -

.ادياالستثمار يف رأس املال امل-

.االستثمار يف رأس املال البشري-
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تنوع الصادرات-

.املفاضلة بني الربح اخلاص االجتماعي -

.االقتصاديةالتنميةنماذج:ثالثا

وخلفياتهالسياسيةوفلسفتهاخلاصةمبناظرههلاينظرفكلالتنميةيفوالكتاباالقتصادينيبنيفيمااختالفاتتربز

تواجهاليتواملعوقاتومستلزماتهأبعادهوتعددتمضامينهوتوسعتالزمنعربالتنميةمفهومتطورولقدالفكرية

.االقتصاديةالتنمية

:واألبعاداالجتماعيةواألبعادالسياسيةاألبعادبينهاومنمعينةأبعادعدةعلىتنطوياالقتصاديةالتنميةإن

:1يليفيمااألبعادهذهنوجزوسوفواحلضاريةاملادية

للتنميةالماديالبعد:-3-1

مسات التخلفمنالتخلصخاللمنتتحققالتنميةفان،للتخلفنقيضهيالتنميةأنعلىالبعدهذايستند

تتحققالعمليات لكيمنحتقيقإىلحتتاجاملتخلفةفالبلدان،املتقدمةالبلدانيفالسائدةاخلصائصواكتساب

عملية،اإلنتاج السلعيسيادة،للعملاالجتماعيالتقسيمتطوير،الرأمسايلالرتاكمحتقيقيفوتتمثلالتنمية

.القوميةالسوقتكوين

للتنميةاالجتماعيالبعد:-3-2

عملية التحولوهووالتحديثالتنميةبنياملرادفةيفتتمثلاألوىلللمسألةبالنسبةأمرانالتنميةتوسيععلىترتب

باالنتشارحتقيق التنميةيففتتمثلالثانيةاملسألة،أماوالسياسيةواالقتصاديةاالجتماعيةاألنظمةمناألمناطحنو

.132-131ص،ص2007،األوىلالطبعة،للنشروائلدار،"وموضوعاتوسياساتنظريات"االقتصادية،التنميةالقريشيمدحت1
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االجتماعيوجوانب البعدالقائمةاألنظمةيفوالتغرياتوالقيمواملهاراتاملالورأسالتكنولوجياخاللومن

.القوميةواملؤسساتالسكانواجتاهاتاالجتماعيةاهلياكليفتغرياتيففتتمثلللتنمية

للتنميةالسياسيالبعد:-3-3

علىوقد فرضاملباشرةاالستعماريةالتبعيةجانبإىلاالقتصاديةالتبعيةمنالتحررللتنميةالسياسيالبعديتضمن

.والتكنولوجيااملالرأسمناألجنبيةباملصادراالستعانةالناميةالبلدان

للتنميةالدوليالبعد:-3-4

الالدويلوالتعاونالتنميةفكرةإن تمععلىنفسهافرضتقديف هذا ا علىالتعاونتبينإىلوقادتالدويلا

الدويلالنقدوصندوقالدويلكالبنكالدوليةاهليئاتظهورواىلالدويلاملستوى

للتنميةالحضاريالبعد:-3-5

بأنالبعضويعتربجديدةحضارةمولدإىلويقضياحلياةجوانبكليشملواسعمفهومالتنميةمفهومإن

ضةمبثابةالتنمية بناءعمليةهيبلوتكنولوجيةاقتصاديةعمليةجمردليستفالتنمية،حضاريةمشروع 

تمعات شخصيتهافيهتؤكدحضاري .اإلنسانية وهويتهاا

.االقتصاديةالتنميةمستلزمات-4

طرف منسواءلتحقيقهاتوضعاليتالضروريةواملستلزماتالشروطمنالعديدتتطلباالقتصاديةإن التنمية

:1املستلزماتهذهومنالتنميةقضايايفاملختصةاهليئاتطرفمنأواحلكوماتطرفمنأواألفراد

المالرأستراكم-4-1

حبيث يتماحلقيقيةاملدخراتمنمناسبحجمتوفرتستلزماليتاالستثمارعمليةخاللمنالرتاكمحتقيقيتم

البىنوهناك استثمارات،االستهالكجماالتحنوتوجيههامنبدالاالستثمارألغراضاملواردتوفريخالهلامن

.134135صص،ذكرهسيقمرجع،القريشيمدحت1
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احلصول"والتطويرهة للبحثاملوجالنفقاتوأيضاواخلدماتالسلعإنتاجعلىالبلدطاقةمنتعززاليتالتحتية

تمعالفردجتعلاالجتماعية اليتالنفقاتوكذلكالعملإنتاجيةحتسنييفتساهماليت"املعرفةعلى ككلوا

.إنتاجيةأكثر

البشريةالموارد--4-2

اإلنتاجية وهلذاالعمليةأساسمتثلاليتواألفكارواملعرفةواملهاراتوالقدراتاملواهبمصدرالبشرياملورديعد

،الوقتيف نفسوسيلتهاوهوالتنميةغايةهواإلنسانأنحيث،التنميةعمليةيفمهمادوراالبشرياملوردفان

موعةتضماليت"العملعرض"جمموعةهياألوىلجمموعتنيبنيالبشريةاملواردوتتوزع الثانيةأعداد العاملني و ا

موعةبيرتشوممنحالوظائفومسرييوالقادةاملديريةتضمواليت"اإلداريةالقدرات"جمموعةهي دوراهلذه ا

إلنتاجاجلديدةوالطرقاجلديدةلتحقيق  الوسائلالفرصيدركالذيهواملنظمأنيرىإذالتنميةلتحقيقكبريا

.اهلدفإىلللوصولريةكبخماطراملنظم يتحملفانالنشاطاتهذهكلويفوتطويرهاجديدةمنتجات

الطبيعيةالموارد-4-3

اتعرف للتنميةقاعدةتوفرالطبيعية،فاملواردالطبيعيةاألرضهباتمتثلاليتاألصليةالعناصراملوارد الطبيعية بأ

ذلككانالبلد كلمايفالطبيعيةاملواردزادتوكلما،مناسببشكلاستغالهلامتإذااألوىلمراحلهايفخصوصا

اليتاليابانذلكالتنمية ومثالعلىقيداتعتربالالطبيعيةاملواردأنإال،املتطورالنموعلىمساعداوعامالحافزا

.املواردهذهعلىتوفرهاعدمظليفرائدةتنميةحتقق

التكنولوجيا–4-4

ال تزال يفاليتوالدولتنميتهاحققتاليتالدولبنيالفارقالعنصرفهيالتنميةعمليةحمركالتكنولوجياتعترب

اليت إىلالعلميةاملعرفةتعتربكما،املتقدمةالدولمزايامنميزةالتكنولوجيفالتقدم،متخلفةأوالنموطور

تمعقدرةمنترفعاليتالعلميةالنظريةوعلىالتجارب اإلنتاجيةتستندالعملياتأداءأساليبتطورعلىا
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وتغيريتقدميتطلب حصولاالقتصاديةالتنميةحتققفانوعليه،للمجتمعأفضلجديدةأساليبإىلوالتواصل

الثورةمنذالتكنولوجيتركز التطور،وقدأفضلبشكلوتشغيلهااإلنتاجيةالطاقاتتوسعأجلمنالتكنولوجيا

الدخلومنهاإلنتاجمستوىرفععلى دفحصوهلامنالناميةالدولوبدأتالدولمنقليلعدديفالصناعية

موقفيبنيفرقهناكأنإالاملعيشياحلديثة واملستوىالتكنولوجياالكتسابمساعيهاتبذلالسياسياستقالهلا

املوقفأما"املتقدمةالدولمزايا"والتحكمالزيادة واالستقالليةيولداألولفاملوقفواستريادهاتكنولوجيإنتاج

. "املتخلفةالدولمزايا"أشكاهلا بكلالتبعيةحيتمهوالعكسفعلىالثاين

:1منهاالتنمويةباخلططتتعلقمستلزماتوللتنمية

حيث الوطيناالقتصاديفالقصوىاألولويةذاتاملتطلباتحيددبشكلللتنميةأهدافتوضعأنجيب.1

.غريهاقبلاألولوياتهذهتنفيذيتم

فعالبشكلاملتاحةالنتاجعناصركافةاستغاللعلىيعملبشكلاألهدافتصاغأنجيب.2

أغراض الجنازالطاقاتوغريهاواإلداريةوالتنميةالبشريةالطاقاتمناملطلوباملستوىحيددأنجيب.3

.االقتصاديةالتنمية

مع يتماشىالوضعيفالتنميةخططتكونالحىتالدولةيفاملتوفرةاإلنتاجيةالعناصرمعرفة.4

.اإلمكانيات املتاحة

.البعضبعضهامعاالقتصاديةالقطاعاتيفالتنمويةاخلططأهدافتتعارضأالجيب.5

تتعلق خبلقاليت"الدولةإعانات،حرةأسواق"االقتصاديةالتسهيالتتوفرضرورةالتنميةلتحقيقيشرتطكما

البيئة املناسبةتوفروضرورة،واالستهالكوالتبادلاإلنتاجألغراضاالقتصاديةاملواردالستغالللألفرادالفرص

وتوفريأساسيات احلياةمنوغريهاوالتعليمبالصحةاملتعلقةكالرتتيباتحبريةاالقتصاديةنشاطاتهوليمارسللفرد

2010،األوىلالطبعة،األردن،والتوزيعللنشرالزمانجليسدار،-العوائق–الواقع–العريبالعامليفاالقتصاديةالتنمية،الشرفاتجدوععلي1
11.،ص
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األمرأخرىمن جهةاحلكوماتوبنيوبينهمجهةمنبينهممايفاألفرادبنيالثقةتعززاليتالشفافيةضمانات

.1والسالمةاإلفصاحضمانأساسعلىاألفرادبنيالتعامليفاحلريةيضمنالذي

فيما خيصالثالثةاأللفيةإعالنخاللمنللتنميةأهدافمثانيةحتديدمتاالقتصاديةالتنميةمستلزماتوضمن

:2هياألهدافوهذه2000عاماملتحدةاألممتبنتهالذياالقتصاديةالتنميةموضوع

االستقرار والطمأنينةمندرجةتوفريذلكويشملاالقتصاديةالقطاعاتلتنميةاملالئمةالعامةالظروفتوفري-أ

.االقتصاديةاألنشطةخمتلفيفاالستثمارلتشجيع

مرغوبة  غرياقتصاديةحاالتإىلتؤديقداليتوالنقديةمنهااملاليةاالقتصاديةالسياساتعناالبتعاد-ب

.التضخمأواالقتصاديكالركود

.املداخيلتوزيعيفالالمساواةمنواحلداالجتماعيةالعدالةمنقدرحتقيق-ج

مماهذه األنشطةيفاملتدربنيلدىاملهاراتمنقدرلتحقيقاالقتصاديةاألنشطةيفالتدريببرامجيفالتوسع-د

.االقتصاديةالتنميةبرنامجيفالفعالةللمسامهةيؤهلهم

.اإلمكانياتهذهاستخداممناملتوقعةالعوائدوحصراالقتصاديةالتنميةإمكانياتحصر-ه

هذه خدمةيفاإلنتاجصرعناكافةوتوظيفاالقتصادجماالتخمتلفيفطموحةاستثماريةبرامجتنفيذ-و

.الربامج

االقتصادية الشاملةالتنميةلتحقيقوصوالاالقتصادأنشطةتسريعيفوإتباعهاالفعالةاألساليبلتوفريالسعي-ي

يفاملواطنني والعدالةمعيشةمستوىورفعالقوميالدخلزيادةيفاملتمثلةالقوميةاالقتصاديةاألهدافحتقيق-ن

.الشاملةاالقتصاديةالتنميةأهدافمنذلكوغريالدخلتوزيع

،األوىلالطبعة،األردن،والطباعةوالتوزيعللنشراملسريةدار،االقتصاديةوالتنميةالتخطيط،الواديحسني،حممودالعسافعارفأمحد1
.39ص.2011

.12ص،ذكرهسبقمرجع،الشرفاتجدوععلي2
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.االقتصاديةالتنميةعقبات:رابعا

منختتلفوهيالناميةالدولتواجهاليتاالقتصاديةوغرياالقتصاديةالعقباتمنجمموعةالتخلفمساتتعترب

:1هيرئيسيةأقسامثالثإىلالعقباتتقسيموميكن،بينهامشرتكأدىنحديوجدكانوانجمتمع آلخر

االقتصاديةالعقبات-1

يفاخنفاضايسببمماالدخلمستوىاخنفاضأمههامنعديدةاقتصاديةعقباتمنالناميةالدولغالبيةتعاين

اإلنتاجيةاخنفاضينعكسأنالطبيعيومنالعاملالفردإنتاجيةمستوىيفاخنفاضبدورهبسببمستوى الصحة

مستوىتدين،املتبعةاإلنتاجأساليبختلقاإلنتاجيةاخنفاضأسبابمنويعمق،مستوى الدخلعلى

.اإلنتاجيةالقطاعاتبنيالعملقوةوسوء توزيعاملستخدمةالتكنولوجية

الدولمثلناميةدولوهناكالتنميةلعمليةالالزماملالرأستكوينقلةمنعامبشكلالناميةالدولأنومعروفا

وجودإىليعودوالسببالتنميةلعمليةالالزماملالرأسقلةوهياملشكلةهذهمنتعاينالالعربية النفطية

الدولهذهتقفأنيعينالهذالكناملشاكلبعضيفاألخرىالناميةالدولبعضمعرغمالنفطيةالعائدات

ة أمامالدولهذهأنالنامية األرضباطنيفكبريةخبرياتتتميزالناميةفالدول،تعانيهااليتاملشاكلمتشا

منالناميةالدولاقرتضتلووحىتصحيحااستغالالاملواردهذهولو استغلتالبشريةاملواردمستوىعلىوحىت

املوارداستغاللبالفعلمتإذاالقروضفواتريتسددأنالتنمية فباستطاعتهاعمليةلتمويلالدوليةاملنظماتبعض

م ،معمبلداخدمةيفالقرار السياسيمتخذووتكاليفصحيحااستغالالاملتاحة املتقدمةفالدولشعو

استخدمت إذاأفضلوضعويفغنيةتصبحأنباستطاعتهاالناميةوالدولتقدمتلكنهاقبلمنفقريةكانت

.التنميةلعمليةالسليمالتخطيطج

-59.صص،1993،األوىلالطبعة،عمان،الكرملدار،االقتصاديوالتخطيطالتنميةيفمقدمة،عريقاتحممدحريب1 58
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والفكريةواالجتماعيةالسياسيةالعقبات-2

معظميفموجودهوكماالسياسياالستقرارتوافرعدمألنالتنميةعمليةيفقوياعامالالسياسيالعامليعترب

التنمويةاالقتصاديةالقراراتاختاذفيتطلبالتنميةعمليةأمامعائقايشكلالعربيةالدولبعضويفالدول النامية

تمعلتغريجبدتعملأنتستطيعلكيالدوليفعميقةتغرياتتؤدي إلحداثاليت منواخلروجاألفضلحنوا

التنميةكانتوملاكافيةملدةحتتاجوإمناقصريوقتيفحلهاميكنالاملشاكلألنونظرا،تدرجييااملشاكل

تمعاتيفشاملتغريبالضرورة إىل إحداثتؤدياحلقيقية .صنعهايفمعهاشاركتاليتا

والتنظيميةالتكنولوجيةالعقبات-3

النموحتقيقأجلمناملسؤولياتلتحملعاليةلكفاءةوحىتحكوميجهازإىلدولةأييفالتنميةعمليةحتتاج

بعضيفاخلاصالقطاعدورننسىالوأيضاالتنميةعجلةحتريكيفرئيسيادورايلعباحلكومياجلهاز،املنشود

االت االقتصادية .األمامإىلالتنميةعمليةدفعيفواالجتماعيةا

تمع ،وسعادةرفاهيةأجلمناخلاصوالقطاعالعامالقطاعبنيضروريوالتنسيقفالتعاون مشروعاتهناكا

ا وبعضاخلاصالقطاعيستطيعالمكلفة للقطاعالعامالقطاعقبلمنإعطاؤهاميكناملشروعاتالقيام 

والروتنياملعقدةاإلداريةاألساليبإتباععناالبتعادمنالبداألمامإىلالتنميةعجلةدفعأجلومناخلاص

االت تعتربشىتيفاحملسوبياتوالطائفية ووالعشائريةوالبريوقراطية ضرورياإلداريوالتطويرالتنميةعوائقمنا

علىوالرتكيزالتكثيفمعاإلدارياجلهازيفالتكنولوجيالنقلبالنسبةدولةكليناسبمباالتقدمبركبواللحاق

التنميةعمليةعنمسؤولنيالقطاعنيألنسويااخلاصوالقطاعاحلكومياجلهازلرفع مستوىالتدريبيةالدورات

تمعيتجزأالجزءاخلاصوالقطاعاحلكوميالقطاعيفاألفراد العاملنيألنالدولةيفاإلدارية .من ا

نقل ألنالدولوظروفطبيعةمعيتناسبمباأيمعقدةوليستبسيطةالتكنولوجيانقلإىلالناميةالدولحتتاج

نوع عنالناميةالدولالحتياجاتكافيةدراسةبأيالقيامدوناملتقدمةالدوليفاملستخدمةاحلديثةالتكنولوجيا
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نقل حالةيفأنكماالتنميةعمليةأمامكبريةعقبةيعترببلالدولهذهيفالتنميةمشكالتحيللنالتكنولوجيا

.الدولهذهوظروفطبيعةمعيتناسبمباالناميةللدولالتكنولوجيانوع منأي

:تمويل التنميةفي المصرفيالقطاعمساهمة :الثانيالمبحث

التنميةمتويلاألساسي يفاملصدريعتربالذياٌحمللي،املصريفاجلهازطريقعنيتمالذيتمويلالذلكبهيقصد

.الوطنيةاالقتصادية

.الديناجلزائري باقتصاداالقتصادمسيهلذا.املصريفبالٌتمويلحمدودةاجلزائربينهامنوالٌناميةالبلدانإن

يفاملصارفعلىبشكل أساسيواعتمادهااملالية،أنظمتهاكفاءةعدممنمعظمهايفتشكوالناميةفالبلدان

.الٌتمويل

:للمصارفتنمويالالدور:أوال

كفايةنظرا لعدماملتنوعةالتمويليةباالحتياجاتاألعمالقطاعتزويديفاملاليةاملنشآتأهماملصارفتعترب

.الٌنقداملال وسوقسوق:سوقنيطريقعنالٌتمويليةاالحتياجاتهذهمقابلةويتم.الذاتيةمواردها

املالسوقعن طريقواألفرادوالشركاتاملؤسساتعليهاحتصلاألجلواملتوسطةالطويلةالتمويليةفاالحتياجات

وقروضمناألجلالٌتمويلية القصريةاالحتياجاتبينما.وقروضعقودوأذونوسنداتإصدارصورةيف

وقروضتقدمي)املهمةذهاملختلفةالٌتجارية بأشكاهلااملصارفتقومحيثالٌنقدسوقطريقعنتتمتسهيالت

1األجلمتوسطةقروضتقدميعمليةمنالتجاريةاملصارفتستثىنأنيعينالهذالكن(جلاألقصريةتسهيالت

:خاللمنفهمهميكناملصارفتلعبهالذيالتمويليالدورإن

.التقليديةالوظائف:أوال

:يليفيماالتقليديةالوظائفتتمثل

-252صص,ذكرهسبقمرجع,ناصفإميانوعجميةالعزيزعبدحممد1 251
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أشخاصكانت وضعيتهممهمااجلمهورمنالودائعبتلقيالتجاريةاملصارفتقوم:الودائعخلقوقبول- 1

ودائعأوالطلبختتودائع)الودائعوتشكل هذه.اخلاصةأوالعموميةاملؤسساتأصحاب,معنوينيأوطبيعيني

. 1التجارياملصرفموارد(ودائع ادخارية,بإشعارودائع,ألجلودائع,جارية

املستنديةفتح االعتمادات,املكشوفعلىالسحب)بال إقراضالتجاريةاملصارفتقوم:القروضتقدمي- 2

املقرتضيتعهدأنعلى,الالزمةاملنشآت باألموالواملؤسساتواألفرادإمدادأي,(التجاريةاألوراقخصمو

تواريخيفأقساطعلىأوواحدةدفعةواملصاريف.عليهاالعموالت املستحقةوالفوائدواألموالتلكبسداد

الزمن ومع2.أموالهاسرتدادللمصرفتكفلاليتالضماناتمنجمموعةبتقدميالعالقةتدعيم هذهويتم,حمددة

إنتاجيةبعمليات عقاريةللقياماألجلطويلةومتوسطةإىلقصريةمنللقروضاملصارفمنحدرجةتطورت

.فوائدعلىحصوهلامقابل

.احلديثةالوظائف:ثانيا

أمهيتهانبنيأنميكنمتطورةوحديثةخدماتعنهرعيتفاملصارفتلعبهالذيالتمويليالدورإن

:يليماخاللمن 3

اترتكزحيثاالستثمارأدواتمنأداةاملصارفتعترب• ،(سنداتقروض، أسهم،)ماليةحقوقيفاستثمارا

قيامهاقبللكنقائمة،بتوسيع مشروعاتتقومأوجديدة،مشروعاتبتمويلتقومالعمالءألموالوباستثمارها

منلٌلتٌحققاالقتصاديةاجلدوىدراساتبإعدادتقومأناملشروعات فالبدأموالرؤوسيفاملشاركةأوباإلقراض

.أمواهلااسرتجاع رؤوسلضمانوجديتها

, 15ص, 2002 .مصر,للطباعةاألمنيدار,األوىلالطبعة,التجاريللبنكالتقليديةغريالوظائف,سعوديتوفيقحممد1
159ص, 2002-2003 .,اإلسكندرية,اجلامعيةالدار,التجاريةالبنوكيفالتمويلواالستثمارحماسبة,عطيةصالحأمحد2
.65-68صص2000عمان،والتوزيع،للنشراملناهجدارالثانية،الطبعةاخلارجية،املصرفيةالعملياتوهيب،خالدالراوي3
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بعيد،حدإىلاملصارففوظائاقتصادية؛ تطورتودراسةفنيةدراسةالسوق،دراسة:الدراساتهذهتشتملو

يواجهماكلٌ يفاإلرشاداتوبالٌنصائحوتزويدهماملالية للعمالءبتقدمي االستثماراتتقومأصبحتحيث

م مشاكل؛صعوبات ومنمشروعا

السلعمناحتياجات الدولةتوفرييفتساهمبذلكفهياالستريادوالٌتصديرعملياتبتمويلاملصارفتقوم•

السلعتصديرتشجيعإىلجودته، باإلضافةوحتسنيوأنواعهاإلنتاجحجملزيادةالوسيطةالسلعوالرأمسالية

العمالتبتوفرييسمحممادورهاتلعباليتاملاليةطريق الوساطةعنذلكوهلاخارجيةأسواقإجيادوالوطنية

األجنبية؛

اخوصصةسياسةلتبينالدولمنالعديدتوجهدعميفاملصارفتساهم• ذلكوجزئياأوالعامة كليامشروعا

:تلعبهماأساسينيدورينخاللمن

ا وقروضهاحمافظيفإدخاهلاواألسهممنالبعضبشراءاملصارفتقوم:تمويليدور* معيتوافقمبااستثمارا

االستثمارية؛سياستها

إىلالعامالقطاعلتحويل مؤسساتاجلدوىدراساتبإعداداملصارفتقومالدورهذاخاللمن:استشاريدور*

.اخلاصالقطاع

تقومماليةأوصناديق استثماريةإنشاءخاللمناملاليةاألسواقتطويروإنشاءيفأيضااملصارفتساهم•

املصارفجلوءأنكما.املاليةالسوقتطويرنشأة وخيدمماماألجل،طويلةومتوسطةاستثماريةأدواتبطرح

عنفضالالٌتمويل،تكاليفختفيضإىليؤديقروضهاعلىمباشر للحصولبشكلاملاليةاألسواقإىلالشاملة

للمصارف تتيحاملاليةفاألسواقلذلك,التنويعخاللمنالعوائدتعظيمعلىيعملهذا االتصالفإنذلك

.االستثماروعمليات االقرتاضيفأوسعجمالبوجودوتسمحالٌتخصصوعدمالٌتنويعإسرتاتيجيةانتهاجالشاملة
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النايٌتضحللمصارفاملتنوعةاخلدماتهذهخاللفمن الوطينإمداد االقتصادعلىونشاطهااهتمامهاتركزأ

و*البشريالعملإنتاجيةعلى رفعيساعداملالرأسنألاالقتصادي،الٌتقدمأساسباعتبارهاالالزمةباألموال

.االقتصاديةالتنميةلسري عمليةاخلصبةاألرضيأوبالتايلاالقتصاديةالوفرةوسائلتسيري

.احلديثةوالتقليديةالتجاريةاملصارفوظائفيلخصشكليليوفيما

نفسهلمانأمبعىنللمالمقابلةٌكفةيفيوضعأنيعينالتنمية،العناصرمنهاماعنصرااإلنسانكون-*

.التنميةمنالغايةهووتنميته،فاإلنسانبعمارتهمٌكلفهوولهمسخرالكوناألمهية،ألنوالقدرة

:الجزائرفيالمصرفيالتمويلمصادر:اثاني

خارجيةو)العموميةاخلزينةوالنقدياإلصدار(داخليةمصادرعلىلالقتصاداملصريفاجلهازمتويليعتمد

:)اخلارجيةالقروض(

.الداخليةالمصادر:أوال

1العموميةواخلزينةاملصريفاجلهازمنتتأتى:

التجاريةللمصارفاحلديثةالوظائف

.ومشاريعهم التنمويةبأعماهلميتعلقفيماللعمالءاستشاريةخدماتتقدمي-

.التنمويةاملشاريعومتويلدعميفاملسامهة-

.العمالءلصاحلالتجاريةاألوراقحتصيل-

.العمالءحلسابوحفظهااملاليةاألوراقوبيعشراء-

.الضمانخطابإصدار-

,التسيريعلومواالقتصاديةالعلومكلية,منشورةغريدكتوراهرسالة,اإلصالحاتظليفاالقتصاديةالتنميةيفاملصريفاجلهازدور,رشيددريس1
-61.62ص ص, 1999
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.األجنبيةالعمالتوبيعشراء-

.واالستريادالتصديرعملياتمتويل-

تطور الموارد المجمعة لدى المصارف العمومية بما في ذلك صندوق التوفير و : (10)الجدول رقم

)مليار دينار (االحتياط

.2016تقرير بنك الجزائر : المصدر 

حيث,تغطية العجزأجلمنجديدةنقودإلصداراملركزيالبنكإىلاللجوءبهنعين:النقدياإلصدار1-

تكوننتائجهفإنأسيء استخدامهإذاأما,االزدهاروالنموحتقيقيفاستخدامهأحسنإذافعاليةذايكون

.التضخممعدالتارتفاعمسببةالوطيناالقتصادعلىوخيمة
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:خمتلفة منهامصادرعلىواعتمدت,هاماتطوراالعموميةاخلزينةعرفت:العموميةالخزينة2-

باإلضافة,التقاعدالتأمني وصندوقشركاتاحتياطات,االجتماعيكالضمانالنقديةغرياملاليةاهليآتادخار*

مركزلدىواالحتياطوالتوفريصندوقلدى خزينةودائع:منتتكوناليتللخزينةاالدخاريةاملصادرإىل

الربيدية؛الصكوك

ايقوم بإنعاشكانالذياملركزيالبنكإىلسنداتتقدمالعموميةاخلزينةكانت:النقدياإلصدار* عنحسابا

جديدة؛نقودإصدارطريق

؛املؤسسات العموميةأواحملليةاجلماعاتطريقعناخلزينةعليهاتتحصلاليتالتجاريةالودائع*

سندات التجهيز؛واخلزينةسنداتخصمطريقعناملصارفمناخلزينةعليهاتتحصلقروض*

.للتنميةاجلزائريالبنكوساطةطريقعنعليهاتتحصلخارجيةقروض*

الموزعةالقروض

اخلزينةقامتالسنة،هذهخالل.املصارفطرفمناملوزعةالقروضيفمتواصالمنوا2015سنةسجلت

اخلزينةدفعت.دينارمليار305.3قدرهإمجايلمببلغالعموميةالشركاتعلىمستحقاتشراءبإعادةالعمومية

اجلدوليعرض.)دينارمليار144.2(املتبقيللمبلغسنداتوأصدرتللمصارفدينارمليار161.1مبلغ

.)اخلزينةطرفمنارائهشاملعاداملستحقاتخارج(لالقتصادالقروضنشاطبياناتاآليت



مصادر تمويل االستثمارات في الجزائر و تحديات التنمية االقتصادية الفصل الثالث        

- 181 -

:توزيع القروض حسب البنوك العامة والخاصة (11)رقم جدول 

.2016تقرير بنك الجزائر : المصدر 

بعد،2015ايةيفاخلاصةاملصارفطرفمناملوزعةالقروضنسبةيفطفيفةزيادةأعالهالبياناتمنيربز

ختص2013يف٪13.5و2014يف٪12.2مقابل٪12.5أي،2014ابةيفالبسيطعالرتاج

معاملايلرهاادخايبقىاليتواألسر،اخلاصةالشركاتمتويلاخلاصةاملصارفطرفمناملوزعةالقروض يفا

.مستمرارتفاع

دينارمليار7275.6اخلزينةطرفمناشراؤهاملعادالناجعةغرياملستحقاتخارجاملصارف،قروضجمموعبلغ

يف٪20.3و2014يف٪26.2٪مقابل11.9بنسبةالقروضيفزيادةيعادلما،2015ايةيف

القطاعيف٪15و،2014يف٪39.0مقابل٪9.0العامالقطاعلدىالقروضيفالزيادةبلغت2013

اإلمجايلالرصيديفواألسراخلاصةللمؤسساتالقروضحصةارتفعت2014يف٪14.7مقابلاخلاص

.2014يف٪48.0مقابل٪49.3لتبلغاملصارفطرفمناملوزعةللقروض

مصادر تمويل االستثمارات في الجزائر و تحديات التنمية االقتصادية الفصل الثالث        

- 181 -

:توزيع القروض حسب البنوك العامة والخاصة (11)رقم جدول 

.2016تقرير بنك الجزائر : المصدر 

بعد،2015ايةيفاخلاصةاملصارفطرفمناملوزعةالقروضنسبةيفطفيفةزيادةأعالهالبياناتمنيربز

ختص2013يف٪13.5و2014يف٪12.2مقابل٪12.5أي،2014ابةيفالبسيطعالرتاج

معاملايلرهاادخايبقىاليتواألسر،اخلاصةالشركاتمتويلاخلاصةاملصارفطرفمناملوزعةالقروض يفا

.مستمرارتفاع

دينارمليار7275.6اخلزينةطرفمناشراؤهاملعادالناجعةغرياملستحقاتخارجاملصارف،قروضجمموعبلغ

يف٪20.3و2014يف٪26.2٪مقابل11.9بنسبةالقروضيفزيادةيعادلما،2015ايةيف

القطاعيف٪15و،2014يف٪39.0مقابل٪9.0العامالقطاعلدىالقروضيفالزيادةبلغت2013

اإلمجايلالرصيديفواألسراخلاصةللمؤسساتالقروضحصةارتفعت2014يف٪14.7مقابلاخلاص

.2014يف٪48.0مقابل٪49.3لتبلغاملصارفطرفمناملوزعةللقروض

مصادر تمويل االستثمارات في الجزائر و تحديات التنمية االقتصادية الفصل الثالث        

- 181 -

:توزيع القروض حسب البنوك العامة والخاصة (11)رقم جدول 

.2016تقرير بنك الجزائر : المصدر 

بعد،2015ايةيفاخلاصةاملصارفطرفمناملوزعةالقروضنسبةيفطفيفةزيادةأعالهالبياناتمنيربز

ختص2013يف٪13.5و2014يف٪12.2مقابل٪12.5أي،2014ابةيفالبسيطعالرتاج

معاملايلرهاادخايبقىاليتواألسر،اخلاصةالشركاتمتويلاخلاصةاملصارفطرفمناملوزعةالقروض يفا

.مستمرارتفاع

دينارمليار7275.6اخلزينةطرفمناشراؤهاملعادالناجعةغرياملستحقاتخارجاملصارف،قروضجمموعبلغ

يف٪20.3و2014يف٪26.2٪مقابل11.9بنسبةالقروضيفزيادةيعادلما،2015ايةيف

القطاعيف٪15و،2014يف٪39.0مقابل٪9.0العامالقطاعلدىالقروضيفالزيادةبلغت2013

اإلمجايلالرصيديفواألسراخلاصةللمؤسساتالقروضحصةارتفعت2014يف٪14.7مقابلاخلاص

.2014يف٪48.0مقابل٪49.3لتبلغاملصارفطرفمناملوزعةللقروض



مصادر تمويل االستثمارات في الجزائر و تحديات التنمية االقتصادية الفصل الثالث        

- 182 -

تطور الودائع بالدينار و القرض الداخلي للمصارف (05)رقم الشكل

معةالودائعتعدمل،2015ايةيف صايف+لالقتصادموجهةقروض(الداخليةقروضهامنأعلىبالدينارا

معةودائعهممن٪100.7للمصارفالداخليالقرضميثل،2015ايةيف.)الدولةعلىاالستحقاقات ا

للمصارفبالنسبة٪101.9مبعدلأي،)2013ايةيف٪82.1و2014ايةيف٪86.3(بالدينار

بفضلمرتفعا،لايز الاملصارفسيولةفائضأنيبنيماهذا.اخلاصةللمصارفبالنسبة٪91.7والعمومية

املصارفطرفمنسواءالقروض،توزيعقدرةتبقىلذلك،نتيجة.الكبريةاملشكلةاملؤوناتواخلاصةأمواهلا

.األخرياملالذمقرض،راجلزائبنكإىلاللجوءدون،2015سنةايةيفمعتربةاخلاصة،أوالعمومية

.الخارجيةالمصادر:ثانيا

إجيايباجتاهالتمويلية ذاتالسياسةتعتربإذ.اإلمنائيةاملشاريعلتمويلاملوجهةاخلارجيةالقروضيفأساساتتمثل

اجتاهوذات.الصعبةللعملةإيرادامتثلمنتجة واستثماراتيفاملقرتضةاألموالاستغلتإذا,الوطيناالقتصادعلى

مصادرإىلاالقتصاديةالسلطاتجلأتعندماكان بالفعلماهذاوذلكعكساألموالهذهاستغلتإذاسليب

امناليتالعملة الصعبةعلىللحصولاخلارجيالتمويل .اإلمنائيةاملشاريعمتويليفتساهمأنشأ
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اجتاهوذات.الصعبةللعملةإيرادامتثلمنتجة واستثماراتيفاملقرتضةاألموالاستغلتإذا,الوطيناالقتصادعلى

مصادرإىلاالقتصاديةالسلطاتجلأتعندماكان بالفعلماهذاوذلكعكساألموالهذهاستغلتإذاسليب

امناليتالعملة الصعبةعلىللحصولاخلارجيالتمويل .اإلمنائيةاملشاريعمتويليفتساهمأنشأ
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هذهو,املركزي اجلزائريالبنكطرفمنتسرياليتالقروضجلنةرأيبعدإالتقرتضالاخلارجيةالقروضإن

.املاضيالقرنالثمانينات منيفاملديونيةمشكلةظهوربالتايلوالدفععنالعجزإىلأدتالسياسة

:المصرفي التمويلطرق:اثالث

:رئيسينيجانبنيهلالالقتصادالعامةالسيولةمشكلةإن

؛التجميعمرحلةعليهنطلقماأوعناصرهاوالسيولةهذهبتكوينيتعلق:األولاجلانب*

.االستثماريالتوظيفمبرحلةعليهنطلقماأوالسيولةهذهباستخداميتعلق:الثايناجلانب*

االتمويل املعتمدةطرقكانتمهماو,التمويلطرقحتديددونيتمأنميكنالاجلانبنيبنياالتصالو فإ

.اخلارجيوالداخليالتمويلعلىترتكز

.الداخليالتمويل:أوال

التنميةعمليةيف متويلاألساسياملصدريعتربالذي,احمللياملصريفاجلهازطريقعنيتمالذيالتمويلبهويقصد

:هيصيغثالثيأخذو.الوطنية

املشروع علىاعتمادبهيقصدو,للمؤسسةبالنسبةالداخليالتمويلصورأهمميثل:الذاتيالتمويل1--1

.حققهالذيالفائضمنالعاماملشروعبهحيتفظمباعادةعنهايعربالذيوالذاتيةمصادره

عناملؤسسة كالتنازلاتقوماملالرأسعلىعملياتمنمتأتيةاستثنائيةمواردمنناجتايكونأنميكنكما

مسرييطرفمناإلسرتاتيجية احملددةيفتدخلتعدملاليتبالفروعخاصةمسامهاتعنالتخلي,العقارات

.املؤسسة

لكنواملصدرهذا تتبعأنالعامةللمؤسساتأيضاميكنكمااخلاصةاملؤسساتغالبيةالذايتالتمويلإىلتلجأ

بعداألرباح)اإلنتاجيفائض نشاطهاإليهايعودأنيعينوهذا,ذاتيةمبيزانيةومايلباستقاللتتمتعأنشرط

امنليصبح(األخرىااللتزاماتوالضرائبتسديد .احتياطا
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.املؤسساتتتوافق وأحجاممزاياوفوائدلهالذايتالتمويلأنإىلنشريأنوينبغي.املواليةميزانيتهايفويدمج

إصدارمن خاللذلكيكونومايلوسيطدوناملقرضإىلمباشربشكلاللجوءيعين:المباشرالتمويل2-

عرباآلليةهذهتتمو،ذوي الفائضاألعوانقبلمنشراؤهايتم,ماليةأوراقاوسنداتاحلاجةذوياألعوان

.1املاليةاألسواقالنمط باقتصادياتهذاإىلتلجأاليتاالقتصادياتتعرفوهلذا,املاليةالسوق

النظاملكونومصرفيةغريأومصرفيةالوسيطةاملاليةاملؤسساتإىلاللجوءيعين:المباشرغيرالتمويل3-

االقتصادو.األخرياملالذأوبدور املقرضالقيامعلىجمربايكوناملركزيالبنكفإنالتمويلأساسهواملصريف

.اجلزائرحالهواملديونية كماباقتصاديعرفالتمويلمنالنمطهذايعتمدالذي

.الخارجيالتمويل:ثانيا

يتمو,التمويل الداخلييفيظهرالذيالعجزلتغطيةاخلارجيةاملواردإىلاللجوءيفالتمويليةالصيغةهذهتتمثل

والدولية؛التنميةوالتعمري؛ مؤسسةلإلنشاءالدويلالبنك:هيأساسيةمصادرمناالقرتاضإىلباللجوءذلك

دفوالدويلالنقدصندوققروضإىلإضافة,الدوليةالتمويلمؤسسة يفاالختاللإصالحإىلأساسااليت 

.املدفوعاتموازين

:في التمويلالموارد الداخلية و الخارجيةمساهمة:الثالثالمبحث

إىلهي افتقارها,الناميةالدوليفاالقتصاديةالتنميةعمليةأمامكحاجزتقفاليتالرئيسيةاملشكلةإن

الذيواالستثمارإىلامليلاملال حيكمهرأسعلىالطلبألناألموال ذلكرؤوسلتكوينالالزمةاحلقيقيةاملوارد

دخولأنطاملاواالدخار،علىاملقدرةوحتكمه الرغبةاملالرأسعرضأنوالسوق،بسعةأساسايتحدد

فإنلذلك.منخفضةكذلكاالدخارعلىالقدرةفإنعلى اإلنتاجالقدرةالخنفاضنتيجةمنخفضةاألفراد

يدعبدقدي1 261ص. 2003 ,اجلزائر,اجلامعية املطبوعاتديوان,تقييميةحتليلية؛دراسةالكليةاالقتصاديةالسياساتإىلاملدخل,ا
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نطاقهامناخلروجونقطهاأضعفيفاخلبيثةالدائرةكسر هذهضرورةأوىل مراحلهايفتتطٌلباالقتصاديةالتنمية

.1االقتصاديالنمولعملياتاملطلوبةاألموالرؤوستكوينعلىاألساليبوبكافة السبلالعملو

االقتصاديةمتويل التنميةدراسةفإنلذلكالعكس،ليسوالتمويلمصادرحتدداليتهياالقتصاديةالتنميةإن

.العمليةهلذهالضروريةاملصادربكلاإلحاطةتقتضي

.المٌحليةالموارد:أوال

والاالدخار اإلجباري،واالختيارياالدخار:نوعنيإىلينقسمالذياالدخاريفاٌحملليالتمويلمصادرتتمثل

بإتباعمنهماكلتأثرييف مدىينحصراخلالفوكلاملال،رأستكويننظروجهةمنالنوعنيبنيفرقيوجد

2معينةسياسة

.االختيارياالدخار- 1-1

م،مبحضواختيارياوطواعيةاملؤسساتواهليئاتواألفرادبهيقومماهوو خارجيةقوةدون تدخلرغبا

مدخراتواألعمالومدخرات قطاعالعائليالقطاعمدخراتيفاحملليةاملدخراتتتٌمثلو.عليهجتربهم

.احلكومة

.العائليالقطاعمدخرات-1- 1-1

منمنها االدخارصفاتعدةحتملودخلهم،خاللمنعليهاحيصلونالذيناألفرادمدخراتطريقعنتتأٌتى

والتأمني،عقودمثلمدخرات تعاقديةكذلكزراعية،آالتأوسكنية،مباينأوأرضقطعةعلىاحلصولأجل

يفاالدخارمصادرأهمتعتربكما.سنداتأسهم وأواستثمارشهاداتشكلعلىمدخراتتكونأنميكن

.املتقدمةالدولمعباملقارنةذلكوالناميةالدول

ا-مفهومهااالقتصاديةالليثي،التنميةعليوحممدعجميةالعزيزعبدحممد1 اإلسكندرية،التجارة؛جامعةقسم االقتصاد ؛كليةالناشر,سياستها-نظريا
181،ص1994

217صذكره،سبقمرجعناصف،عطيةإميانوعجميةالعزيزعبدحممد2
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األعمالقطاعمدخرات-2- 1-1

العكسومعه املدخراتزادتالٌنشاطهذاأمهيةزادتٌكلماأياالقتصاديبالٌنشاطوثيقاارتباطامرتبطةفهي

القطاعمدخراتواخلاصمدخرات القطاعبنيالٌتمييزتتطٌلباألعمالقطاعمدخراتدراسةالواقعيف.صحيح

.العام

منغريهادونفقطالشركات املسامهةحتتجزهااليتاملوزعةغرياألرباحيفتتٌمثل:الخاصالقطاعمدخرات1-

اأرباحمنللشركاتيتٌحققمازادٌكلماأيالشركات، اخلاصاألعمالقطاعمدخراتتعتربو.زادت مدخرا

.املتقدمة اقتصادياالدوليفاالدخارمصادرأهم

فإنعليهوتعود هلا،اململوكةاملشروعاتأرباحأنأيللحكومةمباشرةتؤول:العامالقطاعمدخرات2-

اإلنتاجيةرفععلىالعملووالضياع االقتصادياإلسرافمكافحةطريقعنتزدادأنميكنالقطاعهذامدخرات

تدهورأواآلالتتقادمأواإلنتاجيةالكفاءةمستوىبسبب اخنفاضاإلنتاجتكاليفارتفعتإذاالعكسوعلى

.1اخلسائربعضنشوبرمباوحمالةالاألرباحانكماشتكونفالٌنتيجة.,ذلكغريأواإلدارةمستوى

.اإلجبارياالدخار- 1-2

قبلمنعلى األفراديفرضماهوأخرىبعبارةأوإلزامية،بطريقةاألفراددخولمنيقتطعالذياجلزءذلكهو

معنخارجةقوة .اجلماعياالدخارواحلكومياالدخاريفأساسايتٌمثلوإراد

-589.601صصنشر،مكانبدون،1999اجلامعية،الداراالقتصاد،علممبادئمبارك،حممدالنعيمعبد1
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.الحكومياالدخار-1- 1-2

ينشأفهوالتنمية االقتصادية،متويلمصادرأحديكونواحلكوميالقطاعٌحيققهالذياملتبقيالفائضعنعبارة

اعناحلكومةإيراداتلزيادةنتيجة التضخم،طريقعنعليهللحكومة احلصوليتٌسىنملانتيجةواجلاريةنفقا

.االستثمارجماالتيفبعضهاتستخدم احلكومةجديدةنقودبإصداراملركزيةالبنوكتقومحيث

االدخارضئيل يفبنصيبيساهمالبرتوليةالدولباستثناءالناميةالدوليفاحلكوميالقطاعفإنالعمومعلىو

قصورهوذلكيفوالسبب-امليزانيةيفعجز-سالباالدولهذهمعظميفالقطاعهذايكونماغالبابلالقومي

.الٌنفقاتيفالزيادةمعدلمالحقةعناإليراداتيفالزيادةمعدل

.الجماعياالدخار-2- 1-2

تمعيفاجلماعاتبعضدخولمنيقتطعالذياالدخارذلكبهيقصد االدخارهذاويتٌمثلإجبارية،بطريقةا

مزاياعلىحيصلونيف هذا االدخاراملسامهنيفإنوباملقابلأنواعها،بكلٌ االجتماعيةالتأميناتصناديقأرصدةيف

أٌنهإذاهليئاتواألفرادلدىقبوالأكثراالدخارهذاويعترب...واملعاشاتوالٌتعويضاتالصحيةاخلدماتمثل

متأمنيعلىيعمل .حقوقهمضمانومستقبلهموحيا

.الخارجيةالموارد:ثانيا

احلكوماتأو كانتالنامية،الدوليفاالستثمارحباجاتالوفاءعلىكافيةللتمويلالداخليةاملصادرتكنملإذا

الذيذلكإىلاملدخراتهذهلالرتفاع مبستوىاملطلوبةالقراراتاختاذيفراغبةغريأوقادرةغريالدولهذهيف

إىلتلجأاحلكوماتهذهفإنواسعة،ادخارلوجود فجوةنظراأياالقتصادية؛التنميةمتطٌلباتمعيتناسب

أساسيةمصادرثالثيفاألخريةهذهحصرميكنو.مصادرها الداخليةدعمأجلمنللتمويلخارجيةمصادر

:هي

.الصادراتحصيلةتعزيز•
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.)املباشرةغريواملباشرة(األجنبيةاالستثمارات•

.األجنبيةاإلعاناتواملنح•

.الصادراتحصيلةتعزيز- 1- 1

الطلبالقومي فيزداداإلنفاقزيادةإىلتؤديقدوهذهالقوميالدخلزيادةإىلتؤديالصادراتيفالزيادةإن

مزيادةعلىللمستثمريندافعاهذايكونواخلدمات،والسلععلى النهايةيفسريفقدماهوواستثمارا

.1القومياالقتصادانتعاش

اوهيكلهاتغيريأنمبعىن,مرونتهاقلةوجبمودهاالناميةالدولصادراتوتتصف اليتالصعبةمن األمورزياد

بأيالناميةللدولميكنالوعلى ذلك,معنيأجلبعدإاليتيسرلنكلهوهذا,ختطيطومالوجهدإىلحتتاج

احصيلةعلىتعتمدأناألحوالمنحال ايفصادرا .2متويل عمليا

تعترب عملية ترقية الصادرات خارج احملروقات من املسائل اهلامة، املتبناة من قبل السياسة اإلقتصادية 

3.9، %4.4واليت بلغت . وهذا نظرا ملسامهتها الضئيلة يف إمجايل الصادرات. املنتهجة يف إطار اإلصالحات

.3على التوايل1991، 1990، 1989خالل سنوات 3.3%، %

، وكذا 93/12وترمي التدابري الضريبية احملفزة على التصدير، الواردة يف قوانني اإلستثمار خاصة قانون 

القانون الضرييب، إىل جلب العملة الصعبة، وتنويع الصادرات، باإلضافة إىل إحداث القدرة التنافسية للسلع 

.  اجلزائرية يف األسواق وضمان رواجها

602ذكره،صسبقمبارك،مرجعحممداملنعمعبد1
251ص,ذكرهسبقمرجع,الليثيعلىحممدوعجميةالعزيزعبدحممد2
.212-211: مرجع سابق، ص،بوزيدةحمید3
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. والتصدير وترقيتهاالستثمارولكن على الرغم من كل هذه اإلجراءات الضريبية، احملفزة على تشجيع 

وفيما يلي نعرض جدول يبني تطور . ع احملروقات تسجل نتائج ضئيلة وغري مشجعةتبقى الصادرات خارج قطا 

:2015- 1997بنية الصادرات املتعلقة بقطاع احملروقات وخارج قطاع احملروقات خالل الفرتة 

)2015- 1997(معدل تطور الصادرات الجزائرية ): 12(الجدول رقم 

السنوات

أنواع 

الصادرات

1997199920012003200520072009201120132015

%97,04%97,27%96,63%96,33%96,40%95,69%94,83%96,85%94,91%95,40المحروقات

الصادرات 

خارج 

المحروقات

4,60%5,09%3,15%5,17%4,31%3,60%3,67%3,37%2,73%2,96%

%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100المجموع

www.finance-algeria.orgاملوقع : المصدر

من هذا اجلدول نالحظ أن نتائج الصادرات خارج قطاع احملروقات غري مشجعة، وذلك راجع إىل خماوف 

ا وضعف وسائل التمويل  . وخماطر الدخول إىل األسواق اخلارجية، نتيجة لنقص املنتجات وعدم تنوعها وجود

.عند التصدير، وكذا عدم القدرة من الرفع من مستوى مردودية عمليات ترقية الصادراتكضمان القروض 
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غري مشجعة، وذلك راجع إىل خماوف السلع و اخلدماتمن هذا اجلدول نالحظ أن نتائج صادرات 

ا وضعف وسائل التمويل  . وخماطر الدخول إىل األسواق اخلارجية، نتيجة لنقص املنتجات وعدم تنوعها وجود

، كما كضمان القروض عند التصدير، وكذا عدم القدرة من الرفع من مستوى مردودية عمليات ترقية الصادرات

، إىل أن عاودت التناقص يف السنوات الثالثة األخرية حىت سنة 2009نالحظ كانت يف تزايد مستمر من سنة 

2015.

.األجنبيةاالستثمارات- 2- 1

:شكلنيتأخذو

مباشرةأجنبيةستثماراتا-1- 1-2

حقمما يربرمنها؛لنصيبمتلكهمأوهلاالكاملةملكيتهمبسبباألجانبيديرهااليتاالستثماراتتلكهي

.األنشطة اإلنتاجيةغريها منومناجمومصانعومزارعشكليفاملشروعاتهذهتكونماوغالبااإلدارة

لرأسالدول املضيفةقبلمناملفضلهوالدوليةاألموالرؤوسحركةأشكالمنالشكلهذافإنتأكيدبكلو

كانتمشروعاتالقتناءاألقل علىأواجلديدة،االقتصاديةاملشروعاتلتمويليأيتألٌنهذلك.األجنيباملال

فهومثمنوالطويلةالزمنيةعلى الفرتةيعتمدالشكلهذاأنكمااملطلوبة،بالنجاعةتسيرياللكنوقائمة،

اقتناءنأإىلاإلشارةوجتدر.العملمناصبللثروة وخلقمنعنهينتجماواالقتصاديالنمودعميفيساهم

يبقىلكنقائما،كانمالرأسحملحلٌ ألٌنهشيئاالدولة املضيفةمالرأسمنيزيدالقائمةكانتمشروعات

ويتوسعويتطورأناملنطقيومنالبعيد،األمدوعلىاالقتصاديحتسني األداءإىليؤديكونهمفيدااالقتناء

.املضيفالبلداقتصادبالفائدة علىسيعودماهذا
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المصرح بها في الجزائر في إطار الشراكة مع الدول األجنبيةتوزيع المشروعات ): 13(الجدول رقم 

)31/12/2015إلى 13/11/1993من (

)%(النسب التشغيل)%(النسب عدد المشاريعالمناطق
610مبالغ االستثمار 

دج
)%(النسب 

%69.66142%3183267%24861أوروبا

%55.07533%8.96619%9123الدول العربية

%2.2201%2.2575%236آسيا

%27.08416%3.5628%308أمريكا 

%4760%270%21إفريقيا

%9.9446%6561%31مناطق أخرى

%164.460100%47.300100%397100المجموع

اجلزائر-)ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : المصدر
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:االستثمار المحلي و االستثمار األجنبي المصرح بها في الجزائر في إطار عدد المشاريع): 14(الجدول رقم 

%مناصب الشغل%القيمة مبليون دينار%عدد املشاريعاملشاريع

%101888790%1058413483%6298299االستثمار احمللي

%11952510%221669917%8221األجنيباالستثمار 

موع %1138412100%12800834100%63804100ا

اجلزائر-)ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : المصدر

االستثمار المحلي و االستثمار المصرح بها في الجزائر في إطار عدد المشاريع): 06(رقم الشكل

:األجنبي 

دوالر، مليون 2216699اجلزائر، حبيث بلغ هذا احلجمعترب تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىلي

.من نسبة االستثمار يف اجلزائر%1ضئيلة حيث ال متثل سوى وهي نسبة 

ملف استثمار أجنيب أو بالشراكة، بقيمة 822يوجد ملف استثماري، 4×638كما أنه من بني 
24و%100أجنبيا مباشرا بنسبة مشروعا استثماريا62ومن هذه املشاريع يوجد . دجمليون2216699

.يبقى منخفضا ونستنتج من هنا أن حجم االستثمار األجنيب املباشر ،مشروعا بالشراكـة
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:االستثمار المحلي و االستثمار األجنبي المصرح بها في الجزائر في إطار عدد المشاريع): 14(الجدول رقم 

%مناصب الشغل%القيمة مبليون دينار%عدد املشاريعاملشاريع

%101888790%1058413483%6298299االستثمار احمللي

%11952510%221669917%8221األجنيباالستثمار 

موع %1138412100%12800834100%63804100ا

اجلزائر-)ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : المصدر

االستثمار المحلي و االستثمار المصرح بها في الجزائر في إطار عدد المشاريع): 06(رقم الشكل

:األجنبي 

دوالر، مليون 2216699اجلزائر، حبيث بلغ هذا احلجمعترب تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىلي

.من نسبة االستثمار يف اجلزائر%1ضئيلة حيث ال متثل سوى وهي نسبة 

ملف استثمار أجنيب أو بالشراكة، بقيمة 822يوجد ملف استثماري، 4×638كما أنه من بني 
24و%100أجنبيا مباشرا بنسبة مشروعا استثماريا62ومن هذه املشاريع يوجد . دجمليون2216699

.يبقى منخفضا ونستنتج من هنا أن حجم االستثمار األجنيب املباشر ،مشروعا بالشراكـة
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:االستثمار المحلي و االستثمار األجنبي المصرح بها في الجزائر في إطار عدد المشاريع): 14(الجدول رقم 

%مناصب الشغل%القيمة مبليون دينار%عدد املشاريعاملشاريع

%101888790%1058413483%6298299االستثمار احمللي

%11952510%221669917%8221األجنيباالستثمار 

موع %1138412100%12800834100%63804100ا

اجلزائر-)ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : المصدر

االستثمار المحلي و االستثمار المصرح بها في الجزائر في إطار عدد المشاريع): 06(رقم الشكل

:األجنبي 

دوالر، مليون 2216699اجلزائر، حبيث بلغ هذا احلجمعترب تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىلي

.من نسبة االستثمار يف اجلزائر%1ضئيلة حيث ال متثل سوى وهي نسبة 

ملف استثمار أجنيب أو بالشراكة، بقيمة 822يوجد ملف استثماري، 4×638كما أنه من بني 
24و%100أجنبيا مباشرا بنسبة مشروعا استثماريا62ومن هذه املشاريع يوجد . دجمليون2216699

.يبقى منخفضا ونستنتج من هنا أن حجم االستثمار األجنيب املباشر ،مشروعا بالشراكـة
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)نفس الفترة(توزيع مشاريع االستثمار األجنبي في الجزائر حسب الدول ): 07(الشكل رقم 

األجنيب املباشر إىل اجلزائر، حبيث من أحسن السنوات، من حيث تدفق االستثمار 2001وتعترب سنة 

173، أي ارتفع بنسبة 2000مليون دوالر سنة 438مليار دوالر، بعد ما كان 1,196(1)بلغ هذا احلجم

.وهي نسبة معتربة%

ملف استثمار أجنيب أو 86يوجد 2002ملف استثماري، اليت أودعت عام 3.109كما أنه من بني 
مشروعا 62ومن هذه املشاريع يوجد . مليون دوالر500دج، أي ما يعادل مليار4.063بالشراكة، بقيمة 

. مشروعا بالشراكـة24و%100استثماريا أجنبيا مباشرا بنسبة 

.2001ونستنتج من هنا أن حجم االستثمار األجنيب املباشر اخنفض باملقارنة مع سنة 

.73: املؤسسة العربية لضمان االستثمار الكويت، ص-2002االستثمار يف الدول العربية مناخ (1

61%

23%

6%

8%
1% 1%

أوروبا الدول العربیة آسیا أمریكا إفریقیا مناطق أخرى
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مباشرةغيرأجنبيةاستثمارات-2- 1-2

والوطنية،السوق املاليةيف(أسهم،سندات)املاليةلألوراقاألجانبشراءأوقروضشكلتأخذاستثماراتهيو

منقراراتاختاذأوإشرافيرتٌتب عليهأندوناألمواللرؤوسمعقولعائدعنيبحثاالستثمارمنالنوعهذا

.األجانبقبل

املستوىللتمويل علىالرئيسياملصدريشكلأصبحقدالدوليةاألموالرؤوسحركةأشكالمنالنوعهذاإن

وألصحاببل,فقطاملضيفة لهللبلدانليساملفضلالشكليبدوفإٌنهوعليهاألخريين،العقدينخاللالعاملي

لدىرغبةكوجود)الضرورةيف حالةمنهالتٌخلصوالتصفيةسهلباعتبارهذلكواألجنبيةاألموالرؤوس

.املضيفالبلديفمصرفيةأوماليةأونقديةحصول أزمةتٌوقعحالةيفريبهأوأخرىبلدانإىلبنقلهأصحابه

:مهااالستثمار األجنيبحركةيفأساسيتنيمرحلتنيبنيمنيزأننستطيعاجلزائريفاالستثمارملشكلبالنسبة

1990سنةسبقتاليتالتنظيميةالنصوصمتيزت، 1990سنةبعدماومرحلة1990سنةقبلمامرحلة

املؤسساتمعباملشاركةإالاألجنبيةاألموالرؤوسعدم  قبولخاصةباالستثمارات،يتٌعلقفيمابالصرامة

51%نسبةأساسوعلى اجلزائريةاالقتصاديةالعمومية هذهيفالنظرإعادةاألمراستوجبمما،%49

وعلى1990أفريل14الصادر يفالقرضوالنقدقانونظلٌ يفاجلاريةاإلصالحاتتسايروجعلهاالنصوص

املخصصة.غري االقتصاديةالنشاطاتمتويللغرضاجلزائريفاألجنيبباالستثمارمسموحااألساس أصبحهذا

اوللدولة .1قانويننصفيهافيشرتطمعينةاعتباريةألشخاصأما املخصصةهيئا

اقتصاداخلارجي لبناءالعاملعلىواالنفتاحاخلاصالقطاعلتطويراهتمامااجلزائريةالدولةأولتهذاظلٌ يفو

1993أكتوبر05يوم12ضمن األجنبيةاألموالرؤوسجلبعمليةووضعتالسوق،آلياتعلىيعتمد

علىمساعدةهيئاتظهورإىلباإلضافة93املرسومصدرحيثاهتمامهاأولويات-متوباالستثماراتاملتٌعلق

185،ص1996اجلامعية،اجلزائر،املطبوعاتديوانالنقدي،للتحليلمدخل،حممودمحيدات1
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،والقرضالنقدجملسمنهااالستثمارANDI.االستثمار ترقيةولدعمالوطنيةالوكالةإنشاءAPSIترقية

.االستثمارلتطويرالوطنيةالوكالة

:في التمويل الماليةالسوقمساهمة:الرابعالمبحث

املاليةختص املعامالتنقديةسوق:سوقنيإىلتنقسمواليتاملاليةاألوراقسوقوجودمنيزاقتصادأيداخل

ومنومهاودرجةالسوقنيهاتنيويعترب وجود.األجلطويلةاملاليةاملعامالتختصاملالرأسسوقواألجلقصرية

وظائفهماخاللمنالسوقنيأمهيةتظهرحيثوالوعي االستثماريني،النظاموتطورمنولدرجةانعكاستطورمها

بنيالتقاربمننوعخلقعلىتعمالنفالسوقنيككل،االقتصادأداءوكبري بكفاءةارتباطهلااليتاالقتصادية

.1االدخارختلقاليتالقطاعاتواملالرأستكوينواحلقيقيباالستثمارتقوماليت.القطاعات خمتلف

تعتربفهذه األخريةاملالية،السوقإضافةينبغيالنقدية،السوقخاللمنلالقتصادالنقديالتمويلإطارويف

تسمحفهيفعاال،يبقىجيب أنالذياملصريفالتمويلأمهيةتقليصدونمناالقتصادلتمويلأخرىوسيلة

األعوانمناملباشرةالقروضالتمويل بطلبإىلحاجةيفهمالذينلألعوانبالسماحالتمويلمنظومةبتعزيز

.2التمويلعلىالقدرةهلمالذين

والنقديةالظواهرواالقتصاديالتمويلدائرةقلبيفاملاليةاملؤسساتجانباملالية إىلاألسواقتكونذاو

.3االقتصاديالتقدمقلب يفمنه

115،ص2001،األردن،والتوزيع،عمان ؛للنشرالوراقمؤسسة,األوىلالطبعةاملالية،األوراقيفاالستثمار,الزبيديحممودمحزة1
لسنقاشفتحأجلمنعناصر:املصرفيةاملنظومةإصالحإشكاليةحولالتقريرمشروع2 االجتماعي،الدورةوالوطين االقتصادياجتماعي،ا

27،ص2000عشر،نوفمربالسادسة
20،ص2000اجلامعية،اجلزائراملطبوعاتاملصريف،ديوانالتسيريسياساتوتقنيات,فريدةيعدلخبراز3
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.الماليةلسوقمفاهيم عامة ل:أوال

اختلفت طبيعة نشاطها ميثل النشاط املايل يف املؤسسات االقتصادية أحد األنشطة الرئيسية الفاعلة فيها مهما 

سواء كانت جتارية، صناعية، زراعية أو خدمية، وهو املسؤول بشكل مباشر عن الرتمجة الكمية للخطط املوضوعة 

مفاوضاتوإصدارفيهايتماليتالسوقهياملاليةالسوقيف كافة اإلدارات واهلياكل التنظيمية املختلفة فيها

تسيريهاأووجودهاميكنالاملاليةوالسوق"املنقولةالقيم"مبصطلحاملعروفةاألجل و طويلةاملاليةاملنتجات

.السوقظٌل اقتصاديفإالبفعالية

ا تساعد على حتويل جانب من . -املستثمرين-بالطلب عليها و–املدخرين –هي مكان التقاء عرض األموال  حيث أ
تمع إىل استثمارات مفيدة 1مدخرات ا

اعلىكذلكاملاليةالسوقتعرفو وهي،2الطويلة األجلاألموالرؤوسعلىالطلبوالعرضالتقاءمكانٌأ

وللتوظيفقابلةمواردوفوائض ادخاريةمتلكجمموعة:االقتصادينياألعوانمنجمموعتنيبنيوصلمهزةتعترب

موعتنيهاتنيبنياالٌتصاليتمأنوميكنالستثمارية،امشاريعها متويليفمايلعجزمنتعاينأخرىجمموعة ا

هيواملاليةالسوقطريقعنمباشرةبطريقةأوالنقديةالسوقيفاملصرفيةبواسطة املؤسساتمباشرةغريبطريقة

:3حجرتنيإىلاملاليةالسوقوتنقسمالطريقة املثلى،

يفيتٌمثلوالبائع(مرةألول)اجلديدةالسنداتواألسهمبيعفيهايتمأيناألوليةبالسوقتدعى:األولىالحجرة*

اهذه السوقتعرفوالٌتعامل،يفطرفاالشركةأنأياألوراق،هلذهاملصدرةالشركة اإلصداراتسوقبأ

.الجديدة

.12،ص2007حممد الصرييف، البورصات، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،1
2 TUDE BEA,Direction De La Communication,Le Marché Financier,Alger,BEA,Juin1994,P1

39،ص2003اجلديدة،االسكندرية،اجلامعية ؛،الدار(االستثماروثائق-السندات-األسهم)املاليةاألوراقحنفي،بورصةالغفارعبد3
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بنياملاليةيف األوراقالتعاملفيهايتمأينالمنقولةالقيمبورصةأوالثانويةبالسوقتدعىو:الثانيةالحجرة*

اهيالسوقهلذهميزةوأهم.بذلكللشركةعالقةوالاملستثمرين يفإصدارهاسبقاليتاملاليةتٌوفر لألوراقٌأ

.الثانويةالسوقمنفاعليتهايستمدالسوق األوليةجيعلالذياألمرالسيولة،عنصراألوليةالسوق

اوبنيبينهامنيزأنالبداملاليةالسوقعناحلديثعند جوهرحيثالسوق النقدية،املاليةاألوراقسوقيفنظري

.العملياتأجلاملدةيفأساسايكمنبينهمااالختالف

خاصهلا مكانليسالسوقوهذهللتداول،القابلةواألجلقصريةاملاليةاملعامالتسوقهيالنقديةفالسوق

اأنإذالصفقات؛إلبراموحمدد مناألساسيواهلدفببعضها البعض،املٌتصلةاملختلفةاألسواقمنيتكونمكا

.1بتقدميهاتقوماليتالقروض.طريق عناإلنتاجيةاملشاريعمتويلهوالنقديةالسوقوجود

االنقديةالسوقوما مييز باملرونةإىل متٌتعهاباإلضافةالسيولةمنكبريبقدرواألمانمنمرتفعةبدرجةمتتازٌأ

فهوالسوقهذهرأسعلىيقعالذياملركزيالبنكالنقديةالسوقداخلتنشطاليتاملؤسساتأهمالعالية وإن

البنوكجانبإىلالسوقهذهيفايقوماهلامة اليتالوظائفخاللمنذلكاستقرارها وعناملسؤولواملهيمن

.2الدولةمتويليفدورهاينحصراليتالعموميةاخلزينةإىلإضافةالنقدية السوقيفكبريادوراتلعباليتالتجارية

املؤسساتبقروضاألجل وطويلةاملاليةاألوراقبإصداراتوالدولةبقروضخاصةممولةفهياملاليةالسوقأما

دورأساساعليهيقومالذياألسهم ووتبادلالسنداتهذهمفاوضةالسندات،بإصدارتقوماليتاهليئاتو

ااملاليةالسوقمييزوما3.البورصة املؤسساتأهممنوتنظيما،أكثرالٌنقدية لٌكنهاالسوقمناٌتساعاأقلٌ ٌأ

واالستثمارمصارفالعقارية،املصارفالتنمية الصناعية،مصارفجندالسوقهذهيفتتعاملاليتاملالية

.والٌتأمنياالدخاروصناديقاألعمال،

ا-تنظيمها-طبيعتهااملاليةاألسواقهاين؛بينحسني1 15،ص2002الكندي،األردن،دار,األوىلالطبعة،املشتقةأدوا
115سابق،صمرجع:الزبيديحممودمحزة2
ااملاليةاألسواق,لكحلبننوال3 واالقتصاديةالعلومكلية,منشورةغريدكتوراهرسالة -(اجلزائربورصةحالةاالقتصادية،دراسةالتنميةيفودورهااليا

.20، ص 2001-2000التسيري علوم



مصادر تمويل االستثمارات في الجزائر و تحديات التنمية االقتصادية الفصل الثالث        

- 198 -

.االقتصاديةالتنميةفيالماليةالسوقدور:اثاني

توجيهواهلامة لتجميعاآللياتإحدىتشكلفهياالقتصادية،التنميةمتويليفمهمادورااملاليةالسوقتلعب

وجٌواختلقفهيتلعبه،الذيدور الوساطةخاللمنوذلكاالستثمارية،املشروعاتيفتوظيفهاواملاليةاملوارد

مالستثماراملاليةالفوائضألصحاببإتاحة فرصوذلكواملستثمرين،املدخرينجيمعوحيزامكانا منمدخرا

املاليةفالسوقأخرىجهةمنالنمووالتوسعأجلمناملايلالعجزالضرورية ألصحاباألموالتوفريوجهة،

1:التاليةاألدوارخاللمنذلكوالوطينلتمويل االقتصادحلقةتعترب

.االدخارزيادةيفدورها:أوال

االدخار، فالدورلصاحلاالستهالكياإلنفاقلتقليلالفائضذاتالوحداتتشجيععلىاملاليةالسوقتعمل

طريقعنوذلكاالقتصاد الوطين،متويليفاملسامهةدفاالدخارمنجزءحتويليفيتٌمثلالسوقهلذهاألول

بفوائضيتٌمتعونالذيناالقتصادينياألعوانمناألموالرؤوسمجع

الطويلاملدىعلىالضروريةاملاليةاملواردبتقدمياملاليةالسوقتقومالدورهذاخاللومنمالية،

.مشاريع االستثماراتجتسيدأجلمنوذلك(مايلعجزحالةيف)العموميةواإلداراتالدولةملؤسسات

للتنمية،متوازنأجل متويلمنالضروريةالشروطٌمنيعداملاليةالسوقإىلالرجوعبأنالقولنستطيعتقدممماو

:منٌحتققهملاوذلكاملايلالنظاميفهامةجدتظهرإذنفمشاركتها

فيها يكوناليتللبلدانبالٌنسبةخاصةبالغةأمهيةذويعتربالذياألجل،طويلمالرأسومستمرمتزايددعم•

هم حباجة إىلالذيناملستثمرينوأمواهلمتوظيفيفالراغبنياملدخرينبنيمباشرةضعيفا؛حلقةالذايتالٌتمويل

.األموالهذه

121-120صص2003-2002قطر،حلوان،فرعجامعةاجلامعية،معاصرة،الداراقتصاديةقضاياوالعوملة.صقرعمر1
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ااالدخارتعبئةيفاملاليةالسوقمشاركةإىلباإلضافة وجتديدهقصدحمكمةقنواتعربتنظيمهحتاولفٌإ

ذلكحبمايةتلتزمأنالسلطات العموميةعلىجيبوباملقابلالوطين،االقتصادأنشطةخمتلفمتويليفاستعماله

تعريفأنإىلونشرياالدخار،حجمحىت يتزايداملدخرينيفالٌثقةوزرعواملضاربني،االنتهازينيمناالدخار

التنميةعمليةيفاألمهيةبالغيعتربخاصة،املاليةالسوقاالستثمار يفوعمومااالدخاربأمهيةاجلمهوروإعالم

جبائيةحوافزتوفرياملختصةالسلطاتعلىجيباملاليةالسوقيفجمال االستثمارتطويرأجلومنالوطنية،

من ،املتأتيةاملداخيلعلىوختفيضاتإعفاءاتتقدميطريقعن,املاليةاألوراقجمالاالستثمار يفاتشجع

جبائيحتفيزكذاو2003لسنةاجلزائرياملاليةقانونخاللمنمتماوهذااملالية،األوراقجماليفاالستثمار

امناليتمن السياساتغريهاواألرباحعلىالضريبةبتخفيضالبورصةيفتقيداليتللشركات تشجيعشأ

1املاليةالسوق حنوالٌتوجهعلىواملؤسساتاملستثمرين،واملدخرين

السيولةخلقيفدورها:ثانيا

يفتسهيل االستثماراتيفرغبتهمعندللمستثمرينالكافيةالسيولةخلقيفكبريادورااملاليةالسوقتلعب

بسعرويسروبسهولةأصول سائلةإىلاألجلالطويلةاالستثماراتحتويلإمكانيةخاللمناملالية،األوراق

م،اسرتداديفرغبواماإذامناسب هذهتٌوفرهااليتالسيولةأنكمااملالية،أوراقهمحمافظ تغيريأرادواأومدخرا

معدالتزيادةوبالتبعيةاالستثماراتزيادةإىليؤديمماأكثر رحبية؛وخماطرةأقلاالستثماراتجتعلاألسواق

.االقتصاديالنمو

االقتصاديةالتنميةعمليةمتويليفدورها:ثالثا

عملياتحباجة إىلتأسيسهابدايةيففاملشروعاتاالقتصاديةالتنميةلعمليةالالزمالتمويلاملاليةالسوقتٌوفر

لتمويلبطبيعتها املصدر الرئيسيتعدواليتاملاليةاألوراقسوقإىلاملشروعاتهذهتٌتجهلذلكمتويل،

118صسنة النشر،بدون.االجتماعي،واالقتصاديلإلمناءالعريبالٌنقدالعربية،صندوقاملالأسواقواملاليةالسياسات,سعيدالنجار1
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واقتنائهاأخرىاستثماريةأدواتسندات أوأوأسهمإصدارخاللمناألجلالطويلةواملتوسطةاالستثمارات

مقارنةتضخميةآثاراينتجوالكلفةأقلٌ هواملاليةطريق السوقعنالتمويلأنإذ.واملؤسساتاألفرادجانبمن

.1الٌتضخممعدالتيفزيادةإىلتؤديواليتاألخرى،املاليةاملصارف واملؤسساتبهتقومالذيبالتمويل

.الجزائريةالماليةالسوق:اثالث

انتقال اجلزائر إىل اقتصاد السوق، أصبحت البورصة أداة ضرورية، فهي تعترب وسيلة جديدة من يف ظل 
إن املؤسسة ليست وسائل متويل االقتصاد وبذلك يتدعم نظام التمويل دون التقليص من أمهية التمويل املصريف

إىل هذه الوسيلة من أجل متويل ، فالدولة واجلماعات تلجأ أيضا2الوحيدة اليت تلجأ إىل إصدار قيم منقولة
ا، ونالحظ أن األوراق املصدرة من طرف الدولة واجلماعات توافق دين متوسط وطويل األجل،  خمتلف حاجيا

- أو املقرضني- يف حالة إصدار أسهم–وعلى العكس األوراق اليت تصدرها املؤسسات تسمح بزيادة املسامهني 
.يف حالة إصدار سندات

ألموال هو اإلطار األمثل جلمع رؤوس األموال طويلة األجل من خالل إصدار قيم إن سوق رؤوس ا
باإلضافة إىل أن . 3منقولة ضرورية لتمويل املشروعات، وتكون مدة إجناز املشروع وتسديد القروض طويلة أيضا

ا حن و مستقبل أفضلهذه السوق باستطاعتها مساعدة الكثري من املؤسسات على تنويع مصادر متويلها والسري 
4.

يعترب كمرحلة أولية لدخول املؤسسة يف البورصة، وإن الطابع العلين لالدخار لالدخارإن اللجوء العلين 
:ينتج من

.137صذكره،سبقمرجعالزبيدي،حممودمحزة1
لس الوطين االقتصادي و االجتماعي  ، جلنة التقييم مشروع تقرير حول الظرف االقتصادي2 ، الدورة الثالثة عشر، 1998للسداسي الثاين سنة ا

.77،ص 1999
3 COSOB, Guide des valeurs mobilières, les guides COSOB, impression ANEP-Algérie-, 1997,
P7.

4 Abdelhak Lamiri, Gérer l’entreprise algérienne en économie de marché, Prestcomm
édi ons, 1997, P47.
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توظيف األصول املالية حبجم يتعدى دائرة حمدودة من األشخاص.
قبول األصول املالية للتداول لدى بورصة القيم املنقولة.
 البنوك، إىل املؤسسات املالية أو الوسطاء يف عمليات البورصة أو إىل أساليب اإلشهار اللجوء إما إىل

.العادي
، 1شخص100إن توظيف األصول حبجم يتعدى الدائرة احملدودة يفرتض حدوثه عندما يعين أكثر من 
شر مذكرة إلعالم وجيب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر قيما منقولة بالتجائها إىل التوفري علنا أن تن

ا أن متكن املستثمر من اختاذ قراره عن دارية كذكر معلومات ، 2اجلمهور تتضمن العناصر اإلعالمية اليت من شأ
:عن

.تقدمي مصدر القيم املنقولة وتنظيمه-
.وضعيته املالية-
.موضوع العملية املقرر إجنازها وخصائصها-

، وجيب أن تقدم البيانات املالية املرافقة للمذكرة 3الشرعي للمصدرتؤرخ هذه املذكرة ويوقع عليها املمثل 
اإلعالمية معلومات دقيقة على الوضعية املالية واحملاسبية للمؤسسة، وبصفة خاصة على هيكلها املايل ومردوديتها 

.يف جمال التمويل

ذا البيان ما جاء يف إضافة إىل املذكرة اإلعالمية يقوم املصدر بطبع بيان إعالمي ونشره، ويلخص ه
املذكرة اإلعالمية مقدما املعلومات األكثر أمهية فيما خيص املصدر والعملية املقرر إجنازها، يؤرخ البيان ويوقع عليه 

.من طرف املمثل الشرعي للمصدر

املكلفني توضع املذكرة اإلعالمية والبيان حتت تصرف اجلمهور يف مركز املؤسسة املصدرة ولدى الوسطاء املاليني 

.بالتوظيف ويسلم البيان لكل مكتب

.7، ص1997جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، جمموعة قوانني، 1

2 JO.R.A, N-34, décret législa f N-93-10 du 23 mai 1993, P6.

.8-7جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، مرجع سابق، ص3
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نشأة سوق األوراق المالية في الجزائر: أوال 

تــدخل فكــرة إنشــاء بورصــة األوراق املاليــة بــاجلزائر ، يف إطــار برنــامج اإلصــالح االقتصــادي ، الــذي أعلــن عنــه عــام 

ة ، فكــان ابتــداء مــن ســنة أمــا التحضــري الفعلــي إلنشــاء هــذه البورصــ1988و دخــل حيــز التطبيــق عــام 1987

:، و منذ ذلك احلني إىل غاية الوقت احلايل ، مرت هذه العملية بعدة مراحل نذكرها فيما يلي 1990

يف هذه املرحلة اختذت احلكومة عدة إجراءات بعد أن حصلت معظم :1992-1990المرحلة األولى 
املؤسسات احلكومية على استقالليتها، وكذلك إنشاء صناديق املسامهة، ومن مجلة هذه اإلجراءات أنشئت 

ولقد تأسست هذه الشركة بفضل صناديق املسامهة الثمانية، أما رأمسال هذه " شركة القيم املنقولة"مؤسسة دعيت 
أعضاء، كل عضو ميثل أحد 8يدير الشركة جملس إدارة مكون من ) دج320000(ركة فلقد قدر مببلغ الش

.صناديق املسامهة

لقد مرت هذه الشركة بفرتة حرجة نتيجة لضعف رأمساهلا االجتماعي :1992المرحلة الثانية ابتداء من سنة 
كما أن اسم ) دج932000(لشركة إىل رفع رأس مال ا1992وغموض الدور الذي جيب أن تلعبه، يف فيفري 

املؤرخ يف 10- 93واليت تأسست باملرسوم التشريعي رقم ، 1الشركة تغري وأصبح بورصة القيم املنقولة 
، وبعد أن كانت صناديق املسامهة هي اليت متتلك أسهم الشركات، دخلت اجلزائر مرحلة 1993ماي23

م اقتناء أسهم  .املؤسساتاخلوصصة وأصبح األفراد بإمكا

تعد بورصة القيم املنقولة إطارا لتنظيم وسري العمليات فيما خيص القيم املنقولة اليت تصدرها الدولة 
:2وشركات األسهم، ويكون مقر البورصة يف اجلزائر العاصمة، وتشتمل بورصة القيم املنقولة على اهليئتني التاليتني

هي مؤسسة تتمتع باالستقاللية اإلدارية واملالية، ومهمتها تتمثل يف :لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة*
تنظيم ومراقبة سوق القيم املنقولة وذلك من أجل ضمان األمن يف املعامالت ومحاية املدخرين أو املستثمرين يف 

.80-79، أطلس للنشر، ص- بورصة اجلزائر–مشعون مشعون، البورصة 1

2 J.O.R.A, Op.cit, P3.
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ن سري سوق األوراق املالية، وتقوم أيضا هذه اللجنة باعتماد ومراقبة وسطاء عمليات البورصة والسهر على حس
.1القيم املنقولة وشفافيتها

هي عبارة عن شركة أسهم مكونة من الوسطاء يف عمليات البورصة تتكفل :شركة لتسيير أو إدارة بورصة القيم*
وتسهر يف إطار احرتام قواعد تنظيم السوق ، 2بضمان سري املعامالت على القيم املنقولة املتداولة يف البورصة

عمليات املنجزة من قبل الوسطاء يف عمليات البورصة أو من طرف األشخاص الذين يتصرفون وسريه على شرعية ال
حلساب هذه الشركات، وجيب إشعار جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بكل إخالل أو خمالفة لقواعد السوق

3.

الوسيط يف عمليات ميثل رأمسال الشركة أسهم خمصصة للوسطاء يف عمليات البورصة وال يصبح اعتماد 
.4البورصة اعتمادا فعليا إال بعد أن يكتتب الوسيط قسطا من رأمسال شركة إدارة بورصة القيم

.كما يشتغل داخل البورصة وسطاء يقومون باملفاوضات واملعامالت

( 1993-1996 )المرحلة االبتدائية -2

-04يتوافق مع شروط سري البورصة حيث منـع قـانون لقد مت يف هذه املرحلة تعديل القانون التجاري الذي كان ال 

عمليــة تنــازل الشــركات العموميــة عــن أســهمها لغــري املؤسســات العموميــة ، 1988جــانفي 12املــؤرخ بتــاريخ 88

مت إدخــال بعــض التعــديالت 1993أفريــل 25املــؤرخ يف 93-08هلــذا الغــرض و مبوجــب املرســوم التشــريعي رقــم 

ـــة ففيمـــا خيـــص شـــركات علـــى القـــانون التجـــاري يتعلـــ ق األمـــر بتعـــديالت خاصـــة بشـــركات األســـهم و بـــالقيم املنقول

األسهم فقد نص املرسوم بصفة واضحة علـى إمكانيـة تأسيسـها و الشـروع يف العـرض العمـومي لالدخـار سـواء عنـد 

1 COSOB, Guide de l’investisseur, les guides COSOB, impression ANEP-Algerie-, 1997, P10-11.

2 Ibid, P10.

.58جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، مرجع سابق، ص3

4 J.O.R.A, Op.cit, P4.
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م مــــن تأســــيس الشــــركة أو عنــــد تقريــــر رفــــع رأمساهلــــا ، كمــــا مت رفــــع املبلــــغ األدىن الــــالزم لتكــــوين شــــركة األســــه

1:إىل 300.000.00

.يف حالة إجراء العرض العمومي لالدخار( 500000000 )مخسة ماليني دينار جزائري -

.عند عدم اللجوء إىل العرض العمومي لالدخار( 100000000 )مليون دينار جزائري -

ذا أصبحت شركة األسهم تشكل وسيلة فعالة لتعبئة االدخـار ، أمـا فيمـا خيـص القـيم  املنقولـة فقـد نـص املرسـوم و 

أســهم التمتــع ، شــهادات االســتثمار ، شــهادات : علــى إمكانيــة إصــدار أنــواع جديــدة مــن القــيم املنقولــة تتمثــل يف 

احلـــق يف التصـــويت ، شـــهادات املشـــاركة ، الســـندات ، الســـندات القابلـــة للتحويـــل إىل أســـهم و الســـندات املرفقــــة 

لقرار ، أي قرار ادخـار قـيم منقولـة جديـدة يعتـرب يف غايـة األمهيـة خاصـة مـع إن اختاذ مثل هذا ا.بأذونات االكتتاب 

.إنشاء بورصة للقيم املنقولة باجلزائر 

:من املرسوم التشريعي اجلديد نصت على ما يلي30مكررة 715يف إطار هذا املضمون فان املادة 

تكـون مسـعرة يف البورصـة أو ميكـن أن تسـعر و القيم املنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات املسـامهة و 

متـنح حقوقــا مماثلـة حســب الصــنف كمـا تســمح بالــدخول مباشـرة أو بصــورة غـري مباشــرة يف حصــة معينـة مــن رأمســال 

إذ يظهــر جليــا ممــا ســبق ذكــره أمهيــة و ضــرورة قابليــة اســتهالك و .الشــركة املصــدرة أو حــق مديونيــة عــام علــى أمواهلــا 

.2تعترب شرطا أساسيا يف السري احلسن للسوق املايلتداول القيم ، اليت

3:أما فيما يتعلق باهليئات العاملة ببورصة القيم املنقولة فتتمثل يف اهليئتني التاليتني 

 جلنة تنظيم و مراقبة العمليات البورصية( COSOB ) و هي تشكل سلطة سوق القيم املنقولة.

املتضـمن للقــانون 1975سـبتمرب 26املـؤرخ يف 59-75املعـدل واملـتمم لألمــر رقـم .1993أفريـل 25املـؤرخ يف 93-08رقـماملرسـوم التشــريعي 1
.  1993أفريل 25بتاريخ الصادر،27اجلريدة الرمسية ، العدد التجاري 

مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلقتصادية فرع نقود ومالية ، جامهة البليدة ،  " - حالة اجلزائر–األسواق املالية الناشئة " قاسم شاوش ملياء ،2
.160، ص 2004/2005كلية العلوم اإلقتصادية وعلوام التسيري ، السنة اجلامعية 

.1993ماي 23الصادر بتاريخ ، 34اجلريدة الرمسية ، العدد ، 1993ماي 23املؤرخ يف 93-10رقم املرسوم التشريعي3
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 شركة تسيري القيم( SGBV ) بالسهر على ضمان السـري احلسـن للعمليـات املتداولـة يف البورصـة ، و مكلفة

ال جيوز إجراء أية عملية مفاوضـات للقـيم املنقولـة ، إال داخـل مقصـورة البورصـة ، و عـن طريـق وسـطاء يف عمليـات 

.البورصة ، بعد اعتمادهم من طرف اللجنة 

)إلى وقتنا الحالي 1996من : ( مرحلة االنطالق الفعلية -3

اية سنة  كانت كل الظروف جاهزة مـن الناحيـة القانونيـة و التقنيـة إلنشـاء بورصـة القـيم املنقولـة حيـث 1996مع 

:

.مت وضع نص قانوين إلنشاء و تنظيم هذه البورصة -

.أصبح للبورصة مكان مادي بغرفة التجارة -

إىل جانــب شــركة 1996،1يف فيفــري ( COSOB )مت تشــكيل جلنــة تنظــيم و مراقبــة عمليــات البورصــة -

.مع حتديد خمطط كل منهما ، و أصبح كل األفراد العاملني باهليئتني جاهزين للعمل( SGBV )تسيري القيم 

بنــوك و ( املؤسســات املاليــة ، مت اختيــار الوســطاء يف العمليــات البورصــية ميثلــون خمتلــف1997و مــع بدايــة ســنة 

، حيــث تولــت جلنــة تنظــيم و مراقبــة عمليــات البورصــة مهمــة تكــوين هــؤالء عــن طريــق االســتعانة ) شــركات تــأمني 

ـدف االسـتفادة  باخلرباء الكنديني  و تنظيم عدة ملتقيات من بينها ملتقيني أسبوعني يف كل من تونس و فرنسـا ، 

.لدين ، يف جمال التعامل بالسوق املايل و لو بشكل سطحي من خربة هذين الب

يئــة اجلــو املالئــم ، و حتضــري كــل 1997و قــد عملــت جلنــة تنظــيم و مراقبــة عمليــات البورصــة طــوال ســنة  ، علــى 

اية سنة  م ، و مت بالفعل إصـدار أول قيمـة منقولـة 1997اهليئات املعنية للشروع يف العمل بالتاريخ احملدد ، و هو 

، متمــثال يف القــرض الســندي لســوناطراك ، و ذلــك فيمــا يســمى بالســوق األويل 1998جــانفي 2يخ بــاجلزائر بتــار 

1 COSOB , Guide de la bourse et des opérations boursiers , la bourse d`alger , collection
guides plus , 96 , p 06.
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للســوق املــايل ، و علــى هــذا األســاس أصــبحت شــركة ســوناطراك أول متعامــل اقتصــادي يدشــن ســوق للرســاميل يف 

. اجلزائر ، يف الوقت الذي كان ينتظر أن تصبح بورصة اجلزائر عملية 

ركات المصدرة لألوراق المالية ببورصة الجزائر   تجربة الش: رابعا

:عدد الشركات املسجلةسنقوم باختيار بعض املؤشرات فمن بينها

يؤدي ارتفاع عدد الشركات املسجلة يف البورصة إىل زيادة اتساع حجم السوق، وبالتايل ارتفاع حجـم االسـتثمارات 

يف السوق ويرتبط ذلك بارتفاع رأس مال 

.تداوهلا لتنشيط كفاءة االستثمارات من حيث احلجم واالجتاه حنو الشركات األكثر كفاءةالشركات وحجم

:يوضح اجلدول التايل تطور عدد املؤسسات املسجلة يف بورصة اجلزائر

2000/2015مؤشر عدد الشركات المدرجة في البورصة الجزائر خالل الفترة): 15(الجدول رقم 

200020022004200520072009201020112012201320142015السنوات

عدد الشركات 
املدرجة

333555555555

.التقارير السنوية للجنة مراقبة عمليات البورصة : املصدر

2015سنة عدد الشركات المدرجة في البورصة الجزائر خالل ): 16(رقمجدولال

.عمليات البورصة التقارير السنوية للجنة مراقبة : املصدر

نالحــظ مــن خــالل اجلــدول  أعــاله هــو االخنفــاض الكبــري يف عــدد الشــركات  املقيــدة يف البورصــة، وهــو العــدد الــذي 

، والــيت طرحــت أســهم يف البورصــة، وتتمثــل هــذه 2004/ 2000بقــي مقتصــرا علــى ثالثــة شــركات خــالل الفــرتة 
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جعت البورصــة نفــس جديــد بفضــل انضــمام ســند اســرت 2005الشــركات يف ريــاض ســطيف، االوراسيوصــيدال ويف 

إىل 2006اىل البورصـة، إال أن هـذا العـدد للشـركات  تقلـص خـالل سـنة دين كل مـن اتصـاالت اجلزائـر وسـونلغاز

30بعـد مـا قـدم ريـاض سـطيف عـرض علـين لسـحب سـنده بتـاريخ 2006ديسـمرب 6أربعة  شـركات وكـان ذلـك 

يـــدة ســـرعان ماعـــدا إىل مخســـة شـــركات بانضـــمام شـــركة اخلطـــوط اجلويـــة إال أن عـــدد الشـــركات املق. 2006جويليـــة 

اجلزائريــة عــن طريــق طــرح ســند ديــن لقســم الســندات اخلــاص بالشــركات، ويرتفــع بــذلك عــدد الســندات املســعرة يف 

،  بعـد دخـول شـركة 2011البورصة إىل ثالثة ، كما استمر عدد الشركات املدرجـة يف البورصـة يف الثبـات إىل غايـة 

. انس لتأمينات وخروج شركة اخلطوط اجلويةالي

)2011-2000(تطور الشركات المدرجة في بورصة الجزائر خالل ):08(الشكل

.استنادا إىل املعلومات املتوفرة يف اجلدول أعالهالباحثمن إعداد :المصدر

0

1

2

3

4

5

6

عدد الشركات المدرجة
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:نسبة رأس مال السوق.2

املدرجة يف البورصة إىل الناتج احمللي اإلمجايل كما يوضح اجلدول التايل تعترب نسبة رأس مال السوق قيمة األوراق املالية 
:ذلك

2009-2000تطور نسبة رأس المال السوق في بورصة الجزائر خالل الفترة: )17( الجدول  رقم

رأس مال السوق مليار السنوات
دج

PIBرأس مال السوقمليار دج/PIB نسبة رأس مال السوق
℅

200021.4954098.80.00520.52
200114.7204241.80.00350.35
200210.9904455.40.00250.25
200311.10051240.00220.22
200410.1006126.60.00160.16
200510.4007519.00.00140.14
20066.7108391.00.00880.88
20076.7109371.60.00070.07
20086.50010993.10.000050.005
20095.55010034.30.00050.05

من تقارير بورصة اجلزائر:المصدر

.سعر السهم*عدد األسهم =رأس مال السوق :حيث أن 

واستمرت يف 2000عام ℅0.52من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة رأس مال السوق بلغت 

إىل 2000، رغم أن رأس مال السوق كان مرتفع يف سنة  2003عام ℅0.22االخنفاض إىل إن وصلت 

مليار دينار جزائري وهذا رجع إىل إدراج أسهم فندق االوراسي، غري أن هذه الزيادة تراجعت إىل 21.495

ويرجع هذا االخنفاض إىل مجود حصص التداول مما أدى إىل 2003مليار دينار جزائري سنة 11.100

هم الشركات املدرجة يف البورصة،باإلضافة إىل وقلة الشركات املدرجة يف تلك احلقبة وبالتايل اخنفاض أسعار أس

مليار دج أي ما 6.40حيث بلغ رأس مال السوق 2006عدم تنوع فرص االستثمار، وعرفة اخنفاض حاد سنة 

ر دج فهذا االخنفاض مليا8391.0وهذا رغم ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل الذي بلغ قيمة % 0.88يعادل 
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راجع لرتاجع القيمة  رأس مال السوق نتيجة خلروج رياض سطيف من البورصة ،وهكذا استمرت  نسبة رأس مال 

حيث بلغ رأس مال السوق  يف تلك 2008باملائة وذلك يف سنة  0.005السوق يف االخنفاض أي بنسبة 

حيث بلغت النسبة  هذه 2009إىل غاية سنة مليار دينار جزائري ، فاستمرت يف االخنفاض 6.500السنة 

:باملائة رغم الزيادات املستمرة لناتج احمللي اإلمجايل خالل هذه الفرتة و الشكل التايل يوضح ذلك0.05النسبة 

)2011-2000(تطور نسبة رأس مال السوق في بورصة الجزائر خالل ):09(الشكل

.استنادا إىل املعلومات املتوفرة يف اجلدول أعالهالباحثمن إعداد :المصدر

:حجم التداول.3

متثل نسبة حجم التداول قيمة األوراق املالية املتداولة يف السوق مقسومة على الناتج احمللي اإلمجايل، 

.وتشري هذه النسبة إىل حجم التعامالت يف سوق األوراق املالية بالنسبة حلجم االقتصاد الوطين

:جلدول التايل ذلكويوضح ا
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)2015-2000(تطور حجم التداول في بورصة الجزائر): 18(الجدول 

قيمة املعامالت دجحجم املعامالتعدد املعامالتالسنوات 
20004559323990720039160
20012898361445533217905
2002207180161112060345
20033933969317257700
20043057103368560
200564134874188200
200623476010149391910
2007410130443960417115
20095451841101218511505
2011488143563896650625
2013361117729670069575
2015520252954321222985

موقع شركة إدارة بورصة اجلزائر :المصدر

، إذ وصل 2000املعامالت شهدت اكرب قيمة يف بورصة اجلزائر سنة نالحظ من اجلدول أن عدد 

ويرجع هذا االرتفاع إىل اإلقبال الكبري للمستثمرين على سندات سونطراك واإلدراج اجلديد 4559عددها إىل 

ألسهم فندق االوراسي، لكن بعد هذا العام شهدت اخنفاض شديدا إذا وصل عدد املعامالت خالل عام 

وذلك ناجم عن اخنفاض أسعار أسهم الشركات املدرجة، بعدها ℅99.34أي بنسبة اخنفاض معاملة2004

:الشكل يوضح ذلكبدأت  عدد املعامالت باالرتفاع الطفيف
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)2015-_2000(مؤشرات بورصة الجزائر من يوضح )10(رقم الشكل

)2015-2000(تطور حجم التداول في بورصة الجزائر خالل ):11(الشكل

.استنادا إىل املعلومات املتوفرة يف اجلدول أعالهالباحثمن إعداد :المصدر
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(2008-2015)مؤشرات بورصة الجزائرتطور):12(الشكل

:تايلالكاملبحثهلا  يف هذا إذن ميكن تلخيص أهم النتائج املتوصل

قلة عدد الشركات املسجلة واخنفاض عدد األسهم ؛.1

اليومية ؛ضعف حجم املعامالت .2

ضالة القيمة السوقية لألسهم، وتركز ملكية هذه األسهم يف نوعيات حمددة؛.3

اخنفاض سيولة األوراق املالية؛.4

التقلبات الشديدة يف األسعار؛.5

اخنفاض الطلب يف البوصة لقلة ثقافة االدخار؛.6

ضعف أداء بورصة اجلزائر؛.7

ا من بني هذه العوائق تواجه بورصة اجلزائر جمموعة من العوائق جتعلها ال حتقق.8 : غايتها الستمرار حيا

.   اخل..........معوقات سياسية، معوقات ثقافية، معوقات اقتصادية 
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الثالثالفصلخالصة

انتقالفيهايتمعمليةعنعبارةاالقتصاديةالتنميةأنالفصلهذاخاللمنلناتبني

,اإلجراءاتمنجمموعةطريقعنوذلكاالزدهاروالرقيإىلالتخلفمرحلةمناالقتصاد الوطين

السلعي وغريالسلعياإلنتاجزيادةحيققمبااالقتصادياهليكلتطويرأجلمنباختاذهاتقوم الدولة

يف كبريةأمهيةاالقتصاديةللتنميةأنأيضالنااتضحو.طويلةزمنيةلفرتةللفرداحلقيقيوالدخل

أوجه أيضاوضحناكما.الناميةواملتقدمةالدولبنياملتواجدةوالتقنيةاديةاالقتصالفجوةتقليص

.االقتصاديالنموبنيوبينهااالختالف

كذلك واجتماعيةسياسية,اقتصاديةمنهاقيامهادونحتولاليتالعقباتمنالعديدتوجدو

بينها من,لتمويلهااملصادرمنجمموعةاالقتصاديةالتنميةعمليةتتطلبو.تنظيميةوتكنولوجية

يف االقتصاديةتنميتهالتمويلاملتخلفةالبلدانعليهتعتمدمصدرأهميعتربالذياملصريفالتمويل

.متطورةماليةسوقغيابظل
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تمهيد

والتنمية االستثمارمتويل بنيالعالقةتناولتاليتالدراساتمنبعضالتجرييباالقتصادياألدبيضم

أوضحتإذإليها،التوصلمتاليتوالنتائجاملعاجلةحيث طرقمنالدراساتتلكتباينتحيثاالقتصادية ،

عكسأخرىدراساتفيما توصلت،التنمية االقتصاديةيفاالجيايباوأثرهسياسات التمويلأمهيةمنهابعضا

.ذلك

التنمية علىاوأثره،سياسات متويل االستثمارات يف اجلزائر مسامهةمدىواختبارقياسسيتمسبقومما

منوالتسعينياتالثمانينياتيفاقامتاليتإصالحات اقتصاديةانتهجت عدةأن اجلزائر باعتبار،االقتصادية 

،التنمية االقتصاديةو،سياسات متويل االستثمارات يف اجلزائر بنيالعالقةسيتم دراسةحيثالعشرين،القرن

:ويتضمن هذا الفصل 

.)2015- 1988(يف اجلزائر يف الفرتة االقتصادية حتليل بعض مؤشرات التنمية :المبحث األول 

.االقتصاديللقياسالنظريالتحليل:الثانيالمبحث

.التنمية االقتصاديةبعض أدوات متويل االستثمارات باجلزائر يفمسامهة: النموذج األول:الثالثالمبحث

.تأثري اإلنفاق احلكومي على بعض مؤشرات التنمية االقتصادية يف اجلزائر: النموذج الثاين:الرابع المبحث
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) .2015-1988(في الجزائر في الفترة تحليل بعض مؤشرات التنمية االقتصادية : المبحث األول 

ا ضرورة القياس سواء لصياغة السياسات و اخلطط و حتديد  جالنتائأم لتقييم األهدافتطرح فكرة التنمية ذا

، ونظرا للتحوالت الواسعة يف املفهوم التنمية ، فان املؤشرات عرفت بدورها تطورات هامة على حماور عديدة بدءا 

.املركبة كدليل التنمية البشرية األدلةاملؤشرات االجتماعية و إىلمن مقاييس النمو االقتصادي 

يبدو بشكل واف فالقواميس تعرف ه الملصطلح مؤشر فاناألدبياتو على الرغم من  االستعمال املكثف يف 

اإلحصاءات، لكن باالستعمال الفعلي كثريا ما يتم اخللط بني " أخرشيء إىلالذي يشري : بأنهاملؤشر 

.و املتغريات و املؤشرات

عليه أن ميثل بعض العوامل اليت  تشكل عملية التنمية " مؤشر تنمية "اجتماعي أوولكي يسمى متغري اقتصادي 

يشكل قياسا مباشرا و كامال لعامل خمصوص من التنمية ويكون بذلك مؤشر أنحالتها، و ميكن للمؤشر أو

اهلدف أ اجلانب الذي يقيسه هو هدف للتنمية أو عنصر من عناصرها ، وعندما ال يكون هذا أنتنمية باعتبار 

ما ميكن ، هلذا اهلدف و بأفضل، اإلشارةاألوىلبالدرجة خيدمالعنصر غري قابال بذاته للقياس ، فان املؤشر 

.يشكل مؤشرا لقياس مستوى الصحة العامةاألطفالالعنصر ، مثال ذلك أن دليل وفيات 

:المؤشرات االقتصادية تحليل : أوال 

شكل معدل متوسط علىتقدمأنوميكن.للبلداالجتماعياالقتصادياجلهازخصائصاملؤشراتتصف هذه

من كتلة مجالية كالدخل السنوي للفرد ، أو نسب خمتلفة من الناتج الوطين اإلمجايل ، كمعدل التصدير أو 

هي تقارير تنشرها جهات حكومية أو وكاالت خاصة وتتضمن هذه التقارير إحصائيات أو الديون داالستريا

أو االقتصاد وبيان مدى قوة االقتصاديلتوضيح الوضع االقتصاديةتستخدم يف قياس أداء القطاعات يةاقتصاد

سياسة احلكومة مثل خطط جلمع بتوجيهالقرارات، وتقوم اختاذتساعد اإلدارة يف ، كما أن تلك املؤشراتضعفه
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-ربع سنوية- سنوية (وتصدر تلك املؤشرات بشكل منتظم وبصوره دوريه األموال وترتيب أولويات اإلنفاق العام

.لكل دولة وتكون متاحة ألي شخصاالقتصاديةوهناك العديد من املؤشرات .(أسبوعية- شهرية

والنمووالطلباإلنتاج-1-1
2015يف٪3,8االقتصادي احلقيقيالنموبلغعشرية،منذمرةألولاحملروقاتقطاعنشاطانتعاشظرفيف

امنبالرغم فإنّ ،)٪(2,3ا(MENA)اإفريقيومشالالشرق األوسطمنطقةدوليفاملسجلةتلكتفوقكو

.٪4,0بواملقدرةوالناميةالناشئةالبلدانيفاملسجلةتلكعنتقلتبقىالوتريةهذه

الداخليالناتجإجمالي: )13(الشكل رقم  

من.٪3,8الداخليالناتجإمجايلمنومعدلبلغحيثعالية،منوبوترية2015يفاالقتصاديالنشاطتعّزز

يفمئويةنقطة1,7دقفبعدما٪5,0ليبلغمئويةنقطة٪0,7احملروقاتقطاعخارجالنمودقفأخرى،جهة

5,7% .ابالغ2014
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القطاعاتحسبوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتتوزيع:)14(رقمالشكل

النموذج القياسي الفصل الرابع  

- 218 -

القطاعاتحسبوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتتوزيع:)14(رقمالشكل

النموذج القياسي الفصل الرابع  

- 218 -

القطاعاتحسبوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتتوزيع:)14(رقمالشكل



النموذج القياسي الفصل الرابع  

- 219 -

،)أجري250عنعماهلاعدديقلمؤسسات(وصغريةمتوسطةمؤسسة935000االقتصاديالنسيجيشمل

مناصبعددصايفبلغإذ،)٪(57,6معنوينيأشخاصمنمعظمهيفمكون٪،9,7بنسبةارتفاعيف

يمنةيتميزالذيوالصغرية،املتوسطةللمؤسساتالتوسعهذامسح.منصباً 82500تقريبااملنشأةالشغل

.جديدامنصباً 225000بتوفري،)الشغلمناصبخلقصايفمن٪(51,5اخلدماتمؤسسات

الفالحياإلنتاج- 1-2

تزايدت2013يف املسّجلالعايلاملستوىيفوقإنتاجمستوىبتحقيق2015سنةيفالزراعياملوسممسح

لتبلغمئوية،نقطة3,9بمتقدمة٪،6,4بنسبةالفالحيللقطاعاحلجم،حيثمناملضافة،القيمة

الناتجإمجايليف٪17,5مبسامهةاحلقيقيلالقتصاداملضافةالقيمةمن٪15,6ومتثلدينارمليار1936,4

حيثمنالثانيةالدرجةيفالفالحيالقطاعيُرتباحلقيقي،لالقتصاداملضافةالقيمةيف٪23,6والداخلي،

.الثرواتخلق

ارتفاعاً األخرىةالزراعياملنتجاتلكلاإلنتاجمستوياتشهدت،إنتاجهامستوىتدىنمنتجاتثالثباستثناء

منسنتنيبعد، )الزيتونزيت(٪53,1و)الصوف(٪0,9بنيمالترتاوحملحوظةبصفةمنوهامعدالتيف

النموتواصلكما2013لسنةمستواهإىلالوصولدونجديد،منارتفاعااحلبوبإنتاجسّجلاالنكماش،

.بسيطبشكلالبستايناإلنتاجمنابينما،)وحليبحلوم(احليوانيةالرتبيةإلنتاجاملتسارع
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: قطاع الزراعة و الغابات و الصيد البحري نمو) :15(الشكل رقم 

٪25,3بأدىنمستواهيبقىلكن٪،9,4بنسبةاحلبوبحمصولارتفعطن،مليون3,76قدرهمبنتوج

هذا)طنمليون6,12(2009يفاملسجلالقياسيباحملصولمقارنة٪38,7و،2013سنةمبستوىمقارنة

و٪(9,5واللنيالصلبالقمحسيما).5115 )معترباً،منواللحبوباإلنتاجيةاحلمالتكلإنتاجوعرف

)٪20,5والشوفان()  ٪9,7الشعريوكذلك()7,6٪

طنمليون12,5استرياداستلزمممااالحتياجات،إىلبالنظرضئيالاحلبوبإنتاجيبقىالتوسع،هذامنبالرغم

باخنفاضيفدوالر،مليار2,73قدرهابقيمة)2014سنةيفاملستورداحلجمنفستقريبا(القمحمن
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التكلفةقيمةتراجعتحيث(العامليةاألسعاريفاحملسوساالخنفاضنتيجة،)دوالرمليار0,92(23,5٪

.)الواحدللطندوالر218,1لتبلغ٪25,7بلالسترياداملتوسطة

يفطنمليون12,5إىلاإلنتاجليصل،٪1,4بلغتبسيطةبوتريةالبستاينلإلنتاجالتصاعدياالجتاهتواصل

الثانيةللسنةالبطاطاإنتاجبرتاُجعنسبياالضعيفاألداءهذايُفسرالسابقةالسنةخالل٪3,6مقابل2015

.)طنمليون4,5إىل٪(2,9التوايلعلى

يف٪20يقاربمبامناحيثالتوايل،علىالرابعةللسنةالتصاعدياجتاههالصناعيةالطماطمإنتاجيواصلكما

ارتفاعااملثمرةاألشجارإنتاجوسّجل.طنمليون0,2بيقدرارتفاعيفطن،مليون1,3ليصل،2015

2013(سيئنيمومسنيبعد)الزيتون(٪35,4و)احلمضيات(٪5,6بنيترتاوحمبعدالتحمسوسا

)طن579000(2013لسنةمستواهبذلكمتجاوزاطن ،654000إنتاج الزيوت يُقدر،)2014و

العموميةواألشغالالبناء- 1-3
) STPP(العمومية البرتوليةاألشغالواخلدماتفيهمبا)  BTP(العمومية واألشغالالبناءقطاعمنوانكمش

اءبسببوذلك،4,9ليبلغ ٪مئويةنقطة1,9ب هذاُعوضحني،السريع، يفللطريقالكبريةالورشاتإ

دينار،مليار1908,2ب املقدرةللقطاع،القيمة املضافةمتثل.السكناتبناءمشاريعبنمواالنكماش جزئيا

.احلقيقيلالقتصاداملضافةالقيمةمن٪15,4والداخليالناتجإمجايلمن11,5٪

احملروقاتخارجوالنمواإلمجايلالنمومن٪13,9و٪13,5بنسبةالقطاعهذاُيساهماحلجم،ناحيةمن

للبالد،الثايناملوظفُميثلالذيالقطاع،هذايضم. 5102يف٪16,7و٪17,5مقابلالتوايل،على

.العاملةاليدمن٪16,8أيعامل،مليون1,78
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:STPPفيهابماوالريالعموميةواألشغالالبناءقطاعنمو) :16(الشكل رقم 

مقارنة بالسنة٪7,7باخنفاضيف،2015يفسكن جديد328100بالسكناتحظريةارتفعت

.)سكن355300( السابقة

الفرديوالبناء)٪(34,6املدعمةالسكناتإلنتاجغري مسبوقبنمواملتميزة،2014سنةخالفعلى

و 182200على التوايل ٪،17,2و٪22,0ب2015يفالتسليمات للفئتنيتراجعت،)٪(13,2

-الريفيللبناءاحملسوساالخنفاضوحدة على التوايل ، يعد17800 تراجعيفالرئيسيالعامل)٪(27,5

وباإلجيار،البيعلصيغةبالنسبة٪100مرتفعاً جدمنواً باملقابلاآلخرينمكونيهسجلالذياملدعم،السكن

.املدعمالرتقويللسكنبالنسبة17,9٪
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و٪28,2رقمني،ذاتبنسب)الرتقويوالسكناالجياري،العموميالسكن(املتبقيتنيالصيغتنيمنتحني،يف

.التوايلعلى24,6٪

المحروقات- 1-4
لينتقلمئوية،بنقطةاحلقيقيةاملضافةقيمتهارتفعتإذاحملروقات،قطاعإنتاجيداتز سنوات،عشرمنذاألوىلللمرة

-منمنوهامعدل دينار مليار134,3 3املضافةقيمتهبلغتاجلارية،بالقيمة.2015يف٪0,4إىل1,6٪

ياروذلك بسببالسابقة،للسنةبالنسبة٪32,7بجعاتر يف يفاملتواضعالنموعاكستالذياألسعارا

.احلجم

،2014يف٪27مقابل) الداخليالناتجإمجايل(الثروةتدفقمن٪18,9سوىتُولداحملروقاتتعدوملهذا

السنة٪–4,7مقابل٪2,9حبوايلأينسبة،بأدىناحملروقاتقطاعُيساهمالقطاعات،ُجمملبنيومن

.السابقة

الداخليإجمالي الناتجنموفيالمحروقاتقطاعمساهمة) :17(الشكل رقم 
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لإلنتاجالنموجعاتر إىلوالناميةالناشئةالبلدانيفالواضحوتباطُئهاملتقدمةالبلدانيفالنموانتعاشضعفأدى

فائضظرفيف،1الربنتسعراخنفاضمنداز ممااحملروقات،علىالطلبيفضعفخملفاً ،2015يفالعاملي

50,79إىل2014يف96,25منجعاتر إذ٪،47,1بالبرتولسعراخنفضفقداملتوسط،يف.العرضيف

بجعاتر يفأيدوالر،53,07ئريااجلز اخلامللبرتولالربميلسعرمتوسطبلغ2015يفللربميلدوالر

ااالرت الديناميكيةنفسالغازيةاحملروقاتواتبعت47,1٪ مليونلكلدوالر6,25إىل٪52,2جعية بفقدا

.السابقةالسنةيفدوالر10,05مقابلالطبيعيللغازBTU)(بريطانيةريةاحر وحدة

43,3بتاالصادر داتاإير اخنفاضإىلوالغازية،السائلةاحملروقاتتاصادر وكمياتأسعاريفجعاالرت أّدى

.دوالرمليار33,08إىل٪

:االجتماعيةالمؤشرات تحليل : ثانيا 

عليها للتعبري عن الوقائع املتعارفاملؤشراتنقائصملعاجلةالستيناتأواخريفاالجتماعيةظهرت حركة املؤشرات

التغريات االجتماعية ومنها البطالة والتضخم ، مؤشرات الصحة  ، ويدخل الكثري من الدارسني يف املؤشرات و 

االجتماعية املقاييس غري النقدية لألداء االقتصادي مثل استهالك املطبوعات و الصحف أو امتالك السيارات 

.وأجهزة التلفزيون 

: البطالة - 2-1

:عني قسم العلماء البطالة إىل نو 

  م اليت البطالة الظاهرة م ومؤهال م وختصصا وتعىن أن األفراد ال جيدون فرص العمل اليت تتناسب مع قدرا

. حصلوا عليها 

الربميل/دوالر)ثقيل(التكساس،)متوسط(ديب،)خفيف(املتحدةاململكةبرنتمتوسط1
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 وتظهر من خالل تعيني بعض األشخاص يف وظائف ال تعود بفائدة إنتاجية من ورائها ، البطالة المقنعة

عشرة ، أو خلق فرص عمل روتينية هامشية ال جيد فيها فالعمل الذي ميكن أن ينجزه مخسة يوكل إىل 

.اإلنسان قدراته وخرباته 

زيادةبفضلاملاضية، خصوصاالسنةوتريةنفسعلى،2015سنةيفاالقتصادي،النشاطتوسعتواصل

يفاملسجلالتضخميفاالخنفاضتوقف،البناءاملسوقة واخلدماتلقطاعاجليدواألداءالداخليالطلب

تسارعكما.٪4,8االستهالكعندلألسعارالوطينللمؤشرالسنويةمتوسط الوتريةليبلغاملاضيةالسنوات

البطالنيعددُقدر2014يفاملسجلةالوتريةضعففاقت٪،2,3بلغتبوتريةالصناعياإلنتاجأسعارتضخم

.مئويةنقطة0,6بارتفاعيفالعاملة،القوىمن٪11,2يعادلماأي،2015سنة يفمليون1,34ب

حوايل نصفالعملعنالعاطلون)سنة24و16بني أعمارهموحاترت الذين(الناشطونعدد الشباببلغ

.٪29,9إىلليصلمئويةنقطة4,7ب الفئةهلذهالبطالةمعدلوارتفعمليون

37826ليبلغ2014يف ٪5,0منالفالحةخارجاملنتجالقطاعيفالشهريالدخلصايفمعدلارتفع،اأخري 

)2015جانفي01منذدينار18000(املضموناألدىنالوطينالدخلمرة2,1يعادلماأيدينار،

%)من إجمالي القوى العاملة(بطالة، إجمالي ):19(جدول رقم 

2000199919981997199619951994199319921991
25.3925.3925.3928.7027.8924.3923.202320.6020.60

2010200920082007200620052004200320022001
10.1911.3013.8012.3015.3020.1023.7025.8927.2929.79

20152014201320122011
9.59.80111010
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:العملسوقمؤشرات):18(رقمالشكل

إذ سجلت األرقام الرمسية لسنة تراجعت نسبة البطالة يف اجلزائر إىل النصف خالل السنوات اخلمس املاضية،

.2000سنة %29.77مقابل % 15.3نسبة2005

ىل إ1996سنة 27.98من خنفاض املستمر لنسبة البطالة بصفة عامة يف الفرتة نالحظ من اجلدول أسفله اال

و هذا ناتج عن اجلهود اليت تبذهلا الدولة يف توفري مناصب الشغل للعاطلني يف مجيع ،2015سنة 11.2

جمال القطاعات لكل فرد قادر على العمل ويرغب فيه ، لكن ختللتها ارتفاعات فادحة يف بعض السنوات خالل

،2000إىل 1998الدراسة ، خاصة يف الفرتة 

إىل البالد، وإىل اإلصالحات االقتصادية، ويعزو هذا الرتاجع اهلام يف نسبة البطالة إىل عودة االستقرار واألمن

.واالنفتاح الذي شجع االستثمار الوطين واألجنيب، يف خمتلف النشاطات االقتصادية والتجارية
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صريح خاص باجلزيرة نت أن األرقام اليت تضمنها التقييم العام لألوضاع االجتماعية يف اجلزائر لوح يف توأوضح

.الذي ستكشف عنه الوزارة يف األيام املقبلة تعتمد معايري منظمة العمل الدولية

ا متلك ، مؤكدا أ% 10ويرى الوزير اجلزائري أن بالده عازمة على كسب رهان خفض نسبة البطالة إىل ما دون 

اإلمكانات لذلك، حيث إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جعل ملف البطالة على رأس أولوياته، إذ وعد 

.مليوين وظيفة جديدةتوفري

:النقديةالمؤشرات تحليل : ثالثا 

: التضخم- 3-1

منالثاينالسداسيمنابتداءاً البرتول،أسعارخاصةاألولية،املوادأسعاراخنفاضتواصل،األخرية الفرتةخالل

منطقةيفالنموانتعاشوضعفالناشئةالبلدانيفاالقتصاديالنشاطيفالتباطؤراالستمر كانحيث.2014

بوفرةيتميزبقيظرفيفالقاعدية،السلعهذهعلىالعامليالطلبعلىسلبياا تأثري اخلصوص،وجهعلىاألورو،

.العرض

بنسبةاخنفاضابالدوالر،عنهااملعّرب الوقود،باستثناءاألوليةللمواداملتوسطةاألسعارسّجلت،2015خالل

موعةهذهيف.٪2بنسبة2014يفاملسجلاالخنفاضبعد17,5٪ اخنفاضحّدةازدادتاملنتجات،منا

االستهالكنصفيقاربماميّثلالذيالصني،منالطلبيفاملعترباالخنفاضبسببأساسااملعادن،أسعار

خمتلفويفالبلدهذايفاالقتصاديالنشاطتباطؤفيهتواصلالذيالوقتيفالقاعدية،للمعادنالعاملي

يفاحلاداالرتفاعمعمنااملتز للطلب،املعتربالتقلصهذاأدى.البناءقطاعيفسيماالالقطاعات،

اخنفاضإىلالعاملية،اإلنتاجيةالطاقاتارتفاعمعارتباطاً األخرية،السنواتيفالقاعديةللمعادنالعامليالعرض

يف٪2و2014يف٪10,3باخنفاضاتبعد٪،23,1بنسبة2015سنةيفاألوليةاملوادأسعار

.2012يف٪16,8و2013
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اخنفضتحيثعموما،املالئمةاملناخيةالظروفمنجهتها،مناألساسية،الغذائيةاملوادأسعاراستفادت

يعكسمما٪4(أقلبدرجةولواخنفاضها،املصّنعةاملوادأسعارواصلتكما،2015يف٪( 13,5بنسبة

.العامليفواملناطقالبلدانمنالعديديفاالقتصادياالنتعاشتباطؤ

الشديداخنفاضهابعد2015يفقويااخنفاضاجهتها،منعرفت،فقدالطاقوية،املنتجاتأسعارخيصفيما

مقارنة٪47منبأكثرالبرتولأسعارمتوسطاخنفضالسنة،خالل.2014سنةمنالثاينالسداسيمنذ

بلغ،2015ايةيف.بكاملها2015لسنةبالنسبة٪7,5باالخنفاضبعد،2014يفاملسجلمبستواه

مبستواهمقارنةأمريكيدوالر51باخنفاضأيأمريكي،دوالر54يقاربمستوىالربنتللبرتولالربميلسعر

يارهذانتج2015ديسمربايةيف تواصلعنوكذاالعامليالعرضبوفرةأساسا،املرتبطة،العواملعناال

.البرتولعلىالعامليالطلبتقلص

)سنويا(% التضخم، األسعار التي يدفعها المستهلكون ) :20(جدول رقم 
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4.95
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املعدلمتوسطوتوجه،2013و2014سنيتيفاملُسجلللتضخم،املعتربجعاالرت توقف،2015خالل

4,8واالستهالك،عندلألسعارالوطيناملؤشرخيصفيما٪،4,4ليبلغجمددااالرتفاعحنوللتضخمالسنوي
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السابقة،بالسنةمقارنةالتوايل،علىمئوية،نقطة1,9و0,6بأعلىأيالعاصمة،ئرااجلز ملؤشربالنسبة٪

،2001سنةيف100أساسإىلنسبة،2015ديسمربيفنقطة176,1و186,4نااملؤشر بلغوبذلك،

.2015مناألخريةالثالثةاألشهرخاللتباطأالتضخممعدلأنعلماً 

الكبرىوالجزائرالوطني:االستهالكعنداألسعارلتضخمالسنويالمتوسط): 19(الشكل رقم 

0,6وبالكربىالعاصمةيفمئويةنقطة1,9بالتضخمارتفع،األخرية واتالسنخالل

موعة٪8,7ذروةبالغاً مواد،جمموعاتمثانيةبنيمنستةهذاالتضخمتسارُعوخصّ .الوطينللمؤشرنقطة

هذهعددنصفأسعاريفالزيادةفاقتعموماً،واملصاريفخيص السكنفيما%1,3و واألحذيةاملالبس

موعات .التضخممعدلمتوسطاملوادمنا

املالبس«،»النقل«الثمانيةبنيجمموعاتأربعأسعارتضخمعنأساساً،،2015سنةيفالتضخمنتج

حيثالكلي،املؤشرمن٪75,0باإلمجايلترجيحهااملقدر»متنوعةمواد«و»التغذية«و»واألحذية

.٪. 83,9بواقعفيهسامهت
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الرئيسياملوّلدالغذائيةاملوادأسعاريفالزيادةمعدلكانحيثالسابقة،السنواتعكسوعلىالفئاتحسب

٪،4فاقتاليتاخلدمات،وأسعاراملعمليةالسلعأسعارارتفاعإىل،يُنسب2015سنةتضخمفإنّ للتضخم،

السلعمنفئةكلوسامهتهذا.٪4,8السنويالتضخممعدلليبلغالغذائية،املوادأسعارارتفاعجانبإىل

اتقارببنسبالتضخميف .املؤشريفوز

أسعار الصرف - 3-2

ايةبدايةيفخصوصا،2015يفالصرفأسواقمتّيزت سنةخاللسادتاليتالتحركاتبتواصلالسنة،و

الصرفأسعارتاتطور عكست،2014يفاحلالكانكما.الثاينالسداسيمنابتداءالسيما،2014

بالتايل،.املتقدمةالبلدانأهميفالنقديةوالسياساتالنموبشأنالتوقعاتيفتاالتغري الرئيسيةللعمالتاالمسية

املركزيللبنكالنقديةالسياسةيفإضايفختفيفاألسواقلتوقعنتيجةبالدوالر،مقارنةاخنفاضهاألوروواصل

املتحدةالوالياتيفاقتصاديمنوأداءاتحتقيقأمامما،نوعااألوروحتسنالسنة،خالل)(  BCEاألورويب

املعدالتلرفعحتّسباالسنة،ايةيفاألمريكيالدوالرقيمةارتفعتمث.مرتقبكانمادونحالتاألمريكية

واجلنيهالنيشهدكما.األورويباملركزيللبنكالنقديةللسياسةاإلضافيةالتخفيفءاتاوإلجر التوجيهية

.األوروتطوراجتاهنفساالسرتليين

اية2014ديسمربايةبني 1,21مناألمريكيالدوالرمقابلاألوروصرفسعرانتقل،2015ديسمربو

املتوسطانتقلسنوي،مبتوسط121إىل119مناألمريكيالدوالرمقابلالنيصرفسعروانتقل1,09إىل

صرفلسعرالسنوياملتوسطوانتقل1,11إىل1,32مناألمريكيالدوالرمقابلاألوروصرفلسعرالسنوي

اخنفضتفقداألمريكيالدوالرمقابلالصيينالرمننيبقيمةأّما121إىل106مناألمريكيالدوالرمقابلالني

أحسنبصفةلتعكسعملتهقيمةبضبطأوت،شهرخاللالشعيب،الصنيبنكراقر عقبوذلك٪،2,5ب

.املاليةاألسواقمستوىعلىقويةباتااضطر إىلأدىمماالسوق،ظروف
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صرفلسعرالشهريةالمتوسطاتتطور):20(الشكل رقم 
األورو/الديناراالدوالر/الدينار

الدوالرمقابلخاصةالدولية،األسواقيفالرئيسيةالعمالتصرفأسعاريفحادةتقلبات2015سنةشهدت

مقابلاكبري اخنفاضاوالناميةالناشئةوللبلداناملتقدمةلالقتصاداتعمالتعدةقيمشهدتبالفعل،.األمريكي

.السنةهذهخاللالدوالر

2014جانفيبني٪10,32بنسبةاالسرتلييناجلنيهصرفسعراخنفضشهري،ومبعدلالدوالرمقابل

األوروبيةالعملةفقدتالوقت،نفسويف.٪15,31بنسبةالياباينالنيواخنفض2015وديسمرب

خالل٪29,05قدرهحادااخنفاضاالنروجييةالكرونةوسجلتالدوالرمقابلقيمتهامن٪) 19,48األورو(

.الفرتةنفس

بنيالتضخمفارقتوسعوكذااملدفوعاتناميز ويفالعامةنيةاامليز يفالعجزوتفاقمالنفط،أسعارجعاتر أدى

الدوالرمقابلئراللجز التجارينيالشركاءلعمالتحاداخنفاضسياقيفالرئيسيني،التجارينيوشركائهائرااجلز 

واصلالوضع،هذاأمام.التوازينمستواهفوقللديناراحلقيقيالفعليالصرفسعرمستوىبقاءإىلاألمريكي،

مستواهمنقريباللديناراحلقيقيالفعليالصرفسعرإبقاءلغرض،2015خاللاليومي،تدخلهئرااجلز بنك

.2015.و2014سنيتبنيالرئيسيةالعمالتمقابلئريااجلز الدينارقيمةاخنفضتذا،.اجلديدالتوازين
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األوروبيةالعملةفقدتالوقت،نفسويف.٪15,31بنسبةالياباينالنيواخنفض2015وديسمرب

خالل٪29,05قدرهحادااخنفاضاالنروجييةالكرونةوسجلتالدوالرمقابلقيمتهامن٪) 19,48األورو(

.الفرتةنفس

بنيالتضخمفارقتوسعوكذااملدفوعاتناميز ويفالعامةنيةاامليز يفالعجزوتفاقمالنفط،أسعارجعاتر أدى

الدوالرمقابلئراللجز التجارينيالشركاءلعمالتحاداخنفاضسياقيفالرئيسيني،التجارينيوشركائهائرااجلز 

واصلالوضع،هذاأمام.التوازينمستواهفوقللديناراحلقيقيالفعليالصرفسعرمستوىبقاءإىلاألمريكي،

مستواهمنقريباللديناراحلقيقيالفعليالصرفسعرإبقاءلغرض،2015خاللاليومي،تدخلهئرااجلز بنك

.2015.و2014سنيتبنيالرئيسيةالعمالتمقابلئريااجلز الدينارقيمةاخنفضتذا،.اجلديدالتوازين
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صرفلسعرالشهريةالمتوسطاتتطور):20(الشكل رقم 
األورو/الديناراالدوالر/الدينار

الدوالرمقابلخاصةالدولية،األسواقيفالرئيسيةالعمالتصرفأسعاريفحادةتقلبات2015سنةشهدت

مقابلاكبري اخنفاضاوالناميةالناشئةوللبلداناملتقدمةلالقتصاداتعمالتعدةقيمشهدتبالفعل،.األمريكي

.السنةهذهخاللالدوالر

2014جانفيبني٪10,32بنسبةاالسرتلييناجلنيهصرفسعراخنفضشهري،ومبعدلالدوالرمقابل

األوروبيةالعملةفقدتالوقت،نفسويف.٪15,31بنسبةالياباينالنيواخنفض2015وديسمرب

خالل٪29,05قدرهحادااخنفاضاالنروجييةالكرونةوسجلتالدوالرمقابلقيمتهامن٪) 19,48األورو(

.الفرتةنفس

بنيالتضخمفارقتوسعوكذااملدفوعاتناميز ويفالعامةنيةاامليز يفالعجزوتفاقمالنفط،أسعارجعاتر أدى

الدوالرمقابلئراللجز التجارينيالشركاءلعمالتحاداخنفاضسياقيفالرئيسيني،التجارينيوشركائهائرااجلز 

واصلالوضع،هذاأمام.التوازينمستواهفوقللديناراحلقيقيالفعليالصرفسعرمستوىبقاءإىلاألمريكي،

مستواهمنقريباللديناراحلقيقيالفعليالصرفسعرإبقاءلغرض،2015خاللاليومي،تدخلهئرااجلز بنك

.2015.و2014سنيتبنيالرئيسيةالعمالتمقابلئريااجلز الدينارقيمةاخنفضتذا،.اجلديدالتوازين
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يفالواحدللدوالردينار80,57منللدينارالسنويالصرفسعرمتوسطانتقلاألمريكي،الدوالرمقابل

ئري،ااجلز الدينارقيمةاخنفضتالوقت،نفسيف.٪19,81قدرهاخنفاضاأيدينار،100,46إىل2014

153,60لتبلغ،2014وأواخر2014أواخربنياإلسرتلييناجلنيهمقابل٪13,65بالسنويباملتوسط

2014ايةيفالواحداإلسرتليينللجنيه132,64مقابل،2015أواخريفالواحداإلسرتليينللجنيهدينار

منمنتقال،)٪(4,07بقليلإالاألورومقابلينخفضملللدينارالسنويالسعرمتوسطفإنذلك،ومع

.2015يفالواحداألورومقابلدينار111,44إىل2014يفأورولكلدينار106,91

االقتصاديللقياسالنظريالتحليل:الثانيالمبحث

لتحليل اإلحصائيةاخلواصوجيعل،الزمنيةالسالسلكلدراسةلأجمنضروريةتعترباالستقراريةفرضياتإن

من فروقاتيقالوكمامرةمنأكثرالفروقاتحلسابحنتاجاألحيانبعضيفولكنفيها،موثوقغرياالحندار

هناك الزمنيةالسالسلاستقراريةمعرفةأجلومن،الدراسةقيدالسلسلةالستقرارنصلحىتالدرجاتخمتلف

أجلمنضروريةاخلطوةهذهوتعترباخل....بريونوفيليبسفولرديكياختبارأمهها،اإلحصائيةاختبارات

املستعملةاملعلوماتتوسيعضرورةنظريايبينواأناالقتصاديالقياسعلماءاستطاعالقياسيةالتطبيقيةالدراسة

باستعمالإماماظاهرةعنالتنبؤميكنحبيثالزمنيةالسالسلمنكبريةجمموعةاالعتباربعنياألخذأي،للتنبؤ

.املتعددبالنموذجنسميهماوهذاالظاهرةهلذهاملاضيةاملشاهدات

يف السالسل الزمنية املستقرة الصدمات ستكون مؤقتة، . هناك فرق بني السلسلة الزمنية املستقرة وغري املستقرة

من جهة  أخرى، السالسل الزمنية . وتأثريهم عرب الزمن سوف يتالشى كما تعود لقيم املتوسط يف املدى الطويل

التباين لسلسلة زمنية غري مستقرة أو/ سط وبناء على ذلك، املتو . الغري مستقرة سوف تتضمن عناصر دائمة

ليس هلا متوسط طويل األجل حبيث تعود حاالت تكون السلسلة الزمنيةإىلسوف تعتمد على الزمن، واليت تقود 

ايةإىلالتباين سوف يعتمد على الزمن وسوف يصل .آلية السلسة اية كما يصل الزمن ما ال  .ما ال 
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:المرتبطة بالجذور األحادية االختبارات : أوال 

نبدأ بتحديد درجة إذتم يف البداية بتحليل السالسل أنأي طريقة للتقدير جيب تطبيققبل 

كالسيكية هلذا الغرض منها دالة االرتباط الذايت اجلزئي ة ، أدواتنعرض أنتكاملها ، و هلذا ميكن 

.اءة أفضل من الطرق الكالسيكيةاستعمال  اختبارات اجلذر األحادي ذات كفو لكن يعترب 

إن الواقع العملي التطبيقي يف القياس االقتصادي يأخذنا إىل حماول حتول السالسل املستعملة اىل 

ونستعمل حسب (TS)أو بنزع مركبة االجتاه العام ) DS(سالسل مستقرة إما باستعمال الفروقات 

.1واحد من االثننيطبيعة احلالة اليت تأخذها السلسلة و جيب أن نستعمل 

باعتبار منوذج االحندار الذايت 

y = +
|تكونأنذات ضجيج ابيض وشرط االستقرار حيث تكون | < ، وبصفة عامة، هناك ثالث حاالت 1

:ممكنة

|): 1حالة  | < بناء على ذلك تكون السلسلة مستقرة، 1

|):2حالة  | > . تكون السلسلة منفجرة1

|)):3حالة  | = . تكون السلسة ذات جذر وحدة وغري مستقرة1

E-viewsالثالثة يستخدم برنامج األشكاللرسم 

1 Lubrano.M, Racine unitaire et cointegration, polycopie de cours d'éconemétrie, université
d'AlxMarseille III , 1993, page 68-69.
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|كانت إذا | = =باحلصول على . جذر الوحدةyتتضمنإذا1 1 من طريف وبطرح  ,

املعادلة 

y − = − +∆y =
سلسلة زمنية مستقرة أي انه عن عمل الفروق تتحصل y∆فأنإذاعملية ذات ضجيج ابيض، وحيث أن 

.على سلسلة مستقرة

~سلسلة زمنية متكاملة من الدرجة األوىل  A: 1تعريف  كانت  إذاوتتضمن جذر الوحدة (1)

.مستقرةy∆مستقر  وغري

بصفة عامة  السلسلة الزمنية الغري مستقرة قد حتتاج إىل اخذ الفروق أكثر من مرة واحدة لتصبح مستقرة، إذا  

ا متكاملة من الدرجة dتصبح مستقرة بعد  عدد Aكانت السلسة الزمنية  .dمن الفروق يقال أ

dسلسلة زمنية متكاملة من الدرجة A:2تعريف  ~ ( ∆ري مستقرة ولكن غكانت إذا( y
y∆مستقرة حيث   = ∆==و− y = ∆(∆y ) = ∆y − ∆yوهكذا.

:االنحدار الزائف- 1- 1

املشكلة مع البيانات . معظم السالسل الزمنية لالقتصاد الكلي ذات متجه  وبناء على ذلك معظمها غري مستقرة،

يف هذه احلاالت من املمكن . نتائج غري صحيحةإىلطريقة املربعات الصغرى العادية تؤدي أنالغري مستقرة 
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بينما املتغريات 4من أعلىيكون أحياناtإحصاءوقيم مرتفعة من احلصول على معامال حتديد مرتفع 

.1املستخدمة يف التحليل ال تربطها أي عالقة

ذا يعطي سبب رئيسي ال ه. يكون ثابتالأوها معدل منو قد يكون ءالعديد من السالسل الزمنية  يكمن ورا

اللوغاريتم للسلسة الزمنية، اليت تتضمن أخذناإذا. حتليل قياسيأليإخضاعهاخذ اللوغاريتمات للبيانات قبل 

:سلسلة تتبع متجه خطي ومتكاملةإىلمعدل منو متوسط، لنتحول 

= 1.1log( ) = log 1.1 + log ( )
وهي بالطبع، القاطع، وهذه log(1.1)اآلن معامل املتباطئة هو واحد وكل فرتة زمنية يتزايد بقيمة ثابتة تساوي 

.السلسلة الزمنية متكاملة من الدرجة األوىل

:خذ يف االعتبار النموذج التايلنأوللتعميم 

= + +
ن السلسلة الزمنية غري مستقرة، النتائج اليت حتصل من هذا االحندار تكون يف حالة كو . حد اخلطأحيث متثل

بناء على ذلك مسيت هذه Granger and Newbold,(1974)من قبل تقدميههذا التعبري مت زائفة

.االحندارات باالحندارات الزائفة 

ول، لذلك أي سلسلة زمنية حالسلسلة الزمنية سوف تتأنعرب الزمن نتوقع . ة جداطالفكرة خلف ذلك بسي

يف االعتبار سلسلتني زمنيتني ليس أخذناأذا . أسفلإىلأوأعلىإىلطويلة ، سوف يكون هناك توجه سواء 

مابينهما أي عالقة وكالمها غري مستقرتني، سوف نتوقع  أومعا،  أسفلإىلأواعليإىلسوف يتجهان معا أ

1 Lubrano.M, Racine unitaire et cointegration, opcit, page 76.
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على األخرى سوف جند عالقة سوف ألحدمهااجري االحندار إذا. أسفلإىلواألخرى أعلىإىلاحدمها تتجه 

تتجه يف عكس إحدامهاكانت إذاعالقة سالبة أوكانتا تتجهان يف نفس االجتاه إذاعالقة موجبة إماجند 

.هذا هو جوهر االحندار الزائف. مع انه يف احلقيقة ال يوجد عالقة بينهما، األخرى

تعطي نتائج معنوية، ولكن النتيجة قد ال tإحصاءو قيم عامل حتديد مرتفع االحندار الزائف عادة له  م

وبناء على ذلك نتائج االختبارات . نتائج االحندار قد ال تكون متسقةأنهذا يأيت من .  يكون هلا معىن اقتصادي

.غري صحيحةاإلحصائية

Monte Carloقاما باستخدام حتليل مونت كارلو Granger and Newbold: 1974سنة  

:املعادلتني التاليتنيبإتباعتتضمن جذر الوحدة .ببناء عدد كبري من سلسلتني زمنيتني 

= += +
.توزيعا طبيعياموزعةولدت بقيم ،حيث 

ما قام دولكن، عن. مستقلتان عن بعضهما، أي احندار بينهما سوف ال يعطي نتائج معنوية، أنحيث 

Granger and Newbold ، تفاجأ 16.3كما هو يف املعادلة، بعمل احندار قيم خمتلفة من ،

مابإجياد  =أنال يستطيعان رفض فرضية العدم أ معامل أنكما وجدا . تمن احلاال% 75ملا يقارب 0

.اختبار دربن واتسون ذو قيم منخفضةأنيأخذ قيم مرتفعه ، كما التحديد لالحندار 

= + +
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Granger and Newbold إذاكان هناك احندار زائف فأنه إذااقرتحا  القاعدة التالية للكشف ما

<كانت او ≅ لفهم االحندار الزائف جيري تطبيقه .  يكون زائفأنفأن االحندار البد 1

:الناتج احلقيقي وقاطعإمجايلعلى بيانات حقيقية، بأجراء االحندار االستهالك اخلاص  لوغاريتم على لوغاريتم 

كلهما مستقر فأن أي مجع خطي yوxكان كل من إذامصدر مشكلة االحندار الزائف تأيت :االنحدار الزائف

كان املتغريين مستقرين سوف فإذاهلما سوف يكون مستقر،  مجع خطي مهم هلما هو بالطبع حد خطأ املعادلة، 

بالطبع لن إذاولكن عندما يكونان املتغريين غري مستقرين ، . يكون حد خطأ املعادلة مستقر ويتبع توزيع جيد

حد اخلطأ ) مع انه ليس دائما( يف الواقع، كقاعدة عامة. ن مستقرحد اخلطأ سيكو أنيكون هناك ضمان 

كان حدود اخلطأ غري إذا. ل م ص ع  انتهكاألساسيسيصبح غري مستقر، وعند حدوث ذلك فأن الفرض 

أساسم ص ع  تقدر معاملها على أنولكن حيث . مستقرة نتوقع ان تتجول وتصبح يف النهاية ذات حجم كبري

سوف ختتار أي معامل يعطي اصغر خطأ لذا سوف تنتج أي . ع مربعات اخلطأ اصغر ما ميكناليت جتعل جممو 

.قيم للمعامالت

=يف املعادلة    للتبسيط خنترب سلوك  + :كالتايل+

= − −
.بإ زحاف املتوسطوالذي سوف يؤثر فقط على تسلسل بأبعاد القاطع 

= −
:من املعادلتني و مت احلصول على إذا

= += +
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=املبدئيتنيمع القيمتني  =و 0 علىحنصل0

= − 13.8
:كيف مت احلصول على  النتيجة حصلت من تساوي 

= += + = + +
=وباالستمرار بالتعويض + = + + +

علىسنحصلمن املرات tإىلتكررت العملية إذا

= +
=أنوحيث  إذا0

=
ذا يكون حد .املرتاكمة كما هو واضح يف املعادلة األخطاءبنيمجععنعبارةاخلطأو

:اختبارات جذر الوحدة- 1-2

:اختبار درجة التكامل  هو اختبار لعدد جذر الوحدة، ويتبع اخلطوات التالية
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~كان اجلواب نعم فأنإذا. كانت مستقرةإذااختبار  : 1اخلطوة  فأن كان اجلوابإذا(0) ~ > 0
∆يتم اخذ الفروق األوىل لـ :  2اخلطوة  = كان إذا. ماذا كانت مستقرة∆واختبار −

~إذااجلواب نعم  ~كان اجلواب ال تكونإذا1 > 1
∆يؤخذ االختالفات الثانية لـ : 3اخلطوة  = ∆ − كانت مستقرة إذا∆واختبار∆

~تكون السلسلة ~كان اجلواب ال إذا2 > درجة الفروق إىلوهكذا حىت نصل 2

.اليت تستقر عندها السلسلة

:اختبار ديكي فيلر:ثانيا 

ابتكر DF( :Dickey and Fuler (1979,1980)(تعريف اختبار ديكي فيلر -2-1

الختبار لعدم االستقرار مرادف الختبار وجود جذر الوحدة.  طريقة الختبار لعدم استقرار السلسلة الزمنية

1:االختبار يكون كالتايل وهو مبين على منوذج االحندار الذايت من الدرجة األوىل

= ∅ +
:ية العدم فرض. ومن هنا جذر الوحدة1تساوي يتم اختبار ماذا كانت  والفرضية البديلة , 1=∅ : ∅<1 ,

شكل آخر لالختبار ميكن احلصول علية بطرح 

− = ∅ − 1 +
1 Johnston SJ. Dinardo, Econométrie , 4 eme Edition , Econometrica, 1999 ,p296.
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∆ = ∅ − 1 +
=حيث متثل  ∅ − :وفرضية العدم 1 γ = 0 :والفرضية البديلة , γ < 0

γكانتإذاحيث انه  = .عشوائيفان السلسلة تتبع مسار 0

Dickey and Fuler (1979 األوىل . تستخدم الختبار جذر الوحدةأناقرتحا معادلتني لالحندار ميكن

:تتضمن قاطع يف السلسة ذات املسار العشوائي كالتايل

∆ = + +
.واملعادلة الثانية تسمح للنموذج بأن يتضمن متجه زمين غري عشوائي

∆ = + + +
tيتبع توزيع للمعادالت  لكن االختبار الللمعامل ملتباطئة املتغري التابع tلالستقرار هو DFاختبار 

ا  من قبل جدوليهالتقليدي ولكن يتضمن قيم  .  Dickey and Fullerمت حسا

MacKinnon (1991) جدول القيم احلرجة لكل النماذج الثالثة ، يف اجلدول

.القيم الحرجة الختبار ديكي فيلر):20(رقم الجدول 

النموذج10%5%1%

-1.62-1.94-2.56∆ = +
-2.57-2.86-3.43∆ = + +
-3.13-3.41-3.96∆ = + + +

Mackinnon(1991)القيم احلرجة مأخوذة من 
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=يف كل احلاالت الثالث االختبار يركز على  إذا. ملتباطئة املتغري التابعTاالختبار اإلحصائي قيمة . 0

السلسة الزمنية غري مستقرة يتم قبوهلا ونستنتج أنكانت القيمة احملسوبة اقل من القيمة اجلدولية فأن فرضية العدم 

.انه غري مستقرة

The Augmented Dickey-Fulller:اختبار ديكي فيلر الموسع- 2-2

ديكي فيلر وسع الطريقة باقرتاح . حد اخلطأ يف معادلة ديكي فيلر غالبا ال يكون ذا ضجيج ابيضأنحيث 

طول املتباطئات . متغري التابع من اجل التخلص مت االرتباط الذايتللإضافيةتعديل لالختبار ليتضمن متباطئات 

مبعيار آوAkaika information criterion(AIC)مبعيار اكيكا إمايف احلاالت الثالث يتحدد 

باستخدام اختبار االرتباط الذايت مضروب أوSchwartz Bayesian criterion (SBC)شوارتز

:املمكنة تعطى باملعادالت التاليةالثالث حاالت ، LMالجرانج

∆ = + ∆ + 13.12
∆ = + + ∆ + 13.13
∆ = + + + ∆ + 13.14

القيم احلرجة هي نفسها املعطاة قي اجلدول . ميناالختالف بني الثالث معادالت هو وجود القاطع واملتجه الز 
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من للبدءاقرتحوا طريقة ) Doldado et al    (1990لتحديد أي من املعادالت الثالث جيب تطبيقها

رسم شكل بياين للبيانات ومالحظة أيضاح ييت. 13.12، 13.13ام املعادالت مث استخد13.14املعادلة 

.زمينمتجهأوماذا كانت السلسلة تتضمن قاطع 

:The Philips-Perron:اختبار فيليب بيرون: ثالثا 

و يتضمن تباين إحصائياحد اخلطأ مستقل أنتوزيع اختبار ديك فيلر وديكي فيلر املوسع مبين االفرتاضات 

. حد اخلطأ غري مرتبط وانه يتضمن تباين ثابتأننتأكد أنلذلك عن استخدام طريقة ديكي فيلر جيب . ثابت

طريقة إن. طورا تعميم لطريقة ديكي فيلر تسمح بوجود ارتباط ذايت يف حد اخلطأ(1988)فيليب و بريون 

1.االعتبار قيود اقل على حد اخلطألديكي فيلر ليأخذ يفtإلحصاءفيليب بريون هي تعديل  

:KPSSاختبار - 3-1

ابتكروا اختبار مكمل Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) (1992)اختبار

السلسلة الزمنية مستقرة  عكس اختبار ديكي فيلر الذي أنحيث فرضية العدم .  لديكي فيلر الختبار االستقرار

. تكون فيه فرضية العدم غري مستقرة

يفرتض انه ليس هناك متجه

= +
:مسار عشوائي  حيث تكون مستقرة و حيث   = + ~ (0, )

1 Phillips-Perron, testing For à Unit roots in time series Regerssion, vol.75, 1986, P102.
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وباستخدام احندار بسيط تكون املعادلة .  مستقرةو tلكل =إذاكان التباين يساوي صفر ، إذا

:

= ̂ + ̂ 13.15
االختبار هو

= 1 . ∑
=حيث متثل  مقدرة لتباين و ∑

KPSS ار اختب. السلسلة هلا مسار عشوائي بتباين صفرأنهو اختبار مضروب الجرانج لفرضيةKPSS

:13.2القيم احلرجة يف اجلدول . اختبار مكمل الختبار ديكي فيلر

KPSSالقيم احلرجة الختبار : )21(اجلدول 

1%5%10%

قاطع0.7300.4630.347

قاطع ومتجه زمين0.2100.1460.119

:التكامل المشترك:رابعا 

، األسعارغالبا ما تتضمن دراسات االقتصاد الكلي   متغريات غري مستقرة مثل الدخل، الطلب على النقود، 

سالسل إىلمن حتليل السالسل الزمنية فانه يستوجب استخدام الفروق  لتحويلها . التجارة، وسعر الصرف

كان النموذج إذاخدام الفروق، هناك  مشكلتان رئيسيتان عند است. ولكن هذا ليس هو احلل األمثل. مستقرة

.حمدد بطريقة صحيحة للعالقة بني  ضمنيا إذاعلى سبيل املثال ويتم اخذ الفروق لكال املتغريين، و
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هذا سوف ينتج  سلسلة غري معكوسة من املتوسطات املتحركة حلدود . سوف نأخذ الفروق حلد اخلطأ يف االحندار

مت اخذ الفروق للمتغريات فأن إذاملشكلة الثانية انه ا.الصعوبات يف التقديراخلطأ  وسوف يقدم سلسلة من

فأنه بغض النظر إذاxمت أخذ قيمة حمددة لـإذاذا نعين انه . النموذج ال يعطي حل فريد للعالقة طويلة األجل

ا لـ .التقاء عند نقطة واحدةإىلسوف مييل yاحلل احلركي لـyعن القيمة اليت بدأنا 

منوذج يشمل كًل من خصائص املدى القصري واملدى الطويل ويف نفس الوقت ويبقي على إجيادالرغبة يف 

.النظر يف مشكلة االحندار باستخدام متغريات حمسوبة يف املستوىإعادةإىلأدىاالستقرار يف كل املتغريات 

املتغريين الغري أنواليت وضحت 13.8الفكرة الرئيسية هلذا اجلزء تأيت من شرحنا لالحندار الزائف للمعادلة 

مستقرين يكون حد اخلطأ عبارة عن مجع بني األخطاء املرتاكمة ، هذا الرتاكم من حدود األخطاء عادة يسمى 

مامتجه عشوائي وعادة نتوقع  yو xولكن يف احلالة اليت تكون فيها . رةيتحدان لتكوين عملية غري مستقأ

مابينهما عالقة نتوقع  ني. سوف يتحركان معا أ وعند وضعهما معا ينبغي . لذلك تكون متجه العشوائيني متشا

أننظريا ينبغي . املتغريين متكاملنيأنيف حاالت خاصة نقول . جند جمموعه منهما  تزيل عدم االستقرارأن

لذا فالتكامل املشرتك يصبح  طريقة قوية للكشف عن . كون هناك عالقة تربط املتغريينحيدث هذا عندما ت

.العالقات االقتصادية

إذا. ألي منوذج اقتصادي مبين على بيانات سالسل زمنية غري مستقرةأساسيمتطلب أصبحالتكامل املشرتك 

من . ئف والعمل القياسي يكون بال معىنتتكامل تكامل مشرتك لدينا مشكلة االحندار الزاكانت املتغريات ال

.حيصل لدينا تكامل مشرتكإذااملتجه العشوائي  أبطلإذاناحية أخرى 

املتغريات متزايدة أنعلى الرغم من إذاX,Yكان هناك حقا عالقة طويلة األجل بني إذاالنقطة الرئيسية هنا، 

عالقة طويلة األجل  أوللحصول على التوازن  . انه سيكون هناك متجه مشرتك يربطها معاإالعرب الزمن 
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أنميكنYوXالتجمع اخلطي لـ.  I(0)يكون مستقر X,Yموجودة، يتطلب ذلك جتمع خطي للمتغريين 

:تقدير املعادلة التاليةمنمباشرةتؤخذ

= + +
بأخذ البواقي

= − −
~كانتإذا .1يكونان متكامالن تكامل مشرتكفأن املتغريان(0)

:نهج رياضي: التكامل المشترك- 4-1

اليت هي متكاملة من الدرجة األوىل X, Yبعبارة أخرى، بالنظر يف جمموعة من اثنني من املتغريات , ~ ]هناك متجه أنافرتضنا إذا(1) , الذي هو [Y,X]الذي يعطي مزيج خطي من [

:مستقر ويرمز له بالتايل

+ , = ~ (0) 13.16

]ويسمى جمموعة التكامل، ومتجه املعامالت [Y,X]يكون جمموع املتغريات إذا , يسمى مبتجه [

:تكونYحنن مهتمون به العالقة طويلة األجل اليت لـما.  التكامل

∗ = 13.17

:لتعطيYلـ13.16هذا من طريقة التكامل املشرتك، ميكن تطبيع املعادلة أيتكيفيلنرى

1 Clement Emmanuelle J.M Germain , VAR et prévisions cojoncturells, Annalyes d'économie
et destatistique N0 32.1993, p38
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= − + 13.18

∗حيث تشري  = − مشروط على (قيم التوازن لـأواألجلميكن ترمجتها كالعالقة طويلة +

.كانيكية تصحيح اخلطأسوف نعود هلذه النقطة عند مناقشة مي) Xقيم 

أوأكثراألحيان تظهر نفسها منكثرييفI(1)لسلسلة زمنية ثنائية املتغريات االقتصادية، التكامل املشرتك عادة 

.اقل متواز شكل يف السلسة الزمنية 

ما أساساعالقة التوازن هذا هو أوكما ذكر يف وقت سابق حنن نبحث عن الكشف عن العالقة طويلة األجل 

.مفهوم التكامل املشرتك

Phillipsوأضاف له Granger(1981)األوىل من قبل للمرةالتكامل املشرتك قدممفهوم

Engle and Yoo(1987)و,Engle and Granger (1987)و (1986,1987)

Stock and Watson (1988), Phillips andو ,Johansen (1988, !991, 1995 a)و

Ouliaris(1990)بالعمل يف أطار نظام من متغريين مع متجه تكامل مشرتك واحد على األكثر، . وآخرين

Engel and Granger(1987)قدما تعريف التكامل املشرتك بني متغريين.

مايقال Xو Yالسالسل الزمنية : 1التعريف حيثd,bمتكاملتان من الدرجةبأ

≥ ≥ 0
,وتكتب  ~ ( , يوجد جمموع خطي ) ب(و dكال السلسلتني متكاملتني من الدرجة ) أ(إذا(

+من هذه املتغريات مثل  ]املتجه d-bالذي هو متكامل من الدرجة , , يطلق علية [

.متجه التكامل املشرتك
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:من املتغريات كما يليnولتعميم التعريف ليستخدم يف حالة 

×ترمز لعدد كانت إذا:2التعريف  ,متجه للسالسل1 … . . ,

×يوجد عدد ) ب(و (d)متكاملة من الدرجة كل ) أ(و `حبيث βمتجه1 ~ ( − )
`تكون إذا ( ,

للتحليل القياسي، عندما تتحول السلسلة تتحول مع استخدام متجه التكامل املشرتك لتصبح مستقرة، ذلك هو 

≡عندما  .1تعرف كمعامل العالقة طويلة األجل بني املتغرياتأنو معامالت التكامل ميكن ,

:اختبارات التكامل المشترك- 4-2

قدما ربط بني السلسلة الغري مستقرة Granger(1981)اجنل جرجنرطريقة : التكامل املشرتك ملعادلة واحدة

Engle and Granger(1987)هذا الربط هو مفهوم التكامل املشرتك : األجلومفهوم العالقة طويلة 

العالقة طويلة األجل، عالقة ( اختبار وجود عالقة التكامل املشرتك بإدخالمفهوم التكامل  إىلمزيدا أضاف

:التايلإىلانظر ) EGجرجنر ذات املرحلتنيطريقة اجنل و(هم هذه الطريقة واليت تسمى عادة لف)التوازن

a.كانت إذا~ ~و (0) :يوجد مزيج خطي هلذه السلسلتنيإذا(1)

+ , 13.22
أو غري مستقرة، هذا حيدث ألن سلوك السلسلة الغرية  I(1)ستنتج سلسلة زمنية دائما 

I(0)سيهيمن على سلوك السلسة املستقرة I(1)مستقرة 

1 Madala G.S, Introduction to Econometrics , University of Florida London cahier Mac;illan
Publshers,1987, P325.
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b.كان هناك سلسلتني كانت إذا~ ~و (1) بشكل عام سيكون هناك مزيج (1)

:خطي  للسلسلتني الزمنيتني

+ , 13.23
أنالقاعدة، وميكنهلذهكاستثناءات، ولكن ، وان كان هذا هو األرجح، هناI(1)أيضاوستكون 

هوهذاكانإذاI(0)يكون 13.23املعادلة السلسلة،كماهذهمنفريدامزجياهناكنادرةحاالتيفجند

.(1,1)متكاملتان تكامل مشرتك من الدرجة وأناحلال، نقول 

التكامللديناكانإذامايف األجل الطويل ونتحققالتوازنيةاآلن املشكلة كيف تقدر املعامالت يف للعالقة 

.خطواتأربععلىتنطويواضحةجرجنر اقرتحوا طريقةاملشرتك، اجنل و

:متعددة وطريقة يوهانسونمعادالتفيالمشتركالتكامل- 4-3

من متجه للتكامل أكثريكون أنإمكانيةهناك ، من متغريين يف النموذجأكثركان هناك إذاكما ذكر سابقا 

عدد nبشكل عام، لـ . من عالقة توازنيهأكثريكونوا أناملتغريات يف النموذج من املمكن أنهذا يعين . املشرتك

سط اليت هي ابn=2بناء على ذلك عندما تكون . متجهات تكامل مشرتكn-1من املتغريات يكون هناك 

.1وجد تكامل مشرتك يكون هناك متجه تكامل فريدإذااحلاالت 

من عالقة يسبب مشكلة ال ميكن أكثروبافرتاض وجود عالقة تكامل مشرتك واحدة، يكون هناك n>2عند 

جرجنر وجنلألبديلة لطريقة أخرىلذلك طريقة . جرجنر الذي يعتمد على معادلة واحدةحلها بطريقة اجنل و

.وهي طريقة يوهانسون للمعادالت املتعددةضرورية، 

1 Helmut Lulkepoht, Introduction to multipletime seies analysis, academic press London , 1991, p 58.
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إذا. آخر متعدد املتغرياتإىلنوسع منوذج تصحيح اخلطأ للمعادلة الوحدة أنلعرض هذه الطريقة، من املفيد 

اواليت يفرتض و وهناك ثالث متغريات، أنافرتضنا  نستخدم رموز أنناأي . متغريات داخليةأ

=املصفوفات  حبيث  [ , , ] = + + ⋯+ + 13.26
:ملتغريينARDLوالذي يشابه منوذج املتباطئاتِ املوزعة  = + + ⋯ + + + . . +

:كما يليVECMنكون متجه منوذج تصحيح اخلطأ أنلذا نستطيع 

∆ = Г ∆ + Г ∆ + . . + Г ∆ + П + 13.27
Гحيث  = − − − ⋯ = 1,2,… − 1
Пو     = − − − − ⋯

3هنا نريد فحص مصفوفة  × 3 Пمصفوفة إنП 3هي مصفوفة × متغريات 3هناك أنافرتضنا ألننا3

=يف  [ , , إىلПتتضمن معلومات تتعلق بالعالقة طويلة األجل،  نفكك Пأن مصفوفة [

П = α حيث متثلα سرعة التكيف ملعامالت التوازن بينما

.ستكون مصفوفة العالقة طويلة األجل

الوحيدة،املعادلةحالةمماثل حلد اخلطأ يفبناء على ذلك يكون حد اخلطأ ̀ = − −
.متجهات يف نظام املتعدد املتغرياتn-1إىليتضمن أنماعدا 

:النموذج كما يلي،أي انه لدينا متباطئتني k=2أنللتبسيط، نفرتض 



النموذج القياسي الفصل الرابع  

- 250 -

∆∆∆ = Г ∆∆∆ + П + 13.28
أو ∆∆∆ = Г ∆∆∆ + +

وبتحليل اجلزء من منوذج تصحيح اخلطأ الذي ميثل  

П 13.30
Пالصف األول من املصفوفة Пحيث متثل  

13.30كتابة املعادلة من املمكن  

П = + ++ + + 13.31
.والذي يوضح عدد متجهني مع معامالت سرعة التكيف

:مميزات نهج متعدد المعادالت

، بينما من املعادلة البسيطة 13.31من نتهج متعدد املعادالت نستطيع احلصول على كال املتجهني من املعادلة 

.1حنصل فقط على مزيج خطي للعالقتني طويلة األجل

1 George Bresson- Alain Pirotte , Econométrie des séries temporelles, 1ere édition, Presses

université de France, 1996, P429.
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أننا حنصل إالاالثننيبدال من ) على سبيل املثال املتجه األول فقط( حىت مع وجود متجه واحد للتكامل املشرتك

ج املتعدد املعادالت حنصل على سرعة التكيف الثالث  فقط عندما تساوي مع  = = عند ذلك نستطيع ان نقول ان طريقة متعدد املعادالت  مماثل . يوجد متجه تكامل واحد0

ه احملددات تلطريقة املعادلة الفريدة، وبناء على ذلك ال يكون هناك خسارة من عدم منذج) اختزل ليكون مماثل( ∆ , ∆
=أنولذلك فانه الفائدة ذكر  = لتلخيص . خارجية ضعيفة,هذا مكافئ لكونذ0

ذلك نستطيع اان نقول عندما تكون املتغريات على ميني املعادلة يف  املعادلة الفريدة خارجية ضعيفة تعطي  املعادلة 

.الوحيدة نفس النتائج للطريقة متعددة املعادالت

.طريقة يوهانسون مرة أخرىإىلللعودة 

حتت ظروف خمتلفة،مصفوفة الختبار سلوك 

هنا اليوجد مشكلة االحندار الزائف وميكن تطبيق منوذج االحندار .  مستقرمتجه أنبافرتاض :  1الحالة 

.1VARالذايت 

اصفار ألنه ×مكونة من عندما ال يكون هناك تكامل مشرتك وبذلك تكون مصفوفة  : 2الحالة 

يف VARيف هذه احلالة يستخدم منوذج االحندار الذايت ال يوجد عالقات خطية بني املتغريات يف 

.االختالفات األوىل بدون عناصر العالقة طويلة األجل كنتيجة لعدم وجود عالقة طويلة األجل

−عندما يكون هناك : 3الحالة  ~عالقات تكامل مشرتك من الشكل 1 (0)
1 Bourdonnais .R., Econométrie, Duno , Paris, 2 ème édition, 1998, p239.
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≥يف حالة خاصة حيث يوجد  ( − هذا ببساطة يعين ان . βمتجه تكامل مشرتك يف (1

وبالطبع سيكون ، كل منها مستقرمشكلة مزيج خطي  مستقل من املتغريات يف βيف rأعمدة

)هناك  − .متجهات عشوائية مشرتكة ضمن(1

Пأنحيث  = α ابعاد  ×، بينما املصفوفة  تتضمن 3و يف احلالةαوβ هذا . ×تتضمن

. فقط من الصفوف اخلطية املستقلة يف املصفوفةrواليت تفرض . على املصفوفة rيفرض  رتبة من الدرجة 

رتبة ،αملتجهات التكامل املشرتك معطاة بـ rكاملة الرتبة، جمموعه مقيدة لذلك ضمن ذلك املصفوفة

لسنوات، لكن مت تعريفها من قبل االقتصاد اإلحصائيةاألحباثخمتزلة لالحندار، من هذا النوع، موجودة يف 

.Johansen 1988القياسي احلديث ومرتبطة بتحليل البيانات الغري مستقرة بواسطة 

:جند، وفيما يتعلق برتبة املصفوفة هأعالالثالث حاالت إىلبالعودة 

أنأي ) خطية مستقلةأعمدةr=nوجود ( full rankكاملة الرتبةعندما تكون املصفوفة: 1الحالة 

.I(0)مستقرة املتغريات يف 

ال يوجد عالقة إذا) خطية مستقلةأعمدةال يوجد ( تساوي الصفر عندما تكون رتبة املصفوفة :2الحالة 

.تكامل مشرتك

≥أي أنreduced rankخمتزلة عندما تكون رتبة املصفوفة : 3الحالة  ( − اعمدة (1

≥خطية مستقلة وبناء على ذلك هناك  ( − .عالقات تكامل مشرتك(1
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التنمية فيالجزائر ببعض أدوات تمويل االستثماراتمساهمة: النموذج األول :الثالثالمبحث

االقتصادية

:الدراسةفيالمستخدمالنموذجوتعريفتحديد: أوال 

واقعوحتديد،والتمويل والتنمية االقتصادية يف اجلزائرلالستثمارالنظرياإلطارواستعراضدراسةمتبعدما

التطبيقية، معالدراسةيفاملستعملالنموذجوتعريفحتديداملبحثهذايفيتماجلزائر ،يفاالستثماراتتلك

النموذجهذاتقديريفاملتبعةالطريقةبيان

:المستخدمالنموذجتعريف- 1-1

سياسات متويل بعض مسامهةمدىوأثرلعالقةة ادراسبخاصمنوذجاستخداميتمذا املبحثهيف

باالعتماد صياغتهمتالذيالنموذجهذا) . 2015-1988(التنمية االقتصادية علىاالستثمارات يف اجلزائر 

إىل ارتفاع مستوى التنمية االقتصادية يف االستثماراتسياسات متويل تؤدي : "على الفرضية اليت تنص على

.وميكن صياغة املعادلة على الشكل التايل" اجلزائر = + + + + +
.القاطع= -

-, , .معلمات النموذج= ,

.اريةباألسعار اجلدينارباملليارالفرددخل توسط، ُمقاًسا مبالتنمية االقتصادية= -

.اريةباألسعار اجلديناربامللياررأس املال الثابت، ُمقاًسا بإمجايل االستثمار= -

.اريةباألسعار اجلديناربامللياربالقروض املمنوحةُمقاًسا متويل املشروعات،= -

.اريةباألسعار اجلديناربامللياربعرض النقود ُمقاًساالسياسة النقدية، =-

.اريةباألسعار اجلدينارباملليارباإلنفاق االستهالكي النهائي احلكوميُمقاًسااحلكومي، اإلنفاق=-
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.املتغري العشوائي= -

اجندللتنمية االقتصاديةمنوذجاتكونواليتالسابقةلةاملعادخاللمن هذهداخلية،من متغرياتتتكونأ

.التنميةعلى بدورهاتؤثرواليتخارجيةأخرىمبتغرياتتتحدداألخرية

فيها) 2015- 1988(فتمتد منالدراسةاجلزائر،أما فرتةمن دولة واحد هيالدراسةحملالعينةوتتكون

فملختلالبيانات اإلحصائيةتوافراعتمادا علىوذلكللقياس،وقابالإحصائيا،معنويامتويل االستثماراتمتغري

للبنكالعامليةالتنميةمؤشراتيفمتثلتموثقةمصادرمنالفرتة واملستقاةتلكخاللللنموذجاملكونةاملتغريات

:التايلالنحوعلىمنللنموذجاملكونةاملتغرياتتعريفوميكن،اخلاصة الدويل

.للنموذجالمكونةبالمتغيراتالتعريف- 1-2

النحوعلىتعريفهاوميكناخلارجية الداخليةاملتغرياتمننوعنيإىلللنموذجاملكونةاملتغرياتتقسيممتلقد

:التايل

.الداخليةالمتغيرات-1-

:االقتصاديةالتنمية

دخل الفرد من أهم املؤشرات يعد متوسطو ،يعرب عن متغري التنمية االقتصادية مبؤشر متوسط دخل الفرد

متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي احلقيقي أو "، وميثل اجلزائراالقتصادية اليت تعرب عن التنمية االقتصادية يف 

".اإلنتاج القومي

:االستثمار

يعترب االستثمار أحد السياسات اليت تعتمد عليها و ،مت قياس االستثمار مبؤشر إمجايل رأس املال الثابت

.اجلزائريف التنمية االقتصادية، وبالتايل من املتوقع أن تكون العالقة طردية بني االستثمار والتنمية يف اجلزائر
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:تمويل المشروعات

يف ل املشروعاتيساهم متوي،دينارباملليارقبل املصارفيقاس متويل املشروعات بالقروض املمنوحة من 

تمع .زيادة دخل الفرد وبالتايل زيادة مستوى التنمية االقتصادية وزيادة رفاهية ا

:السياسة النقدية

مستوى يرتبط عرض النقود بعالقة طردية معو،)M2(مت قياس السياسة النقدية مبعدل عرض النقود

.اجلزائروبذلك عند زيادة عرض النقود يؤدي إىل زيادة التنمية االقتصادية يف التنمية االقتصادية

:الحكومياإلنفاق

احلكومي أحد السياسات اليت اإلنفاقيعترب و ،احلكومي باإلنفاق االستهالكي النهائي احلكومياإلنفاقمت قياس 

احلكومي اإلنفاقيف التنمية االقتصادية، وبالتايل من املتوقع أن تكون العالقة طردية بني اجلزائرتعتمد عليها 

.اجلزائروالتنمية يف 

:الخارجيةالمتغيرات- 2-

كاحلقوقاخلارجيةبالتجارةاخلاصةالعوائقيفوتتمثل(Bechange) :الخارجيةالتجارةعلىالضريبة-

(Taxc).بالرمزهلانرمزكمااجلاريةاإليراداتمنكنسبةوتقاساخل،...اجلمركية

املاليةالوساطةحجمعنتعربواليت(Crédit):الخاصالقطاعإلىالممنوحةالقروضأواالعتمادات-

.اإلمجايلاحملليالناتجمنكنسبةوتقاس

):التعليمنفقات- Education)اإلمجايلاحملليالناتجمنكنسبةوتقاس.

.اإلمجايلاحملليالناتجمنكنسبةاحمللياالدخار(Epargne):االدخار-

) .املالرأستكلفة(احلقيقيةالفائدةسعرمعدالت(taux intérêt réel):الحقيقيالفائدةمعدل-
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.اإلمجايلاحملليالناتجمنكنسبةالوارداتزائدالصادراتجمموعميثلوالذي(Ouvert):االنفتاحدرجة-

:(Tele) .االتصالوسائلعنيعربوالذيمشرتك1000لبالنسبةاهلاتفيةاخلطوطيفاملشرتكنيعدد-

:(Urbain) الفردتطويردرجةعنتعربواليتاحلضريةاملناطقيقطنونالذينالسكانعددأوالتحضردرجة-

بعدد السكانذلكعنويعرب)اخل....الرياضيةالصحية،الثقافية،االجتماعية،(املؤسساتاتقوماليتو

.السكانعددإمجايلمنكنسبةاملدنيفالقاطنني

واستعمالاملزدوجةاملربعات الصغرىطريقةباستعمالالداخليالنمولنموذجاملكونةاملعادالتتقديرويتم

Eviews.برنامج

.النموذجواختبارتقديرفيالمستعملةالطريقة:ثانيا 

بنيمنكانوملاالتعريف،املعادالت زائدةأوالنماذجتقديريفاملزدوجةالصغرىاملربعاتطريقةتستخدم

فإن1العشوائيواحلدالتفسرييةاملتغرياتبنيارتباطوجوداملعادالت اآلنيةذاتالنماذجمنهاتعايناليتاملشاكل

املتغريمنيستخدم بدالوسيطمتغريإجيادطريقعناملشكلةهذهإزالةحتاولاملزدوجةاملربعات الصغرىطريقة

2:وهياخلصائصمنعدداملتغري الوسيطهذايفيتوافرأنعلىالعشوائيباحلداملرتبطالتفسريي

بديالأوعنهممثاليكونأنميكناألصلي حىتالتفسريياملتغريمعقوياارتباطامرتبطالوسيطاملتغرييكونأن-

.له

.العشوائياحلدمعمرتبطغريالوسيطاملتغرييكونأن-

557 .ص،2000،اجلامعيةالدار:اإلسكندريةوالتطبيقالنظريةبنيالقياسياالقتصاد،عطية القادرعبدحممدالقادرعبد2- 1
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يتطلب تقديرها معرفة اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية للمتغريات املستقلة، حىت يتم تقدير - 

.النموذج القياسي

).2015-1988(متغيرات الدراسة خالل الفترة ): 21(رقمشكلال

.، اعتماًدا على بيانات الدراسة)(Eviews8الباحث من خالل برنامج إعدادمن المصدر

أن كل املتغريات املؤشرة يف اجلزائر بدأت بالتزايد، أي أن هناك عالقة ارتباط ) 21(يتضح من الشكل

النقدية السياسةواملتغريات املستقلة ويف تزايد مستمر، باستثناء ) (DEVموجبة وطردية بني التنمية االقتصادية

)M ( بالتنمية االقتصاديةكثريامل تكن تسهممتذبذبة كانت العالقة)DEV(يف فرتة العشرية السوداء ،.
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:نتائج تقدير النموذج القياسي:ثالثا 

.املربعات الصغرى العاديةيعتمد تقدير النموذج القياسي هلذه الدراسة على طريقة 

واليت يتطلب تقديرها معرفة اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية للمتغريات املستقلة، حىت يتم 

.تقدير النموذج القياسي

:نتائج اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية): 21(رقمجدولال

ExogenousProbt-StatisticVariable

None0.99392.363351(5%)DEV

Intercept0.000155.82952(1%)INV

Intercept1.00003.475197(5%)FI

Trend and Intercept1.00003.934833(5%)M

None0.99883.055911(1%)G

.، اعتماًدا على بيانات الدراسة)(Eviews8الباحث من خالل برنامج إعدادمن المصدر

أن السالسل الزمنية للمتغريات املستقلة ساكنة، وبالتايل ميكن تقدير النموذج ) 21(اجلدوليتضح من 

.القياسي باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية
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:نتائج تقدير النموذج القياسي: رابعا 

Dependent Variable: DEV
Method: Least Squares
Date: 04/22/17 Time: 21:38
Sample (adjusted): 1988 2015
Included observations: 28 after adjustments
Convergence achieved after 9 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

FI 0.023543 0.257306 -0.091498 0.9280
M 0.000595 0.000257 -2.311943 0.0316
G 4.202600 0.312780 13.43630 0.0000
C 346.6819 83.46371 4.153685 0.0005
AR(1) 0.811806 0.153050 5.304192 0.0000

R-squared 0.987753
F-statistic 403.2507 Durbin-Watson stat 1.341671
Prob(F-statistic) 0.000000

.، اعتماًدا على بيانات الدراسة)(Eviews8الباحث من خالل برنامج إعدادمن المصدر

وجد مشكلة أو بال ميكن احلكم على النموذج ARمبا أن مت تطبيق جدول تقدير النموذج يتضح من 

.غري معربة عن مدى وجود مشكلةDWألن قيمة LMال، لذلك سيتم االستعانة باختبار 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.213317 Prob. F(2,18) 0.1382

Obs*R-squared 4.934573 Prob. Chi-Square(2) 0.0848

بني ، ال توجد مشكلة ارتباط تسلسلي 0.05أكرب من 0.1382تساويProb.Fقيمة بسبب أن 

.البواقي يف النموذج

الذي ميثل التنمية االقتصادية، (DEV)عن العالقة بني املتغري التابع جدول تقدير النموذج يعرب 

جدول يوضح،والسياسة النقديةواملتغريات املفسرة له حيث يتضح معنوية كل من املتغريات متويل املشروعات
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هي ) DEV(والذي ميثل السياسة النقدية بالتنمية االقتصادية) M(إىل أن عالقة املتغري املستقلتقدير النموذج

يؤدي إىل تغري التنمية االقتصادية بنسبة % 1عالقة طردية، أي أنه إذا تغري مؤشر السياسة النقدية بنسبة

4.2.%

على عدم وجود مشكلة االرتباط اخلطي بني املتغريات املستقلة؛ وذلك ) 21(يتضح من خالل اجلدول 

، إىل القوة التفسريية لكل من املتغريات املستقلة وهي )R²(، كما يشري معامل التحديد)R²(ارتفاع قيمة بسبب 

G)(واحلكومياإلنفاق ،)FI (والذي يعبـر عن متويل املشروعات، وكـذلك)M ( والذي يشري إىل السياسية

الذي ميثل التنمية DEV)(من التغريات اليت حتدث يف املتغري التابع%98.االقتصادية، وبذلك فهي تفسر

تعرب عن متغريات أخرى مل يتضمنها النموذج القياسي وهو ما يعرب عنها % 2االقتصادية، والنسبة املتبقية 

).U(باملتغريات العشوائية 

ىل جودة وتدل ذلك إ0.05وهي أكرب من 0.1382واليت تساويProb(F-statistic)تشري 

.النموذج القياسي ككل، أي أن النموذج القياسي معنوي إحصائيا
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التنمية االقتصادية في بعض مؤشراتعلىاإلنفاق الحكومي تأثير: النموذج الثاني :الرابع المبحث 

الجزائر

منري،ئاجلزاباالقتصاداخلاصةاملعطياتعلىالذايتاالحندارشعاعتطبيقمبحاولةاملبحثهذايفنقومسوف

االقتصادية،للتنميةاملشريةأواملفسرةواملتغرياتمتغري اإلنفاق احلكوميبنيالسببيةللعالقةدراستناخالل

.رئاجلزايفاالقتصاديةالتنميةلمتوييفاإلنفاق احلكومييلعبهالذيالدورإليضاح

.بدقةباإلنفاق احلكوميتتأثراليتاالقتصاديةالتنميةمتغرياتأياملدروسةاملتغرياتحتديدسنحاولاألوليف

هو جمموع نفقات االستهالك النهائي لألسر املعيشية :)االستيعاب المحلي سابقا(إجمالي اإلنفاق القومي 

) استهالك احلكومة العامة سابقاً (، ونفقات االستهالك النهائي للحكومة العامة )االستهالك اخلاص سابقا(

.والبيانات بالسعر الثابت للعملة احمللية). إمجايل االستثمار احمللي سابقاً (وإمجايل تكوين رأس املال 

)من إجمالي الناتج المحلي(% إجمالي اإلنفاق الوطني ) : 22(الجدول رقم 
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:النموذج تحديد متغيرات : أوال 

و,التنمية االقتصاديةمفهومحتديدحولالباحثنيواملفكرينوللعلماءبالنسبةالنظروجهاتواآلراءتباينت

خبلقترتبطشاملةضاريةحعمليةفالتنمية،اإليديولوجيةوالفكريةالتوجهاتاختالفإىلاالتفاقصعوبةترجع

ومنهوغريها،وصحيةوتعليميةوسياسيةاجتماعيةأبعادهلاحبيثاملستوياتكافةعلىومتطورةجديدةأوضاع

بالنسبة للمؤشرات عامة،بصفةالتنميةإىلتشرياليتاالقتصاديةالتنميةمتغرياتحتديدبالصعمنكان

االقتصادي أي حتقيق زيادة سنوية يف االقتصادية تعين التنمية االقتصادية قدرة االقتصاد القومي على حتقيق النمو 

الناتج القومي اإلمجايل وهي كذلك قدرة االقتصاد القومي على حتقيق معدالت منوا للدخل الفردي تفوق معدالت 

أهممنتعترباليتاالقتصاديةاملتغرياتبعضحبصرقمنالذا،ك باستبعاد اثر التضخمذلالنمو السكاين و 

:وهيأالالتنميةمؤشرات

النمومعدل:Tgdp

التضخممعدل:Tinf

البطالةمعدل:Tcho

 واملتغري املستقل  اإلنفاق احلكوميDG

واملصادراملعطياتمنخمتلفةجمموعةعلىاالعتمادمتوقداملتغرياتهلذهكميةمعطياتمجعوهذا فرض علينا

ك البنك وكذلتياطحواالللتوفريالوطينالصندوقوكذاياتئصاحلإلوالوطينوالديوانرئاجلزاكبنبينهامن

.كسنة أساس 1980، وأخذنا سنة ) 2015- 1980(الدويل لسنوات 

اإلنفاق، نقوم بدراسة تأثري Eviewsبرنامجواستعمالغراجنرسببيةطريقةباستعمالالنموذجتقديرويتم

.على مؤشرات التنمية االقتصادية يف اجلزائر املذكورة سابقا )DG(احلكومي
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:تطبيق سببية غرانجر على المتغيرات المقترحة - 1-1

القرارإحصائية فيشر المحسوبةالمتغيرات 

االقتصاديالنمومعدليفاإلنفاق احلكوميبيسبTgdp3.5معدل النمو

التضخممعدليفاإلنفاق احلكوميبيسبTinf3.75معدل التضخم

البطالةتمعداليفاإلنفاق احلكوميبيسبTcho3.33معدل البطالة

يتبني من اجلدول حسب سببية غراجنر أن اإلنفاق احلكومي يتسبب يف املتغريات املقرتحة ملؤشرات التنمية 

دولة F=3.23:االقتصادية ألن إحصائية فيشر احملسوبة أكرب من إحصائية فيشر ا

:)السالسل(المتغيراتاستقراريةدراسة- 1-2

تقديرعمليةبأيالقياملقبالتقدير جيب دراسة خصائص السالسل الزمنية للمتغريات املستعملة يف

كوذلاستقرارهاعدمها مناستقرار منبالتأكدنقومحبيثادية،حاألالزمنيةلالسالسعلىحتليالجنري

الذايتاالرتباطدالةلمثوهذاسابقااملعروفةاألدواتذليفلونستعمتكاملها،درجةحتديدخاللمن

.اديةحاألاجلذوراختباراتخصوصالنستعمكمااملقدرة،يةئاجلز االرتباطودالةاملقدرة

:النموذجمتغيراتعلىاألحاديةالجذوراختباراتتطبيق: ثانيا 

Akaikaطول املتباطئات يف احلاالت يتحدد مبعيار اكيكا  information criterion(AIC)

:Schwartz Bayesian criterion (SBC)مبعيار شوارتزآو
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 الحكومي اإلنفاقمتغيرةDG

DDGسلسلةعلىADFاملطورفولرديكياختبار

:التاليةجئالنتانالحظأعالهلالشكبياناتخاللمن

:H0)نقبل الفرضية  b ختتلف معنويا عن الصفر DDG،أي ان معامل االجتاه يف السلسلة  (0=

prob=0.498مبا أن  > .TS، و بالتايل نفرض النموذج من نوع 0.05

tΦ1cal-4.371471احملسوبةاإلحصائيةلدينا  دولةاإلحصائيةاملطلقة من بالقيمةأكرب= ا

3.53-tΦ1cal ، ومنه نفرض وجود جذر أحادي من السلسة %5عند مستوى معنوية =

DDG ومنه السلسلة مستقرة  ، و السلسلة ،DDG األوىلمتكاملة من الدرجة.



النموذج القياسي الفصل الرابع  

- 265 -

ياالقتصادالنمومعدالتمتغيرةUGDPT

DGDPالسلسلةعلىADFاملطورفولرديكياختبار

:التاليةجئالنتانالحظأعالهلالشكبياناتخاللمن

:H0)نقبل الفرضية  b ختتلف معنويا عن DGDPمعامل االجتاه يف السلسلة  أن،أي (0=

prob=0.428الصفر مبا أن  > .TS، و بالتايل نفرض النموذج من نوع 0.05
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tΦ1cal-6.147احملسوبةاإلحصائيةلدينا  دولةاإلحصائيةاملطلقة من بالقيمةأكرب= ا

3.53-tΦ1cal ، ومنه نفرض وجود جذر أحادي من السلسة %5مستوى معنوية عند=

DGDP ومنه السلسلة مستقرة  ، و السلسلة ،DGDP األوىلمتكاملة من الدرجة.

البطالةمعدالت متغيرةUCHOT

املطورفولرديكياختبارADFالسلسلةعلىDCHO

:التاليةجئالنتانالحظأعالهلالشكبياناتخاللمن
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:H0)نقبل الفرضية  b ختتلف معنويا عن DCHOمعامل االجتاه يف السلسلة  أن،أي (0=

prob=0.30الصفر مبا أن  > .TS، و بالتايل نفرض النموذج من نوع 0.05

tΦ1cal- 3.651868احملسوبةاإلحصائيةلدينا  دولةاإلحصائيةاملطلقة من بالقيمةأكرب= ا

3.53-tΦ1cal ، ومنه نفرض وجود جذر أحادي من السلسة %5عند مستوى معنوية =

DCHO ومنه السلسلة مستقرة  ، و السلسلة ،DCHO األوىلمتكاملة من الدرجة.

التضخممعدالت متغيرةUINFT

املطورفولرديكياختبارADFالسلسلةعلىTINF
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:التاليةجئالنتانالحظأعالهلالشكبياناتخاللمن

:H0)الفرضية اختبار b =0)،.

6.86tΦ1calاحملسوبةاإلحصائيةلدينا  دولةاإلحصائيةاملطلقة من بالقيمةأكرب= ا

3.53-tΦ1cal ، ومنه نفرض وجود جذر أحادي من السلسة %5عند مستوى معنوية =

INF ومنه السلسلة مستقرة  ، و السلسلة ،DINF الصفرمتكاملة من الدرجة.

وجود جذر أحادي يف السالسل ومنه السالسل مستقرة وهي ليست من النتائج السابقة يتضح لنا

:متكاملة من نفس الدرجة 

DDGسلسلة مستقرة ومتكاملة من الدرجة األوىل
DGDPسلسلة مستقرة ومتكاملة من الدرجة األوىل
DCHO الدرجة األوىلسلسلة مستقرة ومتكاملة من
DINFسلسلة مستقرة ومتكاملة من الدرجة صفر

:المتغيراتبينالمتزامنالتكاملعالقةاختبار- 2-1

DDGاألربع السالسلمنكلأنواستخلصناالزمنيةالسالسلخصائصبدراسةالسابقيفقمناأنبعد

،DGDP،DCHO،DINFمن الدرجة األوىل اال سلسلة التضخم ومتكاملةمستقرة، كلها

DINF مشرتكمساروجودإمكانيةاختبارأنالقولنستطيعوهكذا.مستقرة ومتكاملة من الدرجة صفر

املدىعلىاالجتاهوتريةبنفستنموالدرجة ،واليتنفساملتكاملة  مناملتغرياتبنيإاليكونالاملتغرياتبني

يوجدالفإنهلديناهياليتاملعطياتوحسبوغرجنر، وعليهألجنلاملرحلتنيطريقةبتطبيقتقومواليت،الطويل

.الدرجةنفسمنليستكاملهاأنكوناملتغرياتهذهبني(املتزامن)املشرتكللتكاملجمال
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الذاتياالنحدارأشعةنموذجتقدير:ثالثا 

صهائخصاودرسنا،االنفاق احلكوميبتغرياتتتأثراليتللتنميةاملشريةاملتغرياتأهمباختبارقيامنابعد

اإىل وتوصلنا(استقرارها) متزامنلتكامعالقةليستفهيوبالتايلالدرجة،نفسمنمتكاملةليستأ

(Cointégration)،الذايتاالحندارشعاعتقنيةبتطبيقلةحاملر هذهيفنقوم(VAR)االنفاق لتقدير

.رئاجلزايفاالقتصاديةالتنميةمتغرياتعلىوتأثريهاحلكومي 

:النموذجتقدير- 3-1

عدة درجاتتطبيقوبعدEviewsبرنامج باستعمال، pالتأخريدرجةاجتيازبجيالتقديربعمليةالقياملوقب
-LogمعيارهذاإىلوباإلضافةScو Aicمعياري علىباالعتمادوذلتأخري Likelihood،لعدة وهذا

:التايلاجلدوليفنلخصهاواليتجئالنتافكانت: (P)لقيم

pالتأخير درجة تحديد 23 :رقم الجدول

Log-
Likelihood

Sc Aic pالتأخري درجة

-473.0186 25.49537 24.65093 1
-428.5049 25.35636 23.82076 2
-370.3854 24.47172 22.23081 3
-348.6586 25.48269 22.52209 4

Eviewsبربنامجباالستعانةالطالبإعدادمن:المصدر

، Scو Aicمنقيمة لكلأصغروتوافقتقابلواليتالتأخردرجةنأخذفإنناأعالهاجلدوليفالقيمخاللمن

-Logلتوافقاليتقيمةأعلىإىلباإلضافة Likelihood يف هذه احلالة وجدنا تباينا بني ،Aic وSc مع

-Logاملعقولية يف Likelihood.
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:التباينوتحليلاالستجابةدوال- 3-2

VAR)الذايتاالحندارأشعةلنماذجحتليلنايفتعرضنالقد متثلتحيثاالستجابةدوالظاهرةمعرفةإىل(

حتليوكذاالنتائجمالحظةوعندالنموذجعلىوهذااهليكليةالصدماتمنجمموعةتطبيقيفالدراسةهذه

)للصدماتاالستجابةدوال(البيانيةاألشكال

:معادلة االنفاق الحكومي:األولىالمعادلة

التفسير

والموجبوهو0.64بيقدراملستقلاالنفاق احلكوميأنأعالهاملقدرةاملعادلةمننالحظ:اقتصاديا 

باإلضافةالسابقةالفرتةبإنفاقطرديةعالقةتربطهاالنفاق احلكوميأنجندكمااالقتصاديةمع النظريةيتعارض

.السابقةللفرتاتالتضخممعدالتمععكسيةعالقةاالنفاق احلكومي تربطهفإنهذاإىل

تفسرالشارحةاملتغرياتأنأيR²=0.81التحديدمعاملفإناإلحصائي،للتفسريبالنسبةأما:إحصائيا

.معتربةنسبةوهي%81بنسبة االنفاق احلكومي

:" t "ستودنتاختبار

Prob CR1= 0.162 Rالفرضيةقبولإىلويؤدييستلزمماوهذا،  %5عند الداللةمستوىمنلأقوهيHR1R

.معنويةداللةذاتاملعلمة هنا
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باإلضافةالسابقةالفرتةبإنفاقطرديةعالقةتربطهاالنفاق احلكوميأنجندكمااالقتصاديةمع النظريةيتعارض

.السابقةللفرتاتالتضخممعدالتمععكسيةعالقةاالنفاق احلكومي تربطهفإنهذاإىل

تفسرالشارحةاملتغرياتأنأيR²=0.81التحديدمعاملفإناإلحصائي،للتفسريبالنسبةأما:إحصائيا

.معتربةنسبةوهي%81بنسبة االنفاق احلكومي

:" t "ستودنتاختبار

Prob CR1= 0.162 Rالفرضيةقبولإىلويؤدييستلزمماوهذا،  %5عند الداللةمستوىمنلأقوهيHR1R

.معنويةداللةذاتاملعلمة هنا
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:التباينوتحليلاالستجابةدوال- 3-2

VAR)الذايتاالحندارأشعةلنماذجحتليلنايفتعرضنالقد متثلتحيثاالستجابةدوالظاهرةمعرفةإىل(

حتليوكذاالنتائجمالحظةوعندالنموذجعلىوهذااهليكليةالصدماتمنجمموعةتطبيقيفالدراسةهذه

)للصدماتاالستجابةدوال(البيانيةاألشكال

:معادلة االنفاق الحكومي:األولىالمعادلة

التفسير

والموجبوهو0.64بيقدراملستقلاالنفاق احلكوميأنأعالهاملقدرةاملعادلةمننالحظ:اقتصاديا 

باإلضافةالسابقةالفرتةبإنفاقطرديةعالقةتربطهاالنفاق احلكوميأنجندكمااالقتصاديةمع النظريةيتعارض

.السابقةللفرتاتالتضخممعدالتمععكسيةعالقةاالنفاق احلكومي تربطهفإنهذاإىل

تفسرالشارحةاملتغرياتأنأيR²=0.81التحديدمعاملفإناإلحصائي،للتفسريبالنسبةأما:إحصائيا

.معتربةنسبةوهي%81بنسبة االنفاق احلكومي

:" t "ستودنتاختبار

Prob CR1= 0.162 Rالفرضيةقبولإىلويؤدييستلزمماوهذا،  %5عند الداللةمستوىمنلأقوهيHR1R

.معنويةداللةذاتاملعلمة هنا
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Prob CR2= 0.00 Rالفرضيةقبولإىلويؤدييستلزمماوهذا،  %5عند الداللةمستوىمنلأقوهيHR1R

.معنويةداللةذاتاملعلمة هنا

Prob CR3= 0.01 Rالفرضيةقبولإىلويؤدييستلزمماوهذا،  %5عند الداللةمستوىمنلأقوهيHR1R

.معنويةداللةذاتاملعلمة هنا

.ستودنتاختبارحسبإحصائيامقبولةاملعلماتكلأننستخلص

F:فيشراختبار

دولة عند=81.53FRCRقيمة لدينا =7.31FRtRاملقدرة  %5عند الداللةمستوىاحملسوبة اكرب من قيمة فيشر ا

.جممعةبصفةوهذامعنويةمعلماتHR1Rالبديلة لونقبHR0Rوعليه نرفض الفرضية

يكونأنمتالابرفضيستلزمماوهذاR²التحديدمعاملمنوهي أكرب=2.06DWقيمة فإنباإلضافة

.االحندار زائفا

:االقتصاديالنمومعادلة:الثانيةالمعادلة

التفسير

يتضح لنا أن العالقة بني االنفاق احلكومي  من خالل مالحظتنا للمعادلة املقدرة للنمو االقتصادي:اقتصاديا 
األولو الثالث أي كلما تغري معدل االنفاق احلكومي للتأخري األولنللتا خرييوالنمو االقتصادي عالقة طردية 

Ln27= 3.31 ، وجود عالقة طردية بني النمو و التضخم إىلإضافةيتغري النمو االقتصادي بوحدة واحدة بالزيادة.
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Prob CR2= 0.00 Rالفرضيةقبولإىلويؤدييستلزمماوهذا،  %5عند الداللةمستوىمنلأقوهيHR1R

.معنويةداللةذاتاملعلمة هنا

Prob CR3= 0.01 Rالفرضيةقبولإىلويؤدييستلزمماوهذا،  %5عند الداللةمستوىمنلأقوهيHR1R

.معنويةداللةذاتاملعلمة هنا

.ستودنتاختبارحسبإحصائيامقبولةاملعلماتكلأننستخلص

F:فيشراختبار

دولة عند=81.53FRCRقيمة لدينا =7.31FRtRاملقدرة  %5عند الداللةمستوىاحملسوبة اكرب من قيمة فيشر ا

.جممعةبصفةوهذامعنويةمعلماتHR1Rالبديلة لونقبHR0Rوعليه نرفض الفرضية

يكونأنمتالابرفضيستلزمماوهذاR²التحديدمعاملمنوهي أكرب=2.06DWقيمة فإنباإلضافة

.االحندار زائفا

:االقتصاديالنمومعادلة:الثانيةالمعادلة

التفسير

يتضح لنا أن العالقة بني االنفاق احلكومي  من خالل مالحظتنا للمعادلة املقدرة للنمو االقتصادي:اقتصاديا 
األولو الثالث أي كلما تغري معدل االنفاق احلكومي للتأخري األولنللتا خرييوالنمو االقتصادي عالقة طردية 

Ln27= 3.31 ، وجود عالقة طردية بني النمو و التضخم إىلإضافةيتغري النمو االقتصادي بوحدة واحدة بالزيادة.
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Prob CR2= 0.00 Rالفرضيةقبولإىلويؤدييستلزمماوهذا،  %5عند الداللةمستوىمنلأقوهيHR1R

.معنويةداللةذاتاملعلمة هنا

Prob CR3= 0.01 Rالفرضيةقبولإىلويؤدييستلزمماوهذا،  %5عند الداللةمستوىمنلأقوهيHR1R

.معنويةداللةذاتاملعلمة هنا

.ستودنتاختبارحسبإحصائيامقبولةاملعلماتكلأننستخلص

F:فيشراختبار

دولة عند=81.53FRCRقيمة لدينا =7.31FRtRاملقدرة  %5عند الداللةمستوىاحملسوبة اكرب من قيمة فيشر ا

.جممعةبصفةوهذامعنويةمعلماتHR1Rالبديلة لونقبHR0Rوعليه نرفض الفرضية

يكونأنمتالابرفضيستلزمماوهذاR²التحديدمعاملمنوهي أكرب=2.06DWقيمة فإنباإلضافة

.االحندار زائفا

:االقتصاديالنمومعادلة:الثانيةالمعادلة

التفسير

يتضح لنا أن العالقة بني االنفاق احلكومي  من خالل مالحظتنا للمعادلة املقدرة للنمو االقتصادي:اقتصاديا 
األولو الثالث أي كلما تغري معدل االنفاق احلكومي للتأخري األولنللتا خرييوالنمو االقتصادي عالقة طردية 

Ln27= 3.31 ، وجود عالقة طردية بني النمو و التضخم إىلإضافةيتغري النمو االقتصادي بوحدة واحدة بالزيادة.



النموذج القياسي الفصل الرابع  

- 272 -

مقبول ، الشارحةاملتغرياتأنأيR²= 0.67التحديدمعاملفإناإلحصائي،للتفسريبالنسبةأما:إحصائيا 
.عموما

:" t "ستودنتاختبار

مقبولةاملعلماتكلأنالثانية أيالفرضيةقبول،وبالتايل%5و%1مستوىعنداملعاملكلمعنويةأثبتتفقد

.ستودنتاختبارحسبإحصائيا 

F:فيشراختبار

دولة عند=10.78FRCRقيمة لدينا =7.31FRtRاملقدرة  %5عند الداللةمستوىاحملسوبة اكرب من قيمة فيشر ا

.جممعةبصفةوهذامعنويةمعلماتHR1Rونقبل البديلة HR0Rوعليه نرفض الفرضية

يكونأنمتالابرفضيستلزمماوهذاR²التحديدمعاملمنوهي أكرب=1.79DWقيمة فإنباإلضافة

.االحندار زائفا

:التضخممعادلة:الثالثةلمعادلةا

التفسير

و يتضح لنا أن العالقة بني االنفاق احلكومي  التضخممن خالل مالحظتنا للمعادلة املقدرة :اقتصاديا 
سيؤثر يف معدالت التضخم بعد أي كلما تغري معدل االنفاق احلكومي للتأخري الثاينعكسية عالقة التضخم
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مقبول ، الشارحةاملتغرياتأنأيR²= 0.67التحديدمعاملفإناإلحصائي،للتفسريبالنسبةأما:إحصائيا 
.عموما

:" t "ستودنتاختبار

مقبولةاملعلماتكلأنالثانية أيالفرضيةقبول،وبالتايل%5و%1مستوىعنداملعاملكلمعنويةأثبتتفقد

.ستودنتاختبارحسبإحصائيا 

F:فيشراختبار

دولة عند=10.78FRCRقيمة لدينا =7.31FRtRاملقدرة  %5عند الداللةمستوىاحملسوبة اكرب من قيمة فيشر ا

.جممعةبصفةوهذامعنويةمعلماتHR1Rونقبل البديلة HR0Rوعليه نرفض الفرضية

يكونأنمتالابرفضيستلزمماوهذاR²التحديدمعاملمنوهي أكرب=1.79DWقيمة فإنباإلضافة

.االحندار زائفا

:التضخممعادلة:الثالثةلمعادلةا

التفسير

و يتضح لنا أن العالقة بني االنفاق احلكومي  التضخممن خالل مالحظتنا للمعادلة املقدرة :اقتصاديا 
سيؤثر يف معدالت التضخم بعد أي كلما تغري معدل االنفاق احلكومي للتأخري الثاينعكسية عالقة التضخم
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مقبول ، الشارحةاملتغرياتأنأيR²= 0.67التحديدمعاملفإناإلحصائي،للتفسريبالنسبةأما:إحصائيا 
.عموما

:" t "ستودنتاختبار

مقبولةاملعلماتكلأنالثانية أيالفرضيةقبول،وبالتايل%5و%1مستوىعنداملعاملكلمعنويةأثبتتفقد

.ستودنتاختبارحسبإحصائيا 

F:فيشراختبار

دولة عند=10.78FRCRقيمة لدينا =7.31FRtRاملقدرة  %5عند الداللةمستوىاحملسوبة اكرب من قيمة فيشر ا

.جممعةبصفةوهذامعنويةمعلماتHR1Rونقبل البديلة HR0Rوعليه نرفض الفرضية

يكونأنمتالابرفضيستلزمماوهذاR²التحديدمعاملمنوهي أكرب=1.79DWقيمة فإنباإلضافة

.االحندار زائفا

:التضخممعادلة:الثالثةلمعادلةا

التفسير

و يتضح لنا أن العالقة بني االنفاق احلكومي  التضخممن خالل مالحظتنا للمعادلة املقدرة :اقتصاديا 
سيؤثر يف معدالت التضخم بعد أي كلما تغري معدل االنفاق احلكومي للتأخري الثاينعكسية عالقة التضخم
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وجود عالقة طردية بني إىلإضافةالتضخم بوحدة واحدةيرتفع معدل 10.15سنتني ، كلما تغري االنفاق احلكومي بــ

.النمو و التضخم 

=R²التحديدمعاملفإناإلحصائي،للتفسريبالنسبةأما:إحصائيا  نسبة الشارحةاملتغرياتأنأي0.99
.معتربة 

:" t "ستودنتاختبار

مقبولةاملعلماتكلأنالثانية أيالفرضيةقبول،وبالتايل%5مستوىعنداملعاملكلمعنويةأثبتتفقد

.ستودنتاختبارحسبإحصائيا 

F:فيشراختبار

دولة عند=1155.12FRCRقيمة لدينا =7.31FRtRاملقدرة  %5عند الداللةمستوىاحملسوبة اكرب من قيمة فيشر ا

.جممعةبصفةوهذامعنويةمعلماتHR1Rونقبل البديلة HR0Rوعليه نرفض الفرضية

يكونأنمتالابرفضيستلزمماوهذاR²التحديدمعاملمنوهي أكرب=1.76DWقيمة فإنباإلضافة

.االحندار زائفا
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:البطالة معادلة:الرابعةلمعادلةا

التفسير

يتضح لنا أن العالقة بني االنفاق احلكومي  البطالةملعدالت من خالل مالحظتنا للمعادلة املقدرة :اقتصاديا 

تتغري بالزيادةالثالثالثالث أي كلما تغري معدل االنفاق احلكومي للتأخري للتأخريعكسيةعالقة معدل البطالة.

.و التضخم البطالةبني عكسيةوجود عالقة إىلإضافة، بالنقصانبوحدة واحدة معدالت البطالة

نسبتها الشارحةاملتغرياتأنأيR²= 0.82التحديدمعاملفإناإلحصائي،للتفسريبالنسبةأما:إحصائيا 
.معتربة جدا

:" t "ستودنتاختبار

مقبولةاملعلماتكلأنالثانية أيالفرضيةقبول،وبالتايل%5مستوىعنداملعاملكلمعنويةأثبتتفقد

.ستودنتاختبارحسبإحصائيا 

يكونأنمتالابرفضيستلزمماوهذاR²التحديدمعاملمنوهي أكرب=0.90DWقيمة فإنباإلضافة

.االحندار زائفا
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:البطالة معادلة:الرابعةلمعادلةا

التفسير

يتضح لنا أن العالقة بني االنفاق احلكومي  البطالةملعدالت من خالل مالحظتنا للمعادلة املقدرة :اقتصاديا 

تتغري بالزيادةالثالثالثالث أي كلما تغري معدل االنفاق احلكومي للتأخري للتأخريعكسيةعالقة معدل البطالة.

.و التضخم البطالةبني عكسيةوجود عالقة إىلإضافة، بالنقصانبوحدة واحدة معدالت البطالة

نسبتها الشارحةاملتغرياتأنأيR²= 0.82التحديدمعاملفإناإلحصائي،للتفسريبالنسبةأما:إحصائيا 
.معتربة جدا

:" t "ستودنتاختبار

مقبولةاملعلماتكلأنالثانية أيالفرضيةقبول،وبالتايل%5مستوىعنداملعاملكلمعنويةأثبتتفقد

.ستودنتاختبارحسبإحصائيا 

يكونأنمتالابرفضيستلزمماوهذاR²التحديدمعاملمنوهي أكرب=0.90DWقيمة فإنباإلضافة

.االحندار زائفا
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:البطالة معادلة:الرابعةلمعادلةا

التفسير

يتضح لنا أن العالقة بني االنفاق احلكومي  البطالةملعدالت من خالل مالحظتنا للمعادلة املقدرة :اقتصاديا 

تتغري بالزيادةالثالثالثالث أي كلما تغري معدل االنفاق احلكومي للتأخري للتأخريعكسيةعالقة معدل البطالة.

.و التضخم البطالةبني عكسيةوجود عالقة إىلإضافة، بالنقصانبوحدة واحدة معدالت البطالة

نسبتها الشارحةاملتغرياتأنأيR²= 0.82التحديدمعاملفإناإلحصائي،للتفسريبالنسبةأما:إحصائيا 
.معتربة جدا

:" t "ستودنتاختبار

مقبولةاملعلماتكلأنالثانية أيالفرضيةقبول،وبالتايل%5مستوىعنداملعاملكلمعنويةأثبتتفقد

.ستودنتاختبارحسبإحصائيا 

يكونأنمتالابرفضيستلزمماوهذاR²التحديدمعاملمنوهي أكرب=0.90DWقيمة فإنباإلضافة

.االحندار زائفا
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:الرابعخالصة الفصل 

:األولنموذجالاستخدامبقمنا يف هذا الفصل

التنمية علىبعض سياسات متويل االستثمارات يف اجلزائر مسامهةمدىوأثرلعالقةة ادراسبخاص

تؤدي : "باالعتماد على الفرضية اليت تنص علىصياغتهمتالذيالنموذجهذا) . 2015- 1988(االقتصادية 

ومت االعتماد على تقدير أثر "اجلزائرإىل ارتفاع مستوى التنمية االقتصادية يف سياسات متويل االستثمارات

والتنمية االقتصادية على األسلوب الوصفي من خالل املفاهيم للمتغريات، إضافة إىل األسلوب سياسات التمويل 

وقد .القياسي باستخدام معادلة االحندار املتعدد، حيث مت تقديرها باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية

سياسات التمويل ات إىل أن توصلت الدراسة من خالل نتائج اإلطار النظري بعد استعراض النظريات والدراس

وبعض املؤشرات ومت التوصل إىل أن سياسات التمويلؤثر على مستوى التنمية ، وجاء اإلطار التحليلي ليتناول ت

تضح أن كل املتغريات املؤشرة يف اجلزائر بدأت بالتزايد، التمويل بكل أنواعه ، وامؤشرات التنمية تتطور مع زيادة 

واملتغريات املستقلة ويف تزايد مستمر، ) (DEVموجبة وطردية بني التنمية االقتصاديةأي أن هناك عالقة ارتباط

، يف )DEV(بالتنمية االقتصاديةكثريامل تكن تسهممتذبذبة كانت العالقة ) M(النقدية السياسةباستثناء 

الذي مل ميكن إجرائه بسبب قلة ورمبا يعود ذلك إىل ضرورة إحداث اإلبطاء الزمين للبيانات فرتة العشرية السوداء

املشاهدات، ولكون نتائج النموذج القياسي أكثر دقة؛ نظرًا إلخضاعها لعدة اختبارات والتأكد من سكون 

السالسل الزمنية، والتأكد كذلك من خلو النموذج القياسي من أي مشاكل، فإنه مت رفض الفرضية اليت استندت 

.عليها هذه الدراسة
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:الثاينيف النموذج 

النماذجتقديرعلىلالعممثومناملتغريات،استقراريةاختباربقمناو للتنميةاحملددةاملتغرياتأهمحبصرقمنا

واقتصادياإحصائيا مقبولةجئالنتافكانتالدراسةمعطياتعلىالذايتاالحندارأشعةتقنيةبتطبيققمنايثح

.سابقارأيناكماوكميا

بان االنفاق احلكوميلنايظهرحبيثريئاجلزااالقتصادعلىاحلكمنستطيعهذا املبحثخاللفمن

بينهللعالقةبدراستنااستخلصناهماوهذامتويلهايفويساهماالقتصادية،التنميةحتقيقيفكبريبشكيساهم

ومعدل االقتصاديالنمومعدلمنكلعلىتأثريًالهأنفوجدنااالقتصاديةبالتنميةاخلاصةاملتغرياتوبني

.التضخم و معدالت البطالة 

التنميةمبتغرياتوعالقتهلإلنفاق احلكومي يف اجلزائر قياسيةمنذجةإىلالوصولكانيسيئالر هدفنا

وهذااألخرىاألساسيةاالقتصاديةالفعالياتأواألخرى،باملتغرياتأساسيةوفعالةاقتصاديةكظاهرةاالقتصادية

.الوطيناالقتصادبجوانمنبجانتكونبدورهاواليتوغريهاو التضخم و البطالةاالقتصاديكالنمو
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سياسة متويل  االستثمارات يف اجلزائر و حتديات موضوعهذهدراستناخاللمنعاجلنا

هذهخاللمنحاولناوقد،)2015- 1988(التنمية يف ظل التطورات العاملية الراهنة 

أربعةإىلالدراسةبتقسيمقمناالدراسةهدفولتحقيقجوانبها،ختلفمباإلملامالدراسة

.فصول

تلف املفاهيم األساسية حول االستثمار، والنظريات خماستعراضنا ل األوليف الفص

أصبح من الواضح . باعتبارها احلجر األساس لدراسته وتطوره،املفسرة له عرب العصور واألزمنة

اآلن، أن االستثمار يعترب كأحد املتغريات االقتصادية الكربى، له بالغ األمهية يف التنمية 

تغري خطري إذا مل حيسن استخدامه على أحسن وجه، باعتباره مرتبط أشد وهو م. االقتصادية

االرتباط بالدخل القومي، عن طريق االدخار الذي يعترب مصدرا مهما له، وعن طريق اإلنتاج 

.باعتباره مؤثرا فيه، وميثل من الناحية البنيوية اجلانب األكثر أمهية يف تراكم رأس املال

كعنصر رئيسي يف الرتاكم، يستمد مصدر حركته من وبتحديد معىن االستثمار،

الفائض االقتصادي، ويأخذ يف سري عمله أشكال توزيع متعددة، وهي املشكلة الكبرية يف 

.السياسة االقتصادية، اليت تعترب أساسية يف التنمية االقتصادية

من وما ميكن استنتاجه أيضا من هذا الفصل، أن اهلدف العام من االستثمار خيتلف 

وجهة نظر النظريات االقتصادية الوضعية، عن مفهومه يف االقتصاد اإلسالمي حيث أن 

أما . النظريات الوضعية حتدد هدف االستثمار، على أساس تعظيم األرباح بأقصى قدر ممكن
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االستثمار يف اإلسالم ال يهمل تعظيم األرباح، ولكنه ال جيعل هذه األرباح هدفا أساسيا، 

هذه األرباح كوسيلة لتحقيق هدف أمسى هو مصلحة اجلماعة اإلسالمية، وإمنا ينظر إىل

.وحتقيق التنمية بأبعادها االقتصادية واالجتماعية، واليت حتقق منفعة اجلميع

اهلامةالقراراتمنووجدنا أنهاقتصاديةمؤسسةيف التمويلويف الفصل الثاين استعرضنا 

عصبفالتمويلعليها،احلصولمصدرأواألموالحبجماألمرتعلقسواءواإلسرتاتيجية،

وختتلفالنشاط،الستمراريةعنهغىنوالاملؤسسةيفواالستغاللالتجهيزعملييتمنكل

التمويلياملؤسسةخيارويتحددخارجي،هوماومنهاداخليهومافمنهاالتمويل،مصادر

يتمالذياملصدرأواملالتكلفةأمههاعوامل،لعدةتبعاالتمويلمصدراختبارجماليف

املؤسسةعليهاحتصلاليتاألموالمنالتشكيلةتلكوهيأساليبهوللتمويلإليه،اللجوء

ا،متويلدف سواءاخلصوم،جانبمنهايتكوناليتالعناصرمجيعتتضمنأياستثمارا

أنواععلىالتعرفمناألساسيفاهلدفاألجل،طويلةأومتوسطةأوقصريةأكانت

بينهامنواالختياراملفاضلةإمكانيةهومنهالكلاملميزةاخلصائصوحتديداملتاحةاألموال

لإلدارةاألساسياهلدفمعهيتحققالذيالتمويلياهليكلإىلوالوصولالشروطبأحسن

ؤسساتللمبالنسبةهلاباملقابليوجدكلههذاجبانبولعل.املشروعقيمةتعظيموهواملالية

وشركاتالبنوكهياألدواتوهذهاملؤسساتتلكعليهاتعتمدالتمويلأدواتاالقتصادية،

األموالجتميععلىقدرةمنهلاملاالتمويليفكربىأمهيةذاتوهيوالبورصات،التأمني

التنبؤميكنالواليتاملخاطرمنمطلقاخيلوالوالتمويلاملشروعات،يفوحتكمهاالضخمة
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علىآثارهاملعرفةقياسهاأمهيةبرزتمثومنكليةجتنبهاميكنالكماتام،بشكلا

عامةخماطرجمموعتني،إىلبالتمويلاملرتبطاملخاطرقسمناولقداالستثمار،قرارحمددات

الكيفيةيفالبحثمتبلفحسبباملخاطرالدرايةعلىاالهتماميقتصروملاألعمالوخماطر

علىللتغلبوالكافيةالالزمةاخلربةالكتساباحملليةالكوادركتدريبمواجهتهايفالرشيدة

السوقوتقلباتالتسويقخماطرعلىللتغلبومستمردؤوببشكلوالعملاخلربة،نقص

.وغريهااالستثماريةالتكلفةزيادةوخماطراألسعارواخنفاض

العديداهتمامنالتقدالتأكدموعداملخاطرةظروفظليفاملشروعاتتقييمعمليةإن

.املتوقعاالقتصاديالعائدعلىآثارهامنللحدمنهمسعياالباحثني،من

انتقالفيهايتمعمليةعنعبارةاالقتصاديةالتنميةأنهخاللمنلناتبنيويف الفصل الثالث 

منوعةجممطريقعنوذلكاالزدهاروالرقيإىلالتخلفمرحلةمناالقتصاد الوطين

اإلنتاجزيادةحيققمبااالقتصادياهليكلتطويرأجلمنباختاذهاتقوم الدولة,اإلجراءات

للتنميةأنأيضالنااتضحو.طويلةزمنيةلفرتةللفرداحلقيقيالسلعي والدخلوغريالسلعي

واملتقدمةالدولبنياملتواجدةوالتقنيةاالقتصاديةالفجوةيف تقليصكبريةأمهيةاالقتصادية

.االقتصاديالنموبنيوبينهاأوجه االختالفأيضاوضحناكما.النامية

واجتماعيةسياسية,اقتصاديةمنهاقيامهادونحتولاليتالعقباتمنالعديدتوجدو

املصادرمنجمموعةاالقتصاديةالتنميةعمليةتتطلبو.تنظيميةوكذلك تكنولوجية
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املتخلفةالبلدانعليهتعتمدمصدرأهميعتربالذياملصريفلتمويلبينها امن,لتمويلها

.متطورةماليةسوقغيابيف ظلاالقتصاديةتنميتهالتمويل

االستثمارات وكيفية تأثريها على التنمية متويل احلديث عن سياسة و يف الفصل األخري

ية والتوجه حنو اقتصاد السوق االقتصاداإلصالحاتاالقتصادية يف اجلزائر، والسيما يف مرحلة 

:يؤدي بنا استخالص النتائج التالية

تدهور املؤسسات العمومية إىل أدى1986سنة بسبب اخنفاض أسعار النفط العاملية*

مل جتد الدولة حال إال إىل اللجوء إىل صندوق النقد . االقتصادية، وركود االقتصاد الوطين

عليها إدخال إصالحات عميقة تتمثل يف فاشرتطالدويل لطلب قروض ومساعدات، 

إذن ميكن أن نقول أن . خوصصة املؤسسات وحترير األسعار والتجارة اخلارجية واالستثمار

.اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر، كانت نتيجة لضغوطات خارجية أكثر منها داخلية

ملناطق الشمالية عموما كان من نتائج سياسة االستثمارات، تركز املشاريع االستثمارية يف ا*

وإمهال االستثمار يف بعض الواليات واملناطق احملرومة . ويف واليات الوسط الشمالية خصوصا

مما يدل على عدم توفر مناخ االستثمار املالئم يف هذه . واحلدودية وبعض واليات اجلنوب

.املناطق والواليات، وهذا يشري إىل عدم التوازن اجلهوي بني املناطق
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%3حظ يف مرحلة اإلصالحات، أن االستثمار يف قطاع الفالحة مل حيظ سوى على نال*

من جمموع حجم االستثمارات، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع حجم االستثمار يف قطاع 

.يدل على أننا نبقى دائما يف تبعية غذائية للخارجالصناعة والبناء والنقل واخلدمات، وهذا 

ة اإلصالحات االقتصادية، مل تلعب دورها يف ترقية الصادرات إن االستثمارات يف مرحل* 

ويبقى الدور . خارج احملروقات، ومل تلعب دورها الفعال يف امتصاص البطالة إال بنسبة ضئيلة

احملروقات، ليأخذ نصيب األسد خاصة من االستثمار األجنيب املباشر الستثماراتالريادي 

.والشراكة مع املتعاملني األجانب

ا إدارية *  إن االستثمارات يف اجلزائر، تعاين من عدة معوقات ومشاكل ميكن أن نقول أ

إخل، ينبغي القضاء عليها حىت ميكن النهوض وتدعيم ...واجتماعية وسياسية وبنكية 

.االستثمار احمللي واألجنيب، إىل مستوى التطورات االقتصادية العاملية

متويــــل املشــــروعات االســــتثمارية بالتوســــع يف جلــــأت اجلزائــــر يف بدايــــة التســــعينات إىل

و اعتمادهـــا علـــى قطـــاع  ، اإلصـــدار النقـــدي وطلـــب القـــروض اخلارجيـــة القصـــرية األجـــل منهـــا 

هــذا مــا فــرض .تصــديري يعتمــد علــى ســلعة أحاديــة البنيــة تتغــري أســعارها يف األســواق العامليــة 

توى الـــداخلي فكانـــت النتيجـــة أمـــا علـــى املســـ، التزامـــات ماليـــة خارجيـــة علـــى الدولـــة اجلزائريـــة

ارتفاع األسعار و غالء املعيشـة و تـدهور املسـتوى املعيشـي لغالبيـة السـكان و تـدهور مسـتوى 

.اإلنتاج يف أغلب املؤسسات اإلنتاجية
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مـــن هـــذا املنطلـــق أضـــحى لزامـــا التفكـــري مبنطـــق اقتصـــاد خـــارج  احملروقـــات واالقتصـــاد 

واألضرار اليت يتعرض هلا االقتصاد اجلزائري و هذا التمويلي فاألول يبني بصفة واضحة اهلزات

بطبيعة احلال مرجعه سعر البرتول الذي يعترب متغري خارجي، فهو يفلت من رقابة صناع القرار 

السياسي إضافة إىل تذبذب أسعاره حسب ظروف السوق البرتولية العاملية، أمـا الثـاين فيحـدد 

ـال التمـويلي و الطريقـة الـيت يـتم طبيعة املؤسسات اليت تأخذ صفة املتعامل ا القتصـادي يف  ا

.مبوجبها متويل املشروعات االستثمارية

فــــان 1994لكـــن بعــــد توقيـــع معاهــــدة االتفــــاق االئتمـــاين و التعــــديل اهليكلـــي ســــنة 

صندوق الدويل فرض علـى البنـك املركـزي سياسـات ماليـة و نقديـة متشـددة أدت إىل ختفـيض 

ونظـرا لتحسـن أسـعار احملروقـات مـؤخرا يف ، ىل مسـتوى جـد مقبـولمعدل التضـخم يف اجلزائـر إ

األســواق العامليــة والسياســية الصــارمة إلدارة الطلــب أدت إىل حتســني التوازنــات املاليــة الداخليــة 

ا و مت التخلـي عـن القـروض ، و اخلارجية للجزائر حيث تقلصـت املديونيـة  اخلارجيـة و خـدما

نضـــرا 2000أمـــا عـــن توازنـــات امليزانيـــة فبـــدأت تتحســـن ابتـــداء مـــن ســـنة ، القصـــرية األجـــل

خــــارج قطــــاع ( كمــــا حقــــق االســــتثمار األجنــــيب املباشــــر ) اجلبايــــة البرتوليــــة ( لتحســــن املــــوارد 

ومــن خــالل . وخاصــة يف جمـال االتصــاالت2001احملروقـات تقــدما ملحوظــا ابتـداء مــن ســنة 

موميـة حسـب القطاعـات االقتصـادية يف اجلزائـر خـالل مالحظة توزيع املشاريع االسـتثمارية الع

فــــرتة الدراســــة يالحــــظ أن مبــــالغ االســــتثمارات يف تزايــــد مســــتمر ممــــا يــــدل أن الدولــــة مازالــــت 

تسـتثمر لكنهـا انسـحبت مــن قطاعـات كاحملروقـات وقلصــت حجـم االسـتثمارات يف قطاعــات 
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ا إىل قطاعـــات أخـــرى كالفالحـــة و الـــري، أخـــرى كالصـــناعات املصـــنعة، ووجهـــت اســـتثمارا

. اخل أي حدث تغيري يف تركيبية االستثمار...السكن، الرتبية و التكوين 

:الفرضياتواختبارالدراسةنتائج2-

ال توجد مشكلة من خالل الدراسة القياسية وبالنسبة للنموذج األول وجدنا أنه

.ارتباط تسلسلي بني البواقي يف النموذج

بعض سياسات مسامهةمدىوأثرلعالقةبدراسة ااصخمنوذجاستخدامحيث مت

النموذجهذا) . 2015-1988(التنمية االقتصادية علىمتويل االستثمارات يف اجلزائر 

سياسات متويل تؤدي : "باالعتماد على الفرضية اليت تنص علىصياغتهمتالذي

"اجلزائرإىل ارتفاع مستوى التنمية االقتصادية يف االستثمارات

الذي ميثل التنمية (DEV)عن العالقة بني املتغري التابع تقدير النموذج يعرب

االقتصادية، واملتغريات املفسرة له حيث يتضح معنوية كل من املتغريات متويل املشروعات

والذي ) M(إىل أن عالقة املتغري املستقلجدول تقدير النموذجيوضح،والسياسة النقدية

هي عالقة طردية، أي أنه إذا تغري مؤشر ) DEV(لتنمية االقتصاديةميثل السياسة النقدية با

%.4.2يؤدي إىل تغري التنمية االقتصادية بنسبة % 1السياسة النقدية بنسبة

على عدم وجود مشكلة االرتباط اخلطي بني املتغريات املستقلة؛ وذلك لنايتضح 

القوة التفسريية لكل من ، إىل )R²(، كما يشري معامل التحديد)R²(بسبب ارتفاع قيمة 
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والذي يعبـر عن متويل املشروعات، ) FI(، واإلنفاق احلكومي)(Gاملتغريات املستقلة وهي 

من التغريات %98.والذي يشري إىل السياسية االقتصادية، وبذلك فهي تفسر) M(وكـذلك

% 2تبقية الذي ميثل التنمية االقتصادية، والنسبة املDEV)(اليت حتدث يف املتغري التابع

تعرب عن متغريات أخرى مل يتضمنها النموذج القياسي وهو ما يعرب عنها باملتغريات العشوائية 

)U.(

0.05وهي أكرب من 0.1382واليت تساويProb(F-statistic)تشري 

.وتدل ذلك إىل جودة النموذج القياسي ككل، أي أن النموذج القياسي معنوي إحصائيا

استقراريةاختباربقمناو للتنميةاحملددةاملتغرياتأهمحبصرقمنااينوبالنسبة للنموذج الث

الذايتاالحندارأشعةتقنيةبتطبيققمنايثحالنماذجتقديرعلىلالعممثومناملتغريات،

.سابقارأيناكماوكمياواقتصادياإحصائيا مقبولةجئالنتافكانتالدراسةمعطياتعلى

منخمتلفةجمموعةعلىاالعتمادمتوقداملتغرياتهلذهكميةعطياتممجعوهذا فرض علينا

الصندوقوكذاياتئصاحلإلوالوطينوالديوانرئاجلزاكبنبينهامنواملصادراملعطيات

، وأخذنا سنة ) 2015-1980(ك البنك الدويل لسنوات وكذلتياطحواالللتوفريالوطين

.كسنة أساس 1980

، نقوم Eviewsبرنامجواستعمالغراجنرسببيةطريقةاستعمالبالنموذجتقديرويتم

على مؤشرات التنمية االقتصادية يف اجلزائر) DG(بدراسة تأثري اإلنفاق احلكومي
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بان لنايظهرحبيثريئاجلزااالقتصادعلىاحلكمنستطيعهذا املبحثخاللفمن

وهذامتويلهايفويساهماالقتصادية،نميةالتحتقيقيفكبريبشكيساهماالنفاق احلكومي

لهأنفوجدنااالقتصاديةبالتنميةاخلاصةاملتغرياتوبنيبينهللعالقةبدراستنااستخلصناهما

.ومعدل التضخم و معدالت البطالة االقتصاديالنمومعدلمنكلعلىتأثريًا

وعالقتهاق احلكومي يف اجلزائر لإلنفقياسيةمنذجةإىلالوصولكانيسيئالر هدفنا

أواألخرى،باملتغرياتأساسيةوفعالةاقتصاديةكظاهرةاالقتصاديةالتنميةمبتغريات

و التضخم و البطالةاالقتصاديكالنمووهذااألخرىاألساسيةاالقتصاديةالفعاليات

إىل النتائج ميكن الوصول و الوطيناالقتصادبجوانمنبجانتكونبدورهاواليتوغريها

:التالية

متويــل قطــاع احملروقــات يف جمملــه  خــارجي إمــا يف شــكل اســتثمار أجنــيب مباشــر، -1

.للمؤسسة املوجودة يف القطاع) متويل ذايت(شراكة أو داخلي 

ختلي الدولة عن متويل الصناعات املصـنعة، وأصـبح متويلهـا عـن طريـق الشـراكة أو -2

.متويل ذايت

ويلهـا إىل قطاعـات أخـرى كالفالحـة و الـري، السـكن، الرتبيـة و وجهت الدولـة مت-3

التكوين، املنشآت األساسية االقتصادية و اإلدارية، املنشآت األساسية االجتماعيـة و الثقافيـة 

.و اخلدمات املنتجة
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املشـــاريع االســـتثمارية العموميـــة تســـتعمل أســـاليب ومصـــادر جديـــدة يف التمويـــل  -4

.ت يف السوق املاليةكإصدار األسهم والسندا

حتول االقتصاد من اقتصاد استدانة إىل اقتصاد متويلي وهذا عن طريـق مؤسسـات -5

ال .متويلية تأخذ صفة متعامل اقتصادي يف هذا ا

مواصــلة التــزام الدولــة بتمويــل االســتثمار العمــومي، هــذا بفضــل قــدرات االدخــار -6

.إنعاش االقتصاد الوطينيف إطار خمطط دعم و 2000املرتاكم منذ سنة 
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:والمقترحاتالتوصيات3-

:الجزائرفيالتمويلحولتوصيات

.متويلهااملتوقعللمشاريعاجلدوىدراساتوإعدادبالتخطيطاالهتمام.1

.املراحبةصيغةعلىقصرهاوعدماإلسالميةالبنوكيفواملشاركةاملضاربةصيغتشجيع.2

.اجلزائريفالعاملةالبنوكأداءيفالشاملةودةاجلبأسساالهتمامضرورة.3

وإعطاءاالقتصاديةالقطاعاتمجيعتغطيحبيثالبنوكيفاإلقراضهيكليةتصميم.4

.الزراعيةالبنوكوكمثالمتخصصةلبنوكتراخيص

ومتطلباتيتناسبمبااملايلسوقيفاإلدارياألداءتطويرو اإلدارياجلهازإصالح.5

.فيهاالستثمار

.املالأسواقيفللتعاملاإلسالميةاحملدداتاالعتباربعنياألخذعلىالعمل.6

وحتقيقالشفافيةمبدأحتقيقخيدممباومهنيةعلميةأسسعلىاحملاسبةمهنةتنظيم.7

هذهقابليةوكذلكفيهاملدرجةالشركاتبواسطةاملنشورةاملاليةاملعلوماتمصداقية

.للمقارنةالبيانات

يفاالستثماربنوكدوروتشجيع)اإلصدارسوق(األوىلالسوقتنظيملىعالعمل.8

.املاليةاألوراقسوق

مجهورلدىاالستثماريالوعيوزيادةاملايلوالتحليلاملاليةالوساطةقطاعتنمية.9

.املستثمرين
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.والعامليةالعربيةاملاليةباألسواقاملاليةلألوراقاجلزائرسوقربطعلىالعمل.10

االستثمارحولياتتوص

الذي)والضريبيةواإلداريةالقانونيةاجلوانبمن(االستثمارياملناختوفريعلىالعمل.1

.اجلزائريفاالستثمارعلىاخلارجينياملستثمرينيشجع

احلالينيللمستثمرينواملشورةالنصحتقدممتخصصةاستشاريةمراكزإجياد.2

.واملتوقعني

.السياحةوقطاعالزراعيالقطاعمثلمهمشةاقتصاديةبقطاعاتاالهتمامزيادة.3

.املستثمرينخلدمةوحمدثةسليمةاقتصاديةبياناتقاعدةوجودضرورة.4

.االستثمارتشجيعيفمهمةماليةكأداةالزكاةدورتفعيل.5

اإلنتاجيةواملشاريعالتحتيةالبيئةمشروعاتبنيالتمويلتوجيهيفالتوازنضرورة.6

.التنموية

وختفيفوالتنمويةاإلنتاجيةاملشاريعتنفيذيفاخلاصالقطاعدورأمهيةعلىلتشديدا.7

.العملعنالعاطلنيمنأكربأعداداستيعابعربالبطالةحدة

منوليسالتصديرأجلمناإلنتاجزيادةعلىوالعملاإلنتاججبودةاالهتمامزيادة.8

.فقطاالستهالكأجل

.األجنبيةالبضائعغزومواجهةيفالوطنيةاتللمنتجمحايةتوفريضرورة.9



العامــــــــةةالخـاتـــــــــمــــــ

291

الوطنحاجاتمنتنطلقاملعاملواضحةشاملةتنمويةخطةوجودضرورة.10

.للتطبيققابلةواقعيةأهدافضوءويف

التنميةومعوقاتاستراتيجياتتوصيات

.حمليةمنتجةبأخرىاملستوردةاملنتجاتإحاللسياسةتبين.1

كإسرتاتيجيةالصغرمتناهيةوالصناعاتالصغريةعاتالصناإسرتاتيجيةانتهاج.2

.التنميةاسرتاتيجياتمنأساسية

.اجلزائريفاالستثمارحنوواإلسالميةالعربيةاألموالاستقطابعلىالعملضرورة.3

اليفوالدراساتبالبحوثاالهتمامضرورة.4 االتاالقتصاديا .بهاملرتبطةوا

.العموميةمؤسساتيفعناصرهاجبميعبالرقابةاالهتمامضرورة.5

.الوطيناالقتصاديفدورهوزيادةالتعاوينبالقطاعاالهتمام.6

ذلكأكانسواءاجلزائريفالتنميةعمليةخيدممباالتنمويباإلعالماالهتمامضرورة.7

املرئيةأواملسموعةأواملكتوبةالصحافةيف
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عن . 1997بريوت كانون الثاين ، مالمح التنمية البشرية ، برنامج هيئة األمم املتحدة اإلمنائي .13
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الملخص

االستثمارات يف اجلزائر و حتديات التنمية يف ظل التطورات العاملية سياسة متويلموضوعهذهدراستناخاللمنعاجلنا

كانالذيالدراسةهدفوحتقيقجوانبها،ختلفمباإلملامالدراسةهذهخاللمنحاولناوقد،)2015-1988(الراهنة 

أساسيةوفعالةاقتصاديةكظاهرةاالقتصاديةالتنميةمبتغرياتوعالقتهنفاق احلكومي يف اجلزائر لإلقياسيةمنذجةإىلالوصول

واليتوغريهاو التضخم و البطالةاالقتصاديكالنمووهذااألخرىاألساسيةاالقتصاديةالفعالياتأواألخرى،باملتغريات

التنميةحتقيقيفكبريلبشكيساهمبان االنفاق احلكوميلناظهرينـــــــــــــــــــــــــــــــالوطاالقتصادبجوانمنبجانتكوندورهاــــــــــــــــــب

لهأنفوجدنااالقتصاديةبالتنميةاخلاصةاملتغرياتوبنيبينهللعالقةبدراستنااستخلصناهماوهذامتويلهايفويساهماالقتصادية،

.ومعدل التضخم و معدالت البطالة قتصادياالالنمومعدلمنكلعلىتأثريًا

:المفتاحيةالكلمات

.التنبؤو االنحدار نماذجاالنفاق الحكومي ،االقتصادية ،التنميةمؤشراتاالستثمارات ،سياسة تمويل

Abstract

In this study, we addressed the subject of the policy of financing
investments in Algeria and the challenges of development under the current
global developments (1988-2015) Through this study, we tried to understand the
various aspects of the study and to achieve the objective of the study, which was
access to a standard model of government expenditure in Algeria and its relation
to the variables of economic development as an economic phenomenon and
effective in other variables Or other basic economic activities such as economic
growth, inflation, unemployment, etc., which in turn are part of the national
economy, we have seen that government spending contributes significantly to
economic development And contributes to the financing and this is what we
deduced in our study of the relationship between him and the variables of
economic development, we found that it has an impact on both the rate of
economic growth and the rate of inflation and unemployment rates.

key words:

Investment finance policy, economic development indicators, government
expenditure, regression models and forecasting.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

