
  وزارة التعليم العالي والبحث العالي

  الجزائر -بسكرة –جامعة محمد خيضر 

  وعلوم التسيير كلية العلوم االقتصادية والتجارية

 قتصاديةعلوم االالقسم 

  

  

  المــوضــــوع

 
  في العلوم االقتصاديةعلوم أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 

 نقود وتمويل: تخصص

 

  

  :إشراف األستاذ الدكتور                                         :        الطـالبةإعداد 

     مـوسى رحمـاني                                                              أسمـاء حـدانة

  :لجنة المناقشة

  د رایس مبروك.أ

  موسى رحمانيد .أ

  بن عبید فرید. د

  بالي حمزة. د

  تي أحمد. د

  جمالبلخباط . د

  أستاذ التعلیم العالي

  أستاذ التعلیم العالي

  -أ –أستاذ محاضر 

  -أ –أستاذ محاضر 

  -أ –أستاذ محاضر 

  -أ –أستاذ محاضر 

  محمد خیضر بسكرةجامعة 

  بسكرةمحمد خیضر جامعة 

  بسكرةمحمد خیضر جامعة 

  جامعة حمة لخضر الوادي

  جامعة حمة لخضر الوادي

  جامعة الحاج لخضر باتنة

  رئیسا

  مقررا

  مناقشا

  مناقشا

  مناقشا

  مناقشا

  

  

 2017/2018: ةالسنة الجامعي

  االستثمار الحقيقي خارج قطاع المحروقات في الجزائر

 والتنمية المستدامة 



 



  وزارة التعليم العالي والبحث العالي

  الجزائر -بسكرة –جامعة محمد خيضر 

  وعلوم التسيير كلية العلوم االقتصادية والتجارية

 قتصاديةعلوم االالقسم 

  

  

  المــوضــــوع

 
  في العلوم االقتصاديةعلوم أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 

 نقود وتمويل: تخصص

 

  

  :إشراف األستاذ الدكتور                                         :        الطـالبةإعداد 

     مـوسى رحمـاني                                                              أسمـاء حـدانة

  :لجنة المناقشة

  د رایس مبروك.أ

  موسى رحمانيد .أ

  بن عبید فرید. د

  بالي حمزة. د

  تي أحمد. د

  جمالبلخباط . د

  أستاذ التعلیم العالي

  أستاذ التعلیم العالي

  -أ –أستاذ محاضر 

  -أ –أستاذ محاضر 

  -أ –أستاذ محاضر 

  -أ –أستاذ محاضر 

  محمد خیضر بسكرةجامعة 

  بسكرةمحمد خیضر جامعة 

  بسكرةمحمد خیضر جامعة 

  جامعة حمة لخضر الوادي

  جامعة حمة لخضر الوادي

  جامعة الحاج لخضر باتنة

  رئیسا

  مقررا

  مناقشا

  مناقشا

  مناقشا

  مناقشا

  

  

 2017/2018: ةالسنة الجامعي

  االستثمار الحقيقي خارج قطاع المحروقات في الجزائر

 والتنمية المستدامة 



  

  

  

    

  ﴿ ِبْسِم الّلِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ﴾

َوَيسأَلوَنَك َعِن الّروِح ُقِل الّروُح ِمن َأمِر رَّبي َوما أوتيُتم ِمَن الِعلِم "

  ﴾٨٥﴿ "ِإّال َقليًال 

 85اآلية  اإلسراءسورة                                                              



 اإلهداء

أطال اهللا يف عمرها وأرضاها عين  أميهدي هذا العمل املتواضع إىل غالييت ونور عيين أ  

الطاهرة مجعين اهللا به يف جنة الفردوس األعلى رفقة خري الربية عليه الصالة  أبيإىل روح 

 والسالم

وعائلته صبريإىل زوجي ورفيق دريب   

حفظه اهللا   حسينأيب الثاين  إىل  

هموأبنائ وأخوايت إخويت إىل  

 إىل عائليت الصغرية والكبرية 

العزيزات  صديقايت إىل  

 إىل كل زمياليت و زمالئي بالعمل

 إىل طلبيت األعزاء

يف مسانديتفضل كان كل من    إىل  



  شكر وعرفان

 هذه على إجناز ساعدين من كل إىل تقديري وخالص شكري جبزيل أتقدم وجل، عز هللا والشكر احلمد بعد

  :وخاصة الرسالة

  

بارك اهللا يف جمهوداته وصربه وسى رحمانيم و املشرف على هذه األطروحة األستاذ الدكتور  أستاذي وقدويت  

شهالء قسم العلوم الزراعية و عمال املخرب خاصة مدير قيمركمال و األستاذ  سليم خشعياألستاذ   

باتنة مدير قسم البيئة مبصنع االمسنت عني التوتة بلحماديالسيد   

يف مديرية الفالحة لوالية الوادي إطار بومعزةالسيد   

مسعود، طارق عثماين، سلوى بلحمادي  CRSTRA عمال 

  الفالحني يف والية الوادي الذين مل يبخلوا علي بأي مساعدة  كل

  من قسم األدبسليم بتقة و األستاذ   العلوم والتكنولوجيا من كلية قاسمياألستاذ 

رمي، مينة،  ،فطيمة نوي، لطيفة،طاهري أحالم، حنان، كاميليا، نوال، اميان، فطيمة: يتدون أن أنسى صديقا

  ، مسية فركول، طيبةفلةدالل، وهيبة،   شرياز،

  - على نصائحهم القيمة وعلى تقدميهم يد املساعدة- 

 العمل هذا مناقشة قبوهلم على املوقرة اللجنة أعضاءإىل  الشكر خبالص أتقدم كما

  از هذا العمليف إجن بعيد من أو قريب من وساهم لذكره ا�ال يتسع يل مل من كل وإىل

 شكرا لكم مجيعا



  :الملخص

لقد احتل الرتاكم الرأمسايل بصورته املادية مكانة عظمى يف الفكر التنموي، وهو ما انعكس على توجيه السياسات الكلية حنو   

تعظيم الناتج الداخلي اإلمجايل سواء عن طريق زيادة املدخرات احمللية، أو عن طريق استرياد رأس املال من اخلارج، وبدون االهتمام 

، لذا جاءت هذه الدراسة �دف معاجلة للتنمية أو بالقيود اليت تفرضها الطبيعة على العمليات التنموية باألبعاد اإلنسانية

أثر االستثمار احلقيقي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر على التنمية املستدامة، وذلك خالل الفرتة املتعلقة بدراسة اإلشكالية

للوصول إىل أهداف هذه الدراسة ). والية الوادي(والزراعة ) باتنة "SCIMAT"شركة ( يف قطاعي الصناعة  2016- 2000

وأخذ عينات من الرتبة بالنسبة للمناطق رات أين متت معاينة أماكن هذه االستثماواتبعنا املنهج التجرييب، ، لةاقمنا بدراسة احل

 آثارحليل للمكونات املعدنية تعرفنا على ومن خالل نتائج التا�اورة ملصنع االمسنت وعلى مسافات خمتلفة وقمنا بتحليلها 

ومن خالل نتائج التحليل  ها،خملفات املصنع عليها، كما قمنا بأخذ عينات من مياه السقي يف والية الوادي وقمنا بتحليل

  .معرفة آثارها على نوعية املياهمتكنا من ومعرفة كميات األمسدة املستعملة من طرف الفالح،  الكيميائي

ملخلفات مصنع االمسنت بعني التوتة على خصوبة الرتبة للمناطق احمليطة وعلى  اسلبي اهناك أثر  هذه الدراسة إىل أنوقد خلصت   

كلم عن املصنع، و أن الرتبة يف املناطق ا�اورة تعترب فقرية وتتطلب تدخالت تقنية لرفع نسبة 24إىلمسافات بعيدة تصل 

  .اخلصوبة

اب والدولة على بجدا للمنتوجات الفالحية وتشجع الش امهم اأن الفالحة يف والية الوادي تعترب مصدر  إىلكما توصلت الدراسة 

أنه ال ميكن أن ننسى اآلثار  إالاالستثمار يف هذا القطاع ملا له من آثار اجيابيةمن حتقيق االكتفاء الذايت وخلق مناصب شغل، 

نتائج التحاليل وجود نسب كبرية من مادة النيرتات يف مياه السقي، واليت هلا آثار خطرة اجلانبية لعملية الزراعة املكثفة، واليت أثبتت 

  .50mg/l زت نسبة تواجدها يف املياه ا جتاو إذ اإلنسانعلى صحة 

يف زيادة الدخل و خلق فرص للعمل إال أنه البد من  اكبري   ااعي و الصناعي دور يف األخري نستطيع أن نقول أن لالستثمار الزر   

  .مراقبة هذا االستثمار وحتسني من التكنولوجيا املستخدمة واحملافظة على البيئة

  .، اجلزائرالستثمار احلقيقي، االستثمار الصناعي، االستثمار الزراعي،االبيئةالتنمية املستدامة،  :الكلمات المفتاحية

  

  

    

  



Abstract: 

  Capital accumulation in its material/tangible form occupied a great place in the 

developmental thinking which is reflected in directing macro policies towards maximizing 

gross domestic product, either by increasing domestic savings or importing capital from 

abroad, without  regarding the human dimensions of development or the constraints imposed 

by nature on development processes. 

This study aims at addressing the problem related to the study of the impact of real investment 

sectorex excluding hydrocarbons in  Algeria on sustainable development during the period 

2000-2016 in the industrial sector (SCIMAT- Batna province) and agriculture sector (El-Oued 

Province).  

In order to achieve the objectives of this study, we relied on case study and the experimental 

method. We inspected locations of these investments and examined samples of soil for the 

areas adjacent to the cement factory at different distances. Through the analyses of mineral 

components, we identified the effects of industry waste on it. In addition, we analyzed water 

irrigation samples from El-Oued province.Through the results of chemical analysis and 

identifying the fertilizers quantities used by farmers, in order to know the effects on the 

quality of water…. 

 This study concluded that there is a negative impact of the cement factory wastes (In Ain 

Touta..) on soil fertility of the surrounding areas and at a distance up to 24 km from the 

factory .The soil in the near areas is poor and requires technical interventions to raise the 

fertility rate. 

Furthermore, findings of the study show that the agriculture in El Oued province is a very 

important source of agricultural products and encourages youth and the state to invest in this 

sector because of the positive effects in achieving self-sufficiency and job creation. However, 

there are side effects of intensive farming. Analyses demonstrated high percentage of nitrate 

in irrigation water that have dangerous effects on human health if exceeds more than 50mg / l. 

  Finally, we determine that agricultural and industrial investment has a big role in increasing 

income and creating jobs. However, this investment must be controlled ,the used technology 

should be improved and the environmentt must be protected. 

 

Keywords: sustainable development, environment, real investment, industrial investment, 

agricultural investment, Algeria. 
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ما زال هناك املاليني من الناس يعيشون يف ظل فقر مدقع، ويف الوقت ذاته مازالت أمناط االستهالك واإلنتاج غري املستدامة تؤدي إىل     

واملتمثلة  مجيع األبعاد املكونة للتنمية املستدامةعلى مستوى  هذا ما جيعل العامل يواجه حتدياتجتماعية، ارتفاع التكاليف االقتصادية واال

حتقيق النمو عاملية يكون من شأ�ا الوفاء بتطلعات الدول من أجل  تطبيق إجراءاتيقتضي  االقتصادية، االجتماعية والبيئية، مما األبعاديف 

  .وتوفري فرص العمل مع القيام يف الوقت ذاته بتعزيز محاية البيئة

 امل يعد جمدي على أولويات إمنائية يف ا�الني االجتماعي والبشري، هااهتمام ركزتاليت اسرتاتيجيات التنمية الراهنة يف تبين واصلة املإن   

�دد قدرة  حتديات جديدة، تتصاعد حد�ا بأزمات متعددة مالية، اقتصادية، غذائية، وطاقوية، نشوء من العامل اليومظل ما يشهده يف 

عدم و كافية،  احتمال تصاعد تغري املناخ يف ظل غياب ضماناتكديدة  ، واألدلة على ذلك ععلى حتقيق التنمية املستدامة دولمجيع ال

خطورة هذا الوضع حدة تخفيف من الومستدام، وعدم اختاذ إجراءات كفيلة ب حيائية بشكل متكاملاملوارد الطبيعية والنظم اإلاستخدام 

يف رغم تناقص حد�ما  الدولاجلوع وسوء التغذية يف الكثري من  وكذا .املشرتكة واملتمايزة والتكيف مع هذا التغري عمال مببدأ املسؤوليات

من  تزايد التباين يف الدخل داخل البلدان ذا�ابعيدا عن متناول الكثريين، إضافة إىل  أمن الغذاء والتغذية ما زال أخرى، كما أن دول

بالغ االرتفاع، وبدأ يلوح يف األفق شبح تفاقم التوتر والصراع  اوصل حد ، حيثمن جهة أخرى ، وبينها وبني البلدان األخرىجهة

بطء وترية التحضر، خاصة يف البلدان النامية، وعدم فعالية الطرق اليت جيري �ا تصميم وضبط التنمية احلضرية، وقلة كما أن االجتماعي،  

احتمال تكرار األزمات املالية خاصة  قد يؤدي إىلاطق احلضرية ساسية واخلدمات باملناالستثمارات يف القطاعني العام واخلاص يف البنية األ

التنمية  النهوض بإمكانية احلصول على التمويل الطويل األجل لصاحل االستثمارات الكفيلة بتحقيق بسبب عدم اجتاه النظم املالية إىل

الطاقة ما مل ُحيرز تقدم جوهري يف  األسر منمن اليني املعدم الوفاء باالحتياجات املعيشية ملئات  هذا باإلضافة إىل احتمالية .املستدامة

  .احلصول على خدمات الطاقة احلديثةإمكانية 

يتعني تعزيز خطة التنمية العاملية وإجراء حتوُّل يف طريقة إنتاج السلع  هلامتثل هذه املخاطر حتديات كبرية للبلدان، ومن أجل التصدي لذا   

إىل  إضافة.واخلدمات، و�يئة فرص العمل، وأمناط االستهالك العاملية، وإجياد طرق فعالة الستغالل املوارد الطبيعية، وضبط آليات احلوكمة

وأيضا الوصول إىل  ،زمات ومتكنها من حتقيق االستقرار االقتصاديبعيدة عن مثل هذه األ التفكري يف اسرتاتيجيات جتعل الدولضرورة 

قتصادي االنمو اللكل الدول، هذه التنمية ترمي إىل حتقيق معدالت  اهلدف الرئيس يف الوقت الراهن التنمية املستدامة اليت أصبحت

الذي يعتمد جند أنه بالرجوع إىل االقتصاد احلقيقي  لذلك نشودة من جهة، ومع احملافظة على البيئة واملوارد الطبيعية من جهة أخرى،امل

يشمل السلع اإلنتاجية يف القطاعات الصناعية والزراعية واخلدمية ويدور أساسا حول إشباع احلاجات اإلنسانية من و  على قيم حقيقية

  .يق قيمة مضافةفمن خالل االستثمار يف هذا االقتصاد ميكن حتق. خالل وظائف مثل اإلنتاج والتوزيع واالستهالك

وهلذا فإن التفكري يف االستثمار احلقيقي يشمل كافة االستثمارات ما عدا االستثمار يف األوراق املالية، وتتمثل هذه االستثمارات يف 

نصر احليوي بأمهية كبرية باعتبار أنه الع ارعملية االستثموجيب أن حتظى إخل، ...املشاريع االقتصادية، العقارات، الذهب، السلع واخلدمات

زيادة يف االستثمار سوف تؤدي إىل زيادات يف الدخل  ةالتنمية االقتصادية واالجتماعية، إذا أخذنا بعني االعتبار أن أيالفعال لتحقيق و 

فرص فزيادة االستثمار تعترب إحدى السبل اهلامة لتحقيق النمو االقتصادي وتلبية احتياجات ا�تمع وتوفري .من خالل مضاعف االستثمار

ين رأس العمل، وحتتاج إىل الزيادة يف املدخرات، إال أن هذه الزيادة النامجة عن تنفيذ معايري االستهالك قد ال تؤدي بالضرورة إىل زيادة تكو 
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موال من املال، ألن جزءا كبريا من املدخرات املتدنية يف معظم البلدان النامية يذهب إىل قنوات غري منتجة مثل االكتناز، �ريب رؤوس األ

يتوقف جناح الدول النامية يف حتقيق التنمية على مدى قدر�ا على زيادة معدالت و  ...البلدان النامية إىل البلدان املستوردة لرأس املال

  .االستثمار باملستوى املالئم ملعدل منو السكان للقضاء على العقبات الكامنة فيها واليت تعوق انطالقها يف مسار النمو الذايت

ع اجلزائر كغريها من الدول النامية تواجه العديد من العقبات وحتاول جاهدة جتاوزها من خالل تشجيع وترقية االستثمار خارج قطا و 

الفردية يف جمال االستثمار، خاصة يف ظل أمام املبادرات  واألجنيب، ورفع القيود وإزاحة كل العراقيل احملروقات بشكل عام احمللي منه

توجب البحث عن بدائل أخرى تدر دخال وإعادة التفكري  لذلكاخنفاض أسعار النفط،  الناجتة عنبة عن اهلزات اخلارجية األزمات املرتت

مة لالقتصاد الوطين من ءالت وأدوات االستثمار األكثر موااالهتمام به علميا وعمليا، والبحث يف جمايف االستثمار احلقيقي و خاصة 

تباع طرق تضمن زيادة االدخار لدى املواطنني، ومن اات بقصد تعظيم العوائد احملققة بهذه االستثمار كفاءة مستوى   خالل التحسني من

كقطاع الصناعة والزراعة، واختيار األدوات اليت تساهم يف خلق قيمة مضافة   اإلسرتاتيجيةمث توجيه املدخرات حنو جماالت االستثمارات 

  :يتاملنطلق ميكننا طرح التساؤل اآلومن هذا  .املساعدة على حتقيق التنمية املستدامة حقيقية لالقتصاد الوطين اجلزائري، وبالتايل

والية (والزراعة ) نموذجا باتنة SCIMATشركة( االستثمار الحقيقي خارج قطاع المحروقات في قطاعي الصناعة  ما أثر

  تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر؟ في)الوادي

  :عن التساؤل األساسي الذي تطرحه إشكالية هذه الدراسة األسئلة الفرعية التالية تفرعوي

البعد االقتصادي للتنمية  يف) والية الوادي(والزراعة ) منوذجا باتنة SCIMATشركة( قطاعي الصناعة يف الستثمار احلقيقي ا ما أثر -

 ؟يف اجلزائر املستدامة

 البعد البيئي للتنمية املستدامة يف) والية الوادي(والزراعة ) منوذجا باتنة SCIMATشركة( قطاعي الصناعة احلقيقي يف الستثمار ا ما أثر -

 ؟يف اجلزائر

البعد االجتماعي للتنمية  يف ) والية الوادي(والزراعة) منوذجا باتنة SCIMATشركة( قطاعي الصناعة احلقيقي يف الستثمار ما أثر ا -

  ؟يف اجلزائر املستدامة

 :فرضيات الدراسة - 1

  :التالية ات، استندت هذه الدراسة إىل الفرضيالتساؤل األساسي والتساؤالت الفرعية املنبثقة عنه نيف إطار اإلجابة ع

  :ةالفرضية الرئيس

  ."املستدامة يف اجلزائرحتقيق التنمية  في) والية الوادي(والزراعة )باتنة SCIMATشركة( لالستثمار احلقيقي يف قطاعي الصناعة يوجد أثر "

  :الفرضيات الفرعية التالية ةالفرضية الرئيس ضمن هذهيندرج و        

  : الفرضية األولى
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البعد االقتصادي للتنمية املستدامة  يف )والية الوادي(والزراعة ) باتنة SCIMATشركة( قطاعي الصناعة يف لالستثمار احلقيقي يوجد أثر "

  ."يف اجلزائر

  :الثانيةالفرضية 

البعد البيئي للتنمية املستدامة يف  يف )والية الوادي(والزراعة ) باتنة SCIMATشركة( قطاعي الصناعة يف يوجد أثر لالستثمار احلقيقي "

  ."اجلزائر

  : الفرضية الثالثة

البعد االجتماعي للتنمية املستدامة يف  )والية الوادي(والزراعة ) باتنة SCIMATشركة( قطاعي الصناعة يف لالستثمار احلقيقي يوجد أثر "

 ."يف اجلزائر

 :دراسةأهمية ال- 2

الدراسات االقتصادية واملالية واملصرفية واإلدارية وغريها من ن املوضوعات اليت حتتل مكانة هامة وأساسية يف أصبح االستثمار م  

جماالت يف دراسة  موازهذه التطورات صاحبها تطور اليت شهد�ا ا�تمعات املتقدمة، التخصصات اليت �تم بالتطورات اهليكلية 

جاالت ام أكثر علمًيا وعملًيا مبللبلدان النامية اليت عليها االهتمبالنسبة خصوًصا  دراسةالأمهية هذه  لذلك تربز. املختلفة االستثمار

تباع طرق تضمن اتعظيم العوائد احملققة ب كفاءة هذه االستثمارات بقصد  مة ونفًعا هلا، من خالل حتسنيءكثر مواوأدوات االستثمار األ

مة ومن مث توجيه املدخرات حنو جماالت االستثمارات املختلفة واختيار األدوات اليت تساهم يف خلق قي ،زيادة االدخار لدى املواطنني

  :كو�امن  هذه الدراسة أمهيتها وبذلك تستمد مضافة حقيقية لالقتصاد الوطين، 

  احملروقات؛ ي يف جماالت خارج قطاعتنويع مصادر الدخل من خالل االهتمام باالستثمار احلقيقلتسليط الضوء على أمهية حماولة  -   

من حتقيق االستقرار  يمكنيتم تفعيل االستثمار احلقيقي لكيف ، و متطلبا�ا وأبعادهاب املتعلقة بالتنمية املستدامة و اجلوانبأهم اإلحاطة  -   

  .يف ظل آثار األزمات املالية على االقتصادمن مث الوصول إىل تنمية مستدامة االقتصادي، و 

  .التنمية املستدامةالعالقة بني االستثمار احلقيقي و الباحثني يف فهم الدراسة ستساعد هذه ل إليها النتائج اليت ستتوص -  

  .ات االستثمار احلقيقي يف اجلزائريف حتديد معوق املسامهة -  

  .معرفة أولويات التنمية املستدامة املسامهة يف -  

  : دراسةأهداف ال- 3

  :يةتحتقيق األهداف اآل حتاول هذه الدراسة

التعرف على أثر االستثمار احلقيقي على  و  ،االت اليت ميكن االستفادة منهاحماولة التعرف على واقع االستثمار يف اجلزائر واإلحاطة با� -

  .ئي واالجتماعي للتنمية املستدامةاالقتصادي والبيكل من البعد 
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 .أمهيته بالنسبة لالقتصادالتعرف على االستثمار احلقيقي و  -

 .نموالتنمية و المن خالل االستثمار فيها حتقيق اليت ميكن التعرف على ا�االت املهمشة يف اجلزائر و  -

 .احلقيقيالعالقة بني التنمية املستدامة واالستثمار حتديد حماولة  -

  .ع االستثمار خارج قطاع احملروقاتيتشجلوضع حتفيزات الدولة  دفع حماولة  -

 .اذ قرارات فيما خيص االستثماراتتقدمي قاعدة بيانات تساعد الدولة على اخت -

  :أسباب دراسة الموضوع- 4

  :أيتما ي من أسباب دراستنا هلذا املوضوع نذكر

  .الرغبة الشخصية يف دراسة موضوع التنمية املستدامة وكيف ميكن الوصول إليها عن طريق تشجيع االستثمارات -

 زيادة الدخل يف هذا االستثمارهتمام الكايف مهملة بذلك دور اال هي خاصة وأن الدول النامية مل تولاإلشارة إىل أمهية االستثمار احلقيق -

أزمة الرهن ( من املهتمني والدارسني لألزمة املالية احلالية  اكبري   اهذا باإلضافة إىل أن عدد دعم عملية التنمية،عمل و القومي وخلق فرص 

  .ل األزمات أو تفادي الوقوع فيهاتدعيمه كوسيلة حلضرورة أشاروا إىل أمهية الرجوع إىل االستثمار احلقيقي و ) العقاري

  .جتنب الوقوع فيها مرة أخرى وأتعرض العامل لألزمة املالية العاملية وحماولة البحث عن وسيلة للخروج منها  -

فاظ عليها وعلى املوارد خاصة من الناحية البيئية مما جعل الدولة اجلزائرية تسن قوانني حملاولة احلو  ،د االهتمام بالتنمية املستدامةتزاي -

  .الطبيعية

ىل إ يؤدييساعد الدولة على حتقيق دخل حقيقي والذي  ،االستثمار احلقيقي خارج قطاع احملروقات على أمهية الرتكيز علىالتعرف  - 

  . حتقيق التنمية املستدامة

 منهج الدراسة -5

يتعلق باالستثمار  دراسة كل ما باإلضافة إىل ،كل ما يتعلق بالتنمية املستدامةتعرف على  لل ،وصفيالنهج امل ةدراسهذه اليف  مت استخدام    

العالقة اليت تربط باالستثمار و التشريعات املتعلقة كافة القوانني و   حاطةاإلو  ،نفعا لالقتصاد الوطينمة و ءمالوأدواته األكثر  همن جماالت

يف  ةممثلقطاع الصناعة  :مها حالتنياتبعنا منهج دراسة احلالة وأخذنا قد أما يف اجلانب التطبيقي ف. االستثمار احلقيقي بالتنمية املستدامة

وكذا املنهج التجرييب أين قمنا بتحليل عينات من الرتبة مأخوذة  .ديالوا، وقطاع الزراعة يف والية )باتنة SCIMATشركة (صناعة االمسنت 

كما قمنا بأخذ وحتليل عينات من مياه السقي املستخدمة يف األراضي الزراعية . من املناطق ا�اورة ملصنع االمسنت، وعلى مسافات خمتلفة

  . بوالية الوادي
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  :حدود الدراسة- 6

توضيح معامل البحث واحلدود اليت جيب أن يتحرك فيها، إذ أن هذا التحديد جينب الباحث حيتاج الوصول إىل استنتاجات منطقية ضرورة   

وقد مت إجناز هذه الدراسة ضمن التعميمات املبالغ فيها أو الوصول إىل نتائج تتعدى حدود البحث مما يكلفه الكثري من الوقت واجلهد، 

  :اآلتيةاحلدود 

، من وعالقتها باالستثمار احلقيقي ت الصلة مبوضوع التنمية املستدامةحتاول هذه الدراسة اإلحاطة جبوانب معرفية ذا :الحدود النظرية - أ

 .خالل التحليل العلمي والرتكيز على جوانب القيمة املضافة احملتملة

" معيف جم ةاعة بالتحديد صناعة االمسنت ممثلالصن امليدانية داخل حدود قطاع مت إجراء الدراسة :الحدود المكانية -ب

SCIMAT "قطاع الزراعة بوالية الواديو ، االمسنت عني التوتة والية باتنة لصناعة.  

مديرية  إطاراتمسنت عني التوتة والية باتنة، و لصناعة االSCIMATجممع إطاراتبعض امليدانية  الدراسة استهدفت :الحدود البشرية  -  ج

  .أصحاب املزارع يف الوالية وكذا جمموعة من املزارعني وبعضالفالحة لوالية الوادي 

بغية معرفة تطور حجم وذلك  2016 إىل 2000من سنة  مت تطبيق الدراسة امليدانية خالل الفرتة املمتدة :الحدود الزمانية  - د

  .االستثمارات

  :الدراسةنموذج - 7

البعد االقتصادي، ( مستقل على التنمية املستدامة توضيح أثر االستثمار احلقيقي الصناعي والزراعي كمتغرييقوم منوذج هذه الدراسة على   

انطالقا و  .، االجتماعية والبيئية واملؤسسيةةكمتغري تابع من خالل املؤشرات االقتصادي) البعد االجتماعي، البعد البيئي، البعد التكنولوجي

  :باالستعانة مبتغريات الدراسة املستقلة والتابعة ميكن بناء النموذج التايلو ضيا�ا فر الدراسة و  إشكاليةمن 

  

  

  

  

  

  

  منوذج الدراسة): 01(الشكل رقم 

  المتغیر المستقل  

  االستثمار الحقیقي

  المتغیر التابع

 التنمیة المستدامة
 مؤشرات التنمیة المستدامة
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  باالعتماد على الدراسات السابقة من إعداد الباحثة: المصدر

  :صعوبات الدراسة- 8

إىل جهد ووقت لإلملام مبختلف جوانب املوضوع ومجع املعلومات اليت حيتاجها، وعلى غرار باقي الباحثني واجهت  حيتاج كل حبث علمي   

  :الباحثة العديد من الصعوبات عند اجناز هذه الدراسة، نذكر أمهها

اليت تثبت وجود أثر ملصنع علومات املمع امتناع السلطات املعنية عن تقدمي و غيا�ا يف بعض السنوات ، دقيقة  إحصائياتعدم توفر  -

  .املعلوماتحبجة سرية مسنت على صحة اإلنسان بباتنة اإل

لرفض من طرف البعض، والتماطل يف منح املوافقة بالنسبة قوبلنا باالدراسة امليدانية، أين  عدم احلصول على التسهيالت الكافية إلجراء -

 ةا، مل جند عند البعض منها املساعدة الكافية والتسهيالت الالزمهاليت استقر اختيارنا عليلمؤسسات للبعض اآلخر، وكذلك األمر بالنسبة ل

  .بالت إلجراء املقا

  . ن تقدمي معلومات تثبت صحة فرضياتنا، من أجل محاية مصلحة املصنعامتناع و ختوف املسؤولني ع -

  : الدراسات السابقةموقع البحث من - 9

أما اليت اهتمت  ،دراسات اهتمت مبوضوع االستثمارات بشكل عام والتنمية املستدامة ةهناك عداملوضوع بالنسبة للدراسات السابقة هلذا 

  :بالعالقة اليت تربط التنمية املستدامة مبتغريات أخرى فنجد

يف حة دكتوراه ، أطرو "التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة" عبد الرمحان، العايب - أ

  .2010/2011 امعة فرحات عباس سطيف،ج العلوم االقتصادية،

ألبعاد التنمية املستدامة انعكاس على هل ملراعاة املؤسسات االقتصادية العمومية يف اجلزائر : يةتاإلشكالية اآل انطلقت هذه الدراسة من   

دراسة واقع التنمية املستدامة يف املؤسسات االقتصادية العمومية يف اجلزائر، وتوصلت الهدفت استو ؟قياس وتقييم اإلفصاح عن أدائها الشامل

  :إىل النتائج التالية

االستثمار الصناعي -  

االستثمار الزراعي -  

  البعد االقتصادي -

  البعد االجتماعي -

  البعد البیئي -

  المؤشرات االقتصادیة -

  المؤشرات االجتماعیة -

  المؤشرات البیئیة -

 المؤشرات المؤسسیة -
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مدروسة مع املتطلبات الضرورية الالزمة للتحلي باملسؤولية وجود فرق شاسع بني واقع مؤسسات القطاع العمومي لصناعة االمسنت كعينة  -

ففي إدار�ا لعالقا�ا مع أصحاب املصاحل، فان . يزال ضعيفا عند هذه املؤسسات االجتماعية للشركات، فااللتزام باملسؤولية االجتماعية ما

على وجه  يقق هلا مستويات إشباع عالية وهف اليت حتمستويات اإلشباع اليت حتققها هلذه األطراف غري متوازنة، وحىت بالنسبة لألطرا

واضحة املعامل واألهداف، بل جاء نتاج تطبيق أنظمة إدارة  اسرتاتيجيةكثمار خليارات   لبيئة والطبيعة، فان ذلك مل يتأتاخلصوص الزبائن وا

من طرف الدولة وليس بقناعة  وجود اإلعانات املاليةعها بدافع فهذه األخرية مت وض. 14001و 9001 اإليزواجلودة والبيئة املطابقة ملعايري 

أما عن األداء . من املسريين بالفائدة اليت ميكن أن تعود �ما على املؤسسة من التحكم اجليد يف اإلدارة والتحسني من املوقع التنافسي

د ضعف يف االهتمام باملؤشرات البيئية الشامل، فمن أجل قياسه، ال يزال الرتكيز على املؤشرات االقتصادية واملالية فقط مع وجو 

وبالنسبة لإلفصاح عن هذا األداء، فقد توصلت الدراسة إىل أن اإلفصاح الوحيد الذي تلجأ إليه املؤسسات املدروسة هو . واالجتماعية

ات اليت تفرض على املؤسسات ذلك الذي يغطي اجلانب احملاسيب فقط، وأن اللجوء إىل هذا األخري يأيت حتت طائلة تطبيق القوانني والتشريع

  .القيام بذلك

على تبيان الدور الذي تلعبه مؤسسة االسمنت في تحقيق التنمية المستدامة، من خالل تتبع آثارها  الحالية تنادراسبينما تركز  

   .البيئية واالقتصادية واالجتماعية

يف العلوم  وحة دكتوراهأطر " يف ظل التطورات العاملية الراهنةسياسة االستثمارات يف اجلزائر وحتديات التنمية " عبد القادر بابا، -ب

دراسة سياسة االستثمارات احمللية واألجنبية يف اجلزائر حول  هذه الدراسة إشكاليةمتحورت  2003/2004جامعة اجلزائر، ، االقتصادي

حتليل تطور االستثمارات يف اجلزائر من خالل خطط  الدراسةهدفت استو .وأثرها على التنمية االقتصادية يف ظل املتغريات العاملية املعاصرة

 وهي مرحلة اإلصالحات االقتصادية، وذلك من 2002حىت  1989، مث من عام 1989حىت  1967التنمية االقتصادية بداية من عام 

، �دف وإمكانية التغلب عليها  واجهتهاة يف حجم وتوزيع وكفاءة هذه االستثمارات، والعقبات اليتأجل التعرف على التطورات الرئيس

  :إىل النتائج التاليةوتوصلت  .ترشيد السياسة االستثمارية احلالية خلدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد

ها بعد ، ال تصلح إال جلذب االستثمار النقدي واملشروعات الصغرية، اليت ميكن حتويل نشاطاملمنوحة لالستثمارات يف اجلزائرإن احلوافز  -

  .، يف جمال نشاط املشروع لالستفادة بإجازة ضريبة أخرىيبية اليت منحها املشرع اجلزائريانتهاء مدة اإلجازة الضر 

  .تصنف اجلزائر ضمن الدول األقل استقطابا لالستثمار األجنيب املباشر -

وإمهال . موما، ويف واليات الوسط الشمالية خصوصامن نتائج سياسة االستثمارات يف اجلزائر، تركز املشاريع يف املناطق الشمالية ع -

الواليات، ناخ استثماري مالئم يف املناطق و االستثمار يف بعض الواليات واملناطق احملرومة وبعض واليات اجلنوب، مما يدل على عدم توفر م

  .وهذا يشري إىل عدم خلق التوازن اجلهوي بني املناطق يف الوطن

اعة كان منخفضا يف مرحلة اإلصالحات االقتصادية من جمموع حجم االستثمارات مقارنة حبجم االستثمارات يف االستثمار يف قطاع الزر  -

  .الصناعة والبناء والنقل واخلدماتقطاع 
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 كذلك مل تلعب دورها الفعال يفو  ، ترقية الصادرات خارج احملروقاتاالستثمارات يف مرحلة اإلصالحات االقتصادية مل تلعب دورها يف -

، خاصة من االستثمار ستثمارات يف قطاع البرتول والغاز، ليأخذ نصيب األسدويبقى الدور الريادي لال. امتصاص البطالة إال بنسبة ضئيلة

  .األجنيب املباشر والشراكة مع املتعاملني األجانب

ب اكبر عدد من االستثمارات المحلية هي الدور الذي يلعبه مناخ االستثمار في استقطافاإلضافة التي تقدمها هذه الدراسة أما   

  .واألجنبية والدور الذي تلعبه زيادة هذه االستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة

" ECDEدراسة حالة مؤسسة االمسنت ومشتقاته بالشلف  –أثر اإلدارة البيئية على كفاءة املشاريع الصناعية " براهيمي شراف، - ج

ما مدى مسامهة اإلدارة البيئية يف الرفع : يةتاإلشكالية اآل عاجل الباحث.2016/2017،جامعة بسكرة، يف علوم التسيري أطروحة دكتوراه

هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع و  من كفاءة املشاريع الصناعية؟ وما أثر تطبيقها على كفاءة مؤسسة االمسنت ومشتقاته بالشلف؟

املشاريع الصناعية والدور الذي يلعبه هذا التبين يف الوصول إىل حتقيق معدالت مقبولة من الكفاءة، مشريين إىل تطبيق اإلدارة البيئية يف 

  :وتوصلت الدراسة إىل استخالص النتائج التالية.حالة مؤسسة االمسنت ومشتقاته بالشلف

حيث قامت املؤسسة بتجهيز كل أقسام  ،صديقة للبيئةأن املؤسسة حتافظ على البيئة عن طريق عدة طرق من أمهها استعمال تكنولوجيا  -

اإلنتاج مبصايف ميكانيكية مما أدى إىل ختفيض كمية الغبار، كما قامت باسرتجاع كميات من مواد أولية اليت يعاد تدويرها يف العملية 

  .اإلنتاجية لزيادة كمية اإلنتاج التام

ديد فيما إذا كانت منظومة اإلدارة البيئية تنسجم مع الرتتيبات املخططة هلا ، وفيما إىل حت يهدفوهو  ى املؤسسة برامج التدقيق البيئيلد -

  .إذا كانت منظومة اإلدارة قد استخدمت وأديت بصورة مناسبة 

  .، كنسبة مسامهة يف الرفع من كفاءة مؤسسة االمسنت ومشتقاته%45.6إن املؤسسة قامت برتشيد استغالل املياه بنسبة  -

  .من نسبة التغيري يف التباين الكلي لدرجة كفاءة املؤسسة %27.9 بنسبة) الكهرباء والغاز(عنصر الطاقة بشقيه يساهم  -

ة يف ،وهي النسبة اليت سامهت من خالهلا هذه األنشط%11.4يساهم عنصر التقليل من االنبعاثات اجلوية عن طريق معاجلة اهلواء بنسبة  -

  .الرفع من كفاءة هذه املؤسسة

، دراسة االستثمار الزراعي ن التوتة باتنةلصناعة االسمنت بعيSCIMAT مجمعستضيف إلى جانب دراسة حالة الدراسة الحالية  أما

  .في والية الوادي إلى جانب أثرهما على التنمية المستدامة

، األكادميية العربية أجل التنمية املستدامةمقال منشور باملوسوعة العربية للمعرفة من " العوملة والتنمية املستدامة" عال حممد اخلواجة -د

حتديد  هدفت الدراسة إىلو العوملة والتنمية املستدامة،  يبحث على دراسة العالقة بني مفهومال إشكاليةركزت . 2006، بريوت للعلوم،

أهم اآلليات واألدوات املستخدمة يف حتليل كل منهما والفاعلني  إىل إضافةوتطور ظهور كل منهما،  العوملة والتنمية املستدامةمفهومي 

  :يةتوتوصلت الدراسة إىل النتائج اآل .األساسيني يف العمليتني



:مقدمة  

  ذ
 

إمنا تتعدد آليات قة بأ�ا عالقة عكسية أو موجبة و عدم وجود اجتاه واحد يربط العوملة بالتنمية املستدامة، فال ميكن وصف هذه العال -

  .متعددة األطرافميكن وصفها بأ�ا عالقة معقدة و  حنوالتأثري على 

 ذلك املؤسسات ط ومتنام تدعمها يفييف ظل النظام االقتصادي العاملي اجلديد أن تعمل بشكل نش قوى العوملةأتيحت الفرصة ل -

وعيتها وأمهيتها، أن يتم تطبيقها وذلك رغم ، رغم االقتناع الدويل مبشر مل تتح ملبادئ التنمية املستدامة، بينما يف املقابل والشركات الدولية

  .التأكيد على االلتزام العاملي مببادئ قميت ريو و جوهانسبورغ

  .دراسة متغير آخر هو االستثمار الحقيقي خارج قطاع المحروقات وعالقته بالتنمية المستدامة ودراستنا ه وما تضيفه

باملؤمتر العريب  ةلمداخ،)حالة مصر( االقتصادية  اإلنسانحسني عبد املطلب األسرج، التكامل بني التنمية واالستثمار وحقوق  -و

دراسة  ىلعالبحث  إشكالية ركزت، 2007مصر ، شرم الشيخ البيئية بعنوان التنمية البشرية وأثرها على التنمية املستدامة لإلدارةالسادس 

إلقاء الضوء على االرتباط بني التنمية  إىل تهدفاالقتصادية من واقع حالة مصر، و  العالقة بني التنمية واالستثمار والتمتع باحلقوق

  :النتائج التالية إىلتوصلت الدراسة و . االقتصادية يف مصر اإلنسانواالستثمار وأثرمها على التمتع حبقوق 

  .االستثمار لتحقيق التنمية الشاملةضرورة توجيه دفعة قوية من  -

يف حتسني مستوى املعيشة ومتتع املواطنني حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية من خالل دفع  حتسني مناخ االستثمار بدور رئيس يساهم -

  .عجلة التنمية من ناحية، وحتسني حياة الناس بصورة مباشرة

 مع تزايد أعداد السكان فان التنمية االقتصادية هي الطريق لتحسني مستويات املعيشة، ويؤدي مناخ االستثمار املالئم لدفع عجلة التنمية -

  .اإلنتاجيةعن طريق زيادة االستثمارات وحتسني مستويات 

  .ة مباشرةنشاطهم بصور  أوجهيساهم مناخ االستثمار اجليد يف حتسني حياة الناس يف العديد من  -

  .بذل املزيد من اجلهود لتحسني مؤشرات األداء االقتصادي �ا إىلحتتاج مصر  -

أخطر املشاكل اليت تواجه االقتصاد املصري، وهو ما يتطلب ضرورة ضخ استثمارات جديدة ملواجهة حدة  إحدىالبطالة املزمنة هي  إن -

  .هذه املشكلة

  .االقتصادي وخلق فرص العمل واملشاركة يف العوملة ميثل رأس املال البشري عامال مهما للنمو -

عنيت دراسة حسني عبد املطلب بتوضيح عالقة تطوير مناخ االستثمار جبذب الكثري من االستثمارات بغية حتقيق التنمية من أجل وقد 

أثر االستثمارات خارج قطاع معرفة هي فأما اإلضافة التي تحققها دراستنا الحالية تغطية حقوق اإلنسان االقتصادية يف دولة مصر، 

الفالحة في والية ( و الزراعي ) لصناعة االسمنتSCIMAT مجمع(المحروقات وعلى وجه الخصوص االستثمار الصناعي 

  .على التنمية المستدامة بجميع أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية) الوادي



:مقدمة  

  ر
 

  :دراسةخطة الهيكل و -10

  :نيرئيس ينجزأدراسة تقسيم العمل إىل وضوع هذه التطلب م

  :، والذي قسم بدوره إىل فصلنيالنظري للدراسة اإلطار :الجزء األول

ة الوصول إىل التنمية املستدامة من خالل التطرق مت يف هذا الفصل دراسة موضوع التنمية بصفة عامة وخصائصها إىل غاي: الفصل األول

خصائص ومقومات التنمية، ويف املبحث الثالث إىل ركائز وعقبات  إىل، ويف املبحث الثاين التنميةتطور مفهوم  إىليف املبحث األول 

درس أهداف ومبادئ التنمية املستدامة، وأخريا يف يالتنمية ، ويف املبحث الرابع أساسيات التنمية املستدامة أما يف املبحث اخلامس ف

  .دامة وكيفية متويلهامؤشرات التنمية املست إىلتطرق ياملبحث الثالث 

عاجل املبحث األول ماهية ة مباحث، ي، وعالقته بالتنمية ومت ذلك يف سبعكل اجلوانب املتعلقة باالستثمارستدرس   الفصل الثانييف و 

ته، ويف املبحث تناولنا املناخ االستثماري وحمددا أمهية وأهداف وأدوات االستثمار، ويف املبحث الثالث إىلتطرق ياالستثمار، أما الثاين ف

و يف املبحث السادس  ،التمويل وقرارات االستثمار نظريات االستثمار وأسواقه أما املبحث اخلامس فسنتطرق فيه إىل على الرابع سنعرج

قيق التنمية االستثمار يف حت دورو  أمهية معاجلة  اته وأخريا ويف املبحث السابع ستتم فيهتطرقنا إىل العائد واملخاطر على االستثمار وحمفز 

  .املستدامة

  :شتمل على فصل واحدالتطبيقي للدراسة والذي ي اإلطار :الجزء الثاني

يف املبحث األول تم ي، حيث لدراسة امليدانية للموضوعمن أجل اإلحاطة بكل جوانب امباحث  ةمخس إىلقسم بدوره : لثالثالفصل ا

على املناخ االستثماري يف اجلزائر و بعده ويف  ستدامة، ويف املبحث الثاين نتعرفاملمعاجلة جتربة اجلزائر يف محاية البيئة وحتقيق التنمية 

ية وأخريا ويف املبحث على تفاصيل الدراسة امليدان ائر أما يف املبحث الرابع فسنتكلمإىل حجم االستثمارات يف اجلز  نتطرقاملبحث الثالث 

  م النتائج يف إطار التنمية املستدامةاخلامس سنقي

  .بعض التوصيات املتعلقة باملوضوع ختبار صحة الفرضيات وكافة النتائج وا  خامتة البحث ملتش 

 



 

  

  :الفصل األول

 مفاهيم حول التنمية المستدامة
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  :تمهيد

ومل يعد مقبوال القول بأن التنمية  االجتماعية، الثقافية، البيئية واألخالقية،دد اجلوانب واألبعاد االقتصادية،متعالتنمية مفهوما شامال  دتع    

الثقايف أو املستوى  املستوى الصحي أو املستوى التعليمي أو املستوى نيفزيادة الدخل ال تضمن بالضرورة حتس ؛جمرد زيادة دخل الفرد هي

من حرية التعبري عن الرأي  أوكما ال تضمن الزيادة يف الدخل حتقيق مزيد من املشاركة السياسية لألفراد   ،األخالقي أو احمليط البيئي لألفراد

كما ال تعين التنمية أن متنح كل هذه األشياء لألفراد على سبيل اهلبة . كل هذه عوامل متثل خيوطا يف نسيج التنمية،فاألمنمن العدالة و  أو

ين مسكة ولكن ال تعط":املثل الصيين،حيث يقول بأنفسهمح هلم الفرصة بأن يتعلموا ويتدربوا على كيفية حتقيقها يتت أنوإمنا  اإلعانةأو 

 .1تعين كيف جتعلهم أقوياء وإمناية ال تعين كيف تغذي الضعفاء، التنمف". علمين كيف أصطاد

تنفيذ ب وبدأت الدول النامية ،هو التنميةو  رين، وهي تواجه التحدي الرئيسيف منتصف القرن العشالدول النامية أن حتررت وهلذا ومنذ 

الدينية أو تلك املعتمدة  اإليديولوجيةالرأمسالية أو االشرتاكية و ياسية منها األنظمة سعدة أنظمة اقتصادية و يف ظل لفة براجمها التنموية املخت

وواجهت هذه الدول الكثري من املعيقات التنموية بعضها ذايت مثل نقص املوارد الطبيعية أو التزايد السكاين أو سوء  ،على التنمية الوطنية

اض، واستنزاف املوارد الطبيعية ه املديونية الناجتة عن االقرت فيخارجي تسببت  بعضها اآلخرو  ،ت بعدالةعدم توزيع الثرواد و الفساو  اإلدارة

  .2االقتتال الداخليلعل أهم أشكاهلا احلروب و و دولية مشرتكة و  إقليميةبعضها اآلخر معيقات و 

، الدول املتقدمةو  الناميةدول الوزاد التباين االقتصادي واملايل بني  األخريةيف السنوات  اكبري   اتعثر  الدول النامية مسرية التنمية يفشهدت 

عن االستعمار أو إبان أو خالل  للدول الناميةبالرغم من أن التنمية يف دول الشمال اعتمدت بشكل كبري على استنزاف املوارد الطبيعية 

الل الشركات متعدية اجلنسيات اليت أصبحت هي املستنزف التدخالت السياسية واالقتصادية وبرامج التصحيح اهليكلي، أومن خطريق 

  .جنيب يف �اية القرن العشريناألول ملوارد اجلنوب حتت شعار االستثمار األ

ة اقتصادية ناجحة معادالت سياسي إىلحماولة التوصل هو التنمية و  للدول النامية سالعشرين يبقى التحدي الرئييف بداية القرن احلادي و 

هذا هو جوهر تدهور البيئة من منظور متساو، و شاكل الفقر، واستنزاف املوارد و تعاجل مفظ لألجيال القادمة حقوقها و حتو حتقق التنمية 

  .ة للتنميةعد شرح املفاهيم واألبعاد الرئيسب تناوهلا بالتفصيلالتنمية املستدامة اليت سن

  :باحث واليت ستعاجل العناصر كما يأيتم إىل ستةاألول الفصل يف هذا اإلطار قسم        

  تطور مفهوم التنمية :المبحث األول

  التنمية خصائص ومقومات:المبحث الثاني

  ركائز وعقبات التنمية:المبحث الثالث

  التنمية املستدامة ماهية:المبحث الرابع

  التنمية املستدامةأبعاد و أهداف ومبادئ  :المبحث الخامس

 املستدامة وكيفية متويلها التنمية مؤشرات :السادسالمبحث 

  

  

                                                           
    .أ: ، ص2003الدار اجلامعية، : ،اإلسكندريةاتجاهات حديثة في التنميةعبد القادر حممد عبد القادر عطية، 1
  .139: ، ص2003األهلية للنشر والتوزيع والطباعة، : ، لبنانالعالم ليس للبيع، مخاطر العولمة على التنمية المستدامةباتر حممد وردم،  2
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  تطور مفهوم التنمية: المبحث األول

اليت التغريات  بعد بعد احلرب العاملية الثانية، و متكاملة إال اتكدراس باهتمام كبري التنميةاليت تناولت موضوع دراسات المل حتظ     

مية بعد ظهور الكتلتني الغربية زاد االهتمام بالتن، و يبو األور االستعمار  اليت حتررت منخاصة  بعض دول إفريقيا وآسيااقتصاديات شهد�ا 

هذه ما تدفق على و  ،الكتلتني إلحدىالنضمام لالفقرية  قيام بعض الدول الغنية باستقطاب بعض الدولوالشرقية وفرتة احلرب الباردة و 

 أكثراالهتمام وزاد . لكن باطنها كان ألغراض سياسية مساعدات اقتصاديةهي يف ظاهرها لفرتة الدول من مساعدات خمتلفة خالل هذه ا

نتجة للبرتول مما أدى املغري اصة الدول تأثري ذلك على مجيع الدول خالبرتول و  أسعاربدراسات التنمية يف السبعينات خاصة بعد ارتفاع 

دول اليت تعرضت هلا الكثري من ات االقتصادية كذا األزمو  ،املعلوماتتأثريات العوملة وسرعة انتقال نقص مواردها، كما ال ننسى  إىل

استخدامها  بعد ا�يار االحتاد السوفييت و سيطر�ا على العاملاألمريكية باهليمنة السياسية والعسكرية و  املتحدة أيضا انفراد الوالياتالعامل، و 

  .1لى الدول الناميةاملنح كسالح للضغط عاالقتصادي واملساعدات والقروض و  نفوذهال

  بين النمو والتنمية: المطلب األول

بالنمو االقتصادي، ومدى فاعلية العوامل املكونة له، �دف دراسة االستقرار  ةمن االقتصاديني يف دراسا�م الكليالكثري اهتم   

  .على املدى البعيد، إذ يتطلب ذلك مستويات معينة ملعدالت النمو االقتصادي اليت من شأ�ا أن متكن اقتصاد أي دولة من االنتعاش

ومن مث حتسني مستوى معيشة  ،يف مستوى الدخل الفردي قصد بالنمو االقتصادي زيادة الناتج الوطين مع إمكانية حتقيق زيادةي  

والتداخل بصدد احلديث عن التنمية االقتصادية نظرا لالرتباط الوثيق  -تلقائيا–احلديث عن النمو االقتصادي جند أنفسنا ، وعند األفراد

  .والتنويه إىل التداخل احلاصل بينهما لتباس وجب شرح كل مصطلح على حدها، ولفك أي 2بني املفهومني

  والتنمية النمو الفرق بين : ولالفرع األ

 سب منطلقاته الفكرية واالقتصاديةاخللط بني مفاهيم التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي كل ح إىلمييل بعض االقتصاديني   

 إىل، وأن النمو االقتصادي يؤدي حتما هناك فروق جزئية يف معانيهماانت ن كإاملفاهيم هي مرتادفة يف اجلوهر و ويسود االعتقاد بأن هذه 

حتقيق أغراض حمددة لوضع فواصل بني  إىلأسس علمية بل يهدف  إىلويرى آخرون أن التمييز بينهما ال يستند .التنمية االقتصادية

  .فإ�م يرفضو�ااألساس هذا على و ، جمموعيت البلدان النامية والدول املتقدمة

بتحقيق " العقد الثاين للتنمية"حد دفع األمم املتحدة لتحدد هدف  إىلوقد وصل اخللط بني مفهومي النمو والتنمية االقتصادية   

 ملفهوم التنمية  يركزون على أهدافها لذلك نرى أن معظم االقتصاديني عند حتديدهم ٪6 مقداره اإلمجايلزيادة سنوية يف الناتج القومي 

حتديد احتمال مواجهة بعض املشاكل، حيث أن الفشل يف  إىلكعملية سيؤدي ذلك مل تفهم التنمية بشقيها كهدف و ا وإذ ،3ومهامها

، هو السبب يف العديد من الصعوبات اليت لوسائل السياسة مةمالءكذلك و  ،بالقبول الواسع والفهم من جانب الناس ظىهدف حي

 األهدافحتديد يف بشكل كبري  رتبطن حتديد مفهوم التنمية يأل4فاعلةنسجمة و عندما حتاول تصميم وبناء سياسات مالدول  اواجههت

  .بني املفهوم واألهداف األحيانكثري من ال، وال ميكن الفصل يف جتماعيةاالقتصادية و االتنموية ال

                                                           
  .11: ، ص2008اهليئة املصرية العامة للكتاب، : ، القاهرةالتنمية والبيئة في األراضي الصحراوية والجافةإبراهيم عبد الباري بدر،  1
  .61: ، ص2013دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، : ، عمان األردنتطور النظام المالي والنمو االقتصاديأشواق بن قدور،  2
  .139: ، ص1996دار املنهل اللبناين، الطبعة األوىل، : ، بريوتاقتصاديات الدول العربية وتحديات التنمية رؤية جديدةعادل خليفة،  3
  .13: ، ص2010دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، : حامت محيد حمسن، دمشق سوريا: ، ترمجةاالقتصاد والتنميةام، بربرة اجنه 4
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تصادية أين كانت التنمية االقوبالرغم من أن األمم املتحدة بدأت يف أواخر الستينات بالرتاجع تدرجييا عن نظر�ا الضيقة ملفهوم   

من األخطاء اليت مل حيسب هلا  ولكن برنامج العقد الثاين استفاد، 1"ثقافيا واقتصادياجتماعيا و التغيري ا إليهالنمو مضاف : "تعرفها على أ�ا

، وتوسيع لإلنسانمشل أهداف العدالة االجتماعية وتوفري حياة أفضل و  اإلمجايليف العقد األول، فجاء أوسع من جمرد منو الناتج القومي 

عندما حددت أحد أهم .هو مثرة التنمية مثلما هو بذر�ا وهو غاية التنمية ووسيلتها فاإلنسان،التدريباالهتمام بالتعليم و فرص العمل و 

امتيازات غري بقيت  إذاقوهلا بأنه  وزيع عادل لثمار التنمية ويفحتقيق حتسني مضطرد يف رفاهية الفرد ويف توهو العقد الثاين للتنمية  أهداف

كمية حىت   اأهداف ترسم أنحاولت  إنما  ندها تكون عملية التنمية قد فشلت، وبالرغم من ذلكظلم اجتماعي عمعقولة وغىن فاحش و 

يف  )٪ 3.5(خالل سنوات الستينات، يقابلها زيادة سنوية مقدارها  )٪6( وجدناها من جديد حتدد زيادة سنوية يف الناتج  القومي مقدارها

  .2يف السنة 2.5 سكاين معدلهالنمو ال أن،على افرتاض متوسط الفرد

فالنمو االقتصادي  ،االقتصادي والتنمية االقتصادية التفرقة بني النمو إىلهذا الواقع أخذ بعض االقتصاديني مييلون  إىلباالستناد   

شامل اقتصاديا واجتماعيا يعين بتنمية الدول املتخلفة يف حني ال  هي مفهومف" أما التنمية " التغري والزيادة يف الدخل القومي إىليشري "

إذا فالتنمية مفهوم واسع  .3"حتوالت هيكلية جذرية يف كل اجلوانب إحداث�مل الدول املتقدمة، كما أ�ا تعين بالتغري الكيفي وتتطلب 

  .4يرافقها نتائج ثقافية وسياسية واجتماعية هامة اإلنسانلرفاهية 

النمو حيدث بسبب منو  أن يرىحيث أول من حاول التمييز بني النمو االقتصادي والتطور االقتصادي، "شومبيتر"ويعترب االقتصادي 

ية يف ن النمو يعين حدوث تغريات كمأو والتقنيني،ن التقدم واالبتكار عالتطور االقتصادي ينتج  أنيف حني  ،دخاراتاإلالسكان والثروة و 

  .5التنمية فتتضمن حدوث تغريات نوعية يف هذه املتغريات أما ،االقتصادية بعض املتغريات

  ة التنميالتمييز بين النمو و : نيرع الثاالف

دوث تنمية �ذا املعىن الواسع، حل كافية  ليس قرينة كاملة وال قيقيأي الزيادة يف متوسط الدخل الفردي احلإن حدوث النمو االقتصادي    

  :6أيتكما يوبيان ذلك  

النمو االقتصادي يشري إىل جمرد الزيادة الكمية يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي الذي ال يرتبط بالضرورة حبدوث تغريات هيكلية  :أوال 

أما التنمية فهي ظاهرة مركبة تتضمن النمو .االقتصادي أو الكساداملفهوم العكسي للنمو االقتصادي هو الركود أو اجتماعية، و  اقتصادية

الثقافية والعالقات ث تغيري يف اهلياكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية و االقتصادي كأحد عناصرها اهلامة، ولكنها تتضمنه مقرونا حبدو 

السياسية واالجتماعية للدولة، ويف العالقات اليت ياكل االقتصادية و ن التنمية تتمثل يف تلك التغريات العميقة يف اهلأميكن القول و اخلارجية،

قابلة لالستمرار يف الدخل القومي احلقيقي عرب فرتة ممتدة من  ن من شأ�ا حتقيق زيادات تراكميةتربطها بالنظام االقتصادي الدويل اليت يكو 

  . العكسي للتنمية هو التخلف املفهومو ن النتائج األخرى غري االقتصادية، الزمن، إىل جانب عدد م

التحوالت اجلوهرية اليت تواكب  إمتام، وذلك لعدم نما حيدث تباطؤ يف عملية التنميةمن املمكن أن يتحقق منو اقتصادي سريع بي :ثانيا 

مل على انطالق اليت تعلثقافية والسياسية واالقتصادية و اليات التكنولوجية واالجتماعية واملؤسسية و عملية التنمية أو تسبقها يف العم

                                                           
  .7: ، ص2011دار زهران للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، : ، عمان األردناإلعالم والتنميةعيسى حممود احلسن،  1
  .139،140: ص.عادل خليفة، مرجع سابق، ص 2
  .117: ، ص1995دار حنني للنشر والتوزيع، : ، عمانالتنمية العربية وآفاقها المستقبليةصاحل الطيطي، غالب حممد إمساعيل،  3
  .39:، ص1999مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، : ، مصرالنماذج الرياضية للتخطيط والتنمية االقتصاديةمحد مدحت مصطفى، سهري عبد الظاهر أمحد،  4
  .140: عادل خليفة، مرجع سابق، ص 5
  .30،31،32: ص.، ص2010دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، : ، عمانمدخل إلى علم التنميةمجال حالوة، علي صاحل،  6
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متكنه من مواصلة التقدم  إداريةللناس، وتساعد على أن يكتسب ا�تمع قدرات علمية وتكنولوجية و  اإلبداعيةالقدرات الطاقات البشرية و 

  .على كل اجلبهات

احتياجات ا�تمع متمثال يف اد و أ عدم توازن بني تطور االقتصتنمية عندما ينش حيدث منو اقتصادي سريع وال حتدث ومن اجلائز أن :ثالثا 

بتزايد نصيب اخلدمات (  اإلمجايلاالجتماعية، كتزايد اخللل يف التكوين القطاعي للناتج القومي تالالت يف ا�االت االقتصادية و تزايد االخ

، )أي توزيعها بني أقاليم الدول املختلفة( واخلدمات  لإلنتاج اإلقليميويف التوزيع ) والتوزيع على حساب نصيب القطاعات السلعية مثال

نتشار با( ساسية للناس، ويف سوق العمل احلاجات األ إشباع، ويف ات والشرائح االجتماعية املختلفةويف توزيع الدخول والثروات بني الطبق

  )للتكنولوجيا مثال السيئالبطالة من جراء االختيار 

ية يف اختاذ ادي سريع وال حتدث تنمية، عندما يكون النمو االقتصادي مصحوبا بتقليص املشاركة الشعبميكن أن يتحقق منو اقتص :رابعا 

، وكبت احلريات والتعدي على احلقوق املدنية للمواطنني يف الدول النامية، هذا بينما تتطلب القرارات السياسية واالجتماعية واالقتصادية

، كهدف يف حد ذاته من أجل حتقيق الذات، كوسيلة السياسات القومية واحملليةيف صناعة  املواطنني على أوسع نطاق إشراكالتنمية 

  .الستقطاب جهودهم وتعبئتها يف عملية إعادة البناء الوطين

ن التنمية ال تتحقق حىت عندما يرتفع متوسط الدخل الفردي احلقيقي مبعدالت سريعة إذا كان ذلك النمو مصحوبا أو متبوعا إ :خامسا 

النظام الرأمسايل العاملي  إطارالعسكرية والسياسية يف التكنولوجية و بعية االقتصادية و بزيادة درجة االعتماد على اخلارج وبتفاقم أوضاع الت

رجة ونظام العالقات السياسية الدولية املرتبطة به، بينما تتطلب التنمية فك الروابط مع هذا النظام والتحرر من قيود التبعية له وزيادة د

  .االعتماد على الذات يف سعي ا�تمع لتحقيق أهدافه املختلفة

يف ظل االحتالل أو االستعمار، أما التنمية فال حدوث هلا يف ظل االحتالل أو االستعمار، ألن االحتالل  النموحيصل  أن نميك :سادسا 

يأيت ليدمر ال ليبين، ويأخذ وال يعطي، وهذا ما يتجلى بوضوح شديد يف فلسطني اليت عانت ومازالت تعاين منذ عقود مضت من قصور 

البنية التحتية يف كافة اجلوانب وامليادين، لكن ذلك مل مينع من زيادة  كثري من عناصرالقر إىل جماالت التنمية بكافة أشكاهلا، فما زالت تفت

 .حتت االحتالل أ�مدخل األفراد رغم املباين، واملؤسسات التعليمية، و املصانع و السكان و يف عدد 

  مفهوم التنمية: المطلب الثاني

اليوم بني خمتلف املدارس الفكرية،  إىللقد تغري مفهوم التنمية والتخلف بشكل جوهري عرب الوقت، وتوجد اختالفات حوله   

  :1معظم النقاش حول التنمية يأيت من ثالث فئات هي

  .احلكومات واملنظمات غري احلكومية واألفراد يف العامل الثالث -

  .تحدة املختلفة، والبنك الدويلالوكاالت الدولية مثل وكاالت األمم امل -

  .األكادمييني يف العامل املتقدم -

  مراحل تطور مفهوم التنمية: الفرع األول

الطموح إىل غد و التقدم التغيري إىل التطور واالجيابية و الرفاهية أي و الزيادة و كلمة التنمية على املستوى اللغوي يقصد �ا االزدهار   

رفع جود�ا  إىلالسعي و تلبية مجيع احلاجات للمجتمعات البشرية  إىلأفضل على املستويات كافة سواء االقتصادية اليت تعىن الوصول 

                                                           
  .30: ، ص2011، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة: ، عمانالتخطيط والتنمية االقتصاديةأمحد عارف العساف، حممود حسني الوادي،  1
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حتسني حيا�م وتوفري اخلدمات الالزمة هلم وحتسينها و  األشخاصرفاهية  إىلأيضا املستوى االجتماعي الذي يعين السعي و باستمرار، 

  .1النهوض بالفنون املختلفةو حتسني املستوى الثقايف وحتسني املستوى التعليمي و تمرار، باس

يعد مفهوم التنمية من أهم املفاهيم العاملية يف القرن العشرين، حيث أطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة   

أمريكا و  إفريقياو يف آسيا  -يف الستينات من القرن العشرين–يشري املفهوم هلذا التحول بعد االستقالل و " عملية التنمية"فيما يسمى 

وتربز أمهية مفهوم التنمية يف تعدد أبعاده ومستوياته، وتشابكه مع العديد من املفاهيم األخرى مثل التخطيط . الالتينية بصورة جلية

  .2والتقدم اإلنتاجو 

واعترب  األساسيحمورها  Economic growthاالقتصاديلح التنمية االقتصادية والذي ميثل النمو لعدة عقود مصطساد و   

يف  إنتاجيااعترب العنصر البشري عنصرا و . اس للتنميةمن إمجايل الناتج احمللي أفضل مقي Per capita growthمعدل منو نصيب الفرد 

قتصادية على اجلوانب االقتصادية فقط، وعدم النمو االقتصادي على أنه غاية يف ذاته وظهرت انتقادات لرتكيز التنمية اال إىلحني نظر 

  .3للتنمية االجتماعيةو  اإلنسانيةإعطاء أمهية للجوانب االجتماعية و 

دميية، والسياسية، فالتنموية كحركة علمية فمنذ احلرب العاملية الثانية وقضية التنمية مطروحة وبصورة قوية على الساحتني األكا  

تشكيل حقل العلوم السياسية على مدى ثالثة عقود من الزمان، حىت  إعادةأفرز�ا املدرسة السلوكية يف العلوم االجتماعية استطاعت 

�ضت نظرية التبعية، ومثلت حتديا نظريا ملقوال�ا، وتشكيكا فلسفيا يف صحة مسلما�ا، أما على املستوى السياسي فقد كانت التنمية من 

ك داخل دول اجلنوب ذا�ا، حيث مثلت التنمية طموحا واجلنوب، وكذل أهم العوامل الفاعلة يف تشكيل السياسات الدولية بني الشمال

دائما يراود صانعي السياسة حياولون حتقيقه عرب خطط زمنية أو مشروعات حتديثية أو من خالل االرتباط بقوى دولية متقدمة، على اعتبار 

لت العالقات بني دول الشمال ذا�ا قضية التنمية سبق وأن شك إنأ�ا قاطرة قد تسحب هذه الدولة أو تلك على طريق التنمية، بل 

األطلنطي بني الواليات املتحدة وأوروبا خالل اخلمسينات حدد�ا وبصورة أساسية هذه القضية فيما عرف  فالتفاعالت السياسية عرب

ما أصبح  إىليري مسميا�ا اليوم، وان مت تغ إىل، أما يف عالقة الشمال باجلنوب فالتنمية هي القضية احملورية أوروبامبشروع مارشال لتنمية 

قضاياها الفرعية مثل ا�تمع املدين  إىلاهليكلي، والتحول الدميقراطي واخلصخصة، أو مت تفكيكها  واإلصالحيعرف التنمية املستدامة، 

  . 4اخل... والصراعات االجتماعية  اإلنسانوحقوق 

جمموعة من التغريات اجلذرية يف جمتمع  إحداثلة على عملية وقد برز مفهوم التنمية بداية يف علم االقتصاد حيث استخدم للدال  

ذلك ا�تمع القدرة على التطور الذايت املستمر مبعدل يضمن التحسن املتزايد يف نوعية احلياة لكل أفراده، مبعىن  إكسابمعني، يهدف 

بالصورة اليت تكفل زيادة درجات إشباع تلك  احلاجات املتزايدة ألعضائهاالستجابة للمتطلبات األساسية و  زيادة قدرة ا�تمع على

ىل إمث انتقل مفهوم التنمية . ستغاللاحلاجات، عن طريق الرتشيد املستمر الستغالل املوارد االقتصادية املتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك اال

وتعرف التنمية ،بية جتاه الدميقراطيةحقل السياسة منذ ستينات القرن العشرين، حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غري األورو 

بأ�ا عملية تغيري اجتماعي متعدد اجلوانب، غايته الوصول إىل مستوى الدول الصناعية، ويقصد مبستوى الدول الصناعية إجياد : " السياسية

                                                           
  .11: ، صمرجع سابقابراهيم عبد الباري بدر،  1
  .140: ، ص2003األهلية للنشر والتوزيع والطباعة، : ، لبنانالعالم ليس للبيع، مخاطر العولمة على التنمية المستدامةباتر حممد وردم،  2
  .140: باتر حممد وردم، مرجع سابق، ص 3
  . 11: ، ص2008دار الكتاب احلديث، : ، القاهرةالعولمة والقواعد الجديدة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسيةجيف سيمونز،  4
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السيادة ية، وترسخ مفاهيم الوطنية و نافسة السياساملصادي واملشاركة االنتخابية و بية حتقق النمو االقتم تعددية على شاكلة النظم األورو نظ

  .1الوالء للدولة القوميةو 

فأصبحت هناك التنمية الثقافية اليت تسعى لرفع مستوى الثقافة . والحقا تطور مفهوم التنمية لريتبط بالعديد من احلقول املعرفية  

، اجلماعة، الفرد: ا�تمع أطرافتطوير التفاعالت ا�تمعية بني  إىل، وكذلك التنمية االجتماعية اليت �دف اإلنسانيف ا�تمع وترقية 

  .املؤسسات االجتماعية املختلفة، املنظمات األهلية

معيشته وحتسني أوضاعه يف ذلك استحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بدعم قدرات الفرد وقياس مستوى  إىل باإلضافة  

  :الفرعية املنبثقة عن مفهوم التنمية ترتكز على عدة مسلماتيالحظ أن جمموعة املفاهيم و   .ا�تمع

  .، حيث تقاس مستويات التنمية املختلفة باملؤشرات املادية البحتةاإلنسانيةغلبة الطابع املادي على احلياة  -

ذلك انطالقا من اعتبار إن تطور ا�تمعات البشرية يسري يف خط متصاعد يتكون من مراحل متتابعة، كل مرحلة أعلى من السابقة، و  -

  .ا�تمع األورويب منوذجا للمجتمعات األخرى و جيب عليها حماولة اللحاق به

، املشكالت اليت تواجهها ا�تمعاتوكان ذلك استجابة واقعية لطبيعة  اإلقليميوتطورت مفاهيم التنمية على الصعيد العاملي و   

احل رئيسة لتطور مفهوم التنمية بشكل عام ميكن متييز أربع مر و . الزمن يف هذا ا�ال اكمت عربانعكاسا حقيقيا للخربات الدولية اليت تر و 

  :حمتواها يف العامل منذ �اية احلرب العاملية الثانية وحىت وقتنا احلاضر وهذه املراحل هيو 

  التنمية بوصفها رديفا للنمو االقتصادي: أوال

متيزت هذه املرحلة اليت امتدت منذ �اية احلرب العاملية الثانية وحىت منتصف العقد السادس من القرن العشرين باالعتماد على   

سريعة، وقد تبنت بعض الدول اسرتاتيجيات أخرى مرتفعة و  حتقيق معدالت منو اقتصادينيع وسيلة لزيادة الدخل القومي و التص إسرتاتيجية

لتغلب على مشكال�ا التصنيع يف حتقيق الرتاكم الرأمسايل املطلوب، والذي ميكن أن يساعدها يف ا إسرتاتيجيةبديلة بعدما فشلت 

ويعد . املعونات اخلارجية والتجارة من خالل زيادة الصادرات إسرتاتيجية: االجتماعية املختلفة، ومن هذه االسرتاتيجياتاالقتصادية و 

املعروف باسم مراحل النمو االقتصادي أحد النماذج املشهورة اليت تعكس مفهوم عملية التنمية  W.Rostow "والت روستو"منوذج 

وحمتواها يف هذه املرحلة، فقد اشتمل هذا النموذج على مخس مراحل حاول من خالهلا روستو تفسري عملية التنمية االقتصادية يف 

ع التقليدي، مرحلة ما قبل االنطالق، مرحلة االنطالق، مرحلة النضج وأخريا مرحلة ا�تم: هذه املراحل هيككل، و   اإلنسانيةا�تمعات 

  .2مرحلة االستهالك الكبري

   التوزيعالتنمية وفكرة النمو و : ثانيا

أين أصبحت فكرة التنمية غطت هذه املرحلة تقريبا الفرتة من �اية الستينات حىت منتصف العقد السابع من القرن العشرين،  

 إعادةبعض بوضع اسرتاتيجيات من أجل النمو مع االجتماعي، ويف السبعينات، قام االقتصاديني بعملية التغيري االقتصادي و  أكثر التصاقا

خلع الناتج القومي عن عرشه، وبرز اجتاه القضاء على الفقر باعتباره اهلدف احلقيقي  إىلوحدثت تطورات بعد ذلك أدت . التوزيع

ل حجم  مشكالت الفقر الشهري الذي يعرف التنمية من خال Seers "سريز"بشكل واضح يف منوذج  وتتجسد هذه املرحلة .3للتنمية

ما تفاقمت  إذاو ،الالمساواة يف التوزيع ، فالتنمية يف دولة ما يف نظره هي مكافحة مشكالت الفقر والبطالة والالمساواة يف التوزيعالبطالة و و 

                                                           
  .141: صباتر حممد علي وردم، مرجع سابق، 1
  .19: ، ص2010للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  دار صفاء: ، عمانالتنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاعثمان حممد غنيم و ماجد أبو الزنط،  2
، املؤمتر العريب السادس لإلدارة البيئية، التنمية البشرية و أثرها على التنمية "-حالة مصر -التكامل بين التنمية واالستثمار وحقوق اإلنسان االقتصادية"حسني عبد املطلب األسرج،  3

  .181: ، ص2007املستدامة، مصر 
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أكثر من هذه املشكالت أو مجيعها فإنه ال ميكن القول بوجود تنمية يف تلك الدولة حىت لو تضاعف الدخل القومي  أوحدة واحدة 

 إشباع: الذي حيدد فيه عملية التنمية يف ثالثة أبعاد رئيسة هي  Todaro "تودارو"والفردي فيه، وكذلك تتجسد هذه املرحلة يف منوذج 

  .1حرية االختيارو حلاجات األساسية، احرتام الذات ا

   االجتماعية الشاملةالتنمية االقتصادية و : ثالثا

ظهر فيها مفهوم التنمية الشاملة،اليت نتصف مثانينات القرن العشرين، و م إىلامتدت هذه املرحلة تقريبا من منتصف السبعينات   

على أساس حتسني ظروف السكان العاديني وليس من أجل  أهدافهااحلياة، وتصاغ نب ا�تمع و االيت �تم جبميع جو  تعين تلك التنمية

لكن السمة اليت غلبت على و .السكانتوزيعه على املناطق و �تم أيضا برتكيب هذا النمو و  أ�ازيادة معدالت النمو االقتصادي فقط، مبعىن 

ضعت احللول لكل مشكلة اجلوانب األخرى، وو هذا النوع من التنمية متثلت يف معاجلة كل جانب من جوانب ا�تمع بشكل مستقل عن 

تعزيز مفهوم التنمية  إىلاملنشودة يف كثري من ا�تمعات، ودفع  األهدافالذي جعل هذه التنمية غري قادرة على حتقيق  األمر، على انفراد

  .2املكاينتنمية ضمن أطر التكامل القطاعي و املتكاملة اليت تعين مبختلف جوانب ال

   المستدامة التنمية: رابعا

ولكل من  –يف آن واحد واإلداريالسياسي و االجتماعي و التنمية املستدامة من املفاهيم املستحدثة يف الفكر االقتصادي تعترب           

ضرورة التنمية املستدامة و فرغم اتفاقهم على أمهية  -تعريفهم اخلاص ملفهوم التنمية املستدامة واإلدارينيوالبيئيني القتصاديني والسياسيني 

منذ انعقاد املؤمتر العاملي هذه التنمية وأهدافها وأطرها، و  خيتلفون يف موضوع أ�م إالاستمرار هذه الرفاهية لألجيال القادمة و لرفاهية البشر 

وحىت اليوم ما يزال العمل الدؤوب لوضع األطر هلذا اهلدف اهلام الذي أصبح يشكل  2002مرورا بقمة األرض  1987التنمية سنة و للبيئة 

  .3املستقبل من أجيالو ضرورة أولية لتنمية واستمرار تنمية املوارد املتاحة للجنس البشري لضمان الرفاهية للحاضر 

  تعريف التنمية:الفرع الثاني

والتنمية خيتلف . اسية وثقافية، أي أن التنمية عملية حضارية شاملةكلمة التنمية تشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وسي  

فة وأما مفهومها يف الدول النامية عن مفهوم النمو يف الدول املتقدمة، ففي الدول النامية، تعين التنمية تغيريا جذريا يف أوضاع وجماالت خمتل

  .ائمة واليت قد ال تكون متخلفةيف الدول املتقدمة فان مفهوم النمو يعين التغري يف األوضاع الق

كان هناك وضوح ملفهوم التنمية يف ولو . رات ومنفذيهاغري واضح يف أذهان بعض صانعي القرا اآلنوال زال مفهوم التنمية حىت   

هناك  وال شك أن .قتصادية واالجتماعيةتراجع وتدهور يف معظم ا�االت اال إىلالبلدان النامية ومنها الدول العربية ملا وصلت هذه الدول 

  .4بعض التطور يف جماالت التعليم والصحة يف بعض الدول النامية لكن دون مستوى الطموح الذي ترغب هذه الدول يف حتقيقه

والتكنولوجية  واإلداريةواجلوانب يشمل اجلانب االقتصادية واالجتماعية  األبعادالتنمية هي مفهوم مشويل ومتعدد  :تعريف األولال

  .5والسياسية والثقافية واملادية واملعنوية وغريها من جوانب الرفاه ا�تمعي العام

                                                           
  .20: د غنيم و ماجد أبو الزنط، مرجع سابق، صعثمان حمم 1
  . 21: ، صنفس املرجع 2
  .9: ، ص2010مؤسسة شباب اجلامعة، : ، اإلسكندريةالتنمية المستدامة في الوطن العربيصالح عباس،  3
  .49 :، ص1997دار الكرمل، الطبعة الثانية، : ، عمانمقدمة في التنمية والتخطيط االقتصاديحريب حممد عريقات،  4
  .20: ، ص1997اجلامعة األردنية، الطبعة الثانية، : ، األردنإدارة التنمية وتطبيقاتها في األردننائل عبد احلافظ العواملة،  5
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البشرية واملادية املتاحة يف وسط اجتماعي معني  اإلمكاناتتبذل وفق ختطيط مرسوم للتنسيق بني  هي اجلهود املنظمة اليت: نيثاالتعريف ال

للمعيشة واحلياة االجتماعية يف نواحيها املختلفة كالتعليم  أعلىللدخل القومي والدخول الفردية، ومستويات  أعلىبقصد حتقيق مستويات 

  .1مستوى من الرفاهية االجتماعية أعلىحتقيق  إىلوالصحة والشباب ومن مث الوصول 

  .  2اق اقتصاد ناميالعدالة وتوفري فرص العمل يف سق لجهود املبذولة لتخفيف الفقر وحتقيلعملية جمتمعية واعية موجهة  :ثالثالتعريف ال

، حياتية شائعة، وهيئات قومية أساليبياكل االجتماعية،اهلة يف واليت تتضمن تغريات رئيس األبعادهي عملية متعددة :الرابع تعريفال

  .3دفع عجلة النمو االقتصادي، وتقليل عدم املساواة، وأخريا اجتثاث الفقر وإبادته إىلباإلضافة 

  : للتنمية اإلجرائيالتعريف 

 إمناءمن خالل  اإلنتاججديدة أفضل ورفع مستويات  إنتاجيةالتنمية االقتصادية هي تقدم ا�تمع عن طريق استنباط أساليب  إن  

هي وهلذا فالتنمية .هذا فضال عن زيادة رأس املال املرتاكم يف ا�تمع على مر الزمناملهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل، 

أو –اهليكلية والتنظيمية، فالتنمية االقتصادية تتضمن زيادات يف الدخل القومي احلقيقي االجتماعية ، ،قتصاديةالتغيريات اال جمموعة من

يساعد على زيادة االدخار مما يدعم الرتاكم -أو اإلنتاج –وهذا التحسن يف الدخل . وكذلك نصيب الفرد منه-اج القومي احلقيقياإلنت

وباإلضافة إىل هذه التغيريات تشتمل التنمية . الرأمسايل والتقدم التكنولوجي يف ا�تمع، وتساعد هذه بدورها على دعم اإلنتاج والدخل

ارة وكفاءة وقدرة العامل على احلصول على الدخل، وتنظيم اإلنتاج بطريقة أفضل، وتطوير االقتصادية كذلك على حتسني كل من مه

وسائل النقل واملواصالت، وتقدم املؤسسات املالية، وزيادة معدل التحضر يف ا�تمع، وحتسن مستويات الصحة والتعليم وتوقعات احلياة، 

  .4موزيادة وقت الفراغ وحتسني التجهيزات املتاحة لالستجما

  :5أهم عناصر ومسات التنمية فيما يأيت وعليه ومن خالل التعاريف السابقة ميكن استخالص

  .التنمية عملية ذاتية ومقوما�ا موجودة داخل الكيان ذاته -

  .التنمية عملية ديناميكية جدلية ليست ثابتة -

  .التنمية ليست ذات طريق واحد واجتاه واحد -

  .أ�ا مشولية للكيان كله -

  .التنمية تعمل على إزاحة كل املعوقات املالية والتقنية والبشرية واملهنية اليت حتول دون انبثاق اإلمكانات من داخل الكيان -

  .تعمل التنمية على وقف االستغالل الذي يعوق النمو واالنبثاق أو حيد منه أو يوجهه ملنفعة جمموعة دون أخرى إلقليم دون آخر -

  

  

  

                                                           
  .141: ، ص1997اجلامعة األردنية، الطبعة اخلامسة، : ، األردن، تحديات التنمية في الوطن العربيأمحد حممود أبو الرب 1
  .4: ، ص2009دار جليس الزمان، طبعة أوىل، : ، عمانلتنمية االقتصاديةأسس اوليد اجليوسي،  2
  .54: ، ص2006دار املريخ، : ، الرياضالتنمية االقتصاديةميشيل تودار، تعريب حممود حسن حسين، حممود حامد حممود،  3
  .20،21: ص.، ص2001الدار اجلامعية، : ، اإلسكندريةسياساتهاالتنمية االقتصادية مفهومها نظرياتها حممد عبد العزيز عجمية و حممد علي الليثي،  4
  .117،118: ص.صاحل الطيطي، غالب حممد امساعيل، مرجع سابق، ص 5



 األول                                                                          مفاهيم حول التنمية المستدامةالفصل 

 

10 
 

  خصائص ومقومات التنمية: المبحث الثاني

ني واإلداريني والقائمني على األعمال حول العامل حنو رصد الفرص ييف أوائل القرن احلادي والعشرين اجته اهتمام االسرتاتيج  

مستمرّة وشاملة الكفيلة بالتقّدم حنو األفضل، ومن هنا ظهر مفهوم التنمية كأداة حتمّية لتحقيق هذا الغرض، حيث تتمّثل يف كو�ا عملية 

�دف إىل النهوض بكافّة القطاعات واجلوانب احلياتية، مبا يف ذلك كل من اجلانب االقتصادي، واالجتماعي، والسياسي، والثقايف، 

والعسكري، أي أ�ا ال تقتصر على جمال دون آخر، أو على ا�ال االقتصادي حسب اعتقاد البعض، حبيث تساهم هذه العملية يف نقل 

  .ى املعيشّي من وضع إىل وضع أفضل منهاملستو 

  خصائص التنمية: المطلب األول

التنمية هي نشاط أو عملية فعلية، أي نشاط حركي يتكون من عدد من املمارسات، ويهدف بصورة مباشرة إىل حتقيق جمموعة   

  :ةيمتيز العملية التنمو  سنذكر أبرز اخلصائص اليت أيتوفيما ي، من األهداف قريبة وبعيدة األمد على كافة األصعدة

  إنسانيةظاهرة :الفرع األول

كون هناك تنمية بدون تدخل ت أن، وال ميكن يف عملية التطور والتقدم األساسباعتباره العنصر  اإلنسانفالتنمية تقوم على   

ستيعاب ما حوله الذاتية وجيعلها قادرة على ا إمكانياتهيطور من  أن إىل، وهو يسعى  األرضعلى وجه  اإلنسانفمنذ وجد  اإلنسان

حوله وإدراجها يف  اليتالطبيعية  اإلمكانياتيستغل  أن اإلنسانلقد استطاع .يف قوة دافعة حنو التغيري   اإلمكانياتوإعادة صياغة تلك 

انه اهلدف املقصود من هذه التنمية فكل  التنمية إال أداءيف  األساسهو العنصر  اإلنسانخطته حنو حتقيق التنمية ، هذا باإلضافة  لكون 

بقعة  أيغريها يف  أوالتعليمية  وأاالجتماعية  أووحاجاته فخطط التنمية االقتصادية  اإلنسانخلدمة  أساساتوجد  إمناخطط وبرامج التنمية 

 اإلنسانترتبط حبياة  إنسانيةها ظاهرة التنمية باعتبار  أنكما .وجد ، رغم تنوع واختالف حاجاته أينمايف موقعه  إلنسانل همن العامل توج

ال قيمة له إال بعطائه  إذايتوقف عن الوجود، امنفإعن العطاء  اإلنسانوحني يتوقف  األرضوعدما فهي مالزمة حلياته على  عطاءوجودا و 

 .1األفضلالتقدم والتطور والنمو حنو  إىليهدف  أنوعمله املتحرك املستمر الذي جيب 

  ظاهرة دينية : الفرع الثاني

دفع  إىلتسعى وحتث  اإلسالمفكل الديانات وآخرها  ور خاطئصهذا الت أنالتطور إال  أوالدين عائق للتنمية  أنيظن الكثري   

جاء  األديانواإلسالم باعتباره خامت .وبنائه هلا وفق قواعد وأسس سليمةواعتقاده منطلقا حنو سعى يف احلياة  إميانهلكي جيعل من  اإلنسان

 األرضتعمري  إىلمن الطبيعة،كما دعا  أومنحه اهللا من قدرات ذاتية  يتفكر فيما حوله ويستثمر ما أن إىل اإلنسانبروح قوية تدفع 

قال . 61هود" ريب قريب جميب إن إليهواستعمركم فيها فاستغفروه مث توبوا  األرضمن  أنشأكمهو : "واالستفادة  من خريا�ا يقول تعاىل

من مفهوم  أدقجعلكم لألرض ، وليس هناك  أيجعلكم عمارا تعمرو�ا وتستعملو�ا  أياستعمركم فيها ": اآليةابن كثري يف تفسري هذه 

ليس املقصود من ذلك هو التعمري املادي احلسي بل التعمري مبعىن التطوير والتنمية،وقد  إذالتعمري عن التنمية يف مفهومها اإلسالمي ، 

 .2اآليةذلك القرطيب يف تفسريه لتلك  إىلالتنمية باملفهوم الدقيق واجب على كل مسلم  كما يشري  أوالتعمري  أن إىللفقهاء ذهب ا

حد أ اإلسالميبل يعترب الدين .فان رؤيته للتعليم ال تقل عن ذلك ،جيعل من التنمية واجبا على املسلمني اإلسالموان كان   

كلمة نزلت يف القرآن الكرمي كانت كلمة اقرأ للداللة   أول أنبل  ،بالتعليم والتعلم وحض عليه اإلسالمالعناصر املؤثرة يف التعليم حيث اهتم 

                                                           
  .59: مجال حالوة، علي صاحل، مرجع سابق، ص 1
  . 60: نفس املرجع، ص 2
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 أنياة شيئا، وخيطئ من يظن حيقق إلنسان جاهل ال يعلم من احل أنالتفكري والعقالنية والتدبر ميكن  أنوال شك .والقراءةالعلم  أمهيةعلى 

جانب العلم الشرعي كل علم  إىلالدينية الشرعية فقط، بل املقصود بذلك  األمورمقصور على تعلم  اإلسالملفظ العلم والتعلم يف  إطالق

م وسوف جند املتتبع للجانب التعلم واالهتمام بالعلم وكافة العلو  إىلفاإلسالم يدعو . باخلري والسعادة أهدافهاواإلنسانية وحيقق  األمةخيدم 

هلم  ابالعلم والتعلم جانبا كبريا من اهتمامهم حىت يكون ذلك دافع اإلسالمصورا واضحة الهتمام  اإلسالميةالعلمي والتعليمي يف احلياة 

  .1أوطا�ملتنمية 

  ظاهرة تاريخية مستمرة: الفرع الثالث

مرت �ا البشرية من التخلف  التارخيية اليت األطوارارتبطت التنمية بكثري من  إذ،متغرية وفقا للظروف اليت متر �االتنمية ظاهرة  إن  

 اإلنسانيةتطور متنام يف احلياة  إىل أدىوحبثه عما يليب تلك احلاجات وما بذله من جهد  اإلنسانظهور حاجات  إىلواحلياة  البدائية  

برز أ، ولعل من تقدم ورقي اإلنسان إليهيف ما وصل  أسهمتميلك من معطيات وإمكانيات مادية وطبيعية واليت  ،كما طور استخدام ما

 اإلبداعاتميالدي الذي شهد تطورا يف خمتلف جوانب احلياة برزت من خالله  املراحل اليت ظهرت فيها روح التطور والتنمية القرن العاشر

للتطور العلمي يف العصور التالية، فخالل ذلك القرن برز العلماء واملفكرون  األوىلبنات لال يف وضع أسهمتالعلمية والفكرية اليت 

والتقدم  احلضاري، وجاءت   العلمي والفكري انطلقت حركة البحث  العلمي  إسهامهمومن خالل  اإلنسانيةاملسلمون كرواد احلضارة 

 اآلنيف تلك املرحلة ومازالت االخرتاعات  والتطورات حلد  اإلنسان إليهة الصناعية واكتشاف اآللية البخارية وغريها مؤشرا ملا وصل ور الث

 .متتالية يف كل ا�االت

  ظاهرة اجتماعية: الفرع الرابع

أعلى مستوى من خالل توفري احلاجات املادية الالزمة هلم لتحقيق  إىلالتنمية �تم بالسكان وتضع الطرق لكيفية الوصول �م   

ياتية ة يف اهلياكل االجتماعية، أساليب حألبعاد واليت تتضمن تغيريات رئيسعملية متعددة ا: "فقد مت تعريفها على أ�ا وإشباعهامتطلبا�م 

 هنا نالحظ أ�ا.2"وإبادتهعدم املساواة، وأخريا اجتثاث الفقر  باإلضافة إىل دفع عجلة النمو االقتصادي، وتقليلشائعة، وهيئات قومية، 

احلاجات االجتماعية  إشباعفهي عبارة عن عمليات تغيري اجتماعي تلحق بالبناء االجتماعي ووظائفه،بغرض  اإلنسانمرتبطة حبياة 

يف نظمه  أوالوظيفي، هيف بنائ أوللمجتمع  ،وملا كان هذا التغيري االجتماعي ينصب على كل تغيري يقع يف الرتكيب السكاين لألفراد

واليت حتدد مكانا�م وأدوارهم يف خمتلف  األفرادالقيم واملعايري اليت تؤثر يف سلوك  أوالعالقات االجتماعية  أمناطيف  أواالجتماعية 

فان التنمية االجتماعية تنصب على كل هذه اجلوانب، كما تتناول خمتلف املشكالت املتصلة  إليهاالتنظيمات االجتماعية اليت  ينتمون 

الزراعي واملشكالت العاملية ومشكالت اهلجرة  واإلصالحوالفقراء  األغنياءبالتغري االجتماعي كالفوارق الكبرية يف مستويات املعيشة بني 

  .سريعاحلضر ومشكالت التغري االجتماعي ال إىلمن الريف 

تتالزم التنمية والتغيري االجتماعي تالزما و مجيع جوانب ا�تمع مؤثر وصغرية، إىلولذلك تعد التنمية ذات بعد اجتماعي ميتد   

، كما انه كلما كانت برامج التنمية مؤثرة يف ا�تمع كلما سرعة يف التنمية إىل أدىمضطردا، فكلما اجته ا�تمع حنو التغيري والتطور، كلما 

  .تطوره وتغيريه إىلذلك  دىأ

  ظاهرة اقتصادية : الفرع الخامس

عملية زيادة الدخل :"يعرفها االقتصاديون بأ�ا إذصور التنمية،  أوضحبط مفهوم التنمية كثريا بالتنمية االقتصادية باعتبارها تير   

التنمية يف  أن، إال "كرب من زيادة عدد السكان ألزيادة القومي احلقيقي واستمرار هذه الزيادة خالل فرتة زمنية طويلة حبيث تكون هذه ا

 .يف مدى تقدم برامج وخطط التنمية ذا�ا تعد ظاهرة اقتصادية ملا لالقتصاد من تأثري واضح

                                                           
  .61،62،63: ص.ص نفس املرجع، 1
  .54: ميشيل تودارو، مرجع سابق، ص 2
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  ظاهرة كلية : الفرع السادس

ن تكون التنمية أبعض االقتصاديني من احتمالية  إليه، خالفا ملا ذهب ة كلية تلحظ يف شىت جوانب احلياةهي ظاهرة شامل  

قد تؤدي  اليتاالجتماعية هي التنمية احلقيقية  أويعدون التنمية االقتصادية  إذظاهرة جزئية �تم بتطوير جانب حمدد من ا�تمع وتنميته 

 إمكانياتللتنمية ملا يستلزم ذلك من  تطور ا�تمع مستدلني ببعض التجارب،وبإمكانية التطبيق اجلزئي وصعوبة التطبيق الكلي إىل

ولذا  .خلل يف عناصر التنمية ومكونا�ا إىلتنمية قاصرة بل قد تؤدي  أ�االتنمية اجلزئية على  أن إىل،إال أن الواقع يشري ومستلزمات كثرية

جانب  إمهالتنمية مع  إحداثال ميكن  إذمع،يتكون منها ا�ت اليتالبد من فهم التنمية بأ�ا عملية تشرتك فيها كافة املتغريات واملؤثرات 

وحدة الظواهر االجتماعية وعلومها املختلفة وصعوبة الفصل فيما  إىلالذي يشري " جورح لوفاش"ذلك  إىلمن جوانب ا�تمع كما يذهب 

 أكادميية أسسقد ارتكزت على متت  اليتإن كثريا من التقسيمات : بينها،وذلك نظرا لصعوبة التحديد املنهجي لتقسيم هذه العلوم ويقول 

ن أالظواهر املختلفة كوحدة واحدة و  تنبثق منها اليتىل حياته وسلوكياته إو  إليهكائن اجتماعي متكامل،وجيب النظر   اإلنسانصرفت بينما 

  .         1التنمية هي الظاهرة للكلية اليت تعرب عن حركة هذه الظواهر جمتمعة

  مقومات التنمية: المطلب الثاني

تتحقق  أنال ميكن  إذ، بد من إحداثهاال اليتتقوم التنمية على جمموعة من املقومات ترتكز عليها وتعترب من العوامل اجلوهرية   

حتدث يف  اليتاالستيعاب الكامل للتغريات  أفراده،وكان عند فقدت مقومات تلك التنمية إذاجمتمع من ا�تمعات  أيالتنمية يف 

 :أيتت مادية ومقومات غري مادية كما يمقوما إىلا�تمع،وميكن تقسيم هذه املقومات 

  المقومات المادية  :الفرع األول

  :يفوتتمثل  متعددة ومتنوعةوهذه املقومات  وجودها،التنمية دون  إحداثاجلوهري الذي ال ميكن  األساستعترب املقومات املادية 

 توفر الموارد الطبيعية : أوال

يف حتقيق التنمية، وبالرغم من  امن عدمه اتقوماختلفت اآلراء حول العالقة بني املوارد الطبيعية والتنمية، ومدى أمهية هذه امل  

التنمية وذلك كون الكثري من الدول املختلفة رغم امتالكها موارد  إحداثكبرية يف   أمهيةالبعض يعتربه غري ذي  أنأمهية هذا املقوم إال 

طبيعية هائلة إال أ�ا مازالت تعاين من التخلف ومشاكله ، بينما بعض الدول املتقدمة كاليابان ال متتلك شيئا من ذلك وقد تعرضت  

مة الكربى،وكذلك احلال بالنسبة لسويسرا فإ�ا يعوضها مهارة مع ذلك فإ�ا إحدى الدول املتقد ،احلرب العاملية الثانية أثناءلدمار  شامل  

  .2بشرية هائلة

املال الالزم  رأساتفق االقتصاديون على ضرورة توافر هذا املقوم يف بداية عملية التنمية وخاصة إذا كان اهلدف هو زيادة جتمع و   

ة نسبية ، جتعلها نقطة االنطالق حنو التنمية ، وذلك من خالل لعمليات التنمية يف مجيع القطاعات ، فتوافر املوارد الطبيعية له ميز 

يف لكي ال يؤثر ذلك  إفراطوتطوير التنمية بشرط  أن يكون هذا االستغالل بدون  إحداثاستغالهلا وتصديرها وإنفاق العائد منها على 

الدول املتخلفة  أغلبية أنوالوقع (ا تقوم عليه بعد ذلك استغالل تلك املوارد ، فال جتد التنمية مالتفريط يف البيئة وذلك حىت ال يدفعنا  

جيب أن توجد  ،إذانقصها عوامل أخرى البد من وجودها لتحقيق التنمية تة إلحداث التنمية �ا ، إال أنه رغم توافر املوارد الطبيعية الالزم

                                                           
  .66: لي صاحل، مرجع سابق، صمجال حالوة، ع1
، 2006دار الفكر اجلامعي، : اإلسكندرية، -دراسة مقارنة–دور الموارد البشرية في تمويل التنمية بين النظام المالي اإلسالمي والنظام المالي الوضعي هشام مصطفى اجلمل،  2

  .53،54: ص.ص
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املال والتنظيم  رأسوجد كمية مناسبة من تن أومهارا�م ، و معها نوعية السكان ، وأن تتطور  اإلنتاجمع املوارد الطبيعية فنون حديثة 

  .1تايل حتقق التنميةوالتكنولوجيا ، وأن توجد النظم والقواعد االجتماعية اليت تسهل ذلك االستغالل وبال

  تراكم رأس المال : ثانيا

املال  برأس،ويقصد األخرىرأس املال عنصرا مهما إلحداث عملية التنمية إال أنه كغريه من املقومات يتطلب توافر العناصر يعد   

اين االستخدام االستثمار العيين املتمثل يف املعدات واملب أوجه، ومن بني أخرىاستخدامها مرة  إعادةاليت يتم ادخارها بقصد  األموال"

  . 2"منتج لسلع وخدمات أصل إىلمل يتحول  قدي ماناملال ال لرأس، إذا ال قيمة ا�تمع وزهاواآلالت اليت حي

ة اليت تواجه حكومات الدول املتخلفة تتمثل يف زيادة حجم تكوين رأس املال وميكن أن يتم ذلك واملسؤولية االقتصادية الرئيس  

من به االضريبية والدعم والتعريفات الوقائية وما ش اإلعفاءاتعن طريق االستثمار احلكومي املباشر وتشجيع االستثمار اخلاص من خالل 

  .ك توحيد اجلهود احلكومية اخلاصةذل

يات الدخل القومي �ا ومعدل املال نظرا الخنفاض مستو  رأسالدول النامية غري النفطية مشكلة يف عملية تراكم  وتواجه معظم  

 األمر، لك العوامل يقابله منو يف السكان، كل تاإلنفاق، وارتفاع معدالت االستهالك وتدهور معدالت االدخار، وارتفاع مستويات منوه

، مما يزيد من اتساع فجوة االدخار وفجوة املتبقي إلشباع احلاجات السكانيةضرورة ختصيص الفائض القليل  إىلالذي يدفع احلكومات 

  . املال مما يضعنا يف دائرة مفرغة رأس، وبالتايل يؤثر على تراكم األجنيبالنقد 

يفا فيمكن حل ذلك بالضغط حل املشكلة تراكم رأس املال يكون عن طريق االدخار حىت ولو كان الدخل ضع أنويرى البعض   

  .جزء منها أي إهداراملتاحة وعدم  اإلمكانياتعلى مستويات املعيشة وحسن استخدام 

  ضرورة التخطيط للتنمية : ثالثا

التدخل احلكومي يف النشاط االقتصادي له عيوب كثرية إال أنه من الضروري التدخل يف عملية التنمية ووضع أن الرغم من ب  

 اخلطط الالزمة لذلك بطريقة عملية وموضوعية مدروسة، وكذا متابعتها وإزالة العقبات اليت قد تقف يف طريقة التنمية، مثل قلة املدخرات،

خل، فعلى احلكومة التدخل بوضع احللول واحللول البديلة وتفهم ذلك بطريقة مرنة تتالءم وظروف ا....املال الالزم و رأسوعدم وجود 

  .ا�تمع

االقتصادية واالجتماعية بكل  املتاحة واحلاجات والقيود اإلمكانياتوجيب عند وضع أي خطة للتنمية أن توضع على ضوء   

االستهالك واالستثمار والتجارة اخلارجية وكذلك و  اإلنتاجمعينة لكل مستويات  أهدافمرحلة من مراحل التنمية، وذلك من خالل وضع 

ن تكون القرارات أو  األهداف،يكون هناك تنسيق بني  أنية مراعيا و اخل واستغالل املوارد لتحقيق األغراض التنم...التعليم والصحة 

  .3االقتصادية غري متباينة لتحقيق منو عادل

وحسب طبيعة وخصائص الدول املتخلفة فان التخطيط مقوم ضروري وجوهري إلحداث التنمية �ذه الدول، ونظرا ألمهية   

جزءا مكمال من أجزاء النمو فهو ينسق ما بني النشاط العام  أصبحالتخطيط املركزي الذي  إىلالتخطيط فان العديد من الدول تلجأ 

  .دية عاجلةعلى حتقيق تنمية اقتصا واخلاص ويساعد

  المقومات غير مادية: الفرع الثاني

                                                           
  .54،55: ص.، ص2010ء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، إثرا: ، األردنعلم اقتصاد التنميةحممد صاحل تركي القريشي،  1
  .237: دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص: ، بريوتالتخلف والتنميةعمرو حمي الدين،  2
  .157: ، ص2004مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة األوىل، : ، بريوتكتابات في االقتصادبرهان الدجاين،  3
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تقل أمهية عن سابقا�ا، واليت تتمثل يف  ذلك مقومات غري مادية ال إىل ضافاملادية فقط، بل ي ال تقتصر التنمية على املقومات  

ذلك مزيد من  إىل، باإلضافة التنميةهناك املنظم لعملية إحساس الشعب وإدراكه ألمهية التنمية، وتنمية املوارد البشرية، وان يكون 

 التكنولوجيا اليت تساعد على مواكبة التقدم العلمي، وأن يتوفر االستقالل السياسي واالقتصادي للدولة ألنه يساعدها على حتقيق التنمية

  :1وميكن شرح هذه النقاط

  أهمية التنمية ب اإلدراك: أوال

إن االعتقاد السليب السائد لدى الشعوب حول أمهية التنمية وضرورة القيام �ا من أهم العقبات اليت تواجهها عملية التنمية   

قيمة إال إذا أدركت طائلة ال تكون ذات  أمواالوتنفق عليها  بإجنازهاوالقائمني عليها يف مجيع القطاعات، فجميع املشاريع اليت تقوم الدول 

عليها  هو حتقيق رفاهية تلك الشعوب، وبالتايل عليهم املشاركة يف احملافظة هاإنشائاهلدف من  أن إىلالدول  أشارتو  هالشعوب قيمت

  .جانب األمة إىل، وإال فلن حتقق تلك املشاريع النجاح ما مل يقف الشعب واستغالهلا استغالال حسنا

إن املشكلة احلقيقية اليت تواجه عمليات التنمية يف ا�تمعات املتخلفة هي ضعف استجابة هذه ا�تمعات لعمليا�ا، وعدم   

التجديدات  أماممع السلطات العامة يف براجمهم وجهود تراكيبها االجتماعية واالقتصادية، كل ذلك يقف عقبة صلبة  األهايلاشرتاك 

  .  قيم هذه ا�تمعات األحيانتتناول يف كثري من والتغريات املعروضة اليت 

، فان حيا�م وال يريدون اخلروج عليها عادات والتقاليد اليت يطبقها الناس يفالو  مناطاأل إىل قلة املوارد وإمنا إىلفالتخلف ال يرجع   

  .لتنمية أي جناحل، فلن تتحقق تنميةلية العمري واخلروج على املألوف ومساندة من طرف الشعب بضرورة التغي إدراكمل يكن هناك 

الدين،  أوكما أن التنمية تتطلب التخلص من العادات االجتماعية العنيفة والتفرقة بني أفراد الشعب على أساس اجلنس واللون   

  .التنازالت الطبيعية واالقتصادية أيضاوتستوجب 

  )السكان(تنمية الموارد البشرية: ثانيا

  :2اجلهود البشرية اليت تدخل يف اإلنتاج، وهذه املوارد ميكن أن تقسم إىل الفئات اآلتيةأو املدخالت هذه املوارد تشمل كل أنواع   

وهذا العرض يتألف من عدد العمال الذين من املفرتض أ�م قادرون على العمل يف أعمال ال تتطلب املهارة ومع خزين : عرض العمل-1

  .أو أن النوعية تتجسد على حنو خمتلف فيهم) التعليم واملهارات(رأس املال البشري 

وهذه الفئة تشمل املدراء عرض العمل يف جمال العمل، لاليت تقوم بالعمل التنظيمي هي من فئات املوارد البشرية  الفئة األخرى-2

  .واملنظمني

ة وهي االستثمار الذي توليه الدول واملنظمات أمهية كبرية، فالعناصر األخرى املتاحة تعترب عدمية ارد البشرية الثروة الرئيساملو  وتعد  

ممكن لتحقيق أفضل استفادة ممكنة وتوظيفها أفضل توظيف  وإدار�االفائدة بدون العنصر البشري القادر على التعامل مع هذه العناصر 

  .3املرجوة هدافلأل احتقيق

سلع  إىلا تتوقف على الكيفية اليت يتم مبوجبها تشغيل السكان وتوجيههم حنو حتويل الثروات الطبيعية فالتنمية يف جوهره  

ج أبواب التنمية و تجارب املاضية للبلدان النامية أثبتت عجز سكان هذه البلدان عن ولوخدمات نافعة لسد حاجات ا�تمع، إال أن ال

  .4الكمي للسكانبسرعة أو بسهولة بسبب النقص النوعي وليس 

                                                           
   52،63: ص.هشام مصطفى اجلمل، مرجع سابق، ص 1
  .55: حممد صاحل تركي القريشي، مرجع سابق، ص 2
البشرية وأثرها ، ورقة حبث مقدمة إىل املؤمتر العريب السادس لإلدارة البيئية بعنوان التنمية "البشرية ومقومات تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربيالتنمية " عبد الرحيم حممد عبد الرحيم، 3

  .3: ، ص2007على التنمية املستدامة، شرم الشيخ، مصر، ماي 
  .208: ، ص2001دار الشروق، الطبعة األوىل، : ، عمانأزمات وحلول: االقتصاديات الناميةعبد احلسني وداي العطية،  4
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ولقد أطنب الباحثون يف إبراز أمهية وأولوية التنمية البشرية ودورها يف التنمية املادية واستغالل الثروات الطبيعية املعطلة، حىت   

يرى  أكثر وضوحا وتفصيال يف هذا ا�ال، فهو "ألبرتهيرشمان"غبار عليها، وقد كان رأي الكاتب  أصبحت من احلقائق البديهية اليت ال

  .أن التنمية االقتصادية تتطلب تنمية املوارد البشرية واملادية معا، وهذا يعين توزيع املوارد االستثمارية بني شقي عملية التنمية

حجم : أوجه العالقة بني العنصر البشري وعملية التنمية، هناك عدد من احملددات اهلامة الرابطة بني االثنني مثل دوتتعد  

السكان، مدى توافر فرص العمل والبطالة، حجم استيعاب التعليم ومستواه، توافر التدريب وأنواعه املختلفة، تعليم  السكان، معدل منو

  .1اخل...املرأة، الظروف واملستويات الصحية للسكان، مستويات األجور السائدة

 من ناحية الكيف على من ناحية الكم مث ونظرا لتعدد أوجه العالقة بني العنصر البشري والتنمية، أوجب دراسة العنصر البشري  

  :النحو اآليت

  : العنصر البشري من حيث الكم  -  أ

طبيعة  إىليعد البعض زيادة السكان عائقا من عوائق التنمية، بينما يعدها البعض اآلخر مقوما من مقومات التنمية، ويرجع ذلك   

وظروف كل جمتمع، ففي ا�تمعات اآلهلة بالسكان، تكون قدرة االقتصاد فيها ضعيفة وغري قادر على استيعاب هذا العدد الكبري،وال 

ف الزيادة عقبة من عقبات التنمية، أما الدول ذات املوارد املتنوعة من ميتلك من املوارد الطبيعية ما يكفي لعمل السكان وتشغيلهم فتق

ارد ة وغريها وعدد السكان فيها قليل فإ�ا يف هذه احلالة حتتاج إىل مزيد من املوارد البشرية أل�ا تلعب دورا هاما يف استخراج تلك املو طبيعي

  .2رجمل يزد فيها السكان بالعدد الكايف اضطرت إىل اجتذاب العمالة األجنبية من اخلا اوبالتايل دفع عجلة التنمية إىل األمام، ألن الدولة إذ

يات، وذلك بسبب التقدم الكبري نسبة املواليد واخنفاض نسبة الوفظاهرة تزايد السكان ظاهرة ملفتة للنظر خاصة مع ارتفاع  إن  

  .يف العلوم الطبيعية والقضاء على كثري من األمراض املعدية واملتوطنة

  :العنصر البشري من حيث الكيف  -  ب

يات، مضافا رق بني معدل املواليد ومعدل الوفعن النمو الطبيعي للسكان وهو الفاإذا كان احملور الكمي للعنصر البشري يعرب   

هارات والقدرات اليت يكتسبها نقصد به املعرفة والعلوم وامل ن احملور الكيفي للسكان يف التنمية والذيعامل اهلجرة من الدولة، فإ إليه

ل الرعاية االجتماعية والصحية والثقافية وحتسني ظروف العمل مبا يؤدي العنصر البشري من خالل العملية التعليمية والتدريب، ومن خال

  .اإلنتاجزيادة  إىل

تطويرها من خالل توفري التعليم ألفراد ا�تمع بالقدر الكايف سواء كان ذلك و وتركز التنمية البشرية على حتسني القدرات البشرية   

، وتوفري الرعاية )حمو األمية والتدريب(أو التعليم غري النظامي ) الثانوية والعلياو التعليم يف املراحل األساسية (عن طريق التعليم النظامي 

وتوفري السكن املالئم، وتوفري املياه الصحية املأمونة، حماربة التلوث وغري ذلك،  الصحية سواء عن طريق الوقاية من األمراض أو معاجلتها،

ادي باإلضافة إىل توفري الغذاء الكايف ألفراد ا�تمع وحماربة الفقر و سوء التغذية، ومن مث استخدام هذه القدرات يف حتقيق النمو االقتص

  .3قيق مزيد من التنمية البشرية بطريقة متكررة ومستمرةاملنشود، واالستفادة من مثار النمو االقتصادي يف حت

                                                           
  .58هشام مصطفى اجلمل، مرجع سابق، ص  1
  . 58نفس املرجع، ص  2
  .9: ، ص2009دار املناهج للنشر والتوزيع، : ، عمانبين النظرية والواقع) اإلنسانية(التنمية البشرية، إبراهيم مراد الدعمة 3
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  : 1يةة وال سيما التعليم لألسباب اآلتعلى أولوية التنمية البشري "ماكس ميليكيان"و"آرثر لوس"يؤكد كل من  : التعليم  -  ت

 إذ.عظم املصانع واملعاململمن الفرتة الالزمة  أطولفرتة زمنية  إىلحتتاج  إذ،األجلاالستثمارات البشرية من االستثمارات طويلة  تعد -

 25إىل حنتاج  أننا إالخزانا مهما كان عظيما خالل عشرة سنوات، أونشيد سدا  أننقيم مصنعا خالل مخس سنوات و  أن بإمكاننا

ل احلصول على جيف االهتمام للعنصر البشري من أ األولويةإعطاء لذلك ال بد من عامل و  أو أستاذعلى حنصل  أنجل سنة من أ

  .النتائج االقتصادية يف وقت قريب يتالءم ومتطلبات تنمية املوارد املالية يف مراحل النمو االقتصادي املختلفة أوالثمار 

 اإلنتاجيةوان زيادة اإلنتاج،يف زيادة حجم   عملية التنمية له الدور الرئيسالتجديد يف أنيف البلدان املتقدمة  اإلحصاءاتلقد بينت  -

العنصر  إىلأما ما يزيد عن النصف فريجع .املال باملعىن املادي رأسمن نصف النتيجة لتجميع  بأقل يأيتوتطور حجم الدخل القومي 

استنباط وسائل جديدة و  اإلنتاجحتسني وسائل لذلك فان . مييوالتعل البشري بسبب االخرتاع والتجديد نتيجة للتطور العلمي والفين

. الدرجة الثانية لتجميع رأس املاللتطور السكان وب األوىلالقومي وزيادة املوارد االقتصادية يرجع بالدرجة من اجل مضاعفة الدخل 

 اإلرشادتوفري خدمات : هياإلنفاق على التعليم و يف  األولوياتثالثة جماالت تستحق أن توضع يف رأس سلم " جريالد ماير"يقرتح 

رفع عدد ذوي املعرفة  أي ،والتدريب على املهارات اإلشرافيةالزراعي،التدريب على املهارات الصناعية،والتدريب على املهارات الصناعية

  .اإلداريتنيوالقدرة 

الزراعي  اإلرشاد خدمات على البحث العلمي الزراعي ونشر اإلنفاقولذلك فان  ،األمهيةالزراعة يف البلدان املتخلفة بالغة  تعد  

هيئة  وهلذا يقرتح خرباء.آخر إنفاق،أكرب مما يأيت به أي تقبلبعائد يف املس األرجحيأيت على العصرية،اليت تعرف املزارعني بطرق الزراعة 

،حيث يعتقد أن ذلك يؤدي الزراعي اإلرشادعلى خدمات  إلنفاقهمن الدخل القومي  1املتحدة يف تقاريرهم ختصيص ما يقرب من  األمم

  .تنظيم واسعة للنظام الزراعي إعادة،دون زيادة تذكر يف رأس املال ودون خالل حقبتني أو أقل من الزمن 50 ارتفاع الناتج مبقدار إىل

فمن الضروري تدريب جزء من القوة العاملة عليها ألن النشاطات الصناعية تصبح أكثر بروزا الصناعية،أما بالنسبة للمهارات   

ني يكما أن اخنفاض أمهية الزراعة النسبية مع اطراد التنمية االقتصادية يوجب تدريب العمال الزراع.الناميةيف البلدان خالل عملية التنمية 

وما مل حتسن حكومات البلدان النامية النظام التعليمي وتوسعه .االتساعوالفالحني على املهارات الصناعية لولوج النشاط الصناعي املتزايد 

يكون صعبا كما يكون من  األريافالبطالة املقنعة من  إ�اءتصاقا باحلاجات الوطنية االقتصادية واالجتماعية،فان أكثر الحبيث يصبح 

تزايد حاالت االنتقال العمودي من العمل غري املاهر ، و املهن األعلى أجرا إىل األجرالصعب انتقال العمال من املهن والوظائف املتدنية 

  .آخر أكثر مهارة إىل

سياسا�ا أن توضع حبكمة فإذا كان لربامج التنمية و ،اإلدارينية فهو رفع عدد املعرفة واملقدرة ثالث املتطلبات التعليمة الرئيس أما  

مية ي،ورجال أعمال يتمتعون بقدرات تنظإداريةوجود موظفني يتمتعون مبهارات تنفذ بكفاءة فمن الضروري  أنوأن توضع حبكمة و 

 وإداريةكوادر تنفيذية   إجياد إىلطاع اخلاص معا، فان احلاجة تدعو رفع مستوى التنظيم يف احلكومة والق إىلومبا أن التنمية متيل .إداريةو 

مل تتوفر هذه األطر أو الكوادر يصبح من  فإذا. قادرة على اختاذ القرارات بشأن قضايا تتطلب التنسيق واالستمرار ووحدة العمليات

  .جتسيد األهداف العامة يف برنامج التنمية املستحيل عمليا

  :الصحة - ب

استثمارات متزايدة، ذلك أن مجيع القطاعات األخرى تتوقف  إىلمتثل الصحة جانبا رئيسيا من جوانب التنمية، ومن مث حتتاج   

مل تكن صحة األفراد سليمة وحبالة جيدة فلن ينمو ا�تمع، خاصة بعد ظهور العديد من التغريات الصحية والبيئية  فإذاعلى هذا القطاع، 

                                                           
  .210،211،212: ص.عبد احلسني وداي العطية، مرجع سابق، ص 1
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تقليل ال أوظهور وانتشار جمموعة من األمراض واألوبئة على املستوى العاملي، واليت يتطلب عالجها وحماربتها  إىلاملرافقة للعوملة واليت أدت 

  .1مشرتك وتعاون دويل جهد إىلمن انتشارها 

لعملية التنمية يف بالده ومن هنا فان مل نتصاعد  الدول النامية هو احملدد الرئيس إن إنسان: خرباء التنمية بقوله أحديعرب   

ال  منخفض اإلنتاجية-واىل سنوات أخرى قادمة–بإمكاناته االقتصادية واالجتماعية والصحية إىل أعلى درجا�ا، فان هذا اإلنسان سيظل 

  .يشارك يف خدمة قضية التنمية

وعلى ذلك جيب االهتمام بالرعاية الصحية واعتبار اإلنفاق يف هذا ا�ال من قبيل االستثمارات الضرورية، فاإلنسان ميثل أغلى   

  .2ايته الصحيةوبالتايل فان من األمهية مبكان احملافظة عليه مث تنمية قدراته، ويتوقف هذا على رع-إن جاز التعبري –ثروة للبلد 

  :نظام القيم السائدة - ج

حيث الكيف أال وهو �يئة العامل النفسي كي عاملي التعليم والصحة عامل هام يدخل يف تنمية املوارد البشرية من  إىلينضم   

لعمل األشياء وتقدير أمهية يستطيع األفراد املشاركة يف عملية التنمية، وذلك من خالل تغيري القيم السائدة عن طريق حتدي الطرق القدمية 

  .3العلم والتكنولوجيا، والتأكيد على الكفاءة واملسؤولية اليت تتحقق التنمية �ما

للمجتمع، ودفع  اإلمنائيةس وهم يتصرفون يف حدود وقيم ونظم معينة البد هلا من التغيري والتبديل حىت تالئم السياسات إن النا  

هذا التغيري البد منه، وذلك خالل األدوار  أنعملية التنمية للتقدم، ال دفع عجلة التقدم للخلف، وهذا التغيري ليس باألمر اليسري، غري 

  .للقيم اجلديدةالناس بأن الغلبة ستكون  وإقناعاليت يقوم �ا القائمون على التنمية، 

ة تبني أن الثلث يرجع إىل زيادة رأس املال بينما الثلثان يرجعان إىل املعرفة التنظيمية والفنية، ويف تقرير مت لبحث زيادة اإلنتاجي  

  .واليت ترجع بدورها إىل االستثمار يف البحث العلمي والتعليم وحتسني الصحة وتغيري القيم السائدة وهذا ما يؤكد قيمة العنصر البشري

  :االستقالل السياسي واالقتصادي -د

لتوفر البيئة املالئمة للتنمية وتشمل دعائمه األساسية التضامن االجتماعي  نيضروري نيشرط االستقالل واالستقرار السياسييعد   

بأن للمواطنني حقوقا ال متس وواجبات جيب أن تؤدى، وأن مجيع السكان متساوون يف  واإلميانالواعية الرشيدة  واإلدارةوالسياسة احلكيمة 

  . 4هلا مة فوق املصلحة الشخصية وهي ضمانيلتزمون بالنظام وحيرتمون القوانني، وأن املصلحة العا احلقوق والواجبات،

املعاصرين أن عملية االستقالل السياسي واالقتصادي ال تقل أمهية عن عملية التنمية، ألن دور علم السياسة يف  أحدويرى   

التنمية هو الدور األساسي، وأن موضوع التنمية مقصود به األمة ككل وليس األفراد فقط، وإذا كانت القوى السياسية هي املسيطرة على 

كون هو األصل يف عملية التنمية، كذلك فالتنمية االجتماعية ال تتم بدون التنمية االقتصادية، ذلك أن عملية التنمية فان علم السياسة ي

  5.ا�تمعات النامية تستهدف زيادة الدخل القومي، كما تستهدف رفع مستوى املعيشة، لذلك ال ميكن فصلها عن بعض

  :استخدام التكنولوجيا الحديثة والمالئمة -و

                                                           
  .178: ، ص2008األوىل،  دار دجلة، الطبعة: ، عمانالعولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربيرعد سامي عبد الرزاق التميمي،  1
  .61: هشام مصطفى اجلمل، مرجع سابق، ص2
  .61: نفس املرجع، ص 3
  .207: عبد احلسني وداي العطية، مرجع سابق، ص 4
  .62: هشام مصطفى اجلمل، مرجع سابق، ص 5
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املتطورة باستمرار،  اإلنسانيةوالدعوات قد انطلقت قدميا حول دور العلم والتكنولوجيا يف الرد على احلاجات  األفكارال شك أن   

  .1أداة البشرية لتحقيق التنمية والرفاهية والرخاء انطبيقاته سيكونكان من أوائل املفكرين الذين بشروا بأن العلم وت  "فرانسيس بيكون"ولعل 

عناصر  إىل اإلضافاتاليت تتضمن احلد األدىن من و معدل النمو يف جماالت عدة  إىلولوجي ميكنه أن يضيف التحسن التكن إن  

قد سامهت على ) اإلنتاجمبعىن أ�ا غري متجسدة بعناصر (مثل هذه التكنولوجيا تدعى تكنولوجيا غري متجسدة  إن. أو املدخالت اإلنتاج

  .على سبيل املثال البذور احملسنة بالنتيجة فان احملاصيل من األرض قد ازدادت. الزراعي والصناعي اإلنتاجحنو كبري يف 

وهذا . لنمو االقتصاديقد كان سببا مهما جدا يف ا اإلنتاجأو غري متجسد يف عناصر  اإن التقدم التكنولوجي سواء كان متجسد  

اليت تشمل التعليم، مسؤولة  اإلنتاجأن عناصر ) Denison1974( "ينوسند"واضح من دراسات جتريبية عدة، على سبيل املثال وجد 

النمو املتأيت من العنصر املتبقي ميكن  إن). 1969-1929(عن حوايل نصف النمو االقتصادي للواليات املتحدة األمريكية خالل املدة 

  .2والتنظيم ومن التخصيص األفضل للموارد ووفورات احلجم واإلدارة اإلنتاجتوضيحه من خالل التحسن يف أساليب أو تكنولوجيا 

والكفاءة . إن أي أسلوب تكنولوجي تستعمل فيه عناصر إنتاج بوصفها توليفة إذا حتسنت فإ�ا سوف جتعل اإلنتاج أكثر كفاءة  

ومن ناحية أخرى فان . إلنتاجولوجي يقلل تكاليف اهنا قد تأخذ شكل حتسن يف املنتوج الذي هو أفضل نوعية، كما أن التقدم التكن

  .التقدم التكنولوجي خيفف القيود املتأتية من الندرة اليت يواجهها اإلنسان

السياقات االجتماعية والثقافية واالقتصادية اليت تعمل  يا اجلديدة جيب أن نأخذ يف احلسبانتكنولوجالإال أنه وعند تطبيق   

أو ) أي بني الدول وبني األقاليم(وهذه السياقات ختتلف على حنو كبري جدا سواء كان ذلك على املستوى الكلي . ضمنها التكنولوجيا

  .مدينتني وبني قريتنيوحىت بني ) أي بني األجزاء الريفية واألجزاء احلضرية من البلد نفسه(على املستوى اجلزئي 

  

  

  

 ركائز وعقبات التنمية: المبحث الثالث

لقد أصبحت التنمية من أهم ما �دف إليه ا�تمعات عموما، ومن أهم ما تعمل له احلكومات، مهما كان النظام العام الذي   

 ئل التكنولوجية احلديثة، ولكن هذاالقدمية املستعملة يف ا�تمع، بالوسا اإلنتاجوسائل  إبدالوالتنمية االقتصادية عبارة عن .تعمل من ضمنه

، تاج أيضا إىل نوع جديد من اإلدارةن الوسائل التكنولوجية احلديثة حت، إذ أمن التحول االجتماعي املعىن خيفي وراءه عملية ضخمة

 أنإال .3مراكز جتمعا�م وبالتايل كامل طرق معيشتهمو مسؤوليا�م،  أشغاهلم، وأنواعتغيريا أساسيا يف أوضاع أفراد ا�تمع،  إدخالهيتضمن 

  .، وهذا ما يعاجله هذا املبحثا أ�ا تواجه عقبات تعرقل طريقهاهذه التنمية تتطلب ركائز لتقف عليها، كم

  ركائز التنمية :المطلب األول

سببا للتبعية وساعدت على استمرارها، وهي متثل جمموعة التخلف وعلى العوامل اليت كانت  ركائز التنمية الرد احلقيقي على دتع  

عامة ميكن أن تعتمد يف مجيع  ايقول الدكتور سعد فتح اهللا بأن هناك شروط .يف بلد ما لتحقيق عملية التنمية الشروط الواجب توافرها

                                                           
  .97: ، ص2009طباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، دار املنهل اللبناين لل: ، بريوتالثروة المعلوماتية والتكنولوجية وسياسات التنميةسوزان موزي،  1
  .57: حممد صاحل تركي القريشي، مرجع سابق، ص 2
  .153: برهان الدجاين،مرجع سابق، ص 3
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اليت ختص كيفية التخلص من حالة االرتباط باخلارج كحالة و ،الشروط اخلاصة بكل منها إىلالبلدان التابعة للتخلص من تبعيتها، إضافة 

البالد املختلفة املعروفة باالستناد  إلمكاناتموضوعية وممكنة التحقيق وفقا  تكون هذه الشروط أنيفرتض و .األخرىخمتلفة عن احلاالت 

ر طليعة سياسية مقاتلة وزعامة تارخيية بارزة يف تواف"االجتماعي، فهناك من حيدد هذه الشروط بـ و الفهم السليم لواقعها االقتصادي  إىل

ليس موضوعية ميكن االستناد إليها ذاتية،و  حكاماأوهذه الشروط ال تعدو أن تكون ."سياسي مالئم –يف مسرح جيو و حلظة تارخيية مواتية 

  : 1وهي ، البلدانيف مجيع 

  ؛باجتاه وضع اخلطى على طريقهادفع كضرورة أوىل ت  اإلمجايلمعدالت مرتفعة لنمو الناتج احمللي  -

االستغالل األمثل للموارد ية وإعادة توزيع القوى العاملة و رفع إنتاجية القطاعات االقتصادية كافة مع الرتكيز على القطاعات اإلنتاج -

  ؛البشرية املتاحةو الطبيعية 

  ؛ة املرتفعةالقطاعات ذات اإلنتاجيكفيلة بإعادة توزيع املوارد حنو وضع سياسات وإجراءات   -

، ة احمللية املستخدمة يف اإلنتاجالكفيلة بتطوير التقني األسسيتوجب تغيري طريقة االعتماد على اخلارج يف احلصول على التقنية ووضع  -

وهنا يتوجب تدخل الدولة من خالل توجيهها هذه العملية ومن خالل تغيري املؤسسات التعليمية والبحثية بالشكل الذي يعمل على حتفيز 

  ؛التقنيني اإلبداعو اخللق 

ومن أمهها املؤسسات املالية والنقدية اليت متتلك  ،األمام إىل وتطوير بعض املؤسسات االقتصادية اليت تسهم يف االستقالل التنموي ريتغي -

  ؛اد على اخلارج يف متويل التنميةعتممنه مما يقلل من اال اإلنتاجيةات دورا فاعال يف تشجيع االدخار احمللي وتوفري متطلب

  ؛وحتديد كيفية استغالهلااملوارد الطبيعية احمللية  ترشيد استخدام -

  ؛ملتاحة وزيادة االرتباط باخلارجفراد والذي أدى إىل تبذير املوارد اري السلوك االستهالكي لأليتغ -

  .ضرورة استقرار السياسات االقتصادية املتبعة وعدم تذبذ�ا لضمان االستقرار يف تنفيذها لبلوغ األهداف املرسومة بدقة ووضوح -

إن التنمية كعملية تستهدف إ�اء حالة التخلف ودفعه باجتاه التقدم االقتصادي واالجتماعي أي تعين التخلص من التبعية   

ن اوانسجام وتكامل بني القطاعات وهذللسوق العاملي وزيادة الدخل القومي وهي ال ميكن جناحها من دون حتقيق استقالل اقتصادي 

  :2ن يشكالن ركائز التنميةالعامال

  االستقالل االقتصادي: الفرع األول

،أي اختاذ القرار حقيقيل فعلي و ، ويعين حتقيق استقالناميةهذا العامل يشكل األساس يف التخلص من التخلف الذي تقع فيه الدول ال

  :يةاآلتمقوماته العوامل  أمسىاملصلحة الوطنية والذي يكون  الذي متليه

  العامة؛قرار يسمح باستغالل خريات البالد يف سبيل حتقيق املصلحة  -

ال يعود متخصصا و  ،على الصعيد االقتصادي فإن حتقيق االستقالل يعين بناء توازن اقتصادي عن طريق تغيري مضمون اإلنتاج وتنويعه -

  ؛من أزماتهو يفلت بالتايل للسوق العاملي و يف سلعة واحدة 

  تدريبها؛و جتديدها من أجل مواكبة التطور إىل جانب إعداد القوى العاملة و اآلالت و تطوير املعدات  أي ،جاإلنتا  ىتطوير قو  -

                                                           
  .143،144: ص.عادل خليفة، مرجع سابق، ص 1
  .145،146: ص.عادل خليفة، مرجع سابق، ص 2
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الرقابة يؤديان و مبسؤولياته يف التخطيط  لالضطالعفتطويره وتقويته تعاين من ضعف هذا القطاع  ناميةالألن الدول  ،تقوية القطاع العام -

  .الدولةء دفع جديد ملؤسسات إىل زيادة اإلنتاج وإعطا

  التمفصل االقتصادي: الفرع الثاني

البنية االقتصادية للدول  اخللل احلاصل يف إلغاءاالقتصادي من أجل عملية التنمية،وهذا يعين  هو العامل الثاين بعد االستقالل  

الرتابط بني و إجياد نوع من الصلة و ، خدمات، زراعة، صناعة= الثالث  حتقيق نوع من التوازن االقتصادي بني القطاعاتو  ،ناميةال

من  التمفصل يعين خلق نوعو .اج للوصول إىل التخلص من التبعيةخاصة ربط الصناعة بالزراعة مع تطوير وسائل اإلنتو  ةالقطاعات الثالث

ما تنتجه الزراعة يوضع يف خدمة الصناعة لتحويله إىل و فما تنتجه الصناعة يوضع يف خدمة الزراعة  ،الزراعةالتفاعل القوي بني الصناعة و 

  .حاجات الناسو سلع استهالكية تليب حاجات السوق احمللي 

  :متوازنو بناء هيكل اقتصادي متني يف و يف عملية التنمية االقتصادية  ةدور القطاعات الثالثتوضيح هذا األمر ال بد من معرفة لو 

    االقتصاديةنيع في عملية التنمية أهمية التص:والأ

الصناعة قلب عملية التنمية ملا متتلكه من روابط قوية ببقية قطاعات االقتصاد الوطين وملا تتميز به من خصائص مهمة  تعد  

يف زيادة الدخل الفردي، كما أن الصناعة  إلنتاجية يف القطاع الصناعي عنصر أساسا وتعتربالقطاع الذي يقود عملية التنمية،  جتعلها

صناعات املواد اخلام  تستطيعالتحويلية توفر قائمة كبرية من صناعات ممكنة تنتج بكفاءة إلحالل االسترياد وزيادة الصادرات أكثر مما 

  1.لوحدها

ن الصناعة هي الوسيلة أل الدول النامية السري حنو االستقالل يفو بناء االقتصاد الوطين  إعادةإن التصنيع يلعب دورا أساسيا يف    

يف اهليكل االقتصادي ال ميكن بناء اقتصاد  قوية تلعب الدور األساسو ، فبدون صناعة وطنية سية للقضاء على التخلف االقتصادياألسا

يف كل الدول و األساليب احلديثة يف بناء االقتصاد الوطين القوي، جية اليت أساسها استعمال اآللة و وطين سليم يواكب التطورات التكنولو 

يف البلدان و . كانت حجر الزاوية يف البناء االقتصادي املتطورو التقدم احلضاري و يف عملية التطوير  رياديالصناعية لعبت الصناعة دورا ا

طوير صناعا�ا عن طريق بناء صناعة ثقيلة أو صناعة معظم الدول حتاول تو  ،املتطورة بدأت عملية التصنيع من بناء صناعات ثقيلة

  .نشاطات خمتلفة إنشاءأي صناعة اآللة القادرة على  ،األساس

ها ال ختتلف عن مهام التنمية االقتصادية الصناعة هي التنمية ألن مهام نألن التصنيع هو عملية تنموية أمن هنا صح القول ب  

تنميته حيث نقيم عالقة وثيقة بني الالزمة لتطوير القطاع الزراعي و اآلالت و إن الصناعة ستقدم يف بادئ األمر املاكينات . بشكل عام

  .2أيضا األزمةواد الكيمياوية املو مده باألمسدة و متد الصناعة الزراعة باآلالت الالزمة لتحسني القطاع الزراعي و الزراعة، و الصناعة 

  دور الزراعة:ثانيا

أكثر مما تستخدمه الصناعات والقطاعات األخرى فهو  اناسأإن القطاع الزراعي يف أي بلد يف املرحلة التنموية املبكرة يستخدم   

ن الزراعة يف العكس من ذلك فإعلى . لك يف الصنيمن قوة العمل الكلية يف الدول األفقر من بني النامية وكذ %70إىل  %60يستخدم 

ن النشاطات ومن ناحية أخرى فإ. حدة األمريكيةيف الواليات املت %3من قوة العمل و%10االقتصادات املتقدمة تستخدم أقل من 

  .3املصدر الرئيس لغذائهاالزراعية قد وجدت منذ آالف السنني ومنذ أن ختلت البشرية عن الصيد واجلمع بوصفها 

                                                           
  .297: حممد صاحل تركي القريشي، مرجع سابق، ص 1
  .146: ادل خليفة، مرجع سابق، صع 2
  .275: حممد صاحل تركي القريشي، مرجع سابق، ص 3
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الزراعة يف التنمية القتصادية مركزيا الن معظم الناس يف الدول الفقرية حيصلون على معيشتهم من األرض، ومن ناحية يعد دور   

  .أخرى فان التقدم يف القطاع الزراعي هو متطلب مسبق وأساسي حلفز النمو يف القطاع احلديث

سكان احلضر الذين يتزايدون باستمرار، وكذلك ام ن القطاع الزراعي مطلوب إلطعكما أن الفائض يف املنتوجات الزراعية م  

ت الستدامة النمو يف القطاع الصناعي، الذي يعد أمرا حيويا لزيادة دخل الناس الذين بقوا يف الريف وحتسني نوعية حيا�م، إذ إن الصادرا

لد استرياد السلع الرأمسالية الضرورية لتطوير الزراعية ميكن أن تساعد البلد النامي أن حيصل على عملة أجنبية مثينة، وهذا يسهل على الب

، وميكن أن تلعب الزراعة دورا مهما يف توسيع حجم السوق احمللي الضروري لتطوير قطاعات أخرى يف االقتصاد فيهاتكوين رأس املال 

  .الوطين وخباصة القطاع الصناعي

ومساعدة الفالح إلجياد حلول  اإلنتاجتعاونيات زراعية من أجل تصريف  إقامةكذا ، و ضروري الزراعي اإلصالح كما يعد  

نشاطات و الزراعي وجذب الفيض السكاين الزراعي للعمل يف ميادين  اإلنتاجاألساليب احلديثة يف  إدخالو ، يت يعاين منهاللمشاكل ال

  .1اقتصادية أخرى

  دور قطاع الخدمات :ثالثا

عات املنتجة الزراعية ، نتيجة التخلف يف القطاالث من التضخم يف األيدي العاملةالعامل الثيشكو قطاع اخلدمات يف معظم دول   

احملدودة للعمل يف الصناعة مجيعها تدفع حنو  واإلمكانياتفيض السكان اهلائل يف الريف اإلنتاجية املنخفضة يف الزراعة و ، فوالصناعية

من هنا . متطورةو حديثة  إنتاجيةتضخم العمالة يف قطاع اخلدمات، بينما نرى أن قطاع اخلدمات يف الدول الصناعية يرتكز على قاعدة 

الزراعي إىل  اإلنتاجإليصال  يلعب دورا خاصا يف عملية التنسيق بني القطاعات، فوسائل املواصالت ضرورية أنفإن قطاع اخلدمات جيب 

السوق  إىلبعدها عن طريق املرافئ املتطورة واحلديثة و السوق الداخلي  إىلاملستهلك أي  إىلنقلها و سلع استهالكية  إىلاملصنع لتحويلها 

  .2العاملي

  عقبات التنمية : المطلب الثاني

تعرتض عملية التنمية يف الدول املتخلفة العديد من العقبات اليت تتداخل فيما بينها حبيث جتعل العمل من أجل حتقيق هذه العملية دون   

  :املستوى املطلوب، األمر الذي يؤدي إىل استمرار حالة التخلف، وسوف نركز على أبرز هذه العقبات، وهي

  الحلقات المفرغة: الفرع األول

ها يف وجود حلقات مفرغة كثرية يف االقتصاد املتخلف، وأن مضمون احللقة املفرغة بببعض الكتاب حالة التخلف وتسجيمل   

عقبة من العقبات تؤثر  أي أنة ال تواجه عقبات منفصلة ، بل إ�ا تواجه عقبات تتبادل التأثري فيما بينها، إذ لناميالدول ا أنيشري إىل 

وتتأثر بالعقبات األخرى، أي أن كل عقبة من هذه العقبات هي سبب ونتيجة يف الوقت نفسه للعقبات األخرى، ومما يزيد من حدة هذه 

دية االقتصا على حالة االخنفاض يف املستويات اإلبقاءاملشكلة يف هذه الدول هو النمو السكاين املرتفع فيها األمر الذي من شأنه 

االجتماعي يف ا�االت ض من مستويات التطور االقتصادي و بقاء البلد املتخلف يف حالة توازن عند مستوى منخف أياالجتماعية و 

  .3املختلفة

                                                           
  146: عادل خليفة، مرجع سابق، ص 1
  .147: عادل خليفة، مرجع سابق، ص 2
  .217أمحد عارف العساف، حممود حسني الوادي، مرجع سابق، ص  3
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ة ناميأن الدول ال إىلتشري هذه احللقة و قر، ة، هي ما يطلق عليها باحللقة املفرغة للفتواجه حلقة مفرغة رئيس ناميةلالدول اف إذا  

رأس  شحو خلف البشري التو التخلف يف املوارد الطبيعية فيها، من أبرزها نواقص السوق و  ، تعرتض عملية التنميةتعاين من عقبات عديدة

اليت يرتتب عليها اخنفاض الدخل احلقيقي، وبالتايل اخنفاض  اإلنتاجية، وهذه السمات مبجموعها تشكل أسبابا مهمة يف اخنفاض املال

د االدخار والذي ينجم عنه اخنفاض االستثمار والذي يؤدي بدوره إىل استمرار مسات التخلف املتمثلة بنواقص السوق والتخلف يف املوار 

  .رأس املال الطبيعية والبشرية وشح

، وجودة يف واقع االقتصاد املتخلفأمثلة هذه احللقات املفرغة املمن ، و املفرغة ة تواجه العديد من احللقاتكما أن الدول النامي  

الدخل، وبالتايل اخنفاض القدرة على  اخنفاض و  اإلنتاجيةاخنفاض  إىلاحللقة املفرغة يف التعليم، ذلك أن اخنفاض املستوى التعليمي يؤدي 

توفري اإلمكانات واحلافز املطلوب للتعليم، األمر الذي يؤدي إىل وجود حلقة مفرغة يف هذا اجلانب ، كذلك هناك احللقة املفرغة  يف 

ومن مث اخنفاض القدرة على ا�ال الصحي واملتمثلة يف أن املستوى الصحي املنخفض السائد يف هذه البلدان يؤدي إىل اإلصابة باألمراض 

توفري متطلبات رفع املستوى الصحي مما ينجم عنه اإلبقاء على املستويات الصحية املنخفضة، وهكذا ميكن ذكر الكثري من األمثلة على 

  .الناميةاحللقات املفرغة املوجودة يف جوانب احلياة املختلفة يف الدول 

ا مهاحدإ، مما يرتتب عليه إعاقة عملية التنمية فيها، يف الدول النامية رأس املالتعلق بندرة إىل وجود حلقتني للفقر فيما ي"Nurkse"يشري و 

فمستوى االستثمار يتوقف على عرض االدخار من ناحية وعلى احلافز جانب الطلب على رأس املال،  واألخرى منعرض الجانب  من

اخنفاض  إىلاخنفاض مستوى االدخار وهذا يؤدي  إىلعلى االستثمار من ناحية أخرى، فمن ناحية العرض يؤدي اخنفاض مستوى الدخل 

التحام طريف  إىلمستوى الدخل مما يؤدي  اخنفاض إىلوهذه بدورها تؤدي  اإلنتاجيةاخنفاض مستوى  إىليؤدي  مستوى االستثمار، ومنه

ضعف القدرة الشرائية  إىلضيق حجم السوق، وهذا يعود بدوره  إىلأما من ناحية الطلب فريجع اخنفاض احلافز على االستثمار . احللقة

مستوى االستثمار الذي  ضاخنفا إىل ،واإلنتاجيةاخنفاض مستوى الكفاءة  إىل اض مستوى الدخل الفردي، وهذا عائداخنف إىلاليت ترجع 

  .1اخنفاض احلافز على االستثمار إىله يعود بدور 

عقبات تنشأ فيما بينها أوقات  وإمنا ،ة ال جتابه منعزلة عن البعض اآلخر، تتأتى يف أن الدول الناميفرغةومغزى فكرة احللقة امل  

  .هذه الدول يف حالة أي توازن عند مستوى التخلف إبقاءتأثري تبادلية على حنو دائري من شأنه 

ة، وبالتايل البد ى القدرات الذاتية للدولة الناميولذلك يرى البعض بأن احللقات املفرغة هذه ال ميكن التخلص منها باالعتماد عل  

لدان املتخلفة ستبقى تدور يف هذه ة، وإال فان البلقات املفرغة يف جوانبها الرئيساالستعانة بعوامل خارجية تساعد على كسر احلمن 

بتكوين األجنبية بكسر احللقة املفرغة املتصلة  األموالاحللقات دون أن تستطيع التخلص منها أو كسرها، ولذلك ميكن االستعانة برؤوس 

لف عنه اخلروج من حالة التخ مل ينجم ناميةاملال األجنيب من خالل التجربة العملية لكثري من الدول ال برأسأن االستعانة  إالرأس املال، 

ة يتمثل يف االعتماد على مكانتهما وقدرا�ما الذاتية يف الدول النامي أمامن البديل الوحيد املتاح وحتقيق التنمية بشكل مهم، لذلك فإ

ية ممكنة مبا يسهم يف كيف  بأفضلوالقدرات وتوجيهها  اإلمكاناتالقضاء على احللقات املفرغة املتصلة حبالة التخلف من خالل تعبئة هذه 

  .حتقيق ذلك

  وعدم كفاءته السوقضعف : الفرع الثاني

الذي تتم فيه هذه  اإلطار، وخاصة يف الناميةبرز العقبات اليت تعرتض عملية حتقيق التنمية يف الدول أ من ص السوقنواق تعد  

العملية ضمن سياسة االقتصاد احلر الذي يعتمد على آلية السوق أساسا يف القيام بالنشاطات االقتصادية ويف تطويرها، وذلك الن 
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ذلك أن مجود . حد كبري إىلالسوق يف هذه الدول تعرتضها عقبات كثرية تبعدها عن النموذج النظري للسوق، وهو سوق املنافسة التامة 

 إىلالسوق وحتجر الرتكيب االجتماعي وقلة التخصص كلها عوامل تؤدي  بأحوالوعدم مرونتها واجلهل  األسعاروحتجر  اإلنتاجناصر ع

  .ء للموارد االقتصادية املتاحةاالستخدام الكامل والكف إعاقة

بسبب عوائق كثرية حتد منها،  لىاألعتعاين من ضعف قدر�ا على احلركة، حيث الدخل واملردود  اإلنتاجإذ يالحظ أن عناصر   

الذين يعملون يف  األفراديوجد الكثري من  حيث  جماالت حتقق دخال أقل من الدخل،اقتصادية مستخدمة يفكثريا ما توجد موارد   إذ

روابط األسرية لحبكم ا إليهاجماالت عمل حتقق هلم دخال أقل من الدخل الذي يتحقق يف جماالت عمل أخرى فيما لو مت انتقاهلم 

 إىلمن منطقة من انتقال الفرد  األخرىوفقرهم عوامل حتد هي  كفاء�م، كما أن اخنفاض   األفرادواالجتماعية القوية اليت حتد من انتقال 

لسوق وكذلك الصيغ االحتكارية أو شبه االحتكارية كلها ااجلهل بأحوال  إىل إضافة، مهنة ونشاط آخر إىلأو من مهنة نشاط  أخرى

عدم و العائد األعلى ، كذلك فان حتجر األسعار توفر الدخل أو املردود و  نإو ىت مبا فيها العمل حعوامل تقيد حركة املوارد وحتد انتقاهلا 

ها ضعف درجة الكفاءة يف توزيع تتفاعل فيها بينها ،حبيث ينجم عنالعوامل املذكورة مجيعها تساهم هي األخرى يف هذا اجلمود و مرونتها 

يف بعض ا�االت  اإلنتاجالناجم عن اخنفاض كفاءة و عدم املساواة يف املردود بني هذه االستخدامات و املوارد على استخداما�ا املختلفة 

بشكل فعال يف  اإلسهام إىلبالشكل الذي يؤدي اه هذه املوارد اجتاهات خاطئة و اجتو ء الكفو بقاء املوارد دون االستخدام الكامل و 

  .1حتقيق التنمية 

االرتفاع مبستوى الدخل ،أي استعمال  إىلتنظيم عناصر أو توزيعها أو مزجها بطريقة أفضل يؤدي  إعادةن جمرد ولذلك فإ  

 إىلأعاله تؤدي  إليهان نواقص السوق املشار إ إذبشكل أكرب،  لناميةالدخل يف الدول او  اإلنتاجأكفأ للموارد من شأنه أن يرفع و  ،أوسع

املتمثل  اإلنتاجمجود  إىلللموارد على استخداما�ا املختلفة أي تؤدي   األفضلحتقيق املزج األفضل للموارد وتعيق كذلك التوزيع  إعاقة

رونة معدم أن مجود و و العائد األعلى،خاصة و األسعار و فيها ،حبيث ال يستجيب بشكل مهم حلوافز الدخل  اإلنتاجيبضعف مرونة اجلهاز 

لدول والذي ميكن أن يساعد هو األمر الذي يسهم فيه غياب عنصر الريادة يف هذه او استخدامها بشكل كامل ، إعاقة إىل إضافة،املوارد

ة هو ضيق السوق اليت كثريا ما يشار إليها إىل أ�ا تعرتض عملية برز نواقص السوق يف الدول الناميمن بني أ أنكما يالحظ .يف ذلك

جل حتقيق التنمية حيث ال حيفز ذلك على التوسيع والتطور يف هذه تقف كعقبة مهمة بوجه العمل من أ و،والتطور االقتصاديالتوسع 

  .الدول

سوق أو ضيقه، يتأثر بعوامل عديدة من أمهها مستوى الدخل احلقيقي للفرد، وحجم السكان إن حجم السوق أي سعة ال  

  .السوق جراءات اليت تؤثر يف ووسائل النقل واملواصالت وكلفة ذلك واإلودرجة االكتفاء الذايت،وكفاية طرق 

السوق، فإن كان اإلنتاج يتم يف معظمه ألغراض االستهالك الذايت،  يفسبق فإن طبيعة اإلنتاج ووجهته تؤثر هي األخرى  إضافة إىل ما

ألغراض التبادل والسوق، وإمنا ال يتم  الناميةنتاج يف الدول ذلك يؤدي بالنتيجة إىل احلد من توسيع السوق، ومن املعلوم أن معظم اإلفإن 

  .جل االكتفاء الذايت وخاصة يف القطاع الزراعي وهو القطاع األوسع واألهم يف الدول،األمر الذي ينجم عنه ضيق السوقمن أ

تنمية فيها، ذلك ألن هذه العملية يعترب من أبرز العقبات اليت تعرتض عملية ال لناميةإن ضيق نطاق السوق احمللية يف الدول ا  

تسويق منتجات هذه  يفتعتمد على إقامة املشروعات اإلنتاجية املختلفة وخاصة الصناعية منها، ويف بداية العملية ينبغي االعتماد 

بية يف السوق ألجناملشروعات على طلب احمللى الذي توفره السوق احمللية، بسبب ضعف قدرة هذه املنتجات على تنافس مع املنتجات ا

تنتجها اخلربة والكفاءة األكرب، يف حني ال  اليتن األخرية تتم جبودة أعلى وكلفة وسعر أقل نظرا المتالك املشروعات اخلارجية، حيث إ

                                                           
  .222: أمحد عارف العساف، حممود حسني الوادي، مرجع سابق، ص 1



 األول                                                                          مفاهيم حول التنمية المستدامةالفصل 

 

24 
 

مثل ذلك بسبب حداثتها، ولذلك فإن ضيق السوق حيد من عملية التوسع يف إقامة  ناميةمتتلك املشروعات املماثلة هلا يف الدول ال

  .1شروعاتامل

  االدخارو ضعف عملية التراكم  :الفرع الثالث

ومبا أن ، أي أن االدخار يساوي الدخل ناقص االستهالك،ينفق على االستهالكال  خل الذيإن االدخار هو ذلك اجلزء من الد  

. عليه الفرد يف هذه الدولة منخفض، فإن هذا يرتتب عليه اخنفاض متوسط الدخل القومي الذي حيصل ناميالدخل القومي يف الدول ال

وبالتايل فإن ذلك يؤدي إىل ارتفاع امليل . يرتتب عليه اخنفاض متوسط الدخل الذي حيصل عليه الفرد يف هذه الدولفإن هذا  بالتايلو 

  .2ةخارات املتاحة يف البلدان الناميوما يقود إليه ذلك من اخنفاض االد. االستهالك واخنفاض امليل إىل الدخار

ويكون من املهم يف هذا الصدد التمييز بني  مفهومني لالدخار، أو ما يطلق عليه البعض الفائض االقتصادي، ومها الفائض   

الفعلي للمجتمع واستهالكه الفعلي اجلاري، وهو بذلك يتطابق مع االدخار اجلاري، أما  اإلنتاجاالقتصادي الفعلي الذي ميثله الفرق بني 

تمايل فهو الفرق بني الناتج الذي ميكن إنتاجه يف ظروف طبيعية وتكنولوجية معينة باالعتماد على املوارد اإلنتاجية الفائض االقتصادي االح

ن مفهوم الفائض االحتمايل املمكن حتقيقه يفرتض مسبقا توزيع الناتج ، وحيث إيعد استهالكا ضروريا اليت ميكن استخدامها وبني ما

 إتباعشكل أو بأخر، كما يستلزم تغيريات جذرية وعميقة يف هيكل االقتصاد وا�تمع، كما يتطلب القومي وإعادة تنظيم اإلنتاج ب

. ، والعوامل اليت تتحكم فيهأسباب اخنفاضهو سياسات معينة يف جماالت متعددة، فإن االهتمام هنا سيكون بالفائض االقتصادي الفعلي 

ن االهتمام سينصب على األنصبة األخرى من الناتج القومي اليت متبقي، ولذا فإ هو إال جزء ن الفائض االقتصادي الفعلي هذا ماحيث إ

  .3يتوقف على حجمها حتديد الفائض االقتصادي الفعلي، وهي االستهالك بشكله العام واخلاص، وبصورة خاصة االستهالك اخلاص

ة يرتتب عليه لناميالدخل يف الدول ا إذا كان حجم االستهالك الكلي حيدد حجم الفائض االقتصادي، وأن اخنفاض مستوى  

ن اجلزء املتبقي منه لالدخار ومن مث خل، حبيث إ هذه الدول اجلزء األكرب من الداستنفاذ اإلنفاق على االحتياجات الضرورية للفرد يف

مار، وهذا بدوره ، إال أن هذا الواقع ميثل اخنفاض مستوى االدخار فاخنفاض مستوى االستثلالستثمار كحجم مطلق ونسبة منخفضة

عن العديد من العوامل األخرى اليت هلا أمهيتها  وهذا مع التغاضي.دخار واالستثمار وهكذاينجم عنه اخنفاض مستوى الدخل ومن مث اال

  .يف حتديد حجم االدخار ونسبته من الدخل القومي

مة على املدى الطويل يقرره معدل ادخارها مال األ من علماء االقتصاد، ألن تكوين رأسفاخنفاض معدل االدخار يزعج الكثري   

ار األمة وحني يكون معدل ادخ. اإلنتاجيةمة ما الكثري، يرتفع خمزو�ا الرأمسايل بسرعة، وتتمتع بنمو سريع يف قدرا�ا أالقومي، وحني تدخر 

  .4يئان معدا�ا ومصانعها تصبح قدمية وتبدأ بنيتها التحتية يف االهرتاء والتلف شيئا فشمنخفضا، فإ

ة اخنفاض االدخارات بالرغم من عدم تكافؤ توزيع الدخل، وارتفاع حصة أصحاب دخول ناميإال أن مما يالحظ يف الدول ال  

 امللكية فيها، حيث األغنياء أكثر غىن والفقراء أشد فقرا نسبيا يف هذه الدول مقارنة بالدول املتقدمة،والسبب يف اخنفاض االدخارات يف

�ا اجتاهاا�تمع، تتسم باخنفاض ميلها لالدخار وب منإىل أن اجلزء األكرب من دخلها القومي يذهب إىل فئات  هذه البلدان يرجع

االستهالكية وهي فئات كبار املالك والتجار واملضاربني وغريهم ممن حيصلون على دخول عالية تشكل نسبة مهمة من الدخل القومي يف 

يف ارتفاعها دورا فعاال وأساسيا يف قيادة عملية التنمية، ومع هذا ال نالحظ مات يف هذه الدول احلكو  كما تلعب  .ةناميالدول ال
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ارتفاعا يف مستويات االستثمار اإلنتاجي، أي أ�ا ال تستطيع حتقيق ادخارات مهمة توجهها حنو تكوين رأس املال اإلنتاجي، بعكس 

يف التخطيط للتنمية، ويرجع األمر كذلك إىل اختالف طبيعة  ها الدولة بدور الرئيسيت تقوم فياحلال يف املقدمة يف الدول االشرتاكية ال

ة عما مياثلها يف الدول املتقدمة، فهي يف الغالب ناميالقيادات السياسية واإلدارية والتنفيذية اليت تقود عملية التنمية يف كثري من الدول ال

يف اخنفاض مستوى االدخار، ويف طبيعة ومنط البيئة، ويف  ، ويظهر هذا الطابعذات اجتاهات استهالكية وليست ذات اجتاهات إنتاجية

  .من السمات اليت ترافق عملية اإلمناء املدفوعة الطلب، واليت تتميز باجتاها�ا االستهالكية... بروز االجتاهات التضخمية، إخل

ة اليت نامياحلال يا ترى بالنسبة لبقية الفئات يف الدول الما يتعلق بالفئات اليت حتصل على النسبة األكرب من الدخل، فما يهذا ف  

التطور الواقع االقتصادي الراهن، فالعمال مثال ال  بسط متطلبا�ا االستهالكية لتحقيقال حتصل إال على دخل ال يكاد يكفي لسد أ

  .مسألة غري ممكنة  تكوين ادخاراتحيصلون إال على دخل يكفي احتياجا�م الضرورية، ومن مث فإن مسامهتهم يف

  عقبات أخرى :الفرع الرابع

  :يةت ميكن أن نوجزها يف النقاط اآلتواجه عملية التنمية يف الدول النامية جمموعة أخرى من العقبات والتحديات 

فمعظم حجم االستثمارات املنتجة، ملية التنمية هي ضعف عمن العقبات اليت تواجهها :ةضعف حجم االستثمارات المنتج: أوال 

باالستثمار يف ا�االت غري اإلنتاجية اليت ال حتقق زيادة يف اإلنتاج الصناعي أو الزراعي، ولكنهم يوجهو�ا حنو عمليات  الدول النامية �تم

  .1املضاربة واملباين وختزين السلع

التشجيع على االستثمار والعناية بالبنية التحتية، ن التنمية االقتصادية تتطلب إحيث :ضعف حجم االستثمارات في البنية التحتية: ثانيا 

د ومن أهم الوسائل اليت حتقق التنمية االقتصادية وتوفر فرص العمل املختلفة لتشغيل العاطلني االستثمار والذي يعمل على استغالل املوار 

  .2املتاحة لإلنتاج

على مستوى مركزي،  وإدار�اضعف التنظيم االقتصادي الذي يتوىل القيام بالنشاطات : ضعف الخطط االقتصادية المعتمدة: ثالثا 

والذي يتمثل يف ضعف قدرة اهليئات املركزية احلكومية على اختيار املشروعات األكثر ارتباطا بتحقيق التنمية، ذلك بسبب حمدودية 

ضعف كفاءة بعضها، ولذلك تضعف  إىل إضافة، إليهام املوكلة القدرات التنظيمية يف هذه اهليئات وبشكل ال يتناسب مع حجم املها

بعض هذه اليت تتضمنها  اإلجراءات إنالقدرة على اختاذ السياسات اليت ميكن أن تدفع هذه املشروعات حنو العمل والنجاح والتوسع، بل 

املكتبية  واإلجراءاتلذي يفرض عليها التوسعات فيها من خالل الروتني ا وإجراءلة عمل املشروعات السياسات قد تؤدي إىل عرق

الالمركزية يف  إىلتعقيد العمل والتوسع، وان التوجه  إمكانيةللحصول على املوافقات املرتبطة باجلهات املركزية وكلما زادت املركزية زادت 

ضعف كفاء�ا يف استخدام  إىليؤدي  وعاتر شاإلدارية احملدودة كما ونوعا يف هذه املية يف ظل اخلربة والكفاءة ادعمل املشروعات االقتص

كلفة ممكنة، متاح لديها من موارد اقتصادية، وضعف درجة االنتفاع منها، أي ضعف قدر�ا على حتقيق أعلى عائد ممكن بأقل  هو ما 

منخفضة  بإنتاجيةولذلك تعمل املشاريع يف معظمها  ، وبالذات احلافز الذايت يف املشاريع احلكومية،واإلخالصوبالذات حيث يقل احلرص 

  . 3املتاحة، وهو ما يعيق حتقيق التنمية اإلنتاجيةجزءا من طاقا�ا  إالال تستغل  أ�امعطلة، أي  إنتاجيةوبطاقات 

هذه  إناالقتصادية عند مستوى وضع اخلطط ورسم السياسات واختيار املشاريع وتنفيذها فحسب، بل  اإلدارةيتوقف ضعف  ال  

ولذلك تقام مشاريع  ،تعطى وزنا وترجيحا لكفة املشاريع الكربى والربامج الضخمة اليت يقتضي وضع خطط برامج تتضمن ذلك اإلدارة

مببالغ كبرية مثال، يف الوقت الذي ال يعطي ذات االهتمام يف هذه اخلطط والربامج لتخصيص مبالغ أقل بكثري لتشغيل مشروعات قائمة 

                                                           
1http://slideplayer.com/slide/5132590/04/04/2018 
2 http://www.ra2ed.com/04/04/2018. 
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املتاحة، ما ينجم عن هذا من  اإلنتاجيةاستغالل كامل الطاقات  إىلجديدة، دون الوصول  إنتاجيةطاقات  امةإقوهذا يعين يف واقع احلال 

بشكل كامل  إقامتهايتحقق انتفاع اقتصادي منها بسبب عدم توفري املبالغ الالزمة لتشغيل املشاريع بعد  أناستخدام موارد ضخمة بدون 

  .وكفؤ

تعتمد كثري من الدول النامية يف اقتصاديا�ا على منتج واحد ميثل النسبة العالية من صادرا�ا وبالتايل : عدم تنويع الصادرات: رابعا 

االرتفاع النسيب  إىلختضع اقتصاديات هذه البالد لتقلبات األسعار العاملية هلذا املنتج، ومتيل املوارد األولية اليت تصدرها البالد النامية 

  .1يل أسعار السلع املصنوعة اليت تقوم تلك البلدان النامية باستريادها إىل االرتفاع بدرجة أكربمتالبسيط يف أسعارها بينما 

ا جيعلها يف حالة ختلف اقتصادي ومصدر وبذلك تصبح الدول النامية معتمدة على اخلارج يف احلصول على تلك السلع مم  

  .املتقدمة لتصدير املواد األولية جبانب كو�ا سوقا لتصريف منتجات الدول

 مل اجتماعيةاعو : خامسا 

عرض عملية التنمية ومن أبرز هذه العقبات تلك املتصلة بالعوامل ت أخرىعقبات  إضافةالسابقة ميكن  العقبات إىل باإلضافة  

أدت التنمية  فلو،ا�تمعملشاكل عالج جتماعية، فالتنمية نفسها أسلوب بالنسبة للعوامل اال.2تكنولوجيةالاسية والفكرية و يوالساالجتماعية 

  .األمام إىلدفع عملية التنمية ل جود مناخ سياسي واجتماعي مستقر�يئة وو  إىلا�تمع فان هذا يؤدي  أفرادحتسني مستوى معيشة  إىل

فالتغيري البد وأن يأيت من أفراد ا�تمع بدون استثناء ،ية تقف عائقا أمام عملية التنميةوالشك أن هناك عادات وتقاليد اجتماع  

يف املعامالت لتحقيق النمو املنشود، والقضاء تدرجييا على العادات والتقاليد والطقوس  واألمانةوذلك عن طريق العمل اجلاد والصدق 

األمام يف سبيل  إىلت املناسبة لدفع عملية التنمية االقرار  املتبعة يف الدول النامية من أجل توفري املناخ املالئم لعملية التنمية واختاذالسيئة 

  .3حتقيق الرفاهية والسعادة لكل أفراد ا�تمع

ن عدم توافر االستقرار السياسي كما هو موجود يف معظم ، ألالتنميةيعترب العامل السياسي عامال قويا يف  :عوامل سياسية: سادسا 

تغيريات  حداثإىل إفيتطلب اختاذ القرارات االقتصادية التنموية اليت تؤدي . يشكل عائقا أمام التنميةة الدول النامية ويف بعض الدول العربي

ونظرا . واخلروج من املشاكل تدرجييا األفضليف الدول لكي تستطيع أن تعمل جبد لتغري ا�تمع حنو  سياسيال ستقراربالنسبة لالعميقة 

�تمع اليت شاركت معها وملا كانت التنمية وحدها دون بقية فئات ا. دة كافيةإىل محتتاج  وإمناال ميكن حلها يف وقت قصري  فإنه لمشاكلل

جل أن يقلل من ردود األفعال االجتماعية أالتنمية من  وإدارةا�تمع  إدارة على قادرة مهيأةفانه يتطلب توفري بيئة سياسية  ،يف صنعها

  .دميقراطيا مالئما إطاراالسياسية وخيلق و 

عالية لتحمل املسؤوليات من أجل حتقيق النمو املنشود،  اتكفاءإىل  خاصة و جهاز حكومي  إىلحتتاج عملية التنمية يف أي دولة  كما

حتريك عجلة التنمية، وأيضا ال ننسى دور القطاع اخلاص يف بعض ا�االت االقتصادية واالجتماعية از احلكومي يلعب دورا رئيسيا يف اجله

جل رفاهية وسعادة ا�تمع، هناك أبني القطاع العام والقطاع اخلاص من  ان، فالتعاون والتنسيق ضرورياألمام إىللتنمية يف دفع عجلة ا

  .للقطاع اخلاص هاطاؤ إعمشروعات مكلفة ال يستطيع القطاع اخلاص القيام �ا، وبعض املشروعات ميكن 

ة من اخنفاض مستويا�ا الثقافية واالجتماعية ووجود بيئة ثقافية ال تساعد على حتقيق التنمية، بل ناميتعاين البلدان ال :عوامل ثقافية:سابعا 

صة تساعد على استمرار حالة التخلف املتمثلة يف انتشار األمية واخنفاض املستويات التعليمية وضعف ارتباط التعليم با�االت العملية وخا

                                                           
  .117:مجال حالوة، علي صاحل، مرجع سابق، ص 1
  .59،60،61:حريب حممد عريقات، مرجع سابق،ص  2
  .59:حريب حممد عريقات، مرجع سابق،ص3
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متاح منها من حيث كفاء�ا يف توفري تدريب ناجح، واخنفاض هو الكافية للتدريب واخنفاض ما  وعدم توفر اإلمكانيات. اإلنتاجية منها

اخنفاض يف درجة االنتفاع االقتصادي من املوارد املستخدمة واخنفاض القدرة ما دوافع األفراد وحمدودية طموحا�م، وهذا ينعكس بشكل 

موارد، وكذلك فإن اخنفاض املستويات الصحية واملعاشية وغريها، يؤدي بالضرورة على إجياد موارد جديدة، وتطوير وحتسني ما موجود من 

اخنفاض يف مستوى اإلنتاجية عموما، ويف اخنفاض إنتاجيتهم خصوصا إضافة إىل  إىليؤدي وهذا . إىل اخنفاض قدرات األفراد اإلنتاجية

تب عليه مجود النشاطات االقتصادية وضعف درجة تطورها، إضافة إىل ضعف القدرة على احلركة والتغيري املهين واجلغرايف، األمر الذي يرت 

  .1اجلهل االقتصادي وقلة املنظمني، وما إىل ذلك

، اإلنتاجاألساليب والوسائل املستخدمة يف عمليات  اإلنتاج،أيالتكنولوجيا هي فن : عدم القدرة على استيعاب التكنولوجيا: ثامنا 

وحتقيق مستويات أفضل ومعدالت أسرع يف النمو  اإلنتاجالتكنولوجيا حلل مشكال�ا االقتصادية �دف زيادة  إىلوالدول النامية يف حاجة 

  .2سلع جديدة باستمرار وكذلك حتسني طرق العمل وإنتاجالسلع،  إنتاجعن طريق تطوير تلك الفنون واألساليب مبا حيقق خفض نفقات 

  :ملرتبطة بالتكنولوجيا منهاوتواجه الدول النامية العديد من املشكالت ا

  .عدم انتقاء واختيار للتكنولوجيا، أي أن الدول النامية تقوم بنقل التكنولوجيا الغربية كما هي دون تطويعها لتالئم ظروفها .1

  .عدم توفر التعليم الفين والكوادر الفنية القادرة على استيعاب التكنولوجية احلديثة .2

  .لشراء معدات التنمية التكنولوجيةعدم توافر رؤوس األموال الالزمة  .3

 .الضغوط اليت متارسها الدول صاحبة التكنولوجيا احلديثة على الدول احملرومة من هذه التكنولوجيا .4
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  أساسيات التنمية المستدامة : لمبحث الرابعا

العلمية واملغلقة اليت كانت حتاول أن جتد تعريفا  ظلت التنمية املستدامة غامضة خالل عقد السبعينات ومقتصرة على الندوات  

ن كان باإلمكان التخطيط لتنمية مية منسجمة مع متطلبات البيئة، وإوقبوال هلذا املفهوم وكان اجلميع يتساءلون إن كان باإلمكان حتقيق تن

ن املشروعة لتحقيق التقدم والرقي والنمو اقتصادية غري ضارة بالبيئة وال تضع يف نفس الوقت قيودا غري مقبولة على طموحات اإلنسا

االجتماعي واالقتصادي وكان االعتقاد السائد خالل هذه املرحلة بأن التنمية املستدامة ليست سوى إطار عام لالسرتشاد من اجل إجياد 

عض يطرح التنمية املستدامة  خذ الباية عقد الثمانينات أتوازن بني النشاط االقتصادي والتنموي والنظام البيئي والطبيعي لكن من بد

  .   1خذ يستأثر باهتمام علمي وفكرة متجددةبديل لذلك، حيث اخذ املفهوم معان جديدة وأكنموذج تنموي 

  وعالقتها بالبيئة السياق التاريخي للتنمية المستدامة: األول المطلب

ديات العاملية  القمم واملنت العامل، فعقدت من أجلهلى اهتمام استحوذ موضوع التنمية املستدامة خالل العشرين سنة املنصرمة ع  

ومل تعد التنمية املستدامة ترفا فكريا بل هي مطلب أساسي لتحقيق العدالة . اليت عقدت يف الربازيل للمرة الثانية2012كان آخرها قمة ريو

  .ة املختلفةواإلنصاف يف توزيع مثار ومكاسب التنمية والثروات بني األجيال املختلفة لشعوب املعمور 

، وإمنا كذلك باملسائل االجتماعية والبيئية، وما مل يتم فقطحتقيق التنمية املستدامة يتطلب توجيه االهتمام ال بالنمو االقتصادي و   

  .بعيدتعرض للمخاطر يف األمد اليالتصدي بصورة كاملة لتحول ا�تمع وإدارة البيئة إىل جانب النمو االقتصادي، فان النمو يف حد ذاته س

  السياق التاريخي للتنمية المستدامة: الفرع األول
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 اإلغريقزمن  أثره ألكثر من ألفي سنة مضت، منذ قدمي قدم التاريخ حيث ميكن تتبع) املتواصلة(إن مصطلح التنمية املستدامة   

شخصية األم للنماء  - األرض آهلة"  Geor Gaiaجلي أو جايا " اإلغريقيالقدماء، فلقد كان أول ظهور لفكرة التواصلية يف التصور 

 الناس إمهالن مبقتضاه يكافئون أو يعاقبون وفقا العتناء أو اما للتواصلية كان احلكام احملليو نظ اإلغريق، وحتت هدايتها مارس -الطبيعي

عن السكان سنة  Malthusلتوس مالحظة التواصلية يف االهتمام باإلنتاجية احملدودة لألرض واملوارد الطبيعية يف مقالة ما تللحقول، مث مت

، ويف �اية القرن التاسع عشر وبداية القرن 1817سنة  Ricardoمبادئ االقتصاد السياسي وفرض الضرائب لريكاردو "، وكتاب 1789

صعبة على  العشرين عمل ازدهار االقتصاد الغريب على خلق رؤية متفائلة للمستقبل فلم تعد املوارد الطبيعية ترى على أ�ا تشكل قيودا

  .1حيث عملت التكنولوجيا اجلديدة على االستفادة بشكل أكثر كفاءة من كل املوارد القدمية واجلديدة ،النمو االقتصادي

أين كان (التنمية املستدامة تظهر للوجود منذ بداية النهضة الصناعية األوىل وكذا التوغل االستعماري  ورةلقد بدأت معامل ضر   

وذلك نتيجة طغيان اإلنسان يف استنزاف الثروات واستغالل الطاقات املوجودة دون رمحة ) نزاف البيئة واستعماهلايبالغ اإلنسان يف است

ء فبدأت آثار ذلك اجلور يف الظهور والح يف األفق إنذار اخلطر وعم كل مكان يف العامل وعاىن اجلميع إما من تراجع يف إنتاج ووفرة الغذا

داد السكان ، ونقص املياه وتلوث املصادر املائية ،وإما من تلوث اجلو وتغري املناخ،من جراء التطور الصناعي نتيجة للتزايد املذهل يف تع

واستغالل الطاقة دون حرص،مما زاد يف انتشار الغازات الضارة والسامة يف اجلو،وارتفاع درجة حرارة األرض ، اليت أصبحت مهددة بالغرق 

شمايل وجسد هذا يف انتشار الفقر وا�اعات وانتشار البطالة واألمراض ،وتدهور املوارد الطبيعية لو ذاب الغطاء اجلليدي للقطب ال

نويب حول مدى قدرة األرض والبيئة على احتمال ومدى استمرار اإلنسان اجلشمايل و الهنا انفجر سؤال شغل العامل أمجع . لكوكب األرض

وهنا اتفق اجلميع على ضرورة تعاون اجلميع لوضع خطة عامة لتحقيق ما . وألحفاده من بعديف جتاهله ملا يقوم به من تدمري ذايت لنفسه 

التنمية املستدامة واليت ترادف مفهوم احملافظة على البيئة واألمن البشري حىت أصبحت قضايا األمن البشري والبيئة  اتفقوا على تعريفه

عامل منذ الربع األخري من القرن املاضي وحىت اليوم،ومن املؤكد أ�ا ستبقى شغلهم والتنمية املستدامة،من بني أهم القضايا اليت تشغل ال

  .الشاغل إىل أمد غري معلوم أل�ا تعين باملستقبل انطالقا من احلاضر، وباألجيال الالحقة بكل جيل

عمم  1949ربا الوسطى، وبعدها ويف سنة ظهر مفهوم علم العالقات بني ا�تمعات البشرية والبيئة الطبيعية يف أو : 1909يف سنة  :أوال 

البلدان  إىلرئيس الواليات املتحدة األمريكية هاري ترومان كلمة التنمية يف خطابه عن حالة االحتاد من خالل الدعوة لسياسة املساعدات 

الواليات املتحدة ستستفيد كثريا من إن مجيع البلدان مبا فيها : "املتخلفة، وذلك بفضل مسامهة املعرفة التقنية للبلدان الصناعية، ويقول

  ."والطبيعية اإلنسانيةبرنامج بناء الستخدام أفضل للموارد العاملية 

  .2كتا�ا املعروف بالربيع الصامت الذي اعترب ثروة يف عامل البيئة آنذاك  "راشيل كارسون"أصدرت  1962يف سنة و  :ثانيا 

الربنامج الدويل لإلنسان واحمليط احليوي  "ميشال بتيس"استهل  أينحول احمليط احليوي،  ا، نظمت اليونسكو مؤمتر 1965ويف سنة :  ثالثا

  .ومهد ملفهوم التنمية املستدامة

، ودعا هذا ن يشتغلون مناصب هامة يف بلدا�منادي روما الذي ضم بعض الشخصيات الذي إنشاءمت  فقد 1968أما يف سنة  :رابعا 

  .أحباث ختص جماالت التطور العلمي لتحديد حدود النمو بعد النمو الغري مقيد ملدة ثالثني سنة إجراءضرورة  إىلالنادي 

العامل من اجلور على البيئة والكون  حيث دق ناقوس اخلطر لينقذ 1971بسويسرا سنة  "روشيلكون"مث أعقبه انعقاد مؤمتر :  خامسا

  .3وينادي بالسعي حنو تنمية مستدامة

                                                           
  .145: ، ص2015املكتب اجلامعي احلديث، الطبعة األوىل، : ، اإلسكندريةالتنمية المستدامة للمجتمعات المحليةمىن مجيل سالم، مصطفى حممد علي،  1

2Chantal Bonnet, MARCHE ET DEVELOPPEMENT DURABLE UN MODELE GAGNANT, Alger : éditions 
Alpha2006, p 23. 

  .9 :قادري حممد الطاهر، مرجع سابق، ص 3
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جمموعة من الدراسات اليت . االهتمام احلقيقي مبفهوم التنمية املستدامة يف بداية السبعينات يهدد مسار عملية التنميةلقد تزايد   

  .1تناولت قضايا سوء استغالل اإلنسان للبيئة وركزت أيضا على القيود البيئية بني االهتمام بالبيئة والتنمية

يف ستوكهومل خالل مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة البشرية، حيث 1972حبثها سنة ولعل أول حماولة للتوفيق بني النزعتني قد مت   

ضع هؤالء يف مقدمة آخرين وو و  "موريس سترونج"و "إينياسي ساش"شوهد انبثاق مفهوم التنمية املالئمة للبيئة املصاغ من طرف السيدين 

دالة اهتماما�م منوذجا للتنمية حيرتم البيئة يويل عناية خاصة باإلدارة الفعالة للموارد الطبيعية، وجيعل التنمية االقتصادية مالئمة للع

العاملي حيث انبثق وكان مؤمتر ستوكهومل يف الواقع هو أول اجناز حقيقي يف جمال وضع أسس النظام البيئي . االجتماعية وللحماية البيئية

UNCTADومنظمة األنكتاد  UNEPعن املؤمتر برنامج األمم املتحد للبيئة 
2.  

واعتمد املؤمتر على مقاربة متكاملة ومؤسسية حيث تسمح التدخالت يف ا�االت األربعة التالية بتحقيق األهداف الثالثة   

  :البيئياملتمثلة يف التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية واحلذر 

  ؛التحكم يف استعمال املوارد .1

  ج النفايات ويف استعمال امللوثات؛تتحكم يف إنتا " نظيفة"توظيف تقنيات  .2

  معقول ملوضع النشاطات االقتصادية؛حصر  .3

  .تكييف أساليب االستهالك مع العوائق البيئية واالجتماعية مبعىن اختيار األفضلية للحاجات على حساب الطلب .4

والذي  1974الصادر عام   cocoyoc Déclarationما بعد بالتنمية املستدامة يف إعالن كوكويوك مبا عرف فيوبرز االهتمام   

والذي قصد به قدرة األرض ) للقيد اخلارجي( واملرتبط بإشباع احلاجات األساسية لإلنسان ) القيد الداخلي(أوضح أمهية احرتام ومراعاة 

فيه، كما انتشر االهتمام بقضية التنمية املستدامة يف أدبيات العامل الثالث نتيجة تعثر الكثري من السياسات التنموية املطبقة . على احلمل

واليت أدت إىل تفاقم املديونية اخلارجية وتردي اإلنتاجية، وخصوصا يف القطاع الصناعي، وكذلك اتساع الفجوة االجتماعية يف عدد كبري 

  .3من الدول، بل وا�اعة وقلة التغذية يف بعض األحيان لدى الفئات الفقرية اليت ساءت أحواهلا

 Jan "جون تينربجني"ات العلمية املهتمة باألوضاع االقتصادية واليت كان منسقها قامت جلنة من كبار الشخصي 1976ويف عام   

Tinbergen  بوضع تقرير شامل بعنوانRio: Reshaping the International Order  نادي روما، حول إعادة صياغة  إىلالتابع

يف  النظام العاملي �دف تناول موضوع غاية يف األمهية بالنسبة إىل األوضاع احلالية واملستقبلية هو موضوع إزالة الظلم الواضح واملتواصل

  .زل يف حياة الئقة ومرحيةنظام العالقات الدولية بني الدول والشعوب بغية إنشاء نظام دويل جديد يصبح فيه للجميع حق غري قابل للتنا

وقد حدد واضعو التقرير يف مقدمته أهم املشكالت اليت حتول دون حتقيق هذا اهلدف املنشود وهي السباق حنو التسلح ونفقاته   

ئية املتصاعدة وأزمة الباهظة ومنط زيادة السكان عامليا وسوء توزيع املواد الغذائية عامليا ومنط هجرة السكان من الريف إىل املدينة واألزمة البي

النظام النقدي العاملي الذي يعتمد بشكل مفرط على الدولة األمريكية وأزمة املوارد الطبيعية، وضرورة استغالل الفضاء وموارد البحار 

إدارة بطريقة رشيدة، وضرورة نشر العلم والتكنولوجيا والوعي بوجود ترابط بني ا�تمعات مهما كان شأ�ا السياسي، والعمل على 

  .املنظمات الدولية على أساس مزيد من الدميقراطية والتضامن

                                                           
ناشرون واليونسكو واألكادميية العربية للعلوم، الطبعة األوىل،  EOLSSاملوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة،: ، بريوتالعولمة والتنمية المستدامةعال حممد اخلواجة،  1

  .414: ، ص2006
  .186: باتر حممد علي وردم، مرجع سابق، ص 2
  .414: عال حممد اخلواجة، مرجع سابق، ص 3
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عن هذا  "هانس جوناس"الفيلسوف  با،كما عربو للحفاظ على احلياة الربية والبيئية الطبيعية ألور  "برن"عقدت اتفاقية  1979يف سنة  .1

  ."حتمية املسؤولية"القلق يف كتابه 

العاملية للحفاظ على البيئة يف إحدى  االسرتاتيجية، وضعت احملاولة احلقيقية األوىل لتعريف التنمية املستدامة يف 1980يف عام  .2

حيث أكد هذا التقرير على ضرورة التكامل  UNEPمطبوعات االحتاد الدويل للمحافظة على البيئة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة 

حملافظة على رأس املال ضرورة الربط بني رفاهية اإلنسانية حاليا ومستقبال باو وعملية التنمية، بني قيم احلفاظ على البيئة 

أشارت إىل أنه لكي تصبح التنمية مستدامة، البد أن تأخذ يف اعتبارها العوامل البيئية واالجتماعية واالقتصادية كذلك، و .الطبيعي

  .وقاعدة املوارد الناضبة واملتجددة

. اإلسرتاتيجية العاملية للحفاظ على البيئة مت انتقادها لرتكيزها باستمرار على االستدامة البيئية وليس التنمية املستدامةإال أن   

 كذلك أكدت اإلسرتاتيجية الدولية للحفاظ على البيئة أن التنمية املستدامة متكن من احلفاظ على العمليات االيكولوجية السياسية والنظم

  .واحملافظة على التنوع اجليين وعلى استمرار التنمية والنظم االيكولوجية الداعمة للحياة

صدر تقرير شهري آخر حول التعاون من أجل �ضة دولية وضعته جمموعة من الشخصيات الدولية املرموقة برئاسة  1983ويف عام  .3

وقد ندد هذا التقرير مبستوى نفقات التسلح، وأشار إىل خطر التدمري . املستشار األملاين السابق Willy Brandt "يلي برانتو "

  .1الذايت لإلنسانية، ليس فقط نتيجة السباق العاملي على التنمية وإمنا أيضا نتيجة استغالل املوارد الكلية وتدمريها

  .اتفاقية فينينا حلماية طبقة األوزون صدرت 1985يف عام  -

يف التقرير الذي أصدرته اللجنة الدولية املعنية بالبيئة والتنمية  1987ولقد مت التطرق للمرة الثانية ملفهوم التنمية املستدامة يف عام   

WCED  واليت أطلق عليها جلنة بروندتالندBrundt Land وهو اسم رئيسة وزراء النرويج،والذي حيمل عنوان مستقبلنا املشرتك حيث

  : 2على ثالثة أمور هي نة مصطلح التنمية بناءت تلك اللجصك

 ت مسؤولية اجليل احلايل جتاه ذلك؛ضرورة احملافظة على رأس املال الطبيعي ومحايته لألجيال القادمة وحدد -

ضرورة أن يأيت استئصال الفقر على أولويات أجندة العمل يف الدول النامية،وأن تلك األولوية هي احملرك أو احملور الذي تقوم عليه  -

 دامة على املستوى الدويل بعد ذلك؛سياسات التنمية املست

  .ة صياغة العالقات االقتصاديةضرورة إعادة النظر يف شروط التجارة والتبادل الدويل ويف تدفقات رؤوس األموال وإعاد -

من خالل حتقيق احتياجاته والتأكيد على جودة  اإلنساينوهو ما يعين بشكل مبدئي اهتمامه بالرخاء  اإلنسانكما ركز هذا املؤمتر على 

قدم التقرير  اإلطاراحلياة مع محاية البيئة مع الرتكيز يف ذلك على قيمة املساواة وأمهيتها يف التغلب على املشكالت البيئية املختلفة، ويف هذا 

  :3قيق التنمية املستدامة وهي كاآليتاسرتاتيجيات لتح سبع

  لفقر؛النمو وحماربة ا إنعاش -

  تغيري جودة النمو؛ -

  ية االحتياجات اجلوهرية األساسية؛تلب -

  توى معيشي متواصل ومستدمي للسكان؛التأكيد على مس -

                                                           
  .415: عال حممد اخلواجة، مرجع سابق ص 1
  .17،18: ص.، ص2013املكتب اجلامعي احلديث،: ، اإلسكندريةضوء المتغيرات العالمية والمحلية الحديثةالتنمية المستدامة في المجتمع النامي في أمحد عبد الفتاح ناجي،  2
  .146،147: ص.مىن مجيل سالم، مصطفى حممد علي، مرجع سابق، ص 3
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  محاية قاعدة املصادر أو املوارد؛ -

  ؛األزمات وإدارةتوجيه التكنولوجيا  إعادة -

 .البيئة واالقتصاد يف عملية صنع القرار أمهيةاألخذ يف االعتبار  -

لكن هذا املؤمتر مل يسلم من االنتقادات ولكن وعلى الرغم من ذلك إال أن العلماء يرون أنه حيسب هلذا التقرير أنه فرض   

يف مقابل سلوك احلكومات واملؤسسات الدولية من ناحية أخرى وأنه من البدايات اليت   standardمصطلح التنمية املستدامة كمعيار 

م التنمية املستدامة ،ولقد أحدث هذا التقرير حتوال على مستوى السياسة العامة يف االهتمام بالقضايا البيئية ،  أشارت للقضايا البيئية ومفهو 

 the Earth، والشهري بقمة األرض 1992كما أنه دعم وعزز من قدرة األمم املتحدة على عقد مؤمتر ريودي جانريو يف الربازيل عام 

Summit والذي ترتب عليه إبرام العديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،وأمهها ما يطلق عليه ميثاق األرض واملعين بالبيئة والتنمية

يهدف إىل تشجيع تطبيق ) رئيس دولة وحكومة 178(،وهو عبارة عن جمموعة من املبادئ الواجب احرتامهما من جانب الدول األعضاء 

كما أنشئت جلنة عهد إليها مبتابعة تطبيق مفهوم . 21 نفيذي حتت أجندة القرنكذلك صدر برنامج عمل ت،مفهوم التنمية املستدامة 

  .التنمية املستدامة

الفريق  إنشاءمت  1989مونرتيال بشأن املواد املستنفذة لطبقة األزون ويف سنة التوقيع على بروتوكول  1987سبتمرب  16كما مت يف  .4

  .1احلكومي الدويل للخرباء لتغيري املناخ

  .حدد التحالف من أجل اقتصادات مسؤولة بيئيا مبادئ للبيئة، والذي يشكل الرمز األول للسلوك البيئي 1989أما يف سنة  .5

بدأ أول تقرير للفريق احلكومي الدويل للخرباء بتنبيه ا�تمع الدويل حول خماطر ظاهرة االحتباس احلراري بسبب  1990ويف سنة  .6

  .تركيز انبعاثات الغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي

لتحسني الظروف  يفرض منهجا تنمويا بديال ومل يسعمل  UNCED 1992على الرغم من أن مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة   

ما هي،أي أن هذا املؤمتر كذلك طلب شروط التجارة والتبادالت االقتصادية اجلائزة ك. ية الالزمة إلجراء تنمية مستدامةأو الشروط السياس

لتغيري املناخي األوىل عن ا يق لتوقيع اتفاقيتني دوليتني،حدود األلفاظ اليت صيغت ومل تصل إىل التنفيذ الفعلي، إال أنه مهد الطر  مل يتعد

وبسببه . يعد هنا املؤمتر مبثابة ميثاق محاية األرض ويف نفس الوقت برنامج عمل إلرساء التنمية املستدامةو والثانية على التنوع البيولوجي،

سياستها  وقع على عاتق احلكومات املختلفة التزام جدي بضرورة حتقيق تلك التنمية املستدامة حيث بدأت العديد من احلكومات مراجعة

 .الوطنية مبا يتفق مع أبعاد ومبادئ هذا املصطلح حفاظا على حق األجيال القادمة يف العيش

 1992إن القلق الذي مت التعبري عنه يف استكهومل وما تبعه من املؤمترات الدولية حىت مؤمتر ريودي جانريو سنة فوعلى أية حال   

، كل ذلك أدى إىل ظهور واستقرار النظرية واالجتاه )جلنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة(واهليئة الدولية الذي أنيط �ا متابعة توصياته 

و املعروف حاليا باسم التنمية املستدامة، وترتكز هذه التنمية على مفهوم أساسي يتمثل يف ضرورة أال تقلل املمارسات احلالية من مستوى أ

 :2قمم ومؤمترات دولية حتت رعاية األمم املتحدة خنص بالذكر منها لذلك عقدت مستوى أفضل من األجيال احلالية، يف

 .م 1994القمة املعنية حبقوق اإلنسان يف فيينا  -

 .1994قمة السكان،القاهرة، -

 .1995كوبنهاجن القمة االجتماعية يف   -

 .1995الصني –قمة املرأة يف بكني  -

                                                           
1 Chantal Bonnet, op cit, p23. 

  .22: أمحد عبد الفتاح ناجي، مرجع سابق، ص 2



 األول                                                                          مفاهيم حول التنمية المستدامةالفصل 

 

33 
 

 .املعنية باالستيطان 1996قمة  -

وبصفة عامة أكدت تلك القمم الدولية أن هناك قصورا كثريا يف االهتمام بالبعد االجتماعي لدى مؤمتر األمم املتحدة للبيئة   

عند احلديث عن التنمية املستدامة، وعلى أية حال،تولدت التنمية املستدامة كضغط شعيب أو مجاهريي أو كصراع بني  UNCEDوالتنمية 

الشمال واجلنوب، إال أن اإلطار املفاهيمي للتنمية املستدامة ذات جذور ترتبط ببعض العلوم الطبيعية واالجتماعية، حيث أشار لذلك 

 kenneth، كينت بولدنج  Wiliam kapp، ووليام كاب  Nicholas Georgeseeالس جيورجس نيكو : العديد من العلماء أمثال 

boulding هريمان ديلي"، و" Herman Daly  كثريون، كانوا بأفكارهم هذه قد حتدوا التيارات الفكرية اليت سادت آنذاك  وآخرون

ة العلم حيث أ�ا تستخدم لكي توضح االلتزام األخالقي عن التنمية االقتصادية، ولكنها يف نفس الوقت تلقي الضوء على حمدودي

باعتبار عدم تنمية وتطوير اإلنسان هو تراجع للخلف، كما أن التأكيد على " الواجب"لإلنسانية وهي يف نفس الوقت تكتسب شرعية من 

  .املعرفة والوعي هو حمورهافكرة التنمية املستدامة مبثابة السعي إىل منط سياسات بيئية وتنموية أفضل يكون اإلنسان ذو 

  .خمتلف نواحي النشاط اإلنساين لى البعد البيئي بوصفه املؤثر يفا عهجناح تلك املؤمترات والقمم الدولية قد ركزت مجيعوليس مستغربا أن 

أعطي هذا املؤمتر فرصة جديدة لرتكيز االنتباه على  و 1996يف جانفي  بإسطنبولهذا وقد عقد املؤمتر الثاين للتنمية املستدامة   

عصر  إىلالسياسية الضرورية لوضع تنمية املدن يف الدول النامية على طريق متواصل، فقد اقتحم هذا املؤمتر الطريق  لإلرادةأبعاد جديدة 

بتغيري املضمون ووجوب االنتقال  ألزمجمربا حيث  نسبة للمدن يف عاملنا، هذا وقد جاء الربهان املقدم يف ريوجديد من التواصل واألمل بال

بشكل واضح لدفع حضارتنا يف اجتاه متواصل فكل يوم وكل ساعة وكل حلظة نفقدها تعين مثنا باهظا على مستقبلنا ومن هنا فانه جيب 

  .1على طريق جديد جتاه مستقبل متواصل أنفسناعلينا أن نكسر اجلمود ونضع 

الذي يهدف إىل احلد من انبعاث الغازات الدقيقة " كيو تو" مت إقرار بروتوكول  1997من عام  وبعد ذلك ويف شهر ديسمرب  

  .والتحكم يف كفاءة استخدام الطاقة يف القطاعات االقتصادية املختلفة وزيادة استخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة

املسؤولية االجتماعية للشركات " جاء يف االتفاق العاملي لألمم املتحدة املعتمد من طرف املنتدى االقتصادي العاملي أن  2000 يف سنة-

  ".اإلنسانمتعلقة بالفساد وكذلك ظروف العمل وحقوق 

  .التنمية البشرية املستدامة وع الثقايف ألول مرة أن هذا األخري هو مفتاحالتصريح العاملي لليونسكو حول التن يقول 2001ويف سنة  -

كمؤمتر عاملي حضره   2002انعقد مؤمتر جوهانسربج جبنوب إفريقيا خالل أوت  1992وبعد انتهاء عشر سنوات على مؤمتر ريو   

ات ألوف املشرتكني من رؤساء الدول واحلكومات والوزراء املعنيني واملفكرين يف شىت ا�االت ذات الصلة وقيادات املنظمات واجلمعي

لناس واهليئات احلكومية و املدنية ومنظمات األعمال ، مما يعكس اهتماما عاما بالتنمية املستدامة عامليا وهدف املؤمتر إىل حتقيق رفاهية ل

نصيب  واحملافظة على املوارد الطبيعية يف عامل يشهد منو سكانيا يصاحبه طلب متزايد بالضرورة على الطعام واملاء والرفاهية مع احلفاظ على

االلتزام الدويل بتطبيق مبادئ التنمية  د من التوصيات جاءت إىل التأكد علىوافر لألجيال القادمة،وقدم هذا املؤمتر أو القمة العدي

  .2املستدامة إال أ�ا خلصت إىل أنه هناك قصور يف الوفاء بالتعهدات وقصور يف األداء بالنسبة للسلطات احمللية واحلكومات املعنية

  .لتخفيض انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري يف االحتاد األوريب "كيوتو" "بروتوكول" نفاذ 2005نة يف س-

                                                           
  .147: مىن مجيل سالم، مصطفى حممد علي، مرجع سابق، ص 1
  .23: صالح عباس، مرجع سابق، ص 2
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لتحقيق التنمية  الثقايف وأكد بأنه احملرك الرئيسكما اعتمد املؤمتر العام لليونسكو على اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري   

  :بعد ذلك مؤمترات أخرى منها تانعقدو . املستدامة للمجتمعات والشعوب واألمم

  .2009للمناخ وذلك سنة  "كوبنهاغن"مؤمتر  -

  .2010للمناخ سنة  "كانكون"مؤمتر  -

  .املتحدة للتنمية املستدامة، واملصطلح الرمسي للمؤمتر هو مؤمتر األمم 2012قمة األرض اجلديدة يف ريو الربازيل يف جوان  -

يرتكز  2002م إىل فكرة التنمية املستدامة عام 1992إىل فكرة البيئة والتنمية عام  1972إذا فالتطور من فكرة بيئة اإلنسان عام   

للعالقة وجه آخر ،إمنا ار حالة البيئية على صحة اإلنسانعلى تقدم ووعي ناضجتني ذلك أن العالقة بني اإلنسان والبيئة ال تقتصر على آث

  .1إن البيئة هي خزان املوارد اليت حيوهلا اإلنسان جبهده ومبا حصله باملعارف العلمية والوسائل التقنية إىل ثروات: هو

" نادي روما"كخالصة نالحظ أنه كان هناك تطور يف املؤمترات والتقارير املهتمة بالتنمية والبيئة منذ ثالثني عاما بداية من تقرير و   

جبنوب إفريقيا سنة " هنسبورغجو "إىل غاية الوصول إىل القمة العاملية املعنية بالتنمية املستدامة يف " حدود النمو" حتت عنوان  1974عام 

تنموية قادرة على حتقيق التوازن بني التنمية واحلفاظ على البيئة  واسرتاتيجياتكلها كانت حتاول وضع سياسات  2012مؤمتر ريو ،2002

وبالرغم من هذه املؤمترات واالجتماعات والتقارير اليت رمست تاريخ التنمية املستدامة إال أنه لكي تكتمل الصورة اليت  .وحسن استغالهلا

أعدت من  نر والتوصيات إىل واقع فعلي حقيقي لكي خيدم البشر الذيرمسها التاريخ للتنمية املستدامة فال بد أن تتحول هذه األطر والتقاري

ألي و هذه التقارير، وال سبيل إىل ذلك إال من خالل البدء باملستوى احمللي والذي ميكن اعتباره البؤرة احلقيقية ألي تغيري مرغوب  مأجله

  .2"اإلنسان"تنمية هدفها ووسيلتها للتغيري يتحدد يف البشر 

  عالقة التنمية بالبيئة: الفرع الثاني

ذ يشعر الفرد يف أي مكان وجد أن العدوان على البيئة يف ستويات، إعلى كافة امل إنساينظهرت عملية محاية البيئة كمطلب   

كذلك تعترب محاية البيئة . شىت صوره قد بدأ ينعكس عليه بشكل ملحوظ وعلى حنو يسبب له ضيقا مستمرا، وقلقا متزايدا، وخطرا حمدقا

اعات محاية البيئة وزيادة أعدادها، خاصة يتمثل يف انتشار أحزاب احلضر خاصة يف الدول الصناعية، وانتشار مج وإقليميامطلبا مجاعيا 

  .3ذلك إىل، كالبحر املتوسط أو �ر النيل وما عنصر من عناصر البيئة يف مكان مامعني كمدينة أو قرية أو  إقليمتلك اليت �تم حبماية 

  طبيعة العالقة: أوال

البشرية، مبا فيها املنجزات العلمية والتكنولوجية وذلك من أجل حتقيق عدد  واإلمكانياتتقوم التنمية على استغالل املوارد البيئية   

والتقدم التنموي يف أي جمتمع  ويقاس مستوى النهوض. تلبية االحتياجات البشرية وحتسني نوعية حياة البشر وتطويرها: من األهداف أمهها

  .4ا�تمع وزيادة الدخل القومي ألفرادة تتجلى يف حتسني احلياة املعيشية ا حتدثه التنمية من تغيريات يف البنية االجتماعية واالقتصاديفيم

وبناء على ما تقدم، ميكن أن نلحظ العالقة الوثيقة بني التنمية والبيئة، فاألوىل تقوم على موارد الثانية وال ميكن أن تقوم التنمية   

سادها سيكون له انعكاساته السلبية على العملية التنموية واإلخالل بأهدافها،  ن اإلخالل باملوارد من حيث إفدون املوارد البيئية، وبالتايل فإ

كما أن شحة املوارد وتناقصها سيؤثر أيضا على التنمية من حيث مستواها وحتقيق أهدافها، حيث أنه ال ميكن أن تقوم التنمية على موارد 

                                                           
: ص.، ص2010، جوان 07أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، العدد  ،2009-2001التنمية المستدامة في الجزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي كرمي رزمان،   1

194،195.  
  .147: ، مصطفى حممد علي، مرجع سابق، صمىن مجيل سالم 2
  .181: ، ص2000مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، : ، القاهرةاقتصاديات البيئة والتنمية�ى اخلطيب،  3
  .57 :ص ،2015منشورات دار دجلة، الطبعة األوىل : ، عمانالتنمية المستدامة استغالل الموارد الطبيعية والطاقة المتجددةنزار عوين،  4
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ات البشرية، وعليه ينبغي على التنمية أن تقوم على أساس وضع االعتبار بيئية متعدية، كما أن اإلضرار بالبيئة ومواردها يضر باالحتياج

  .للبيئة، وأن ينظر إىل البيئة والتنمية باعتبارمها متالزمني، فالتنمية لن حتقق أهدافها دون األخذ بسياسات بيئية سليمة

غدت محاية البيئة مطلبا قوميا واضحا فيما يعكسه اهتمامات احلكومات �ذا الصدد، حيث ال ختلو دولة من دول العامل  هلذا  

وكالة تقوم على حتقيق هذا املطلب القومي يف الداخل وذلك من خالل تبين السياسات والربامج اليت  أومن وجود وزارة للبيئة، أو هيئة، 

على الوسائل التنفيذية حلماية  اإللزامتنفيذ، وتدبري املوارد املالية الالزمة لذلك، وتطوير التشريعات يف اجتاه إضفاء تضع محاية البيئة موضع ال

  .البيئة

برنامج "وكالة متخصصة هلذا الغرض تعرف باسم  نشأتحيث  ،وأخريا ظهرت محاية البيئة كمطلب دويل تتبناه األمم املتحدة  

فضال عن العديد من املؤسسات الدولية األخرى  "The United Nation Environnement Programmeاألمم املتحدة للبيئة

 أن إىل إضافة البيئة،و  اإلنسانوالبيئة،فان النشاط االقتصادي يضر بكل من  التنميةوفيما يتعلق بالعالقة بني .1اليت تتبىن هذا اهلدف أيضا

  ؟ةالبيئ يفهو كيف تؤثر التنمية االقتصادية و من مث ظهر سؤال ملّح و حجم النمو املتحقق مل يكن بالقدر الكايف، أن أدركوا األفراد

إن الصراع بني البيئة والتنمية الذي ظهر يف مطلع ستينات القرن العشرين، أسهم بشكل أو بآخر يف تأخري االهتمام بالبيئة   

ألن املطالبة حبماية البيئة كانت كأ�ا رد فعل للكوارث البيئية اليت شهدها العامل من جراء النشاطات وإدراك أمهية البيئة يف التنمية، وذلك 

  .2الصناعية والتكنولوجية، وبالتايل ظهرت هذه املطالبة بأ�ا تقف موقفا معارضا من التقدم العلمي والتكنولوجي

البيئة مهمة لكل من الدول  ن، ألضار بالبيئة تكون قصرية املدى نشاط اقتصاديأي املكاسب اليت ترتتب على  أنولقد بات واضحا 

احملافظة و من النمو االقتصادي،   حتقيق مزيدتوازن بني إجيادهذه الدول يكمن يف  أمامن التحدي القائم أو . الغنية على حد سواءو الفقرية 

  .3مكونا�او يف الوقت ذاته على البيئة 

ية مكانت التن  إذاالتنمية، وما عملية من ستحد كانت قيود البيئة   إذان ما أاملاضية قلقا متزايدا بشالقريبة ولقد شهدت السنوات   

  .ستتسبب يف دمار بيئي خطري

يعوق  أنالدمار البيئي ميكن  أن ا، كمعلى ذلك هي قادرةو التنمية  أهدافتعوق من  أنميكن ويف الواقع فان املشكالت البيئية   

ن محاية البيئة جزء جوهري من عملية التنمية وبغري احلماية الكافية للبيئة تضار التنمية، وبغري التنمية أميكن القول بو . يف املستقبل اإلنتاجية

  .عملية محاية البيئة ر، وتنهاتغدو املوارد البيئية قاصرة عن الوفاء باحتياجات االستثمارات

تتفاوت مشكالت البيئة اليت تواجه البلدان حسب مرحلة التنمية اليت متر �ا كل منها، وهيكلها االقتصادي وسياستها البيئية، و   

هناك اختالفا بني مشاكل البيئة يف الدول النامية ختتلف عنها يف الدول املتقدمة،فهي تعين يف الدول املتقدمة التلوث  أنوال شك 

النامية  يف الدول أما. اوالتكنولوجيمشاكل ترتبط بالتقدم الصناعي  أ�ا أياالستهالك،  أوالنامجة عن التصنيع  املخلفات أووالضوضاء 

  .اخل...والبطالة واخنفاض مستوى الوعي والثقافة األميةالفقر وسوء التغذية واملشاكل املرتبطة باملشكلة السكانية مثل  أساسافهي تعين 

انه جيب احلذر من استخدامها  إال، املتقدمة الدول يف ارتفاع مستوى املعيشة يف االتكنولوجي فضلن االعرتاف بوعلى الرغم م  

لة تتوقف على كيفية استخدام أاملس أن إذغري مسبوقة يف املستقبل،  وأضرارابالغة  أضرارايسبب  السلبية كثريا ما آثارهان جتاهل أل

  .االتكنولوجي

                                                           
  181: �ى اخلطيب، مرجع سابق، ص 1
  .57: نزار عوين، مرجع سابق، ص 2
  .187: �ى اخلطيب، مرجع سابق، ص 3
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التنمية، وقد عربت اجلمعية و التناقض الظاهري بني مشاكل البيئة  إبرازالصعوبات االقتصادية يف الدول النامية يف  أسهمتولقد   

، عندما دعت لعقد مؤمتر حول 1968يف ديسمرب  398ة يف الدول النامية منذ قرارها رقم ملتحدة عن االهتمام مبشاكل البيئا ألممالعامة 

، وكان هذا هو السبب اإلنساينيف حصول الدول النامية على مساعدات حلل مشاكل الوسط  أملهاعن  أعربت، حيث اإلنساينالوسط 

النامية  ونادت الدول.التغلب عليهاو على حبث مشاكل البيئة وعالقتها بالتنمية والعمل على مواجهتها  1972يف تركيز مؤمتر استكهومل 

  :هذا املؤمتر مبراعاة ما يلي أعمالخالل 

  بيئة؛شاكل التنمية يتعني أن يكون هلا األولوية عن مشاكل الأن م -1

نه على الدول املتقدمة ية شيئا من النفقات يف ا�ال، وأأال يكون االهتمام بالبيئة على حساب التنمية، مبعىن أال تتحمل الدول النام -2

  .رار اليت حلقت بالبيئةأن تتحمل جراء ما جلبت على العامل من مساس بالبيئة، وااللتزام بإزالة األض

االعتبارات املتعلقة توضع ن مية يف ظل سياسة واضحة للبيئة، وأومن هذا املنطلق، فقد نشأت قناعة دولية بوجوب أن جترى التن  

  .بالبيئة يف االعتبار، وذلك عند القيام بعمليات التنمية

س أدل على ذلك من االهتمام االهتمام املتبادل بينها، وليوقد حصرت املنظمات الدولية العاملة يف جمال البيئة على تأكيد   

ملشاكل البيئة يف الدول النامية وعالقة البيئة بالتنمية، ولعل خري دليل على  1977برنامج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب "  الذي أعطاه

  .1977 يبذلك هو اختيار مشكلة زحف الصحراء تكون موضوعا هلذا املؤمتر الذي عقد يف نريو 

إذ يعد البعد البيئي هو البعد األهم يف حتقيق التنمية، ألن التنمية البيئية سوف تؤدي بال شك إىل حتقيق تنمية اقتصادية من   

 .1خالل إدامة املوارد واستغالهلا بشكل أمثل، كما يساهم يف مستوى الرفاه االجتماعي من خالل توفري بيئة نظيفة

ا تإىل حقيقة أن البيئة والتنمية ليس ،"مستقبلنا املشرتك"ت عنوان عن اللجنة العاملية للبيئة والتنمية حتوقد أشار التقرير الصادر   

حتديني منفصلني، بل يتالزمان بشكل ال فكاك فيه، وال ميكن للتنمية أن تقوم على قاعدة من موارد بيئية متداعية، كما ال ميكن محاية 

  .تكاليف تدمري البيئة، لذلك جيب إقامة التوازن بني اعتبارات التنمية، ومقتضيات احملافظة على البيئة البيئة عندما يسقط النمو من حسبانه

،عدة مبادئ تتعلق باالرتباط والعالقة الوثيقة بني التنمية والبيئة،ولقد " 1992قمة األرض يف يونيو "ولقد تضمن إعالن ريو   

أن البيئة هي املكان : "ذا التقريربني التنمية والبيئة، حيث جاء يف ه ر إىل أمهية العالقة الوثيقةأشار تقرير رئيس وزراء النرويج يف هذا املؤمت

  ".الذي نعيش فيه مجيعا،والتنمية هي ما نفعله مجيعا يف حماولة لتحسني أنصبتنا داخل ذلك املقر، وال انفصال بني االثنني

  الجدل حول التنمية والبيئة : ثانيا

دار هذا اجلدل حول حسابات املكسب  هامة دوليا وإقليميا وحمليا،واحتل اجلدل حول العالقة بني التنمية والبيئة مكانة   

  :محاية البيئة إىل قسمنيو تصادية ولقد انقسم الرأي حول ما إذا كان هناك تعارض بني التنمية االق. واخلسارة

  الرأي األول -1

محاية البيئة، حيث يشري أنصار هذا الرأي إىل أن محاية البيئة ترف ال و بني التنمية االقتصادية  اهذا القسم يرى أن هناك تعارض  

يقدر عليه سوى الدول املتقدمة، ويصلح من األفضل للدول النامية أن تركز فقط على حتقيق معدالت منو اقتصادي عالية لتحقيق الرفاهية 

لإلنفاق على  اقتصادية سلبيةهناك آثار أن  األول عنصرين،إىل  هذا الرأي وتذهب أسانيد .االقتصادية، وبعد ذلك تنظر إىل مشاكل البيئة

  .ارتفاع تكاليف محاية البيئة والثاين وهو.البيئة

                                                           
1Emmanuelle REYNAUD, Le développement durable au cœur de l’entreprise, paris : Dunod, 2006, p 2 :2. 
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  :1وتتمثل فيما يلي: على البيئة علق باآلثار االقتصادية السلبية لإلنفاقفيما يت . 1.1

  :الحد من النمو االقتصادي 1.1.1

مقتضيات احلفاظ على البيئة استخدام حمدود للموارد ومنع استخدام موارد بعينها، كما أن محاية البيئة تتطلب حيث تفرض   

وهو العنصر األكثر ندرة من عناصر اإلنتاج من وجهة نظر أصحاب هذا (استقطاع جزء من املوارد املالية املخصصة للمشروعات التنموية

  .حجم اإلنتاج، وبالتايل تقلص فرص العمل، واحلد من النمو االقتصادي، األمر الذي يؤدي إىل انكماش )الرأي

  :زيادة حدة مشكلة البطالة 2.1.1

جديدة، األمر الذي  "اتكنولوجي"وذلك كنتيجة طبيعية النكماش حجم اإلنتاج وتقلص النشاط االقتصادي إىل جانب إدخال   

 .من سوق العمل اتكنولوجييؤدي إىل إخراج العمالة غري املدربة على استخدام هذه ال

  :2وتتمثل فيما يلي: رتفاع تكاليف حماية البيئةا 3. 1.1

  :زيادة تكلفة اإلنتاج - أ

 "اتكنولوجي"حيث تؤدي إجراءات محاية البيئة مثل دراسات تقييم اآلثار البيئية، ودراسات تقييم دورة حياة املنتج، واستخدام   

  .نظيفة حديثة للبيئة إىل زيادة تكلفة اإلنتاج، وبالتايل هروب رؤوس األموال نتيجة عزوف املستثمرين عن االستثمار فيها

  :ضعف القدرة التنافسية لصادرات الدول النامية - ب

وبالتايل األضرار بالقدرة ويعد هذا األمر نتيجة حتمية لزيادة تكلفة اإلنتاج، حيث يؤدي ذلك إىل ارتفاع تكلفة املنتج النهائي،   

  .سلبية على امليزان التجاري االتنافسية للصادرات، مما ميثل آثار 

  الرأي الثاني-2

وعلى العكس من الرأي السابق يرى أن  ،نه ليس هناك تعارض بني التنمية االقتصادية ومحاية البيئةإىل أهذا الرأي يذهب   

  :محاية البيئة تؤدي إىل األسانيد التالية واليت متثل ردا قاطعا على ما ذهب إليه أنصار الرأي السابق، وذلك على النحو التايل إجراءات

  إلنفاق على البيئة ما يتعلق باآلثار االقتصادية السلبية لفي .1. 2

  :3تأثريات اجيابية، تتمثل فيما يأيتة على البيئ فاقاتنلالعلى املدى البعيد سوف تصبح التأثريات االقتصادية 

  :فيما يتعلق بالنمو االقتصادي1.1. 2

إن اإلنفاق على محاية البيئة يعد استثمارا ضروريا، حيقق فوائد ضخمة سواء يف احلاضر أو املستقبل تتمثل يف قيمة املنافع السنوية   

نسبة اإلصابة باإلمراض املعدية عن طريق تلوث املاء واهلواء،  الصافية النامجة عن السيطرة على تلوث املاء واهلواء، إىل جانب خفض

 .وبالتايل خفض تكاليف العالج من هذه األمراض،وزيادة إنتاجية الفرد

                                                           
  .192: �ى اخلطيب، مرجع سابق، ص 1
  .194، 193: ص.نفس املرجع، ص 2
  .194،195: �ى اخلطيب، مرجع سابق، ص ص 3
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ختلق برامج محاية البيئة جماالت عمل متنوعة وتفتح أسواق عديدة تنمو بسرعة كبرية، وذلك من خالل خلق الطلب على   

لة محاية البيئة بصفة تعترب مسأو  .وزيادة حجم املبيعات منها، األمر الذي يؤدي إىل دفع عملية التنمية االقتصاديةمعدات محاية اهلواء واملاء 

  .عامة من العوامل املساندة للتنمية االقتصادية حيث توفر البيئة النفسية والصحية املالئمة لزيادة إنتاجية الفرد

  :فيما يتعلق بمشكل البطالة 2.1. 2

أن محاية البيئة تعين ص جديدة للعمل، وذلك على اعتبار تؤدي إىل إضافة فر صار محاية البيئة على أن البيئة أيضا أنيؤكد   

تصنيع وسائل احلد من التلوث وكلها أنشطة تولد فرص للعمل، هذا إىل جانب أن عمليات تدوير املخلفات إلعادة و االهتمام بإنتاج 

مل جديدة أكثر من تلك اليت ختلقها عمليات التخلص من املخلفات بالطرق التقليدية استخدامها من شأ�ا أن ختلق فرص ع

  .هذا يعين أن أتباع السياسات واإلجراءات اخلاصة حبماية البيئة يؤدي إىل احلد من مشكلة البطالةو .السابقة

  :فيما يتعلق بارتفاع تكاليف حماية البيئة 3. 1. 2

عن رأيهم، والرد على ما قدمه أصحاب الرأي األخر فيما يتعلق بارتفاع تكاليف محاية البيئة باإلشارة أوال يبدأ أنصار محاية البيئة بالدفاع 

ماعية، ومن أهم هذه إىل أن التلوث البيئي من شانه أن يؤدي إىل أضرار اقتصادية ميكن أن تعوق عمليات التنمية االقتصادية واالجت

  :األضرار ما يأيت

 ؛....)سائلة/غازية ( ظهر كمكونات وغري املباشر النامجة عن ضياع املوارد األولية وموارد الطاقة اليت تالتكاليف املباشرة  -

 ؛....)األمساكمصائد / كاألراضي الزراعية(اخنفاض إنتاجية األنظمة الطبيعية كنتيجة للتلوث  -

 ؛.....)لوثةمعاجلة مياه الشرب املكارتفاع تكاليف (ارتفاع تكاليف استعمال عناصر البيئة  -

كاألمراض املرتتبة عليها مثل (تكاليف اإلنفاق الالزمة ملعاجلة األضرار النامجة عن التلوث واليت يرتتب عليها اخنفاض إنتاجية الفرد  -

 ....).التعويض عن الضرر/ التحجر الرئوي 

تحملها ا�تمع نتيجة ملا حيدث من وازنة بني تكاليف التحكم يف التلوث، والتكاليف اليت يوعلى ذلك فان األمر يتطلب امل  

  .ن ا�تمع هو املستفيد يف النهاية من محاية البيئة واحلفاظ عليهان يتم ذلك من خالل منظور قومي، ألتلوث، على أ

قل تكلفة من العالج، حيث تشري التقديرات احلديثة إىل إجراءات الوقاية الواجب إتباعها وعندئذ يصبح القول بأن الوقاية أ  

من قيمة الناتج القومي اإلمجايل،  % 1,5_0,5تتطلب تكلفة تصل من ) كإجراء دراسات تقييم اآلثار البيئية للمشروعات(ماية البيئة حل

من النتائج القومي اإلمجايل، وهذا انه حق القول بان الوقاية اقل تكلفة من %3اجلة األضرار النامجة عن التلوث بينما تصل تكلفة مع

  .العالج

 أنصار محاية البيئة التأكيد على أن إجراءات محاية البيئة على الرغم من ارتفاع تكلفتها، إال أ�ا ال تعوق عملية التنمية االقتصادية ويواصل

  :بل تساندها، ويتضح ذلك ما يلي

  :فيما يتعلق بزيادة تكلفة اإلنتاج  -  أ

ال أن هناك إمكانية خلفض هذه التكلفة  زيادة تكلفة اإلنتاج، إتؤدي إىل يرى أنصار محاية البيئة انه على الرغم من أن محاية البيئة قد

  :بالوسائل التقنية احلديثة منها

 شانه أن ينخفض من تكلفة اإلنتاج؛ أسلوب تدوير املخلفات من -
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ث درجة التلو إعادة تقييم العمليات طبقا لدراسات تقييم دورة محاية املنتج من شانه أن يؤدي إىل التخصيص األمثل للموارد، وتقليل  -

 وبالتايل اخنفاض تكلفة اإلنتاج؛

 أن يؤدي إىل ختفيض تكلفة اإلنتاج؛إحالل البدائل حمل املوارد ذات األمثان املرتفعة خاصة املوارد غري املتجددة، من شانه  -

 .د من التلوثاإلنتاج النظيف من شانه أن يؤدي إىل ختفيض تكلفة اإلنتاج من خالل ختفيض إجراءات احل ااستخدام تكنولوجي -

  :أما ما يتعلق بضعف القدرة التنافسية للصادرات  -  ب

، أصبح االهتمام بالشروط البيئية واإلجراءات 14000فريى أنصار محاية البيئة انه بعد اتفاقية اجلات وظهور مواصفات اإليزو   

العاملية، حيث تتحدد جودة املنتج من خالل مدى املتعلقة حبماية البيئة أمرا ضروريا الستمرار أي صناعة وقدر�ا التنافسية يف األسواق 

استخدامه ملواد غري ضارة بالبيئة يف عملية الصناعة،إىل جانب مدى مواءمة أسلوب أو طريقة الصناعة للشروط البيئية، وبالتايل تؤدي 

  .أثريا اجيابيا على امليزان التجاريإجراءات محاية البيئة إىل زيادة القدرة التنافسية للصادرات وليس إىل ضعفها، األمر الذي يؤثر ت

 ومع تطور االهتمام بالبيئة وتزايد املهتمني بالربط بني التنمية االقتصادية ومحاية البيئة، ويف إطار احملاولة حلسم اجلدل بالنظر إىل  

موضع اختبار يف دراسة  وقد كانت هذه النظرية، "Limits of Growth" حدود النمو"العالقة باملفهومني، ظهرت ما يسمى مبدرسة 

  .نادي روما

  مفهوم التنمية المستدامة: الثانيمطلب ال

جيمع مفهوم التنمية املستدامة بني بعدين أساسيني مها عملية للتغيري واالستدامة كبعد زمين، والدافع وراء ظهور هذا املفهوم أن   

حنو يتسم بقدر من العدل يف توزيع مثار التنمية، كما أن الرتكيز عملية النمو يف حد ذا�ا ال تكفي لتحسني مستوى معيشة األفراد على 

هو هدف عملية التنمية وأدا�ا يف أساس أنه  على البعد املادي لعملية النمو قد تراجع، ليحل بدال منه االهتمام بالعنصر البشري على

يف  "مالتس"عتبار البعد الزمين لعملية التنمية ككتابات ومثة إشارات قدمية إىل هذا املفهوم تدور حول ضرورة األخذ يف اال. الوقت نفسه

حول خطورة تزايد السكان يف صورة متتالية هندسية، يف حني ينمو الغذاء يف صورة متتالية عددية،على حنو يهدد مسار  1700أواخر 

  .عملية التنمية

  المعنى اللغوي للتنمية المستدامةو األصل : الفرع األول

حيث استخدمت االستدامة للتعبري عن تشكل وتطور النظم الديناميكية  "االيكولوجي"يعود أصل مصطلح االستدامة إىل علم   

يف املفهوم و عالقات هذه العناصر بعضها ببعض ، حدوث تغري يف خصائصها وعناصرها و اليت تكون عرضة إىل تغريات هيكلية تؤدي إىل 

علم االيكولوجي على اعتبار أن العلمني مشتقان من و للتعبري عن طبيعة العالقة بني علم االقتصاد التنموي استخدم مصطلح االستدامة 

هو  Ecologyالذي يعين يف العربية  البيت أو املنزل ، واملعىن العام ملصطلح و Ecoنفس األصل اإلغريقي، حيث يبدأ كل منهما باجلذر 

لو افرتضنا أن البيت هنا يقصد به مدينة أو إقليم أو و . إدارة مكونات البيتفيعين   Economyدراسة مكونات البيت، أما مصطلح 

خصائص مكونات املدينة أو اإلقليم و التحليل العالقة بني أنواع و حىت الكرة األرضية، فإن االستدامة بذلك تكون مفهوما يتناول بالدراسة 

  .1بني إدارة هذه املكوناتو أو الكرة األرضية 

                                                           
  .23: ماجدة أبو زنط، مرجع سابق، صعثمان حممد غنيم و  1
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العربية وبالرجوع إىل املعىن اللغوي الذي هو املدخل الرئيس الذي يساعد على سرب أغوار هذا املفهوم ويساعد يف أما يف اللغة   

مبعىن املواظبة على ) دوم(حتديد املعىن االصطالحي الدقيق الذي على أساسه يتم فهم املصطلح، فقد جاء الفعل استدام الذي جذره 

  .شري إىل طلب االستمرار يف األمر واحملافظة عليهاألمر، والتأين يف الشيء وبالتايل ي

واالستدامة كتعريف تعين استجابة التنوع احليوي جبميع عناصره ليقابل متطلبات السكان، كاستخدام املوارد لتحقيق التنمية   

انة املوارد احلية وإنتاجيتها لكل يف الوقت نفسه، يشمل اصطالح االستدامة صي. الكاملة أو الشاملة واجناز املستويات العالية من املعيشة

  .1من األجيال احلالية واألجيال املستقبلية، وفقا هلذه الظروف واهليكلية

أما التنمية املستدمية فهي التنمية املستمرة أو املتواصلة . والتنمية املستدامة هي تلك التنمية اليت يدمي استمراريتها الناس أو السكان  

م املصطلحان مرتادفني، فبعضهم قال بالتنمية املستدامة، الدراسات العربية املتخصصة استخديف العديد من و .2بشكل تلقائي غري متكلف

  .بعضهم اآلخر يقول التنمية املستدمية مرتمجة للمصطلح االجنليزيو 

 صيغة اسم(تدامة أكثر دقة من مصطلح التنمية املس هو) صيغة اسم الفاعل(ة املستدمية جتدر اإلشارة إىل أن مصطلح التنميو   

حمدث احلدث، فحني و ذلك من منظور ما يعكسه املعىن اللغوي يف كال احلالتني، ألن اسم الفاعل بنية صرفية تدل على احلدث و ) مفعول

ينما صيغة نصف التنمية بأ�ا مستدمية، فقد جعلنا دميومة التنمية راجعة إىل قوى دفع ذايت نابعة من التنمية ذا�ا، فهي حمدثة االستدامة، ب

هذا يعين أن دميومة التنمية راجعة إىل قوى خارجية، ألن التنمية هنا و من وقع عليه احلدث، و تدل على احلدث ) املستدامة(اسم  املفعول 

ر أن وقع عليها حدث اإلدامة من اخلارج، واستخدام مصطلح التنمية املستدامة أي املستمرة ال يقدم شيئا جديدا يف هذا ا�ال، على اعتبا

على و للمجتمع، و ن البحث عن األفضل هو جزء من التكوين التنظيمي للفرد وللجماعة ية هي عملية مستمرة بطبيعتها، ألعملية التنم

االجتماعية و ت االقتصادية قالوا بوجود الكثري من املشكال  Sunstainable Développementصعيد آخر فان واضعي مصطلح

بالتايل  البد من قوى دفع ذايت تدمي هذه العملية وفق آلية  و البيئية يف عاملنا املعاصر اليت أصبحت حتول دون استمرارية عملية التنمية و 

بناء على ذلك ميكننا القول بأن مصطلح التنمية املستدامة يعكس فقط مبدأ استمرارية عملية التنمية، بينما يشتمل مصطلح و معينة، 

نعين بذلك اجلهود و اليت تضمن استمراريتها و يشري بشكل واضح إىل قوى الدفع الذايت هلذه التنمية و ملستدمية على مبدأ االستمرارية التنمية ا

  .3االعتماد على الذات يف كل جانب من جوانب عملية التنمية من جهة أخرىو اإلنسانية املتمثلة يف املشاركة الشعبية من جهة 

ية املستدامة متداوال يف كثري من بقاع األرض يف الوقت احلايل وهو يستخدم للداللة على أمناط خمتلفة من ولقد أصبح مصطلح التنم

  . 4التنمية االجتماعية والتنمية البشريةو التنمية االقتصادية : األنشطة البشرية مثل

  تعريف التنمية المستدامة: الفرع الثاني

االنتماءات الفكرية واالنتسابات القطرية، و تعددت التعاريف املتعلقة بالتنمية املستدامة واختلفت باختالف احلقب الزمنية   

فمفهوم التنمية املستدامة متعدد االستخدامات، ومتنوع املعاين، فالبعض يتعامل مع التنمية املستدامة كرؤية أخالقية تناسب اهتمامات 

ديد والبعض يرى أن التنمية املستدامة منوذج تنموي وبديل خمتلف عن النموذج الصناعي الرأمسايل، أو رمبا أسلوبا إلصالح النظام العاملي اجل

والذي خصص بكامله ملوضوع  1992ولقد حاول تقرير املوارد العاملية والذي نشر عام . أخطاء وعثرات هذا النموذج يف عالقته بالبيئة

                                                           
  .71: ، ص2010مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، : ، بريوت)عالميا وعربيا(وي والتنمية المستدامة والغذاء التنوع الحيحممود األشرم، 1
  .159: ، ص2010الدار اخللدونية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، : ، اجلزائراالقتصاد البيئيعبد ا�يد قدي،  2
  .24،25: ص.عثمان حممد غنيم وماجدة أبو زنط، مرجع سابق ص 3
، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية، هورية مصر العربيةإطار مقترح لمراجعة تقرير التنمية المستدامة دراسة ميدانية على قطاع البترول في جمحنان جابر حسن،  4

  .17: ، ص2011مصر، : القاهرة
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رين تعريفا واسع التداول، وزعها على أربع جمموعات هي التعريفات االقتصادية، والتعريفات البيئية، والتعريفات التنمية املستدامة حصر عش

  :موعة من التعاريف نوجزها فيما يأيتميكننا حماولة الوصول إىل تعريف التنمية املستدامة بذكر جمو .االجتماعية واإلنسانية، التقنية واإلدارية

إن التنمية املستدامة تعين تزويد الفرد باخلربات واملعارف واالجتاهات الضرورية وكذلك تعويده على عادات مفيدة،  :التعريف األول -أوال

فاملعارف واخلربات وحدها ال تكفي فالبد أن يتعود الفرد على عادات هلا عالقة باحملافظة على املوارد وخصوصا غري املتجددة وحسن 

التفكري يف مستقبل األجيال التالية، اإلنسان احلر سياسيا ميكنه أن يشارك يف عملييت و رين احمليطني به توظيف الدخل والتفكري يف اآلخ

التخطيط وصنع القرار، وميكنه مع بقية املواطنني أن يضمن تنظيم ا�تمع عن طريق توافق اآلراء والتشاور بدال من تنظيمه عن طريق 

  .1"االتوقراطية"اإلمالء من جانب الصفوة 

وهي التخفيف من وطأة الفقر على فقراء العامل خالل تقدمي حياة آمنة ومستدمية واحلد من تالشي املوارد  :التعريف الثاني -ثانيا 

  .2الطبيعية وتدهور البيئة واخللل الثقايف واالستقرار االجتماعي

مستقبلنا "املعنون بـ  1987سنة " بروتنالند" تعرف التنمية املستدامة حسب تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية :التعريف الثالث - ثالثا 

  .3"التنمية اليت تليب حاجات اجليل احلاضر دون املساس بقدرات اجليل القادم على حتقيق رغبا�م: "على أ�ا" املشرتك

الزراعة والذي ميثل إطارا عاما للتنمية املستدامة وحيدد هذا التعريف مخسة عناصر رئيسية و ية أما التعريف الذي وافقت عليه منظمة األغذ

  :هي

  املوارد املتعددة يف البيئة؛ -

  احتياجات اإلنسان؛ -

  املؤسسات؛و التكنولوجيا  -

  الثاين؛و صيانة العنصران األول  -

  .جتديدهاو استيفاء العناصر األخرى  -

جتديد و تنمية املوارد ان فمن خالل احلفاظ على البيئة و رفاهية اإلنسو من هنا تضمن التنمية املستدامة كال من سالمة البيئة و   

تطوير كل ما له صلة بسالمة البيئة ميكن الوصول إىل رفاهية اإلنسان مع ضمان استمرارية هذه و العلم و املصادر باستخدام التكنولوجيا 

  .4االستمتاع باملوارد املتاحةو الرفاهية لتشمل أجياال تالية عديدة من حقها أن تنال نصيبا مماثال إن مل يكن أكرب من الرفاهية 

ذلك بالرتكيز على احلصول على و مفهوم اقتصادي على أ�ا استخدام املوارد الطبيعية تعرف التنمية املستدامة من و :التعريف الرابع -رابعا 

نوعيتها، كما انصبت تعريفات اقتصادية أخرى ظة على خدمات املوارد الطبيعية و احلد األقصى من منافع التنمية االقتصادية ، بشرط احملاف

تقف وراء هذا املفهوم الفكرة و على الفكرة العريضة القائلة بأن استخدام املوارد اليوم ، ينبغي أال يقلل من الدخل احلقيقي  يف املستقبل ، 

هو ما يعين أن نظمنا و ... املستقبل أو حتسينها   ة يفالقائلة بأن القرارات احلالية ينبغي أال تضر بإمكانيات احملافظة على مستويات املعيش

  .5حنسنهامواردنا بقاعدة األصول املادية و االقتصادية ينبغي أن تدار حبيث نعيش على أرباح 

                                                           
  .15: ، ص2010دار زهران للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، : ، عمان، األردنالتنمية المستدامة واألمن االقتصادي في ظل الديمقراطية وحقوق اإلنسانرواء زكي يونس الطويل،  1
  .40: ، ص11مركز اإلنتاج العلمي، العدد : ، جدةالتنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمول نحو مجتمع المعرفةعصام بن حبي الفياليل،  2

3Michel Dion, Dominique Wolff ,LE DEVELOPPEMENT DURABLE THEORIES ET APPLICATIONS AU 
MANAGEMENT, dunod :Paris, 2008.p:1. 

  .16،17: ص.صالح عباس، مرجع سابق، ص4
  .103، 102: ص.، ص2010، عمان، األردن، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، السياحة البيئية وأسس استدامتهاإبراهيم بظاظو، 5
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التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية : وكذلك تعرف بأ�ا:التعريف الخامس -خامسا 

 ا�ا، واليت تركز على حتسني نوعية احلياة جلميع املواطنني يف األرض دون الزيادة يف استخدام املوارد الطبيعية، حبيث تعمل على اختاذاحتياج

  .1اإلجراءات، وتغيري السياسات واملمارسات على مجيع املستويات، بداية من الفرد وانتهاء باألسرة الدولية

لديهم وعي وقابلية لتطبيق التنمية املستدامة، حبيث يتم استخدام وسائل خمتلفة حتافظ على البيئة  نوهناك القليل من الناس الذي  

ة والثروة الغابية، واحليوانية،والسمكية، والنباتية، واملعدنية، مع احملافظة على استمرار عطاء هذه الثروات لسد حاجات األجيال القادم

صدى كبريا يف املؤمترات الدولية، هذا املفهوم الذي يتمحور  1990وم التنمية املستدامة منذ سنة ولقي مفه. واحملافظة على التنوع احليوي

  :2حول ثالث ركائز رئيسية مرتبطة ببعضها وهي

وذلك بإجياد التوازن بني احلاجات اإلنسانية وتوازن األنظمة البيئية وذلك بتعديل طرق اإلنتاج واالستهالك : األخذ بعني االعتبار البيئة .1

لضمان التمكن من التحكم يف استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية، واحلد من االنبعاثات امللوثة للجو والنضال ضد إزالة الغابات 

ة وصحة اإلنسان واليت يالغايب، الثروة السمكية، وتعزيز الزراعة البيئ و "البيولوجي"ن التصحر واجلفاف ومحاية التنوع واحلماية م

  .تستخدم الطاقة املتجددة

هذا ما سيؤدي إىل التعاون وتطوير التجارة العادلة بني دول الشمال : حتقيق مكانة أكثر عدالة للبلدان النامية باالقتصاد العاملي .2

  .واجلنوب

لإلنسان، أي الوصول إىل حتقيق دميقراطية يف الصحة والتعليم للسكان  وذلك بتحسني الظروف املعيشية: مكافحة الفقر واجلوع- .3

  .األكثر حرمانا، ومحاية األطفال من االستغالل وتعزيز الفئات االجتماعية االخنراط يف مكافحة الفقر

  .كما هو حمدد من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  "احلكم الراشد" هذه الركائز تضيف مفهوم  

  :وتظهر من خالل تعاريف التنمية املستدامة

  مكانة اإلنسان ضمن التعاريف المقدمة بشأن التنمية المستدامة .1

الرعاية ويشكل اإلنسان حمور التعاريف املقدمة بشأن التنمية املستدامة حيث تتضمن تنمية بشرية تؤدي إىل حتسني مستوى   

وهناك اعرتاف اليوم �ذه التنمية البشرية على اعتبار أ�ا حامسة بالنسبة للتنمية االقتصادية وبالنسبة . الصحية والتعليم والرفاه االجتماعي

واألطفال ينبغي  الرجال والنساء"وحسب تعبري تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فإن . للتثبيت املبكر للسكان

وتؤكد تعريفات التنمية املستدامة بصورة متزايدة على ". فيتم نسج التنمية حول الناس وليس الناس حول التنمية –أن يكونوا حمور االهتمام 

ديا واجتماعيا أن التنمية ينبغي أن تكون باملشاركة، حبيث يشارك الناس دميقراطيا يف صنع القرارات اليت تؤثر يف حيا�م سياسيا واقتصا

  .3وبيئيا

  مكانة التكنولوجيا في تعريف التنمية المستدامة .2

                                                           
  .131: مجال حالوة، علي صاحل، مرجع سابق ص 1

2Alain BEITONE, Antoine CAZORLA, Christine DOLLO, Anne-Mary DRAI, DICTIONNAIRE de Science 
économique, Editions Mehdi : Tizi Ouzou, 3ème édition, 2013, p: 134. 

  .44،45: ص.أمحد عبد الفتاح ناجي، مرجع سابق، ص 3
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كما أفاض بعض املؤلفني يف توسيع تعريف التنمية املستدامة لتشمل حتقيق التحول السريع يف القاعدة التكنولوجية للحضارة   

ر على إنقاذ املوارد الطبيعية، حىت يتسىن احلد من الصناعية، وأشاروا إىل أن هناك حاجة إىل تكنولوجيا جديدة تكون أنظف وأكفأ وأقد

  .1التلوث، واملساعدة على حتقيق استقرار املناخ، واستيعاب النمو يف عدد السكان ويف النشاط االقتصادي

  مكانة اإلنصاف في تعريف التنمية المستدامة .3

فهناك نوعان من اإلنصاف مها . والعنصر اهلام الذي تشري إليه خمتلف تعريفات التنمية املستدامة هو عنصر اإلنصاف أو العدالة  

ال تراعي قوى و إنصاف األجيال البشرية اليت مل تولد بعد، وهي اليت ال تؤخذ مصاحلها يف االعتبار عند وضع التحليالت االقتصادية 

أما اإلنصاف الثاين فيتعلق مبن يعيشون اليوم والذين ال جيدون فرصا متساوية للحصول على املوارد الطبيعية . ملصاحلالسوق املتوحشة هذه ا

ة للرأمسال املايل العاملي الذي فالعامل يعيش منذ أواسط عقد السبعينات حتت هيمنة مطلق. االجتماعية واالقتصادية" اخلريات"أو على 

لذلك فإن التنمية املستدامة جيب أن . اجلنوب ودول الشمال كما يكرس هذا التفاوت داخل نفس الدول كرس تفاوتا صارخا بني دولي

لن يتأتى يف ظل اهليمنة املطلقة للرأمسال املايل  اإلنصافلكن حتقق هذين النوعني من . تأخذ بعني االعتبار هذين النوعني من اإلنصاف

  .2الية أممية ميكن من استعادة التوازن للعالقات االجتماعية الكونيةالعاملي، وإمنا يتحقق حتت ضغط قوى شعبية عم

  ):الشامل(التعريف االجرائي : سادسا 

من خالل التعاريف السابقة ميكننا استنتاج تعريف شامل للتنمية املستدامة واليت تعين بتحقيق تنمية لكل جوانب احلياة   

استدامة املوارد املتعددة يف البيئة تلبية و االقتصادية واالجتماعية والبيئية بشكل متوازن دون أن يضر أحد األطراف اآلخر، كما تعين صيانة 

العلم املتاحني مع ضمان استمرارية املورد لرفاهية األجيال و االقتصادية وإدار�ا بأرقى التكنولوجيا و احلاليني االجتماعية  الحتياجات البشر

  . التالية

  

  

  

  

  

  

  التنمية المستدامة أبعادو  أهداف ومبادئ: المبحث الخامس

. يركز الفكر التنموي املعاصر على العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية وغريها اليت تساهم يف حتقيق أهداف التنمية  

وتتلخص هذه األهداف أوال بتوفري متعاظم للمواد االستهالكية األساسية الضرورية الستمرارية حياة الفرد، وثانيا برفع مستوى العيش، 

فع مستوى املداخيل احلقيقية، بل أيضا توفري فرص العمل والتعليم والتثقيف، وثالثا بتوسيع طيف اخليارات ويعين ذلك ليس فقط ر 

                                                           
  .150،151: ص.نزار عوين اللبدي، مرجع سابق، ص 1
  .151: ابراهيم بظاظو، مرجع سابق، ص 2
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أمناط الفكر و االقتصادية واالجتماعية املتاحة للفرد والدول يف آن واحد، ويشمل ذلك خيار احلرية واالنعتاق والعبودية االجتماعية واجلهل 

ملسامهاته الكبرية يف الفكر  1998احلائز على جائزة نوبل يف االقتصاد لعام -  Amartya Sen "رتيا سنأما"و�ذا الصدد أوضح . البايل

أن مبدأ رفاهية الفرد يتعدى مسألة توافر مواد لالستهالك أو االستعمال إىل مسألة كيف تستعمل املواد املتوافرة، وأن حرية -التنموي

  .1، ومنها اختيار املشاركة يف حياة ا�تمع مع كل ما تقدمه للفرد من االحرتام الذايتاالختيار عامل أساسي يف فهم معىن الرفاهية

  أهداف التنمية المستدامة:األولالمطلب 

تسعى التنمية املستدامة لتحقيق عدة أهداف بيئية واقتصادية واجتماعية باعتبارها عملية واعية، طويلة األمد، مستمرة، شاملة   

نه جيب أن حتافظ على البيئة ، وإن كانت غايتها اإلنسان، إال أاالقتصادية، االجتماعية، السياسية، الثقافية والبيئيةومتكاملة يف أبعادها 

التحتية والفوقية للمجتمع دون الضرر بعناصر البيئة  البىناليت تعيش فيها، لذا فان هدفها جيب أن يكون إجراء تغريات جوهرية يف 

  :موعة األهداف فيما يأيتكن تلخيص جموعليه مي.احمليطة

  ألهداف االيكولوجيةا: الفرع األول 

محاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، وإدارة الغابات على    : وحدة النظام االيكولوجي - أوال 

  .التنوع البيولوجيحنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان 

التنمية املستدامة تركز على العالقة بني نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم الطبيعية وحمتواها : قدرة تحمل النظام البيئي - ثانيا 

وتعمل على تطوير هذه ، البيئة املبنيةعلى أ�ا أساس حياة اإلنسان، إ�ا ببساطة تنمية تستوعب العالقة احلساسة بني البيئة الطبيعية و 

  .2العالقة لتصبح عالقة تكامل وانسجام

اختاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غري املشروع لألنواع احملمية من النباتات واحليوانات واالجتار فيها،  : التنوع البيولوجي -ثالثا 

  .السواءوالتصدي ملنتجات األحياء الربية غري املشروعة، على مستويي العرض والطلب على 

إقامة شراكات و تطلب خطة ناجحة للتنمية املستدامة ي وذلك إحياء الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة: القضايا العالمية -رابعا 

املشرتكة وهذه الشراكات الشاملة القائمة على املبادئ والقيم، والرؤية املشرتكة، واألهداف . بني احلكومات والقطاع اخلاص وا�تمع املدين

  .اليت تضع الناس والكوكب يف املركز، هي حاجة إىل املستوى العاملي واإلقليمي والوطين واحمللي

  األهداف االجتماعية: الفرع الثاني 

، مبا خيدم أهداف ا�تمع التنمية املستدامة توظيف التكنولوجيا ربط التكنولوجيا احلديثة بأهداف ا�تمع حبيث حتاول : لتمكينا -أوال 

مع من خالل توعية السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف ا�ال التنموي، وكيفية استخدام املتاح واجلديد منها يف حتسني نوعية حياة ا�ت

آلثار مسيطرا عليها ، دون أن ينجم عن ذلك خماطر وآثار بيئية سالبة، أو على األقل أن تكون هذه املخاطر واحتقيق أهدافه املنشودةو 

  .3مبعىن وجود حلول مناسبة هلا

، وحثهم على املشاركة الفاعلة يف إحساسهم باملسؤولية جتاهها تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية القائمة وتنمية:  المشاركة - ثانيا 

  .ومشاريع التنمية املستدامةإجياد حلول مناسبة هلا من خالل مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج 

                                                           
  .60،61: ص.، ص2006دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، : ، بريوتق التنمية في الوطن العربيآفاامساعيل الزبري وآخرون،  1
  .72: أمحد عبد الفتاح ناجي، مرجع سابق، ص 2
  .97: سوزان موزي، مرجع سابق، ص 3
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�دف االستدامة االقتصادية فيها إىل ضمان اإلمداد الكايف واالستعمال الكفء ملوارد البناء ونظم  : الحراك االجتماعي - ثالثا 

و�دف االستدامة االجتماعية لضمان احلصول على السكن املناسب بالسعر املناسب باإلضافة إىل الصرف الصحي . املواصالت

ابات والطاقة واملوارد و�دف االستدامة البيئية إىل ضمان االستخدام املستدام أو املثايل لألراضي والغ. ملواصالت إىل الطبقة الفقريةوا

  .املعدنية

تالئم إمكانياته وتسمح بتحقيق  وبطريقة إحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأولويات ا�تمع:  التماسك االجتماعي - رابعا 

  .، والسيطرة على مجيع املشكالت البيئية ووضع احللول املناسبة هلاه ميكن تفعيل التنمية االقتصاديةالتوازن الذي بوساطت

  ويرمي إىل احلفاظ على اهلوية الثقافية للشعوب:  الهوية الثقافية -خامسا 

حتاول التنمية املستدامة من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات  كان حبيثحتقيق نوعية حياة أفضل للس:  التطوير - سادسا 

س التنموية لتحسني نوعية حياة السكان يف ا�تمع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وروحيا، عن طريق الرتكيز على اجلوانب النوعية للنمو، ولي

  .1الكمية وبشكل عادل ومقبول ودميقراطي

  األهداف االقتصادية: الفرع الثالث 

حبيث حيافظ على الرأمسال الطبيعي الذي يشمل املوارد الطبيعية والبيئية، وهذا بدوره يتطلب  حتقيق منو اقتصادي تقين:  النمو -أوال 

كما .اجليل نفسه تطوير مؤسسات وبىن حتتية وإدارة مالئمة للمخاطر والتقلبات لتؤكد املساواة يف تقاسم الثروات بني األجيال املتعاقبة ويف

و�دف االستدامة االجتماعية إىل خلق . �دف االستدامة االقتصادية إىل زيادة القدرة الشرائية لألفراد ودعم املشاريع الصغرية واملتوسطة

الضرورية للنمو  و�دف االستدامة البيئية إىل ضمان االستعمال املستدام للموارد الطبيعية. الوظائف وفرص العمل والتقليل من خماطر العمل

  .االقتصادي يف القطاعني العمومي واخلاص

�دف االستدامة االقتصادية فيها إىل زيادة اإلنتاجية من خالل الرعاية الصحية والوقاية وحتسني الصحة واألمان يف :  المساواة - ياثان

ء حلماية صحة البشر وضمان الرعاية الصحية األولية و�دف االستدامة االجتماعية إىل فرض معايري للهواء واملياه والضوضا. أماكن العمل

  .و�دف االستدامة البيئية إىل ضمان احلماية الكافية للموارد البيولوجية واألنظمة االيكولوجية واألنظمة الداعمة للصحة. لألغلبية الفقرية

مة مع املوارد الطبيعية على أ�ا موارد حمدودة، لذلك التنمية املستدا تتعامل استخدام عقالين للمواردحتقيق استغالل و :  الكفاءة - ثالثا

  .2حتول دون استنزافها أو تدمريها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالين

  : وميكن تلخيصها يف الشكل اآليت 

  أهداف التنمية المستدامة: 02شكل رقم

  

  

  

  

  

                                                           
  .29: عثمان حممد غنيم، ماجدة أبو زنط، مرجع سابق، ص 1
  .28: خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص 2

  :األهداف االيكولوجية

  وحدة النظام االيكولوجي. 1

  النظام البيئيقدرة تحمل . 2

  التنوع البيولوجي. 3

  القضايا العالمية. 4

 

  :األهداف االجتماعية

  التمكين. 5

  المشاركة. 6

  الحراك االجتماعي. 7

  التماسك االجتماعي. 8

  الهوية الثقافية. 9

 التطوير. 10

  :األهداف االقتصادية
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  المساواة. 12
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  72: ،ص�2000اء شاهني، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر، الطبعة األوىل،: ، ترمجةمبادئ التنمية المستدامةدوجالس موسشيت،. ف :المصدر

  

وعلى الرغم من أن هذه األهداف أو الغايات رمبا يكون بينها تناقض واختالف إال أ�ا من املمكن أن تتعايش وتتجانس فالتنمية    

فهي . إجياد التوازن بني االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، مما يسمح بالعيش الكرمي لنا ولألجيال القادمةإىل املستدامة �دف 

املنهج الشامل وطويل املدى يف تطوير وحتقيق جمتمعات سليمة تتعامل مع النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية دون تعتمد على 

نا استنزاف للموارد الطبيعية األساسية، فالتنمية املستدامة تشجع على محاية وتعزيز ما منتلكه من مصادر عرب التغري املنظم آلليات تطوير 

، فالدول حباجة إىل أن تليب احتياجا�ا األساسية من فرص عمل وغذاء وطاقة ومياه وإذا كنا نفكر بذلك "لوجياللتكنو "واستخدامنا 

را بطريقة مستدمية البد من حتديد مستويات من النمو السكاين وهذا املنهج يكفل احملافظة على منو اقتصادي وحيقق للدول النامية منوا وتطو 

  .تقدمةمبساواة وعدالة مع الدول امل

، من املقرر بلوغ كل من هذه األهداف 1990مع حتديد نقاط البدء يف عام :  األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية اجلديدةوفيما يأيت  

2010حبلول عام 
1:  

بنسبة ليوم العمل على ختفيض عدد األشخاص الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد يف ا :القضاء على الفقر المدقع والجوع-1

  :النصف حسب التوقيت التايل

  .إنقاص نسبة من يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم إىل النصف 2010إىل  1995بني  -

  .إنقاص نسبة من يعانون من اجلوع إىل النصف 2010إىل  1995بني  -

املقرر  إكمالعلى  2015حبلول كون األطفال الصبيان والبنات يف كل مكان قادرين ضمان  : تحقيق التعليم االبتدائي الشامل-2

  .التعليمي للمدارس االبتدائية

إزالة الفوارق بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي، واملفضل حدوث : تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء من أسباب القوة-3

  .2015ويف مجيع مستويات التعليم خالل فرتة ال تتجاوز العام  2005ذلك حبلول عام 

  .2015و 1990ختفيض معدل وفيات األطفال دون اخلامسة بنسبة الثلثني بني عامي : تخفيض نسبة وفيات األطفال-4

  .ختفيض معدل وفيات األمهات بنسبة ثالثة أرباع 2015و 1990بني عامي : تحسين صحة األمهات-5

 "االيدز"ي النتشار فريوس نقص املناعة �ائوقف  2015عام  : مكافحة فيروس ومرض االيدز والمالريا، واألمراض األخرى-6

  .وقف �ائي ملدى حدوث املالريا وأمراض أخرىو 

                                                           
ناشرون واليونسكو واألكادميية العربية  EOLSSاملوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، : بريوت السكان والموارد والبيئة والتنمية، التطور التاريخي،حممد حممود اإلمام،  1

  .367: ، ص2006للعلوم، الطبعة األوىل، 
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  :البيئة االستدامةضمان -7

  .الجتاه يف خسارة املوارد البيئية مث حتويله للعكسا وقفدمج مبادئ التنمية املستدامة يف سياسات البلد وبراجمه، و  -

  .2015 النصف سنة إىلاحملرومني من مياه الشرب املأمونة والصرف األساسي  إنقاص -

  .2020إدخال حتسينات هامة على حياة ماال يقل عن مائة مليون شخص من سكان األحياء الفقرية حبلول  -

  :ألسواق وذلك من خالللالعمل على زيادة املساعدات اإلمنائية الرمسية، وزيادة فرص الوصول : إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية-8

  ؛)ض الفقرزام باحلكم الصاحل والتنمية وخفيشمل االلتو .غري متييزيجتاري ومايل منفتح، متوقع السلوك، ر لنظام يمزيد من التطو  -

صادرا�ا من الرسوم واحلصص وختفيف الديون الثنائية الرمسية أو إلغاؤها، وتقدمي إعفاء (للدول اقل منوا معاجلة االحتياجات اخلاصة  -

  ؛)مساعدات أكثر سخاء للبلدان امللتزمة خبفض الفقر

  اجلزيرية الصغرية النامية؛و معاجلة احلاجات اخلاصة للدول احلبيسة  -

ن قابلة للتحمل على املدى إجراءات قطرية ودولية جلعل الديو ب والقيامالتعامل على حنو شامل مع مشكالت ديون البلدان النامية  -

  الطويل؛

  بالتعاون مع الدول النامية؛ للشباب،واملنتج تطوير اسرتاتيجيات إلتاحة العمل الالئق  -

  يات املعلومات واالتصاالت متوفرة؛التعاون مع القطاع اخلاص، جعل فوائد التقنيات اجلديدة وخباصة تقن -

  .احلصول على عقاقري جوهرية يف الدول النامية بأسعار ميكن حتملها، بالتعاون مع شركات األدويةتأمني فرص  -

 

  

  

  

  مبادئ التنمية المستدامة: المطلب الثاني

تستمد التنمية املستدامة قو�ا من العالقة التكاملية بني النمو والرتشيد يف استغالل املوارد، واحملافظة على البيئة، من خالل   

التنسيق الفعال ضمن برنامج معني يعتمد محاية البيئة، واملوارد، واحتياجات ا�تمع معا، بشرط عدم استنزاف املوارد واحملافظة على 

  :استمراريتها لكي حتقق املبادئ التالية

  تنفيذ خطط التنمية المستديمة و  استخدام أسلوب النظم في إعداد:الفرع األول

ذلك من و تنفيذ خطط التنمية املستدامة، و شرطا أساسيا إلعداد  Systems approachظومات يعد أسلوب النظم أو املن  

إن أي تغري يطرأ و ، فرعي صغري من النظام الكوين ككل البشري ما هي إال نظامو منطلق أن البيئة اإلنسانية ألي جمتمع بشقيها الطبيعي 

من مث و  .حمتويات النظم الفرعية األخرىيؤثر تأثريا مباشرا يف عناصر و و على حمتوى وعناصر أي نظام فرعي مهما كان حجمه ينعكس  
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أحجامها و النظام الكلي لألرض، لذلك تعمل التنمية املستدامة من خالل هذا األسلوب على ضمان حتقيق توازن النظم الفرعية برتبها 

  .1بشكل يفضي يف النهاية إىل ضمان توازن بيئة األرض عامةو املختلفة، 

افظة على ملستدامة هو أسلوب متكامل يهدف إىل احملتنفيذ خطط التنمية او ميكن القول إن استخدام أسلوب النظم يف إعداد و   

دون أن يتقدم أي جانب على حساب اجلوانب و حياة ا�تمعات من خالل االهتمام جبميع جوانبها االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

دي إىل سرعة تدفق املياه األحراش مثال يؤ و ، فاملشاكل البيئية  ترتبط إحداها باألخرى فاجتثاث الغابات األخرى أو يؤثر فيها بشكل سليب

بالذات و املسطحات املائية و املطر احلمضي إىل تدمري الغابات و تعريها، ويؤدي التلوث و هذا بدوره يزيد من اجنراف الرتبة و ، السطحية

ة مرتبطة بأمناط التنمية االقتصادية، فالسياسات الزراعية املطبقة يف كثري من دول العامل هي ، من جانب آخر فإن مشكالت البيئاملغلقة

  .هكذاو اجتثاث الغابات و الرئيس عن تدهور الرتبة و املسؤول املباشر 

  المشاركة الشعبية : الفرع الثاني

التنمية املستدمية عبارة عن ميثاق يقر مبشاركة مجيع اجلهات ذات العالقة يف اختاذ قرارات مجاعية من خالل احلوار، خصوصا يف   

جمال ختطيط التنمية املستدمية ووضع السياسات وتنفيذها، فالتنمية املستدمية تبدأ يف املستوى املكاين احمللي، أي مستوى التجمعات 

يتطلب حتقيقها بشكل فاعل توفري  Development from belowوهذا أ�ا تنمية من أسفل . نت مدنا أم قرىالسكانية سواء أكا

السكان بشكل عام من املشاركة يف خطوات إعداد و األهلية و شكل مناسب من أشكال الالمركزية اليت متكن اهليئات الرمسية والشعبية 

تبدأ من املستوى املكاين احمللي فاإلقليمي  –من التنمية املستدمية تنمية من أسفل لعل األسباب اليت جعلت و . تنفيذ ومتابعة خططهاو 

القروية اليت تصدر يوميا عشرات القرارات اليت ختدم حاجات ومات احمللية وا�الس البلدية و تكمن يف الدور املتعاظم للحك-فالوطين

  :2يةتلخيص هذا الدور يف النقاط اآلت كنميو تعمل على تشكيله وفق منط معني، و وأولويات ا�تمع احمللي 

حتسني و تستطيع احلكومات أو ا�الس احمللية احلد من ارتفاع درجة حرارة األرض، من خالل إجياد أمناط فعالة الستخدامات األرض  -

ستكون النتيجة احلد من مشكالت التلوث واالزدحام و ، وتطوير برامج خاصة برتشيد استهالك الطاقة، "الرتانزيت"ونظم املواصالت 

اعد على حتسني نوعية حياة اخنفاضا يف النفقات املرصودة هلذه الغابات، ومن مث زيادة قدرة اهليئات احمللية االستثمارية مما يسو املروري، 

  السكان؛

جارية والصناعية، وحىت وقت قريب كانت هذه اهليئات تقوم التو معاجلة النفايات البيئية و ا�الس احمللية مسؤولة عن إدارة و احلكومات  -

يف الوقت احلاضر اختلف الوضع حيث أصبحت اهليئات احمللية معنية بتطوير و  ،حبرق النفايات أو بإلقائها يف احمليط واأل�ار، أو تصديرها

يقع ضمن اختصاصات اهليئات احمللية أيضا و منها، إعادة تصنيع كميات كبرية و برامج التدوير : برامج خاصة لتقليل كمية النفايات مثل 

كذلك ترشيد استخدام املوارد، و إجياد أسواق للبضائع اليت يتم تصنيعها من النفايات ، مثل هذه الربامج ستعمل على إجياد بيئة نظيفة 

ديدة إىل جانب فوائدها لعمل اجلبالتايل حتسني نوعية حياة السكان خاصة أن برامج ومشاريع تدوير النفايات توفر مئات من فرص او 

  البيئية؛

املسؤول عن تدهور طبقة  chlorofluoro carbons"كلورفلور الكاربون"يقع ضمن مسؤوليات اهليئات احمللية أيضا احلد من انبعاث  -

البضائع اليت حتوي على هذه املادة، أو منع استهالك مثل هذه املواد يع السكان على استخدام املوارد و ذلك من خالل عدم تشجو األوزون 

  ة الصحية؛هذا بدوره سيساعد يف حتسني مستويات الصحة العامة للسكان وحيول دون تنامي تكلفة العنايو والبضائع، 

                                                           
  .132: مجال حالوة، علي صاحل، مرجع سابق، ص 1
  . 31،32،33: ص.عثمان حممد غنيم، ماجدة أبو زنط، مرجع سابق، ص 2
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على تقصري مسافة رحلة العمل اهليئات احمللية معنية بتخفيض استهالك مشتقات النفط من خالل إجياد أمناط استخدام أرض تعمل  -

إنشاء شبكات من طرق و االستثمار يف نظم املواصالت لعام و كذلك من خالل تشجيع السكان على استخدام وسائط النقل او اليومية، 

  أيضا من تلوث اهلواء؛و هذا بدوره سيعمل على حتقيق االزدهار احمللي من خالل تقليل كلفة التنقل للسكان و .  النقل الفعالة

  املرأة والطفل؛و احرتام حقوق اإلنسان و جيب العمل بالدميقراطية  -

  تتجاوز معدالت جتددها يف الطبيعة؛ معدالت استغالل املوارد جيب أن ال -

  .إعادة متثيلهاو ال تزيد عن معدالت القدرة البيئية على التخلص منها عن نشاطات اإلنسان جيب أن  النفايات النامجةو امللوثات  -

  لطبيعية جيب استغالهلا بعقالنية؛املوارد ا -

  املتجددة إىل املوارد املتجددة؛ التحول من استخدام املوارد غري -

  ؛استخدام املوارد احمللية املتاحة بدل جلب املوارد من مناطق بعيدة -

  نتيجة االستهالك؛بضائع اليت تنفذ تصنيعها من جديد بدل الو إنتاج البضائع اليت ميكن أن يعاد تدويرها  -

  .طبقياو التنمية مكانيا و املساواة يف توزيع عوائد النمو  -

فلسفة تقوم على التفكري بطريقة مشولية تكاملية من خالل و يتبني مما سبق أن التنمية املستدمية �ج حياة، وأسلوب معيشة،   

عمليات تغذية راجعة يف التعامل و ا يرتتب عليها من نتائج تفاعالت ومو الفرعية، وما يربطها من عالقات و استخدام أسلوب النظم الكلية 

مل يؤد إىل حتقيق أهداف التنمية يف كثري من و ن وضع حل لكل مشكلة على انفراد غري كاف، شكالت ا�تمعات اإلنسانية، ذلك أمع م

إن تطبيق فلسفة التنمية املستدمية يعين أننا مطالبون بوصفنا .ا�تمعات يف ظل مفاهيم التنمية املختلفة كما حدث يف عقود التنمية املاضية

حتقيق منو و احملافظة على البيئة : اجتاهات رئيسة هي ثالثةالسري يف و صناع قرار بتغيري طرق تعاملنا مع األشياء يف بيئاتنا احمللية، و سكانا 

عقالين سيقودنا إىل حتسني مستويات و متوازن و ت بشكل متواز إن السري يف هذه االجتاها. حتقيق العدالة االجتماعيةو اقتصادي معقول، 

  .لألجيال القادمةو ضمان حياة جيدة لنا و معيشتنا 

  

  

  

  أبعاد التنمية المستدامة:المطلب الثالث

تنمية  تعتمد التنمية املستدامة على أبعاد كثرية ومتعددة تستخدم نظم اإلدارة احلديثة للموارد للحفاظ على البيئة، وذلك لتحقيق  

، وتتلخص أبعاد التنمية املستدامة يف مخسة أبعاد متداخلة لبشرية وحتقيق املنفعة العامةاقتصادية واجتماعية تعمل على إرضاء االحتياجات ا

  :وهي كاآليت،1ومتفاعلة 

  األبعاد االقتصادية:الفرع األول

مفهوم البيئة االقتصادية وذلك من خالل اهليكل االقتصادي إن االستدامة االقتصادية ال تتم إال من خالل الرتكيز أساسا على   

العام للدولة ومنط توزيع الثروة االقتصادية، والتحوالت االقتصادية ومنط السوق واملالية العامة للدولة ومدى سالمتها، وكذلك معدالت 

                                                           
  .194،195: ص.، ص2011دار اجلامعة اجلديدة،: ، اإلسكندريةالتنمية المستديمة في ظل تحديات الواقع من منظور إسالميعبد العزيز قاسم حمارب،  1
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األجيال، يتطلب ضمان أال يقل تدفق االستهالك فالتفكري يف االستدامة والرفاهية بني . التوظيف بالنسبة للسكان ومستويات معيشتهم

  .1مع مرور الوقت، ذلك يتوقف على التغيري يف رصيد األصول أو الثروة مع مرور الوقت

والنظام املستدام اقتصاديا هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع واخلدمات بشكل مستمر وأن حيافظ على مستوى معني قابل   

تتعدد و ، 2االقتصادي ما بني الناتج العام والدين، وأن مينع حدوث اختالالت اجتماعية ناجتة عن السياسات االقتصاديةلإلدارة من التوازن 

  :ةة عناصر نذكرها يف العناصر اآلتياألبعاد االقتصادية إىل عد

  الك الفردي من الموارد الطبيعيةحصة االسته:أوال

بالنسبة لألبعاد االقتصادية للتنمية املستدامة نالحظ أن سكان البلدان الصناعية يستغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من   

فحم املوارد الطبيعية يف العامل، أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية، ومن ذلك مثال أن استهالك الطاقة النامجة عن النفط والغاز وال

أعلى مرات يف املتوسط  OCDEمرة وهو يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الـ  33ت املتحدة أعلى منه يف اهلند بـ هو يف الواليا

  .3منه يف البلدان النامية جمتمعة

  إيقاف تبديد الموارد الطبيعية: ثانيا

يف إجراء ختفيضات متواصلة من مستويات االستهالك املبددة للطاقة واملوارد  ةتتلخص التنمية املستدامة بالنسبة للبلدان الغني  

الطبيعية، وذلك عرب حتسني مستوى الكفاءة وإحداث تغيري جذري يف أسلوب احلياة، وال بد يف هذه العملية من التأكد من عدم تصدير 

غيري أمناط االستهالك اليت �دد التنوع البيولوجي يف البلدان األخرى دون الضغوط البيئية إىل البلدان النامية، وتعين التنمية املستدامة أيضا ت

  .4ضرورة، كاستهالك الدول املتقدمة للمنتجات احليوانية املهددة باالنقراض

من أجل رفع مستوى املعيشة للسكان األكثر فقرا يف اجلنوب، و ، لدول الفقرية تعين توظيف املواردإن التنمية املستدامة يف ا  

إيقاف تبديد املوارد الطبيعية، فالتنمية املستدامة بالنسبة للدول الغنية تتلخص يف إجراء ختفيضات متواصلة من مستويات االستهالك و 

إحداث تغيري جذري يف أسلوب احلياة، والبد يف العملية من و ذلك عرب حتسني مستوى االستغالل الكفء و املوارد الطبيعية و املبددة للطاقة 

تعين التنمية املستدامة أيضا تغيري أمناط االستهالك اليت �دد التنوع البيولوجي و التأكد من عدم تصدير الضغوط البيئية إىل الدول النامية 

  .يف الدول األخرى

  مسؤولية الدول المتقدمة عن التلوث وعن معالجته :ثالثا

قع على الدول الصناعية مسؤولية خاصة يف قيادة التنمية املستدامة، ألن استهالكها املرتاكم يف املاضي من املوارد الطبيعية مثل ت  

يضاف إىل هذا أن البلدان الغنية لديها املوارد املالية والتقنية والبشرية الكفيلة بأن تضطلع . احملروقات كان كبريا بدرجة غري متناسبة

يف استخدام تكنولوجيات أنظف وتستخدم املوارد بكثافة أقل، ويف القيام بتحويل اقتصاديا�ا حنو محاية النظم الطبيعية والعمل  بالصدارة

، ويف �يئة أسباب ترمي إىل حتقيق نوع من املساواة للوصول إىل اية النظم الطبيعية والعمل معهامعها، ويف القيام بتحويل اقتصاديا�ا حنو مح

                                                           
  .80: رجع سابق، صقادري حممد الطاهر، م1
  .189: باتر حممد علي وردم، مرجع سابق، ص 2
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والصدارة تعين أيضا توفري املوارد التقنية واملالية لتعزيز التنمية املستدامة يف البلدان . االقتصادية واخلدمات االجتماعية داخل جمتمعا�االفرص 

  .1األخرى

  تقليص تبعية البلدان النامية :رابعا

والتحكم يف األسواق العاملية حيث تقوم خبفض يف ظل العوملة واالنفتاح الدويل تستغل الدول الغنية قدر�ا االقتصادية الفائقة   

استهالك املوارد الطبيعية ويف نفس الوقت حيدث اخنفاض يف منو صادرات هذه املنتجات من البلدان النامية مما حيرم هذه البلدان من 

د على الذات لتنمية القدرات إيرادات حتتاج إليها، ومما يساعد على تعويض هذه اخلسائر، االنطالق من منط تنموي يقوم على االعتما

مة يف الذاتية وتأمني االكتفاء الذايت وبالتايل التوسع يف التعاون اإلقليمي، ويف التجارة فيما بني البلدان النامية، وحتقيق استثمارات ضخ

  .2رأس املال البشري، والتوسع يف األخذ بالتكنولوجيات احملسنة

  رةمية المستدامة لدى الدول الفقيالتن:خامسا

وتعين التنمية املستدامة يف البلدان الفقرية تكريس املوارد الطبيعية ألغراض التحسني املستمر يف مستويات املعيشة، ويعترب   

من سكان العامل املعدمني يف الوقت احلايل، وحيقق التخفيف من  %20بالنسبة ألكثر من  احامس االتحسني السريع كقضية أخالقية، أمر 

  .3نعبء الفقر املطلق نتائج عملية هامة بالنسبة للتنمية املستدامة، ألن هناك روابط وثيقة بني الفقر وتدهور البيئة والنمو السريع للسكا

  المساواة في توزيع الموارد: سادسا

واجز منها الفرص غري املتساوية يف احلصول على التعليم واخلدمات االجتماعية واألراضي تواجه جهود التنمية يف العامل عدة ح  

ولذا جيب على البلدان الفقرية والغنية أن تعمال معا للتخفيف من .املوارد الطبيعية األخرى وحرية االختيار وغري ذلك من احلقوق السياسيةو 

  .تنشيط التنمية والنمو االقتصاديعبء الفقر وحتسني مستويات املعيشة مما يؤدي إىل 

  .4تبقى احملاوالت واالجتهادات جارية سعيا الجتثاث الفقر والقضاء على اجلوع، فهما من أصعب املشاكل امللقاة على كاهل البشرية  

  لدخل على المستوى الوطني والدوليالحد من التفاوت في ا :سابعا

التفاوت يف الدخول هو الوسيلة الناجحة للتخفيف من عبء الفقر وحتسني مستويات إن املساواة يف توزيع املوارد واحلد من   

غري أن .5املعيشة يف كل من البلدان الغنية والفقرية، كما أ�ا تساهم يف تنشيط عمليات التنمية والنمو االقتصادي والتنمية املستدامة

اصة يف الدول النامية، يشكل عبئا كبريا ال يتمثل يف إجياد حلول هلذه الفقرية خو التفاوت يف مستوى الدخول املوجود يف الدول الغنية 

  :6املشكلة ولكن يف تنفيذها ومن بني هذه احللول

  ية غري الرمسية وإكسا�ا الشرعية؛تقدمي القروض إىل القطاعات االقتصاد -

  ؛وجود بنوك للفقراء ومساعد�م بقروض بسيطة وميسرة وبدون فائدة -

  التعليم والرعاية الصحية؛سني فرص حت -

عملية التكافل االجتماعي املنظم والذي يعتمد بشكل أساسي على فئات يف ا�تمع ميكنها تشكيل عنصر جذب للصناعات الصغرية  -

  .من خالل املنظمات األهلية
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  تقليص اإلنفاق العسكري: ثامنا

من اإلنفاق على األغراض العسكرية وأمن الدولة إىل اإلنفاق على التنمية املستدامة جيب أن تعين يف مجيع البلدان حتويل األموال   

  .إلسراع بالتنمية بشكل ملحوظلاملكرسة اآلن لألغراض العسكرية  ومن شأن إعادة ختصيص ولو جزء صغري من املوارد. احتياجات التنمية

  بعاد البشرية للتنمية المستدامةاأل:الفرع الثاني

إن البعد االجتماعي يتطلب حتليل البيئة االجتماعية للرتكيز على اهليكل االجتماعي ومستويات التعمري، واملنظومة الصحية   

ولعل مشاكل البطالة والفراغ .وآفاقها، والتنظيمات االجتماعية وكذا نظم التعليم، دون نسيان جانب االستعمال التقين وأثره على ا�تمع

عرفة، والوصول إىل مستوى معيشي الئق، والعيش حياة طويلة وصحية بأمل حياة أكرب، هي من أهم املشاكل على كيفيات اكتساب املو 

ىل النهوض برفاه الناس،  العالقة بني الطبيعة والبشر، وإوالعنصر االجتماعي يشري إىل.التنمية يف البلداناإلطالق اليت تواجه كل عمليات 

الصحية والتعليمية األساسية، والوفاء باحلد األدىن من معايري األمن، واحرتام حقوق اإلنسان، كما  وحتسني سبل احلصول على اخلدمات

ق تنمية يشري إىل تنمية الثقافات املختلفة، والتنوع، والتعددية، واملاركة الفعلية للقواعد الشعبية يف صنع القرار، فهي تنمية �دف إىل حتقي

  .جتماعية بني مجيع فئات ا�تمعا

فالتنمية البشرية املستدامة هي نظرية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية جتعل اإلنسان منطلقها وغايتها، وتتعامل مع األبعاد   

من شروط حتقيق التنمية، فهدف هذه التنمية هو  اوتنظر للطاقات املادية باعتبارها شرط. البشرية واالجتماعية باعتبارها العنصر املهيمن

  .1متكن اإلنسان من التمتع حبياة طويلة وصحية وخالقة خلق بيئة

  تثبيت النمو الديمغرافي: أوال

�تم التنمية املستدامة بالعمل على حتقيق تقدم كبري يف سبيل تثبيت منو السكان، وهو أمر يكتسي أمهية بالغة، ليس ألن النمو   

ن النمو السريع ال استحالة واضحة فقط، بل كذلك ألاحلالية أصبح أمرا مستحياملستمر للسكان لفرتة طويلة ومبعدالت شبيهة باملعدالت 

حيدث ضغوطا حادة على املوارد الطبيعية، وعلى قدرة احلكومات على توفري اخلدمات، كما أن النمو السريع للسكان يف بلد أو منطقة ما 

  .2ل ساكنحيد من التنمية، ويقلص من قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة إلعالة ك

  مكانة الحجم النهائي للسكان: ثانيا

للحجم النهائي الذي يصل إليه السكان يف الكرة األرضية أمهيته أيضا، ألن حدود قدرة األرض على إعالة احلياة البشرية غري   

 11,6عند حوايل  معروفة بدقة، وتوحي اإلسقاطات احلالية، يف ضوء االجتاهات احلاضرة للخصوبة، بأن عدد سكان العامل سيستقر

نسمة، وهو أكثر من ضعف عدد السكان احلاليني، وضغط السكان، حىت باملستويات احلالية، هو عامل متنام من عوامل تدمري 

ي املساحات اخلضراء وتدهور الرتبة واإلفراط يف استغالل احلياة الربية واملوارد الطبيعية األخرى، ألن منو السكان يؤدي �م إىل األراض

  .3ية، أو يتعني عليهم اإلفراط يف استخدام املوارد الطبيعيةاحلد

  أهمية توزيع السكان: ثالثا

                                                           
1Dwight H. Perkins, Steven Radelet et David L. Lindaurer, Economie du développement, Bruxelles : De boeck, 3e 
édition, 2008, p 67. 

  .155،156: ص.نزار عوين اللبدي، مرجع سابق، ص 2
  .5،6: ص.أديب عبد السالم، مرجع سابق، ص3
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فاالجتاهات احلالية حنو توسيع املناطق احلضرية، وال سيما تطور املدن الكبرية هلا عواقب بيئية ضخمة،  إن لتوزيع السكان أمهيته،   

يطة �ا فاملدن تقوم برتكيز النفايات واملوارد امللوثة فتتسبب يف كثري من األحيان يف أوضاع هلا خطور�ا على الناس وتدمر النظم الطبيعية احمل

ستدامة تعين النهوض بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة على إبطاء حركة اهلجرة إىل املدن، وتعين اختاذ تدابري ومن هنا، فان التنمية امل

  .1سياسية خاصة من قبيل اعتماد اإلصالح الزراعي واعتماد تكنولوجيات تؤدي إىل التقليص إىل احلد األدىن من اآلثار البيئية للتحضر

  البشرية استخدام الكامل للموارد: رابعا

تنطوي التنمية املستدامة على استخدام املوارد البشرية استخداما كامال، وذلك بتحسني التعليم واخلدمات الصحية وحماربة اجلوع،       

دامة ومن املهم بصورة خاصة أن تصل اخلدمات األساسية إىل الذين يعيشون يف فقر مطلق أو يف املناطق النائية، ومن هنا فإن التنمية املست

تعلم القراءة والكتابة، وتوفري الرعاية : تعين إعادة توجيه املوارد، أو إعادة ختصيصها لضمان الوفاء أوال باالحتياجات البشرية األساسية مثل

التنوع الثقايف،  حتسني الرفاه االجتماعي، ومحاية-فيما وراء االحتياجات األساسية–والتنمية املستدامة تعين . الصحية األولية، واملياه النظيفة

ليهم واالستثمار يف رأس املال البشري، بتدريب املربني والعاملني يف الرعاية الصحية والفنيني والعلماء وغريهم من املتخصصني الذين تدعو إ

  .2احلاجة الستمرار التنمية

  لصحة والتعليما :خامسا

حلماية صحة البشر وضمان الرعاية الصحية األولية لألغلبية  والتنمية البشرية تسعى إىل فرض معايري للهواء واملياه والضوضاء  

الفقرية، كما تسعى إىل ضمان اإلتاحة الكافية للتعليم للجميع من أجل حياة صحية منتجة فهي ترى أن السكان األصحاء الذين نالوا من 

عني وغريهم من سكان البداية على محاية الغابات التغذية اجليدة ما يكفيهم للعمل أمر يساعد على التنمية االقتصادية، ويساعد املزار 

  .3وموارد الرتبة والتنوع البيولوجي محاية أفضل

  أهمية دور المرأة:سادسا

لدور املرأة أمهية خاصة، ففي كثري من البلدان النامية يقوم النساء واألطفال بالزراعات املعيشية ، والرعي ومجع احلطب ونقل   

�م يف الطبخ، ويعتنون بالبيئة يف املنزلية مباشرة، واملرأة بعبارة أخرى هي املدبر األول للموارد والبيئة يف اطاقاملاء، وهم يستخدمون معظم 

ومع ذلك فكثريا ما تلقى صحتها وتعليمها اإلمهال الصارخ مقارنة بصحة الرجال  - كما أ�ا هي أول من يقدم الرعاية لألطفال  -املنزل

عليما، لديها فرص أكرب يف احلصول على وسائل منع احلمل، كما أن معدالت خصوبتها أقل يف املتوسط، وتعليمهم، واملرأة األكثر ت

  . 4وأطفاهلا أكثر صحة، من شأن االستثمار يف صحة املرأة وتعليمها أن يعود على القابلية لالستدامة مبزايا متعددة

  األسلوب الديمقراطي في الحكم:سابعا

على املستوى السياسي حتتاج إىل مشاركة من متسهم القرارات، يف التخطيط هلذه القرارات وتنفيذها،  مث إن التنمية املستدامة  

لذلك فان اعتماد النمط الدميقراطي يف . وذلك لسبب عملي هو أن جهود التنمية اليت تشرك اجلماعات احمللية، كثريا ما يصيبها اإلخفاق

  .5ية املستدامة يف املستقبلاحلكم يشكل القاعدة األساسية للتنمية البشر 

                                                           
  .122: إبراهيم بظاظو، مرجع سابق، ص1
  .157: نزار عوين اللبدي، مرجع سابق، ص 2
  .82: قادري حممد الطاهر، مرجع سابق، ص3
  .123: ابراهيم بظاظو، مرجع سابق، ص4
  .6: اديب عبد السالم، مرجع سابق، ص5
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  األبعاد البيئية للتنمية المستدامة:الفرع الثالث

، حيث أن هذا Accumulationيعترب البعد البيئي من أهم أبعاد التنمية املستدامة، فمشكل البيئة مشكل تفاقمي أو تراكمي   

ن العلوم والباحثني تطورت معه مفاهيم واالهتمامات بالبيئة، وماملشكل تكون يف فرتة زمنية طويلة تقدر بالقرون، وبتطور التاريخ وتعدد 

  :أهم األبعاد البيئية نذكر ما يأيت

  التربة، الغطاء النباتي والمصايدإتالف :أوال

تاج بالنسبة لألبعاد البيئية نالحظ أن تعرية الرتبة وفقدان إنتاجيتها يؤديان إىل التقليص من غلتها، وخيرجان سنويا من دائرة اإلن  

مساحات كبرية من األراضي الزراعية، كما أن اإلفراط يف استخدام األمسدة ومبيدات احلشرات يؤدي إىل تلويث املياه السطحية واملياه 

و املياه وهناك مصايد كثرية لألمساك يف املياه العذبة أ. اجلوفية، أما الضغوط البشرية واحليوانية، فإ�ا تضر بالغطاء النبايت والغابات أو تدمرها

  .1البحرية جيري استغالهلا فعال مبستويات غري مستدامة، أو أ�ا توشك أن تصبح كذلك

  حماية الموارد الطبيعية: ثانيا

خصصة حتتاج التنمية املستدامة إىل محاية املوارد الطبيعية الالزمة إلنتاج املواد الغذائية ابتداء من محاية الرتبة إىل محاية األراضي امل  

لألشجار، إىل محاية مصايد األمساك مع التوسع يف اإلنتاج لتلبية احتياجات السكان اآلخذين يف التزايد، وهذه األهداف حيتمل تضار�ا، 

  .2ومع ذلك فان الفشل يف صيانة املوارد الطبيعية اليت تعتمد عليها الزراعة كفيل حبدوث نقص يف األغذية يف املستقبل

ة هنا استخدام األراضي القابلة للزراعة وإمدادات املياه استخداما أكثر كفاءة، وكذلك استحداث وتبين تعين التنمية املستدام  

ي ممارسات وتكنولوجيات زراعية حمسنة تزيد الغلة، وهذا حيتاج إىل اجتناب اإلسراف يف استخدام األمسدة الكيميائية واملبيدات حىت ال تؤد

احلياة الربية، وتلوث األغذية البشرية واإلمدادات املائية، وهذا يعين استخدام الري استخداما حذرا، إىل تدهور األ�ر والبحريات، و�دد 

  .وتشبعها باملاء واجتناب متليح أراضي احملاصيل

  ياهصيانة الم: ثالثا

ياه اجلوفية يتم ضخها اإلمدادات املتاحة، كما أن امل ويهدد السحب من األ�ار باستنفاد يف بعض املناطق تقل إمدادات املياه،  

يف   مبعدالت غري مستدامة، كما أن النفايات الصناعية والزراعية والبشرية تلوث املياه السطحية واملياه اجلوفية، و�دد البحريات واملصبات

اه، وهي تعين أيضا كل بلد تقريبا، والتنمية املستدامة تعين صيانة املياه بوضع واحد لالستخدامات املبددة وحتسني كفاءة شبكات املي

اليت تعتمد على هذه  "االيكولوجية"املسحوبات من املياه السطحية على معدل ال حيدث اضطرابا يف النظم  حتسني نوعية املياه وقصر

  .3املياه، وقصر املسحوبات من املياه اجلوفية على معدل جتددها

  تقليص مالجئ األنواع البيولوجية:رابعا

اخنفاضا، مما يقلص من  - وهي األراضي اليت مل تدخل بعد يف االستخدام البشري –تواصل مساحة األراضي القابلة للزراعة   

ستأنسة، وتتعرض املالجئ املتاحة لألنواع احليوانية والنباتية، باستثناء القلة اليت يديرها البشر إدارة مكتفة، أو اليت تستطيع العيش يف البيئة امل

املدارية والنظم االيكولوجية للشعب املرجانية والغابات الساحلية وغريها من األراضي الرطبة وسواها من املالجئ الفريدة األخرى  الغابات

                                                           
  .124: ابراهيم بظاظو، مرجع سابق، ص1
  .7: أديب عبد السالم، مرجع سابق، ص2
  .159: نزار عوين اللبدي، مرجع سابق، ص 3
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 يف التسارع، والتنمية املستدامة يف هذا ا�ال تعين أن يتم صيانة ثراء األرض يف األنواع احليوانية والنباتية آخذلتدمري سريع، كما أن انقراض 

  .1التنوع البيولوجي لألجيال املقبلة، وذلك بإبطاء عمليات االنقراض وتدمري املالجئ والنظم االيكولوجية بدرجة كبرية

  ماية المناخ من االحتباس الحراريح: خامسا

تغيري أمناط سقوط التنمية املستدامة كذلك عدم املخاطرة بإجراء تغيريات كبرية يف البيئة العاملية، بزيادة مستوى سطح البحر، أو   

ويعين ذلك . إحداث تغيري يف الفرص املتاحة لألجيال املقبلة األمطار والغطاء النبايت، أو زيادة األشعة فوق البنفسجية، يكون من شأ�ا

من جراء أفعال احليلولة دون زعزعة استقرار املناخ، أو النظم اجلغرافية الفيزيائية والبيولوجية أو تدمري طبقة األوزون احلامية لألرض 

  . 2اإلنسان

 لتكنولوجية في التنمية المستدامةاألبعاد ا: الفرع الرابع

ولتحقيق التنمية املستدمية فانه البد من التحول من تكنولوجيا تكثيف املواد إىل تكثيف تكنولوجيا املعلومات وهذا يعين التحول   

املال البشري ورأس املال االجتماعي وبالتايل فان التنمية املستدمية ميكن أن من االعتماد على رأس املال اإلنتاجي إىل االعتماد على رأس 

اجي ،البشري حتدث فقط إذا مت اإلنتاج بطرق ووسائل تعمل على صيانة وزيادة خمزون رأس املال بأنواعه اخلمسة النقدي، الطبيعي،اإلنت

مثلة يف اإلنتاج والتوزيع واالستهالك البد أن يضاف إليها عملية رابعة العمليات االقتصادية األساسية الثالث امل نواالجتماعي، وعليه فإ

  :كنولوجية ميكن أن نذكرها وعليه فاألبعاد الت.3هي صيانة املوارد

  وجيات أنظف في المرافق الصناعيةاستعمال تكنول: أوال

البلدان املتقدمة النمو، يتم احلد من تدفق  كثريا ما تؤدي املرافق الصناعية إىل تلويث ما حييط �ا من هواء ومياه وأرض، ويف  

منها ال خيضع للرقابة إىل حد كبري، ومع هذا ان النفايات املتدفقة يف كثري وتنظيف التلوث بنفقات كبرية، أما يف البلدان النامية، ف النفايات

قة تكون نتيجة لتكنولوجيات تفتقر إىل الكفاءة وأمثال هذه النفايات املتدف. فليس التلوث نتيجة ال مفر منها من نتائج النشاط الصناعي

 .أو لعمليات التبديد، وتكون نتيجة أيضا لإلمهال واالفتقار إىل فرض العقوبات االقتصادية

الطبيعية إىل أدىن  هالك الطاقة وغريها من املواردتعين التنمية املستدامة هنا التحول إىل تكنولوجيات أنظف وأكفأ وتقلص من است  

بغي أن يتمثل اهلدف يف عمليات أو نظم تكنولوجية تتسبب يف نفايات أو ملوثات أقل يف املقام األول، وتعيد تدوير النفايات حد، وين

  . 4هاداخليا، وتعمل مع النظم الطبيعية أو تساندها، ويف بعض احلاالت اليت تفي التكنولوجيات التقليدية �ذه املعايري فينبغي احملافظة علي

  جيات المحسنة وبالنصوص القانونيةذ بالتكنولو األخ :ثانيا

التكنولوجيات املستخدمة اآلن يف البلدان النامية كثريا ما تكون أقل كفاءة وأكثر تسببا يف التلوث من التكنولوجيات املتاحة يف   

يف البلدان الصناعية، والتنمية املستدامة تعين اإلسراع باألخذ بالتكنولوجيات احملسنة، وكذلك بالنصوص القانونية اخلاصة بفرض العقوبات 

سواء باالستحداث أو التطويع لتكنولوجيات أنظف وأكفأ تناسب االحتياجات -ال وتطبيقها، ومن شأن التعاون التكنولوجي هذا ا�

مزيد من الذي يهدف إىل سد الفجوة بني البلدان الصناعية والنامية أن يزيد من اإلنتاجية االقتصادية، وأن حيول أيضا دون  -احمللية

                                                           
  .125: ابراهيم بظاظو، مرجع سابق، ص1
  .7: أديب عبد السالم، مرجع سابق، ص2
  .45: عثمان حممد غنيم، ماجد أبو الزنط، مرجع سابق، ص3
  .126: إبراهيم بظاظو، مرجع سابق، ص4
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حىت تنجح هذه اجلهود، فهي حتتاج أيضا إىل استثمارات كبرية يف التعليم والتنمية البشرية، وال سيما يف البلدان ، و التدهور يف نوعية البيئة

  .1تدامةاألشد فقرا، والتعاون التكنولوجي يوضح التفاعل بني األبعاد االقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية يف سبيل حتقيق التنمية املس

  االحتباس الحراريالمحروقات و : ثالثا

كما أن استخدام احملروقات يستدعي اهتماما خاصا ألنه مثال واضح على العمليات الصناعية غري املغلقة، فاحملروقات جيري   

 استخدامها وإحراقها وطرح نفايا�ا داخل البيئة، فتصبح بسبب ذلك مصدرا رئيسيا لتلوث اهلواء يف املناطق العمرانية، ولألمطار احلمضية

  .ليت تصيب مناطق كبرية، واالحتباس احلراري الذي يهدد بتغري املناخا

إذا كانت اآلثار قد جاوز قدرة األرض على امتصاصها، و املستويات احلالية النبعاث الغازات احلرارية من أنشطة البشر تت  

أن  لى أن أمثال هذا االنبعاث ال ميكن لهالعلماء متفقون ع أصبحت خالل العقد األخري من القرن العشرين واضحة املعامل، فان معظم

تسبب يف احرتار عاملي للمناخ، وسيكون للتغيريات اليت ة أو مبستويات متزايدة، دون أن يتستمر إىل ماال �اية سواء باملستويات احلالي

آثار  -جرت التغيريات سريعاوال سيما إذا  -ترتتب عن ذلك يف درجات احلرارة وأمناط سقوط األمطار ومستويات سطح البحر فيمت بعد

  .2مدمرة على النظم االيكولوجية وعلى رفاه الناس ومعاشهم، والسيما بالنسبة ملن يعتمدون اعتمادا مباشرا على النظم الطبيعية

  الحد من انبعاث الغازات: رابعا

زات احلرارية، وذلك عرب احلد بصورة كبرية من ترمي التنمية املستدامة يف هذا ا�ال إىل احلد من املعدل العاملي لزيادة انبعاث الغا  

استخدام احملروقات، وإجياد مصادر أخرى للطاقة إلمداد ا�تمعات الصناعية، وسيكون من املتعني على البلدان الصناعية أن تتخذ 

رارية بكفاءة أكرب، وتوفري اخلطوات األوىل للحد من انبعاث ثاين أكسيد الكربون، واستحداث تكنولوجيات جديدة الستخدام الطاقة احل

امة إمدادات من الطاقة غري احلرارية تكون مأمونة وتكون نفقتها حمتملة، على أنه حىت تتوافر أمثال هذه التكنولوجيات، فالتنمية املستد

  .3ما يستطاع يف مجيع البلدان تعين استخدام احملروقات بأكفإ

  الحيلولة دون تدهور طبقة األوزون:خامسا

التنمية املستدامة تعين أيضا احليلولة دون تدهور طبقة األوزون احلامية لألرض، ومتثل اإلجراءات اليت اختذت ملعاجلة هذه املشكلة   

جاءت للمطالبة بالتخلص تدرجييا من املواد الكيميائية املهددة لألوزون، وتوضح بأن التعاون الدويل  "كيوتو"فاتفاقية : سابقة مشجعة

  .طر البيئة العاملية هو أمر مستطاعملعاجلة خما

حيتاج حتقيق هدف التنمية املستدامة إىل إحراز تقدم متزامن يف أربعة أبعاد على األقل، هي األبعاد االقتصادية، والبشرية والبيئية   

أ�ا تعزيز األهداف يف بعضها والتكنولوجية، وهناك ارتباط وثيق فيما بني هذه األبعاد املختلفة، واإلجراءات اليت تتخذ يف إحداها من ش

األخرى، ومن ذلك مثال أن االستثمار الضخم يف رأس املال البشري ، والسيما فيما بني الفقراء، ويدعم اجلهود الرامية إىل اإلقالل من 

لألراضي واملوارد، واىل  الفقر، واىل اإلسراع يف تثبيت عدد السكان، واىل تضييق الفوارق االقتصادية واىل احليلولة دون مزيد من التدهور

  .السماح بالتنمية العاجلة واستخدام مزيد من التكنولوجيات الناجعة يف مجيع البلدان

واالبتكار التكنولوجي هو يف حد ذاته موضوع حموري متباين اجلوانب، فاالستدامة تتطلب تغيريا تكنولوجيا مستمرا يف البلدان   

ستخدام املوارد من حيث الوحدة الواحدة من الناتج، كما يتطلب تغيريا تكنولوجيا سريعا يف الصناعية للحد من انبعاث الغازات ومن ا

                                                           
  .8: أديب عبد السالم، مرجع سابق، ص1
  .161،162: ص.نزار عوين اللبدي، مرجع سابق، ص 2
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ن اآلخذة بالتصنيع، لتفادي تكرار أخطاء التنمية، وتفادي مضاعفة الضرر البيئي الذي أحدثته البلدان النامية، وال سيما البلداالبلدان 

  .1يف التوفيق بني أهداف التنمية وقيود البيئة الصناعية، والتحسني التكنولوجي هو بدوره أمر هام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مؤشرات التنمية المستدامة وكيفية تمويلها: المبحث السادس

رغم أن الفرق بني النمو والتنمية أن األول كمي ميكن قياسه والثانية نوعية أو كيفية ال تقاس أو باألحرى صعبة القياس، إال أن   

التنمية مبستويات النمو احملققة وكذلك مبقدار نصيب الفرد من الناتج الوطين اخلام احملقق وعلى نفس املنهج الدول مجيعها كانت تقيس 

 سار العامل يف التفكري لقياس التنمية املستدامة من اجل تقييم االجنازات وتصحيح اهلفوات واالستمرار يف التنمية على نسق مستدام حيقق

  .2العدالة بني األجيال

  مؤشرات التنمية المستدامة: األولالمطلب 

البيئية و االجتماعية جمموعة من املؤشرات االقتصادية و يقاس الوضع القائم للتنمية املستدامة يف أي دولة باالعتماد على   

حالة الدول من خالل معايري كمية  ية املستدامة وهي تقيم بشكل رئيسهذه املؤشرات تعكس مدى جناح الدول يف حتقيق التنم. واملؤسسية

مثل هذه املؤشرات من شأ�ا أن تساهم يف إعطاء صورة واضحة عن حالة التنمية  كما أن. تابعة تغريا�ا وتوجها�احسا�ا وميتم 

  .3املستدامة يف الدولة

                                                           
  .129: ابراهيم بظاظو، مرجع سابق، ص1
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: " حيث يعرف املؤشر على أنه وجرت العادة على استخدام املؤشرات لقياس مدى التقدم واالجناز الذي حتقق يف جمال التنمية  

فهي عبارة عن مقياس تركييب أو  indexأداة تصف بصورة موجزة وضع أو حالة معينة، أما املعامالت أو األدلة ومفردها معامل أو دليل 

  .1"معينة لوصف حالة بصورة أكثر مشولية وواقعية إحصائيةجتميعي لعدد من ملؤشرات املختارة اليت توليفها بطريقة 

تطورت أعداد وأنواع هذه املؤشرات واملعامالت اخلاصة بقياس التنمية بشكل مستمر نتيجة تطور مفهوم وحمتوى عملية التنمية   

نفسها، ويالحظ أن معظم املؤشرات املستخدمة يف قياس التنمية تركز على اجلانب االقتصادي بالدرجة األوىل مع اهتمام ضعيف باجلانب 

 .2يةالبيئي واملوارد الطبيع

ن معظم تقارير الدول اليت مت تقدميها لسكرتارية األمم املتحدة حول تنفيذ احلكومات خلطط التنمية املستدامة تركز ويف الواقع فإ  

خيضع ملزاج عظم هذا التقييم نظريا وإنشائيا على تعداد املشاريع اليت مت تنفيذها واالتفاقيات اليت مت توقيعها واملصادقة عليها، وكان م

وهلذا حاولت جلنة . املؤسسة اليت تعد التقرير، وهي دائما مؤسسة حكومية يهمها الرتكيز على االجيابيات وعدم وجود تقييم نقدي حقيقي

ما مل التنمية املستدامة يف األمم املتحدة الوصول إىل مؤشرات معتمدة للتنمية املستدامة، لكنها مل تنتشر على مستوى العامل حىت اآلن، ك

واليت وجدت الكثري . م2005يتم وضع دراسة مقارنة بني الدول يف جمال التنمية املستدامة إال من خالل مؤشرات االستدامة البيئية للعام 

مل ملصلحة املنتدى االقتصادي العاملي متثل أول دراسة مقارنة على مستوى العا "بيل"وكانت الدراسة اليت أعد�ا جامعة . من النقد املنهجي

  .3دولة 182لالستدامة البيئية، حيث مشلت الدراسة 

وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك العديد من االنتقادات حول هذه املؤشرات وأمهها عدم احتساب كلفة التأثريات البيئية للدول   

ئيا على املوارد الطبيعية خارج ، وهذا ما وضع دوال كثرية من املعروف أ�ا ذات تأثريات ملوثة وضارة بيexternalitiesخارج حدودها

ومعظم الدول الغربية يف مراكز متقدمة يف قائمة الدول ذات االستدامة العالية، ويعتمد قياس ،حدودها مثل كندا والواليات املتحدة 

مؤشرا فرعيا وهو يقدم دراسة مقارنة للدول يف مدى جناحها يف حتقيق  68مؤشرا رئيسيا تنقسم بدورها إىل  20االستدامة البيئية على 

التنمية املستدامة وفق أسلوب ومنهجية رقمية دقيقة يشكل ذلك إضافة نوعية ألصحاب القرار يف هذه الدول لتحليل خطوا�م السياسية 

وختتلف مؤشرات ومعامالت قياس التنمية من فرتة زمنية .واالقتصادية والبيئية ومراجعتهم لتحسني أدائهم على صعيد التنمية املستدامة

ة ألخرى كما أ�ا تتحدد وفقا لألهداف املرجوة يف املنطقة نظرا الختالف وتعدد أهداف وأنواع التنمية واختالف األولويات واخلربة املتاح

  .والبيانات املتوفرة

  صنفة إىل أربع فئات وهيمؤشرا م 130يتضمن منشور مؤشرات التنمية املستدامة قائمة بنحو:  

  يةاتمؤسس-بيئية- اجتماعية- اقتصادية

مؤشرا وميكن للبلدان أن ختتار جمموعة مناسبة من هذه املؤشرات، ويقدم جدول أعمال القرن  59ونتيجة لكثر�ا خفضت إىل   

وفيما يأيت جمموعة املؤشرات األساسية ا�معة يف . إرشادات حتقيق التنمية املستدامة يف القرن احلادي والعشرين على املستويات كافة 21

21إطار الفصول ذات الصلة من جدول أعمال القرن 
  : وهذه املؤشرات هي ،4

  المؤشرات االقتصادية :الفرع األول

                                                           
  .161ديب كمال، مرجع سابق، ص  1
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 البنية االقتصادية: أوال

تعكس عادة النشاط الرأمسايل و crowthتسود يف التحليالت االقتصادية الرأمسالية حاليا املؤشرات املتعلقة بالنمو االقتصادي   

ولكن مثل هذه املؤشرات ال تعطي فكرة واضحة عن حقيقة التباين . القوة الشرائية ضمن موازين السوقو معدل الدخل الفردي و 

يتم استخدامها يف عملية  ا النعكس أبدا القيمة املستنزفة للموارد الطبيعية اليتأ�كما مصادر الدخل، أواالقتصادي يف توزيع الثروات 

ن تطوير مؤشرات اقتصادية مستدامة وهلا عالقة مباشرة بالتنمية وتعكس طبيعة تأثري السياسات االقتصادية على املوارد ولذلك فإ.اإلنتاج

كما أن التحديات اليت تضعها التجارة العاملية وزيادة معدالت االستهالك تعطي .لتنمية املستدامة الطبيعية هو يف طليعة أولويات قياس ا

  .االجتماعي الذي تسببه السياسات االقتصادية الرأمسالية و إحساسا بنمو اقتصادي كبري ولكنه يف الواقع خيفي حقيقة التدهور البيئي 

  1لدولة ما هي كالتاليوبالتالي فان أهم مؤشرات البنية االقتصادية:  

  ؛ونسبة استثمار يف معدل الدخل القومي.لدخل القومي للفردمن خالل معدل ا وميكن قياسه:األداء االقتصادي-

  ؛ويقاس بامليزان التجاري مابني السلع واخلدمات:التجارة -

املساعدات التنموية اخلارجية اليت يتم تقدميها  وتقاس عن طريق قيمة الدين مقابل الناتج القومي اإلمجايل وكذلك نسبة:الحالة المالية -

  .عليها مقارنة بالناتج اإلمجايل أو احلصول

  أنماط اإلنتاج واالستهالك :ثانيا

إذ إن العامل الذي نعيش فيه يتميز بسيادة النزعات االستهالكية يف .ة يف التنمية املستدامةهذه هي القضية االقتصادية الرئيسو   

ن ويعلم كل من البيئيني يف العامل أ.اليت تستنزف املوارد الطبيعية سواء يف الشمال أو يف اجلنوبو دول الشمال وأمناط اإلنتاج غري املستدامة 

تغيري جذري يف   ميكن إن تدعم استمرار هذه األمناط اإلنتاجية االستهالكية وانه البد من حدوثالقدرة الطبيعية ملوارد الكرة األرضية ال

وكذلك إن تبقى متوفرة .االستهالك للحفاظ على املوارد وجعلها متاحة أمام سكان العامل احلاليني بشكل متساوسياسات اإلنتاج و 

اليت تسبب يف استنزاف املوارد الطبيعية من خالل و الدول الصناعية املتقدمة  وهذه املسؤولية هي يف األساس مسؤولية.لألجيال القادمة

  .مني االحتياجات األساسية لسكا�اتبقى دول اجلنوب جتاهد يف سبيل تأبينما .اإلنتاج املكثف والعادات االستهالكية املبالغ فيها

 مةأما أهم مؤشرات األنماط اإلنتاجية واالستهالكية في التنمية المستدا:  

  ؛واملقصود باملادة هنا كل املواد اخلام الطبيعية،استخدام املادة يف اإلنتاج وتقاس مبدى كثافة:استهالك المادة-

وكثافة استخدام قة املتجددة من االستهالك السنوي،ونسبة الطافرد، تقاس عن طريق االستهالك السنوي للطاقة لكل  :الطاقةاستخدام -

  الطاقة؛

  ها؛إعادة تدوير و إنتاج النفايات املشعة اخلطرة، و وإنتاج النفايات .واملنزليةوتقاس بكمية إنتاج النفايات الصناعية :النفاياتإنتاج وإدارة -

  )اخل...طائرة مواصالت عامة دراجةخاصة، سيارة (ارن بنوع املواصالت باملسافة اليت يتم قطعها سنويا لكل فرد مق:والمواصالتالنقل -

  س المؤشرات االقتصادية قيا: ثالثا

  لفرد من الناتج المحلي اإلجمالينصيب ا-1

نه ال يقيس التنمية الكلي وحجمه مع أ اإلنتاجيعد هذا املؤشر من مؤشرات القوة الدافعة للنمو االقتصادي حيث يقيس مستوى   

  .ما من عناصر نوعية احلياةصرا مهاملستدامة قياسا كامال فانه ميثل عن

  ثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالياالستنسبة إجمالي -2

                                                           
  .159: عبد الفتاح ناجي، مرجع سابق، صأمحد  1
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حيث يقيس هذا ،اإلمجايلالثابتة لالقتصاد كنسبة مئوية من الناتج احمللي  األصول إىل اإلضافاتعلى  اإلنفاقويقصد �ذا املؤشر   

يف عام %21.9سنة املاضية من  15اخنفاض هذا املؤشر خالل  إىل وتشري اإلحصاءات،اإلنتاج إىلاملؤشر نسبة االستثمار 

 %29.8يف اجلزائر بلغت  أما %31.5إىلوصلت  وتتفاوت النسبة بني الدول العربية ففي قطر.2003عام %20.5إىل1990

  .بسبب األزمة اليت تعيشها البالد  2015سنة  %4.183، واخنفض اىل 1م2003سنة

  مئوية من الناتج المحلي اإلجماليكنسبة   رصيد الحساب الجاري-3

قدر�ا على حتمل الديون، ويرتبط هذا املؤشر مديونية الدول ويساعد يف تقييم  رصيد احلساب اجلاري ودرجةيقيس هذا املؤشر   

ويف هذا الصدد نالحظ أن اجلزائر حققت .بقاعدة املوارد من خالل القدرة على نقل املوارد إىل الصادرات �دف تعزيز القدرة على تسديد

، ويف سنة 2م2003عام %30بينما حقق احلساب اجلاري للبنان عجز قدر13.4%ـاإلمجايل قدر ب فائضا يف احلساب اجلاري للناتج احمللي

  .مليار دوالر 18-سجل امليزان التجاري رصيد سليب قدر بـ  2015

  تج المحلي اإلجماليصافي المساعدة اإلنمائية الرسمية المستلمة كنسبة مئوية من النا-4

يقيس هذا املؤشر مستويات املساعدات ميسرة الشروط اليت �دف إىل النهوض بالتنمية واخلدمات االجتماعية وهو يرد بصورة   

  .اإلمجايلنسبة مئوية من الناتج الوطين 

  :المؤشرات االجتماعية: الفرع الثاني

  :وهي تشمل ما يأيت

  المساواة االجتماعية:أوال

وهي انعكاس ملستويات تطبيق العدالة ومشوهلا عند توزيع املوارد ويف احلصول على فرص لكل فرد .وهي اليت متثل نوعية احلياة املشرتكة العامة

ويف حتقيق العدالة الفرضية لألجيال .من العدالة ومشوهلا عند توزيع املوارد ويف احلصول على فرص لكل فرد من الصحة والتعليم والعمل

  املستقبلية و الية احل

واحلصول على فرص  املشاركةس إىل درجة كبرية نوعية احلياة و إذ تعك،الجتماعية يف التنمية املستدامةحد أهم القضايا ااملساواة أو   

العمل وترتبط املساواة مع درجة العدالة والشمولية يف توزيع املوارد وإتاحة الفرص واختاذ القرارات وتتضمن فرص احلصول على احلياة،

  .ن تكون جماال للمقارنة والتقييم داخل الدولة نفسها وكذلك بني الدول املختلفةواملساواة ميكن أ.لتعليم والعدالةواخلدمات ومنها الصحة وا

النوع االجتماعي متكني العمل وتوزيع الدخل،.مكافحة الفقرومن القضايا اهلامة املرتبطة بتحقيق املساواة االجتماعية تربز قضايا   

املساواة  ا خيصموضوع21وقد عاجلت األجندة .وعدالة الفرص مابني األجيال.األقليات العرقية والدينية الوصول إىل املوارد املالية والطبيعية

زام وبالرغم من الت.ليةتمعات احملالشباب وكذلك ا�و االستهالك واملرأة واألطفال و االجتماعية يف الفصول اخلاصة بالفقر وأمناط اإلنتاج 

فان غالبية هذه الدول مل حتقق جناحا  ،العدالة واملساواة االجتماعية تتضمن مبادئاليت عاهدات املمعظم الدول يف العامل باالتفاقيات و 

                                                           
  .229: قادري حممد الطاهر، مرجع سابق، ص1
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مية املستدامة صعوبة يف وتبقى املساواة االجتماعية من أكثر قضايا التن.حقيقيا يف مواجهة سوء توزيع املوارد ومكافحة الفقر يف جمتمعا�ا

  :1مؤشرا رئيسيا لقياس املساواة االجتماعية ومها اوقد مت اختيار .التحقق

  ؛ونسبة السكان العاطلني عن العمل من السكان يف سن العمل.الذين يعيشون حتت خط الفقر نيويقاس عن طريق نسبة الساكن:الفقر-

 .ر الرجلخالل حساب مقارنة معدالت أجر املرأة مبعدل أجسها من وميكن قيا: المساواة في النوع االجتماعي -

  الفقر البشري: ثانيا

نسبة مئوية من األشخاص الذين  اليبلغون ( حياة طويلة وصحية : البلدان النامية وهي إىلهو مؤشر مركب يشمل ثالثة أبعاد بالنظر   

وحسب ) لذين ال ميكنهم االنتفاع باخلدمات الصحية واملياهنسبة مئوية من األشخاص ا( توافر الوسائل االقتصادية ) سن األربعني

مليار شخص  1.9أكثر من  اىلاخنفض عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع إىل أكثر من النصف، اإلحصائيات فقد اخنفضت 

   .تأخرا يف جهوده ملكافحة الفقر، ولكن رغم هذا التقدم ، ال يزال العامل العريب م2015مليون شخص يف العام  836إىل  1990يف العام 

  عدل البطالةم: ثالثا

املوارد البشرية بل املشكالت التنموية يف املنطقة العربية، وتركز تقارير املنظمات  إحدى أكرب مشكالت إدارةتشكل البطالة   

. 2020مليون فرصة عمل خالل األعوام حىت  100- 80الدولية على حاجة بلدان املنطقة إىل إجياد فرص عمل كافية يقدرها البعض بني 

وهو أمر البد معه من ربط التشغيل خبطط النمو بل جعل تلك اخلطط ومعها برامج دعم القدرة التنافسية لالقتصادات الوطنية �تم 

ويشمل مجيع أفراد القوى  .2ويزيد من هذه األمهية تراجع التشغيل احلكومي وفرص العمل يف القطاع العام. مبوضوع التشغيل اهتماما بالغا

  .العاملة الذين ليسوا موظفني ويتقاضون مرتبات، أو عاملني مستقلني كنسبة مئوية من القوى العاملة

تشرت بدرجات متزايدة خاصة وقد ان %10ن معدالت البطالة ارتفعت وختطت فإ ،شباب ظم سكان الدول العربيةومبا أن مع  

  .3اإلناثبني الداخلني لسوق العمل من خرجيي اجلامعات وبنسبة أكثر بني 

  نوعية الحياة:رابعا 

كنسبة مئوية من جمموع السكان، وكذلك نسبة   األربعنييستخدم لقياس عدد األشخاص الذين ال يتوقع هلم أن يبلغوا سن   

  .ية للتنمية املستدامةسألة أساسمرافق التنظيف الصحي واليت تعد مو نتفاع باملياه املأمونة واخلدمات الصحية السكان الذين ال يتيسر هلم اال

  التعليم: خامسا

لاللتحاق باملدارس  اإلمجايلأميون واملعدل  سنة والذين هم 15تتجاوز أعمارهم  يستخدم التعليم لقياس نسبة األشخاص الذين  

الذين ) سنة 24-18(وقد بلغت نسبة الشباب يف سن الدراسة يف التعليم العايل . الثانوية والذي يبني مستوى املشاركة يف التعليم الثانوي

يف حني  %12بـ  من هذه النسبة تفوق متطلبا�ا يف الدول النامية واملقدرة يف املتوسط %20حوايل  2001لون دراسا�م العليا يف سنة يزاو 

  .من السكان البالغني يف الوطن العريب %39يشكل األميون 

                                                           
ناشرون واليونسكو واألكادميية  EOLSSاملوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، : بريوت ،)مقاربة نظرية وتطبيقية(استراتيجيات التنمية المستدامة حممد مسري مصطفى،  1

  .454: ، ص2006العربية للعلوم، الطبعة األوىل، 
ناشرون واليونسكو واألكادميية العربية  EOLSSاملوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، : بريوتالمؤشرات االقتصادية واالجتماعية للتنمية المستدامة، حممد عدنان وديع،  2

  .503: ، ص2006طبعة األوىل، للعلوم، ال
  .148: أمحد عبد الفتاح ناجي، مرجع سابق، ص 3
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وقد مت الرتكيز على التعليم يف كل فصول . ويعترب التعليم وهو عملية مستمرة طوال العمر متطلبا رئيسيا لتحقيق التنمية املستدامة  

وهناك ارتباط حسايب مباشر ما . ا الناس لتحقيق النجاح يف احلياةهحيث أن التعليم أهم املوارد اليت ميكن أن حيصل علي 21وثيقة األجندة 

ن التعليم يتمحور حول ثالثة أهداف فإ 21ويف وثيقة األجندة . بني مستوى التعليم يف دولة ما ومدى تقدمها االجتماعي واالقتصادي

وقد حققت الكثري من دول العامل جناحا . عية العامةوزيادة فرص التدريب وزيادة التو  ه التعليم حنو التنمية املستدامة،توجي إعادةهي 

م ملموسا يف التعليم ويف تدريب سكا�ا على املعلومات احلديثة، ولكن ال يزال هناك الكثري من اجلهد الذي ينبغي بذله أما مؤشرات التعلي

  :1فهي

  االبتدائي؛ لصف اخلامس من التعليما إىلويقاس بنسبة األطفال الذين يصلون : مستوى التعليم -

  .ويقاس بنسبة الكبار املتعلمني يف ا�تمع: محو األمية -

  .، زيادة فرص التدريب، زيادة يف توعية املواطننيدامةتربط التعليم حباجات التنمية املس: يةدة أهداف التعليم يف النقاط اآلتوحددت األجن

 معدل النمو السكاني : سادسا

يقيس هذا املؤشر معدل النمو السكاين للسنة ويعرب عنه كنسبة مئوية ووفقا لتقديرات األمم املتحدة يقدر متوسط معدل النمو   

كما وعاجلت .يف االرتفاع من املتوقع أن يستمر اجتاه النمو السكاينو  ،% 2.4م بنحو  2003-1995السكاين العريب خالل الفرتة 

  .غريهاو الشباب و الطفولة شؤون املرأة و و االستهالك و اإلنتاج أمناط و دة ضمن هذا املضمار مشكلة الفقر، األجن

مليون نسمة عام )800( إىلحيث ارتفع عدد الفقراء يف العامل يف توزيع املوارد، مستويات جيدة إىلأغلب الدول مل تصل  إن  

وقد وضعت مؤشرات لتحديد معيار الفقر مت مبوجبها  يف ازدياد مستمر، أن هذا العددو .1992مليون نسمة عام )1000( إىل 1980

  .2ترتيب دول العامل الفقري على أساسها 

  الصحة العــــامة :سابعا

البيئية له تأثري يف جناح أو و حيث أن تطور اخلدمات الصحية حتقيق التنمية املستدامة، و عامة هناك ارتباط وثيق بني الصحة ال  

عترب كما وي  حتسني التغذية،و اء على األمراض القضألهداف اخلاصة بالرعاية الصحية و وقد وضعت األجندة ا ،التنمية املستدامةفشل خطط 

، حيث كان نتيجة عدم مراعاة الشروط الصحية سببا لوفاة ماليني األطفال من األمور املهمة ألغراض الصحة، توفري املياه الصاحلة للشرب

ويالحظ ازدياد عدد األفراد الذين يعيشون يف حالة من ا�اعة وسوء .البلهارسيا وغريهاو ة واألمراض كمرض املالريا ىل انتشار األوبئوإ

غذاء صحي ورعاية صحية دقيقة و فاحلصول على مياه شرب نظيفة  التنمية املستدامة،و ا بني الصحة م اوثيق اأن هناك ارتباط إذ. التغذية

 إىلتلوث البيئة احمليطة وغالء املعيشة كل ذلك يؤدي و بالعكس فان الفقر وتزايد �ميش السكان و . هو من أهم مبادئ التنمية املستدامة

  .تدهور األوضاع الصحية وبالتايل فشل حتقيق التنمية املستدامة

وقد . غالء املعيشةو االقتصاد بشكل يوازي تطور السوق و البيئية العامة و الصحية اخلدمات  مل تتطوردول العامل النامية،ويف معظم   

، والسيطرة بعض األهداف اخلاصة بالصحة وأمهها حتقيق احتياجات الرعاية الصحة األولية وخاصة يف املناطق الريفية 21وضعت األجندة 

  .3وتقليص األخطار الصحية النامجة عن التلوث البيئي) كبار السنو مثل األطفال (ومحاية ا�موعات اهلشة على األمراض املعدية، 

                                                           
  .498-492: ص.حممد عدنان وديع، مرجع سابق، ص 1
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  :أما املؤشرات الرئيسية للصحة فهي

  وتقاس باحلاالت الصحية لألطفال؛: حالة التغذية -

 ؛العمر التوقع عند الوالدةو دل وفيات األطفال حتت مخس سنوات،وتقاس مبع: الوفاة -

 مربوطني مبرافق تنقية املياه؛و ويقاس بنسبة السكان الذين حيصلون على مياه شرب صحية : اإلصحاح -

طفال املرافقة الصحية ونسبة التطعيم ضد األمراض املعدية لدى األ إىلتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول و : الرعاية الصحية -

 .ونسبة استخدام موانع احلمل

  السكن : ثامنا

الستيعاب احلاجات  ووضع خطط احلضري للمدن،و لتخطيط العمراين بضرورة توفري السكن الالئق للمواطنني ضمن اويتمثل   

يتوقع تضاعف الرقم و مليون نسمة )500(حبدود  1992ئقة يف عام يعيشون يف أكواخ أو بيوت غري ال ويبلغ عدد األفراد الذين.املتزايدة هلا

  .ة الفرد من األمتار املربعة املبنيةالسكن حبص ويقاس مؤشرات.خالل الفرتات الالحقة

  النمو السكاني : تاسعا

ارتفاع يف معدالت النمو ن حصول أل.ين ومعدالت التنمية املستدامةوذلك بإجياد حالة من التوازن بني مؤشرات النمو السكا  

اقتصادية واجتماعية عديدة يصعب حلها لوجود ينتج عنه خلل يولد مشاكل .كرب من املعدالت احلاصلة يف النمو االقتصاديالسكاين أ

ى وتواجه الدول النامية خطط التنمية املستدامة على استيعاب الزيادة السكانية مما ينعكس ذلك عل.عالقة قوية بينهما تعم بصورة عكسية

  .بالنسبة املئوية لنمو السكانواملؤشر املستخدم للقياس يتمثل ها ومشاكل اجتماعية متعددة،ومشكلة البيئة لدي تفاقم مشكلة الفقر

  األمن :عاشرا

وقد .وحاالت التعدي على حقوق اإلنسان.ايتهم من اجلرمية مبختلف أنواعهاويتمثل يف حتقيق األمن االجتماعي للناس ومح  

التطبيقات العوملة يف  توسعت املفاهيم واملواضيع املرتبطة �ا وأصبحت من األمور ذات األمهية يف ا�تمعات العاملية خصوصا بعد انتشار

  .1ومؤشر القياس املعتمد هو نسبة مرتكيب اجلرائم يف ا�تمعيوع مؤسسات ا�تمع املدين، جانبها السياسي والثقايف وش

  : المؤشرات البيئية :الفرع الثالث

  :2وهي تشمل ما يلي

  الغالف الجوي :أوال

من أهم القضايا البيئية يف هذا اجلانب، وترتبط تأثريات هذه القضايا بشكل  ناخي وثقب األوزون ونوعية اهلواءالتغري امل يعترب  

للفحم  اإلنسانوتعد العوامل الرئيسية وراء مشاكل الغالف اجلوي هي استخدام ،استقراره وتوازن النظام البيئيو صحة اإلنسان  مع مباشر

احلجري ومصادر الطاقة امللوثة وانبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون من املصانع ووسائل النقل والنشاطات البشرية األخرى، وهناك ثالثة 

  :مؤشرات رئيسية تتعلق بالغالف اجلوي وهي

                                                           
  .152: أمحد عبد الفتاح ناجي، مرجع سابق، ص 1
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  حتديد انبعاث ثاين أكسيد الكربون؛ويتم قياسه من خالل  :التغير المناخي مؤشر .1

  ؛ويتم قياسه من خالل استهالك املواد املستنزفة لألوزون: قة األوزونطب مؤشر تدهور .2

  .ويتم قياسها من خالل تركيز ملوثات اهلواء يف اهلواء احمليط يف املناطق احلضرية:نوعية الهواءمؤشر  .3

  األراضي : ثانيا

تتكون فقط من البنية الفيزيائية  فاألرض ال.املستدامةوهذه قضية معقدة وهامة جدا وذات تشعبات كبرية يف عالقتها بالتنمية   

ن طرق وبالتايل فإ.ية اليت تعيش عليها وحىت املياه اليت حتتويها والكائنات احل.وطبوغرافية السطح بل أيضا من املوارد الطبيعية املوجودة فيها

راضي تتطلب قرارات ة وتطبيقها ملبادئها فاستخدامات األووسائل استخدام األراضي هي اليت حتدد بشكل رئيسي مدى التزام الدول بالتنمي

حىت شخصية  أوحملية د تكون قرارات وطنية وإقليمية أو السياسية فقو اقتصادية على درجات متفاوتة من املسؤولية اهلرمية اإلدارية و سياسية 

ن طرق استخدامات األراضي اليت حتدد كيفية التعامل مع املوارد الطبيعية لألرض والتلوث الذي يصيبها وطرق العناية �ا وبالتايل فإ.

على ضرورة استخدام منهج متكامل إلدارة األنظمة البيئية واألراضي يأخذ بعني االعتبار قدرة األراضي على 21وتعتمد وثيقة األجندة .

  . 1التصحر وغريها من أشكال التأثري على املواردو فها وكذلك محاية األراضي من التلوث والتدهور وارد وعدم استنزاعملية التنمية باملتزويد 

  :أما أهم المؤشرات المتعلقة باستخدامات األراضي فهي

  الزراعية؛دام املبيدات واملخصبات واستخ.ويتم قياسها مبساحة األراضي املزروعة مقارنة باملساحة الكلية:الزراعة .1

  ؛وكذلك معدالت قطع الغابات، لألرضويتم قياس مساحة الغابات مقارنة باملساحة الكلية :الغابات .2

  تصحر مقارنة مبساحة األرض الكلية؛ويتم قياسه من خالل حساب نسبة األرض املتأثرة بال:التصحر .3

 .ؤقتةم أوويتم قياسها مبساحة األراضي املستخدمة كمستوطنات بشرية دائمة :رنةالحض .4

  

  البحار والمحيطات والمناطق الساحلية : ثالثا

 أكربمن مساحة الكرة األرضية فان إدارة هذه املناطق الشاسعة بطريقة مستدامة بيئيا هو  %70مبا أن البحار واحمليطات تشغل   

استكشافا من قبل  األقلكما انه من أصعب املهام نظرا لتعقيد األنظمة البيئية للمحيطات وهشاشتها وكو�ا .التحديات اليت تواجه البشرية

  .العلماء

من ثلث سكان الكرة األرضية يعيشون يف املناطق الساحلية بالتايل تتأثر معيشتهم  ن أكثريد من أمهية هذه األنظمة أومما يز   

ام البيئي البحري يشكل عدة وسائل  ن النظخاصة أ. الكائنات اليت تعيش فيهاو بحار حبالة الاالقتصادية واالجتماعية و بيئية هم الوأوضاع

وتواجه احمليطات واألنظمة البحرية العديد من املشاكل البيئية منها التلوث .الساحليةكسب العيش والنشاطات االقتصادية لسكان املناطق 

أما املؤشرات املستخدمة .2عية مياه البحر وغريه من املشاكلوتراجع اإلنتاجية البحرية ملصائد األمساك وتلوث نو . السواحلالصادر عن 

  :للمحيطات واملناطق الساحلية فهي

  .، ونسبة السكان الذين يعيشون يف املناطق الساحليةركيز الطحالب يف املياه الساحليةتمبدى وتقاس :المناطق الساحلية .1

                                                           
  :مأخوذة من املوقع  .م2006 ،مرصد البيئة األردنية ،إعداد باتر حممد علي وردم1

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/159112.01/02/2016  
  ، مأخوذة من املوقعم2006 ،مرصد البيئة األردنية ،إعداد باتر حممد علي وردم2

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/159112.01/02/2016  
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  .التجارية لرئيسيةالسمكية وزن الصيد السنوي ألنواع ويقاس هذا املؤشر ب:مصائد األسماك .2

  المياه العذبة : رابعا

وكذلك فهي من أكثر املوارد الطبيعية تعرضا هي العنصر األكثر أمهية للتنمية،و ،الرئيساملياه هي عصب احلياة  أنالشك   

وخاصة يف منطقة الشرق صعب اجتماعي و نفسها يف وضع اقتصادي  بقلة مصادر املياه وجتد كل الدول اليت تتميز.لالستنزاف والتلوث

  .األوسط وإفريقيا

مقدمة األولويات البيئية واالقتصادية يف العامل، ويتم عادة قياس التنمية وأصبحت القضايا اخلاصة بنوعية وكمية املياه العذبة يف   

وتقاس نوعية املياه برتكيز األكسجني املذاب عضويا ونسبة البكترييا . يسيني مها نوعية وكمية املياهاملستدامة يف جمال املياه العذبة مبؤشرين رئ

 املعوية يف املياه، أما كمية املياه فتقاس من خالل حساب نسبة كمية املياه السطحية واجلوفية اليت يتم ضخها واستنزافها سنويا مقارنة

  .بكمية املياه الكلية

  حيوي التنوع ال:خامسا

التنوع احليوي يعين فقط محاية  أنحيث يعتقد البعض ،املستدامة غري واضحة أحيانا  قة التنوع احليوي بالتنميةقد تكون عال  

ولكن التنوع احليوي يف الواقع من أهم عناصر ، احليوانات والنبتات الربية وإنشاء احملميات وان ذلك يصطدم عادة مع التقدم االقتصادي

مني التنمية املستدامة حيث مت اإلقرار ولكنها أساسية لتأ،وأخالقيا فحسبالتنمية املستدامة إذ ال تعترب محاية التنوع احليوي واجبا بيئيا 

تماد القوى القتصاديات الوطنية على املوارد احليوية فتوسع األوىل أصبح مرتبطا جبودة األخرية ونظرا الع.بالرتابط الوثيق بني التنمية والبيئة

سبيل املثال فان  فعلى.األنواع واألنظمة البيئية فان محاية التنوع احليوي واستخدام املستدام لعناصره يعترب شرطا الستدامة التنميةو والوراثية 

 النباتات إذاوهذه ية ذات خصائص طبية عالجية متميزة، من األدوية اليت يتم تداوهلا يف العامل مصنوعة ومركبة من نباتات بر  %75حوايل 

  :ويتم قياس التنوع احليوي من خالل مؤشرين رئيسني مها.فقد أيضاالعالجية قد ت ان قيمتهما فقدت من الطبيعة فإ

مساحة األنظمة البيئية  حبساب نسبة مساحة املناطق احملمية مقارنة باملساحة الكلية وكذلكيتم قياسها :األنظمة البيئيةمؤشر -1

  .احلساسة

  .يتم قياسها حبساب نسب الكائنات احلية املهددة باالنقراضو :األنواع مؤشر-2

  :1يتتتمثل املؤشرات البيئية يف اآلو 

  :رئيسيتني يرتبط هذا املؤشر بظاهرتنيو : نصيب الفرد من الموارد المائية  -  أ

  املتغريات الدميوغرافية؛و معدل النمو السكاين :األولى -

  .ارتفاع مستويات املعيشة الناجم عن إعادة توزيع الدخول اليت تستهدفها بعض برامج التنمية االقتصادية:الثانيةو  -

  متوسط نصيب الفرد من إجمالي األراضي المزروعة  -  ب

املؤشرات اخنفاضا ملحوظا خالل العشر ت هذه شهدو ن إمجايل األرض املزروعة، يبني هذا املؤشر نصيب الفرد باهلكتار م  

 ويرجع هذا االخنفاض إىل،م2003هكتار للفرد عام%0.23إىل  1995هكتار للفرد يف عام %0.7سنوات األخرية حيث اخنفض من 

  .ارتفاع معدل النمو السكاين

                                                           
، المنظور االقتصادي للتنمية المستدامة التجارة الدولية وأثرها على التنمية "إشارة خاصة للعراق: التنمية المستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية"سحر قدوري الرفاعي،  1

  .26،27: ص.، ص2006أوراق املؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية، اجلمهورية التونسية سبتمرب  المستدامة،
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  كمية األسمدة المستخدمة سنويا : رابعا

أنه بالرغم من ارتفاع استهالك  إىل اإلحصائياتتشري و . يقاس بالكيلو غرام للهكتارو يقيس هذا املؤشر كثافة استخدام األمسدة   

كغ للهكتار عام 16.6على مستوى الوطن العريب من  )كغ لكل هكتار من األراضي الصاحلة للزراعة اليت تشغل باستمرار(األمسدة

  .1كغ105.4البالغ و ثري من املتوسط العاملي قل بك، غري أنه ما زال أ1998

  التصحر:خامسا

قد بلغت نسبة التصحر يف الوطن و . تها إىل املساحة اإلمجالية للبلدنسبو يقيس هذا املؤشر مساحة األراضي املصابة بالتصحر   

  .2اإلمجاليةمن املساحة  %68.1العريب حوايل 

  التغير في مساحة الغابات :سادسا

قد شهد و . يشري هذا املؤشر إىل التغري الذي حيصل مع مرور الوقت يف مساحة الغابات بنسبة مئوية من املساحة اإلمجالية للبلد  

ففي الوقت الذي كانت فيه الغابات تغطي ) -0.88%(حيث كانت نسبة التغري  ،1995-2002هذا املؤشر تدهورا كبريا خالل الفرتة 

هي نسبة متدنية باملقارنة مع املعايري الدولية و ،فقط6.06%أصبحت تشكل  م1995من املساحة اإلمجالية للوطن العريب عام 6.42%حنو 

  .من املساحة اإلمجالية لكل بلد20%اليت حتدد املؤشر بنسبة 

  المؤشرات المؤسسية: الفرع الرابع

  3: تي  تتمثل المؤشرات المؤسسية فيما يأ  

  :نسمة 100لكل خطوط الهاتف الرئيس  :أوال

  .بلد أيسلكية يف درجة تطور االتصاالت السلكية والالمقياس ل أهميعد 

  نسمة100المشتركون في الهاتف النقال لكل :ثانيا

الشبكة  إىلتتيح النفاذ  ليةآواملشرتكني يف خدمة هاتفية متنقلة عمومية ،مستعملي اهلواتف النقالةإىل عدد يشري هذا املؤشر   

  .الرقمية أوالتكنولوجيتني اخللويتني املتماشية  إحدىاهلاتفية التبديلية العمومية القائمة على 

  نسمة 100ب الشخصية لكليالحواس:ثالثا

  .إنتاجيتهلقدرته على اللحاق باالقتصاد العاملي وتعزيز  ة لسكان بلد معني يعد مقياساعدد احلواسيب الشخصية املتاح إن

  .يقيس مدى مشاركة الدول يف عصر املعلومات:نسمة100لكل  االنترنتمستخدمو :رابعا

  تمويل التنمية : المطلب الثاني

لذلك فإن دراسة أدوات التمويل و يف أي مكان، و يعترب التمويل جبميع أنواعه إحدى ركائز االستثمار ألي اقتصاد يف أي زمان   

  .املاليني واملستثمرين على حد سواءو تطويرها مازال يأخذ حيزا كبريا من اهتمام االقتصاديني و 

                                                           
  .199: قادري حممد الطاهر، مرجع سابق، ص 1
  .64: خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص 2
، جامعة حممد خيضر بسكرة، ديسمرب 04جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد - ائرحالة الجز -العمل والبطالة كمؤشرين لقياس التنمية المستدامةدبقة شريف، العايب عبد الرمحان،  3

  103: ، ص2008
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  التمويل: الفرع األول

تكوين رأس املال الثابت �دف زيادة و من أجل إنفاقها على االستثمارات ) السيولة النقدية(يعرف التمويل بأنه توفري األموال   

االجتماعية السري خبطى أسرع، ما دام رفع املستوى املعاشي و بتوفري مصادر التمويل ميكن لعملية التنمية االقتصادية و ،1االستهالكو اإلنتاج 

الركن الذي يعتمد و خدمات، وما دام التمويل هو االستهالك من سلع و الصحي للمواطنني يعتمد أساسا على زيادة حجم اإلنتاج و الثقايف و 

  .هلذا يعترب التمويل عملية إنتاجية بصورة غري مباشرةو ارات بأنواعها املختلفة تنفيذ االستثمو عليه يف قيام 

خمصصات االهتالك و استخدام األرباح غري املوزعة  ومسامهة الدولة أو رأس املال،  عن طريق) اداخلي(التمويل قد يكون ذاتيا و   

دفع فوائد و االقرتاض من البنوك  وأهناك تكون املؤسسة خفضت األرباح احملتجزة بدال من إصدار سندات جديدة و جديدة  أسهم بإصدار

  .2اخل...السندات، أو خارجي عن طريق االقرتاض واالئتمان التجاري واملصريف إصدارحتمل نفقات و 

  مصادر التمويل: الفرع الثاني

املوارد الالزمة لتكوين رؤوس  إىلعقبة تعوق التنمية االقتصادية يف الدول النامية هي افتقارها  أهم أنيرى بعض االقتصاديني   

كم رأس املال   أن آخرون ورأى. لضعف الدخول فإن القدرة على االدخار كذلك منخفضةو االدخار  هاملال حيكم رأسن عرض األموال، أل

جة التعليم وبدأ االقتصاديون الرتكيز على جمموع إنتاجية العامل نتياإلنتاجية، فاءة مدخالت العمليةكو من عناصر إنتاجية أمهية أقل 

  .3احلكم الرشيدو ، التكنولوجيدم التقو وفورات احلجم  وإىل إعادة ختصيص املوارد  باإلضافة اإلنتاجيةزيادة اخلربة و و التدريب و 

عترب املصارف أهم تو  التدفقات األجنبية، وألية احملمتويل عملية تكوين رأس املال يف الدول النامية مرجعها للمدخرات و   

طويلة و لية املتوسطةياحتياجا�ا التمو األفراد على و كما حتصل املؤسسات األعمال باالحتياجات التمويلية،املؤسسات املالية يف تزويد قطاع 

  . منيهيئات التأو البنوك املتخصصة و ل جل عن طريق سوق املااأل

  المحليةمصادر التمويل : أوال

  .اإلجباريإن املصدر األساسي هلذا التمويل هو املدخرات الوطنية واليت تأخذ شكلني أساسيني مها االدخار االختياري واالدخار 

  االدخار االختياري-1

اكتنازه، أو هو ذلك اجلزء من  على السلع واخلدمات وعدم إنفاقهاحلرة عدم  بإرادتهفردي الذي يقرر الفرد لهو ذلك اجلزء من الدخل ا  

خل الذي يقتطعه األفراد طوعيا حتقيقا لرغبا�م ويأخذ شكل حسابات يف املصارف صناديق التوفري، ويتمثل هذا النوع يف مدخرات الد

  :4القطاع احلكومي إليهاالقطاع العائلي وقطاع األعمال يضاف 

لى مقدار اإلنفاق االستهالكي لذلك القطاع، وهو ميثل الفرق بني ما يتوقف حجم تلك املدخرات ع: مدخرات القطاع العائلي 1.1

حيصل عليه ذلك القطاع من دخل وبني ما ينفقه على االستهالك، ويأخذ صورا عديدة كاألرصدة املصرفية وصناديق التوفري واالستثمار 

زارعهم وتطويرها، وقد يتخذ االدخار العائلي صورة املباشر خصوصا يف شراء العقارات أو استثمار مباشر من قبل الفالحني يف توسيع م

مستوى الدخل بطريقة توزيعه، : حجم هذه املدخرات يتوقف على عوامل متعددة من أمههاقدي مثل عقود التأمني على احلياة، و التعا

  .ى الودائع ومعدل التضخممستوى النشاط االقتصادي للدولة، ودرجة منو الوعي االدخاري، وعلى الفرق بني سعر الفائدة النقدي عل

                                                           
  .23: ، ص2002دار الكندي، : األردنالتمويل الدولي، ميثم صاحب عجام، علي حممد سعود، 1
  .359: عبد العزيز قاسم حمارب، مرجع سابق، ص 2
  .217: حممد عبد العزيز عجمية، مرجع سابق، ص 3
  .198، 195: ص.أمحد عارف العساف، حممود حسني الوادي، مرجع سابق، ص  4
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يتوقف حجم هذه املدخرات على حجم النشاط الذي يؤديه هذا القطاع يف تكوين الناتج القومي، وهو : خرات قطاع األعمالمد 2.1

يف العادة يشتمل على قطاع منظم كالشركات واملؤسسات اليت تأخذ املدخرات فيها شكل أرباح غري موزعة وهي تستخدم كاستثمارات 

املالية املتبعة وكيفية ويتوقف حجم هذه املدخرات على السياسات . عات القائمة أو يف إقامة املشروعات املكملةو جديدة يف توسيع املشر 

أما القطاع غري املنظم فيشتمل على حمالت التجزئة والورش . اخل...ساليب التسويقية، السياسة السعرية، حجم التكاليف توزيع األرباح، األ

  .تقدير حجم مدخرا�اامل واملزارع الصغرية واليت يصعب يف العادة واملع

العامة للدولة أكرب من حجم نفقا�ا،  اإليراداتاملتحققة عندما يكون حجم  اإليراداتوهي متثل فائض : المدخرات الحكومية 3.1

به القدرة التمويلية  احلد الذي تسمح إىلالعامة اجلارية  اإليراداتوهذا يعين أن رفع مستوى االدخار احلكومي يتطلب زيادة حجم 

  .لالقتصاد القومي وأن ختفيض بالوقت نفسه النفقات العامة اجلارية مبا ال خيل مبجريات احلياة االقتصادية واالجتماعية

  اإلجبارياالدخار -2

واملشروعات، ويعترب هذا الشكل من االدخار ذا فاعلية من  األفرادمن قبل  إجباريةبصورة هو ذلك اجلزء من الدخل الذي ينتزع   

التحكم يف مقداره باستخدام وسائل السياسة املالية املناسبة، وتعترب الضرائب بصورة املختلفة  إمكانيةتنشيط االقتصاد الوطين من خالل 

شراء سندات حكومية بصورة جربية من خالل سلطة أو يف  اإلنتاجيةمن أهم تلك الوسائل عالوة على األرباح غري املوزعة يف املنشآت 

  .القانون كما أن هذا الشكل من االدخار قد ينشأ عن التضخم

ليها احلكومات يف ل اخلدمات األساسية العامة، وتلجأ إتعترب الضريبة الوسيلة اليت تستخدمها احلكومة املركزية يف متوي: لضرائب 1.2

على متطلبات البنية التحتية كما تتميز بسهولة  اإلنفاق املدخرات الالزمة لعمليات االستثمار أو العادة أل�ا تعد أفضل الوسائل لتوفري

هنا توجه حصيلتها لتمويل املشروعات  والضرائب املقصودة،مة التضخم من أكثر األدوات فاعلية يف مقاو بعضها، كما تعترب ايةفرضها وجب

  .دولةاالستثمارية وليس ملواجهة النفقات العامة لل

  .والتداول اإلنفاقاشرة وتفرض على مباشرة واليت تفرض على الدخول والثروات، وغري مب إىلوتنقسم الضرائب 

وتلجأ تستطيع الضريبة مجعها  الوسائل املالية اليت تستطيع الدولة من خالهلا أن جتمع املدخرات اليت ال إحدىوهي : لقروض العامةا 2.2

لتمويل بعض احلاالت مثل احلروب وظروف الطوارئ وبناء السدود واخلزانات، ولتنشيط احلياة االقتصادية من احلكومات عادة إىل القروض 

  .خالل توظيف القرض يف بعض املشروعات اإلنتاجية

  المصادر الخارجية: ثانيا

احمللية ملواجهة الطلب احمللي تلجأ الدولة إىل املصادر  االدخاراتعندما تعجز املصادر الداخلية لدولة ما عن توفري املستوى املطلوب من 

يتوقف حجم التمويل اخلارجي و األموال اليت يتم احلصول عليها من مصادر خارجية ويتضمن التمويل اخلارجي كافة . 1اخلارجية للتمويل

  .2احتياجات الدولة املالية أي أنه مكمل للتمويل الداخليو على حجم التمويل الداخلي 

حرية انتقال رؤوس األموال من العامل ميكن أن يؤدي إىل سهولة و املنظمة يف كل دول و عتقد أن توافر األسواق املالية املتسعة يو   

خطط  دول الشمال اليت يتوافر لديها رأس املال مببالغ تزيد كثريا عن احتياجا�ا إىل دول اجلنوب اليت تفتقر لرؤوس األموال الالزمة لتمويل

سهولة انتقال رؤوس األموال من الشمال إىل اجلنوب تستطيع أن تساهم يف حتقيق التعادل يف التكلفة ن حرية و ، حيث إقتصاديةلتنمية االا

  .3خماطرهو  بعني االعتبار لظروف االستثماراجلنوب، وهذا طبعا مع األخذ و احلدية الستعمال املوارد املالية بني الشمال 

                                                           
  .304: ، ص1998مكتبة اإلشعاع، طبعة ثانية، : ، اإلسكندريةالتمويل العاممسري حممد عبد العزيز،  1
  .379: ، ص2002الدار اجلامعية اجلديدة، : اإلسكندرية أساسيات التمويل واإلدارة المالية،عبد الغفار حنفي،  2
  .302: ، ص2000ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزء الثاين، : ، اجلزائراألسواق النقدية والماليةمروان عطون،  3
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متسعة بالقدر الكايف لتحقيق السهولة واحلرية املطلوبتني لتحقيق و لكن هذه األسواق املالية إما أ�ا غري متوافرة أو أ�ا غري منظمة   

هذا باإلضافة إىل وجود العديد من املخاطر اليت ميكن أن تكتنف عمليات االستثمار يف بعض . انتقال رؤوس األموال بني خمتلف الدول

  .1إمكانيات االستثمار يف هذه الدولاليت حتد من جماالت و و ية، لنامالدول ا

نلغي حصيلة الصادرات كأهم مصدر من مصادر  وعندما نريد التكلم عن مصادر التمويل اخلارجي ال ميكننا أن ننفي أو اآلن و   

  :ملصادر األخرى واليت ستشرح كما يأيتحيدث مديونية خارجية، هذا باإلضافة إىل ا اأجنبي االتمويل اخلارجي إال أ�ا ال تعد مصدر 

  :حصيلة الصادرات-1

بالتايل إىل زيادة اإلنفاق و حصيلة الصادرات من أهم املصادر اليت تدر أمواال للدولة، حيث تؤدي إىل ارتفاع الدخل القومي  تعد  

بالتايل يتحقق انتعاش االقتصاد و مارا�م اخلدمات مما يشكل حافرا للمستثمرين على زيادة استثو بذلك يزداد الطلب على السلع و العام 

ذلك لعدة أسباب و إال أن العديد من الدول النامية واجه نقصا كبريا يف هذا املصدر .االستخدامو الوطين نتيجة زيادة اإلنتاج والدخول 

  :2نذكر منها

  :يعود ذلك ألسباب عدة منهاو :نخفاض قيمة الصادرات السلعيةا 1.1

  .عدم تنوع املنتجات وقلة العمالة املاهرةو ضعف اإلنتاجية و بسبب قصور الطاقات اإلنتاجية احمللية : ضعف اإلنتاج المحلي -

هذه و أوهلما كون معظم الدول النامية تنجز مشاريع تنموية  ،هذا راجع لسببنيو : زيادة الطلب المحلي على المنتجات المحلية -

بسبب طلب األفراد الكبري على السلع املختلفة مما يؤثر على مقدار املنتجات احمللية املعدة  الثاينو املشاريع تتطلب الكثري من املواد األولية 

 .للتصدير

نظرا العتماد الدول النامية على سلع أساسية أولية يف هيكل قائمة صادرا�ا حيث تشكل : تدهور أسعار السلع األولية المصدرة -

هلذا جند أن صادرات هذه الدول تتعرض الخنفاض مفاجئ القطن و و النفط، النب  لدول مثلتلك السلع عنصرا حيويا القتصاد تلك ا

 .صعود وذلك بسبب األزمات اليت حتدث يف أسواق السلع األساسيةو أ

 تواجه الدول النامية حتديات كثرية يف امليدان التجاري أمهها اإلجراءات احلمائية التجارية اليت: إجراءات الحمائية التجارية الجديدة -

، ومن بني العديد من املنتجات األوليةو اليت أدت إىل عرقلة حماولة توسيع الصادرات من السلع الغذائية و تطبقها عليها الدول الرأمسالية 

القطاعات احمللية األخرى كما اتبعت و دعمهم خاصة يف اإلنتاج الزراعي و اإلجراءات اليت اتبعتها الدول املتقدمة تشجيع املستثمرين احملليني 

 . اإلدارية األخرى هذا ما أثر على حصيلة صادرات الدول الناميةو سياسة احلصص إضافة إىل اإلجراءات اجلمركية 

حتوهلا من إنتاج السلع ذات كثافة يف استخدام السلع األساسية و إن الثورة اليت شهد�ا الدول الرأمسالية : التكنولوجيةو الثورة العلمية  -

  .الطاقة إىل إنتاج السلع ذات كثافة تكنولوجية كاإللكرتونيات واالتصاالت الرتكيبيةو 

عار أقل من هكذا استطاعت الدول الصناعية أن تصدر تلك السلع بأسو  ،ولوجي إىل زيادة اإلنتاجيةلقد أدى التقدم التكنو   

لعل أكرب مثال على ذلك ما حدث ملنطقة جنوب شرق و وهذا كان له أثر يف تراجع حصيلة صادرات الدول النامية . العاملية هلااألسعار 

استمرت و أين اعتقدت تلك الدول أن احتكار هذه املادة تام )من الناتج العاملي %70(آسيا أكرب منطقة إلنتاج املطاط الطبيعي يف العامل 

  .أن تعلم بأن الدول املتقدمة يف إطار البحث عن مصدر آخر إىل أن مت إنتاج املطاط الصناعي وخسرت تلك الدوليف رفع األسعار دون 

                                                           
  .302: مروان عطون، مرجع سابق، ص 1
  .52-47: ص.، ص1999دار جمدالوي، طبعة أوىل، : عمان التمويل الدولي،عرفان تقي احلسين،  2
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وذلك بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها حمليا نظرا لضعف املستوى الفين يف : الدول النامية من السلع المصنعة ارتفاع أسعار صادرات -

 . د األولية اليت تدخل يف اإلنتاج ما يعين اخنفاض امليزة التنافسية فيهااإلنتاج إضافة إىل استرياد معظم املوا

دخول االستثمارات األجنبية، و السياحة والتأمني الصريفة و و لصادرات خدمات النقل تشمل هذه او :ضعف الصادرات غير المنظورة 2.1

  .هما نظرا ملا تدره من نقد أجنيب هلذه الدولفالدول النامية تعاين من ضعف يف هذا النوع من الصادرات واليت تلعب دورا م

قصور حصيلة الصادرات عن تغطية قيمة الواردات و عند قصور حجم املدخرات احمللية عن الوفاء حبجم االستثمارات املطلوبة و   

  .1من مث ال بد من تغطية هذه الفجوة عن طريق املوارد املالية األجنبية اإلضافيةو 

هذه األعباء يف حقيقتها هي مثن و االستعانة باملواد األجنبية ال بد وأن يرتتب عليها أعباء تتحملها الدولة،لكن ال خيفى أن و   

مدى الضغط الذي تزاوله على ميزان املدفوعات للدولة املدينة و اخنفاضها و يدفع ألصحاب هذه املوارد غري أن مدى ارتفاع هذه األعباء أ

ويل اخلارجي إىل ميكن أن تقسم مصادر التمو ، ي كما يتأثر بكيفية استخدام الدولة املدينة هلذه املواردإمنا يتفاوت أشكال التمويل اخلارج

  : ة هيثالث أقسام رئيس

  االستثمارات األجنبية؛ -

  قواعد ميسرة؛و املساعدات اخلارجية تتم وفق لشروط  -

  .وفقا لظروف السوقالتجارية السائدة و القروض اخلارجية قائمة على القواعد واألسس املالية  -

  :االستثمارات األجنبية-2

  .2"استخدام جيري يف اخلارج ملوارد ما ميلكها بلد ما من البلدان:" وميكن تقدمي مفهوم دقيق لالستثمار األجنيب وه  

انتقال رؤوس األموال من اخلارج إىل الدولة املضيفة بغية حتقيق ربح للمستثمر األجنيب مبا " إال  وأي أن االستثمار األجنيب ما ه  

  3"التنمية يف الدولة املضيفة و يكفل زيادة اإلنتاج 

مشروعات  إنشاءاملالك لرؤوس األموال، واملساهم يف و أنه االستثمار القادم من اخلارج ":ميكن أن يعرف االستثمار األجنيب  

إذ ميكن أن ينظر إىل االستثمار األجنيب من جهة أنه ذلك االستثمار . استثمارية يف اقتصاد ما من قبل مؤسسة قائمة يف اقتصاد آخر

من جهة ثانية فهو أداة و . يوفر فرص العملو ، يسمح بتحويل التكنولوجياالتقنية، و و املهارات الفنية و  الذي يعمل على جلب اخلربات

وعليه . إدارة موجوداته حتت مظلة مؤسسات عرفت باملؤسسات املتعددة اجلنسياتو ألنه يقوم بشكل مباشر على تسيري للسيطرة 

  4"فاالستثمار العاملي غري حمدود رؤوس األموال األجنبية حيوي جمموعة معقدة من العمليات املختلفة خيتلف حسبها نوع االستثمار

الدول النامية وذلك لردم فجوة املوارد اليت هلا أصبحت االستثمارات األجنبية مصدرا من مصادر التمويل اخلارجية اليت تلجأ   

ذه االستثمارات نظرا لألمهية اليت تلعبها من زاوية ختفيف حدة مشكلة القروض اخلارجية اليت تعود على تلجأ الدول إىل هو تعاين منها،

  .الدول النامية

  : سم االستثمارات األجنبية إىل شكلني رئيسيني مهاتقو 

                                                           
  .305: مسري حممد عبد العزيز، مرجع سابق، ص 1
  .7: ، ص1982منشورات عويدات، الطبعة الثانية، : ، ترمجة علي مقلد، بريوتاالستثمار الدوليجيل برتان،  2
: ، ص2002صادية، جامعة عني مشس، العدد الثاين، جويلية ، جملة العلوم القانونية واالقتنظرة انتقادية للسياسة التشريعية المصرية في مجال االستثمار ونقل التكنولوجياعمر حلمي،  3

326.  
  .72: ، ص2005، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 08، جملة العلوم اإلنسانية، العدد االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر واقع وآفاقزغيب شهرزاد،  4
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  .1االستثمارات اليت يديرها األجانب بسبب ملكيتهم الكاملة هلا أو لنصيب فيها مما يربر هلم حق اإلدارة: االستثمار األجنبي المباشر-

ول النامية املضيفة السندات احلكومية يف الدو لقروض كقروض املصدرين أو شراء األسهم تتمثل يف او : االستثمار األجنبي غير المباشر -

ومن صور هذه  بدون إشراف مباشر ألصحاب األموال�دف هذه املشروعات إىل حتقيق أقصى األرباح وذلك و . من قبل أجانب

ويتجه هذا املصدر من التمويل إىل الدول اليت لديها أسواق مالية متطورة  ،األسهمو تضم القروض و ، االستثمار باحملفظة اراتاالستثم

  .2أنظمة متحررة لالستثمارو أجهزة وأدوات للوساطة املالية و 

غري املباشر أين ينطوي االستثمار املباشر على اكتساب حق الرقابة على و ميكننا مالحظة االختالف بني االستثمار املباشر   

  .3يوجد حق الرقابة على اهليئة اليت تصدر األصول املستثمر فيها يف االستثمار الغري مباشراملنشآت، بينما ال 

إال أن األعباء النامجة عن استخدام هذا املصدر من مصادر التمويل اخلارجي أي االستثمار األجنيب تتمثل يف حتويالت مالية   

مدفوعات خدمة و اخلرباء األجانب، و الفائدة على رأس املال املستثمر، وحتويل جزء من أجور العاملني و املتمثلة يف األرباح احملولة، و للخارج 

  .4اخلربة الفنيةو تكاليف اإلدارة و الرتاخيص و العالمات التجارية و املتمثلة يف رسوم براءات االخرتاع و نقل التكنولوجيا 

  :األجنبية) المعونات(المساعدات -3

للدولة  ةهي ال تدخل يف نطاق املديونية اخلارجيو تتكون من منح ال ترد و عينية تقدم للدول النامية  هي تدفقات نقدية أو  

  .5وقروض ميسرة واجبة السداد تدخل يف نطاق املديونية اخلارجية

املنح املناسبة لغري األغراض العسكرية سواء كانت و القروض طويلة األجل " وتعرف األمم املتحدة املعونة االقتصادية بأ�ا   

  .6املنح اليت ال تلتزم الدولة املتلقية هلا بالوفاء �او وغالبا ما يطلق هذا املصطلح على املعونات "معونات حكومية أو من اهليئات الدولية 

ن هذه املعونات ، إال أصصها للدولة املستفيدةملاحنة ختاألصل يف أن تكون هذه املعونات األجنبية يف صورة نقدية بعملة الدولة او   

اليت تعاين من نقص شديد يف و خاصة السلع الغذائية اليت متنح للدول املتخلفة و عينية خمتلفة كاملعونات السلعية ميكن أن تأخذ صورا 

الذي أصدره الكوجنرس األمريكي  480هذا النوع من املعونات يقدم بالعملة احمللية للدولة املستفيدة استنادا لقانون رقم و مواردها الغذائية 

بالتايل و ، “The United States Agricultural and Trade Development andAssistance act1954  «:7باسم  1954عام 

  .العامة للدولة  فهو خيرج من نطاق حساب املديونية اخلارجية

  .كما ميكن أن تأخذ املعونات العينية شكل السلع االستثمارية أو املساعدات الفنية أو أسلحة حربية

اليت تقدم للدول النامية اليت تعاين من و اليت تعترب معونة إمنائية رمسية و أما الصورة الثانية للمعونات األجنبية هي القروض امليسرة   

وتقدم هذه القروض بشروط ، 8مواردها املالية خاصة املتأتية من جتار�ا اخلارجية نظرا للمشاكل الكبرية اليت تواجههاعجز أو نقص يف 

% 10لغ مع استخدام سعر خصم يب %25حيث ال يقل عنصر املنحة فيها عن ميسرة، 
1.  

                                                           
  .52: عرفان تقي احلسين، مرجع سابق، ص 1
  . 54: نفس املرجع، ص 2
  .339: ، ص1987دار املريخ، : طه عبد اهللا منصور، حممد عبد الصبور حممد علي، السعودية: ، ترمجةالعالقات االقتصادية الدوليةهدسون ومارك هرندر،  جون 3
  .242،243: ص.، ص1998الدار اجلامعية للطباعة والنشر، : ، بريوتاالقتصاد الدوليزينب حسني عوض اهللا،  4
  .309: ، مرجع سابق، صمسري حممد عبد العزيز 5
  .11: ، ص2001، مركز اخلليج للدراسات اإلسرتاتيجية، 5، سلسلة دراسات اقتصاديةالدور التنموي لصناديق التنمية والتمويل العربيةفتوح هيكل وحسن احلنفي،  6
  .309،310: ص.مسري حممد عبد العزيز، مرجع سابق، ص 7
  .309،310: ص.نفس املرجع، ص 8
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تقدم هذه املعونات إىل الدولة املستفيدة �دف معاونتها على رفع معدالت النمو االقتصادي فيها دون حتديد ملشروعات معينة و   

التعليم أو إىل و مبعىن أن تقوم الدولة املستفيدة بتوجيه هذه املعونات إىل مشروعا�ا اإلمنائية وفقا لألولويات اليت تضعها كالصحة . بذا�ا

من هذه األموال لسداد أعباء خدمة الديون اخلارجية عندما تستحق أو إىل إقامة مشروعات إنتاجية خيصص إنتاجها لسداد توجيه جزء 

  . الديون اخلارجية

، كقطاعات الصناعة تخصيصها لقطاعات معينة دون غريهاومن جهة أخرى قد تقدم هذه املعونات وفقا لشروط اجلهة املاحنة ب  

كما يوجد هناك نوع . يث يتعذر على الدولة املستفيدة استخدام هذه املعونات يف جمال آخر إال باستشارة الدولة املاحنةأو املرافق العامة حب

دمات بتلك اليت تشرتط فيه اجلهة املاحنة على املستفيدة أن تستورد منها سلعا أو خو هي املساعدات املشروطة و آخر من املعونات 

من إمجايل املساعدات اإلمنائية الرمسية املقدمة من جلنة املساعدات  %43غ هذا النوع من املساعدات قد بلو . املساعدات املقدمة هلا

  OECD.2نظمةملاإلمنائية التابعة 

،فعادة ما تطلب الدول املستفيدة هذه املساعدات لدوافع الدول املستفيدةو دول املاحنة ختتلف دوافع هذه املساعدات ما بني الو   

الرفاهية االجتماعية أو ألغراض إنسانية و اقتصادية تتمثل يف استخدام هذه املوارد إلكمال النقص يف املوارد احمللية ولتعزيز التنمية االقتصادية 

  .كتخفيف الفقر واألمراض

حيث  .الذاتيةغراض سياسية أو اقتصادية أو إنسانية حتقق من خالهلا مصاحلها أما الدولة املاحنة فهي تقدم هذه املساعدات أل  

إال أ�ا ال ختلو من أهداف  ،يغلب الدافع السياسي على املعونات األجنبية لكن رغم طغيان اهلدف السياسي على هذه املساعدات

  .3انتشار األوبئةو موجات اجلفاف احلاد و كالزالزل   إنسانية كما حيدث عند تقدمي معونات عاجلة للدول اليت أصيبت بكوارث طبيعية

  :القروض األجنبية-4

يعد االقرتاض اخلارجي أحد الوسائل غري التضخمية اليت ميكن للدولة أن تلجأ إليها لسد جانب من عجز موازنتها العامة   

السلع و مشرتيات السالح و خباصة ذلك اجلزء املتعلق بنفقا�ا بالنقد األجنيب، مثل دفع التعويضات األجنبية وأعباء الديون اخلارجية و 

األشكال األخرى من الثروة اليت و هي تلك املقادير النقدية "القروض التجارية و .4لتنفيذ مشروعات احلكومة والقطاع العام ةاإلنتاجية الالزم

  .5"ا منظمة أو حكومة قطر لقطر آخر ضمن شروط معينة يتفق عليها الطرفانتقدمه

تتجسد هذه االلتزامات يف سداد خدمة جية على الدولة املستفيدة منها و أن القروض اخلارجية متثل التزامات خار وهكذا يتضح   

  .مدفوعات سعر الفائدةو أصل الدين ) أقساط(اليت تتضمن مدفوعاتو الدين 

  مة ستداويل التنمية الممدية لتيلغير التقاألساليب : ثالثا

                                                                                                                                                                                                 
  . 63،64: ص.عرفان تقي احلسين، مرجع سابق، ص 1
  .63: نفس املرجع، ص 2
  .310: مسري حممد عبد العزيز، مرجع سابق، ص 3
  .130: ، ص2000دار املدى للثقافة والنشر، طبعة أوىل، : ، سورياانفجار العجزرمزي زكي،  4
  .315: مسري عبد العزيز، مرجع سابق، ص 5
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 علىصاب أسواق األموال العاملية مما أثر مة خصوصا بعد الزلزال الذي أستداتتعد األساليب الغري التقليدية لتمويل التنمية امل  

غري  التمويل أساليبيتم متويل التنمية املستدمية عن طريق  أنميكن و ، منيشركات التأو البنوك و ورصات طرق التمويل التقليدية عن طريق الب

  :1يةالتقليدية اآلت

السلم، والبيع و املساقاة، واالستصناع، زارعة، و املو املضاربة،و املشاركة، و ،لك الصيغ املراحبةمن تو :اإلسالميةصيغ التمويل -1

 االستثماروصناديق  القرض احلسن،و نتهية بالتمليك،وسندات املقارضة اإلجارة امل ة املتناقصة املنتهية بالتمليك واإلجارة،املشاركو اآلجل،

  :، وميكن شرح كل واحد منها كما يلياإلسالميةاملراجحة و املزايدة االستثمارية و الوقفية،  أسهمو اإلسالمية،

  .2علم العاقدين لرأس املالهي البيع مبثل رأس املال أو مبا قام على البائع وربح درهم لكل عشرة وحنو ذلك مع : المرابحة 1.1

أي مبعىن االشرتاك يف املال ونتاجه أو االشرتاك يف نتاجه دون االشرتاك يف رأس املال، أو االشرتاك يف أجر العمل أو : المشاركة 2.1

  .3فيه جرااالشرتاك فيما يباع ويشرتى دون أن يكون هناك رأس مال هلم يت

صاحب (واملضارب ،الربح بنسب يتفق عليها مسبقا، بني صاحب املال الذي يقدم رأس املالعقد على الشركة يف وهي : المضاربة3.1

  .4الذي يقدم عمله، أما إذا سجلت خسارة فال شيء على املضارب، ويتحمل صاحب املال وحده االخنفاض يف رأس املال) العمل

عقد بني شخصني أو أكثر  :أ�ا، وتعرف على حيث يضم فيها العمل واملال ،من أشكال املضاربة املزارعة شكًال تعد : المزارعة 4.1

بني  عليه ويكون النماء املتحصل، والعمل من طرف آخر ،حبيث تكون هذه األرض من طرف ،الزراعية واستغالهلا األرضعلى استثمار 

  .5وفق أحكام الشرع احلنيف ،الطرفني املتعاقدين وفق نسبة شائعة معلومة يتم االتفاق عليها مسبقا

الشجر من جانب والعمل على الشجر من جانب آخر،  احيث يكون فيه ،فهي شركة زراعية تقوم على استثمار الشجر:المساقاة 5.1

ويسمى العامل مساقي والطرف اآلخر برب الشجر، والشجر يطلق على كل ما يغرس ، والثمرة احلاصلة مشرتكة بينهما بنسبة متفق عليها

وكذلك الشجر غري املثمر كشجر ، وهي الشجر املثمر كالنخل وشجر العنب وغري ذلك من أشجار الفاكهة ،ليبقى يف األرض سنة فأكثر

  .6الصفصاف

هو اتفاق يتعهد مبوجبه أحد األطراف بصناعة عني غري موجودة أصال وفقا للمواصفات اليت يتم حتديدها ويلتزم �ا :االستصناع 6.1

  .7، فهو عقد من عقود البيوعهذا االتفاق، مقابل مبلغ معلوم الثمن وزمن الدفعالصانعبموجب 

وهو بيع آجل ، وهو عقد موصوف يف الذمة بثمن مقبوض يف جملس العقد، على أن يكون املبيع من غري جنس الثمن: بيع السلم 7.1

أو هو بيع معلوم يف الذمة حمصور بالصفة ، املسلم فيه ألجل معنيتسليم املبيع أو فيه  يتقدم فيه رأس املال أو الثمن ويؤخر ، إذبعاجل

  .8أجل معلوم إىلبعني حاضرة أو ما يف حكمها 

                                                           
  .361،362: ص.جع سابق، صعبد العزيز قاسم حمارب، مر  1
  .491: ، ص2010دار الفكر، : دمشق، اجلزء الرابعموسوعة الفقه االسالمي والقضايا المعاصرة وهبة الزحيلي، 2
  .281: ، ص1986، دار املريخ، الرياض، السعودية، فقه المعامالت دراسة مقارنةحممد علي عثمان الفقي، 3
  .115، 114: ، ص ص1998لنبأ، اجلزائر، ، دار االمصارف اإلسالميةمجال لعمارة، 4
جامعة  اإلسالمية، رسالة ماجستري يف االقتصاد اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالميالتطبيقات المعاصرة لعقدي المزارعة والمساقاة في االقتصاد علي حممد علي املومين،  5

  . 52:، ص1993الريموك، أربد، األردن، 
  .120: ، ص2006، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، أساليب االستثمار وآثارها على األسواق الماليةقيصر عبد الكرمي اهلييت، 6
  .265: ، ص2014الدار اجلامعية، الطبعة األوىل، : ، اإلسكندريةاقتصاديات االستثمار والتمويل اإلسالمي في الصيرفة اإلسالميةعبد املطلب عبد احلميد،  7
  260:، ص2013دار اجلامعة اجلديدة،: ، االسكندريةاالقتصاد المصرفيخبابة عبد اهللا، 8
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فهنا ، األجل أي مدة مستقبلية إىلأي أضيف دفع الثمن ، البيع املؤجل هو البيع الذي يكون دفع الثمن فيه مؤجال: البيع اآلجل 8.1

  .1املبيع معجل والثمن مؤجل

) مثن(معلوم من قبل مالكها لطرف آخر مقابل عوض ) عني(واإلجارة هي عقد يتم مبوجبه متليك منفعة معلومة ألصل : اإلجارة 9.1

  . 2معلوم ملدة معلومة

صكوك ملكية برأس مال  بإصدارسندات املقارضة هي أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس مال املضاربة : سندات المقارضة 10.1

ى أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأمساء أصحا�ا باعتبارهم ميلكون حصصا شائعة يف رأس مال املضاربة وما يتحول املضاربة عل

  .3، بنسبة ملكية كل منهم فيه، ويفضل تسمية هذه األداة االستثمارية صكوك املقارضةإليه

يقصد بالقرض احلسن تقدمي و . اإلسالمييقدمها البنك   املنفردة اليتو يعترب القرض احلسن من اخلدمات املميزة : القرض الحسن 11.1

حيث يضمن اآلخذ للقرض احلسن سداده دون حتمل أية أعباء  ،مبلغا حمددا من املال لفرد من األفراد أو ألحد عمالئه اإلسالميالبنك 

  .4بل يكتفي البنك باسرتداد أصل املبلغ فقط ،هذا املبلغ أو بأي زيادة من أي نوع استثمارأو مطالبته بفوائد أو عوائد  ،إضافية

هي مؤسسات مالية حتصل من أعداد كبرية من املستثمرين عن طريق بيعهم األسهم اليت تصدرها، : اإلسالمية صناديق االستثمار 12.1

) أوراق مالية(متخصصة ليتم استثمارات يف موجودات مالية ووضع حصيلة بيع هذه األسهم حتت إدارة ) رأمساهلا املكون من أسهم(

  .5ملصلحة ومنفعة املسامهني فيها الذين هم أنفسهم املستثمرين فيها من صغار أو كبار املدخرين

أوراق ومستندات على شكل  إصداريعتمد على  اإلسالمياألسهم الوقفية أسلوب حديث جدا يف االقتصاد : األسهم الوقفية 13.1

مشروع وقفي، أو مشروع بناء مسجد : يتم حتديد موضوع السهم مثالو  وختتلف تلك األسهم وتلك الدفاتر حسب مبلغ كل سهم  أسهم

تلك األسهم بعد موافقة السلطات املختصة ونشرها وتسويقها للجمهور لكي  إصدارأو مشروع شراء عالجات للمرضى مثال ويتم 

حسب طاقته وحسب قوة إميانه ويقينه يف عطاء اهللا تعاىل ويتم التسويق عرب محالت إعالنية وتروجيية ويف األماكن املكتظة مثال  يشرتيها كل

نوع معاصر  ، وهو يدخل يفشروع حبصيلة ما مجع من مال ونقوداألسواق واحملالت التجارية والبنوك واجلمعيات اخلرية وهكذا، مث إقامة امل

 6. وهو وقف النقود) احلبس(الوقف وحديث جدا من 

طويل املدى، بواسطة  اإلقراضهذه الوسيلة صممت لتوفري آلية لتنظيم الشروط واألوضاع اليت يتم �ا : المزايدة االستثمارية 14.1

  .7قرارات االستثمار اخلاصاالعتبارات املتعلقة بالرحبية االجتماعية يف -اإلمكانبقدر –املؤسسات املالية، وتأخذ هذه الوسيلة يف االعتبار 

  . هي شراء أداة مالية من سوق ما وبيعها يف سوق آخر يكون سعرها فيه أعلى:المراجحة اإلسالمية 15.1

                                                           
  .13: ، ص2003للتنمية، الطبعة الثانية، جدة،  اإلسالميللبحوث والتدريب، البنك  اإلسالمي، املعهد البيع المؤجلعبد الستار أبو غادة، 1

2http://www.arabnak.com .01/06/2018./  
3https://ar.islamway.net/fatwa .01/06/2018.  
4http://www.arabnak.com 03/06/2018.  

ماي  9- 8ة ، مؤمتر االستثمار والتمويل يف فلسطني بني آفاق التنمية والتحديات املعاصرة، املنعقد بكلية التجارة يف اجلامعة اإلسالمية يف الفرت "صناديق االستثمار اإلسالمية"هشام جرب،  5

  .2، ص 2005
6http://www.aqlame.com/article28637.html .05/06/2018.  

  .158،ص 1996املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الطبعة األوىل، : ، القاهرةالقرض كأداة للتمويل في الشريعة اإلسالميةحممد الشحات اجلندي،  7



 األول                                                                          مفاهيم حول التنمية المستدامةالفصل 

 

75 
 

الوسائل الرئيسية لتمكني  إحدىبقدر فاعليتها بقدر ما تصلح و املشاركة الشعبية هي وسيلة يف حد ذا�ا  إن: عيةالمشاركة المجتم-2

  .1من النمو والتقدم ويعد مفهوم املشاركة ا�تمعية كمفهوم أساسي للمجتمع أهدافها�تمع ما أن يكون له دور قيادي يف حركته حنو بلوغ 

ويأخذ كل منهم هو اشرتاك جمموعة من الناس يف إنشاء صندوق هلم ميولونه بقسط حمدد يدفعه كل واحد منهم، : التأمين التكافلي-3

  .2من هذا الصندوق نصيبا معينا إذا أصابه حادث معني

  .الضياعو تخفيض الفاقد -4

  .المساعدات العينية للفقراء-5

  .المساعدات العينية للشركات-6

  .االستهالك إلطالة عمر املوارد الناضبةو لرتشيد اإلنفاق ثقافة التنمية المستدامة -7

  .التمويل الذاتي للشركات-8

  الغاز الطبيعي و التمويل بالمشاركة في القطاعات الكبرى مثل قطاع البترول -9

  .غيرها أوبشروط سياسيةغير المقترن و الدولي الخالي من الربا  أوالتمويل باالقتراض المحلي - 10

  .دة الفائدةسندات التنمية المستدامة غير محد- 11

  .تخفيض االحتياجات التمويلية- 12

  .للمواردهو أسلوب لتمويل التنمية أقل استهالكا  المخلفاتإعادة تدوير -13

  .باالستفادة من القيمة االقتصادية للمخلفات األخشابمثل صناعة  إقامة صناعات-14

    .للتنمية اإلسالميمثل البنك  اإلسالميةو التمويل عن طريق بنوك التنمية العربية -15

  .اإلسالميةالشركات القابضة قف و مؤسسة الو و مؤسسة الزكاة  مثل المستديمةللتمويل التنمية  اإلسالميةإحياء دور المؤسسات -16

  .تقليل الفاقدو حتسني اجلودة  أساليب إتباعيتم عن طريق و ،اإلنتاج بال عيوب-17

  مة من خالل التنمية النظيفة تمويل التنمية المستدا: رابعا

ذلك بسبب زيادة نسبة ثاين و الفضاء اخلارجي  إىلبدال من أن تتبدد احلرارة  األرضيحيدث االحتباس احلراري يف غالف اجلو   

مشتقاته و الفحم و هذه الغازات املنبعثة تنتج من حرق الوقود و  معروفة حببسها للحرارة، أخرىغازات و امليثان و خبار املاء و اوكسيد الكربون 

نقص و حدوث جماعات و يسبب االحتباس احلراري ا�يار أنظمة بيئية كاملة و . ن خملفات بعض الصناعات الكميائيةوم األمسدةو النفط 

سيخلو حميط و  أمتار 7ني البشر حيث سريتفع البحر يغلبها يف الدول النامية �دد مالاقتصادية كبرية يرتكز أو ماعية مشكالت اجتو املياه 

حتباس املتقدمة املصدر األنشط النبعاث للغازات املسببة لالمتثل مصانع الدول الصناعية و . 2050القطب الشمايل من الثلج عام 

  .احلراري

                                                           
رسالة ماجستري يف التخطيط " حالة دراسية للجان األحياء السكنية في مدينة نابلس -وتطوير المجتمع المحلي دور المشاركة المجتمعية في تنمية"منال عبد املعطي صاحل قومي،  1

  .27،28: ،ص ص2008احلضري واالقليمي، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،
  .108، ص 2008والوثيقة املالية، جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم، مؤمتر االقتصاد اإلسالمي " رؤية استراتيجية لمواجهة تحديات التأمين التكافلي" أشرف حممد دوابة،  2
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دولة يلزم الدول 160عن اتفاق بني  أسفرو  1997باليابان يف ديسمرب  "كيوتو"كانت والدة آلية النظيفة بعد عقد مؤمتر   

وقدم جمموعة من اآلليات العالجية منها آلية التنمية النظيفة لتخفيض انبعاث  ،الصناعية بتقليل انبعاثا�ا من غازات االحتباس احلراري

  :1هيو الغازات 

بأن تشرتي الدولة ذات االنبعاثات الغازية األكثر ما زاد عن حصتها من الدولة ذات : تجارة االنبعاثات بين البلدان الصناعية ةآلي .1

  .االنبعاثات الغازية األقل

الدول ذات االقتصاديات اليت متر  يقصد باألخريةو :البلدان ذات االقتصاديات االنتقاليةو البرامج المشتركة بين البلدان الصناعية  .2

  .ن يف التمويل ويف حصة االنبعاثاتحيث تشرتك الدولتا نظام اقتصاد السوق، إىلالشرتاكي مبرحلة انتقال من النظام ا

تتوافر يف هذا  أنحد البلدان النامية شرط يل الكامل ملشروع ما ينفذ يف أتقدم دولة متقدمة التمو ف فةالنظيلية التنمية آأما فيما خيص 

بعاثات غازات الدول نوحيسب هذا اخلفض من ا نبعاثات الغاز يف الدول النامية،يسهم يف خفض ا أناملشروع مواصفات معينة أمهها 

أن تكون املشاريع حقيقية طويلة اآلجل و ويشرتط موافقة األطراف املعنية ب بروتوكول كيوتو، مبوج ةا املقرر املتقدمة اليت تزيد عن حصته

    .تتصل باحلد من تغري املناخو قابلة للقياس و 

ارتفاع من الذي حيد الدول املتقدمة  نبعاثات يفختفيض ا أما فيما خيص آلية التمويل من خالل التنمية النظيفة فيتم من خالل  

د انبعاثا�ا على حصتها قلة االنبعاثات الغازية يف الدول النامية كسلعة تشرتيها الدول املتقدمة اليت تزي لذلك جيري التعامل علىالتكلفة، 

وهذه اآللية احد املؤشرات لبيع حصتها يف الدول املتقدمة،  وعلى الدول النامية الرتويج الطلب وفق السوق،و ي ختضع للعرض هو املقررة 

ختفض انبعاثا�ا الغازية ومل يلزم  أناتفاق كيوتو ألزم الدول الصناعية  أنخصوصا  ،البيئةو األساسية للتنمية املستدمية للتوفيق بني االقتصاد 

  .دخول رؤوس األموال إليهاو عمل توافر فرص الو تطوير التكنولوجيا فيها و مما يشجع على االستثمار يف الدول النامية . الدول النامية بذلك

ها إنشاء ما يسمى السلطة ووضع ترتيبات مؤسسة حمددة للدولة العضو من ،2005تنفيذ عام كيوتو حيز ال  "بروتوكول"وقد دخل   

حتصل على  أنتستطيع الدولة النامية و النظيفة مشروع يندرج ضمن آليات التنمية اليت تعطي املوافقة الرمسية للدولة للبدء بأي  ،الوطنية

الطلب و يسمى سوق الكربون خيضع للعرض  ما أوحتصل عليه من شهادات  السوق البيئي لبيع ما إىلالولوج و شهادة ختفيض االنبعاث 

  .2يورو 7 أكسيد الكربون بدال من يورو لكل طن من ثاين 12لكل شهادة ختفض  مثل أن تدفع دولة ما

اجتماعيا و مة اقتصاديا النظيفة الدول النامية على بلوغ مستهدفا�ا للتنمية املستدايساعد التمويل املوجه من خالل التنمية و   

تقليل االعتماد و التخفيف من الفقر، و ،لةتوظيف العماو التنمية الريفية، و لألراضي واستخدام احملسن  املاء األنظف،و اهلواء األنقى، ك  بيئيا،و 

ترك و ، طاقة الرياحو املعتمدة على الطاقة النظيفة املتجددة مثل الطاقة الشمسية  تشجيع االستثمارات اخلضراءو على الوقود األحفوري،

  :3بروتوكول كيوتو لكل دولة نامية مضيفة حتديد أسلو�ا يف تقدمي املشروع وفقا لتنوع معايري التنمية املستدمية التايل

  ؛املساواة يكرسجودة احلياة، وخيفف من الفقر،  حيسن املشروع بأن:معايير اجتماعية -

لوجيا و يوطن التكنو دفوعات، ويسفر عن تأثري اجيايب يف ميزان امل للكيانات احمللية، يوفر املشروع عائدات مالية:معايير اقتصادية -

  اجلديدة؛

                                                           
  . 363: عبد العزيز قاسم حمارب، مرجع سابق، ص 1
  .364: نفس املرجع، ص 2
  . 365،366: ص.عبد العزيز قاسم حمارب، مرجع سابق، ص 3
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خيفف الضغط على و لدفيئة، وتقليل استخدام الوقود األحفوري،وحيفظ املوارد احمللية، بأن يقلص املشروع انبعاثات غازات ا:بيئية معايير -

  .البيئةو يفي بأغراض سياسات الطاقة و ايا البيئية األخرى،املز و يوفر الشروط الصحية و البيئة،
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  :خالصة

نتاج لتطور مفاهيم  إالالتنمية املستدامة ما هي  أن إىلالتنمية املستدامة بصفة خاصة توصلنا بعد دراسة التنمية بصفة عامة و   

  .التنمية بصفة عامة وزيادة وعي الدول والعامل بضرورة احلفاظ على البيئة واستمرار املوارد الطبيعية

من  اإلنتاجبل مراعاة شروط هذا  اإلنتاجالتنمية املستدامة هي منط جديد من التنمية ال تقتصر على املردود االقتصادي وزيادة   

وتراعي ة ملستعملة فيه، وما ختلفه التنمية من انعكاسات على البيئة، والقيمة االجتماعية يف القطاعات التنمويحيث قيمة وكمية املوارد ا

  .رغبا�ا وشهوا�ا إلشباعجمرد دابة تأكل وتسعى  اإلنسانعدالة التوزيع، وترشيد االستهالك، وال تعترب 

نمية االقتصادية، يرى أن إجراءات محاية البيئة تعوق عملية الت رأي نرأيافيما خيص العالقة بني البيئة والتنمية االقتصادية هناك   

  .اآلخر أن إجراءات محاية البيئة تساند عملية التنمية االقتصادية وأنه ليس هناك تعارض بني املفهومني بينما يرى الرأي



 

 

  :الفصل الثاني

االستثمارات الحقيقية وعالقتها بالتنمية 

  المستدامة
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  تمهيد 

احملرك األساسي والديناميكي لعجلة االقتصاد والتنمية يف أي جمتمع ولذا  فان كل دول و  االستثمار مبثابة العامل الرئيس يعترب  

موضوع االستثمار عناية فائقة، وحترص العامل على اختالف أنظمتها السياسية واالقتصادية، وتباين درجة تقدمها االقتصادي وثرائها تويل 

دائما على حتقيق معدالت عالية ومستمرة  من االستثمار، ذلك أن استمرارية االستثمار ومبعدالت متصاعدة هو وحده الكفيل بتحريك 

وزيادة اإلنتاج ،جيةعجلة النمو وحتقيق أهداف ا�تمع وطموحاته االقتصادية واالجتماعية وبالذات فيما يتعلق بتوسيع قاعدته اإلنتا

واإلنتاجية فيه، وبالتايل زيادة مستويات الدخل القومي ومتوسط نصيب الفرد منها وذلك وصوال إىل حتقيق طموحات اإلنسان فردا أو 

دي ولذا فقد حظي االستثمار باهتمام كبري يف الفكر االقتصا. مجاعات يف احلياة حنو األفضل، وحتسني نوعية ومستوى احلياة بشكل عام

ألن الكثري من الدول النامية وجدت  ،إال أن إدارة وتوجيه االستثمارات الوجهة الضرورية خلدمة التنمية االقتصادية تعد األهم. املعاصر

وجماالت مل حتقق مفعوهلا، لذلك جيب حتديد الشروط و�يئة الظروف املالئمة لالستثمار، حىت يكون فعال يف  أنشطةنفسها تستثمر يف 

  :إىلسيقسم هذا الفصل وعليه . تنمية املستدامة املرغوبةخدمة ال

  ماهية االستثمار: المبحث األول

  أدوات االستثمارو أهداف و أمهية : المبحث الثاني

  املناخ االستثماري وحمددات االستثمار :المبحث الثالث

  نظريات االستثمار وأسواقه: المبحث الرابع

  االستثمارالتمويل وقرارات : المبحث الخامس

  العائد واملخاطر على االستثمار وحمفزاته: المبحث السادس

  أمهية ودور االستثمار يف حتقيق التنمية املستدامة: المبحث السابع
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  ماهية االستثمار : األولالمبحث 

العامل، حيث أن توافر املهارات يعد االستثمار من أهم املتغريات االقتصادية اليت تعتمد عليها عملية التنمية يف كافة دول   

 والقدرات الفنية والتنظيمية وغري ذلك من املتغريات الالزمة لعملية التنمية ال يكتمل تأثريها على النشاط االقتصادي إال بتوافر رؤوس

  .األموال الالزمة لتمويل عملية التنمية االقتصادية

  معنى االستثمار  :األول المطلب

صطلحات الشائعة االستعمال من طرف املفكرين واالقتصاديني وغريهم، لذلك كثرت التعاريف خبصوصه كلمة االستثمار من امل  

  .1التضحية، احلرمان، االنتظار: وكلمة االستثمار ترتبط بثالثة مفاهيم اقتصادية تنحصر يف. وتعددت

  تعريف االستثمار في اللغة :الفرع األول

ن السني والتاء تدالن على الطلب وهو مشتق من الثمر الذي إالدال على الطلب، حيث " استثمر"مصدر للفعل : االستثمار يف اللغة

  . 2يطلق يف اللغة على عدة معان

ل مال ويقا ر يقال أمثر الرجل ماله إذا مناه، وكثره،ومن مث مصدر لفعل استثمر يستثمر، وهو مشتق من مثر الرجل إذا متول، وهو  

استثمر، ويقال استثمر ماله أي أمثره، ومثره إذا طلب مثره ومناه وكثره،ومنه قوهلم مثر اهللا مالك تثمريا، وأمثر  أمثر ويف معىن. أي مال كثري مثر،

  :3من أمهها ن استثمار املال يعين طلب مثره، وأما الثمر فانه يطلق على عدة معان،إف ،وبناء على ذلك. ومناه اهللا مالك إمثار أي كثره

ومنه قوهلم عن  على الولد، -جمازا-ويطلق .إذا ظهر مثره:وهو ما ينتجه الشجر، ويقال مثر الشجر مثورا،وأمثر الشجر :حمل الشجر-أوال

قبضتم ولد عبدي ؟ : قال اهللا ملالئكته ،ات ولد العبدإذا م (:"صلى اهللا عليه وسلم"ديث قوله كما ورد ذلك يف احل  مثرة الفؤاد،: الولد

ابنوا لعبدي بيتا يف  :محدك واسرتجع، فيقول اهللا:ماذا قال عبدي؟ فيقولون:نعم، فيقول: قبضتم مثرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: فيقولون

والولد يطلق على ما ينتجه  الشجرة،ن الثمرة هي ما تنتجه أل لد مثرة تشبيها له حبمل الشجر،وإمنا مسي الو . 4)اجلنة ومسوه بيت احلمد

  .األب

وَكاَن َلُه َثَمٌر َفقاَل ِلصاِحِبِه َوُهَو ُيحاِورُُه  :بعض املفسرين لقوله تعاىل اإلمامان الطربي والنيسابوري إىل ومنه ما نسبه:المال- ثانيا

  . ن املراد بالثمر يف هذا املقام املال الكثري من صنوف املالبأ بأ�م قالوا،  الكهف ﴾٣٤﴿ َأنا َأكثـَُر ِمنَك ماًال َوَأَعزُّ نـََفًرا

وإمنا مسيت الزيادة مثرا أل�ا زائدة عن ،مثره وجعله بثمره :كثر ماله واستثمر املال:مناه وكثره وأمثره:يقال مثر الرجل ماله: النماء والزيادة- ثالثا

  .أصل املال

  .املال فهو من باب ا�ازأما إطالقه على الولد و و الشجر، عند اإلطالق هو محل  ولكن األصل فيه" الثمر " هذه هي أهم معاين لفظ 

                                                           
  .16: ، ص2012دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، : عمان، األردنتشجيع االستثمار وأثره على التنمية االقتصادية،منصوري الزين،  1
  .22:، ص2011دار الفكر اجلامعي، : اإلسكندرية دور حوافز االستثمار في تعجيل النمو االقتصادي، إبراهيم متويل إبراهيم، حسن املغريب، 2
  .16: ، ص2000دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، : األردن ،االستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه اإلسالميقطب مصطفى سانو،  3
  .16: املرجع األخري، ص 4
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ينمو بذلك و هو استخدام املال أو تشغيله بقصد حتقيق مثرة هذا االستخدام فيكثر املال، : عليه فإنه ميكن القول بأن االستثمار يف اللغةو 

  .1على مدى الزمن

  االستثمار اصطالحاتعريف : الفرع الثاني

  :واملنظور االقتصادي املعاصر قدمي،من املنظور الفقهي ال ، البد من معرفة املعىن املراد به اصطالحاد التعرف على معىن االستثمار لغةبع

  االستثمار في االقتصاد اإلسالمي تعريف: أوال

  : بعض تلك املفاهيمأيتاإلسالمي، وفيما يصاد يف العامل تعددت مفاهيم االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي بتعدد آراء ومفكري االقت 

بشرط مراعاة األحكام الشرعية يف استثماره، فهو طلب مثرة املال ومنائه يف أي  املال،يطلق االستثمار يف الشريعة اإلسالمية على تنمية  - 1

  .القتصاديةقطاع من القطاعات اإلنتاجية سواء أكان ذلك يف التجارة أم الزراعة أم الصناعة أم غريها من األنشطة ا

رد املالية �دف تكثريها وتنميتها واحلصول على جهد ورع رشيد يبذل يف املوا" كما يعرف االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي بأنه   - 2

  .2"منافعها ومثارها

 ،الزراعة مأالصناعة  م، سواء أكان ذلك يف التجارة أاإلنتاجيةهو طلب مثرة املال ومنائه يف أي قطاع من القطاعات " كما يعرف بأنه   - 3

اجيايب مستمد من الشريعة اإلسالمية، ويؤدي إىل حتقيق وتدعيم نشاط إنساين يف أي نشاط من األنشطة من األنشطة االقتصادية، فهو  مأ

  .3أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي، من خالل األولويات اإلسالمية اليت يعكسها واقع األمة اإلسالمية

اعية وغريها للفرد وا�تمع بغرض النماء لتحقيق منافع مالية واقتصادية واجتم -مادية وبشرية - تشغيل املوارد املتاحة" كما يعرف بأنه   - 4

  .4"ويكون ذلك يف ضوء مقاصد وحمددات وأشكال ومعايري االستثمار يف الفكر االقتصادي اإلسالمي

بشرط مراعاة األحكام الشرعية يف استثماره، فهو طلب مثرة املال و منائه  ،المالفاالستثمار في الشريعة اإلسالمية يطلق على تنمية - 5

  .5يف أي قطاع من القطاعات اإلنتاجية سواء كان ذلك يف التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو غريها من األنشطة االقتصادية

لك حالل بطريق حالل مستمد من الشريعة نشاط إنساين إجيايب، واقع على ممت" أي أن االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي هو   

تدعيم أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي، من خالل األولويات اإلسالمية اليت يعكسها واقع األمة و يؤدي إىل حتقيق و اإلسالمية، 

  6" اجلماعةو ا�تمع مبا حيقق مصلحة الفرد  تنمية ثروةعائد منه، و وذلك بتوظيف املال للحصول على  ،اإلسالمية

  ار من المنظور االقتصادي المعاصرمفهوم االستثم: ثانيا

مالية أكثر يف املستقبل يف أصول متنوعة للحصول على تدفقات ) confirmedمؤكدة (االستثمار هو توظيف األموال المتاحة -1

هذه التدفقات عبارة عن تعويضات حيصل عليها املستثمر بدال من استخدام هذه األموال من قبل مستثمرين آخرين طيلة ) غري مؤكدة(

                                                           
  .23:إبراهيم متويل إبراهيم حسن املغريب، مرجع سابق، ص 1
  .83: ، ص2010التعليم اجلامعي، دار : ، اإلسكندرية"دراسة تحليلية"محددات االستثمار في االقتصاد اإلسالمي أمحد عبد املوجود، حممد عبد اللطيف،  2
: ص.، ص2013مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األوىل، : اإلسكندرية االستثمار العقاري ودورة في حدوث األزمة المالية العالمية، دراسة فقهية اقتصادية مقارنة،حممد ندا لبدة،  3

49،50.  
  .83،84: ص.أمحد عبد املوجود، حممد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 4
  .24: إبراهيم متويل إبراهيم، حسن املغريب، مرجع سابق، ص 5
  .24: نفس املرجع، ص 6
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االعتبار حتقيق عوائد تغطي قيمة التعويضات املطلوبة وعالوة املخاطرة النامجة عن يف ن املستثمر عن رأمساله آخذيفيها الفرتة اليت يتخلى 

  .1تتجاوز معدل التضخمو يف احلصول على التدفقات املتوقعة يف املستقبل عدم التأكد 

 يكون ممتدة زمنية فرتة خالل املستقبل ل يفمنها على مداخي صولحلا �دف حاليا باملوارد تضحية كل: " االستثمار بأنه ويعرف-2

 2"األويل اإلنفاق من أكرب اإلمجايل مبلغها

 شكل مادي ملموس أوب ملال عموما قد يكون االستثمار�دف حتقيق العائد أو الدخل أو الربح وا االستثمار هو توظيف المال-3

  .3شكل غري ماديب

أو لدى املشروعات لوجدت أ�ا تتكون من موجودات مادية ) األسر(فلو حاولت أن تنظر إىل املوجودات املالية سواء لدى األفراد 

  .اخل...ت، السلع املعمرة، اآلالت واملعدات، السياراتآالبنايات، املنش األراضي،: موجدات مادية مثل، )غري مادية(وموجودات مالية 

اخل وعليه فان أي عملية ...النقود، الودائع حتت الطلب، الودائع ألجل، السندات واألسهم والتعهدات: مثل) غري مادية( موجودات مالية 

  .مالية تعترب استثمار ودية ألتوظيف األموال سواء كانت يف موجودات ما

 ع جديدة، آالت جديدة، فضال عن سكنية جديدة، مصان ا�تمع من رأس مال كتشييد مبان داإلضافة إىل رصينعني باالستثمار و -4

إضافة إىل املخزون من املواد األولية والسلع التامة الصنع أو النصف مصنعة، إذا فاالستثمار هو اإلضافات إىل املخزون، فضال عن رأس 

  .4املال الثابت

وربطها  التخلي عن أموال ميتلكها الفرد يف حلظة معينة ولفرتة معينة من الزمن قد تطول أو تقصر: " بأنهكما يمكن تعريف االستثمار -5

  :5بأصل أو أكثر من األصول اليت حيتفظ �ا لتلك الفرتة الزمنية بقصد احلصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن

  ؛احلصول على ذلك األصل أو األصول القيمة احلالية لتلك األموال اليت ختلى عنها يف سبيل- أ

  ؛لك األموال الشرائية بفعل التضخمالنقص املتوقع يف قوة ت- ب

  .املخاطرة الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات املالية املرغوب فيها كما هو متوقع هلا- ج

  :وخيتلف مفهوم االستثمار يف االقتصاد عنه يف اإلدارة املالية

  : يقصد باالستثمار يف معناه االقتصادي: مفهوم االستثمار بالمعنى االقتصادي-6

جتديد  ورفع القدرة اإلنتاجية، أو جديد،بتوظيف األموال يف املشاريع االقتصادية واالجتماعية والثقافية، �دف حتقيق تراكم رأس املال - أ

  .6وتعويض رأس املال القدمي

استخدام املدخرات يف تكوين االستثمارات أو الطاقات اإلنتاجية اجلديدة، الالزمة لعمليات ': "تعريف االستثمار بأنه كما ميكن- ب

  .7"واحملافظة على الطاقات اإلنتاجية القائمة أو جتديدها واخلدمات،إنتاج السلع 

                                                           
  .15: ، ص2008دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، : عمان، األردناالستثمار والتحليل االستثماري، دريد كامل آل شبيب،  1

2Abdellah BOUGHABA، Analyse & Evaluation de projets، BERTI Edition، 1998،p 7. 
  .13: ، ص2009دار املستقبل للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، : عمان، األردن أساسيات االستثمار،طاهر حيدر حردان،  3
  .295: ، ص1987الدار اجلامعية، : بريوت مبادئ االقتصاد،بكري حممد،  4
  .13: ، ص2005دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، : عمان، األردن مبادئ االستثمار المالي والحقيقي،رمضان، زياد  5
  .29: ، ص2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، : األردن ،)بين النظرية والتطبيق(إدارة االستثمار قاسم نايف علوان،  6
  .17: منصوري الزين، مرجع سابق، ص 7
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بل تساهم يف االستهالك، سلع ال تشبع أغراض أي  ،كما أن هذه الطاقات اإلنتاجية أو االستثمارات إن هي إال سلع إنتاجية  

السلع الرأمسالية أي السلع اليت تتمثل يف رأس املال العيين أو احلقيقي -أيضا–وتسمى هذه السلع  ،إنتاج غريها من السلع أو اخلدمات

  .الذي ال غىن عنه ألية عملية إنتاجية

يقتصر على تكوين طاقات إنتاجية جديدة إلقامة املشروعات ال -اقتصادي كلي-التعريف السابق لالستثمار  منما يالحظ   

تكوين االستثمارات �دف احملافظة -اقا�ا اإلنتاجية، بل يشمل أيضااجلديدة، أو التوسع يف املشروعات القائمة، بغرض زيادة حجم ط

ن إنتاجية ذات عمر إنتاجي معّني، وأأية سلعة علوم أن على الطاقات اإلنتاجية يف املشروعات القائمة، أو جتديد هذه الطاقات، إذ من امل

  .1ء الطاقة اإلنتاجية القائمةاحتتاج إىل عمليات صيانة وجتديدات لبعض أجز -على مدار عمرها اإلنتاجي-احملافظة على قدر�ا اإلنتاجية

أخرى ذلك أن االدخار هو  نه وثيق االرتباط باالدخار من ناحية، وباالستهالك من ناحيةإار ذو عالقة مزدوجة، إذ واالستثم  

خر من اإلنفاق هو ما يطلق عليه اإلنفاق االستثماري آالك، وهو الفائض الذي يوجه لنوع الفائض من الدخل بعد اإلنفاق على االسته

  :2أيتنحو ما يالوعلى ذلك أن االستثمار ذو عالقة مزدوجة على 

كرأس مال عيين ) اإلنتاجية(عندما توجه املدخرات يف ا�تمع كرأس مال نقدي إىل اإلنفاق على شراء السلع االستثمارية: عالقة تمويلية* 

  .حقيقي أو

عناصر اإلنتاج األربعة يف عنصر من -داة اليت ال غىن عنهاهو األ-احلقيقي املشار إليه أومادام االستثمار يف املعىن العيين : عالقة إنتاجية* 

 .تاج السلع االستهالكية، بعبارة أخرى، أن االستثمار وثيق الصلة باالستهالك والعالقة بينهما عالقة إنتاجيةإن

  :مفهوم االستثمار في اإلدارة المالية والمحاسبية-7

املعىن هو التوظيف على أنه اكتساب املوجودات املالية، ويصبح االستثمار يف هذا ) من قبل رجال اإلدارة(عادة ينظر إىل االستثمار - أ

  .اخل...املايل يف األوراق واألدوات املالية املختلفة من أسهم وودائع

ستثمار على أنه التعامل باألموال للحصول على األرباح وذلك بالتخلي عنها يف حلظة زمنية معينة، آخر لالف يعر يضع توهناك من - ب

ثمرة وتعرض عن عامل املخاطرة لية تعوض عن القيمة احلالية لألموال املستولفرتة زمنية حمددة، يقصد احلصول على تدفقات مالية مستقب

  .3افق للمستقبلاملر 

تمثل االستثمارات جمموع املمتلكات والقيم الدائمة املادية واملعنوية املنشأة أو املشرتاة من طرف املؤسسة، اهلدف ليس فأما يف احملاسبة - ج

حتويلها ولكن استعماهلا كوسائل دائمة االستغالل حبسب العمر اإلنتاجي هلا، وتتمثل يف الصنف الثاين من املخطط الوطين  أوبيعها 

  :4للمحاسبة وتنقسم إىل جمموعتني

  .اخل...اإلنتاج األراضي، املباين، جتهيزات:ات الطبيعية احلسية ا�سدة مثلجمموعة القيم املادية املتمثلة يف املمتلك: المجموعة األولى

  .اخل...، شهرة احملل، براءة االخرتاعديةاملصاريف اإلعدا: لموسةاملسية وغري احلجمموعة القيم املتمثلة يف املمتلكات غري :المجموعة الثانية

                                                           
  .17: منصوري الزين، مرجع سابق، ص 1
  .35،36: ص.، ص2000دار الكتاب احلديث، الطبعة األوىل، : القاهرة، مصر االستثمار والعولمة، حسني عمر، 2
  .13: ، ص1996 األردن،- كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، عمان  االستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق،حسني علي خريوش، عبد املعطي رضا أرشيد،  3
  .18: منصوري الزين، مرجع سابق، ص 4
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مفهوم االستثمار يعين توظيف األموال أو ختصيصها يف ا�االت أو الفرص االستثمارية  إنوعلى هذا األساس ميكن القول   

ن أي استثمار إبأقل مستوى من املخاطرة، ولذلك فيرغب فرص مناسبة ومقبولة وحتقق له العائد الذي  بأ�ااملتاحة واليت يعتقد املستثمر 

عا هلذا التباين يكون العائد متباينا أيضا أي أن العالقة بني العائد واملخاطرة عالقة تصاحبه خماطرة ولكن هذه املخاطرة مبستويات متباينة وتب

  .1يزداد العائد كلما ازدادت املخاطرة ويقل باخنفاضها إذتبادلية 

  :تعريف االستثمار في القانون الدولي الخاص-8

أو أي  وحقوق النشر والعالمات التجارية،، وكذا احلصص واألسهم ،هو استخدام كافة األصول كاألموال املنقولة وغري املنقولة  

  .2لدولةوفقا لقوانني ولوائح تلك ا ،اتفاقية مبقتضي قانون أو جهة، من أي شخص أو ،هلا قيمة مملوكة لدولة ما أموال

  :التعريف اإلجرائي

�دف احلصول على أرباح  خمتلفة جماالتيف حاليا  األموالتشغيل االستثمار على أنه تعريف  إعطاءمن خالل التعاريف السابقة ميكن  

تكون مادية ملموسة كاملباين واألراضي واملنشآت،والسلع املعمرة واآلالت واملعدات وغريها، أو  أنيف املستقبل، هذه األموال ميكن  وعوائد

  .اخل...غري مادية مثل الودائع والسندات واألسهم

  ومكوناته أنواع االستثمار:المطلب الثاني

  .سب وجهة النظر املأخوذة عليهاحبختتلف تقسيمات االستثمار  يف هذا املطلب سوف يدرج أنواع االستثمار ومكوناته، حيث

  أنواع االستثمار : الفرع األول

  :وهيأو كما ميكن أيضا تسميتها جماالت االستثمار هناك عدة تصنيفات لالستثمارات 

  :ينقسم االستثمار على حسب القائم به إىل ثالثة أنواع:حسب القائم باالستثمار -أوال

  .جديدت الغري إيل تكوين رأس مال حقيقي يتمثل فيما يوجهه الفرد من مدخراته أو مدخرا :الستثمار الفرديا-1

فتتمثل يف رأس املال احلقيقي اجلديد الذي تقوم الشركات بتكوينه ومتويله إما عن طريق االحتياطات اليت يتم  :استثمارات الشركات-2

  .تكوينها من األرباح احملتجزة، أو من القروض اليت يتم احلصول عليها

إما من فائض اإليرادات عن اإلنفاق  فيتمثل يف رأس املال احلقيقي اجلديد الذي تقوم احلكومة بتكوينه ومتويله :االستثمار الحكومي-3

أو من حصيلة القروض األجنبية اليت تعقدها مع احلكومات أو  ،''القروض اليت تطرحها لالكتتاب العام'' العام أو من حصيلة أذون اخلزانة 

  .اهليئات األجنبية

  :واستثمارات خارجية أو أجنبية تبوب االستثمارات من زاوية جغرافية إىل استثمارات حملية:حسب جنسية المستثمر- ثانيا

تشمل جماالت االستثمار احمللية مجيع الفرص املتاحة لالستثمار يف السوق احمللي وبغض النظر عن نوع أداة  :االستثمارات المحلية-1

ن قبل مؤسسة أو فرد قياسا على ذلك يعترب من قبيل االستثمارات احمللية مجيع األموال املستثمرة داخل األردن م. االستثمار املستخدمة

  .3اخل...عمالت أجنبية مشروعات جتارية ،أوراق مالية، ذهب ،عقار: يقيم باألردن وأيا كانت أداة االستثمار املستخدمة مثل

                                                           
  .115،116: ،ص ص2009مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،: ، عمانأساسيات التمويل واالستثمار في صناعة السياحةموفق عدنان عبد اجلبار احلمريي،  1
  .50: حممد ندا ندا لبدة، مرجع سابق، ص 2
  .76: ، ص2009دار وائل للنشر، الطبعة اخلامسة، : عمانلنظري والتطبيقات العملية،إدارة االستثمارات اإلطار احممد مطر،  3
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تشمل جماالت االستثمار اخلارجية أو األجنبية الفرص املتاحة لالستثمار يف األسواق األجنبية  :االستثمارات الخارجية أو األجنبية-2

، مباشروتتم االستثمارات اخلارجية من قبل األفراد واملؤسسات املالية إما بشكل مباشر أو غري  ،ومهما كانت أدوات االستثمار املستخدمة

تقال رؤوس األموال األجنبية للعمل يف الدول املضيفة بشكل مباشر يف صور خمتلفة سواء  ويعرف االستثمار األجنيب املباشر على أنه ان

  .1أو زراعية أو خدمية، ويكون حافز الربح احملرك الرئيس هلذه االستثمارات إنشائيةكانت وحدات صناعية استخراجية أو حتويلية أو 

حقيقي جديد داخل الدولة أو أجنبيا وذلك عند توجيه  من ناحية أخرى قد يكون االستثمار داخليا عن تكوين رأس مال  

  .2مدخرات الدولة إىل تكوين رأمسال حقيقي جديد يف دولة أجنبية

، من أنواع االستثمار اباعتباره نوعفاالستثمار األجنيب " دوليا" فكما يكون االستثمار حمليا داخل الدولة، ميكن أن يكون أجنبيا   

ة متلقية سعيا وراء حتقيق مجلة من األهداف االقتصادية واملالية واالجتماعية والسياسية، سواء �دف مؤقت يتم خارج موطنه حبثا عن دول

. 3أو غري مباشر، ملكا لدولة واحدة أو لعدة دول أو شركة واحدة أو عدة شركات اوقد يكون هذا االستثمار مباشر  ،أو ألجل طويل

األول ينطوي على متلك املستثمر األجنيب جلزء من أو كل  أناملالية، يف  األوراقثمار يف وخيتلف االستثمار األجنيب املباشر عن االست

 jointاملشروع مع املستثمر الوطين يف حالة االستثمار املشرتك  إدارةقيامه باملشاركة يف  إىل باإلضافةاالستثمارات يف املشروع املعني، هذا 

Venture والتنظيم يف حالة ملكيته املطلقة ملشروع االستثمار  أو سيطرته الكاملة على اإلدارةWholly-owned projec . فضال عن

_ أما الثاين. الدول املضيفة إىلواخلربة الفنية يف مجيع ا�االت  "تكنولوجيةال"ول كمية من املوارد املالية وقيام املستثمر األجنيب بتح

متلك األفراد أو اهليئات والشركات على بعض األوراق املالية دون ممارسة أي نوع من االستثمار يف األوراق املالية فهو ينطوي فقط على 

قصري األجل باملقارنة باالستثمار  اويعترب االستثمار يف األوراق املالية استثمار . املشروع االستثماري وإدارةالرقابة أو املشاركة يف تنظيم 

  .4األجنيب املباشر

  :5أنواع ةميكن تصنيف االستثمار إىل ثالث:القانونيةمن حيث الطبيعة  - ثالثا

وهي استثمارات تقوم �ا الدولة من أجل التنمية الشاملة ولتحقيق حاجيات املصلحة العامة، مثل االستثمارات  :استثمارات عمومية-1

  .املخصصة حلماية البيئة

الذي يتوقعه أصحا�ا من وراء عملية االستثمار، وهي تنجز من  يز هذا النوع من االستثمارات بطابع الربحمنو  :االستثمارات الخاصة-2

  .طرف األفراد واملؤسسات اخلاصة

وتتحقق هذه االستثمارات بدمج القطاع العام واخلاص إلقامة املشاريع الكبرية اليت تتطلب رؤوس أموال  :االستثمارات المختلطة-3

األجنبية، أل�ا ال  أو، حيث تلجأ احلكومات إىل رؤوس األموال اخلاصة احمللية ضخمة وهلا األمهية القصوى يف انتعاش االقتصاد الوطين

  .تستطيع حتقيق هذه املشاريع برأمساهلا اخلاص

  ستثمار حسب مدة اال:رابعا

كأن يقوم أحد املستثمرين بإيداع   تتجاوز سنتنيتكون مدة التوظيف يف هذا النوع من االستثمارات قصرية ال :االستثمار قصير األجل-1

ذونات اخلزانة أو سندات قصرية األجل صادرة عن مؤسسات خمتلفة، �دف هذه ة ال تزيد عن سنة أو يقوم بشراء أأمواله لدى البنك ملد

                                                           
  .32،33: ص.، ص2014دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، : عمان،األردندور االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصادية،عبد الرزاق محد حسني اجلبوري،  1
2

  .444: ، ص1985دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، : بريوت موسوعة المصطلحات االقتصادية واإلحصائية،هيكل عبد العزيز فهمي، 
  .23: ، ص2000مؤسسة شباب اجلامعة، : ، اإلسكندريةاالستثمار الدولي والتنسيق الضريبيالنجار فريد،  3
  .13،14: ص.، ص2012املكتب العريب احلديث، الطبعة األوىل، : اإلسكندرية االقتصاديات واالستثمارات الدولية،عبد السالم أبو قحف،  4
  .21: منصوري الزين، مرجع سابق، ص 5



 االستثمارات الحقيقية وعالقتها بالتنمية المستدامة                                                :     الفصل الثاني

 

89 
 

أيضا بسهولة وسرعة حتوهلا وهي تتميز بتوافر سوق لتداوهلا وتتميز . االستثمارات إىل توافر السيولة النقدية إضافة إىل حتقيق بعض العوائد

  .وتكون نتائجها يف �اية الدورة أل�ا تتعلق بالدورة االستغاللية .1إىل نقدية

وهي االستثمارات اليت تقل مدة إجنازها عن مخس سنوات وتزيد عن السنتني، وهي اليت تكمل األهداف : استثمارات متوسطة األجل-2

  .اإلسرتاتيجية اليت حتددها املؤسسة

ى ا�تمع بصفة عامة، وهي تتطلب تؤثر هذه االستثمارات بشكل كبري، على املؤسسة بصفة خاصة وعل:جلتثمار طويل األاالس-3

  .2سنوات رؤوس أموال ضخمة وتفوق مدة إجنازها مخس

  .3واملشروعات االستثمارية اليت تؤسس بقصد االحتفاظ �ا وتشغيلها مدة طويلة واليت يصعب حتويلها إىل نقود ،ويشمل األصول

  :4تنقسم بدورها إىل عدة أقسام منها :ضمن حيث األهمية والغر  :خامسا

إنتاج، وذلك راء اآلالت واملعدات وجل وسائل وتتمثل يف التجديدات اليت تقوم �ا املؤسسة، وذلك بش: استثمارات التجديد-1

 الستبدال املعدات القدمية، حىت تتمكن من مسايرة التقدم التكنولوجي، فهي تسعى لشراء املعدات األكثر تطورا، وبالتايل فإ�ا تتمكن من

  .مؤسسةحتسني النوعية وزيادة األرباح، وبصفة عامة هدفها األساسي هو احلفاظ على القدرة التنافسية لل

هدفها األساسي حتسني الطاقات اإلنتاجية لتنمية اإلنتاج والتوزيع بالنسبة للمؤسسة لتوسيع ): اإلستراتيجية(استثمارات النمو-2

مكانتها يف السوق، إذ تقوم بتسويق منتجات وابتكارات جديدة ومتميزة، لفرض نفسها على املنتجني اآلخرين، وهذا ما يسمى 

  .ة، أما االستثمارات الدفاعية، فهي اليت تسعى املؤسسة من خالهلا إىل احلفاظ على األقل على نفس وترية اإلنتاجباالستثمارات اهلجومي

إنتاج املؤسسة مع كلفتها، فكلما كانت الزيادة يف وهي استثمارات تنقسم على أساس معيار ت: االستثمارات المنتجة والغير منتجة-3

  .العكس فهي غري منتجة ت باالستثمارات املنتجة، ويف حالاملمكنة، مسيت هذه االستثماراحتسن النوعية وبأقل التكاليف 

ما اقتصادية أو اجتماعية، فاالجتماعية هي اليت �دف من خالهلا الدولة إىل تطوير البنية االجتماعية إوتكون :االستثمارات اإلجبارية-4

االقتصادية فغرضها هو تلبية احلاجات املختلفة لألفراد من سلع وخدمات خمتلفة مع  أما، الضروريةللفرد، وذلك بتوفري املرافق العمومية 

  .حتسني هذه اخلرية كما ونوعا

هدفها احلفاظ على رأس املال على حاله، وتعويض ما استهلك منه بأموال واهتالكات، أما الصافية منها : االستثمارات التعويضية-5

  .ديدة حبسب الطلب والظروفاجل �ااباستثمار فتهدف إىل رفع رأس مال املؤسسة 

هذا النوع من االستثمارات نتائجه غري مباشرة، حيث تقوم بتحسني القدرة الشرائية للمؤسسة، وبالتايل إعطاء :استثمارات الرفاهية-6

  .صورة حسنة عنها لدى املتعاملني معها واملستهلكني ملنتوجها

  .موضوع البحث ألنهمالية وسوف نركز على االستثمار احلقيقي  وأخرىاستثمارات حقيقية  إىلوينقسم :طبيعتهاحسب  - اسادس

االستثمار احلقيقي يشمل كل االستثمارات اليت تؤدي إىل الزيادة يف رأس مال ا�تمع مبعىن زيادة الطاقة  :)العيني(االستثمار الحقيقي -1

 .اإلنتاجية كشراء واقتناء اآلالت واملعدات واملصانع اجلديدة

                                                           
  .18: ، ص2008الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، : القاهرة أسس االستثمار،مروان مشوط، كنجو عبود كنجو،  1
  .22: منصوري الزين، مرجع سابق، ص 2
  .9: ، ص2009املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : القاهرة االستثمارات العربية ومستقبل التعاون االقتصادي العربي، علي لطفي،3
  .22،23: ص.منصوري الزين، مرجع سابق، ص 4
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  .ين من مشكلة السيولةإن هلذه االستثمارات عالقة بالبيئة وهلا كيان مادي ملموس وأهم ما مييزها هو عنصر األمان، غري أ�ا تعا 

ن االستثمار احلقيقي هو االستثمار إوبالتايل ف. مواد ولوازم اإلنتاجاالستثمار احلقيقي يأخذ شكل األرض واملباين وجتهيزات اإلنتاج وأيضا و 

  . 1الذي يساهم يف زيادة الدخل والناتج القومي

السلع الرأمسالية يشار إليها على أ�ا متثل ختصيص الدخل وهذه . ن االستثمار احلقيقي يكون يف سلع رأمساليةإوعليه ف  

وهذه السلع الرأمسالية باالشرتاك مع العنصر البشري تصبح أدوات لتوليد وخلق الدخل . لالستهالك املستقبلي بدال من االستهالك اجلاري

  .املستقبلي

 اار إذا ما مت حتويله إىل استثمار يصبح ادخار واالدخ ي يقسم الدخل إىل استهالك وادخار،ومن هنا كان الباحث االقتصاد  

  .2وعليه فان االستثمار احلقيقي يساوي االدخار احلقيقي. احقيقي

يقصد و اخل ...ل حقيقي كالعقار، والسلع والذهباالستثمار حقيقيا أو اقتصاديا مىت وفر للمستثمر احلق يف حيازة أص ديع  

حد ذاته، ويرتتب على استخدامه منفعة اقتصادية إضافية تظهر إما يف شكل سلعة أو يف باألصل احلقيقي كل أصل له قيمة اقتصادية يف 

  .3شكل خدمة

ذلك ألن . فالعقار مثال أصل وكذلك السهم، لكن بينما يعترب األول أصال حقيقيا ال يعترب الثاين كذلك بل يعترب أصال ماليا  

عاء فقط خيول حلامله املطالبة باألصل كما يرتتب له احلصول على عائد هذا السهم ال يرتب حلامله حق حيازة أصل حقيقي، وإمنا هو اد

ة األصل، أما قطعة الورق اليت متثل السهم واليت حيوز عليها املستثمر فهي يف حد ذا�ا بال قيمة وإمنا تستمد قيمتها االقتصادية من قيم

احلقيقي أو االقتصادي على افرتاض أن االستثمار يف األصول احلقيقية  ويقوم مفهوم االستثمار. األصول احلقيقية يف الشركة مصدرة السهم

لذا . هو فقط ما يرتتب عليه خلق منافع اقتصادية إضافية تزيد من ثروة املستثمر، ومن مث ثروة ا�تمع، وذلك مبا ختلقه من قيمة مضافة

  .4األعمال أو املشروعاتيطلق البعض على االستثمارات احلقيقية أو االقتصادية مصطلح استثمارات 

دا ن االستثمارات احلقيقية تشمل مجيع جماالت االستثمار املتعارف عليها وذلك فيما عأوميكن القول من وجهة عامة ب  

  .االستثمار يف األوراق املالية

البنك والنقد احمللي واألجنيب من أمثلة األصول احلقيقية العمارة، وحق االخرتاع وشهرة احملل والرصيد يف : 5خصائص األصول الحقيقية

  :وأي مشروع اقتصادي وهي بذلك

  ؛ة واملهارة والتخصص للتعامل �اغري متجانسة وهي بذلك حتتاج إىل اخلرب  -

  ؛هلا قيمة ذاتية -

  ؛املنفعة فيها عن طريق استخدامها حتصل -

  ؛لبا ما يكون هلا كيان مادي ملموسغا -

                                                           
  .14: طاهر حيدر حردان، مرجع سابق، ص 1
  .14: نفس املرجع، ص 2
  .36: ، ص2012دار زهران للنشر للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، : ، عمان، األردنالنظرية والتطبيقاالستثمار والتمويل بين حسين علي خريوش و آخرون،  3
  .78: ، ص2004دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، : عمان، األردن إدارة االستثمارات اإلطار النظري والتطبيقات العملية،حممد مطر،  4
  .38،39: ص.زياد رمضان، مرجع سابق، ص 5
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  ؛تتمتع بدرجة عالية من األمان -

  ؛سهم يف تكوين رأس املال يف البلدستثمار �ا استثمار حقيقي يؤدي إىل زيادة الدخل القومي وياال -

  ؛يع منخفضة ولذلك فسيولتها منخفضةقابليتها للتسويق السر  -

  .يرتتب عليها نفقات عالية مثل نفقات النقل والتخزين يف حالة السلع والصيانة يف حالة العقار -

  1أنه يواجه صعوبات ومشاكل نلخصها كما يلي إالوبالرغم من أن االستثمار احلقيقي يوفر عنصر األمان للمستثمر:  

احلقيقية أنواع متعددة غري متجانسة أي متباينة فيما بينها، مما جيعل درجة املخاطرة املرافقة لالستثمار يف أصل  األصولمن املعلوم أن  -

  ؛من صعوبة عملية تقوميهامعني ختتلف عن درجة املخاطرة املرافقة ألصل آخر، وهذا مما يزيد 

سوق ثانوي لر فشط أو املنخفض السيولة، ويرجع ذلك لعدم تو نالغري باالخنفاض يوصف االستثمار يف هذه األصول يف معظم األحيان  -

  ؛ يتم �ا تداول األوراق املاليةفعال يتم خالله تداول هذه األصول كما هو احلال يف األسواق املالية الثانوية اليت

وهي مرتفعة –احلقيقية نفقات غري مباشرة مرتفعة نسبيا ومن أمثلة هذه النفقات تكاليف النفقات املالية  األصوليتحمل املستثمر يف  -

  ؛اخل...نفقات النقل والتخزين والصيانة-نسبيا

  .حمل االستثمار األصلاحلقيقية يتطلب من املستثمر خربة متخصصة بطبيعة  األصولاالستثمار يف  إن -

عن االستثمارات اليت ال يرتتب عنها سوى انتقال امللكية للسلع الرأمسالية لطرف  املايل يعرباالستثمار  :)ديالنق( االستثمار المالي-2

  .دون إحداث زيادة يف الطاقة اإلنتاجية للمجتمع كشراء األسهم والسندات وغريها من األوراق املالية آخر،

وهو ما يسمى باالستثمار يف . اخل...القبوالت البنكية، وشهادات اإليداعهو توظيف يف أصل من األصول املالية مثل األسهم، السندات، 

  .األصول املالية

فاالستثمار قصري األجل يأخذ شكل أذونات . طويل األجل اقصري األجل أو يكون استثمار  اوقد يكون االستثمار املايل استثمار   

وغالبا ما . يل األجل فيأخذ شكل األسهم والسندات والتعهدات املكفولةأما االستثمار طو . اخلزينة، القبوالت البنكية، شهادات اإليداع

أما االستثمار طويل األجل فهو استثمار رأس ) ن مكوناته تدخل يف عرض النقودأل(األجل على أنه استثمار نقدي  يقال لالستثمار قصري

  )ألن مكوناته تدخل يف التكوين الرأمسايل(مايل 

القتصاد، أما االستثمار املايل قي واملايل هو أن االستثمار احلقيقي يتبعه عادة زيادة حقيقية يف الناتج اإلمجايل لالفرق بني االستثمار احلقي

  .آلخرقال ملكية وسائل اإلنتاج من طرف اتبعه أي زيادة يف الناتج اإلمجايل وذلك ألنه عبارة عن انتتنه ال إف

  :2إىلوتنقسم :حسب النشاط االقتصادي للمستثمرين- اسابع

وهذا النوع . أي االستثمار يف املنشآت اليت تعتمد بالدرجة األساسية على املتاجرة بالسلع واخلدمات: استثمارات المنشآت التجارية-1

  .ل عملية تبادل بني خمتلف األنشطةمن االستثمارات واسع االنتشار يف ا�تمعات كافة وهو يسه

                                                           
  .36،37ين علي خريوش و آخرون، مرجع سابق، ص ص حس 1
  .20: مروان مشوط، كنجو عبود كنجو، مرجع سابق، ص 2
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االستثمارات يف املنشآت اليت يعتمد نشاطها األساس على زراعة خمتلف أنواع املزروعات وجنيها يف  :استثمارات المنشآت الزراعية-2

  .خماطرها واخنفاض معدل العائد املتولد عنها نظرا العتمادها على الظروف اجلوية والعوامل الطبيعيةاملواسم احملددة هلا، وهي تعرف بارتفاع 

سلع لالستهالك أو لالستعمال، وهذا النوع من  إىلأي املنشآت اليت تقوم بتحويل املواد اخلام  :استثمارات المنشآت الصناعية-3

  .االستثمارات ساهم مسامهة كبرية يف تطوير الدول الصناعية

 وهذه. تعتمد على تقدمي اخلدمات املختلفة للجمهور مثل املاء والكهرباء واالتصاالت والنقل :استثمارات المنشآت الخدمية-4

  .املنشآت ذات فضل كبري يف تأمني اخلدمات الضرورية لعمل املنشآت األخرى يف القطاعات املختلفة واستمراريتها

  .كاحلالقني والنجارين واحلدادين وغريها من احلرف اليدوية  :استثمارات المهن الحرة-5

  .وتأجريها أو بيعهااملباين  إقامةتقوم على امتالك العقارات وبيعها أو  :االستثمارات العقارية-6

  :وهي بينها ألغراض التحليل االقتصادي البد من التفريق اليت واع من االستثمارنه ميكن التمييز بني ثالثة أنكما أ

كل : " فإننا نقصد �ذا املعىن ،نه مبثابة تكوين رأس املال الثابتوإذا أخذنا االستثمار على أ:تاالستثمار في تكوين رأس المال الثاب- أ

  "احملافظة عليها أو جتديدها أو،توسيع الطاقات اإلنتاجية يف ا�تمع إىلإضافة إىل األصول املفضية 

فال تفىن باستخدامها يف عملية  ،مبعىن أ�ا دائمة االستعمال" معمرة"أما السمة اليت متيز هذه الطاقات اإلنتاجية فهي إ�ا أصول   

بصفة –وتكون خالل هذه الفرتة صاحلة لالستعمال  ،وإمنا تبقى فرتة من الزمن حتددها االعتبارات الفنية ،بضع عمليات أوإنتاجية 

مبعىن أ�ا تفقد صالحيتها " �لك"ن هذه األصول إف ،أما يف �اية هذه الفرتة. يف توليد تيار متدفق ومتجدد من السلع واخلدمات-متكررة

حىت إذا ما  ،"اهتالك األصول"ت يف استقطاع جزء من األرباح اإلمجالية ليوضع يف احتياطي خاص ملقابلة ، وجترى املنشآلالستخدام

ت شراء أصول صول السائلة ما تستطيع معه املنشآتكون من األ -"عمرها اإلنتاجي"أي إذا انتهى  –انتهت الفرتة املقررة الستخدامها 

  .1جديدة حتل مكان األصول القدمية اهلالكة

  :ويتكون االستثمار في تكوين رأس المال الثابت من عناصر ثالثة

  .أو استصالح األرض إلنتاجية كإنشاء املباين السكنية، أو املصانع،تكوين رأس مال ثابت يولد زيادة مباشرة يف الطاقة ا-

مبعىن أن تكوين هذا النوع من االستثمار يساعد على توسيع الطاقة  ،تكوين رأس مال ثابت يولد زيادة غري مباشرة يف الطاقة اإلنتاجية-

  .مثل الطرق والسدود واخلزانات تستفيد من هذه األصول الرأمسالية،اإلنتاجية يف األنشطة االقتصادية املختلفة اليت 

ويالحظ أن هذا النوع األخري من  ،املتاحفتكوين رأس مال ثابت ال يولد زيادة مباشرة أو غري مباشرة يف الطاقة اإلنتاجية كالتماثيل و -

املال  رأسعناصر االستثمار يف تكوين  أحدإال أن ذلك ال حيول دون اعتباره  يف عداد االستثمارات غري املنتجة،رأس املال الثابت هو 

  .الثابت

  االستثمار في تكوين المخزون السلعي- ب

االستثمار األسرع تضجرا، فالتغري يف املخزون السلعي إمنا ينعكس بصورة يضع خرباء االستثمار هذا النوع من االستثمار ضمن   

منا ، إالقائمة اإلنتاجيةزيادة الطاقة  إىلهذا النوع من االستثمارات ال يؤدي  أن إال، أساسية يف التغري يف االستثمار من سنة إىل أخرى

  .منه تكوين خمزون سلعي الغرض الرئيس

                                                           
  .38: حسني عمر، مرجع سابق، ص 1
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عادة ما حتتفظ مبخزون سلعي يتمثل يف املواد اخلام وسلع حتت التصنيع وسلع جاهزة التصنيع  األعمالمن املعلوم أن منشآت و   

وعادة ما يؤدي التأخر يف تعديل . غري مباعة، ينخفض املخزون نتيجة ازدياد املبيعات ويرتاكم يف خمازن املنشآت يف حالة اخنفاض املبيعات

  .1عدم تغري ملموس يف تغيري الكميات من السلع املخزنة إىلبيعات أو تعديل الشراء للتغري يف امل اإلنتاج

 أن اجلزء الغالب يتم عن قصد، بغرض وفاء املنشأة ألية تقلبات يف إالاالستثمار يف املخزون قد يكون يدون قصد  أنوحيث   

ن بعض إولذلك ف.م الوفاء بالطلب املتوقععد التكلفة املرتتبة على ذلك أقل من التكلفة الناجتة يف حال تكونالطلب على منتجا�ا، وغالبا 

فورا لكل تغري يف  اإلنتاج إمكانيةعلى أساس توقعا�ا عن الطلب، ونظرا لعدم دقة التوقعات وعدم  إنتاجهامنشآت األعمال ختطط 

  .اإلنتاجل عمليات نه البد من وجود خمزون احتياطي لتسهيإالطلب ف

املواد  دضمان عدم نفا إىلويعزى ذلك  ،الكثري من منشآت األعمال ترسم سياسة االحتفاظ حبد أدىن من مستوى املخزون إن  

األولية األساسية وكذلك منتجا�ا من السلع الالزمة للوفاء مبستويات الطلب االعتيادية على منتجا�ا لكن يف املقابل هناك منشآت 

عند مستوى  اإلنتاجوقد اتضح أنه من املستحسن للمنشأة تثبيت . فضل أن يكون مستوى املخزون لديها أعلى من احلد األدىنأعمال ت

وهذا مما يساعد املنشأة على االحتفاظ بالقوة ، باستمرار اإلنتاجمعني ميكنها من مواجهة أية تقلبات يف مبيعا�ا بدال من تغيري مستوى 

أنه من املفيد أن يتم االحتفاظ مبستوى احلجم األمثل  إال. العاملة طول الوقت بدال من االستغناء عن بعضهم عندما تتغري ظروف الطلب

مبا يتناسب وتغريات  إلنتاجاللمخزون، ونعين بذلك حتقيق توازن بني تكلفة االحتفاظ باملخزون من جهة وبني تكاليف تعديل خطط 

  .2أخرىالطلب يف الزمن القصري من جهة 

  :3بني نوعني من املخزون-االستثماريف معاجلة عنصر –وعادة ما يفرق احملللون االقتصاديون 

 أوالتشغيل الصناعي  ألغراضت التجارية آاملنش أوت الصناعية آحتتفظ به املنش الذي السلعيلك املخزون ذ"هو  :المخزون االختياري-

  ".األحوالالسحب منه حسب  أو إليه باإلضافةت آتقوم املنش أنعلى  ،التجاري

حتديد حجم  يف خلطإإما التجارية  أوت الصناعية آتكره عليه املنش الذياملخزون  يفذلك التغري " هي:اإلضافة اإلجبارية إلى المخزون-

 إىل-تبعا لذلك–وتضطر ،عاجزة عن تصريف ما تنتجه من سلع إزاءهوجتد نفسها  ،يف تقدير حجم الطلب على املنتجات خطإ أو اإلنتاج

ملاذا تعترب هذه : وهنا يثور تساؤل هام. استثمارا السلعياملخزون  إىل اإلجباريةو�ذه املثابة تعترب اإلضافة . الفائض يف املخازن إيداع

والسلع  ،هذا املخزون يتكون من السلع تامة الصنع إنوما طبيعة هذا االستثمار؟  ؟مبثابة استثمار السلعيخزون امل إىل اإلجبارية اإلضافة

والقطاعات  األنشطةمتثل مجيعها رصيدا سلعيا لدى خمتلف  أ�ا –يف حلظة معينة من الوقت –يتضح  اليت األوليةواملواد  ،نصف املصنوعة

ن هذه أو  ،السوق إىلمل ينزل بعد  إنتاجاتكون  أنال تعدو  السلعيللمخزون  الكميالرصيد  إىل كانت كإضافةوملا  . تصادية يف ا�تمعاالق

فان التغري يف  ،املواد اخلام والسلع الوسيطة والسلع االستثمارية أيضابل تشمل  ،ال تقتصر على السلع االستهالكية وحدها اإلضافات

  .يعترب جزءا من االستثمار) املخزون لكميااإلضافة إىل الرصيد ( السلعياملخزون 

يف معناه العادي املألوف  ااستثمار -يف احلقيقة–من املخزون ال ميثل هذا الرصيد السلعي  يفالتغري  أنيوه ،وهنا تربز حقيقة هامة  

  .السوق إىلإال بقدر ما حيتويه هذا التغري يف الرصيد من سلع استثمارية مل تنزل بعد 

                                                           
  .30،31: ص.حسين علي خريوش، عبد املعطي رضا أرشيد، حمفوظ أمحد جودة، مرجع سابق، ص 1
  . 31: نفس املرجع، ص 2
  .40،41: ص.حسني عمر، مرجع سابق، ص 3
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فال مناص من تعريف االستثمار حبيث يشمل هذا البند  ،إىل املخزون السلعي تعترب استثمارا يف املعىن املتقدم ومبا أن اإلضافة  

واحملافظة على الطاقات اإلنتاجية  ،استخدام املدخرات يف تكوين الطاقات اإلنتاجية اجلديدة:" إذ يعرف االستثمار بأنه. االستثماري

  .1"إىل املخزون السلعي يف االعتبارخذ اإلضافة أ وجتديدها معالقائمة 

  االستثمار في فائض الصادرات-ج 

املخزون  إىل اإلضافة أواملال الثابت  رأسخيتلف يف طبيعة تكوينه عن تكوين  من بنود االستثمار افائض الصادرات يعترب بند  

يتم  اليتاالستخدام النهائي للسلع -الواقع يف–ميثل القومي، اإلنفاق أي ،على الناتج القومي النهائي اإلنفاق أنومن الواضح ، السلع

- أيضا–يتضمن  القومي اإلنفاق إن: أخرىبعبارة . خارجها مأاستخدامها داخل حدود الدولة  أكانسواء  داخل حدود الدولة، إنتاجها

  ".الصادرات من السلع واخلدمات"وهو ما يعرب عنه  لى السلع واخلدمات املنتجة حمليا،ع اخلارجيالعامل  إنفاق

  مكونات االستثمار: الفرع الثاني

وهنا قد نتساءل عن العناصر . ا هو االستثمار يف تكوين رأس املال الثابتحده، وأن أأن مثة أنواعا خمتلفة لالستثمار لقد مت ذكر  

البد من التمييز بني  ،ولإلجابة عن هذا التساؤل". مكونات االستثمار" أو ما تسمى عادة ،املختلفة اليت يتكون منها رأس املال الثابت

  .االستثمار على مستوى املشروع الفردي وبني االستثمار على مستوى االقتصاد القومي

  مكونات االستثمار في المشروع الفردي :أوال

اآلالت واملعدات، األرض، املباين، التشييدات، التجهيزات،  :2من وجهة نظر املشروع الفردي، يتكون االستثمار يف تكوين رأس املال من

  .وسائل النقل

وال  ،مبعىن أ�ا ليست من صنع اإلنسان، ويالحظ أن األرض ختتلف عن املكونات األخرى لالستثمار يف أ�ا هبة الطبيعة  

البند من بنود االستثمار هو أن يزيد أو ينقص ثر يف هذا حيدثه من أ وكل ما ميكن أن ،يستطيع أن يزيد أو ينقص املساحة الكلية منها

  .الزراعية يضاعلى حساب النقص يف األر  ،مثال ،رض البناءأمساحة األرض املخصصة الستخدام معني كزيادة 

فمن املمكن لإلنسان أن  –املباين والتشييدات واآلالت واملعدات والتجهيزات ووسائل النقل  يوه –أما األصول الثابتة األخرى   

ن أية زيادة يف إنتاج هذه األصول إنتاج، فن هذه األصول ال تتوافر إال عن طريق اإل، أليتحكم يف الكميات املتوافرة منها يف ا�تمع

  .والعكس صحيحة منها، زيادة الكمية املتاح الرأمسالية الثابتة تؤدي إىل

  مكونات االستثمار القومي :ثانيا

ن هلذه اخلاصية أمهيتها يف حتديد مكونات إف ،وليست من صنع اإلنسان ،وملا كانت األرض كأصل رأمسايل ثابت حمدود املساحة  

ولكنه ليس   ،نظر املشروع فحسبن قيام أي مشروع بشراء قطعة من األرض لبناء مصنع يعترب استثمار من وجهة إإذ  ،االستثمار القومي

 أما بالنسبة للمجتمع يف جمموعه فال يعترب ،ن قطعة األرض هذه متثل إضافة إىل األصول الثابتة للمشروعأل ،كذلك من وجهة نظر ا�تمع

طرف املشروع ك وإمنا عملية انتقال ملكية األرض من طرف بائع إىل ،حد مكونات االستثمار القوميإنفاق املشروع على شراء األرض أ

  .3ن بني رقم االستثمارات العينية شامال مثن األرض وبني رقم االستثمارات العينية باستبعاد مثن األرضو وهلذا مييز االقتصادي. مشرتى

                                                           
  .42: نفس املرجع، ص 1
  .45،46حسني عمر، مرجع سابق، ص ص  2
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جلعلها صاحلة  األرضجترى على  اليتاستبعاد األرض من مكونات االستثمار القومي ال يعىن استبعاد العمليات  أنيالحظ  إمنا  

ننا جند ، فإمد الطرق أو،اآلبارحفر  أو،حفر الرتع أو،و ردم الربك واملستنقعات، عمليات استصالح األراضي، أمثال أخذنا إذا. تعماللالس

أ�ا على  ستثمار القوميتدخل ضمن اال فإ�اوعلى ذلك  ،مال ا�تمع رأس إىل إضافةيرتتب عليها  إنتاجيةمجيعها عمليات  أ�ا

  .والتجهيزات ووسائل النقل ،واآلالت واملعدات ،والتشييدات الستثمار القومي يتكون من املباين،ن الذلك فإوتبعا . تشييدات

 ،جمموع االستثمار القومي-بالضرورة–أن جمموع إنفاق املشروعات على هذه العناصر ال يعادل ،يف هذا الصدد ،ويالحظ أيضا  

وهنا ال خترج عمليات شراء األصول . إىل زيادة رأس ماهلا الثابت عن طريق شراء أصول مستعملة أن بعض املشروعات قد يلجإإذ 

فإ�ا ،ن كانت استثمارا من وجهة نظر املشروع القائم بالشراءإو  يوه ،املستعملة عن انتقال ملكيتها من طرف البائع هلا إىل الطرف املشرتى

ن شراء هذه األصول املستعملة ال يرتب إضافة إىل رأس إوعلى ذلك ف. شروع القائم بالبيعتصفية جلزء من استثمارات امل-يف الوقت ذاته–

  .املال القومي من وجهة نظر ا�تمع

  :أيتاالستثماري على حنو ما ي وجيدر هنا أيضا أن منيز بني االستثمار العيين وبني االستثمار النقدي واإلنفاق    

أو احملافظة على الطاقات اإلنتاجية  ،عملية استخدام السلع واخلدمات يف تكوين الطاقات اإلنتاجية اجلديدة"هو  :االستثمار العيني-1

التغري يف "كما يعترب استثمار عينيا كل إضافة إىل رصيد املواد اخلام والسلع اإلنتاجية األخرى، وهو ما يعرب عنه ". املوجودة أصال يف ا�تمع

مكون من املباين والتشييدات والتجهيزات واآلالت ووسائل النقل  –وفقا هلذا التعريف  –فان االستثمار العيين  وعلى ذلك". املخزون

  .كما يشمل قيمة األرض على مستوى القطاع أو على مستوى املشروع فقط  ،واحليوان

معربا عنه بالعملة  ،ول الثابتة والتغري يف املخزونأي لكل من األص ،هو الذي ميثل املقابل النقدي لالستثمار العيين :االستثمار النقدي-2

  .احمللية والعملة األجنبية

ولكنه  ،لحصول على االستثمارات العينية مبكونا�ا املختلفةلهو عبارة عما ينفق ":المصروفات االستثمارية"أو ي اإلنفاق االستثمار -3

فلو دفعت إحدى الوحدات اإلنتاجية دفعة نقدية نظري احلصول على أصل رأمسايل أو  ،ال ميثل ما يتحقق فعال من االستثمار العيين

فإ�ا متثل  ،وعندما ترد األصول الرأمسالية بعد ذلك ،فان هذه الدفعة املقدمة تعترب إنفاق استثماريا ،جمموعة من األصول الرأمسالية الثابتة

العملة األجنبية  بالعملة احمللية أو" استثمار نقدي"يصبح له مقابل نقدي يعرف بأنه  والذي ،االستثمار العيين الذي وجه إليه هذا اإلنفاق

  .أو مبزيج من العمليتني) لالستثمار املكون األجنيب(

  ومبادئه خصائص االستثمار: المطلب الثالث

  .الدخل القومياالستثمار مبجموعة من اخلصائص واملبادئ اليت متيزه عن باقي مكونات  يتصف

  خصائص االستثمار: الفرع األول

  :1لالستثمار عدة خصائص وهي كالتايل

وهي كل املبالغ اليت يتم إنفاقها للحصول على االستثمار، وتشمل كافة املصاريف الالزمة إلنشاء املشروع :تكاليف االستثمار -أوال

  :االستثماري حيث تنقسم إىل نوعني
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وهي تلك املصاريف الالزمة إلنشاء املشروع واليت تنفق مع بداية املشروع إىل أن حتقق هذا األخري تدفقات :التكاليف االستثمارية-1

الت، واليت متثل مباين، آمعدات، . نقدية، وتتمثل يف تكاليف األصول الثابتة، أي كل النفقات املتعلقة بشراء األصول الثابتة من أراضي

اإلضافة إىل تكاليف متعلقة بالدراسات التمهيدية، أي كل النفقات اليت تتدفق قبل انطالق املشروع مثل اجلزء األكرب من تكلفة املشروع، ب

تكاليف التجارب وتكاليف إجراء الدوريات : املصاريف التصميمات، الرسوم اهلندسية، وهذا إىل جانب جمموعة من التكاليف مثل

  .التدريبية

ل يف املرحلة الثانية لالستثمار، وهي مرحلة التشغيل وذلك بعد إقامته ووضعه يف حالة تندمج تكاليف التشغي: تكاليف التشغيل-2

ملباشرة العمل، فتظهر جمموعة جديدة من التكاليف الالزمة، الستغالل طاقات املشروع املتاحة يف العملية اإلنتاجية، ومن مجلة هذه 

  ...ر، مصاريف املواد الالزمة للعملية اإلنتاجيةالنقل، التأمني، مصاريف املستخدمني واألجو : التكاليف نذكر

وهي كل املبالغ املالية املنتظر حتقيقها يف املستقبل على مدى حياة االستثمار، وال حتسب هذه التدفقات إال بعد :التدفقات النقدية- ثانيا

  .الضرائب والرسوم واملستحقات األخرى: خصم كل املستحقات على االستثمار مثل

املدة املقدرة لبقاء االستثمار يف حالة عطاء جيد ذي تدفق نقدي موجب وميكن االستناد يف حتديد مدة حياة : حياة المشروعمدة  - ثالثا

  .الرتكيز على دور ة حياة املنتوج وبالتايل على مدى احلياة االقتصادية للمشروع أواالستثمار على مدى احلياة املادية مبختلف الوسائل 

عند �اية مدة احلياة املتوقعة لالستثمار، نقوم بتقدير القيمة املتبقية له، حبيث ميثل اجلزء الذي مل يستهلك من : قيةالقيمة المتب- رابعا

  .غاللالتكلفة األولية، وتعترب هذه القيمة املتبقية، إيرادا إضافيا بالنسبة للمؤسسة وبالتايل يضاف إىل تدفقات الدخل للسنة األخرية لالست

  مبادئ االستثمار : الفرع الثاني

البد له من مراعاة جمموعة من املبادئ  حتليلها،لكي يتمكن املستثمر من االختيار بني بدائل االستثمار املتاحة يف ضوء نتائج   

  :1تيةالعامة لالستثمار واملتمثلة يف النقاط اآل

إن املستثمر الرشيد يبحث دائما عن فرص استثمارية متعددة ملا لديه من مدخرات ليقوم باختيار املناسب منها بدال  :مبدأ االختيار -أوال

  :من توظيفها يف أول فرصة تتاح له، حبيث يقوم باختيار هذه الفرص أو البدائل املتاحة مراعيا يف ذلك مايلي

  ؛حيصر البدائل املتاحة وحيددها - 

 ؛أي يقوم بالتحليل االستثماري حيلل البدائل املتاحة - 

 ؛يوازي بني البدائل يف ضوء نتائج التحليل - 

خيتار البديل املالئم حسب املعايري والعوامل اليت تعرب عن رغباته، كما يفرض هذا املبدأ على املستثمر الذي لديه خربة ناقصة، أن  - 

 .يستعني بالوسطاء املاليني

ر باملفاضلة بني البدائل االستثمارية املتاحة لالختيار املناسب، وتتم هذه املقارنة باالستعانة بالتحليل وهنا يقوم املستثم:مبدأ المقارنة - ثانيا

 حسباملستثمر  من وجهة األساسي أو اجلوهري لكل بديل متاح، ومقارنة نتائج هذا التحليل الختيار البديل األفضل واملناسب للمستثمر

  .مبدأ املالئمة
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 يت حيددهاال هوميول ه، وما يالئم رغباتوأدواته بني جماالت االستثمار يطبق املستثمر هذا املبدأ عمليا عندما خيتار: مبدأ المالئمة -ثالثا

امليول، حيث لكل مستثمر منط تفضيل حيدد درجة اهتمامه بالعناصر و على هذه الرغبات  الجتماعية، يطبق هذا املبدأ بناءدخله وحاالته ا

  :يكشفها التحليل اجلوهري واألساسي وهي األساسية لقراره، واليت

  معدل العائد على االستثمار - 

 درجة املخاطر اليت يتصف �ا االستثمار - 

 مستوى السيولة اليت يتمتع �ا كل من املستثمر وأدوات االستثمار - 

املخاطر االستثمارية اليت يتعرضون هلا، وهنا يلجأ املستثمرون إىل تنويع استثمارا�م، وهذا للحد والتقليل من درجة : مبدأ التنويع -رابعا

غري أن هذا املبدأ ليس مطلقا، نظرا للعقبات والقيود اليت يتعرض هلا املستثمرون، مما يصعب عليهم انتهاج وتطبيق هذا املبدأ على أرض 

  .الواقع
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  وأدوات االستثماروأهمية أهداف : المبحث الثاني

فهو يعترب العنصر الرئيس  ،ابية على الناتج القوميهامة بالنسبة القتصاديات الدول ملا له من آثار اجيحيتل االستثمار مكانة   

الذي يتحكم يف معدل النمو االقتصادي من ناحية، ويف نوعية هذا النمو من ناحية أخرى، ويتوقف حتقيق معدل النمو املطلوب على 

  .لك داخليا وخارجياالنجاح يف توفري التدفقات النقدية املطلوبة لذ

  أهداف االستثمار: األول المطلب

لقد تطورت أهداف االستثمار يف ضوء التطور الذي حصل يف الفكر املايل والنظرية املالية إذ أصبح اهلدف األساسي من   

للمستثمرين أي حتقيق أكرب عائد  اتقليدي ااالستثمار يف هذا العصر تعظيم ثروة املستثمر ويقع ضمن ذلك حتقيق األرباح الذي يعد هدف

صول على العائد مبختلف بأقل درجة من املخاطر، وقد يهدف االستثمار إىل إنعاش االقتصاد وزيادة الرفاهية وتوظيف األموال للح

  )اخل.... عائد مايل، عائد اجتماعي، عائد اقتصادي(مفاهيمه 

ث تفضيل األدوات االستثمارية ودرجة املخاطر اليت يتقبلو�ا واليت ومن الطبيعي أن يكون هناك اختالف بني املستثمرين من حي  

جيب أن تتناسب مع هدف حتقيق األرباح، والبد من التمييز بني االستثمارات حسب األهداف اليت ينشدها املستثمر وطبيعته فقد يكون 

جة من املخاطر تتناسب مع العائد حسب طبيعته املستثمر حمافظا، رشيدا، مضاربا أو مقامرا، فاالستثمار هو االستعداد لتحمل در 

ائد فاملستثمر احملافظ هدفه احلصول على عائد بدون حتمل خماطر عالية واملستثمر الرشيد هو الذي يهدف من استثماراته إىل املوازنة بني الع

ملقامرة اليت يراهن باملال للحصول على واملخاطر، أما املضارب فهو الذي يقبل بأقصى درجات املخاطر املدروسة للحصول على الربح، وا

  . 1الربح مع االستعداد لتحمل درجة عالية من املخاطر بدون دراسة يبين قراره على ضربة احلظ

حتقيق أهداف املستثمرين عند اختاذ قرار االستثمار ولكن ختتلف األمهية النسبية هلذه  يفالعديد من العناصر اليت تؤثر  وهناك  

وطبيعة العائد ،والدخل املتوقع حتقيقه من االستثمار ،احلالة املالية وحجم الفائض من األموال املتاحة لدى املستثمرالعناصر من حيث 

ومدى احلاجة إىل تسييل االستثمارات  ،ورأس املال املستثمر ،ودرجة تقبل املخاطر اليت يتعرض هلا ،والثروة اليت يرغب املستثمر حتقيقها

وكلفة عملية تبادل وطبيعة القوانني والتشريعات فيما يتعلق بتنظيم االستثمارات والضرائب والرسوم  ،وإمكانيات السيولة يف األسواق املالية

تثمر وهدف وفرتة االستثمار من حيث  وإسرتاتيجية املس،وإدارة االستثمارات ومدى توفر اخلربة والكفاءة وسهولة اإلجراءات ،املعمول �ا

إىل حتقيقها عن طريق اخلاص وهناك جمموعة من األهداف اليت يسعى املستثمر ، جل أو متوسط األجل أو طويل األجلكونه قصري األ

  :االستثمار وهي

  والمحافظة على رأس المال تحقيق أقصى عائد ممكن: الفرع األول

   تحقيق أقصى عائد ممكن: أوال

مهما يكن نوع االستثمار من الصعب أن جند فردا يوظف أمواله دون  ،)أو الربح أو الدخل(قيق العائد اهلدف العام لالستثمار هو حت   

  .2لعائد أو الربحأن يكون هدفه حتقيق ا

                                                           
  . 25،26ص .دريد كامل آل  شبيب، مرجع سابق، ص 1
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قراره يف االستثمار يف مشروع وال شك يف أن العائد الذي حيصل عليه املستثمر يشكل أحد أهم املعايري اليت يتخذ مبوجبها املستثمر    

وعلى هذا يتم ترتيب بدائل . أي أن املشروع الذي حيقق له أكرب قدر ممكن من األرباح هو املشروع املفضل للمستثمر. دون آخر

  .1االستثمار وفقا ملقدار العائد الناجم عن كل نوع من هذه البدائل

  المحافظة على رأس المال المستثمر :ثانيا

فهو يريد أن تبقى أمواله  ،مبعىن أن صاحب املال خياف على أمواله) صاحب املال جبان(لة يتداوهلا عامة الناس تقول بان إن مثة مقو   

  .2قد تبدو هذه املقولة على درجة من البساطة إال أن فيها الكثري من املصداقية. بدون نقصان

وىل، فهو يسعى إىل عدم تبديد ثروته وهلذا فانه حياول أن يوجه فال شك يف أن كل مستثمر يهتم باحلفاظ على رأمساله بالدرجة األ 

  .فاملستثمر يفضل املشروع الذي يعيد له رأمساله بسرعة. استثماراته وفقا لذلك

  وتحقيق السيولة تعظيم القيمة السوقية لألسهم: الفرع الثاني

  تعظيم القيمة السوقية لألسهم: أوال

لألسهم من املعايري اهلامة يف احلكم على أداء املنشآت والشركات املسامهة، ذلك الن ارتفاع القيمة  يعد هدف تعظيم القيمة السوقية    

  .3ةالقائمة على هذه املنشأ السوقية ألسهم املنشأة يشري إىل جناح هذه املنشاة يف السوق وجناح اإلدارة

ية وقيمتها يف السوق عند البيع، فمن املعلوم أن املنشآت تصدر لدى ويقصد �ذا اهلدف أن يزداد الفرق بني القيمة االمسية لألسهم العاد  

  .ومع تطور نشاط املنشأة وجناحها يف أعماهلا، تزداد أرباح هذه املنشأة. تأسيسها أسهما بقيمة منخفضة مث تبدأ عملها

يد من املستثمرين على شراء أسهم هذه ونتيجة لبدء اإلفصاح وإعالن املنشأة عن نتائجها واطالع اجلمهور على ذلك، يتهافت العد   

وهذا يعين من جهة أخرى زيادة الطلب على هذه األسهم مما يؤدي إىل ارتفاع أسعارها، وهنا حيقق مالك املنشأة واملسامهون الذين . املنشأة

  .اكتتبوا يف أسهم املنشأة عند التأسيس أرباحا رأمسالية من جراء ذلك

تفع أسعار هذه األسهم يف املستقبل، ولذلك فهم يشرتو�ا تر جليدة فهم يتوقعون أن اشرتوا األسهم بالقيمة اوأما املسامهون اجلدد الذين   

  .بناء على تنبؤا�م املستقبلية

  تحقيق السيولة :ثانيا

ستثمار واحلديث عن وإذا تعمقنا أكثر يف حالة اال،يقصد بتحقيق السيولة للمستثمر أن يتوفر حبوزته نقدية جاهزة للدفع عند اللزوم    

 مشروع ما فان السيولة هلذا املشروع هي قدرته على الدفع أو قدرته على سداد االلتزامات املرتتبة عليه يف وقت استحقاقها أو قدرته على

  .حتويل ما حبوزته من أصول إىل نقدية بدون خسارة من أجل جتنب املشاكل النامجة عن عدم السداد

  :4ل اليت ميكن حتويلها إىل نقدية، يتم التمييز ما بنيويف جمال احلديث عن األصو 

  ؛ك إضافة إىل احلسابات لدى الربيداألصول السائلة من الدرجة األوىل، مثل الصندوق، الودائع اجلارية لدى البنو  -

  ؛األوراق املالية والذمم املالية األصول السائلة من الدرجة الثانية، مثل -

                                                           
  .13: مروان مشوط، كنجو عبود كنجو، مرجع سابق، ص 1
  .118: موفق عدنان عبد اجلبار احلمريي، مرجع سابق، ص 2
  .14: كنجو عبود كنجو، مرجع سابق، صو مروان مشوط  3
  .15: نفس املرجع، ص 4
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  .الثالثة، مثل املخزون والبضاعة يف الطريق األصول السائلة من الدرجة -

أ�ا قيد على حتقيق  ووسيلة لتحقيق اهلدف أ مسيولة فيما إذا كانت متثل هدفا أوخيتلف العديد من االقتصاديني حول مفهوم ال   

 أن السيولة النقدية متثل هدفا وهنا نشري إىل. األهداف املتمثلة يف حتقيق األرباح وتعظيم ثروة املالك وتعظيم القيمة السوقية للمنشأة

لة ملواجهة مني احلاجات املتوقعة وتوفري السيو تأيدا على حتقيق اهلدف االسرتاتيجي و وقصري األجل للمستثمر ويف الوقت نفسه، ق "تكتيكيا"

  .ن املستثمر يسعى وراء حتقيق الدخل املستقبليإوبذلك ف. تلك احلاجات

  أهمية االستثمار: الثاني المطلب

من زاوية ضيقة أي حتقيق  إليهتتفق معظم النظريات االقتصادية على أمهية االستثمار  يف حتقيق التطور االقتصادي سواء مت النظر         

أمهية القرار املستقل  إىل "كينز"اعتباره حيقق التنمية االقتصادية، وقد بني االقتصادي بالنمو االقتصادي السنوي أو بنظرة أوسع 

لالستثمارات على مستوى االقتصاد، ويعتمد هذا القرار على الكلفة احلدية املتوقعة لرأس املال مقارنة بسعر الفائدة، وبعد ذلك ارتبط 

، اإلمجايلاحمللي نظرية املعجل واعتربت االستثمار دالة خطية مباشرة للتغيري يف الناتج  أفرزتالستثمار بنماذج النمو االقتصادي اليت ا

وحدة من رأس  إلضافة اإلنتاجيةن ما يهم يف االستثمار هو املقارنة بني الزيادة يف قيمة الوحدة أقال ب إذ" جيمس توين"وظهرت نظرية 

ن أاالستثمار و ورا حامسا يف قرارات املال مع تكلفة تبديل رأس املال، أما النظرية احلديثة فقد أكدت على أمهية تقييم املخاطر اليت تلعب د

  .1عدم اليقني يف املستقبل يتطلب استخدام خيار التأين

زيادة املوارد، ذلك أن توظيف مبلغ ما يف  أواالستثمار ينطوي على تعظيم املنفعة  أننالحظ  فإننامفهوم االستثمار،  إىلبالعودة   

مشروعا سيتم، وهذا سينتج سلعة أو خدمة تقوم بسد  ن مثةأاط ما يعين تشغيل لليد العاملة و عمل معني أو استخدام مبلغ ما يف نش

كما أن هذا املشروع سوف حيرك الطلب على بعض املواد اليت سيتم استخدامها يف إنتاج . احتياجات املستخدمني هلذه السلعة أو اخلدمة

آلالت واملعدات أو التجهيزات املختلفة اليت وعند إنشاء املشروع يتطلب األمر أيضا إدخال بعض ا. السلعة املطلوبة أو تقدمي اخلدمة املعينة

امل معها الشيء الذي وهذا يعين بتعبري آخر، إدخال التكنولوجيا احلديثة واملتطورة واالطالع عليها، وإعداد األفراد للتع. تساهم يف اإلنتاج

  .احلديثة "االتكنولوجي"ستوى إدراك هؤالء األفراد ووعيهم ومقدر�م على التعامل مع وسائل ميعين رفع 

  :2يةتاآل عناصريف الاألشياء اليت جتعل من االستثمار ظاهرة هامة  ميكن أن نبنيو  

  األهمية االقتصادية: الفرع األول

  :يظهر مدى أمهية االستثمار يف احلياة االقتصادية للمجتمع من خالل   

وذلك ألن االستثمار ميثل نوعا من اإلضافة إىل املوارد املتاحة  :مساهمة االستثمار في زيادة الدخل القومي وزيادة الثورة الوطنية-أوال

  .أو تعظيم هذه املوارد أو تعظيم درجة املنفعة اليت تنجم عن املوارد املتاحة

وذلك من خالل إدخال التكنولوجيا احلديثة واملتطورة، وتكيفها مع الظروف  :مساهمة االستثمار في إحداث التطور التكنولوجي- ثانيا

وال خيفي على أحد مدى أمهية التطورات التكنولوجية يف ختفيض التكلفة وتقدمي اخلدمة بل واملنتج املتطور إضافة إىل . وضوعية للمجتمعامل

وكلنا يلمس اآلثار اليت أحدثتها الثروة التكنولوجية يف شىت امليادين . رفع سوية الذين يتعاملون بالتقنيات احلديثة على اختالف أنواعها

  .االتوا�

                                                           
  .16،17ص .درمي كامل آل شبيب، مرجع سابق، ص 1
  .10،11ص .مروان مشوط، كنجو عبود كنجو، مرجع سابق، ص 2
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من خالل استخدام العديد من األيدي العاملة ومن مث، حماربة الفقر واجلهل وبعض أشكال  مساهمة االستثمار في مكافحة البطالة- ثالثا

عامل من احلصول على دخل التخلف، وذلك ألن للعمل انعكاسات هامة على حياة األفراد ومستقبلهم، فكلنا يعلم أن العمل ميكن ال

 –تشكل االحتياجات العليا للبشرية اليت تساهم  -بدورها –ن ينفق على التعليم والثقافة وهذه أيعيش من ناحية، و ن أ هيستطيع ب

  .يف تطوير أساليب اإلنتاج وزيادة الطاقة اإلنتاجية -بدورها

يتصاحب بإقامة بناء أو شق ن االستثمار يف مشروع ما قد يتطلب أو أل ،مساهمة االستثمار في دعم البنية التحتية للمجتمع- رابعا

واألمثلة اليت تدل على مسامهة املشروعات يف إدخال التحسينات املتنوعة إىل بيئة املشروع كثرية  ،اخل...طريق أو إقامة جسر أو حديقة أو

تبات اليت تؤمن الحظ، على سبيل املثال، كيف أن إقامة جامعة يف منطقة ما يرافقه انتشار مشروعات متممة للجامعة كاملك، تعددةوم

  .اخل...الكتب واملطاعم، ودور السكن للطلبة ووسائل نقلهم

وهذا أمر يرتبط بتأمني احتياجات املواطنني من خالل قيام املشروعات  :مساهمة االستثمار في األمن االقتصادي للمجتمع-خامسا 

ا االستثمارية اليت تعين بتقدمي السلع واخلدمات األساسية والكمالية، وتنهي التبعية �تمع آخر، وحتد أيضا من خروج القطع األجنيب، كم

  .املوارد الطبيعيةيساهم االستثمار أيضا يف استخدام املوارد احمللية كاملواد اخلام، و 

  األهمية المالية: الفرع الثاني

  :يساهم االستثمار يف حتقيق العديد من املكاسب املالية للدولة وا�تمع وذلك من خالل  

وذلك من خالل سداد ما يرتتب على املشروع من ضرائب للحكومة لكي مساهمة االستثمارات في دعم الموارد المالية للدولة -أوال 

  .ة بصرفها باستخدام هذه املوارد وفق مقتضيات املصلحة العامةتقوم األخري 

وهذا .الذي كان سيتم إخراجه من البالد فيما مل يتم إنتاج السلع واخلدمات حمليا:مساهمة االستثمار في توفير القطع األجنبي- ثانيا

. جيدة ومتكن من تصديرها إىل األسواق اخلارجية يساهم أيضا يف دعم ميزان املدفوعات خاصة إذا متكن املستثمر من إنتاج سلع بنوعية

  .واجلديرة ذكره هنا أن مسامهة الدولة يف التجارة اخلارجية تعطي هلا وزنا جيدا على الصعيد الدويل

  .من خالل التوجه إىل إنشاء املشروعات اليت حتقق هذه السياسة ،مساهمة االستثمار في تنفيذ السياسة االقتصادية للدولة- ثالثا

، فهناك مدخرون لألموال ولكنهم ال يعرفون كيفية تشغيلها وهنا يكمن دور مساهمة االستثمار في توظيف أموال المدخرين- ابعار 

  .االستثمار يف توظيف هذه املدخرات وتقدمي العوائد للمدخرين

  أدوات االستثمار : المطلب الثالث

يقوم املستثمرون خالهلا بتوظيف أمواهلم يف أسواق االستثمار، وقد  ميكن النظر إىل أدوات االستثمار باعتبارها الوسائل اليت  

  .تكون أصوال حقيقية أو مالية وذلك بغية تنمية قيمتها وتعظيم العائد على األموال املستثمرة فيها

باملنشآت  ما تعلق األمر إذاهذا املفهوم ألدوات االستثمار هو مفهوم بسيط وأويل، غري أن احلال سوف يزداد تعقيدا  إن  

وجتدر . احلصص يف امللكية ويف املديونية إلظهارتنظيم دقيق  إىلالصناعية والزراعية الضخمة وباملنشآت والشركات املسامهة اليت حتتاج 

اإلشارة إىل أن أداة االستثمار قد تكون أداة واحدة أو أكثر، وقد تكون حمفظة استثمارية تشمل توليفة من عدد من أدوات االستثمار 

  .1النشاط احملدد إلجنازوهي تشكل أيضا الوسيلة إىل مستلزمات أخرى . واألوراق املالية

                                                           
  .135: مروان مشوط كنجو عبود كنجو، مرجع سابق، ص 1
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ماليا ،أو )عقار،أو سلعة مثال (قيقيا للمستثمر أن ميتلك مقابل املبلغ املستثمر أصال قد يكون حن إفجماالت االستثمار وحسب   

وأدوات  ،كما يطلق عليه البعض مصطلح واسطة االستثمار،يطلق على هذا األصل مصطلح أداة االستثمارو )سهم أو سند مثال (

صنفني  إىلستقسم لذا ،االستثمار املتاحة للمستثمر يف ا�االت االستثمارية املختلفة هي من الكثرة لدرجة جتعل من الصعب عرضها مجيعا

  :يتكاآل أمهيةعرض أكثرها ويتم 

  أدوات االستثمار الحقيقي: الفرع األول

  :العقار والسلع واملشروعات االقتصادية ،من أصناف االستثمار احلقيقي اليت سيتم عرضها  

  :Real Astateالعقار : أوال

هذا النوع من االستثمار ميكن مشاهدته على حقيقته ويعد من االستثمارات املرحية واملقبولة من قبل جمموعة صغرية من   

ج إىل رأمسال كبري لالستثمار، ويأيت االستثمار يف العقارات باملرتبة الثانية من بني أدوات االستثمار املستثمرين اخلرباء يف هذا ا�ال وحتتا 

وأكثر أنواع االستثمارات .إضافة إىل املزايا اليت يتمتع �ا االستثمار يف العقار ،األخرى كون العقارات متاحة بشكل واسع للمستثمرين

سنة، والنوع الثاين من االستثمار العقاري هو شراء  20-10ويكون عادة الدفع باآلجل لسنوات ترتاوح بني  ،العقارية هو يف شراء املنازل

األراضي �دف انتظار ارتفاع قيمتها وبيعها يف املستقبل واحلصول على األرباح ولكن على املستثمر أن يأخذ بعني االعتبار العموالت 

ن هذا النوع من االستثمار يتصف ع بالسعر املطلوب من املستثمر، ألشراء، وعدم إمكانية البيوالرسوم والضرائب املدفوعة عن عملية ال

ال باخنفاض سيولته مقارنة باألوراق املالية وقد تسنح الفرصة للمستثمر بتطوير االستثمار يف األراضي من خالل االستثمار يف بنائها مستقب

  :1وهناك شكالن لالستثمار يف العقار

  .شراء العقار احلقيقي أي شراء أراضي أو مباين أو شقق من قبل املستثمر مباشرة ويقوم بإدار�ا من قبله بهنقصد  :ار المباشراالستثم-1

صناديق عندما يتم شراء سند عقاري صادر عن البنك العقاري أو املشاركة يف حمفظة مالية إلحدى  :االستثمار غير المباشر-2

وتصدر هذه املؤسسات أوراقا مالية غالبا .REITS،واختصارها Realestate Investment Trustsاالستثمار العقارية حتت مصطلح 

 .د لتمويل مباين أو شراء العقاراتما تكون سندات حتصل بواسطتها على أموال تستخدمها فيما بع

ستثمرين سواء يف السوق احمللي أويف السوق األجنيب،وقد تأسست يف معظم االستثمار يف العقار اهتماما كبريا من قبل امليلقى   

  .كما تأسست فيها أيضا جمموعة من الشركات االستثمارية املتخصصة بالعقارات،الدول بنوك عقارية متخصصة يف منح القروض العقارية

  :2يةتم باخلواص اآلويتصف االستثمار يف العقار بوجه عا

ن املستثمر ذلك أل.املاليةيوفر االستثمار يف العقار للمستثمر درجة مرتفعة نسبيا من األمان تفوق تلك احملققة يف االستثمار يف األوراق -

سواء بالبيع أو التأجري،كما أن حيازة سندات عقارية مضمونة بعقار و يف العقار حيوز أصال حقيقيا له مطلق احلرية بالتصرف فيه مىت شاء 

  .يئ حلاملها االستيالء على الضمان يف حالة توقف املدين عن سداد قيمة السند�

ت يتمتع املستثمر يف العقار يف األقطار اليت تستويف فيها ضريبة الدخل ببعض املزايا الضريبية اليت ال يتمتع �ا املستثمرون يف ا�اال-

  .املستحقة على فوائد سندا�م األخرى،فحملة السندات العقارية مثال يعفون من ضريبة الدخل

                                                           
  .55: دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق، ص 1
  .83،84: ص.حممد مطر، مرجع سابق، ص 2
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ن مصادر االستثمار يف العقارات، خصوصا مىت كان املستثمر مؤسسة مالية هي يف الغالب من قروض طويلة األجل، لذا فان نظرا أل-

األمد الطويل مع ذلك ميكن لتلك املؤسسات حتقيق عوائد مرتفعة على استثمارا�ا يف و ،تكلفة متويل هذه االستثمارات تكون مرتفعة نسبيا

  .إذا استطاعت استغالل مزايا املتاجرة بامللكية أو الرفع املايل

من هذا فان إمكانية تسويق العقارات ليست مرنة بالقدر . ال يتوفر لالستثمار يف العقارات سوق ثانوي منظم كما يتوفر لألوراق املالية-

  .ات العقاريةستثمار الالكايف مما يرتتب عليه اخنفاض نسيب يف درجة سيولة ا

املستثمر فيها مصاعب شىت سواء يف عملية تقييمها، أو يف احتساب  يلقىتفتقر أدوات االستثمار يف العقارات إىل عنصر التجانس، لذا -

  .معدالت العائد احملققة منها مما يتطلب من املستثمر يف سوق العقار أن يكون متخصصا وعلى دراية واسعة مبجاالت االستثمار فيه

 Commoditiesالسلع : ياثان

قد تكونت ) بورصات(اقتصادية خاصة جتعلها أداة صاحلة لالستثمار لدرجة أن أسواقا متخصصة تتمتع بعض السلع مبزايا   

، وبورصة للذهب ورصة للقطن يف مصر أو يف نيويوركلذا أصبحنا نسمع مثال عن وجود ب.على غرار بورصات األوراق املاليةللبعض منها 

ويتم التعامل بني املستثمرين يف أسواق السلع عن طريق عقود . اخل...كاالن، وبورصة للشاي يف سري وبورصة للنب يف الربازيل ،يف لندن

وكيل أو مسسار غالبا ما يكون و عقد بيع بني طرفني مها منتج السلعة :وهي، Futures Contractsخاصة تعرف باسم العقود املستقبلية

مني أو تغطية أنتج للسمسار بتسليمه كمية معينة من سلعة معينة بتاريخ معني يف املستقبل مقابل حصوله على تيتعهد فيه امل،مكتب مسسرة

إذا إن لكل منهما أسواقا متماثلة إىل ،تشبه املتاجرة بالسلع املتأخرة باألوراق املالية يف كثري من الوجوهو ."حتدد بنسبة معينة من قيمة العقد

يتمتع االستثمار يف السلع بدرجة عالية من السيولة كاالستثمار و  ،ال يتوفر مثيل له للسلع األوراق املالية سوق ثانويةدا أن حد كبري فيما ع

  .1ستثمار األخرىكما أن أسعار كل منهما تكون معلنة يف السوق وال ختضع ألية مساومة كما حيدث يف جماالت اال،يف األوراق املالية

  Business Projetsة المشروعات االقتصادي:ثالثا

وهي أكثر أدوات االستثمار انتشارا، وتتمثل يف املشاريع الصناعية أو التجارية أو الزراعية، وتتصف مثل هذه االستثمارات   

 بكو�ا استثمارات يف أصول حقيقية كاملباين واآلالت واملعدات ووسائط النقل وغريها، ومن ميزا�ا أ�ا تساهم بإنتاج القيمة املضافة

وتزيد من ثروة املالكني وعلى مستوى البلد فإ�ا تؤدي إىل زيادة يف الناتج اإلمجايل " أي إضافة قيمة جديدة لالقتصاد" لالقتصاد القومي 

  :3فيما يأيتولالستثمار يف املشروعات االقتصادية جمموعة من اخلصائص نوجزها ، 2احمللي ويف تراكم رأس املال الثابت

  .من انسب أدوات االستثمار ذات الدخل املستمر تعتربلذا . مستثمراو ملشروعات االقتصادية عائدا معقوال حيقق املستثمر يف ا-

لذا فان درجة املخاطرة ،و ألنه أي املستثمر حيوز أصال له قيمة حبد ذا�ا،يتوفر للمستثمر يف املشروعات االقتصادية هامش كبري من األمان-

  .ون منخفضة إىل حد كبرياملرتبطة حبدوث خسارة رأمسالية تك

  .ختصصهو توفر املشروعات االقتصادية للمستثمر ميزة املواءمة أو املالءمة إذ خيتار املستثمر من املشروعات ما يتناسب مع ميوله -

أو ،ة أو اخلاصةيقوم بإدار�ا إما ينفسه كما هو احلال يف املشروعات الفرديو .يتمتع املستثمر يف املشروعات االقتصادية حبق إدارة أصوله-

  .يفوض الغري بإدار�ا كما هو احلال يف الشركات املسامهة

                                                           
  .43،44: ص.زياد رمضان، مرجع سابق، ص 1
  .59: دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق، ص 2
  .86،87: ص.حممد مطر، مرجع سابق، ص 3
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ألن املشروعات االقتصادية تنتج  .يؤدي االستثمار يف املشروعات االقتصادية دورا اجتماعيا أكرب مما هو يف أوجه االستثمار األخرى-

هذه املشروعات توظف اجلزء األكرب من العمالة الوطنية وبالتايل هذا إضافة إىل أن ،سلعا أو خدمات حتقق إشباعا حقيقيا ألفراد ا�تمع

  .تشكل مصدرا رئيسيا لدخوهلم

فاألصول الثابتة يف هذه . لكن من أهم عيوب االستثمار يف املشروعات االقتصادية هو اخنفاض درجة سيولة رأس املال املستثمر-

وهي أصول غري قابلة للتسويق السريع فيما لو ،من رأس املال املستثمر رئيسالالزراعية منها تشكل اجلانب و املشروعات خصوصا الصناعية 

  .أراد املستثمر تسييلها

  أدوات االستثمار المالي: الفرع الثاني

  :من أهم أدوات االستثمار املايل ما يلي

  Security Marketاألوراق المالية: أوال

وهي على عدة أنواع ختتلف من  ،املزايا اليت حتملهاو برز أدوات االستثمار املتاحة نظرا للمرونة اليت تتمتع �ا أاألوراق املالية من   

ال حيث العائد واملخاطر واحلقوق وهلا العديد من القيم، فهناك القيمة االمسية لألصل اليت تتحدد وفق النصوص والتعليمات القانونية وهذا 

ذه القيمة فقط، إذ مع مرور الوقت تتشكل العديد من القيم للورقة املالية كالقيمة السوقية اليت تزيد أو تنقص عن يعين أ�ا تباع وتشرتى �

يتحقق من توزيع األرباح أو  االقيمة االمسية والقيمة الدفرتية والقيمة التصفوية وقيمة اإلصدار، كما أن عوائدها تتنوع فقد يكون العائد جاري

اجلارية، وعائد أو خسارة رأمسالية اليت تنتج كنتيجة الرتفاع أو اخنفاض سعر بيع األصل مقارنة بكلفة الشراء من قبل الفوائد الدورية 

ويل املستثمر، وتتصف األوراق املالية بسهولة حتويلها إىل سيولة نقدية هلذا تتصف باخنفاض املخاطر التسويقية، أي مقدار الزمن الالزم لتح

  .1السيولة يف آن واحدو  نقد ولكن تتعرض ملخاطر أخرى، وحيقق االستثمار يف األوراق املالية هديف الربح األوراق املالية إىل

منها أدوات ملكية، مثل األسهم بأنواعها والتعهدات، وأخرى تسمى أدوات دين مثل السندات  ؛األوراق املالية على نوعني  

فاألسهم تتغري عوائدها عادة بتغري اإلنتاج  ،حيث طبيعة الدخل ودرجة األمان بأنواعها، وختتلف أدوات امللكية عن أدوات الدين من

  .2واألرباح اليت حتققها الشركة ولذلك تتميز بارتفاع درجة املخاطر مقارنة بالسندات

الختيار األداة ن دخلها ثابت وتتميز بأ�ا أقل خماطر من األسهم وهذا االختالف يوفر للمستثمر بدائل متعددة إأما السندات ف  

  .املناسبة أو تنويع حمفظته االستثمارية

  :3أيتأمهها ما ي بعدة خصائصاألوراق املالية  كما تتميز

  تتميز األوراق املالية بكو�ا من املثليات اليت يقوم بعضها مقام اآلخر عند الوفاء، األمر الذي يرتتب عليه أن حتدد هلا بالسوق سواء -

  .أو السندات باألسهمسواء تعلق األمر  اإلصدارغريها سعر موحد لكل ورقة مالية من ذات الطبقة وذات  أوكانت البورصة 

حيث تتزايد قيمتها مع استمرار جناح الشركة أو املشروع املصدر وذلك فضال عما تدره  -ال سيما بالنسبة لألسهم–تعترب خمزنا للقيمة  -

بأقل خسارة ممكنة إذ مل يكن رحبا، وبأسرع وقت حبيث يكون التعامل يف هذه  األموالهذه  اسرتداد إمكانيةحلائزها من دخل سنوي مع 

  .زيادة رأس املال بالنسبة لبعضها وإمكانيةوالسحب من حسابات البنوك مع ما متيز به عائد أكرب  لإليداعاألوراق مشا�ا 

                                                           
  .53،54: ص.دريد كامل آل شبيب ، مرجع سابق، ص 1
  .608: ، ص2،2015، العدد 42، دراسات علوم الشريعة والقانون، اجلامعة األردنية، األردن، ا�لد "أدوات االستثمار المالي حقيقتها وحكمها الشرعي"ياسر عبد الكرمي احلوراين،  2
  .58،59: ، ص ص2000املؤسسة احلديثة للكتاب، اجلزء الثاين، : ، لبنانالعمليات المصرفية والسوق الماليةاشف، خليل اهلندي، أنطوان الن 3
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بقيم تناسب خمتلف املدخرين، األمر الذي ميكن من تعبئة  إصدارها إلمكانيةوهي تسمح بتعبئة املدخرات وحتسني توزيع املداخيل نظرا  -

  .موارد كبرية بقدر اتساع قاعدة املشاركني

املالية تتميز بسرعة التعامل فيها دون اخلوض يف الشكليات مما  لألوراقبالطرق التجارية األمر الذي يسهل قيام سوق  وهي قابلة للتداول -

التمويلية تقتضي العناصر واملناخ املناسبني لتنوع  األسواقوق فيها، ومن هنا فان حماوالت زيادة كفاءة احلق أصحابيعوق تداوهلا بني 

درجة  ،حبيث تشتمل على اخلصائص اليت تناسب متطلبات املستثمرين واملقرتضني من حيث احلجم، فرتة االستحقاق ،املالية األوراق

  .السيولة وتوقيت طرحها يف األسواق

  :1باملقابل هناك عيوب لالستثمار يف األوراق املالية أمههما يليو      

وهذه اخلاصية ترتبط بطبيعة الورقة وفرة يف أدوات االستثمار األخرى،تنخفض درجة األمان يف االستثمار يف األوراق املالية عن تلك املت-

لكن هذا ال .درجة األمان اليت يوفرها له حيازة األصل احلقيقيلذا فحيازة املستثمر للورقة ال توفر له .املالية كأصل مايل ال أصل حقيقي

  .ها عنصر األمان املطلوبمينع من وجود أوراق مالية مضمونة توفر حلامل

 .يتعرض املستثمر يف األوراق املالية ملخاطر التقلبات احلادثة يف القيمة الشرائية لوحدة النقد خاصة إذا كانت من النوع طويل األجل-

  :األوراق املالية أنواعواجلدول التايل يوضح الفرق بني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األنواع المختلفة من األوراق الماليةمقارنة بين : 01 جدول رقم

  الورقة املالية

  

  عامل املقارنة

  األسهم العادية  األسهم الممتازة  السندات

                                                           
  .105، ص 2003دار املنهل اللبناين، اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، : ، بريوتالبورصات واألسواق المالية العالميةوسام مالك،  1
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 احلصول يف احلق :أوال

 الدخل على

 األسبقية حيث من-

  العائدو الدخل  مبلغ حيث من-

 يف األوىل الدرجة

 السداد

  وحمدد ثابت

  املرتبة الثانية

  

  ثابت وحمدد

  املرتبة الثالثة

  

  املتبقي وغري حمدد

 األصول يف احلق :ثانيا

 التصفية عند

  درجة األسبقية -

  املبلغ-

  املرتبة األوىل

  حمدد

  املرتبة الثانية

  حمدد

  املرتبة الثالثة

  تبقي وغري حمددامل

 األصول يف احلق :ثانيا

 التصفية عند

  تاريخ االستحقاق -

  إجباري حمدد مسبقا

  

  وله تاريخ سداد

  "القيمة االمسية غري ملزم"

  

  ليس له تاريخ استحقاق

  املتبقي وغري ملزم

  

  ليس له تاريخ استحقاق

  41:النشر،ص سنة تذكر اجلامعية،مصر،مل ،الدارالمالية األوراق بورصة في االستثمار ،أساسياتحنفي الغفار عبد: املصدر

  Foreign Currenciesالعمالت األجنبية:ثانيا

لقد تطورت احلياة االقتصادية وتطورت معها العالقات الدولية مبا فيها املبادالت التجارية وانتقال رؤوس األموال، ولكن ذلك لن   

أحد البلدين املتعاملني وميكن أن تكون عملة بلد ثالث  يتم إال إذا توفرت عملة تتعامل �ا هذه الدول، وميكن أن تكون هذه العملة عملة

خاصة  ،1ذي وزن اقتصادي ال بأس به، وهنا نكون يف إطار ما يعرف بعملية صرف العمالت، هذه العملية اليت أصبحت ال غىن عنها

ن هذا السوق االفرتاضي مزدهر قبل ومل يك ،ا الوجه اآلخر للتعامالت الدولية والعالقات بني الدولأ�عمليات التجارة الدولية، أي  إلمتام

عندما كانت قاعدة الذهب هي السائدة يف التعامل بالعمالت األجنبية أي إمكانية حتويل الدوالر األمريكي إىل ذهب،  1972عام 

ه البعض اآلخر، جتا وظهرت أمهية السوق بعد إلغاء حتويل الدوالر إىل ذهب واستخدام نظام تعومي أسعار العمالت األجنبية بعضها

لندن، ،ة منها، ويعتمد سوق العمالت األجنبية على األسعار املعروضة من قبل أشهر املصارف العاملية يف سوق نيويوركوخاصة الرئيس

طوكيو وفرانكفورت، وهو سوق يعمل على مدار الساعة وتتحد أسعار العمالت حاليا مقابل بعضها يف أسواق حرة تسمى سوق القطع 

تتحدد أسعار الصرف ،وبفعل تأثري قانون العرض والطلبوهو السوق الذي يتم به مبادلة عمالت الدول مع بعضها البعض األجنيب، 

األجنيب، وعند التعامل بالعمالت األجنبية كأدوات استثمارية، جيب العلم بأ�ا أداة استثمارية حساسة جدا وتتأثر بعوامل متعددة منها 

ويتعرض االستثمار يف العمالت األجنبية إىل ثالثة أنواع من  ،هذا أدى إىل ارتفاع درجة املخاطر للتعامل فيهاو  ،اقتصادية وسياسية وغريها

  :2املخاطر

  .خماطر سعر الفائدة والنامجة غن التغيري يف أسعار الفائدة املصرفية -

  .سديدخماطر السيولة وهي تلك املخاطر النامجة عن عدم توفر السيولة عند حلول موعد الت -

  .خماطر االئتمان أو التسديد وتأيت هذه املخاطر بسبب عدم تسديد الطرف املشارك يف عملية الشراء للعملة األجنبية نتيجة اإلفالس -

يتم  املعلومات عند التعامل �ا وال يوجد سوق مادي فعلي أي مكان معني "تكنولوجيا"وتستخدم وسائل االتصاالت احلديثة و  

  : 3تتأثر أسعار العمالت األجنبية مبجموعة من العوامل ميكن تصنيفها بشكل عام يف جمموعتني مهاو ، تبادل العمالت األجنبية فيه

  : املتمثلة يفو :العوامل االقتصادية-1

                                                           
  .5، ص 2012دار املسرية ، الطبعة األوىل، : ، األردنإدارة العمالت األجنبيةعدنان تايه النعيمي،  1
  .60،61: ص.دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق، ص 2
  .88،89: ص.حممد مطر، مرجع سابق، ص 3
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  ؛املوازنة العامة للدولةو وضع ميزان املدفوعات -

  ؛التصديرو سوق االسترياد -

  ؛اخلارجية املساعداتو القروض الدولية -

  ؛أسعار الفائدةو السياسات الضريبية -

  ؛الدورات االقتصادية-

  ؛حرية التحويل للخارج-

  .االنكماش االقتصاديو التضخم  معدالت -

  :عوامل فنية-2

  ؛ظروف املتعاملني فيهو ظروف السوق النقدي -

  ؛الطلب من العمالت األجنبيةو العرض -

  .النقديف سوق و التغريات يف أسواق املال األخرى -

ونظرا للمخاطر الكبرية احمليطة بأسعار الصرف يلجأ املتعاملون يف أسواق العمالت األجنبية كثريا إىل استخدام عقود اخليار كوسيلة       

  .احلماية من هذه املخاطرو من وسائل التحوط 

عمالت األجنبية األخرى دورا كبريا يف حتديد مقابل ال ويلعب تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية سواء مقابل العملة احمللية،أو      

مكاسب أو خسائر االستثمار يف العمالت األجنبية سواء بالنسبة للمتعاملني يف سوق الصرف األجنيب أو بالنسبة ألصحاب احملافظ 

  .الدولية

  المعادن النفيسة : ثالثا

وهذا ما مييزها عن العمالت الورقية اليت ليس هلا قيمة يف  منذ آالف السنني واملعادن النفيسة أصول مالية ذات قيمة يف حد ذا�ا  

حد ذا�ا إال قيمة الورق الذي صنعت منه، لذلك فاملعادن النفيسة متيل دائما إىل االحتفاظ بقيمتها على مر الزمن حينما تنخفض قيمة 

ن احلكومات تستطيع إة احلكومات أما العمالت فة بواسطالعمالت الورقية باستمرار، ويعود ذلك إىل أنه ال ميكن صنع املعادن النفيس

عمل كميات كبرية منها وإغراق األسواق �ا وهي بالفعل تفعل ذلك بني احلني واآلخر، حيدث ذلك يف معظم بلدان العامل بدرجات 

، 1أكثرها رحبية على املدى الطويلمتباينة،وبالتايل فان التجارة يف املعادن النفيسة يعد من أكثر وسائل التجارة أمانا على املدى القصري و 

  .مث سوق هونغ كونغ،سوق زيورخ،و سوق لندن :تتواجد للمعادن النفيسة كما لألوراق املالية أسواق منظمة لعل أمهها على التوايلو 

  :ر متعددة منهانها على وجه اخلصوص صو الذهب مو يتخذ االستثمار يف املعادن النفيسة عامة و      

  .املباشرالبيع و الشراء -

  .لكن بفوائد منخفضة نسبياو ودائع الذهب اليت تودع يف البنوك  -

  .املقايضة أو املبادلة بالذهب على منط ما حيدث يف سوق العمالت األجنبية -

  الستثمارصناديق ا :رابعا

                                                           
1http://www.f-law.net/law/threads/62219.19/06/2018 
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 ذات جهة خالل من املالية األوراق يف واستثمارها األفراد مدخرات لتجميع استثماري وعاء"تعرف صناديق االستثمار على أ�ا  

 لرغباتا وفق وذلك األموال، إدارة يف احلديثة األسباب أحد فهي حتقيقه، األفراد يستطيع ال ما وهذا املالية األوراق حمفظة إدارة يف خربة

 أو املصرف على بالفائدة يعود مما منفردين حتقيقها ميكن ال اليت املزايا لتحقيق للمخاطر تقبلهم ودرجة اخلدمية واحتياجا�م املستثمرين

 الوطين االقتصاد عمليات لتمويل وسيلة وهي ككل، الوطين االقتصاد وعلى املدخرين وعلى االستثمار صناديق تؤسس الشركة اليت على

 وخباصة املستثمرين من معينة فئة خلدمة خصيصا وجدت فهي للمستثمرين محاية حيقق مبا املال بأسواق الوطنية املدخرات ربط طريق عن

  1"مالية كبرية حمفظة بوجود إال تتاح ال بصورة استثمارا�م لتنويع وسيلة بإجياد املدخرين صغار

. الصندوق يكون أداة استثمار مركبةيعترب صندوق االستثمار أداة مالية لكن وحبكم تنوع األصول اليت تستثمر فيها أموال  إذا  

كما ميكن باملثل تكوين صناديق استثمار عقارية متارس املتاجرة ،شراءو ميارس صندوق االستثمار عادة املتاجرة باألوراق املالية بيعا و 

  .بالعقار

كذلك تبعا حلجم و خيتلف اهليكل التنظيمي لصندوق االستثمار حسب تنوع أغراض الصندوق :لهيكل التنظيمي لصندوق االستثمارا-1

  :ية فيهتعام متييز الوظائف الرئيسية اآللكن بوجه ، مث وفقا لشروط عقد تكوينه استثماراته،

 هذا ا�ال،ويطلق يف ودراية خربة ذات مستقلة شركة إىل بإدارته تعهد بأن للصندوق املنشئة اجلهة املصرفية القوانني تلزم:مدير الصندوق- أ

 أموا إدارة عن مسؤولة بصفتها االستثمار صناديق أموال وإدارة توظيف مهمتها الشركة وهذه "االستثمار مدير " اسم الشركة هذه على

 كما بالبنك اخلاصة األخرى األموال استثمار عن املسؤولة اإلدارة عن مستقلة الصناديق هذه عن املسؤولة اإلدارة تكون أن على لعمالئها

 صندوق من أكثر إدارة وميكنها تنشئه، الذي الصندوق مال إدارة يف الدول مجيع يف ينحصر يكاد غرضها بأن اإلدارة شركات تتميز

يتقاضى مدير الصندوق مقابل إدارته للصندوق عمولة أو أتعاب حيددها عادة و  ،2وعاء لكل منفصلة حسابات مسك بشرط استثماري

  .أو العادلة لصايف أصول الصندوق من القيمة البيعية)نسبة مئوية معينة(النظام الداخلي للصندوق يف صورة 

ويتوىل أمني . املركز املايل املتنيو هو أيضا مؤسسة مالية يتم اختيارها من بني املؤسسات ذات السمعة اجليدة، و : ثمارأمين االست- ب

يتقاضى أمني و . لذا يعترب مبثابة الوكيل عن محلة شهادات االستثمار، مراقبة أعمال املديرو االستثمار مهام اإلشراف على الصندوق 

  .من القيمة البيعية أو العادلة لصايف أصول الصندوق) نسبة مئوية(الصندوق هو األخر عمولة حتدد يف صورة 

كن هلذا الوكيل أن يكون ومي. هو وسيط أو جمموعة من الوسطاء يتولون توزيع شهادات االستثمار اليت يصدرها الصندوق:وكيل البيع- ج

  .بنكا أو شركة استثمار من تلك اخلاضعة لرقابة البنك املركزي

يعينهم مدير الصندوق بقصد تقدمي النصح ،التحليل املايلو تضم جمموعة من اخلرباء املتخصصني يف االستثمار و :الهيئة االستثمارية-د

  .ميكن أن تكون هذه اهليئة من أفراد أو من هيئات متخصصةو ت املناسبة توجيه استثماراته للمجاالو املشورة له يف إدارة الصندوق و 

  :والشكل التايل يوضح اهليكل التنظيمي لصناديق االستثمار

  الهيكل التنظيمي لصناديق االستثمار: 03شكل رقم 

                                                           
  .45، ص 2007الدار اجلامعية اإلبراهيمية، : ، اإلسكندرية، مصراق الماليةإستراتيجية االستثمار في بورصة األور عبد الغفار حنفي،  1
  .148،ص 2010اجلامعي،الطبعة األوىل،  التعليم دار:مقارن،اإلسكندرية ،مدخلالمالية األوراق سوق متغيرات ظل في االستثمار صناديق أداء تقييمعصران، جالل عصران2
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  .93، ص 2004دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، : ، عمان، األردنوالتطبيقات العمليةإدارة االستثمارات اإلطار النظري حممد مطر،  :باالعتماد على الباحثة إعدادمن : املصدر

ميكن تصنيف صناديق االستثمار تصنيفات خمتلفة مبوجب أسس خمتلفة فحسب أغراض املستثمرين فيها : اع صناديق االستثمارأنو -2

  :على النحو التايلتقسم صناديق االستثمار إىل أربعة أنواع خمتلفة 

وهي صناديق تكون بقصد حتقيق مكاسب رأمسالية تؤدي إىل منو رأمسال الصندوق أي بعبارة أخرى ال يكون اهلدف من :صناديق النمو- أ

 إنشائها احلصول على عائد منتظم بقدر ما هو املضاربة اهلادفة إىل االستفادة من التقلبات احلادثة يف أسعار األدوات االستثمارية فيها

  .1تكون أسهم ذات خماطرة مرتفعةاليت غالبا ما و 

 وعوائد األسهم من أرباح توزيعات(املالية األوراق من مستمر عائد على احلصول إىل الصناديق �دف هذه إن :صناديق الدخل- ب

  .2الدخل من املستقرة للشركات املالية األوراق إصدارات يف الستثمار الصناديق هذه تتجه ولذلك)السندات

 رأمسال يف منو حتقيق مع الصندوق أصول على احملافظة أي السابقني اهلدفني بني الصناديق هذه وجتمع :والنمو صناديق الدخل- ج

 صناديق يف املقبولة املخاطر تلك من أقل مبخاطر يقبل الصندوق أن يعين األجل، وهنا طويل اآلمن االستثمار طريق عن الصندوق

  .النمو صناديق وهي الواحد اهلدف ذات االستثمار

وهي نوع من الصناديق يتخصص يف املتاجرة باألوراق املالية الصادرة عن شركات صناعية معينة، مثل صناعة :صناديق متخصصة-د

  3اخل ...أو شركات اخلدمات،النفط، أو صناعة الكمبيوتر

  :4املطبقة فيها إىل نوعني مهاداد بالتايل حسب نظم االسرت و  ،ميكن تصنيف صناديق االستثمار حسب حركة رؤوس أمواهلا   

 لوثائق أو االستثمارية للوحدات األويل اإلصدار انتهاء مبجرد ثابت،ألنه رأمسال ذات صناديق هي:صناديق االستثمار المغلقة-

 من أدىن حد مضي بعد إال مسامهتهم قيمة اسرتداد من الوثائق حلملة يسمح ال إضافية،كما أخرى بيع إصدار وثائق جيوز االستثمار،ال

  .املالية األوراق سوق خالل من إال تداوله أو وثائقه شراء أو بيع يتم ال الصندوق من النوع عمر الصندوق،وهذا

 السابق األسهم واسرتداد جديدة أسهم إلصدار دوما مستعدة تقف املفتوحة االستثمار صناديق إن: المفتوحةاالستثمار الصناديق -

 بني التفرقة تتم ما وعادة املشرتكة، الصناديق املفتوحة االستثمار صناديق على يطلق ما عادة الصافية السهم لقيمة وفقا وذلك طرحها

 اليت هي احململة فالصناديق(No load funds)غري احململة  والصناديق  (Load funds)احململة  الصناديق ومها الصناديق هذه من نوعني

  .شرائها عند املستثمر يتحملها رسوم هلا يوجد ال احململة غري والصناديق شرائها عند املستثمر يتحملها رسوم هلا يوجد

                                                           
  .93حممد مطر، مرجع سابق، ص  1
  .73 عصراجناللعصران،مرجع سابق،ص2
  .94حممد مطر، مرجع سابق، ص  3
رسالة دكتوراه علوم يف العلوم  "-مع إمكانية تطبيقها على الجزائر-دور صناديق االستثمار في سوق األوراق المالية دراسة تجربة جمهورية مصر العربية " صالح الدين شريط،  4

  .187،190، ص من 2011/2012، 3االقتصادية ختصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر 

مدیر الصندوق

الھیئة االستثماریة وكیل البیع أمین االستثمار
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بناء عليه يكون ملدير الصندوق احلق يف أن يطرح أسهما أو حصصا جديدة يف أي وقت يراه بعد تاريخ انتهاء فرتة االكتتاب   

  .احملدد يف تاريخ اإلطفاءو كما ميكن باملقابل ألي مساهم فيه حينئذ عن طريق االسرتشاد مبؤشر القيمة السوقية لصايف األصول ،األويل

بذلك توفر عليهم دفع و املغلق أن تبيع أسهمها أو حصصها مباشرة إىل العمالء و هذا وميكن لصناديق االستثمار من كال النوعني املفتوح 

بالتايل تضيف هامشا معينا للقيمة السوقية الصافية للسهم و يف أغلب األحيان تبيعها هلم عن طريق وكالء أو وسطاء لكن ،عمولة الوسيط

  .ذلك مقابل تلك العمولةو أو احلصة 

  :1إىل نوعني مها كما ميكن تصنيف صناديق االستثمار وفقا لعنصر األمان املوفر للمسامهني فيها    

هم عادة احملافظون جتاه عنصر و يطرح هذا النوع من الصناديق لنمط معني من مستثمرين : المال المضمونصناديق االستثمار ذات -

مبعىن أن هي ميزة احملافظة على رأس املال، و إذ يوفر للمساهم فيه ميزة ال توفرها له األنواع األخرى من صناديق االستثمار أال . املخاطرة

اس برأمساله األصلي املدفوع يف الصندوق متحمال بذلك وحده خماطر اخلسارة اليت قد تصيب مدير الصندوق يضمن للمساهم عدم املس

ذلك مقابل حصوله على عمولة بنسبة معينة إذا ما جتاوزت نسبة العائد احملقق من الصندوق رقما معينا يطلق عليه عادة و رأمسال الصندوق 

  .مصطلح نقطة القطع

يكون مستوى املخاطرة بالنسبة للمساهم فيها مطلقا  يتد �ا ذلك النوع من الصناديق اليقصو :صناديق االستثمار غير المضمونة-

يساهم و .بل يكون االحتمال قائما ألن يفقد كل رأمساله أو جزءا منه ،أي أن املساهم فيها ليس معرضا خلسارة العائد فقط، بدون حدودو 

  .ال حيسبون للمخاطرة حسابا سعيا وراء حتقيق عوائد غري عادية على استثمارا�م يف هذا النوع من الصناديق املستثمرون املضاربون الذين

  

  

  

  

  

  

  المناخ االستثماري ومحددات االستثمار: المبحث الثالث

األفكار االقتصادية بتعدد النظريات وتعارضها مع بعضها البعض لتحليل مصادر التنمية  تتعدد ،عرب التاريخ االقتصادي  

ولقد كان هذا التعارض نتيجة الختالف توزيع املوارد واهلبات االقتصادية وتفاوت  ،االقتصادية وسبل زيادة اإلنتاجية على املستوى الكلي

ومن مث تعددت مصادر حتليل التنمية والنمو االقتصادي وسبل زيادة اإلنتاجية  ،يةواليت هدفها إشباع احلاجات البشر  ،الثقافات املختلفة

  .والذي يرتكز على مفهوم االستثمار) املتمثلة يف زيادة الناتج اإلمجايل(الكلية 

                                                           
  .97حممد مطر، مرجع سابق، ص  1
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عمل على تشجيعه املناخ االستثماري نتاج تفاعل العوامل االقتصادية االجتماعية والسياسية واليت تؤثر على ثقة املستثمر وت دويع  

إال أن نصيب أي دولة من االستثمارات يعتمد على عوامل كثرية أمهها املناخ  ،وحتفيزه إىل استثمار أمواله يف الدولة ما دون األخرى

  .االستثماري للدولة اجلاذبة لالستثمارات واحملفزة لالستثمار �ذه الدولة

  المناخ االستثماري: األول المطلب

ترتبط بالقدرة التنافسية يف جذب االستثمارات املباشرة كمصدر أساسي من  من املوضوعات املهمة اليت ااالستثمار واحدمناخ يعد    

تصاص مصادر التمويل لتمويل االستثمارات يف القطاعات االقتصادية اإلنتاجية واخلدمية يف ظل ندرة املوارد احمللية و تأثريها املباشر يف ام

ة الفقر يف ا�تمع ورفع مستوى املعيشة للمواطن وزيادة اإلنتاج احمللي يف ظل سياسة تنوع اإلنتاج واإلحالل حمل البطالة وتقليص نسب

.الواردات، والتوسع يف حجم الصادرات �دف حتقيق فائض اقتصادي يف امليزان الكلي ، ومن مث حتقيق زيادة يف معدل النمو االقتصادي  

 ستثماريمفهوم المناخ اال: الفرع األول

يشري مناخ االستثمار إىل جمموعة العوامل اخلاصة مبوقع حمدد واليت حتدد شكل الفرص واحلوافز اليت متكن الشركات من   

  .االستثمار على حنو منتج وخلق فرص العمل وتوسيع نطاق أعماهلا

العض و ، بعضها متعلق مبدى توفر منشآت البنية األساسية ملركبة ألنه يتعلق جبوانب متعددةمناخ االستثمار من املفاهيم ا دويع  

، فهذا املركب هو مفهوم ديناميكي دائم التطور الث باملؤسسات والرابع بالسياساتالسياسية، والث األوضاعو اآلخر بالنظم القانونية 

  .1ملالحقة التغريات السياسية والتكنولوجية والتنظيمية

 القرارات على مباشر غري أو مباشر بطريق تؤثر اليت األدواتو  املؤشراتو السياسات  كل االستثمار مناخ يتضمن حيث  

 االقتصادية األنظمة إىل باإلضافة والتجارية، النقديةو  املالية السياسة هيو  األخرى الكلية االقتصادية السياسات ذلك يف االستثمارية مبا

  .2قومي اقتصاد أي يف االستثمارية القرارات توجهات على تؤثر اليت القانونيةو  البيئيةو 

  مكونات المناخ االستثماري: الفرع الثاني

 القطر يف والتشريعية واالستثمارية واالقتصادية السياسية البيئة مالءمة مدى حتدد عوامل جمموعة من يتكون الذي االستثمار مناخ  

 النمو معدل بدورها ترفع املفتوحة األسواق يف متزايدة جتاريةتبادالت  معدالت وحتقيق االستثمار وتوطني الستقطاب جاذبيته ودرجة

  .3املعيشة مستوى وارتفاع االزدهار إىل با�تمعات تصل اليت التنموية االستدامة حنو وتدفعه االقتصادي

  :إذا ميكن تلخيص مكونات مناخ االستثمار يف الشكل التايل

  مكونات مناخ االستثمار: 04الشكل رقم

                                                           
  .55، ص 2006/2007، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينة، اجلزائر، "دراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائر" ناجي بن حسني، 1
  .190، ص2003جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىل ،: ، القاهرةالسياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القوميعبد احلميد عبد املطلب،  2
http://dhaman.net/ar/wp-مأخوذة من املوقع .13، ص 2004مناخ االستثمار في الدول العربية املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  3

content/uploads/sites/2/2016/04/Climate2004.pdf 26/06/2018: تاريخ االطالع.  
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جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىل، : ، القاهرة)تحليل كلي(السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القومي 

  :كل هذه املكونات تندرج حتتها جمموعة من العناصر ميكننا تلخيصها على النحو التايل

فكلما كانت هذه األنظمة مواتية لالستثمار كلما أدت إىل جذب االستثمار وزيادة معدالت االستثمار، حتسن مناخ االستثمار 

فكلما كان النظام االقتصادي متجها إىل احلرية االقتصادية وآليات السوق كلما كان جاذبا لالستثمار والعكس 

 استقرار عدم يتبعه احلكم نظام استقرار عدم فإن

 كلما والعكس .سياسيا املستقر غري البلد يف استثماراته

  .2امنه املزيد جذبو  زياد�ا على تشجيعه مت

عدم توافر االستقرار السياسي  إنحيث  ،مالءمة املناخ السياسي االستثماري بالدولة

وهنا يفقد املستثمر الثقة يف استقرار احلكومة ومن مث هجرة 

حيث كانت كثري من الدول مسرحا للعمليات  ،

عجز ضخم يف موازين مدفوعات دول أوروبا الغربية وكذلك 

  .عنه انقالبات وثورات عسكرية وخلق عدم استقرار سياسي واقتصادي

حيث من املتوقع أن  ،تذهب بعض الدراسات إىل أن تأثر االستثمار األجنيب املباشر مبدى االستقرار السياسي يف الدول املضيفة

يف دراسة قام و يؤدي عدم االستقرار السياسي إىل اخنفاض االستثمار األجنيب املباشر ألنه يزيد من حالة عدم التأكد املصاحبة لالستثمار 

، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص نقود ومالية،جامعة اجلزائر، 

السیاسات االقتصادیة
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السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القومي عبد املطلب عبد احلميد،  :إعداد الطالبة باالعتماد على

  .191،ص 2003

كل هذه املكونات تندرج حتتها جمموعة من العناصر ميكننا تلخيصها على النحو التايل

  : النظام االقتصادي والسياسي والبيئي والمؤسسي

فكلما كانت هذه األنظمة مواتية لالستثمار كلما أدت إىل جذب االستثمار وزيادة معدالت االستثمار، حتسن مناخ االستثمار 

  : وتنطوي تلك األنظمة، ية سياسات االستثمار والعكس صحيح

فكلما كان النظام االقتصادي متجها إىل احلرية االقتصادية وآليات السوق كلما كان جاذبا لالستثمار والعكس 

فإن للبلد، الداخلي السياسي بالوضع االقتصادي النشاط لتأثر 

استثماراته مستقبل على مطمئن غري األجنيب املستثمر جيعل الذي 

مت ومن استثماراته مستقبل على املستثمر اطمأن كلما مستقرا 

مالءمة املناخ السياسي االستثماري بالدولةهناك جمموعة من العوامل تؤثر يف مدي 

وهنا يفقد املستثمر الثقة يف استقرار احلكومة ومن مث هجرة  ،اخنفاض معدالت االدخار وبالتايل اخنفاض معدالت االستثمار

  .املال مما ينتج عنه عدم االستقرار االقتصادي

،أمثلة عديدة أدى فيها عدم االستقرار السياسي إىل هجرة رأس املال

عجز ضخم يف موازين مدفوعات دول أوروبا الغربية وكذلك  إىلحيث أدى ذلك  ،احلربية مثل الغزو النازي ألوروبا الغربية واالحتاد السوفييت

عنه انقالبات وثورات عسكرية وخلق عدم استقرار سياسي واقتصادي دول أمريكا الالتينية مما نتج

تذهب بعض الدراسات إىل أن تأثر االستثمار األجنيب املباشر مبدى االستقرار السياسي يف الدول املضيفة

يؤدي عدم االستقرار السياسي إىل اخنفاض االستثمار األجنيب املباشر ألنه يزيد من حالة عدم التأكد املصاحبة لالستثمار 

                                         
  .192عبد احلميد عبد املطلب، مرجع سابق ص 

، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص نقود ومالية،جامعة اجلزائر، "2005- 1996اشر وآثاره على االقتصاد الجزائري خالل الفترة االستثمار األجنبي المب

مناخ االستثمار

السیاسات االقتصادیة قوانین وتشریعات 

االستثمار

النظام االقتصادي 

والسایاسي والبیئي 

والمؤسسي

المؤشرات االقتصادیة ألداء االقتصاد القومي 

                                      :     الفصل الثاني

إعداد الطالبة باالعتماد على من: المصدر

كل هذه املكونات تندرج حتتها جمموعة من العناصر ميكننا تلخيصها على النحو التايل    

النظام االقتصادي والسياسي والبيئي والمؤسسي-أوال

فكلما كانت هذه األنظمة مواتية لالستثمار كلما أدت إىل جذب االستثمار وزيادة معدالت االستثمار، حتسن مناخ االستثمار   

ية سياسات االستثمار والعكس صحيحوازدياد كفاءة وفعال

فكلما كان النظام االقتصادي متجها إىل احلرية االقتصادية وآليات السوق كلما كان جاذبا لالستثمار والعكس : النظام االقتصادي-1

  .1صحيح

 نظرا :النظام السياسي-2

 الشيء االقتصادية السياسة

 السياسي احلكم نظام كان

هناك جمموعة من العوامل تؤثر يف مدي و   

اخنفاض معدالت االدخار وبالتايل اخنفاض معدالت االستثمار إىليؤدي 

املال مما ينتج عنه عدم االستقرار االقتصادي رأس

أمثلة عديدة أدى فيها عدم االستقرار السياسي إىل هجرة رأس املالوهناك   

احلربية مثل الغزو النازي ألوروبا الغربية واالحتاد السوفييت

دول أمريكا الالتينية مما نتج

تذهب بعض الدراسات إىل أن تأثر االستثمار األجنيب املباشر مبدى االستقرار السياسي يف الدول املضيفة  

يؤدي عدم االستقرار السياسي إىل اخنفاض االستثمار األجنيب املباشر ألنه يزيد من حالة عدم التأكد املصاحبة لالستثمار 

                                                          
عبد احلميد عبد املطلب، مرجع سابق ص  1
االستثمار األجنبي المب" عبد الكرمي بعداش، 2

  .65، ص 2007/2008

النظام االقتصادي 

والسایاسي والبیئي 

والمؤسسي

المؤشرات االقتصادیة ألداء االقتصاد القومي 
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كذلك   .أوضحت أن عدم االستقرار السياسي وإمكانيات السوق تعد من العوامل اهلامة اليت حتدد قرارات االستثمار Basai 1963 �ا

الدور اهلام الذي تلعبه برامج املساعدات ) 1986-75(دولة نامية يف الفرتة  108اولت اليت تن Billet 1993أوضحت دراسة 

  .سلوك االستثمار املباشرو ربطت الدراسة متغريات عدم االستقرار السياسي و االقتصادية والعسكرية يف جذب االستثمار األجنيب املباشر 

أن عدم و الظروف االقتصادية متثل عوامل أساسية لتدفق االستثمار األجنيب املباشر و أن جودة احلياة  Levis 1979كذلك أوضحت 

  .1لك التدفقذعلى  اسلبي االستقرار السياسي ميثل عامال

 السياسي اجلانب يف والدميقراطية باحلرية كذاو  االقتصادية الشؤون تسيري يف الشفافيةو  بالوضوح السياسي النظام متيز فكلما هلذاو   

 احلالة يف أما .األجانبو  احملليني للمستثمرين جاذبا ويكون االستثمار مناخ حتسني يف يساهم األمين لالستقرار املرافق استقراره مع

  .للمستثمرين طارداو  منفرا ويكون االستثمار بيئة رداءة يف يساهم املعاكسة،فإنه

حيث يعمل على تقليل عنصر املخاطرة لدى املستثمر ويوفر  ،التأثري على املناخ االستثماريويعترب املناخ السياسي حمورا مهما يف   

  .االستقرار السياسي ملا له من أمهية يف جذب االستثمارات

  :2يةتيف النقاط اآلاليت يتكون منها ا�تمع واليت ميكن تلخيصها وهو جمموعة القيم والعادات والتقاليد : النظام البيئي-3

  ؛دور النقابات العمالية -

  ؛مةالسياسة التعليمية والتدريبية واحلرفية املستخد -

  ؛ركة يف عملية التنمية االقتصاديةمعدل النمو السكاين ومقدرا املشا -

  ؛ار التأمينات االجتماعية املتبعةدرجة الوعي الصحي ومقد -

  ؛يةمة وتنفيذها خلطط وبرامج التنمدرجة الوعي الشعيب جبهود احلكو  -

  .درجة الوعي بعناصر ومقومات التقدم االقتصادي مثل درجة التفهم للدول املضيفة للشركات متعدية اجلنسيات ودورها داخل الدولة -

  :ويتكون من جمموعة من العناصر وهي: النظام المؤسسي-4

  ؛التنظيمي واإلطاراالستثمار  إدارةواألجهزة القائمة على  اإلداريالنظام  -

  ؛املنظمون -

  .نظام املعلومات االستثمارية -

  :قوانين وتشريعات االستثمار- ثانيا

. غريهاو  اإلداريةو  املاليةو  نواحيها االقتصادية كافة يف عنها للتعبري أو للدولة االستثمارية السياسة لرتمجة أداة التشريع يعترب  

 النقد بقوانني تتعلق اليت هيو  مباشرة غري إماو   املال، رأس تنظيم استثمار عملية على تنصب اليت هيو  مباشرة إما االستثمار تشريعاتو 

 يف جوهريا عامال ميثالن املطبقة القوانني عن العدول توقعو  السياسات، استمرار من التأكد فعدم ...واالسترياد التصدير قواننيو  األجنيب،

  .3االستثماري التوسع إعاقة

  :4أنه ا�ال هذا يف يالحظ ماو       

                                                           
، 2004ديسمرب  8 -5الشيخ   تمويل، شرم، مؤمتر االستثمار والاتجاهات و محددات االستثمار األجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجيحسن بن رفدان اهلجهوج،  1

  .66،67ص .ص
    .30،31: ص.علي لطفي، مرجع سابق، ص 2
  .65بعداش عبد الكرمي ، مرجع سابق، ص  3
  .193،194عبد احلميد عبد املطلب، مرجع سابق، ص ص  4
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 ح؛العكسصحيو عدمالتضاربفيمابينهاكلماكانتجاذبةلالستثمار و املرونةو تشريعاتاالستثماربالوضوحو كلمامتيزتقوانين -

 املشروعات، ألموال تأميم عدمو  مصادرة عدم من لالستثمار، الكافية الضمانات على حتتوي التشريعاتو  االستثمار قانون كان كلما -

 ح؛صحي العكسو  لالستثمار جاذبا ذلك كان كلما غريها،و  املستثمر، املال رأس دخولو  وخروج للخارج األرباح حتويل حريةو 

 كلما خالفهو  مجركيةو  ضريبية إعفاءات من املناسبة املزاياو  احلوافز من جمموعة تتضمن املكملة التشريعاتو  االستثمار قانون كان كلما-

 ؛صحيح العكسو  االستثمار جذب إىل ذلك أدى

 من جزء ألنه الداخل يف االستثمار من التصدير أجل من لالستثمار جاذبية أكثر احلرة املناطق يف االستثمار يكون أن املفرتض منو  -

 القيود كل من احلرة املناطق يف االستثمار حترير إىل االستثمار قانون اجته كلما مث منو  الدولة، بريوقراطية من حميط وسط االقتصادية احلرية

 ذلك كان كلما العاملية باألسواق احلرة املناطق لربط املناسب املناخ وفرو  اخلاص القطاع خالل من املناطق تلك إدارة تسهيل على عملو 

  .صحيح العكسو  لالستثمار جاذبا

  : السياسات االقتصادية- ثالثا

يف بناء مناخ  تشتمل السياسات االقتصادية على جمموعة متكاملة من السياسات، حيث كلما كانت مرنة وواضحة كلما سامهت  

  :جاذب للمستثمر األجنيب، أمهها

. االقتصادية املتغريات على تأثريات من هلا ملا ذلكو  الرئيسية االقتصادية األدوات أهم من للدولة املالية السياسة تعد: اسة الماليةيالس-1

  .وغريها لألسعار العام املستوىو  التشغيلو  النشاط مستويات يف بالتايلو  الفعلي الطلب يف تؤثر إذ

 كبري،كلما كسادو  انكماش إىل يؤدي الو  مرتفع، تضخم إىل يؤدي ال للدولة العامة عجز املوازنة من مبعدل املالية السياسة احتفظت كلما

  .األحوال من حال بأي االستثمار لنمو عائقا العجز يكون ال حبيث لالستثمار ذلك جاذبا كان

  .1ضريبية ورسوم مجركية إعفاءاتفمرونة السياسة املالية عنصر مهم جدا للمستثمر خاصة السياسة الضريبية وما حتتويه من   

عبارة عن جمموعة اإلجراءات اليت يقوم �ا البنك املركزي للتحكم يف كمية عرض النقود يف االقتصاد وذلك  "هي  و:السياسة النقدية-2

باستخدام أدوات وطرق إجرائية خمتلفة للتأثري على مستوى األسعار والنمو االقتصادي والتحكم جبميع املتغريات اليت تؤثر يف 

حيث . الوضع االقتصادي، وختتلف اإلجراءات املتبعة تبعا الختالف هذه السياساتتستخدم سياسات خمتلفة للتحكم يف و .2"االقتصاد

ختتلف الغاية من وراء استخدام كل إجراء، فمن غاية احلفاظ على احتياطي الدولة من النقد األجنيب وتنظيم ميزان املدفوعات إىل احلفاظ 

  .على سعر الصرف وعرض النقود

 تكون قدو  املرغوب، االجتاه يف الكلي الطلب التأثري على بغرض النقود عرض يف املخطط لتغيريا إىل النقدية السياسة كما تشري  

  .فكلما كانت السياسة النقدية توسعية كلما كانت جاذبة لالستثمار والعكس صحيح، 3انكماشية أو توسعية النقدية السياسة

ومشجعة لالستثمار من أجل التصدير كلما  حمفزة لتنمية الصادرات  ،كلما كانت تلك السياسة حتريرية: السياسة التجارة الدولية-3

وكلما كانت تلك السياسة حتررية للواردات ومرنة، وتعمل على إزالة القيود الكمية، وتتجه إىل . كانت جاذبة لالستثمار والعكس صحيح

  .معدالت منخفضة للتعريفة اجلمركية كلما كانت جاذبة لالستثمار

                                                           
  .31علي لطفي، مرجع سابق، ص  1
  .121، ص 2007شعار للنشر والعلوم، الطبعة األوىل، : ، حلب،سورياشؤون النقود وأعمال البنوكعلي حممد شهلوب،  2
  .226، ص 1997الدار اجلامعية للكتب، : ، اإلسكندريةالنظرية االقتصادية الكليةعبد القادر حممد عبد القادر عطية،  3
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  .كلما كانت حتررية وعملت بآليات السوق يف حتديد األسعار حبرية، كلما كانت جاذبة لالستثمار: ةالسياسة السعري-4

  : المؤشرات االقتصادية ألداء االقتصاد القومي- رابعا

اإلحصائيات والتقارير االقتصادية اليت تستخدم يف قياس أداء قطاعات االقتصاد املختلفة لتقييم الوضع وهي جمموعة من   

وتصدر املؤشرات بصفة ، باحلالة االقتصادية يف املستقبل االقتصادي ومعرفة مدى قوة االقتصاد أو ضعفه، باإلضافة للقدرة على التنبؤ

  :دورية، وهناك العديد منها وسوف نذكر منها

ل نسبة الصادرات إىل الناتج ويقيس هذا املؤشر درجة االنفتاح على العامل اخلارجي من خال: درجة االنفتاح االقتصادي على العالم-1

  .فكلما زادت هذه النسبة عرب الزمن وكانت كبرية كلما زادت جاذبية االقتصاد القومي ،القومي

  :وتعتمد قوة التنافسية على مؤشرين مها: القوة التنافسية لالقتصاد القومي-2

  ؛معدل منو الصادرات -

  .معدل العائد على االستثمار -

وتسدل على ذلك  ،تعترب قدرة الدولة إىل إدارة اقتصادها مؤشرا مهما للداللة على قوة االقتصاد: االقتصاد القوميالقدرة على إدارة -3

  :باملؤشرات التالية

  ؛عدد شهور تغطية الواردات -

  ؛قيمة االحتياطات الدولية من النقد األجنيب -

  ؛نسبة الدين اخلارجي إىل الدخل القومي -

  ؛وضع ميزان املدفوعات -

  .عجز املوازنة العامة للدولة -

يعترب منو االقتصاد القومي من كلما زادت قوة االقتصاد القومي زادت احتماالت منوه وتقدمه و : قوة االقتصاد القومي ونموه-4

  :اجلاذبة للمستثمر، ويتكون مناملؤشرات 

  معدل النمو االقتصادي -

  معدل التضخم -

  محددات االستثمار: الثاني المطلب

تفسري التقلبات  هذا ما جيعليف االقتصاد القومي، امتقلب اعنصر  لذا كان االستثمار،االستثمار عنصر حساس للكثري من العوامل  

 بالغ األمهية يف التحليل االقتصادي، ذلك أنه لو أمكن تفسري هذه التقلبات، فإننا نكون قد قطعنا شوطا بعيدا يف تفسري ايف االستثمار أمر 

  :التغريات املنتظمة للدخل القومي، وميكن تلخيص العوامل املسببة هلذه التقلبات كما يلي

  سعر الفائدة: الفرع األول
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وهنا فان سعر الفائدة عن القروض املمنوحة للمستثمرين يف سوق  ،يتحقق جزء كبري من اإلنفاق االستثماري عن طريق االقرتاض  

الذي يكون مرحبا يف اإلقدام عليه من  ،نه ميكن أن نتوقع ملقدار االستثمارإوعلى ذلك ف ،قرتاض النقودعن نفقة ا -يف الواقع - النقود تعرب

  .1أن يتناسب عكسيا مع سعر الفائدة ،جانب املستثمرين

ويبدو ذلك واضحا يف حال االستثمار يف  ،بعبارة أخرى فإننا نتوقع لسعر الفائدة أن يكون مؤثرا قويا على مستوى االستثمار  

ومع ذلك فان أعباء الفائدة . حيث متثل أعباء الفائدة نسبة ال يستهان �ا من املبلغ الذي يدفعه مستهلك خدمة السكن ،األبنية السكنية

لدراسات العملية يف بعض وتوحي بعض ا. هذه تكون اقل وضوحا بالنسبة لالستثمار يف تكوين رأس املال الثابت من اآلالت واملعدات

من جانب  -ن الطلب على االستثمارات اجلديدة يف املعدات الرأمساليةإعتبار بالتغريات قصرية املدى، فا�تمعات بأنه لو أخذنا يف اال

  .2ال يعترب شديد احلساسية للتغريات يف سعر الفائدة -دوائر األعمال

ات الواقعية ال تعين أن رجال األعمال ال يلقون باال لنفقات االستثمار ممثلة يف ن هذه النتائج املستفادة من املشاهدإومع ذلك ف  

تلعب دورا أكثر أمهية يف تشكيل توقعات رجال  - خبالف مثن االقرتاض –بل أن هذه النتائج تدل على أن مثة عوامل  ،سعر الفائدة

  . نشاطهم االستثماري بصورة مرحية األعمال حول كيفية ممارسة

  التوقعات: الثانيالفرع 

يف الواقع أن رجل األعمال الناجح يبذل قصار جهده للتنبؤ حول مدى توسع السوق يف املستقبل املنظور، وتصرفه هذا، إمنا ينم   

عن الثقة يف املستقبل املبنية على دراسات، وتوقعات عملية ومدروسة قصد تفادي اخلطأ يف التقدير والتوقع، ذلك أنه لو انزلق رجل 

  .3نه ميكن أن يتعرض للجزاءات اجلسيمةإاخلطأ يف حدسه حول التوقعات، ف إىلعمال األ

 ،تهداد الطلب يف السوق على منتج منشأبينما يز  ،تهأيف الطاقة اإلنتاجية ملنشمثال ذلك انه لو قرر رجل األعمال عدم التوسع   

ن رجل األعمال ينوء بأثقال معدات رأمسالية إف ،أما لو حدث العكس ،نه يتخلف بال مراء عن منافسيه األكثر حصافة يف بعد نظرهمإف

أو إىل حتقيق  ،ة يف حتقيق األرباح ا�زيةأضي إىل فشل املنشفت وقد تكون نفقا�ا الثابتة من الضخامة حبيث ،غري مستخدمة يف اإلنتاج

  .اخلسائر اليت تضطرها إىل التوقف عن املضي يف ممارسة نشاطها اإلنتاجي

ولكن هناك عوامل أخرى  ،الواقع أن رجل األعمال الرشيد يبذل قصارى جهده يف التنبؤ مبدى توسع السوق يف املستقبل املنظور  

ة اليت ميارس رجل األعمال أوأعداد ودخول مستهلكي منتج املنشخبالف أذواق  ،عديدة ميكن أن تؤثر على مدى هذا التوسع يف السوق

أو التغري يف سياسة  ،أو التغري يف سياسة اإلنفاق احلكومي ،التغري يف السياسة الضريبية: من خالهلا مثل نشاطه االستثماري واإلنتاجي

أو ابتكار طريقة جديدة لنقل السلع  ،التسليح أو نزع السالح مما يرتاءى معه أن بعض جماالت اإلنتاج أكثر رحبية وبعضها األخر اقل رحبية

إن مثل هذه العوامل األخرى ميكن أن تؤثر مجيعها يف توقعات .... ن تؤثر يف الوضع االقتصاديأأو إحداث سياسة ذات ش ،واألشخاص

  .4لكن من الصعب التنبؤ �ا مسبقا ،رجل األعمال بصورة فعالة

إذ لو أ�ا  ،تصدر القرارات احلكيمة والدقيقة حول االستثمار معظم الوقت -يف معظمها-املنشآتوميكن القول بوجه عام أن   

ومع ذلك فقد . لكشف النظام االقتصادي عن صورة من عدم االستقرار أكثر حدة بكثري مما هو عليه يف واقع األمر ،أخفقت يف ذلك

                                                           
  12: علي لطفي، مرجع سابق، ص 1
  .39: طاهر حيدر حردان، مرجع سابق، ص 2
  .26: منصوري الزين، مرجع سابق، ص 3
  .13: علي لطفي، مرجع سابق، ص 4
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وهذه ميكن أن تتبلور يف نقص عام  ،حيدث عرضا أن تسود بني رجال األعمال حالة نفسية تدعو آلة النظرة التشاؤمية حول املستقبل

وان يتبلور  ،كما قد حيدث عرضا أن يكون التفاؤل حول املستقبل هو الشعور السائد بني رجال األعمال  ،نفاق االستثماريملموس يف اإل

  . تنبئ عن توقعات تنكشف فيما بعد على أ�ا توقعات خاطئة ،هذا التفاؤل يف صورة موجة من التوسع يف اإلنفاق االستثماري

ن يف اجتاهات السلوك أديني أن التوقعات تلعب دورا ذا شقتصاه عام بني احملللني اإلق عليه بوجوأيا كان األمر فمن املتف  

  .االستثماري سواء أثبتت هذه التوقعات أن هلا ما يربرها من عدمه

  مستوى األرباح: الثالثالفرع 

مع مستوى الطلب تدل الدالئل املشاهدة على أن خطط االستثمار يف تكوين رأس املال الثابت يف املعدات الرأمسالية تتجاوب   

والطلب على السلع االستهالكية  –مبعىن انه عندما يكون الدخل القومي مرتفعا  ،كرب من جتاو�ا مع أسعار الفائدةأعلى السلع بدرجة 

نه عندما يكون إوعلى النقيض من ذلك ف ،رجال األعمال إىل إنفاق قدر كبري من أصوهلم النقدية على االستثمار مييل -مرتفعا تبعا لذلك

يعزف رجال األعمال عن اإلنفاق بغزارة  –والطلب على السلع االستهالكية منخفضا تبعا لذلك  –الدخل القومي منخفضا يف مستواه 

  .1جيعل االستثمار دالة للدخل القومي ،ن جانب رجال األعمالوهذا السلوك االستثماري م ،على االستثمار

إذ عندما يكون  ،التفسريات املقرتحة ملثل هذه الدالة هو العالقة بني مستوى الدخل القومي والتوقعات حول املستقبل أنكما   

  .نه سوف ينتا�م الشعور بالقلقإوعندما يكون سيئا ف ،نه سوف يظل كذلكأن رجال األعمال يظنون إف ،النشاط يف ميدان األعمال طيبا

نه إذا أمن املفرتض ف ،فانه يكمن يف تأثري األرباح على االستثمار ،أما التفسري اآلخر الذي يشيع االعتقاد به على نطاق أوسع  

فإ�ا قد  ،أو إذا مل تكن راغبة يف اقرتاضها ،مل تكن مؤسسات األعمال قادرة على اقرتاض األموال اليت حتتاج إليها يف نشاطها االستثماري

وميكن أن حتصل عليها عن طريق احتجاز األرباح احملققة لديها عن التوزيع على  ،تستخدم أمواهلا اخلاصة لتمويل مشروعا�ا االستثمارية

 قق املنشاة أرباحا ومن هنا تقدمن تتحأ -بطبيعة احلال –وهذا يعين أن هذا املصدر ألموال االستثمار يتطلب  ،املسامهني كليا أو جزئيا

  .2مما جيعل االستثمار دالة لألرباح ،مصدرا مهما لألموال القابلة لالستثمار" األرباح احملتجزة''

قد  ،على أن االستثمار يتأثر مبستوى األرباح ويةطالنظرية املن أو مبعىن آخر أن ،غري أن العالقة الدالية بني االستثمار واألرباح  

 -من واقع احلياة االقتصادية–للكثري من اجلدل حوهلا يف ضوء الصعوبات اإلحصائية حول حتديد ما إذا كانت املشاهدات  تعرضت

أن جمرد مشاهدة أن االستثمار مرتفع  -"ليبسي وسيتنر"كما يعتقد –بل ومن بني املشكالت الرئيسية  ،تتطابق مع مضمون هذه النظرية

مرتفعة ال ميثل بالضرورة دليال قاطعا على حجية نظرية العالقة الدالية بني االستثمار واألرباح فقد تكون يف  يف مستواه عندما تكون األرباح

الذي يكون بدوره  -حسب نظرية مضاعف االستثمار–مبعىن أن االستثمار قد يكون سببا يف املستوى املرتفع للدخل  ،االجتاه العكسي

  .3سببا يف األرباح املرتفعة

  معدل التغير في الدخل: الرابعالفرع 

                                                           
  .52: حسني عمر، مرجع سابق، ص 1
  .15: علي لطفي، مرجع سابق، ص 2
  .53: حسني عمر، مرجع سابق، ص 3
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يقرر مبدأ املعجل أن االستثمار دالة يف حجم الناتج، ويعترب احملدد الرئيسي للناتج، لذلك تتزامن التغريات يف االستثمار الكلي   

القومي، حيث عندما أي أنه ال يتأثر االستثمار مبستوى الدخل القومي، بقدر ما يتأثر مبعدل التغري يف الدخل ، ناتجمع التغريات يف ال

  .1يرتفع مستوى الدخل القومي، فمن الضروري اإلقدام على االستثمار من أجل زيادة الطاقة الالزمة لإلنتاج

جل أضروري اإلقدام على االستثمار من فمن ال ،نه عندما يرتفع مستوى الدخل القوميأن هذه النظرية تنبين على إمجلة القول   

يتضمن زيادة رقم املبيعات مبا يعنيه ) التغري يف الدخل بالزيادة(تفسري ذلك أن ارتفاع مستوى الدخل القومي  ،لإلنتاجزيادة الطاقة الالزمة 

وهذه الزيادة يف  ،األمر الذي يقتضي زيادة إنتاج هذه السلع ملقابلة الزيادة يف الطلب عليها ،ذلك من زيادة الطلب على السلع االستهالك

  .2بطبيعة احلال) االستثمار(ستهالكية تتطلب بدورها زيادة الطاقة اإلنتاجية إنتاج هذه السلع اال

واخلالصة أن ارتفاع مستوى الدخل القومي يفضي إىل ارتفاع مستوى االستثمار، وقد يرتفع مستوى االستثمار كذلك الن   

   .التوقعات املؤسسة على االجتاه التصاعدي لرقم املبيعات قد تكون توقعات مالئمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظريات االستثمار وأسواقه: المبحث الرابع

  .يتناول هذا املبحث النظريات املفسرة لالستثمار وأسواق االستثمار احلقيقي

  تثمار في الفكر االقتصادي الوضعينظريات االس:المطلب األول

  :لقد تعددت النظريات املفسرة لالستثمار يف االقتصاد الوضعي واليت تتمثل يف

                                                           
  .42: طاهر حيدر حردان، مرجع سابق، ص 1
  .54: علي لطفي، مرجع سابق، ص 2
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  النظرية التقليدية في االستثمار: األولالفرع 

  محتوى النظرية:أوال

ن يرون أنه ال يتم توجيه كل الدخل املستمد من اإلنتاج مباشرة إىل اإلنفاق على السلع واخلدمات، كان االقتصاديون التقليديو   

لك فان هؤالء االقتصاديني مل يتوقعوا أن هذا ومع ذ. فقد يدخر بعض األفراد جزءا من دخوهلم بدال من إنفاقه كله على االستهالك احلايل

سوف يسبب مشاكل على املدى الطويل، ألن مرونة أسعار الفائدة سوف تعمل على توجيه كل وحدة نقدية مدخرة يف �اية األمر إىل 

ي عند مستوى التوظف حيث تفرتض النظرية التقليدية تساوي الطلب الكلي مع العرض الكل. تيار اإلنفاق كاستثمار يف قطاع األعمال

وإىل  ،وافرتاضاته" ساي"، استنادا إىل تلقائية حتقق هذا التوظف يف االقتصاد، وكال من قانون )مستوى التوازن عند الكالسيك( الكامل 

وهو ميثل عائدا _بني االدخار واالستثمار، فان سعر الفائدة ) املستمر(دور سعر الفائدة يف االقتصاد، حيث يعمل على حتقيق التعادل 

 ،حيقق التعادل بني حجم املدخرات احلقيقة وحجم الطلب على االستثمارات احلقيقة يف ا�تمع_ للمدخرين وتكلفة على املستثمرين

الفائدة تؤدي إىل زيادة االدخار وعرض رؤوس األموال ونقص الطلب عليها أي نقص االستثمار، أما اخنفاض سعر الفائدة فزيادة سعر 

  .1فانه يؤدي إىل نقص االدخار عرض رؤوس األموال وزيادة الطلب عليها لالستثمار

  النظرية التقليدية في االستثمار تحليل آراء:ثانيا

فإذا زاد سعر الفائدة ) وذلك باعتبارها تكلفة على اإلنتاج(االستثمار يرتبط عكسيا مع سعر الفائدة  طبقا للنظرية التقليدية فان  

قل الطلب على أموال االستثمار والعكس صحيح، أي أن سعر الفائدة هو احملرك الفعلي للطلب على أموال االستثمار يف الفكر 

اصة باالستثمار قد أمهلوا العديد من املتغريات اليت تؤثر على الطلب على أموال إال أن الكالسيك عند حديثهم عن نظريتهم اخل. التقليدي

االستثمار من أمهها مستوى الدخل الذي حيتجز جزء منه لصاحل االدخار، حيث انه من املعلوم اقتصاديا أن التفضيل النقدي عند 

  :وضح طبيعة العالقةوالشكل املوايل ي .املستويات الدنيا لسعر الفائدة يكون شديد املرونة

  عالقة االستثمار بسعر الفائدة:05الشكل رقم

      

  

  

  

  .388، ص 1999دار املريخ، : عبد الفتاح عبد الرمحان وآخرون، السعودية، ترمجة االقتصاد الكلي االختيار العام والخاصرجيارد اسرتوب، و جيمس جوارتيين : املصدر

كما يؤخذ على النظرية التقليدية يف االستثمار اعتبارها سعر الفائدة هو احملرك الفعلي للعملية االستثمارية، ذلك أن سعر الفائدة   

  . يعكس نقص االستثمار أو نقص االستهالك أو كليهما معا) إما أن يتحمله املنتج وإما يتحمله املستهلك(باعتباره تكلفة على اإلنتاج 

على أ�م جزء من التكاليف على العملية ) وهم الطبقة الغالبة(إلشارة إىل الكالسيك نظروا إىل طبقة العمال كما جتدر ا  

االستثمارية مما يرتتب عليه جعل مستويات أجور هذه الطبقة تكاد ال تكفي إلعالتهم وذويهم للوصول إىل حد الكفاف األمر الذي 

  .2ل وذلك حىت يتحول ذلك االدخار إىل االستثماريشكك يف قيام هذه الطبقة باالدخار من األص

                                                           
  .94إىل   87أمحد عبد املوجود حممد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص من  1
  .89د عبد املوجود حممد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص أمح 2
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  النظرية الكينزية في االستثمار: الفرع الثاني

  محتوى النظرية: أوال

العمالة بعد إصابته  إىللقد أثار كينز اعرتاضني رئيسيني على وجهة النظر التقليدية بشأن عودة اقتصاد السوق تلقائيا   

اإلنتاج عند فان اقتصاد السوق ال يضمن أن يكون الطلب الكلي كافيا لشراء مستوى  "ساي"فعلى عكس ما يقرره قانون ، باالنكماش

  .مستوى التوظيف الكامل

اإلنفاق، فإذا كان ذلك االدخار املتسرب  - ليس صحيحا، فاالدخار يشكل تسربا من تيار الدخل" ساي"ويقرر كينز أن حتليل   

ويف . مجايل اإلنفاق االستهالكي واالستثماري يصبح غري كاف لشراء السلع املنتجةيزيد عن استثمارات منشآت قطاع األعمال، فان إ

  .استجابتها للطلب املنخفض فان املنشآت لن تستمر يف إنتاج السلع اليت ال تستطيع بيعها، ويؤدي ذلك إىل ركود وكساد

ذلك أن الناس . بني االدخار واالستثمار كما رفض كينز وجهة النظر اليت تقرر أن معدل الفائدة يعمل على حتقيق التوازن  

وملا كان . وليس هناك عامل واحد مثل سعر الفائدة يعمل تلقائيا على ربط وضبط هذه األنشطة. ويستثمرون ألسباب عديدة يدخرون

ل أكثر من اعتماده وقرار االدخار يعتمد على الدخ .القطاع العائلي هو املصدر الرئيسي للمدخرات، حيث يدخر األفراد ألسباب متعددة

وقد قرر كينز أن اإلنفاق االستثماري يتحدد مبدئيا بالتقدم التكنولوجي، والتنبؤ بظروف قطاع األعمال يف املستقبل، . على سعر الفائدة

ال، فلن فإذا كانت الظروف االقتصادية تبدو ضعيفة أمام منشآت األعم. أكثر من االعتماد على سعر الفائدة... والتجديدات، والرحبية

تقوم إال بقدر قليل من االستثمارات رغم اخنفاض سعر الفائدة، فليس هناك من صانعي قرارات االستثمار من يرغب يف االستثمار 

ففي أثناء الرتاخي االقتصادي أو االجتاه حنو الكساد تكون  .والتوسع إذا كانت منتجا�م ال تشرتى بسبب عدم كفاية الطلب االستهالكي

ويعمل صانعوا القرارات يف قطاع األعمال على ختفيض النفقات الرأمسالية، ويؤدي هذا االخنفاض يف . مار اجلديدة املرحبة قليلةفرص االستث

وعلى ذلك فانه طبقا لوجهة نظر كينز فانه ال يوجد سبب لالعتقاد بأن سعر الفائدة سوف يعمل . االستثمار إىل تفاقم حالة الكساد

  .1ن مع خطط املستثمرين، عند مستوى العمالة الكاملةعلى توازن خطط املدخري

نظريته العامة يف التشغيل وسعر الفائدة والنقود مستندا على عدم صالحية النظرية التقليدية للظروف املتغرية يف " كينز"قدم   

وال تصلح لتفسري غريها من ) حالة خاصة جدا إالوهي ليست (إذ أ�ا تبحث يف حالة واحدة فقط هي حالة العمالة الكاملة . االقتصاد

أن الطلب الكلي الفعال هو الذي حيدد العرض الكلي، وبالتايل حجم الناتج والدخل والتوظف، ويناء عليه " كينز"احلاالت، حيث يرى 

ب على سلع االستهالك طل إىل"فان زيادة تشغيل العمال تتطلب العمل على زيادة حجم الطلب الكلي الفعال، الذي ينقسم عند كينز 

  ".وطلب على سلع االستثمار

 إىلعن الدورة االقتصادية، فالتوسع االقتصادي يزيد بسرعة ليتحول " كينز"حيث االستثمار اخلاص هو العامل احملرك يف نظرية   

هي االنكماش االقتصادي وينت) املضاعف مبدأ(رخاء ألن االستثمار يستجيب وينمو بسرعة مدعما القطاعات األخرى لالقتصاد القومي 

وتفرتض ) أثر املعجل(خفض معدل االستثمار اجلديد  إىلحبدوث الكساد، الن اخنفاضا صغريا نسبيا يف معدل االستهالك سوف يؤدي 

بدرجة جتعله يستجيب لكل تغري صغري يف القطاعات األخرى ومن مث فهو يعد القوة احملركة للدورة  يتأثرهذه النظرية أن االستثمار 

  . االقتصادية

 إىلنسبة العائد املتوقع من رأس املال (كما أن كينز يرى أن قرار االستثمار يتوقف على العالقة بني الكفاءة احلدية لرأس املال   

والفائدة اجلارية على رأس املال هي معدل اخلصم الذي حيقق تساوي القيمة احلالية للعائد املتوقع من رأس املال طول ) إنتاجهتكاليف 

                                                           
  .234، ص 1999دار املريخ، : ، ترمجة عبد الفتاح عبد الرمحان وآخرون، السعوديةاالقتصاد الكلي االختيار العام والخاصجيمس جوارتيين، رجيارد اسرتوب،  1
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وأن الفائدة اجلارية على رأس املال متثل تكاليف الفرص البديلة الستخدام ). إنتاجهتكاليف (سنوات عمره االفرتاضية وبني سعر عرضه 

ال له االختيار يف توظيف ماله لدى اجلهاز املصريف يف مقابل سعر الفائدة أو يف استثمار يعطيه عائدا ال يقل رأس املال، إذ أن صاحب امل

  .عن معدل الفائدة اجلاري، لذا فان هذا املعدل ميثل التكلفة اليت يتحملها يف سبيل االستثمار

  في االستثمار " كينز"تحليل آراء نظرية  :ثانيا

يتحدد بالعالقة بني " كينز"عكسيا بني االستثمار وسعر الفائدة إال أن سعر الفائدة من وجهة نظر ربط " كينز"لوحظ أن   

والذي يتمثل يف ثالثة دوافع، هي دافع املضاربة ودافع املعامالت ودافع االحتياط وبني عرض ) أي التفضيل النقدي(الطلب على النقود 

هو جزاء عدم االكتناز أو جزاء " كينز"فسعر الفائدة طبقا لرأي . النقدية املختصة النقود الذي يتواله اجلهاز املصريف أو السلطات

لسعر " كينز"وعلى الرغم من اعتبار ، )سعر الفائدة هو جزاء االنتظار أنوذلك على عكس الكالسيك الذين يرون .(التضحية بالسيولة

الذي تتحكم فيه  االستثمار ينحصر يف كو�ا مثنا حيقق التوازن بني الطلب على النقود لذا�ا وعرض النقود ثرهإالفائدة كمحدد يتغري على 

  :1فيما يتعلق بسعر الفائدة من أمهها ما يلي" كينز"إال أن هناك جمموعة من االنتقادات موجهة إىل  ،السلطات النقدية

واليت جتعل االقتصاد القومي عند حالة التوظف (فروض التوازن عند الكالسيك عند نقده ل" كينز"أّن فروض التوازن اليت اعتربها   

نوعية (يؤثر على اجتاهات االستثمار أنكما أن سعر الفائدة من شأنه . جتعل النظام الرأمسايل مقرتنا بالبطالة حىت يف حالة الرواج) الكامل

دم أغراض الربح السريع ال ختدم أغراض التنمية االقتصادية الشاملة مبعناها مبعىن توجيه رؤوس األموال لالستثمار يف جماالت خت) االستثمار

  .الشامل، مما يؤثر سلبا على عملية التنمية االقتصادية عموما وسوء ختصيص املوارد على املستوى القومي خصوصا

استثمار كل املشاريع اليت تعطي  كما أن اعتبار االستثمار طبقا للفكر الكينزي يتحدد وفقا ملستوى الكفاية يؤدي إىل وقف  

عائدا صافيا أقل منه وذلك بغض النظر عن املنافع العامة األخرى لتلك املشروعات يف حال وجودها، فلو فرضنا مثال أن سعر الفائدة 

فائدة يف ال تعمل، وكلما أخذ سعر ال %10فان كل املشاريع اليت تعطي عائدا صافيا من كل التكاليف عدا تكلفة االقرتاض % 10

  .التناقض كلما دخلت املشاريع احلدية يف اإلنتاج وذلك بغض النظر عن مدى احلاجة الفعلية لالقتصاد القومي هلا

كما أوضح كينز أن األرصدة النقدية العاطلة تتأثر كثريا بتغريات سعر الفائدة، حيث أن حالة عدم التوازن اليت حتدث يف   

ات الدنيا لسعر الفائدة، حيث يكون التفضيل النقدي شديد املرونة، حيث أنه عند مستوى متدين االقتصاد القومي تكون عند املستوي

معني لسعر الفائدة يصعب خفضه ومن مث تتعذر أيضا زيادة حجم االستثمارات األمر الذي يرتتب عليه وجود عالقة عكسية بني سعر 

  .الفائدة واألرصدة العاطلة

الفائدة بأ�ا جزاء التضحية بالسيولة وصياغتها ضمن إطار حتليل مغاير لإلطار التحليلي للفكر  إن اعتبار الفكر الكينزي لسعر  

ته الكالسيكي مل يغري من اآلثار الضارة لسعر الفائدة يف شيء، وإن كان اإلطار التحليلي للفكر الكينزي قد أخرج النظام الرأمسايل من أزم

  :ض جوانب القصور فيه يتمثل أمهها فيما يليإال انه مازال يعاين من بع 1932-1929عام 

بأن التوازن يف االقتصاد القومي قد حيدث عند مستوى أقل من مستوى التوظف الكامل يعين حمدودية هذا التحليل " كينز" تسليم  -

  ؛يف عالج مشكلة البطالة بأنواعها وقصوره

                                                           
  .92عبد املوجود حممد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  1
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ية احلدية لرأس املال ينطوي على صبغة نقدية حبتة جمرد من فكرة املصلحة اعتبار االستثمار يف الفكر الكينزي يتحدد وفقا ملستوى الكفا -

ي، العامة، فاملشاريع اليت تعطي عائدا صافيا أقل من الكفاية احلدية لرأس املال ال ترى النور وأن كانت ذات أمهية بالغة لالقتصاد القوم

  ؛صاد القومييكل الصناعي على االقتوهو ما يعين أصباغ الصفة االستهالكية لله

طبقا للفكر (حمدودية وقصور سعر الفائدة يف جذبه للمدخرات على املستوى القومي، فعند مستوى متدين من مستويات سعر الفائدة  -

فان التفضيل النقدي يصبح شديد املرونة، وهو ما يعين دخول االقتصاد القومي يف دورة اقتصادية نزولية تأثر بالسلب على مجيع ) الكينزي

  .اهات االستثمار يف االقتصاد قومياجت

وهو ما يؤكد أن استخدام سعر الفائدة كمحدد حلجم االستثمار يف االقتصاد القومي ال يسفر إال عن سوء استخدم ملوارد ا�تمع،   

  .وجيعل االقتصاد عند مستوى أدىن من مستوى العمالة الكاملة

  نظريات أخرى: الفرع الثالث

  لالستثمارنظرية المعجل : أوال

ازداد الناتج ازداد االستثمار، واملقصود هنا باالستثمار هو  فإذاالتغريات يف االستثمار دالة يف التغريات يف الناتج  أنترى هذه النظرية   

ت أمهها وقد تعرضت تلك النظرية النتقادا. االمتالكناقصا خمصصات  اإلمجايلواالستثمار الصايف يساوي االستثمار . االستثمار الصايف

اإلمجايل وألغراض كثرية من بينها مستوى الطلب الكلي، ولذلك فان االستثمار اإلمجايل هو أ�ا تفسر االستثمار الصايف وليس االستثمار 

  .1وأ�ا تفرتض نسبة ثابتة بني رأس املال والناتج رغم وجود إمكانية إحالل العمل حمل رأس املال. التعبري املناسب

  الداخلية لالستثمار رصدةاألنظرية : ثانيا

  .2فاالستثمار يأيت من وجود أرباح حمتجزة وخمصصات االهتالك وهكذا ،ترى هذه النظرية أن االستثمار يعتمد على مستوى األرباح  

  أسواق االستثمار: المطلب الثاني

السوق هي جمموعة العناصر اليت يتم بواسطتها بيع وشراء السلع واخلدمات وأدوات االستثمار والعناصر هي البائعون واملشرتون والوسطاء   

اليت حتكم التعامل وقد ال يكون اجتماع البائعني واملشرتين يف مكان واحد شرطا ضروريا  واألنظمةوالسلعة وأداة االستثمار ومكان التعامل 

وتتنوع أسواق االستثمار ومؤسساته بتنوع أدوات . نعقاد الصفقة فقد تتم الصفقات على التلفون أو بإحدى وسائل االتصال احلديثةال

  :3االستثمار، وميكن تقسيم هذه األسواق إىل قسمني رئيسيني مها

  .مثل أسواق السلع وأسواق العقارات وأسواق السيارات وأسواق العمالت األجنبية للتعامل الفوري أسواق االستثمار الحقيقي-

  .أو ما يطلق عليه مصطلح األسواق املالية مثل أسواق األسهم والسندات وعقود املشتقات أسواق االستثمار المالي-

  :إىلثمار احلقيقي فقط، واليت تنقسم بدورها االست أسواقهذا البحث مهتم باالستثمار احلقيقي سيتم ذكر  أنمبا   

  أسواق السلع : الفرع األول

  :  الشروط الواجب توفرها: أوال

                                                           
  .183عبد احلميد عبد املطلب، مرجع سابق، ص  1
  .183نفس املرجع، ص  2
  .123إىل  119زياد رمضان، مرجع سابق، ص من   3
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  : 1عموما وحىت تتوفر لسلعة معينة سوق متخصصة البد من توفر حد أدىن من الشروط نلخصها فيما يلي

  ؛أن تكون السلع متجانسة-

، 18ذهب عيار و قطن باب أول، قطن باب ثاين، : أن تكون قابلة للرتتيب أو التصنيف يف درجات أو أصناف حسب جود�ا مثل-

  ؛اخل...21وذهب عيار 

  ؛عدد كبري من البائعني واملشرتين هذا يتطلب وجودو أن تسود سوق السلعة منافسة كاملة حتد من نشوء االحتكار، -

الفضة، و ،أو نصف املصنعة فيما عدا بعض احلاالت االستثنائية كسبائك الذهب )اخلام(يف صور�ا األولية أن يتم التعامل بالسلعة -

  .النفطو السكر، و 

وميكن تقسيم املستثمرين   .ويتم التعامل يف سوق السلع يف الغالب عن طريق مكاتب مسسرة متخصصة تتوىل تنظيم املتاجرة فيها  

،  وتتكون من أفراد يعملون يف مهنة على صلة بالسلعة جمال االستثمار Hedgesتعرف بفئة الـو األوىل :يف سوق السلع بوجه عام إىل فئتني

ومن مث بيع ما يزيد عن تلك ،كاجلزارين مثال الذين يستثمرون جزءا من أمواهلم يف جتارة املواشي لتأمني احتياجا�م منها بدرجة أوىل

فتضم  Speculatorsتعرف بفئة املضاربني و أما الفئة الثانية .من أمواهلم يف مناجم الذهبجتار الذهب الذين يستثمرون جزءا  وأ.احلاجة

  .2شراء بقصد جين الربحو أفرادا أو مؤسسات حترتف جتارة السلع بيعا 

 Brokerageالسلع يف الغالب عن طريق مكاتب مسسرة متخصصة  أسواقيتم التعامل يف :التعامل في أسواق السلع: ثانيا

Firmsفئتني إىلوميكن تقسيم املستثمرين يف سوق السلع بوجه عام  ،تتوىل تنظيم املتاجرة فيها:  

وتتكون من أفراد يعملون يف مهنة على صلة بالسلعة ذات العالقة، كاجلزارين الذين يستثمرون أمواهلم يف  Hedgersفئة المتحوطين -1

  .ع ما يزيد على ذلكجتارة املواشي لتأمني احتياجا�م منها بدرجة أوىل مث بي

�دف حتقيق الربح الرأمسايل من خالل  ات حترتف جتارة السلع بيعا وشراءوتضم أفرادا ومؤسس Speculatorsفئة المضاربين -2

  .األسعارتوقعا�م حلركة 

  :3تتصف عملية املتاجرة بالسلع بشكل عام باخلواص التالية :خواص المتاجرة بالسلع: ثالثا

  :كرب نسبيا باملقارنة مع أدوات االستثمار األخرى خاصة األوراق املالية لسببني مهااليت يتعرض هلا املستثمر أخاطرة درجة امل-1

ال يزيد عن مطالبة ) Claim Futures Contracts وهو التعهد من خالل عقود املستقبليات( في تجارة السلع اإلثباتأن دليل - أ

  .لكنه خيلو من أي ضمان للوفاءبتسليم كمية معينة من السلع بتاريخ معني 

وتتطلب توفر شروط معينة من الصعب توفريها بسهولة وهذا ما يعرض املستثمر الحتماالت أن قابلية السلع للتخزين محدودة - ب

  .اخلسارة

اهرة، اضطرت بعض يرتتب على ارتفاع درجة املخاطرة يف املتاجرة بالسلع منو روح املضاربة لدى املستثمرين فيها، وللحد من هذه الظ-2

  .السلع ال يسمح بتجاوزها صعودا أو هبوطا يف البورصة ذات العالقة ألسعارسن قوانني خاصة وضعت مبوجبها حدودا دنيا  إىلالبلدان 

                                                           
  .57: دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق، ص1
  .85: حممد مطر، مرجع سابق، ص 2
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 Future contractفعمر عقد التعهد املستقبلي  األخرىالزمين لالستثمار يف السلع قصري نسبيا باملقارنة مع أدوات االستثمار  األفق-3

  .حمدد يف العادة بسنتني كحد أقصى

ق تشبه املتاجرة بالسلع املتاجرة بالعقار من حيث توفر فرص عالية للمتاجرة بامللكية، وبتوفر اخلربة املتخصصة ميكن هلذه امليزة أن حتق-4

  .للمستثمر يف السلع عائدا مرتفعا على استثماره

حيث يتقاضى  ،املالية األوراقال يتقاضى السمسار يف بورصة السلع سوى عمولة واحدة على الصفقة الكاملة، خبالف ما حيدث يف -5

  .عمولتني واحدة من البائع وأخرى من املشرتي

  للتعامل الفوري األجنبيةأسواق العمالت : الفرع الثاني

مثل أسواق باريس وفرانكفورت ولكسومبورغ وطوكيو وهونغ   األجنبيةمتعددة للتعامل الفوري بالعمالت  أسواقتوجد يف العامل   

يلعب فارق الزمن بني هذه ، و األجنبيةاليت متثل سوقا متكاملة ونشطة للعمالت  األخرىسنغافورة والبحرين وغريها من األسواق و كونغ 

  :ثالث مناطق هي إىلدورا مهما يف التعامل فيما بينها، وميكن تقسيم العامل من حيث الزمن  األسواق

  .طقة الشرق األقصىمن -

  )البحرين(منطقة أوروبا والشرق األوسط  -

  .منطقة أمريكا -

تعامل فيها قد يكون ال األقصى، يف حني أن أسواق الشرق أوروبا أسواق إغالقتعمل عدة ساعات بعد  أمريكا أسواقفنرى   

االفتتاح يف  ألسعارمؤشرا  األسواقيف بعض  اإلغالقوأوربا لذا تعترب أسعار ) البحرين( األوسطالشرق  أسواقانتهى قبل بدء العمل يف 

  .1األسواقالذي يؤثر على سري التعامل يف هذه  األمر،أخرى أسواق

أن  إاليتم التعامل بالفرنسية  األحيانانه ويف بعض  إال،العمالت األجنبية هي اللغة االجنليزية أسواقاللغة املستعملة يف  إن  

التسميات تبقى واحدة  وأسس، كما أن أسس التعامل األخرىاالصطالحات االجنليزية تبقى هي السائدة دوليا حىت مع استعمال اللغات 

  .بالرغم من اختالف اللغات األسواقيف مجيع 

  

  

  التمويل وقرارات االستثمار: حث الخامسالمب

  تمويل االستثمار: األولالمطلب 

وذلك ملا يرتتب على عمليات التمويل  ،تعترب وظيفة التمويل من الوظائف البالغة األمهية يف خمتلف املنشآت وخاصة الكبرية منها  

  .من اختاذ جمموعة من القرارات أمهها القرارات املتعلقة باختيار مصادر التمويل والقرارات املتعلقة باالئتمان
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قراره �ذا  فالقرارات املتعلقة بالتمويل واختيار مصادر التمويل تعترب من القرارات املعقدة اليت ينبغي على املدير املايل قبل أن يتخذ  

اخلصوص دراسته دراسة جيدة ومتأنية وبعد ذلك تتم عملية اختاذ القرار خاصة وأنه يرتتب على عمليات اختاذ قرار التمويل جمموعة من 

  :1النتائج من أمهها

  .حتديد املركز املايل للمنشأة -

  .حتديد املركز االئتماين للمنشأة -

  .حتديد رحبية املنشأة -

  .املنشأة حتديد التزامات -

  .الرأمسايل إنفاقهااالستثماري أو  إنفاقهاحتديد  -

  مصادر التمويل: الفرع األول

بعد تقدير التكاليف االستثمارية لتنفيذ املشروع تبدأ مرحلة البحث عن مصادر التمويل هلذه التكاليف االستثمارية، ما بني   

ارجية تتمثل يف أشكال التمويل اخلارجي املختلفة واليت ميكن اللجوء مصادر داخلية ميلكها أصحاب املشروع أو مؤسسية، أو مصادر خ

  :2ويتكون كل مصدر من هذه املصادر من، لتدبري التمويل املطلوب إليها

  المصادر الداخلية: أوال

يف الشركات  إصدارهاتتمثل املصادر الداخلية يف رأس املال املدفوع من أصحاب املشروع، كذلك قيمة األسهم اليت يتم   

املسامهة، كما تتمثل يف القروض املعاونة اليت يقدمها أصحاب املشروع للمشروع ذاته خالل فرتات معينة من نشاطه وهي غالبا قروض 

لزيادة  توطئةعت املشروع وتطويره، كما قد يكون يف فرتات انتقالية مؤقتة ذلك يف مراحل معينة من خالل توس حسنة ويغلب أن يكون

جممع االهتالك، واألرباح احملتجزة عن عوائد تشغيل سنوات سابقة وذلك يف  ،كما تتمثل املصادر الداخلية يف االحتياطات  ،الرأس امل

  .املشروعات القائمة وتعمل منذ فرتة

  المصادر الخارجية: ثانيا

تتمثل يف شىت صور التمويل الذي يأيت من خارج املشروع، ويف شكل سندات تصدرها الشركة وهي متثل حقوق لدائين الشركة   

، كذلك تسهيالت املوردين واليت تقدم للشركة من موردي اآلالت واخلامات واإلفالسيف حاالت التصفية  أصوهلاوترتب هلم حقوق على 

متوسطة أو طويلة األجل، وبغض النظر عن ،القروض املصرفية سواء كانت قصرية أيضاى أقساط آجلة، وتتيح للشركة السداد بعد ذلك عل

أ�ا مل تسدد  إالهذه القروض، كما تتمثل يف اخلصوم املتداولة األخرى واليت متثل التزامات قبل الشركة نوع الضمانات املقدمة يف مقابل 

  .وغري ذلك وإجياربعد مثل ما تظهره امليزانية العمومية للشركة من ضرائب مستحقة أو خمتلف املصروفات األخرى املستحقة من أجور 

  مراحل تمويل المشروع االستثماري: الفرع الثاني

ملراحل الحقا حلقات متصلة للوصول إىل تطوير أي مشروع يبدأ أوال بفكرته وينتهي بتنفيذ هذه الفكرة وتشغيله، وتعترب ا إن  

حلة مرحلة ما قبل املشروع االستثماري، مر : متر عملية متويل االستثمار بثالث مراحل أساسية وهي، و اهلدف النهائي وهو تنفيذ املشروع

                                                           
  .120حسين علي خريوش، وآخرون، مرجع سابق، ص  1
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روع االستثماري، ولكل مرحلة وكل مرحلة من هذه املراحل، تستدعي موارد مالية معينة لتجسيد وحتقق املش، االستثمار، ومرحلة االستغالل

  :1من هذه املراحل مراحل جزئية نوردها فيما يلي

  مرحلة ما قبل المشروع االستثماري: أوال

نتعرف خالل هذه املرحلة ، و ا ألمهية النتائج اليت تنجم عنهاتعترب هذه املرحلة من أهم املراحل لدورة املشروع االستثماري نظر   

ومتر هذه ، اخل...لة احمللية والعملة الصعبةالقيمة اإلمجالية للمشروع بالعم) تأثري املشروع على االقتصاد الوطين(على خمتلف مميزات املشروع 

  :املرحلة مبجموعة من املراحل اجلزئية واليت نذكرها فيما يلي

وفرة املوارد  أوجم وتعكس احتياجات تبدأ هذه املرحلة، بالتعرف على أفكار املستثمر املتضمنة يف مشروعه، واليت ترت :مرحلة التحضير-1

تصدر هذه األفكار من النتائج احملصل عليها يف خمرب البحث، حيث تتضح أمهية استخدام املوارد البشرية، واملالية  أنالطبيعية، كما ميكن 

  .والطبيعية وذلك بعدما تتحدد فكرة املشروع وتظهر جلية للفرز األويل

 األولوية الالزمة لتنمية املؤسسة البحث عن األفكار أوغرض منها هو البحث وفرز فرص االستثمار، ال: التعرف على أفكار المشروع- أ

  .توفري عوامل اإلنتاج وعدة عوامل أخرى املوارد الطبيعية،: روع هي كاآليتواألبعاد املطروحة لتغطية أفكار املش

جيب اللجوء إىل دراسة أولية من أجل حتليل شرعية الفكرة بعد حتديد أفكار املشروع االستثماري :دراسة ما قبل االستثمار- ب

  .ومصداقيتها وتقرير إذا كان من األفضل التقدم يف اإلجناز

تكاليف اإلنتاج، والتحاليل املالية ألرباح  ،هذه الدراسة تعطي فكرة أولية على األسعار، وحجم السوق وتكاليف االستثمار  

  .اد الوطينمردودية املشروع على االقتصو الشركة، 

اهلدف من هذه الدراسة هو مقارنة ودراسة العوامل وتفصيل املتغريات املنتقاة يف دراسة ما قبل الفعالية، باستعمال كل :دراسة الفعالية- ج

  :املعلومات التقنية، االقتصادية واملالية التنظيمية الضرورية يف القرار النهائي، وتتضمن هذه الدراسة على اخلصوص ما يلي

  ؛ليل كل ما يتعلق باملادة األوليةحتليل جل املشاكل التقنية اليت تطرح ضد اإلجناز كتح - 

 ؛يف، دراسة السوق الشروط التجاريةدراسة مالية خاصة باملشروع يتم فيها حتليل التكال - 

 ؛دية املشروع من وجهة نظر املؤسسةدراسة مردو  - 

 .دراسة قانونية وإدارية وضريبية لشروط إجناز املشروع - 

تتضمن هذه املرحلة على اخلصوص حصر للمعلومات والبيانات اخلاصة إلقرار قابلية املشروع لإلجناز حسب : مرحلة التقييم- ثانيا

  :2االهتمامات التالية

  ؛ت املالية اخلاصة بأهداف املؤسسةاالهتماما - 

 .االهتمامات االقتصادية اخلاصة بتقييم مزايا كلف املشروع من األهداف الوطنية - 

 وتتضمن هذه املرحلة مجع املعلومات وإعداد البيانات والتحاليل اخلاصة بالعناصر األساسية اليت يبىن عليها املشروع االستثماري وهي:  

  ؛األهداف الداعية إلنشاء املشروع حصر - 

 .املشروع من املنتجني واملستهلكنيحصر األطراف املعنية حبياة  - 

                                                           
  .48،49: منصوري الزين، مرجع سابق ص 1
  .49،50منصوري الزين، مرجع سابق، ص ص  2
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 واملتمثل يف كما تتضمن حتليل لعالقة السوق با�تمع: 

تقييم الطلب احلايل واملستقبلي على منتجات املشروع، يف الداخل واخلارج، وذلك حبصر املعلومات على النوعيات املوجودة من  - 

 ؛والكميات املنتجة والطلب املنتظراملواد املستعملة، وكيفية استعماهلا واألسعار 

 كما تتضمن دراسة تقنية للمشروع وحتتوي على ما يلي: 

 ؛قع املشروع بتحديد الظروف الطبيعيةمو  - 

 ؛رامية للحصول على الطاقة املنتجةتكنولوجيا اإلنتاج املتضمنة يف جممل التجهيزات ال - 

كما تتضمن هذه املرحلة التقييم املايل للمشروع، وهي تتم بإعداد البيانات اخلاصة إليرادات والنفقات والتمويل وقياس رحبية  - 

 .املختارة، واليت تناسب دالة املنفعة للمستثمريناملشروع باملعايري 

 .التقييم االقتصادي للمشروع، وهو يهتم مبدى ونوعية تأثري املشروع على أهداف للدولة بعيدة املدى واملتوسطة - 

غالله وتبدأ هذه املرحلة يف هذه املرحلة يتم جتسيد دراسات املشروع املتعلقة بإجنازه املادي، اليت تسبق بداية است: مرحلة االستثمار- ثالثا

  :1بإجناز قرار املشروع يف االستثمار، ويف هذه املرحلة ميكن التمييز بني مرحلتني

الستثمار مستوى متقدم من وهي مرحلة أولية، ممتدة على طول مرحلة االستثمار وله أمهية باللغة خاصة عند بلوغ ا:مرحلة التخطيط-1

خمتلفة �دف إىل حتقيق إن عملية تنفيذ املشروع، هي املرحلة اليت تشمل على عدد كبري من املتدخلني واملتعاملني ذوي إشكاليات ،اإلجناز

  .ونتيجة هذا التخطيط، هو اإلجناز يف الوقت احملدد وحسب التكلفة والتطابق الكامل مع مقاييس األداء واجلودة، نفس العمل

  :جيب األخذ بعني االعتبار النقاط التايلوانطالقا من هذا املبدأ 

  ؛ تتم عملية االنطالق يف األعمالجيب معرفة اإلجناز العقالين لإلجراءات، ووقت انطالقها يف العمل، مبعىن أخر، مىت -

واملستشارين إلجناز املشروع أي حتديد الدراسات اهلندسية وجمموعة املهندسني  ديد املوارد اليت توضع حتت تصرف املستثمرحت جيب-

 ؛مؤسسات البناء، املراقبة التقنية والبناء ومراقبة التجهيزات

  .جيب احرتام تكلفة املشروع عند إعداد أي ميزانية تقديرية للمشروع -

ألولية التفاوض وإمضاء العقود يعرفنا بااللتزامات املتعلقة بالتحول للمشروع واكتساب التكنولوجيا ونوعية املواد ا: مرحلة المفاوضات-2

  .والتجهيزات

وتتطلب ، التجسيد الفعلي املادي للمشروع تعترب أخر خطوة ملرحلة االستثمار وتتضمن كل اخلطوات اليت تؤدي إىل:مرحلة اإلنجاز-3

  .هذه املرحلة عمال متناسقا ومتزامنا بني خمتلف النشاطات اليت تسمح بالتنفيذ الفعلي واالنطالق يف األعمال

وفيها ، الصيانةومرحلة  االستغالل، مرحلة انطالق األعمالمرحلة : وتتضمن هذه املرحلة ثالث مراحل هي: االستغاللمرحلة - رابعا

وفيها تظهر املشاكل املنتظرة واملتوقعة من سوء دراسة . تتجسد املراحل السابقة، وفيها كذلك عملية تنفيذ الشرط األساسي لنجاح املشروع

  :يلي مااملشروع، واليت منها نذكر 

التقصري يف نفقات الدراسة ميكن أن ينجز عنه عدة صعوبات يف احلصول على القروض وصعوبة تقييم  أنأي : مشاكل تحويلية-1

  .املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا املشروع منها تسديد األموال املطلوب اقرتاضها

                                                           
  .50،51نفس املرجع، ص ص  1
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  .التكاليف، ومشاكل األسعار واملنافسة مشاكل تقنية مشاكل البيع والتوزيع، ومشاكل زيادة: مشاكل طبيعية-2

العملية  لتمويل الالزم والكايف حىت تسايروخالصة ما سبق أن املراحل اليت يقطعها املشروع االستثماري السابق اإلشارة هلا، تتطلب ا

  .التمويلية هذه املراحل، وال تتخلى عن املشروع االستثماري يف مرحلة من مراحله

  االستثمار قرارات: المطلب الثاني

يتطلب اخلوض يف أي مشروع استثماري اختاذ القرار الصائب وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات واحلسابات للتأكد من جدوى     

  هذا االستثمار

  مفهوم القرار االستثماري: الفرع األول

  :تعددت مفاهيم القرار االستثماري إال أن جمملهم ركز على أنه

  1"يتطلب قدرا من األموال ختاطر به املؤسسة إذا هي ما قبلت اقرتاحا استثمارياذلك القرار الذي "  -

ربط أو ختصيص مقدار معلوم من أموال وموارد املؤسسة والتضحية يف الوقت احلاضر استنادا على منهج رشيد مسبق للتحليل "  -

  2. "على مدار فرتات زمنية مستقبلة طويلة نسبيا والتقسيم واملقارنة بغية حتقيق أو احلصول على عوائد مناسبة يتوقع حدوثها

  3"قرار يتضمن ارتباط مايل ضخم لفرتة زمنية طويلة بقصد احلصول على عائد يف املستقبل" -

  خصائص القرار االستثماري:الفرع الثاني

  :ميكن تصنيف خصائص القرار االستثماري إىل

  :4وتتمثل يف :الخصائص التي ترتبط بالبعد الزمني-أوال

ترتبط قرارات االستثمار دائما باألجل الطويل، إذ أن اإلنفاق االستثماري يكون يف احلاضر، لكن احلصول على مثاره يكون يف فرتة  -

مستقبلية طويلة نسبيا وعلى ذلك يتطلب ضرورة األخذ يف االعتبار عامل التغري يف قيمة النقود عند حساب تكاليف وعوائد تلك 

  ؤسسة تعيش مع هذا القرار لعدة سنوات مستقبلية؛االستثمارات، ألن امل

أن ختطيط قرارات االستثمار هو ختطيط طويل األجل ميتد إىل فرتة زمنية طويلة، فقرار االستثمار له أمهية بالغة على مستوى املؤسسة  -

التسويق األمر الذي يزيد من صعوبة االقتصادية خصوصا مع استمرار التقدم التكنولوجي الذي أدى إىل تطور كبري يف وسائل اإلنتاج و 

 .اختاذ القرار االستثماري

  :5تتمثل يف: الخصائص التي ترتبط بحاالت الطبيعة- ثانيا

إن قرارات االستثمار تتضمن عادة عنصري املخاطرة وعدم التأكد، الرتباط تلك القرارات باملستقبل وبالتايل فان العائد املتوقع يكون  -

 غري مؤكد احلدوث؛

                                                           
  .2، ص 1985مؤسسة شباب اجلامعة، : ، مصرالمحاسبة اإلدارية وبحوث العملياتأمحد نور،  1
رسالة دكتوراه غري منشورة،  مؤسسة المطاحن الكبرى الجنوب بسكرة،: المراجعة التحليلية في اتخاذ القرارات االستثمارية للمؤسسة االقتصادية، دراسة حالةبراهيمي مسية، مسامهة  2

  .44، ص 2016- 2015ة، ختصص حماسب
  .21، ص 1982، 15، جملة االقتصاد واإلدارة ، جدة، جامعة امللك عبد العزيز، العدد ت االستثماريةادراسات الجدوى االقتصادية للقرار عبد الرمحان عليان،  3
  .13، ص2000، 16امني العدد ، جملة احملاسبة واإلدارة والت"موازنة االستثمار بين النظرية والتطبيق"علي حممود عبد الرحيم،  4
  .45براهيمي مسية، مرجع سابق، ص  5
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تكمن خماطر القرار االستثماري يف صعوبة الرجوع فيه دون حتقيق خسائر كبرية، لذا جيب أن خيضع ملزيد من الدراسات العلمية  -

  املتخصصة واليت تكفل جناحه بصورة سليمة يف املستقبل؛

املخاطرة وعدم  السنوات املقبلة يف ظلتتعرض قرارات االستثمار للعديد من املشاكل كالتنبؤ باملبيعات وكيفية تقدير التكاليف لعدد من  -

 .التأكد، كيفية تقدير معدل العائد على االستثمار ومعدل تكلفة رأس املال

  :1تتمثل يف :خصائص ترتبط بالهيكل التمويلي- ثالثا

تد لفرتات زمنية طويلة، أن معظم قرارات االستثمار حتتاج إىل مبالغ ضخمة، مما قد يؤثر على حياة املشروع فالعائد املتوقع منه عادة مي -

 ويتطلب هذا التنبؤ باإليرادات والتكاليف املتوقعة لفرتة طويلة؛

أو زيادة يف . أن القرار االستثماري يتضمن ختصيص قدر من املوارد االقتصادية املتاحة حاليا �دف خلق طاقات إنتاجية جديدة -

 مل احلصول على عائد ميتد لفرتة زمنية طويلة؛الطاقات اإلنتاجية احلالية أو احملافظة عليها وذلك على أ

أن اختاذ القرار االستثماري يؤدي إىل إغراق جزء من أموال املؤسسة يف أصول ثابتة متخصصة لفرتة زمنية طويلة، وقد يتطلب هذا  -

  .و اإلحالل تكاليف ثابتةفالقرارات االستثمارية تؤدي إىل حتمل املؤسسة يف حالة التوسع أ. البحث عن مصادر للتمويل كاالقرتاض

  أنواع القرارات االستثمارية : الفرع الثالث

كل قرار استثماري يقوم به متخذ القرار، يهدف من ورائه إىل تعظيم الفوائد وتدنية املخاطر، ومن أجل حتقيق هذه الغاية يواجه   

  :2االستثماري أنواع تتمثل يفلقرار لو .املستثمر عدة عوامل مرتبطة بنوع القرار االستثماري املتخذ

يتم اختاذ القرار االستثماري بناء على ما يتم حصره من البدائل االستثمارية احملتملة واملمكنة، : قرارات تحديد أولويات االستثمار-أوال

  .ؤسسة خالل فرتة زمنية معينةليقوم املستثمر بعمليات اختيار البديل األفضل وذلك برتتيبها وفقا للعائد واملنفعة اليت يعود �ا على امل

يربز هذا النوع من القرارات عند وجود العديد من فرص االستثمار، ففي حالة اختيار املستثمر :قرارات االستثمار المانعة تبادليا- ثانيا

ثال إذا اختار إلحدى هذه الفرص يف نشاط معني فانه بذلك سيلغي استثمارا يف نشاط آخر، هذا األخري سيلغي تبادليا نشاط آخر، م

املستثمر مشروع ذو طبيعية صناعية يتعذر عليه الدخول يف مشروع زراعي وميكن التعبري على هذه العملية بتكلفة الفرصة البديلة، 

 .فاملستثمر عندما خيتار بديل يف نشاط معني فهو يف الوقت نفسه يضحي ببديل آخر يف نشاط أخر

يستثمر أمواله يف نشاط  إماهذا النوع من القرارات تتقلص البدائل االستثمارية أمام املستثمر يف :قرارات قبول أو رفض االستثمار- ثالثا

ما أو االحتفاظ �ا دون ذلك، ما جيعل فرص االختيار أمامه حمدودة جدا فهذه احلالة ختتلف عن حالة قرارات حتديد األولويات حيث  

ملا متليه دراساته كانت املشكلة تتمثل يف اختاذ القرار بعد وضع األولويات أما يف هذه احلالة فعلى املستثمر أن يقبل البديل أو يرفضه وفقا 

  .املختلفة، ومن هنا تصبح مساحة االختيار أضيق بكثري

يتم اختاذ القرارات االستثمارية وفق هذا النوع حسب درجة : القرارات االستثمارية في ظروف التأكد والمخاطرة وعدم التأكد- رابعا

ف التأكد حيث تنعدم املخاطرة ومن مث عملية اختاذ تتخذ القرارات يف ظرو  %0، فعند درجة )%100- %0(املخاطرة اليت ترتاوح بني 

  .القرار بسهولة وبساطة، حيث تكون لدى متخذ القرار دراية كاملة عن املستقبل ونتائجه

                                                           
  .46نفس املرجع، ص  1

2Vengent G،gestion de la production et des flux، 3eme édition، econimica، paris، 2003، p144. 
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 ،يتم يف إطارها اختاذ غالبا معظم القرارات االستثمارية اليت تبتعد عن درجات املخاطرة فيها تنازليا )%100-%0(أما بني   

حتتاج إىل  %100، أما القرارات االستثمارية اليت تتم يف درجات عدم التأكد أكربكانت قابليتها   %100نبعيدة عحبيث كلما كانت 

  .خربة عالية ودقة كبرية يف إجراء دراسات وتطبيق أساليب على درجة عالية من التقدم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العائد والمخاطر على االستثمار ومحفزاته: المبحث السادس

االستثمار يف أي مشروع يعتمد على العوائد املتوقع احلصول عليها ودرجة املخاطر اليت تتعرض هلا هذه العوائد، ولكي إن جناح   

نصل إىل االستثمار األفضل يتطلب األمر حساب العائد واملخاطر، وطاملا أن العوائد ختتلف يف أوقات حتققها فيتحتم علينا معاجلتها 

عائد املطلوب حتقيقه، إن معدل العائد املطلوب يتضمن معدل العائد احلقيقي ومعدل التضخم واملخاطر مبعدل خصم معني، أو مبعدل ال

ن عن واقع حتققها والقاعدة تقول بأ اليت يتعرض هلا التدفق النقدي خالل فرتة االستثمار واليت قد تؤدي إىل احنراف التقديرات للعوائد

  .ع عليه أن يتحمل املزيد من املخاطراملستثمر الذي يرغب احلصول على عائد مرتف

  العائد على االستثمار: األولالمطلب 

حيظى العائد على االستثمار بأمهية كبرية، لذلك يُنصح يف معظم األوقات حبساب العائد على االستثمار قبل تطبيق املشروع    

تصادية، والبحث عن أسعار السلع واخلدمات يف االستثماري على أر ض الواقع، أي وضع قيم مدروسة من خالل إعداد اجلدوى االق

  .السوق، أو أسعار السلع واخلدمات لدى املنافسني

  مفهوم العائد: الفرع األول
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العائد هو املقابل الذي يطمح املستثمر باحلصول عليه مستقبال نظري استثماره ألمواله، فاملستثمر يتطلع دائما إىل هذا العائد   

  .1أمالكه �دف تنمية ثروته وتعظيم

فالعائد عبارة عن جمموع املكاسب أو اخلسائر النامجة عن االستثمار خالل فرتة زمنية حمددة، أما الرحبية فتعين االستثمار يف   

أصول تولد اكرب قدر ممكن من العائد مع خفض التكلفة، وهذا يعين أن العائد هو مقدار األموال املضافة إىل رأس املال األصلي والذي 

والعائد قد يكون على شكل عوائد فعلية أو عوائد متوقعة ال تتصف بدرجة التأكد الكامل أو عوائد مطلوبة  ،ىل تعظيم الثروةيؤدي إ

ق يرغب املستثمر بتحقيقها مستقبال، وينجم عن كل استثمار عائد وقد يكون هذا العائد اجيايب أو سليب، إذ أن الزمن يعد املتغري الذي خيل

بة يف حتقيق العائد املتوقع والقدرة على حتمل املخاطر وترتبط نسبة جناح االستثمارات بدرجة املخاطر اليت تتعرض هلا، وعليه التوازن بني الرغ

خيتار  أننقول لكل استثمار درجة من املخاطر والعالقة طردية بني العائد واملخاطر أي كلما زاد العائد زادت املخاطر وعلى املستثمر 

  .2ائد واملخاطر، أي حيدد العائد املتوقع احلصول عليه وخيلق لديه الرضا وفقا لدرجة املخاطر املقبولة من قبلهاملوازنة بني الع

ووفقا لذلك يعد العائد أحد أهم متغريات العملية االستثمارية ألنه حيدد معدل الزيادة يف الثروة اليت يطمح إليها املستثمر مبعىن   

لقيم املضافة اليت يعرب عنها مبعدل العائد الذي حيسب مبقدار التغري يف ثروة املستثمر خالل فرتة معينة من آخر إن املستثمر يهتم مبقدار ا

ملدة، وان الزمن، ويستخرج هذا املعدل بطرح ثروة املستثمر يف �اية املدة من ثروته يف بداية املدة وقسمة الناتج على ثروة املستثمر يف بداية ا

ذي ال يقل يف مستواه عن مستوى العائد الذي حتققه املشاريع املماثلة واليت تتعرض لنفس درجة املخاطر، إن حتقيق العائد املناسب هو ال

  .العائد املطلوب أمر مهم للمحافظة على القيمة احلقيقية لثروة املستثمر بل والطموح حنو زياد�ا

  مكونات العائد: الفرع الثاني

أحد أهداف إدارة االستثمار ويقصد بالعائد احلقيقي هو العائد املطلوب من املستثمر مقابل يعد احتساب معدل العائد احلقيقي   

السماح باستغالل أمواله من قبل الغري وتعويضه عن كلفة تأجيل االستهالك من قبله أو عدم قيامه باالستثمار بصورة مباشرة، ولذلك فكل 

  :3ل معدل العائد من العناصر اآلتيةمستثمر يطلب معدل من العائد على استثماراته، ويتشك

  .وهو الذي يقتنع به املستثمر مقابل تنازله عن أمواله يف الفرتة احلالية �دف احلصول على عائد مستقبال :معدل العائد الحقيقي: أوال

أخذنا تأثري العنصرين السابقني وهي النسبة اليت تعوض املستثمر عن االخنفاض يف القوة الشرائية للنقود، وإذا : معدل التضخم: ثانيا

  نسبة التضخم+ نسبة الفائدة احلقيقية= العائد اخلايل من املخاطر:فيمكن حساب العائد اخلايل من املخاطر بالطريقة التالية

مطروح منه  وهو مقدار ما يدفعه املقرتض تعويضا عن املخاطر اليت ميكن أن تتحقق على رأس املال وتساوي العائد:عالوة المخاطر: ثالثا

  .العائد اخلايل من املخاطر

وهناك جمموعة من العوامل املؤثرة على العائد منها فرتة االستحقاق وخماطر عدم الوفاء ومدى إمكانية تسييل األداة االستثمارية   

يت تتحملها األداة االستثمارية، يف الوقت املناسب وحجم املخاطر اليت يتعرض إليها العائد وقابلية األداة إىل االستدعاء ومعدل الضريبة ال

اليت هي عبارة عن كلفة البحوث والدراسات واالستشارات اليت يتحملها املستثمر عند ) Sunk Cost(إضافة إىل التكاليف الغارقة 

ن يكون معدل اخلصم البحث عن الفرصة االستثمارية املناسبة، وكلفة الفرصة البديلة الستخدام املوارد املتاحة ومعدل التضخم املتوقع أي أ

                                                           
  .40: حسين علي خريوش و آخرون، مرجع سابق، ص 1
  .93: دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق، ص 2
  40حسين علي خريوش وآخرون، مرجع سابق ص  3
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متضمنا ملعدالت التضخم املتوقعة، وعلى املستثمر أن حيلل كل عنصر مؤثر على العائد �دف حتديد مقدار العائد ودرجة املخاطر اليت 

  .تتعرض هلا االستثمارات

االستثمار والعائد على حقوق امللكية ميكن قياس العائد باستخدام النسب املالية فيتم استخراج نسبة العائد على : طرق قياس العائد

مر وميكن وعائد االحتفاظ باألوراق املالية يف حالة االحتفاظ �ا لفرتة معينة والعائد املرجح عند استخدام احملفظة االستثمارية من قبل املستث

  التعبري عن ذلك بالنسب التالية

ويقيس لنا العائد على االستثمار، مقدار العائد أي صايف الربح الذي حنصل عليه من كل دينار مستثمر يف األصول اليت ميتلكها   

  .املشروع خالل الفرتة املالية سواء أكانت ممولة من املالكني أو مقرتضة من خارج املشروع

ار كفاءة إدارة االستثمار يف استغالل أموال املالكني واملتاجرة يف امللكية لتوليد الذي يعد مقياس ملقد: العائد على حق الملكية :رابعا

  :1األرباح بعد الضريبة فيتم حسابه كما يلي

= العائد على حق امللكية
الضريبةبعداالرباحصايف

امللكيةحقوق
  

ويقيس لنا العائد املتحقق من احملفظة االستثمارية خالل فرتة االحتفاظ باألوراق املالية، وتأخذ هذه العوائد  :عائد فترة االحتفاظ: خامسا

على االستثمار يف األوراق املالية أشكال خمتلفة فمنها عبارة عن توزيعات أرباح يف حالة كون األصول عبارة عن حقوق ملكية، وعلى 

عن أدوات دين، ويضاف إليها األرباح الرأمسالية الناجتة عن الفرق بني سعر شراء وسعر بيع األصول شكل فوائد إذا كانت األصول عبارة 

  :املالية، وميكن حساب العائد كما يلي

= عائد فرتة االحتفاظ
(البيعسعر�الشراءتكلفة)�اجلاريةالنقديةالتدفقات

الشراءتكلفة
  

  االستثماريةالمخاطر :المطلب الثاني

ميكن تعريف املخاطرة، عموما . هناك اتفاق عام على أن احملدد الرئيس للعائد املطلوب من أصل ما يتمثل يف درجة املخاطرة هلذا األصل  

  .إال أن املخاطرة هلا معان كثرية ختتلف باختالف جمال التطبيق، بأ�ا احتمال حدوث نتائج غري مرضية

  مخاطر االستثمارمفهوم : الفرع األول

البد القول ابتداء أن الواقع يؤكد بأننا نعمل يف ظروف تتسم بقدر من عدم التأكد بالنسبة للتدفقات النقدية املتوقع احلصول   

عليها مستقبال ويف مثل هذه الظروف ال ميكن حتديد حجم العائد املتوقع بدقة، ومن هنا جاءت أمهية دراسة املخاطر يف االستثمار اليت 

ع اخلسائر نتيجة عدم حتقيق العوائد املتوقع احلصول عليها مستقبال، فكلما زاد احتماالت وقوع اخلسارة كلما كان ترتبط باحتمال وقو 

االستثمار أكثر خطورة والعكس صحيح الن العائد هو العنصر األساسي يف االستثمار ونستطيع تقدير املخاطر من خالل ربط العنصر 

  .مبعدل العائد على االستثمار الكمي للمخاطر املتمثل بدرجة املخاطر

                                                           
  .98: دريد كامل آل شيب، مرجع سابق، ص 1
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املخاطر االستثمارية بأ�ا عدم انتظام العوائد، فتذبذب هذه العوائد يف قيمتها أو يف نسبتها إىل رأس املال املستثمر هو  وتعرف  

فاالستثمار . املستقبلية وترجع عملية عدم انتظام العوائد أساسا إىل حالة عدم التأكد التام املتعلقة بالتنبؤات. الذي يشكل عنصر املخاطرة

- إذا استمرت الظروف االقتصادية اجليدة، وحيتمل يف الوقت نفسه أن حيقق خسارة بنسبة  %20الذي حيتمل أن يعطي عائدا بنسبة 

  .1على سبيل املثال يف ظل ظروف اقتصادية سيئة، فيقال هنا إن االستثمار حمفوف باملخاطر 10%

من حتقق العائد املتوقع من وراء االستثمار بل قد متتد تلك املخاطرة لتشمل املال املستثمر خماطر االستثمار هي عدم التأكد   

لكل استثمار درجة معينة من املخاطر، وان املستثمر الرشيد يهدف لتحقيق أعلى عائد ممكن  إن، 2باإلضافة إىل العائد املتوقع) رأس املال(

  .عند مستوى مقبول من درجة املخاطر لديه

واخلطوة ،ك خطوات تساعد على التعامل مع املخاطر املختلفة اليت يواجهها املشروع واملخاطر اليت تتعرض هلا االستثماراتوهنا  

األوىل هي حتديد املخاطر اليت سيواجهها املستثمر أوال ووضع اخلطط ملواجهة هذه املخاطر والبدائل املتاحة ملعاجلتها وآثارها على 

أي حجم االحنراف يف النتائج املرتتبة على حدوث املخاطر وحتديد مدى إمكانية جتنبها أو  ،املتوقعة من املخاطراالستثمار والنتائج 

واخلطوة الثانية هي القيام بتقدير املخاطر إذ يتم فيها تقدير عدم التأكد املصاحب هليكل املشكلة وحتديد العناصر األساسية  ،التحكم �ا

وأخريا مرحلة تقومي املخاطر وهي مرحلة حتديد املتغريات املهمة وعناصر املخاطر  ،التأكد وكيفية التعامل معها املسببة للمخاطر وآثار عدم

  .3اليت تؤثر على التدفقات النقدية لالستثمارات وتقييم احللول للتعامل مع طبيعة كل عنصر من املخاطر

وملا كان لكل نوع من أنواع االستثمار عائد فانه أيضا لكل نوع من أنواع االستثمار خماطره ولكن هذه املخاطرة قد تكون كبرية   

  :قسمني رئيسيني إىلوتنقسم املخاطر .مرتفعة وقد تكون قليلة متدنية

  أنواع المخاطر :الفرع الثاني

النامجة عنه باحلساسية جتاه العديد من العوامل االقتصادية واملؤسسية تتصف قرارات االستثمار ومن مث التدفقات النقدية   

ة والسياسية ألنه يعتمد على التنبؤ يف األحداث املستقبلية عند تقدير التدفقات النقدية الداخلة وعليه سوف تتأثر هذه التدفقات املتوقع

  :بالعديد من العوامل اليت ميكن تصنيفها إىل نوعني من املخاطر مها

  المخاطر النظامية أو الخارجية: أوال

ومثل هذه العوامل ال ترتبط بنوع معني . اخل... هي املخاطر اليت تتعلق بالنظام العام يف األسواق وحركتها وعوامل طبيعية وعوامل سياسية

  .4من االستثمار وإمنا عندما تقع عندها تصيب مجيع جماالت وقطاعات االستثمار

على مجيع األدوات االستثمارية املتداولة يف السوق بصورة عامة وختتلف درجة تأثر هذه األدوات وتنعكس هذه املخاطر   

باملخاطر بنسب ودرجات خمتلفة حسب طبيعة الصناعة أو اخلدمة أو القطاع الذي ينتمي إليه املشروع ودرجة حساسية االستثمارات 

  .للتغريات املذكورة اليت تظهر تقلبات سعرية

رجة املخاطر املنتظمة تكون أكثر تأثريا على املشاريع الصناعية اليت تنتج السلع الصناعية مثل املطاط أو على شركات د إنفمثال   

الطريان وأن الشركات اليت تتأثر باملخاطر املنتظمة هي تلك اليت تتناقص أو تتزايد مبيعا�ا أو أرباحها وبالتايل أسعار أسهمها حسب 

                                                           
  .217: مروان مشوط ، كنجو عبود كنجو، مرجع سابق، ص 1
  .16: طاهر حيدر حردان، مرجع سابق، ص 2
  .102: دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق، ص 3
  . 17: طاهر حيدر حردان، مرجع سابق، ص 4
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ص هذه ط االقتصادي العام واليت تنعكس بدورها على مستوى تداول األسهم يف األسواق املالية وأهم خصائمستويات التغري يف النشا

  :وتشمل املخاطر النظامية املخاطر التالية ،املخاطر صعوبة التخلص منها

  مخاطر أسعار الفائدة-1

سعر الفائدة يؤدي ارتفاع أو اخنفاض سعر الفائدة له تأثري معاكس على أسعار األوراق املالية واالستثمارات األخرى، فارتفاع  إن  

  دائما إىل اخنفاض أسعار األسهم والسندات الن املستثمر العادي يف هذه احلالة سوف يفضل بيع األوراق املالية اليت ميتلكها ووضع مثنها

  .1البنوك مثال مما سيدر عليه عائد أعلى كوديعة يف أحد

% 10بينما ارتفعت أسعار الفائدة البنكية على الودائع وأصبحت % 8فإذا افرتضنا مثال أن الفائدة على السندات كانت   

أسعار الفائدة  إن درجة تأثري ارتفاع أو اخنفاض ،ر أمواله بوضعها كوديعة يف البنكمثال، فان قرار املستثمر الرشيد سوف يكون استثما

فأي تغري يف أسعار الفائدة سوف يكون له تأثري . ختتلف من أداة استثمارية إىل أخرى وحسب طبيعة وتاريخ استحقاق األداة االستثمارية

  .على أسعار األوراق املالية طويلة األجل بشكل أكرب من تأثريه على أسعار األوراق املالية قصرية األجل

  الشرائيةمخاطر انخفاض القوة -2

عن  فونعين �ا احتمال تغري العوائد املتوقعة نتيجة الرتفاع معدالت التضخم فالقوة الشرائية للنقود اليت مت شراء استثمار �ا اليوم ختتل  

القوة الشرائية لنفس الكمية من النقود بعد سنة أو سنتني مثال فيما لو ارتفعت معدالت التضخم واليت تؤثر كثريا على القيمة احلقيقية 

  .للتدفقات النقدية الداخلة للمشروع

  مخاطر السوق-3

وتشكل  ،ستثمارات واليت تعود إىل حركة السوق ككلتسمى خماطر السوق أل�ا تلك املخاطر اليت ترتبط بالبيئة االقتصادية احمليطة باال  

من املخاطر الكلية اليت تتعرض هلا االستثمارات، وكو�ا خماطر خارجية فإ�ا بعيدة عن تأثري قرارات إدارة االستثمارات % 50-35حبدود 

  .2وجهة للسوقأو الشركات، وتتأثر بعوامل السوق املختلفة وطبيعة النشاط االقتصادي والعناصر األساسية امل

  مخاطر غير نظامية:ثانيا

وهي املخاطر اليت تكون مصادرها خاصة منفردة تتعلق باستثمار أو مشروع معني أو قطاع حمدد وحتدث يف أوقات غري منتظمة   

وألسباب خارجة عن ظروف السوق وال يتأثر �ا السوق بشكل عام، ويف حالة حدوثها فان آثارها تكون جسيمة وتكون درجة املخاطر 

  .3ادية بشكل عام وهذه املخاطر ميكن جتنبهاعادة مستقلة عن الظواهر االقتص

واملخاطر غري املنتظمة هي تلك املخاطر املتبقية من املخاطر الكلية واليت تنفرد �ا أداة استثمارية معينة أو شركة وتلعب اإلدارة   

لسيطرة عليها إذا توفرت الكفاءة اجليدة دورا فاعال يف التأثري عليها، وخماطرها تنشأ من داخل املشروع وتتأثر هذه املخاطر بعوامل ميكن ا

  .يف اإلدارة العليا والتمويلية للمشروع

                                                           
  .43: حسين علي خريوش مرجع سابق، ص 1
  .106: دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق، ص 2
  .107: دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق، ص 3
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وميكن التقليل من املخاطر غري املنتظمة عن طريق تنويع االستثمارات من حيث أدوات االستثمار كاألسهم والسندات والعقار   

أو التأمني أو اخلدمات أو الصناعة أو من حيث االستثمار يف أو من حيث القطاعات املمكن االستثمار فيها كاالستثمار يف قطاع البنوك 

  : وتشمل املخاطر املنتظمة املكونات التالية. 1أدوات حملية أو أجنبية

ويقصد �ا تلك املخاطر اليت تتعلق بصناعة معينة وناجتة عن ظروف خاصة �ذه الصناعة، مثل عدم توفر املواد  :المخاطر الصناعية-1

كما حصل بالنسبة للطلب ،  احلد من الطلب على املنتجات القدمية أوتوقف  إىلاخلام لصناعة معينة أو ظهور اخرتاعات جديدة تؤدي 

  .والذي تأثر من ظهور األجيال احلديثة املتطورة على األجيال القدمية من أجهزة الكمبيوتر

، فاختاذ قرارات آثارا سلبية على نتائج أعمال الشركة وبالتايل على العائد على االستثمار اإلدارةألخطاء  إن:اإلدارةمخاطر سوء -2

بنوك والشركات املالية اليت تعرضت وهناك الكثري من ال .خاطئة نتيجة معلومات غري مكتملة أو غري دقيقة قد يؤثر على أرباح الشركة

 لإلفالس بسبب الفشل يف الوفاء مبتطلبات السيولة على الرغم من حتقيقها ألرباح جيدة، وجيب أن تسعى اإلدارة دائما إىل حتقيق الفعالية

  .اإلدارية فعلم اإلدارة هو علم الفعالية

ترتبط هذه املخاطر بنوعية التمويل وهيكل األصول وعلى العموم إن زيادة نسبة األموال املقرتضة  :أو الرفع المالي المخاطر التمويلية-3

  .2إىل األموال املستثمرة يعين أن الشركة تتحمل خماطر دفع كلفة نقدية ثابتة بصورة دورية بغض النظر عن تقلب العوائد

األموال املقرتضة لغايات االستثمار أو حىت عن عدم القدرة على حتويل  املخاطرة النامجة عن عدم القدرة على سداد هذا باإلضافة إىل

  .3سيولة نقدية بأسعار معقولة إىلاالستثمارات 

العمالء، وتكمن املخاطر يف عدم  إىلاليت تتعلق مبدى التوسع مبنح االئتمان التجاري وتراكم الذمم املدينة املمنوحة  :مخاطر االئتمان-4

  .4ديون معدومة إىلالتأخر يف تسديدها وحتوهلا  أوقدرة العمالء على تسديد الذمم املدينة 

العملة احمللية عندما ال ميكن التنبؤ بأسعار التحويل أو نظرا لتغريها باستمرار،  إىلأي حتويل العملة األجنبية  :مخاطر أسعار الصرف-5

  .وخماطر البلد واليت تتمثل يف اخلسارة األساسية للفائدة أو رأس املال املقرتض دوليا بسبب رفض سداد املدفوعات يف تاريخ االستحقاق

وهي املخاطرة اليت تنجم عن التغريات العكسية يف األنظمة االجتماعية والتعليمات والقوانني اليت  :التنظيمية أوالمخاطرة االجتماعية -6

تنجم عن سن التشريعات املتعلقة يف التأميم واملصادرة أو رفع (يكون من شأ�ا التأثري على جماالت االستثمار وأسعار أدوات االستثمار 

  .5)اخل...معدالت الضرائب والرسوم على اإلنتاج

  قياس وتقييم مخاطر االستثمار عند اتخاذ القرار االستثماري: الفرع الثالث

إن قياس وتقسيم خماطر االستثمار تعد من أهم املتغريات املؤثرة يف قرار االستثمار املناسب، وملا كانت هذه املخاطر ال ميكن   

د االقتصادي املتوقع من االستثمار، باستخدام العديد من األساليب جتنبها كلية فإنه جيب العمل على تقييمها للحد من أثارها على العائ

  .اليت متكن من دراسة وتقييم هذه املخاطر لكل مشروع استثماري متاح

                                                           
  .47، 46: ص.حسين علي خريوش، مرجع سابق، ص 1
  .109: دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق، ص 2
  .17: طاهر حيدر حردان، مرجع سابق، ص 3
  .109: جع سابق، صدريد كامل آل شبيب، مر  4
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وتتضمن هذه األساليب جمموعة من األساليب اإلحصائية، واليت يرتتب عليها اختيار املشروع أو املشروعات اليت يصاحبها أقل   

تستخدم أساليب ، قل تباينواحنراف ومعامل اختالف طبقا لنمط التوزيع االحتمايل، على أن تكون من املشروعات صاحبة أقيمة متوقعة 

إذا كان يصعب تقدير احتماالت احلدوث املناظرة للتدفقات . التوقع الرياضي، املرتبطة ببحوث العمليات لتقييم وقياس خماطر االستثمار

  .يت يتم تقديرها مع عدم املعلومات الكافية اليت تستخدم يف عملية التقديرتلك ال أوالنقدية الداخلة، 

وتشمل هذه األساليب على سبيل املثال ال احلصر على كل من نظرية املباريات، وأسلوب شجرة القرارات، وأسلوب حتليل   

  1.احلساسية وغري ذلك من أساليب ميكن استخدمها يف هذا ا�ال

  االستثمار محفزات: المطلب الثالث

يعترب االستثمار من أهم أوجه حتقيق التنمية االقتصادية يف العصر احلايل، والواقع االقتصادي خري شاهد على أن دول العامل   

اليت حتتل أولوية خاصة يف الدول النامية، واليت  رات، تلك املسألةجذب أكرب كم من االستثما إىلتلهث حنو اللحاق بركب التنافس الدويل 

  .تعاين من اخنفاض امليل احلدي لالدخار واالستثمار، مما يضعف من عملية التنمية االقتصادية يف هذه الدول

جنبية، وال خيفى على املرء الصعوبات اليت تواجه الدول النامية يف احلصول على حاجتها للتمويل عن طريق القروض احمللية واأل  

أو للشروط القاسية اليت تفرضها الدول الدائنة على الدول النامية  ،لعدم قدرة رأس املال احمللي على تلبية احتياجات الدولة من القروض إما

  .حد املساس بسيادة الدول النامية واستقالهلا االقتصادي إىلاملدينة، واليت قد تصل 

سيلة الدولة يف حتقيق أهدافها حنو التنمية االقتصادية، فليس غريبا أن تتسابق الدول و  -وطنيا كان أو أجنبيا–ويبقى االستثمار   

 مجيعها يف جذب االستثمارات الالزمة لتحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية، وتقدم هلا كافة الضمانات القانونية اليت توفر للمستثمر

بية اليت حتقق له رحبا جمزيا، أو عائدا ماليا وفريا يكما متنحه العديد من احلوافز الضر مناخا مالئما لتوظيف أمواله يف الدولة آمنا مطمئنا،  

  .وتوفر الظروف املالئمة والعوامل املالئمة الزدهاره ،الدول اليت تعتين باالستثمار إىلينتقل رأس املال من مواطنه األصلي  أنيستحق بسببه 

أو رأس املال الوافد من اخلارج وحده رغم أمهيته يف التنمية، ولكن الدول �تم  جنيباألعلى االستثمار ومل يعد االهتمام مقصورا   

أن جزءا كبريا من االستثمارات العاملة يف أراضيها يقوم  إىلبقدر مناسب باملستثمر الوطين أو احمللي، وخاصة يف الدول النامية اليت تنبهت 

ونية �ا املستثمرون الوطنيون، كما أن قدرا كبريا من رأس املال الوطين يستثمر خارج أراضيها، مما كان من الضروري أن توحد املعاملة القان

  .والضريبية بني املستثمر احمللي ونظريه األجنيب

  شرةالحوافز المبا: الفرع األول

  الحوافز الضريبية: أوال

جلأت العديد من دول العامل سواء املتقدمة أو النامية منها الستخدام احلوافز الضريبية كأسلوب جلذب االستثمارات ملا هلا من   

  .تأثري على التنمية وزيادة معدالت النمو االقتصادية واالجتماعية

االستثمار على حنو يؤدي  أوالسياسة املالية للدولة �دف تشجيع االدخار  إطارنظام يصمم يف : "وافز الضريبية بأ�اتعرف احل  

القومية وزيادة املقدرة التكليفية لالقتصاد، وزيادة الدخل القومي نتيجة قيام املشروعات اجلديدة أو التوسع يف املشروعات  اإلنتاجيةمنو  إىل

  .2"القائمة

                                                           
  .47،48: ص.منصوري الزين، مرجع سابق، ص 1
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نشاط حمدد يساعد على حتقيق  أوسلوك معني  إتباععلى  األشخاصاسة لتحفيز فاحلوافز الضريبية تعين استخدام الضرائب كسي  

دائمة أو مؤقتة أو  إعفاءاتالدولة حيث ميكن األخذ بضريبة معينة أو حتديد أوعيتها ومستوى أسعارها، أو عن طريق منح  أهداف

يسمح خالهلا بالرتحيل، ميكن بكافة تلك الطرق أن حتقق أسعار الضريبة، أو السماح برتحيل اخلسائر وحتديد الفرتة الزمنية اليت ختفيض 

فاحلوافز الضريبية يقصد �ا إحداث آثار اجيابية من شأ�ا أن تشجع ، 1السياسة الضريبية هدفها من زيادة االستثمار أو تنمية االدخار

  .احلوافز املستثمر األجنيب والوطين وتدفعه إىل إصدار قراره باالستثمار يف البلد الذي يعطي هذه

فاملستثمر األجنيب يوازن بني املخاطر اليت يتحملها يف سبيل احلصول على هذا العائد فإذا قدمت له الدولة املستوردة من عناصر   

  .املوازنة ما جيعله يرجع كفة اإلقدام على االستثمار دفع رؤوس أمواله الستثمارها فيها

حترص الدول على أن تضمن تشريعا�ا كثري من الضمانات واملزايا اليت تسري حتقيق غايات اقتصادية وغري اقتصادية، ويف هذا   

الضريبية تستهدف حتقيق مقاصد متنوعة على املستوى االقتصادي، فان زيادة حجم االستثمار األجنيب والوطين  اإلعفاءاتاخلصوص فان 

الضريبية، فاملستثمر يضع يف اعتباره دائما حجم العائد الذي سوف حيصل عليه نتيجة  لإلعفاءاتقتصادية يأيت على قمة األهداف اال

الستثمار أمواله وسوف يتخذ قراره باالستثمار كلما زادت احتماالت حصوله على عائد اكرب ففرض الضرائب على املشروع االستثماري 

عليه املستثمر هو األمر الذي قد يصرفه عن اختاذ قراره باالستثمار يف الدول اليت تفرض تقليل هامش الربح الذي حيصل  إىليؤدي بالطبع 

  .الدول إىلالضريبية أو اخنفاض سعرها كعامل جذب لرؤوس األموال األجنبية  اإلعفاءاتأعباء ضريبة مرتفعة ويأيت من هنا أمهية 

تزيد من الدخل املتاح  اإلعفاءاتاحمللية وذلك باعتبار أن هذه زيادة حجم املدخرات  إىلالضريبية أيضا  اإلعفاءاتكما �دف   

، باإلضافة إىل أ�ا �دف إىل حتقيق أغراض لألفراد وهو األمر الذي يسمح هلم بتوجيه جزء من الزيادة اليت حدثت يف دخوهلم لالدخار

  .الديون قبل حساب الضريبة أعباءخصم  إىل ةإضافالعائلية،  األعباءالالزم للمعيشة ومراعاة  األدىناحلد  إعفاءاجتماعية من 

الضريبية دورا هاما يف حتسني مناخ االستثمار نظرا ملا تقدمه من مزايا من شأ�ا تشجيع املشروعات يف  اإلعفاءاتفتلعب   

  .الضريبية اإلعفاءاتا�االت املرغوب فيها اقتصاديا، وتتمثل هذه املزايا يف 

يف  اإلقامةتشجيع االستثمارات، كما أنه أداة هامة جلذب قطاعات السكان حنو  أدواتالضريبية أحد أهم  اإلعفاءاتفتعد   

الضريبية تلعب دورا  اإلعفاءاتتوزيع السكان فيها، وجعلها مصدرا من مصادر التصدير، ذلك الن  وإعادةمناطق جديدة هلدف تعمريها 

تكون هذه األهداف قومية، كدعم الصناعات احمللية وتشجيع سياسة التنمية، وقد  إطارالدولة يف  إليههاما يف حتقيق ما �دف 

عات االستثمارات األجنبية، أو قد تكون ألهداف إقليمية كتوزيع األنشطة االقتصادية املختلفة على أقاليم الدولة، والتوسع يف إنشاء ا�تم

  .2ناطق النائبة جلذب اآلخرين يف هذه املناطق اجلديدةالعمرانية اجلديدة، وتوفري احتياجات املواطنني يف هذه امل

الضريبية يف عملية التنمية  اإلعفاءاتيتضح الدور الفعال لسياسة  إذلتحقيق التنمية االقتصادية،  أداةواحلوافز الضريبية تعترب   

فالتكوين (عندما متتزج برتاكم رأمسايل كبري  إنتاجيتهااالقتصادية من خالل تأثريها على معدالت االدخار وتكوين رأس املال، فالعمالة تزيد 

كلما زاد مستوى الدخل يف املستقبل هلذا فان ، فكلما زاد اجلزء املخصص من الدخل لالدخار واالستثمار  )اإلنتاجيةالرأمسايل يزيد معدل 

  .ا مؤثرا على التنمية االقتصاديةالضريبية تلعب دور  اإلعفاءاتسياسة 

  الربح: ثانيا

                                                           
البحرين، القاهرة، –تونس –األردن  - مصر -المكسيك-ماليزيا-كوريا الجنوبية" دراسة مقارنة"االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية الواقع والتحدياتفريد أمحد قبالن،  1
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القيام باملشروعات  إىليعترب الربح يف االقتصاديات الرأمسالية حافزا على القيام باالستثمارات وهدفا هلا، فهو الدافع األساسي   

  .اإلنتاجيةيات لاالقتصادية، وهو احملرك األول لكل العم

بأنه العائد الذي حيصل عليه املستثمر من املشروع، وهو املبلغ املتبقي بعد دفع عوائد عناصر : وقد عرف علماء االقتصاد الربح  

االلتزامات املالية  إىل باإلضافةللمشروع االستثماري، واليت يلتزم املشروع االستثماري بالوفاء �ا،  اإلنتاجيةاليت تشرتك يف العملية  اإلنتاج

  .1االستهالك، وباقي املصروفات اليت حتمل �ا احلسابات اخلتامية، وأيضا التكاليف الضمنية وأقساطخرى مثل الضرائب، األ

  على ثالث متغريات هي األرباحوتقوم:  

من بيع املنتجات بعد خصم كافة النفقات الضرورية  اإلنتاجيجمموع العوائد اليت حيصل عليها صاحب املشروع  :العوائد المتوقعة -

  احلالية الالزمة لصنع املنتجات

  .هو مثن الذي حيفز املنظم على عرض وحدة جديدة من رأس املال: ثمن عرض رأس المال -

رك هذه السيولة، ويتحدد هو املعدل الذي يدفع للتغلب على رغبة األفراد باالحتفاظ بالسيولة النقدية، وحيملهم على ت: معدل الفائدة -

  .هذا املعدل يف نقطة تقاطع اخلط البياين لالدخار مع خط البياين لالستثمار

  أن الكفاية احلدية لرأس املال تتوقف على أمور أمهها) كينز(كما يرى:  

  )كمية أكرب يف وقت أقل  إنتاجاآللة الرأمسالية على  أوأي قدرة األصل ( اإلنتاجياألصل  إنتاجية -

وبطبيعة احلال فان هذا السعر يتوقف على ظروف السوق والطلب  اإلنتاجيباستخدام األصل  أنتجتالسعر الذي تباع به السلع اليت  -

  .املستقبلي على السلع املنتجة

  .غري ذلك إىل...وهذه التكاليف تتمثل عادة يف أمثان املواد اخلام ورواتب املوظفني اإلنتاجتكاليف  -

حلافز على االستثمار يتوقف على الكفاية احلدية لرأس املال من ناحية، وعلى سعر الفائدة السائدة يف السوق من وهلذا يعترب ا  

مشروع جديد أو شراء آلة جديدة، فانه يتوقع احلصول على سلسلة من الغالت املتتابعة نتيجة بيع  إقامةناحية أخرى، فاملنظم عندما يقرر 

  .لإلنتاجحيته طوال فرتة صال األصلهذا  إنتاج

واملقصود بسلسلة الغالت املتوقعة هو الصايف يعد خصم التكاليف اليت يدفعها للعوامل األخرى اليت تساهم يف األصل يف   

البد أن  وإمنا، ولكن الغالت املتتابعة املتوقعة، ليست هي وحدها اليت يأخذها املستثمر يف االعتبار حينما يتخذ قرار االستثمار، اإلنتاج

هو  وإمنا،اجلديد أي مثن العرض، ومثن العرض لآللة ليس هو الثمن السائد يف السوق ملثيالت هذه اآللة األصلأو  اآللةار�ا بثمن شراء يق

  .وحدة جديدة إنتاجتكلفة 

مؤشرا ذا  يرى كثري من الباحثني واملفكرين االقتصاديني أن الربح الذي يتحقق للمشروع االستثماري يف أية فرتة من الزمن يعد  

أن ارتفاع معدل الربح حيفز صاحب املشروع االستثماري و أمهية كبرية، بالنسبة حلالة الطلب املتوقعة على منتجات املشروع االستثماري، 

  .زيادة حجم االستثمار إىلاختاذ قراره اخلاص باالستثمار، ويدفعه  إىل

                                                           
  .227، 226ابراهيم متويل حسن املغريب، مرجع سابق، ص ص  1
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يف حني أن اخنفاض معدل الربح قد يتسبب يف كثري من احلاالت يف تأجيل القيام باستثمارات جديدة، كما يرى علماء   

تفائلة ترتبط بدرجة كبرية بتحقيق ربح مرتفع يف األخرى، فالتوقعات املستقبلية املاالقتصاد أن أمهية الربح حافزا لالستثمار قد تفوق احلوافز 

  .ثمر سوف يكون أكثر تفاؤال ويقدم غالبا على االستثمارفان املست ،املستقبل

ويرى كينز أن حجم االستثمار الذي يتم يف الدولة يف وقت معني يتحدد بناء على املقارنة بني الكفاية احلدية لرأس املال، وسعر   

املدخرة واملستثمرين للسعي الستغالهلا السوق فكلما زادت هذه الكفاية عن سعر الفائدة، كان ذلك حافزا ألصحاب األموال الفائدة يف 

عن طريق االستثمار، أما إذا قلت الكفاية احلدية لرأس املال عن سعر الفائدة السائد يف السوق، فضل أصحاب األموال املدخرة استغالهلا 

  .عن طريق اإلقراض بفائدة بدال من االستثمار

  )البورصة(سوق مالي فعال ومتطور : ثالثا

تعبئة املوارد من أهم التحديات اليت تواجه الدول النامية، وذلك لتمويل االستثمارات اإلنتاجية ولتحقيق معدالت تعترب عملية   

مرتفعة للنمو االقتصادي، وهلذا يعمل صانعوا السياسات االقتصادية يف هذه الدول على تكوين أسواقهم املالية وإعطائها مزيدا من 

  .من أمهية يف تعبئة املدخرات احمللية، وجذب مزيد من تدفقات رؤوس األموال األجنبيةوذلك ملا هلذه األسواق  ،االهتمام

أهم آليات جتميع وتوجيه املوارد املالية وتوظيفها يف املشروعات االستثمارية حيث تلعب هذه  إحدىتعد سوق األوراق املالية   

توفري هذا التمويل باألحجام املطلوبة واملناسبة وذلك من خالل السوق دورا أساسيا يف تطوير وتنظيم أساليب التمويل للمشروعات، و 

  .1دولة ألياقتناء األفراد والشركات ملا يصدر يف هذه السوق من أسهم وسندات، ويعترب منو هذه السوق مطلبا أساسيا للتنمية االقتصادية 

املالية بيعا وشراء حبيث تشكل القنوات الرئيسية اليت ينساب اليت يتم فيها التعامل باألوراق املايل على أ�ا  سوقالميكن تعريف و   

  .2فيها املال من األفراد واملؤسسات والقطاعات املتنوعة، مبا يساعد على تنمية االدخار وتشجيع االستثمار من أجل مصلحة االقتصاد

املالية أحد املصادر املهمة لتوفري االستثمار للفوائض املالية، حيث تقوم بتحويل األرصدة النقدية من جمرد مدخرات  فاألسواق إذا  

ومن مث ،زيادة الطلب على العمالة إىلاستثمارات يف مشروعات جديدة، أو زيادة يف حجم املشروعات القائمة، مما يؤدي  إىلمرتاكمة 

زيادة الطلب على النتاج، والنتيجة النهائية هي فعالية االقتصاد، وهنا يتضح الدور الذي تلعبه هذه  ىلإتوليد دخول جديدة، وبالتايل 

  .األسواق يف عملية التطوير االقتصادي واالجتماعي

 ولكي يكون السوق املايل نشطا ال بد أن تتوفر فيه الشروط التالية:  

 إىلأن تسود السوق املايل املنافسة الكاملة، وهذا الشرط مرهون حتقيقه بتوفر عدد كبري من البائعني واملشرتين، تتوفر هلم حرية الدخول  -

السوق واخلروج منه، وذلك حىت تقل فرص نشوء االحتكار، والشك أن توفر هذا الشرط حيقق للسوق املايل ما يعرف خباصيت العمق 

  .واالتساع

املالية املتداولة يف  األدواتن يتوفر يف السوق املايل منظومة للمعلومات املالية توفر للمتعاملني فيه معلومات دقيقة وفورية حول سعر أ -

  .السوق وحجم عمليات التداول اليت تتم فيه

  .والسماسرة اإلصداروجود مؤسسات متخصصة يف أمور البورصة والتعامل فيها من شركات ومؤسسات مالية وسيطة مثل بيوت  -

                                                           
1Frederic Mishkin et Christian Bordes et Pierre-Cyrille Hautcoeur et Dominique Laroue-Labarthe،Monnaie، banque et 

marchés Financiers، Paris : Nouveaux horizons، 8e édition، 2007، p 3. 
  .245ابراهيم متويل حسن املغريب، مرجع سابق، ص  2
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  .على القوانني املنظمة لعمل السوق ومراقبة آدائها بشكل حيادي وذلك من أجل محاية السوق لإلشرافتكوين اجلهات الرقابية  -

  .الفردية اإلصداراتحظر استخدام االئتمان يف صفقات  -

  حماية االستثمارات القائمة: رابعا

فالدول ، رأس املال أو الدول املستوردة لهتشجيع االستثمارات ومحايتها ضرورية وملحة بالنسبة للدول املصدرة ل إىلتعترب احلاجة   

دول رأس املال، ويف الوقت نفسه فان ال إليهااملصدرة لرأس املال يهمها أن تكفل محاية قانونية شاملة لرؤوس أمواهلا يف الدول اليت سينتقل 

حىت ال يرتدد رأس املال يف االنتقال من دولته  إليهاة لتشجيع انتقال رؤوس األموال يوفري هذه احلماية القانونهمها تاملستوردة لرأس املال ي

  .الدولة املستوردة مع ما قد يتعرض له من خماطر نتيجة ذلك إىل

القتصادية واالجتماعية سواء  اجتذاب أكرب قدر ممكن من االستثمارات الالزمة لتحقيق أهدافها ا إىلسعي كل الدول  إطارويف   

كانت هذه االستثمارات وطنية أو أجنبية، فان الدول توفر أقصى محاية ممكنة هلذه االستثمارات حىت يتم توظيفها، فتقدم الدول كافة 

اليت يريد  الدولة املناخ االستثماري يف إىلذلك أن املستثمر من حقه أن يطمئن . الضمانات القانونية اليت تضمن محاية أموال املستثمرين

الضريبية أو غريها من االمتيازات أو احلوافز اليت يتمتع �ا فانه سيظل مرتددا يف  اإلعفاءاتاستثمار أمواله فيها، فمهما كان من أمر 

تدفق استثمار أمواله فيها بسبب شبح اخلوف من املخاطر غري التجارية الذي مازال قائما فانعدام الثقة هو أكرب عائق يف سبيل 

بان تطمئن املستثمر مبواجهة هذه املخاطر الغري جتارية، وذلك على حنو يشعر معه  إالاالستثمارات، ولن تستطيع الدولة القضاء على ذلك 

، ولذلك فقد اهتمت الدول من املخاطر التجارية اليت يرضى عادة بتحملها إالاملستثمر أنه سيمضي يف مشروعه متحررا من اخلوف 

اليت تكشف عن سياستها حنو املستثمر، وطبيعة املناخ االستثماري الذي يزاول  األداةغا بالتشريعات االستثمارية باعتبارها اهتماما بال

  .النشاط االستثماري فيه، وما يوفره من ضمانات قانونية

معاملته  إساءةفأكثر ما خيشاه املستثمر األجنيب يف الدولة املضيفة هو استيالء تلك الدولة على أمواله دون تعويض عادل، أو   

اليت تتبعها الدولة يف االستيالء  األساليباالستثمارية خماطرة كبرية يف حد ذا�ا، وقد تتعدد  يه املضي يف مشروعاتهاحلد الذي يصبح ف إىل

حرمان  إىلو�دف  ،املنفردة للدولة باإلرادةتتم  إجراءاتأ�ا تتشابه مجيعها يف كو�ا  إال، إقليمها األجنبية املوجودة على على املصاحل

  .املستثمر من الفوائد املالية اليت تعود عليه من أمواله سواء بطريق مباشرة أو طريق غري مباشر

 املصادرة والتأميمو لكات املستثمر هي نزع امللكية للمنفعة العامة، وهناك ثالثة طرق تتبعها الدولة لالستيالء على ممت.  

  حوافز االستثمار غير المباشرة: الفرع الثاني

  )االستقرار االقتصادي(المحافظة على استقرار قيمة النقود : أوال

باالستقرار االقتصادي بلغة التوازن، حتقيق يعترب االستقرار االقتصادي من العوامل اجلاذبة لالستثمارات احمللية واألجنبية، ويقصد   

  ".التوازن يف ميزان املدفوعات" ، والتوازن االقتصادي اخلارجي)التوظف الكامل بدون تضخم(التوازن االقتصادي الداخلي 

 فيوجد ثالثة مؤشرات مباشرة على استقرار األوضاع االقتصادية يف أية دولة من الدول وهي:  

، اإلمجايلويقصد بالتوازن الداخلي الفائض أو العجز يف امليزانية العامة كنسبة من الناتج احمللي ): التوازن الداخلي(مؤشر السياسة املالية  -

كومة احلكومية واملنح، الذي تغطيه احل اإليراداتاحلكومي على  اإلقراضمبا يف ذلك  اإلنفاقزيادة  إىلويشري العجز يف امليزانية العامة 
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 اإليراداتزيادة متحصالت احلكومة من  إىلأو السحب من أمواهلا السائلة أو كليهما، أما الفائض فيها فيشري ) الدين(بااللتزام بالسداد 

  .1اإلقراضاحلكومي مبا فيه  اإلنفاقواملنح على 

مليزان املدفوعات، والذي يتضمن تدفق مجيع يتمثل هذا املؤشر يف احلساب اجلاري ): العجز اخلارجي(مؤشر سياسة التوازن اخلارجي  -

  ).جتارة اخلدمات(السلع واخلدمات بني الدولة والعامل اخلارجي، وبذلك يشمل الصادرات واالستريادات من اخلدمات 

قة إن ارتفاع معدالت التضخم يؤدي إىل إفساد املناخ االستثماري عن طريق اخنفاض الث):معدل التضخم(مؤشر السياسة النقدية  -

  .2بالعملة الوطنية، وما ينتج عن ذلك من تأثريات يف سياسات التسعري وتكاليف اإلنتاج واألرباح

أمهها، معدل سريع من النمو االقتصادي  األهدافو�تم سياسات االستقرار االقتصادي يف الوقت احلاضر بتحقيق عديد من   

  .ستقرار يف القوة الشرائية للعملةوالتوظف الكامل واال

متكن املدخر من شراء السلع باألسعار نفسها بعد عدة سنوات، األمر الذي  إىلتؤدي عملية احملافظة على استقرار قيمة النقود   

أنه لن  إىل باإلضافةشراء السلع االستهالكية، هذا  إىلمن اللجوء  هم على االدخار، وبالتايل اإلقالليشكل قوة حفز كافية لألفراد حتفز 

ذلك الشعور بأنه ميكن سداد الديون مستقبال بقيمة أقل، مما يزيد من ثقة األطراف ببعضها البعض، ويزيد من استقرار  داألفرايكون لدى 

  .حالة البضاعة وبالتايل زيادة حجم االستثمارات فيها، بسبب املدخرات

اخنفاض عنصر املخاطرة الناتج عن احتمال حدوث اخنفاض يف القوة  إىل بالتأكيدكذلك فان استقرار قيمة النقود سيؤدي     

  .3على ارتياد جماالت االستثمار املختلفة األموالزيادة استقرار املشاريع االستثمارية، وحفز أصحاب  إىلالشرائية للنقود، األمر الذي يؤدي 

  استقرار ومرونة القوانين: ثانيا

ومتثل أهم تلك احملددات يف استقرار التشريعات  ،االستثمارات احمللية أو األجنبية املباشرةتؤثر احملددات التشريعية على حركة   

احلاكمة لالستثمارات يف الدولة املضيفة، واليت توضح مدى الرتحيب باالستثمار األجنيب من خالل احلوافز املقدمة، ومدى التسهيالت يف 

القانوين  اإلطارتعاظم حدة املنافسة الدولية على جذب االستثمارات يصري �يئة في ظل إجراءات االستثمار واخلدمات املقدمة له، ف

 واإلجراءاتاملناسب لالستثمار هو أحد العناصر اهلامة لتحسني بيئة االستثمار، واستقرار املعامالت، فاحلماية القانونية وتيسري املعامالت 

ختفيض تكاليف املعامالت، وتسهم يف منح  إىلالقانوين السليم هي اليت تشجع على الرتاكم الرأمسايل، وتؤدي  اإلطاراليت يوفرها 

  .4أي استثمار طويل األجل إليهاملستثمرين الشعور باالستقرار احلقيقي الذي حيتاج 

  كنولوجيالتقدم العلمي والت: ثالثا

نولوجي يعتربان من أهم العوامل املؤثرة يف عملية االستثمار، بل رمبا كان هلما املقام يتفق علماء االقتصاد على أن التقدم العلمي والتك

  .5نظام االشرتاكيليف ا واألول يف األمهية والتأثري سواء يف النظام الرأمسايل أ

                                                           
  .168: عبد الرزاق محد حسني اجلبوري، مرجع سابق ، ص 1
  .177: عبد الرزاق محد حسني اجلبوري، مرجع سابق، ص 2
  .391: ، مرجع سابق، صابراهيم متويل حسن املغريب 3
  .21: فريد امحد قبالن، مرجع سابق، ص 4
  .406: إبراهيم متويل حسن املغريب، مرجع سابق، ص 5
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واالبتكار يرتبط  اإلبداعأن عملية التجديد هي لب عملية النمو،وأن مفهوم  إىليشري شومبيرت يف نظريته عن التنمية االقتصادية   

ميكن  اإلبداعمفهوم  إن: قال اإلبداعالذي وضح فيه مفهوم " نظرية التطور االقتصادي"السلع املستجدة،ويف كتابه  وإدخالمبفهوم التغيري 

  :1الصور التالية إحدىأن يأخذ 

  ؛ئمةحتسينات على الصناعة القا إدخالنشاء صناعة جديدة أو  -

  ؛اإلنتاجة يف استعمال طرق مستحدث -

  ؛فتح سوق جديدة -

  .موارد جديدة إىلالتوصل  -

وحتسني نوعيته، وتسريع النمو االقتصادي، اذ يؤثر التقدم التقين على  اإلنتاجفلتقدم العلمي والتكنولوجي مسامهة بالغة يف زيادة   

كل من جانيب العرض والطلب، فمن ناحية الطلب االستثماري جند أن املوجات الكبرية من الطلب االستثماري ترتبط ارتباطا كبريا 

  .حتقيق زيادات كبرية يف االستثمار إىلاحلاسبة  بالتغريات التقنية فلقد أدى ظهور السكك احلديدية والكهرباء والسيارات واآلالت

ونظرا للدور الرئيسي للتقدم التقين يف تشجيع االستثمار فان الدول الكربى ختصص أمواال كبرية لتمويل ما يسمى بالبحوث   

  .نسية العاملعلى األحباث اليت جيريها العلماء دون اهتمام جب باإلنفاقوالدراسات، كما تقوم الشركات واملؤسسات الكربى 

  الكفؤ والتحرر من الجمود الروتيني اإلدارة: رابعا

 إىلالرتخيص للمشروعات االستثمارية أحد أهم بنود مناخ االستثمار املناسب والذي �دف الدول  إجراءاتيعترب تبسيط   

  .االستثمارات الوطنية واألجنبيةتشريعية وسياسة اقتصادية متكاملة جلذب أكرب قدر ممكن من  إسرتاتيجيةحتقيقه من خالل تنفيذ 

الكفؤ لدوائر ومؤسسات الدولة، والتحرر من  اإلدارةوالدراسات التطبيقية اليت أجراها علماء االقتصاد أن  األحباث أثبتتفقد   

 أبوعبد السالم "ففي دراسة للباحث  ،اجلمود الروتيين من أهم عوامل جذب واستقطاب االستثمارات وخاصة االستثمارات األجنبية

عن األمهية النسبية حلوافز االستثمار املقدمة من الدول املضيفة للشركات األجنبية من وجهة نظر الشركات الربيطانية، تبني له أن " قحف

تبة الثانية من األمهية من بني احلوافز حافزان حيتالن املر  ،الطويلة واإلجراءاتواحلد من الروتني املنفر  ،البريوقراطية اإلجراءاتالتحرر من 

  .2التسعة اليت أجرى دراسته عليها

أنه يزيد من درجة عدم اليقني يف االقتصاد ويدفع أصحاب  إذكما يؤثر الفساد سلبيا على التنمية االقتصادية وعلى االستثمار   

  .االستثمارات طويلة األجلعن رؤوس األموال إىل االستثمارات الريعية واخلدمية قصرية املدى وبعيدا 

  

  

  

  

  

                                                           
  .63،64: ص.حسني عمر، مرجع سابق، ص 1
  .419،420: ص.إبراهيم متويل حسن املغريب، مرجع سابق، ص 2
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  أهمية ودور االستثمار في التنمية المستدامة :المبحث السابع

 ،ويف نوعية هذا النمو من ناحية أخرى ،يعترب االستثمار العنصر الرئيس الذي يتحكم يف معدل النمو االقتصادي من ناحية  

وهو ما يتوقف بدوره على توافر التدفقات النقدية  ،ويتوقف حتقيق معدل النمو املطلوب على النجاح يف توفري حجم االستثمارات املطلوبة

  .داخليا وخارجيا ،املطلوبة لذلك

لدخل لزيادة اكما يعترب االستثمار هو احملدد الرئيسي حلجم اإلنتاج ونوعية وحجم العمالة وفرص العمل اجلديدة املطلوبة   

  .وبالتايل خلق بيئة اجتماعية وثقافية مناسبة للتنمية الشاملة اليت نعمل على حتقيقها واالرتفاع مبستويات املعيشة،

وتلقي جتارب الدول الناجحة يف التصدير  اإلنتاج وخلق فرص العمل املنتجة، زيادة إىلوعالوة على ذلك فان االستثمار يؤدي   

مال  رأسالن هذا االستثمار يصاحبه عادة  ،خاصة االستثمار األجنيب كمحرك أساسي لنجاح التصدير ،االستثمارالضوء على أمهية دور 

  .ويساهم يف زيادة اإلنتاجية وإنشاء صناعات جديدة وحتسني القدرة التنافسية للصناعات القائمة ،حديثة وإدارةوتكنولوجيا 

  دور االستثمار في تحقيق التنمية: األول المطلب

وهذه القيمة املضافة الكلية هي اليت متثل جمموع األنصبة  ،والقيمة املضافة الكلية ،هناك عالقة واضحة بني قيمة الناتج الكلي  

  .القيمة املضافة هي جزء من قيمة اإلنتاج الكلي أنأي  ،أي متثل الدخل الكلي ،املوزعة على أصحاب عناصر اإلنتاج

تتحقق إال بزيادة قيمة اإلنتاج الكلي  أنال ميكن  ،هدفة يف الدخل الكلي مبعدالت معينةويف هذا الدور فان أي زيادة مست  

أي زيادة مناظرة يف الطاقات (بزيادة قيمة االستثمار العيين  إالتزيد  أنولكن هذه الزيادة يف قيمة اإلنتاج الكلي ال ميكن  ،مبعدالت مناظرة

  .لذلك يعترب االستثمار العيين وسيلة لتحقيق معدل منو سريع، )نتاج وقيمتهاإلنتاجية الالزمة لتحقيق التوسع يف كمية اإل

فهو احملدد الرئيسي  ،يزيد االستثمار أنجيب  ،فإذا رغبنا يف زيادة معدل النمو ،ولوجود عالقة بني االستثمار والنمو االقتصادي  

  .وهو املؤثر يف التصدير وحجم التوظف ،حلجم اإلنتاج ونوعيته

غري أن حتقيق التنمية ال ميكن أن تتم  ،حتقيق التنمية بشىت أشكاهلا هو أحد األهداف األساسية يف كل جمتمع من ا�تمعاتإن   

ولذلك، فان تنمية أي قطاع من القطاعات االقتصادية يتم من خالل توجيه االستثمارات . مبعزل عن القيام باالستثمارات يف شىت امليادين
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دمي التسهيالت كافة اليت من شأ�ا اإلنفاق وحشد األموال يف هذا القطاع لتأمني االحتياجات االستثمارية الالزمة وتق. إىل ذلك القطاع

  .1للعمل يف هذا القطاع، فريتفع من جراء ذلك أداؤه وتزداد عوائده ويشهد تطورا يف خدماته ومنتجاته كما ونوعا

  :رات ما يليومن املؤشرات اليت تبني الدور التنموي لالستثما  

  ...اإلنفاق على تأمني التكنولوجيا املتطورة اليت تؤدي إىل تقليل التكاليف وتقدمي اخلدمات واملنتجات ذات النوعية عالية اجلودة-

حل مشكلة العمالة واجلهل والفقر من خالل تشغيل القوى العاملة وتأمينها وإعدادها وتدريبها على حنو يتوافق مع التكنولوجيا -

  .املستخدمة

  .حتسني وضع امليزان التجاري ووضع ميزان املدفوعات من خالل احلد من املستوردات وزيادة الصادرات-

  .القطاعات لكي يسهل عملها ويسرع يف تطويرها أحدإمداد القطاعات األخرى مبخرجات -

الرتاكم الرأمسايل الذي يعد األساس ألي تقدم ويؤكد العديد من االقتصاديني بأن االستثمار ميثل الركيزة األساسية لتحقيق   

اقتصادي، ذلك أن زيادة معدالت االستثمار تؤدي إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية ومن مث، زيادة قدرة ا�تمع على إنتاج املزيد من السلع 

  .ة على التطور باستمرارواخلدمات مما يرتتب على ذلك زيادة الدخل القومي احلقيقي للمجتمع وزيادة قدرة االقتصاد الذاتي

ولقد أكدت النظريات االقتصادية على دور االستثمارات يف التنمية، فمنها من أشار إىل ضرورة سري االقتصاد بشكل متوازن   

ومنها من أشار إىل ضرورة تركيز االستثمارات يف ). النمو املتوازن(عن طريق توزيع االستثمارات على مجيع القطاعات بشكل متوازن 

أي القطاعات اليت هلا تشابكات أمامية وخلفية تكون نقطة انطالق يف املستقبل لتنمية باقي ) هريمشان(قطاعات القائدة أو الرائدة ال

( القطاعات، إذ سرعان ما ينتشر تأثري هذه االستثمارات على القطاعات األخرى مستفيدة من إنتاجه أو يستفيد هو من خالل إنتاجها 

إن االستثمارات تشكل إحدى الوسائل الفعالة يف تغيري اهليكل االقتصادي يف التوازن احلركي لالقتصاد كما أن النمو . )النمو غري متوازن

إال أن من أمهها حجم االستثمار وميكن إظهار العالقة ما بني االستثمار والنمو من خالل املعادلة  ،االقتصادي يعتمد عدة متغريات

  :2التالية

R= I/K   

  :حيث

R =عدل النمو االقتصاديم  

I = املدخل/ االدخار( معدل االستثمار(  

K = الناتج/ رأس املال( معامل رأس املال(  

أن االستثمار عامل مستقل بينما النمو االقتصادي عامل متغري وتابع لالستثمار، حيث إن زيادة االستثمار تؤدي هنا املالحظ و   

  .يف منوذجه على أن االستثمار يعمل على زيادة منو االقتصاد القومي "دومار"قد أكد العامل و .  زيادة معدل النمو االقتصاديإىل

التحسينات، وعامل سليب هو و أن زيادة الدخل القومي يعود إىل عاملني اجيابيني مها االستثمار  "كالسكي"كما أكد العامل   

لدخل القومي واالستثمار مشريا إىل أن االستثمارات اإلنتاجية تؤيت مثارها االندثار، ووجد أن مثة عالقة طردية بني الزيادة يف معدل منو ا

                                                           
  .27مروان مشوط و كنجو عبود كنجو، مرجع سابق، ص  1
  .28نفس املرجع، ص  2



 االستثمارات الحقيقية وعالقتها بالتنمية المستدامة                                                :     الفصل الثاني

 

145 
 

فقد ذهب يف منوذجه إىل أن مثة عالقة ما بني التقدم التكنولوجي واالستثمار  كالدورأما . خالل سنة واحدة من تاريخ بدء االستثمارات

  .الناتج/ وعرب عنها بنسبة رأس املال 

يق التنمية االقتصادية واليت تتطلب رفع معدل االستثمار والذي يقتضي خلق املؤسسات املالية فاالستثمار ضرورة ملحة لتحق  

ومن مث جيب . واملصرفية القادرة على تعبئة املدخرات الكامنة يف ا�تمع واليت متثل يف نفس الوقت قنوات لتوجيه هذه املوارد االستثمارية

مثل البنوك وشركات التأمني وبيوت االدخار وبنوك الريف القادرة على الوصول إىل املدخرين العمل على خلق املؤسسات املالية واملصرفية 

  .1الصغار يف الريف وتعبئة مدخرا�م ألغراض االستثمار مثل صناديق التوفري وبنوك القرى

التنمية رفع مستوى االستثمار ومن نافلة القول أن حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة يتطلب حتقيق  إىلفمن عوامل الوصول   

وهلذا ضرورة لتوجيه اإلنفاق االستثماري يف املوارد البشرية وجيب أن يتم البدء هنا على مستوى املؤسسات التعليمية  ،التنمية البشرية

  .والعلمية ومؤسسات ا�تمع املدين

  االقتصادية لالستثمار األهمية: الثاني طلبالم

بوصفه متغريا اقتصاديا كليا يلعب دورا مهما يف مسار النظام  ،االقتصادية لعنصر االستثمار األمهيةتنكشف  أنميكن بسهولة   

  أخرىمبتغريات اقتصادية كلية  -غري مباشرة أوبصورة مباشرة –مبا انه وثيق االرتباط  ،"ديناميكيا على مدار الزمن"االقتصادي وتطوره 

  .كاالدخار والدخل ومستوى التوظف

  :أخرى على التوايلواىل عدة جوانب 

  ؛االستثمار واالبتكار -

  ؛االستثمار واحلركة الرتاكمية -

  ؛ار والتقلبات االقتصادية الدوريةاالستثم -

  .االستثمار والتقدم االقتصادي -

  واالبتكاراالستثمار : الفرع األول

نه يقصد باالخرتاع ،إذ أمتييزا واضحا بني االخرتاع واالبتكار -يف مؤلفه عن نظرية التطور االقتصادي–جوزيف شومبيرت  أوردلقد   

التطبيق العملي لالخرتاع اجلديد  إىلاالبتكار فانه ينصرف  ،أماتصميم طريقة فنية حديثة يف جمال اإلنتاج ،أواكتشاف أسلوب فين جديد

  .لطريقة احلديثة يف جمال اإلنتاج للسوقا أو

مرحلة  إىلاالستثمار يف األصول الرأمسالية هي األسلوب العملي لتطبيق االخرتاع واالنتقال به  أنومن هنا فإننا ندرك بوضوح   

  :2وحيدد شومبيرت يف حبثه ثالثة أنواع من االبتكار ،االبتكار

  ؛السوق من قبل إنتاج سلعة جديدة مل تكن موجودة يف -

  ؛وب فين جديد يف إنتاج سلعة معينةإدخال أسل -

  .كشف مصدر جديد للمادة األولية الالزمة إلنتاج سلعة معينة  -

                                                           
  .225: عمرو حمي الدين، مرجع سابق، ص 1
  .63حسني عمر، مرجع سابق، ص  2
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يتطلب استخدام االستثمارات يف األصول  ،التحسينات الفنية أو،واحلقيقة املشاهدة أن إدخال األساليب احلديثة يف إنتاج  

فانه قبل أن يتيسر إدخال  ،فضال على ذلك. تكون الشكل املادي الذي تتخذه هذه األساليب والتحسينات أنفهي ال تعدو  ،الرأمسالية

 ،على نطاق واسع ،فال بد من االستثمار ،ومن مث جين مثار األساليب احلديثة والتحسينات الفنية يف امليادين الرئيسة لإلنتاج ،أي تقدم فين

 أو" اهلياكل األساسية" أو" البنية األساسية"أي ما يطلق عليها  ،نها يف النهوض بالصناعات األخرىيف الصناعات األساسية اليت ال غىن ع

  .ووسائل النقل واالتصاالت واملواصالت ،ووسائل الري والصرف ،والقوى احملركة ،تعبيد الطرق: مثال ذلك. للمجتمع" البنيان السفلى"

 –حدمها يتضمن ، واستخدام أحدمها باآلخراط أرأس املال العيين والفن اإلنتاجي مها موردان وثيقا االرتب أنوغين عن البيان   

  .استخدام اآلخر -بالضرورة

إىل فئة  -يف صدد االخرتاع–ول بل يذكر إن األمر يؤ  ،مييز بينهماومل يقف شومبيرت عند حد التعريف باالخرتاع واالبتكار من حيث الت   

ليس هو صاحب رأس املال واملتحمل لعنصر  - شومبيرت رأييف –املنظم  أنبل  ،االبتكار فهو من اختصاص املنظمني أما،املخرتعني

  .املخاطرة بقدر ما هو صاحب القدرة االبتكارية اليت يشكل أداؤها قوة الدفع للنمو االقتصادي

  االستثمار والحركة التراكمية: الفرع الثاني

سامولسون من أوائل االقتصاديني الذين حاولوا إبراز فكرة أن االستثمار هو دافع قوي للحركة الرتاكمية للنشاط .لقد كان بول ا  

أو باألحرى إبراز فكرة الربط بني مضاعف االستثمار واملعجل والتفاعل بينهما يف مسار هذه احلركة  ،االقتصادي صعودا أو هبوطا

ر مبعىن أن كل تغري يف االستثما ،لدراسة الالحقة أن لالستثمار تأثريات مضاعفة على الدخل القوميإذ كما يستبني تفصيال يف ا ،الرتاكمية

أحيانا إىل ارتفاع  ،قد يؤدي ،كسالح ذي حدين" مضاعف االستثمار"وهذا هو جوهر فكرة . كربيؤدي إىل تغري يف الدخل بنسبة أ

وقد يكون الوضع معكوسا فينقلب . خنفاض مضاعف يف مستوى الدخلإىل ا ،يف أحيان أخرى ،وقد يؤدي ،مضاعف يف مستوى الدخل

وبالتايل أي تغري يف مستوى  ،مبعىن أن أي تغري يف رقم املبيعات من السلع االستهالكية ،السبب إىل نتيجة وتنقلب النتيجة إىل سبب

كسالح ذي   ،"مبدأ املعجل"املسمى أيضا . "املعجل"وهذا هو جوهر فكرة  ،كربتغري يف مستوى االستثمار بنسبة أ يؤدي إىل ،الدخل

  .1إىل نقص مضاعف يف االستثمار ،يف أحيان أخرى ، وقد يؤديإيل زيادة مضاعفة يف االستثمار ،أحيانا ،حدين هو األخر يؤدي

  ار والتقلبات االقتصادية الدوريةاالستثم: الفرع الثالث

ونعين  ،االستثمار يلعب الدور الرئيس يف نشوة الدورة أنجتمع النظريات غري النقدية للدورة االقتصادية قصرية املدى على   

  .ونظرية املضاعف املركب ،ونظرية احلدود العليا والدنيا للدخل ،ونظرية املضاعف البسيط ،نظرية االبتكار: بذلك

 أساسا على ظهور موجة واسعة من التجديد واالبتكار تدفع إىل التوسع يف اإلنفاق تنبين) نظرية شومبيرت(إن نظرية االبتكار   

 االستثماري يف مرحلة التوسع والرخاء، إال أن هذه املرحلة ال ميكن أن تستمر إىل ماال �اية، إذ أن القوى اليت دفعت إىل موجة التوسع

فتقوم على شرح التقلبات االقتصادية الدورية باالستعانة ) نظرية كينز(اعف البسيط وأما نظرية املض، تعمل بدورها يف االجتاه املضاد والرخاء

  :2بثالثة متغريات اقتصادية بقت اإلشارة إليها، وهي

  ؛الكفاءة احلدية لرأس املال - 

  ؛سعر الفائدة - 

  .)وهو الذي حيدد مضاعف االستثمار(امليل لالستهالك  - 

                                                           
  .282إىل  277جيمس جوارتيين و رجيارد اسرتوب، مرجع سابق، ص من  1
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ويف مرحلة الرخاء، تكون . الفرق بني الكفاية احلدية لرأس املال وسعر الفائدة ومن مث فان مستوى االستثمار يتوقف على مدى  

ولكن بتأثري مضاعف االستثمار، حيدث . الكفاية احلدية مرتفعة، ويقدم رجال األعمال على االستثمار على نطاق واسع تبعا لذلك

  .1والعكس صحيح يف مرحلة الكساد. التوظف التوسع يف الطلب االستهالكي، ويرتفع بالتايل حجم الناتج والدخل ومستوى

ويدلل على أمهية هذه . يركز حتليله فيها على مبدأ املعجل "هيكس"فان ). نظرية هيكس(وأما نظرية احلدود العليا والدنيا للدخل  

على االستهالك  )اإلنفاق(وهذا يعين زيادة الطلب . الفكرة بأن الطلب على سلع االستثمار مشتق من الطلب على سلع االستهالك

وهذا هو الذي . ينطوي على الزيادة يف الدخل، وهذه الزيادة يف الدخل ذات أثر مضاعف على مستوى االستثمار وفقا ملبدأ املعجل

 أما يف مرحلة الكساد،. حيدث يف مرحلة الرخاء، عندما يرتفع الدخل إىل احلد األعلى ملستواه نتيجة للتوظف الكامل جلميع موارد ا�تمع

فان العكس هو الصحيح، عندما يهبط الدخل إىل احلد األدىن ملستواه، وال يهبط دون هذا املستوى لضرورة البدء يف استثمارات التجديد 

ومع ذلك ميكن القول بأن . واإلحالل وماهلا من أثر مضاعف على الدخل، أي يف حتويله من احلد األدىن للدخل صوب احلد األعلى

يف إحداث التقلبات االقتصادية الدورية، وان كان يعتقد أن  -يف تفاعله مع مبدأ املعجل –مضاعف االستثمار مل يغفل دور  "هيكس"

  . دور املعجل هو الدور الرئيسي يف نشوء الدورة

 على تداخل أثر املضاعف املعجل، -يف تفسري الدورة االقتصادية –فإ�ا تعتمد ) نظرية هانسن(وأما نظرية املضاعف املركب   

) أثر املضاعف(فز ية منتظمة، أي على االستهالك احملوما يستتبع ذلك من حركة تراكمية يف االجتاهني التصاعدي والتنازيل بصورة دور 

  ).أثر املعجل( وعلى االستثمار احملفز

ن املضاعف فانه ميكن القول بأ ،"مضاعف بسيط"اسم  "جون ماينارد كينز"إذا كنا نطلق على مضاعف االستثمار يف حتليل   

وعملية اجلمع هذه تتضمن تتابع . هو حمصلة اجلمع بني املضاعف البسيط ومبدأ املعجل يف تفسري التقلبات االقتصادية الدورية ،املركب

  :2ثالث مراحل، وهي تنم عن احلركة الرتاكمية اليت تستمر، طاملا استمر هذا التتابع، أو تنم عن احلركة االنكماشية يف االجتاه املعاكس

دخل، وهذا ويف ال احملفزوتتمثل يف حدوث زيادة أولية يف االستثمار التلقائي تؤدي إىل زيادات متتالية يف االستهالك : المرحلة األولى-

  ؛هو أثر املضاعف البسيط

  ؛احملفز وهذا أثر املعجلويف الدخل تؤدي إىل زيادات متعاقبة يف االستثمار  احملفزالزيادات املتعاقبة يف االستهالك : المرحلة الثانية-

. ويف الدخل احملفزوتتمثل يف أن الزيادات اجلديدة يف االستثمار احملفز تؤدي بدورها إىل زيادات متعاقبة يف االستهالك : المرحلة الثالثة-

  .وهذا هو أثر املضاعف البسيط

بسيط واملعجل، وان االستمرار هذا التتابع يف ومن اجللي إذ أن هذا التتابع يف مراحل ثالث يعكس عملية اجلمع بني املضاعف ال  

  .مراحل متتالية ومتكررة على مدار الوقت ينطوي على استمرار احلركة الرتاكمية

. أما إذا كانت احلركة انكماشية، فان تتابع اخلطوات الثالث املشار إليها يتحقق أيضا يف هذا الوضع وإمنا يف االجتاه العكسي  

 .ويف الدخل احملفزويف االستثمار  احملفزلبسيط ومبدأ املعجل يعكسان نقصا يف االستهالك مبعىن أن أثر املضاعف ا

  :إمنا يشتمل على ما يلي -وهو الذي جيمع بني أثر املضاعف البسيط ومبدأ املعجل -ومن اجللي أن أثر املضاعف املركب

  ل Δ) = وبالتايل يف الدخل(الزيادة األولية يف اإلنفاق على االستثمار

                                                           
  جيمس جوارتيين و رجيارد اسرتوب، مرجع سابق، 1
  .69،70: ص.عمر حسني، مرجع، ص 2
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  ك Δ= املضاعف البسيط أثرمن خالل  احملفزاالستهالك + 

  ث Δ= من خالل أثر املعجل                 احملفزاالستثمار + 

 احملفزكونة من اإلنفاق األوىل ومن االستهالك وامل(وعلى ذلك ميكن حساب قيمة املضاعف املركب بقسمة الزيادة النهائية يف الدخل  

  :وميكن التعبري عن هذه العالقة كاآليت) وبالتايل الزيادة يف الدخل( الزيادة األولية يف اإلنفاق على االستثمار  على) احملفزومن االستثمار 

= م م 
Δل � Δك � Δث

Δل
  

  حيث ترمز م م إىل القيمة العددية للمضاعف املركب

Δ ل الزيادة األويل يف اإلنفاق على االستثمار وبالتايل الزيادة األولية يف الدخل  

Δ ك االستهالك احملفز  

Δ  احملفزث االستثمار  

  االستثمار والنمو االقتصادي :الفرع الرابع

يف النمو االقتصادي، لذلك حيدد االستثمار معدالت النمو االقتصادي، وأبرزت مناذج النمو  وإنتاجيتهيؤثر معدل االستثمار   

يتحدد مبعدل الربح، ويرتبط معه بعالقة االقتصادي املختلفة العوامل اليت حتدد االستثمار، فنجد أن االستثمار يف الفكر الكالسيكي 

فقط وتنخفض األجور  لإلحاللمو االقتصادي، ويف هذه احلالة يكون االستثمار ثبات معدل الن إىلطردية، وبالتايل فان اخنفاضه يؤدي 

  .1)طبقا لفرضية مرونة هيكل األجور يف النموذج الكالسيكي(احلقيقية 

ويزداد االستثمار يف األجل القصري نتيجة اخنفاض األجور احلقيقية فتزداد األرباح، ويزداد االستثمار مرة أخرى، وبالتايل زيادة   

  .عدل النمو االقتصاديم

أن االستثمار دالة يف التغريات يف مستوى الدخل، وذلك نتيجة ثبات عالقة االدخار بالدخل  "دومار"و "هارود"وقد أضاف   

قق، وأن زيادة وبالتايل يتحدد االستثمار مبستوى الدخل ومستوى االدخار، ويتحقق التوازن يف حالة تعادل االدخار احملقق واالستثمار احمل

  .زيادة معدل النمو االقتصادي إىلاالستثمار والعمالة والتقدم التكنولوجي يف ظل العمالة الكاملة يؤدي 

 اإلنتاجمعدل منو تسمح به الزيادة يف عناصر  أقصىكما يتحدد معدل النمو االقتصادي مبعدل النمو الطبيعي، الذي ميثل   

كمحدد ) العمل، رأس املال(ويرتكز منوذج النمو النيوكالسيكي على الناتج احلدي للمدخرات ) يالعمل، رأس املال والتقدم التكنولوج(

  ).منوذج سولو(للنمو االقتصادي يف حالة احلصول على التقدم التكنولوجي من اخلارج 

ستثمار يف التعليم واملعرفة فتربز آثار احلصول على التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي، وأن اال ،أما مناذج النمو احلديثة  

وان الدفعة القوية ألي اقتصاد من خالل استرياد التكنولوجيا ) 1988، لوكاس 1986رومر (هلما آثار اجيابية على النمو االقتصادي 

سات تطوير أي أن السياسات االستثمارية اليت حتفز األنشطة االقتصادية األخرى مثل سيا. ثار اجيابية على النمو االقتصاديآتنتج 

زيادة عوائد االستثمار مثل تطوير البنية األساسية، أو اليت تؤدي النتشار املعرفة وتسمح حبرية انتقال  إىلالسياسات اليت تؤدي  أوالتعليم، 

  .زيادة معدل النمو االقتصادي إىلاالستثمارات واألفراد والتكنولوجيا، تؤدي 

وقد ازدادت أمهية االستثمار وطرق إدارته يف األلفية الثالثة نتيجة النتشار والتوسع يف تطبيق مظاهر العوملة وتكنولوجيا املعلومات   

واستخدام االنرتنت وظهور االبتكارات املالية حيث خلقت هذه املظاهر عناصر جديدة أفرزت ارتفاع حدة املنافسة وسهولة ودقة احلصول 

                                                           
  .310منصوري الزين، مرجع سابق، ص  1
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ت واملعلومات وتعدد البدائل املتاحة من األدوات االستثمارية املختلفة وسرعة و سهولة انتقال الفوائض املالية ومنو رأس املال على البيانا

اطق املستثمر باألصول املالية املتمثلة يف صناعة اخلدمات املصرفية وغري املصرفية، فاالنفتاح االقتصادي أدى إىل ارتفاع عدد اتفاقيات من

 احلرة بني دول العامل، وكذلك االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية اليت أتاحت اتفاقيا�ا زيادة االستثمار وإزالة الكثري من القيودالتجارة 

على االستثمارات األجنبية مما أدى إىل ارتفاع حدة املنافسة وتعدد الفرص املتاحة وعزز هذا االنفتاح عمليات التحرير املايل على 

احمللي والدويل، وسهلت تكنولوجيا املعلومات طرق االتصال وخفضت من التكاليف إذ أدت إىل اختصار التعامالت املالية الصعيدين 

املعريف والتجارية وختفيض كلفها وتوفري البيانات واملعلومات وطرق خز�ا بالكمية والنوعية املطلوبة، وتغري االقتصاد التقليدي حنو االقتصاد 

  .1لعنصر البشري دورا أساسيا يف التأثري  على قرارات املشاريع االقتصاديةالذي يلعب فيه ا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .19: دريد كامل آل شيب، مرجع سابق، ص 1
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  :خالصة

تعترب االستثمارات أهم وسيلة لتحقيق قيمة مضافة ولتحريك عجلة االقتصاد للوصول إىل حتقيق التنمية االقتصادية املروجة بصفة   

قيود تنقص من االستغالل الغري عقالين للموارد و تأطريها بشروط  وعامة والتنمية املستدامة بصفة خاصة عن طريق مراقبة االستثمارات 

  .السليب على البيئة التأثريو الطبيعية 

حتظى عملية االستثمار من بني العديد من الفعاليات االقتصادية بأمهية كبرية كون االستثمار ميثل العنصر احليوي والفعال   

لتحقيق عملية التنمية االقتصادية حيث أن أي زيادة أولية يف االستثمار سوف تؤدي إىل زيادات يف الدخل من خالل مضاعف 

، ومن ناحية )املسارع( ما أن أي زيادة يف الدخل البد أن يذهب جزء منها لزيادة االستثمار من خالل ما يسمى باملعجل االستثمار، ك

  .أخرى ميكن القول أن كل عملية استثمارية البد أن يرافقها مستوى معني من املخاطرة، والبد أيضا أن حتقق مستوى معني من العائد

  

  



 

 

  :الفصل الثالث

واقع االستثمار الحقيقي في الجزائر وأثره 

  التنمية المستدامة في
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 تمهيد

أبعادها ومؤشرا�ا وكذا موضوع االستثمار وأمهيته ودوره يف حتقيق التنمية، حاولنا و بعدما مت البحث يف مفهوم التنمية املستدامة   

ملا هلذه الصناعة من أخذنا كعينة صناعة االمسنت و معرفة مدى أمهية االستثمار يف اجلزائر وخصصنا الدراسة يف جانب القطاع الصناعي 

حبكم قدم هذا املصنع ومكانته  ،لصناعة االمسنت بعني التوتة باتنة SCIMATبري يف االقتصاد، وخصصنا على سبيل املثال شركة دور ك

املهمة يف سوق االمسنت للشرق اجلزائري، حماولني بذلك معرفة األثر الذي خيلفه هذا املصنع على االقتصاد والبيئة وعلى اجلانب 

نظرا الزدياد تطور الفالحة يف هذه الوالية والحتالهلا مراتب سة القطاع الفالحي وعلى اخلصوص والية الوادي، االجتماعي، كما قمنا بدرا

مدى جناح تكثيف الزراعة يف هذه الوالية يف حتقيق فوائض  خاصة البطاطا، هلذا ارتأينا أن ندرساملنتوجات الفالحية بأوىل يف متويل البالد 

  .صحة املواطنو املياه اجلانبية على الرتبة و  ، وما هي آثارهااإلنتاجيف 

  :مباحث كالتايل لقد قسمنا هذا الفصل إىل مخسو 

  جتربة اجلزائر يف محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة: املبحث األول

  املناخ االستثماري يف اجلزائر:املبحث الثاين

 االستثمارات احلقيقية يف اجلزائر: املبحث الثالث

  الدراسة امليدانية: ابعاملبحث الر 

 النتائج يف ظل التنمية املستدامة: املبحث اخلامس
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 تجربة الجزائر في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة: المبحث األول

ليات من أجل حصر فقامت باعتماد جمموعة من األدوات واآل ،بذلت اجلزائر جهود معتربة يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة  

 جماالت العمل قصد تفعيل االستدامة، من أجهزة وهيئات ميكن هلا إذا ما اصطبغت بالطابع الرمسي واستعانت باألداة القانونية، ووفرت هلا

  .الوسيلة املالية واملادية، وجندت هلا الطاقات البشرية، أن تكون املنطلق واملرجع يف العملية كلها

  ء المؤسساتي للمحافظة على البيئة في الجزائرالبنا: األول لمطلبا

 1974لقد أولت اجلزائر اهتماما بالبيئة فأنشأت خصيصا لذلك عدة مؤسسات �دف إىل محاية البيئة، حيث قامت سنة   

ل مصاحله إىل ومت حتوي 1977بإنشاء ا�لس الوطين للبيئة وهو  هيئة مكونة من عدة جلان من ميادين خمتلفة، وحل ا�لس يف أوت سنة 

قامت بإلغاء مديرية البيئة وحتويل مصاحلها إىل كتابة  1981وزارة الري واستصالح األراضي ومحاية البيئة، وإنشاء مديرية البيئة، ويف مارس 

يس الوكالة مت تأس 1983الدولة للغابات واستصالح األراضي،واليت أعطيت هلا تسمية مديرية احملافظة على الطبيعة وترقيتها ويف جويلية 

 1988مت إسناد املصاحل املتعلقة بالبيئة إىل وزارة الري والبيئة والغابات، كما مت يف سنة  1984، ويف سنة ANPEالوطنية حلماية البيئة 

حولت هذه االختصاصات إىل كتابة الدولة  1992-1990حتويل اختصاصات محاية البيئة إىل وزارة الفالحة، وما الفرتة مابني سنيت 

مت إحلاق قطاع البيئة بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية، ومت إنشاء مديرية  1994كلفة بالبحث العلمي لدى وزارة اجلامعات، ويف سنة امل

 :ومن اهليئات اليت أنشئت خصيصا حلماية البيئة يف اجلزائر نذكرمة للبيئة  واملفتشيات الوالئية، عامة للبيئة، واملفتشية العا

  على للبيئة والتنمية المستدامةالمجلس األ -

وزيرا إضافة إىل أعضاء ذوي  12يضم إضافة إىل ذلك  وويعد مكسبا هاما بالنسبة للبيئة، يتوىل رئاسته رئيس احلكومة، وه  

ل واالهتمام اختصاص يف ميدان البيئة، وتتمثل مهمة ا�لس األعلى للبيئة والتنمية املستدامة يف متابعة السياسة الدولية يف هذا ا�ا

 .1باملسائل الكربى الراهنة ذات الصلة بالبيئة

  وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة -

جانفي  7الصادر يف  09- 01، وحدد تنظيمها الداخلي مبوجب املرسوم رقم 2000أنشئت وزارة �يئة اإلقليم والبيئة سنة   

يئة ضمن خمططات التنمية، ومعربا عن اهتمام السلطات احلكومية ، ويعد إنشاؤها أول انطالقة مؤسسية متهيدية ملشروع إدماج الب2001

 .2بإعداد برامج تنموية مستقبلية تأخذ بعني االعتبار البعد البيئي ضمن أعماهلا

  :مرقب المهن البيئية-

 :والذي مت إنشاؤه بالتنسيق مع عدة وزارات يف إطار حتسني ودعم القدرات ضمن التجمعات التالية

  .تسيري النفايات الصلبة واحلضرية واملياه املستخدمة: ليةاجلماعات احمل-

 .إنشاء إجراءات الرقابة الذاتية، نظام تسيري بيئي عقالين، تسيري النفايات الصناعية: املؤسسات -

 .ثار على البيئة، مراجعات البيئيةدراسة اآل: مكاتب الدراسات -

 .3رامج تكوين موجهة لدعم قدرا�ا على التحسني ونشر السلوكيات البيئية السليمةب: مجعيات بيئية، اجتماعية، مهنية، شبابية، نسوية -

                                                 
  .281 :قادري حممد الطاهر، مرجع سابق ص 1
  .14 :، ص2017، أفريل 13، جملة آفاق علمية، املركز اجلامعي لتامنغست، اجلزائر ، العدد "السياسة البيئية والتنمية المستدامة في الجزائر" ،عيسى قبقوب ، كاكي حممد 2
  .186،187:مرجع سابق، ص صعبد ا�يد قدي، 3
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  نظام شامل للمعلومات -

من خالل وضع نظام معلومات يعمل على جتميع وتقارب املعلومات القطاعية، وقد اجتهت بعض القطاعات إىل تبين هذا   

 .)ANRH(النظام ومنها الوكالة الوطنية للموارد املائية 

 منها للبيئة الوطنية دعم اإلسرتاتيجية �دف معينة بيئية جماالت وتسيري بتنظيم تعىن مركزية إدارية هيئات املشرع استحدث ماك  

 تخصصةم هيئات عن فضال ،(2002)للساحل الوطنية واحملافظة للنفايات الوطنية الوكالة،(2002)املستدامة والتنمية للبيئة الوطين املرصد

 وإزالة البيئة صندوق؛(2001)للتطهري الوطين الديوان؛(2001)املنجمية واملراقبة للجيولوجيا الوطنية الةلوكا :أخرى،منها

 املفتشيات؛(2002)نقاء األكثر اإلنتاج لتكنولوجيا الوطين املركزي؛(2002)البيئية املهن يف للتكوين الوطين املركزي؛(2001)التلوث

 الوكالة؛(2004)للساحل الوطنية احملافظة؛(2003)للبيئة الوالئية املديريات؛البيولوجية املوارد نميةلت الوطين ؛املركزي(2003)للبيئة اجلهوية

  .1)2011(األقاليم وجاذبية لتهيئة الوطنية الوكالة؛(2006)األرض لعلوم الوطنية الوكالة؛(2005)املناخية للتغريات الوطنية

  ماية البيئة في الجزائراإلجراءات القانونية والتشريعية لح: الثاني المطلب

، لكن تعزيز الرتتيبات القانونية والتنظيمية يف ميدان البيئة 03-83شهد التشريع البيئي عدة تطورات منذ صدور القانون رقم   

نصوص تعد من أهم  10خالل السنوات األربع األخرية شكل إحدى أولويات إسرتاجتية اجلزائر للتنمية املستدامة، حيث إن هناك 

منها متت املصادقة عليها بينما األخرى ال تزال قيد املراجعة، وفيما يلي بعض القوانني اليت مت املصادقة عليها  5ريعات يف هذا اإلطار، التش

  :2يف إطار محاية البيئة يف اجلزائر

  القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة :الفرع األول

مية املستدامة الواردة يف قمة ، حيث أدجمت من خالله اخلطوط العريضة ملبادئ مفهوم التن2003لية متت املصادقة عليه يف جوي  

 :، ومن بني أهم الرتتيبات اليت نص عليها)1992(ودي جانريو ري

" حتديد ترتيب رقايب ملختلف مركبات البيئة، من خالل وضع حدود على شكل عتبات حرجة وأهداف جلودة املوارد الطبيعية  .1

  ".اهلواء، املاء، األرض وباطن األرض

 .إجبارية تعيني املستغل ملمثل للبيئة، مع احلرص على تطبيق الرقابة واإلشراف الذاتيني .2

 .تعميم إدماج البيئة ضمن كافة مستويات التعليم .3

 .إجراءات حتفيزية يف اجلانب اجلبائي، اجلمركي فيما خيص جلب املعدات املستخدمة يف احلد من التلوث .4

 القانون المتعلق بالتسيير، الرقابة والتخلص من النفايات :لفرع الثانيا

لقد جاء هذا القانون كضرورة ملحة ناجتة عن ضرورة احلد من اآلثار السلبية العديدة للنفايات بشكل عام والصناعية منها   

ابة والتخليص من النفايات جتسيدا ملبادئ التسيري بشكل خاص على الصحة العمومية والبيئة، وقد نص هذا القانون على اإلطار العام للرق

درجة خطورة النفايات من املصدر، حيث يعترب ختلص و العقالين والسليم للنفايات من خالل مجيع مراحله، وذلك بغرض خفض إنتاج 

حة العمومية والبيئة، أي أو حائزي النفايات الضخمة واخلاصة من هذه األخرية إجباري لكن ضمن شروط ال تلحق أضرارا بالص/منتجي و

 - امللوث"أنه يعمل على جتسيد مبدأ  مسؤولية املنتج عن النفايات اليت ختلفها عمليات االستغالل على مستوى منشأته، إضافة إىل مبدأ 

                                                 
غري منشورة، ختصص تسيري املؤسسات،  ه، رسالة دكتورا14001 اإليزودراسة تطبيقية في المؤسسات الجزائرية المتحصلة على شهادة : عن األداء البيئياحملاسبة " جنوى عبد الصمد، 1
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بصورة عقالنية ، ومنه فلهذا القانون يعترب أداة فاعلة لتحفيز ظهور وتطوير عمليات التثمني، املعاجلة، والتخلص من النفايات "الدفع

 ).انتشار تسيري النفايات(

  القانون المتعلق بجودة الهواء وحماية الجو: الفرع الثالث

 :يتمحور نص القانون حول ثالثة معامل رئيسة هي

  .الوقاية، اإلشراف واإلعالم .1

 .إعداد أدوات التخطيط .2

 . ترتيب إجراءات التقنية، جبائية ومالية، رقابية، عقابية .3

بالرقابة على  –ساكن  500.000أكثر من  -عمومية على مستوى التجمعات الكربىعلى إجبارية قيام السلطات ال حيث ينص القانون

خمطط التنقل ) PPA(، خمطط محاية اجلو )PRQA(املخطط اجلهوي جلودة اهلواء : جودة اهلواء، اعتمادا على أدوات التخطيط التالية

 ) PDU(احلضري

 االقتصادية المعتمدة في مجال البيئة في الجزائرأهم األساليب : الثالث المطلب

  : تتمثل األساليب االقتصادية اليت تعتمد عليها اجلزائر يف جمال البيئة فيما يأيت

  سياسات دعم األسعار:الفرع األول 

فاهلدف الرئيس هلا تعترب سياسات الدعم غالبا ذات منافع اجتماعية، لكنها قد تؤدي عند اإلفراط إىل نتائج وخيمة على البيئة،   

هو االقرتاب تدرجييا من حقيقة األسعار وذلك بانتهاج سياسات سعرية، مثل األسعار املتفاضلة حسب خمتلف املستعملني للحث على 

االقتصاد يف املاء، وفيما خيص ماء الشرب املوزع على األسر فإن سياسة الشرائح بشرحية أوىل ذات سعر معقول للسكان ذوي الدخل 

 ).توصيات ا�لس الوطين االقتصادي واالجتماعي(ف ينبغي اإلبقاء عليها الضعي

  ضريبة الوقود:الفرع الثاني 

حيث تقوم الدولة بتحصيل الضريبة على الوقود على مستوى كل والية، وتقوم مصلحة الضرائب بتحصيل الضريبة على الوقود   

 .وعلى املوارد البرتولية

  :ب هناك العديد من األعمال الواجب تنفيذهاومن اجل القيام بتحصيل الضرائ 

  .تطهري القائمة اإلمجالية يف كل البلديات واملناطق امللوثةو إحصاء  .1

  .إعداد ملف مشرتك مع خمتلف مصاحل الوالية .2

  .املراقبة واالتصال املتواصل مبا يف ذلك القيام بزيارة ميدانية .3

خاصة تنظيم الندوات مع املعنيني حيث تنظم مديريات البيئة على مستوى كل والية  إقامة األيام الدراسية كامللتقيات والندوات وغريها، 

  .1العديد من االجتماعات مع مصاحل الضرائب وخمتلف املصاحل املعنية يف الواليات

  دعم القطاع الفالحي:الفرع الثالث 
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ملنتجات الزراعية واألسعار احملددة إداريا ومواد دعم أسعار بعض ا: ختص األسعار املدعومة يف هذا القطاع من الناحية التقليدية  

ر كبري، ففي احمليطات املسقية يدة ملياه السقي قد أجنز عنها تبذيالصحة النباتية والتسعرية الزهيدة للمياه املخصصة للسقي، إن التسعرية الزه

  :1الكربى اليت تتلقى املياه مباشرة من السدود تتمثل التسعرية املطبقة فما يلي

  . دج للمرت املكعب 2.1إىل  1من ) T1(حسب احلجم املستعمل من املياه : لنمط األولا

  .دج هكتار 400إىل  250من )T2(حسب سعر جزايف للهكتار الواحد : النمط الثاين

ضافر مع السياسات إن اخلفض التدرجيي لضروب الدعم املايل والتسعرية املالئمة للموارد، واعتماد سياسة مكيفة ألسعار أمور تساعد بالت

 :القطاعية املوائمة على ما يلي

  .ترشيد استهالك الطاقة واحلد من االنبعاثات امللوثة للجو .1

 .التحكم يف استهالك املاء وتوفري عوائد إلعادة تأهيل املنشآت األساسية القائمة .2

 .األمسدة واملبيدات يف الزراعةو التحكم يف استعمال املاء  .3

 لحكومياإلنفاق ا:الفرع الرابع 

 :2ياإن اإلنفاق احلكومي هو إحدى أدوات السياسة البيئية، وحيظى متويل البيئة من املوازنة العامة بدعم لدى األفراد إال أنه ال يعترب كاف

من  إن املقصود من نفقات محاية البيئة هو املوارد االقتصادية املخصصة أساسا :اإلنفاق الحكومي على البرامج البيئية الرئيسية:أوال

  :الدولة، وتشمل بصورة رئيسة

 از شبكات التطهري وحمطات التنقية؛برامج إجن .1

 راضي واالستصالح املتكامل للسهوب؛برنامج جتديد الغابات وإصالح األ .2

 ى يف القطاعات الطاقية والصناعية؛برنامج التجهيزات املضادة للتلوث اليت تقتنيها يف معظمها املؤسسات العمومية الكرب  .3

 جبمع النفايات وطرحها يف املفارغ؛املتعلقة النفقات  .4

 لصحة العمومية املتعلقة بالبيئة؛نفقات ا .5

 .نفقات تسيري الوكاالت الرئيسة .6

تشكل القسط الرئيس يف ) املياه، األراضي، السهوب(تبني النتائج أن املوارد الطبيعية : النفقات المخصصة للموارد الطبيعية:ثانيا

الرغم من حصول اخنفاض حمسوس خالل العشرية الثانية، ومع ذلك فإن تدهور املوارد مل يتم القضاء عليه ومل االستثمارات العمومية على 

يتم تعويض ما حصل من نضوب يف موارد الدولة مبوارد أخرى بسبب غياب تسعرية مالئمة ملوارد املاء من جهة وتغطية كافة تكاليف 

نظرا لغياب سياسة تشرك السكان يف محاية املوارد الطبيعية، وعليه فإن حتديد سياسات التطهري وصرف املياه املستعملة من جهة أخرى 

فالنفقات املخصصة حلماية األراضي وجتديد الغابات . جريئة لتسيري املوارد الطبيعية تسيريا حمكما أمر مستعجل وملح ألن األرقام تبني ذلك

مما يظهر . خالل العشرية الثانية %41للتطهري وتنقية املياه املستعملة بنسبة ، واملخصصة منها %62و�يئة السهوب قد اخنفضت بنسبة 

 .أو االستعمال/ضرورة استخدام التسعرية املالئم للموارد البيئية إضافة إىل حتديد حقوق امللكية و

  

 الجباية البيئية : الرابعالمطلب 
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بيئية كمحاولة لوضع حد ملختلف أنواع التلوث وخاصة تلوث سعت اجلزائر بدورها إىل إقرار جمموعة من الضرائب والرسوم ال  

من آثار سلبية على البيئة، ) البرتوكيمياء(اهلواء واملاء، وذلك أن اجلزائر من بني الدول النفطية وال خيفى على أحد ما للصناعة النفطية 

ني األطنان من النفايات السامة يف املسطحات املائية، باإلضافة إىل كون معظم املصانع ترتكز يف الشريط الساحلي وهي تقذف سنويا مبالي

غري أن اجلباية على التلوث يف اجلزائر مل ترق إىل املستوى املطلوب وذلك يف غياب اإلحصاءات اليت من شأ�ا أن تكشف عن أرقام مرعبة 

من حتفيزيا، باإلضافة إىل عدم كفاية مردوديتها من جهة، ومن جهة أخرى تتميز األدوات اجلبائية املفروضة يف اجلزائر بطابع عقايب أكثر 

  :1لتغطية األضرار البيئية وانصرافها إىل تغطية أمور أخرى يف موازنة الدولة، ومن أهم أدوات اجلباية البيئية ما يلي

  البيئية الرسوم :الفرع األول

  :هي أنواع ثالثة إىل وتصنف

 بيئيا رسم أول ،ويعد1992لسنة املالية قانون مبوجب الرسم هذا تأسس:يئةالب على والخطيرة الملوثة األنشطة على الرسم:أوال

 إذ،2009سنة الصادر 336رقم التنفيذي املرسوم يف ورد ما آخرها كان عديدة تعديالت عليه أجريت ولقد .اجلزائري ملشرع ستحدثها

 توزيع املنشآت املصنفة حلماية البيئة، وكيفية قائمة ساسأ على للرسم اخلاضعة البيئة على اخلطرية أو امللوثة النشاطات قائمة تفيه حدد

 .التلوث وإزالة للبيئة الوطين الصندوق لفائدة حيصل الذي الرسم لقيمة   املضاعف املعامل

 من املؤسسة إليها تنتمي  اليت الفئة حبسب دج24000و دج 9000 بني ما الرسم هلذا املطبقة األساسية ملعدالت مبالغا وترتاوح  

 وكمية وأمهية نوع النشاط،وكذلك وأمهية طبيعة حبسب10و 1بني يرتاوح مضاعف مبعامل املبالغ هذه مضاعفة املصنفة،ويتم املنشآت اتفئ

 4إىل 1من لنشاط هلا خيضع الذي الرتخيص نظام نوع:مقاييس ثالثة حبسب املضاعف ملعامل توزيعا يتم حبيث يولدها اليت املخلفات

 النشاط يولدها اليت  اخلطرية اخلاصة النفايات قاط،كميةن3إىل 1من النشاط خيلفها اليت النفايات نوع حبسب طالنشا خطورة نقاط،درجة

  .ثابت مضاعف معامل هلا فيخصص الثانية القائمة إىل املنتمية األنشطة لألنشطة،أما األوىل  للقائمة بالنسبة هذا .نقاط 3و 2بني

 .الرسوم من أنواع مخسة من الفئة هذه تتكون:الصلبة بالنفايات الخاصة الرسوم:ثانيا

 عليها،مبالغها تنص اليت القانونية واملواد الرسوم من جمموعة ،وتتضمن والسائلة الجوية بالملوثات المرتبطة الرسوم:ثالثا

 .لفائد�ا متحصل اليت ومعدال�ا،واهليئات

  المالية العقوبات:الفرع الثاني

 :يف البيئة،وتتمثل حلماية ردعية كآلية املالية وباتالعق من جمموعة البيئة لرسوما جانب إىل اجلزائري املشرع رتب

 دج 500مابني املالية غرامتها وإزالتها،وترتاوح ومراقبتها النفايات بتسيري اخلاصة القانونية النصوص مبخالفة متعلقة مالية عقوبات:أوال

 .املخالفة نوع حبسب دج5000000و

 :املستدامة،وهي التنمية إطار يف البيئة محاية قانون يف الواردة املواد أحكام مبخالفة صةخا مالية عقوبات:ثانيا

 املخالفة؛ نوع حبسب دج 100000إىل دج 5000من البيولوجي،بغرامة التنوع محاية خمالفة .1

 دج؛ 100000إىل دج 10000من احملمية،بغرامة با�االت متعلقة خمالفة .2

 دج؛ 15000إىل دج 5000واجلو،بغرامة اهلواء حبماية متعلقة خمالفة .3

 .املخالفة نوع حبسب دج10000000و دج 50000مابني الغرامة املائية،ترتاوح واألوساط املاء محاية خمالفة .4

                                                 
  .125،128جنوى عبد الصمد، مرجع سابق، ص من  1



  التنمية المستدامة في واقع االستثمار الحقيقي في الجزائر وأثره        :                       الفصل الثالث

159 
 

 :املياه،هي قانون أحكام مبخالفة متعقلة مالية عقوبات:ثالثا 

 حبسب دج2000000و جد5000بني ما ترتاوح اهللمي الطبيعية العمومية باألمالك املتعلقة األحكام مبخالفة متعلقة عقوبة .1

 املخالفة؛ نوع

 املخالفة؛ نوع حبسب دج1000000إىل دج 10000حدود يف الغرامة عليها،تكون واحملافظة املائية املوارد محاية خمالفة .2

 دج؛ 500000إىل دج100000من الغرامة املائية،تكون املوارد استعمال وامتياز برتخيص املتعلقة املواد أحكام خمالفة .3

 دج 200000حدود يف أوالنوعية،تكون/و الشرب معايري مع البشري الستهالك املعدل املاء مطابقة ضمان عدم عقوبة .4

 دج؛ 1000000إىل

 دج؛500000و دج 10000بني ما الغرامة بالتطهري،ترتاوح املتعلقة املواد أحكام خمالفة .5

 .دج1000000و دج 500000من رامةالسقي،بغ يف املعاجلة غري القذرة املياه استعمال عقوبة .6

 :بـ املناجم،متعلقة قانون أحكام خمالفة عن مرتتبة مالية عقوبات:رابعا 

 .دج3000000إىل دج 1000000من ترخيص،بغرامة دون االستخراج أو التنقيب بأعمال القيام .1

 500000حدود الغرامة املختصة،تكون ريةاإلدا للسلطة املسبقة املوافقة دون من للرتخيص اجلزيئي أو الكلي التحويل أو التنازل .2

  .دج 2000000إىل دج

 دج 500000من اإلدارية املختصة،بغرامة السلطات إىل �ا التصريح املطلوبة واملعلومات واملخططات التقارير إرسال عدم .3

 .دج 2000000إىل

 املوقع،تكون عن التخلي عند جنازهااملطلوب إ باألشغال القيام عدم مسبقة،أو رخصة على احلصول دون من املوقع عن التخلي .4

 .دج 1000000إىل دج 500000حدود يف الغرامة

 .دج3000000و دج 1000000بني ما الغرامة املناجم،ترتاوح شرطة مهندسي ومالحظات لتوصيات االمتثال عدم .5
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  المناخ االستثماري في الجزائر: الثاني المبحث

السياسية و بدأت بوادر األزمة االقتصادية  ،اختالالت حادةعقد الثمانينات نصف الثاين من عرف االقتصاد اجلزائري خالل ال  

مما أدى بالسلطات اجلزائرية إىل اختيار مسار اإلصالحات االقتصادية للتصدي  ،حيث انفجرت بشدة 1988االجتماعية تظهر يف سنة و 

ذلك من خالل سياسات اإلصالح و جل حتقيق االستقرار االقتصادي هذا بتطبيق برنامج اإلصالح اهليكلي من أو هلذا الوضع الصعب 

هذا بتخفيض و اليت مست السياسة املالية حيث استهدف من خالهلا برنامج اإلصالح احلد من عجز امليزانية العامة للدولة و املختلفة 

اإلجراءات اليت تضمنت اإلصالح و لتدابري ذلك من خالل جمموعة من او زيادة احلصيلة العامة لإليرادات و مستويات اإلنفاق احلكومي 

أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية  .االستثماريةكذا الضغط على النفقات اجلارية و و إلغاء الدعم و ير األسعار  كذا حترو الضرييب واجلمركي 

جعل و صرفية املوجهة للقطاع العام القطاع املايل فقد تعلق األمر بزيادة أسعار الفائدة من أجل تشجيع االدخار واحلد من القروض املو 

كما اهتم أيضا هذا الربنامج بالتجارة اخلارجية ووسائل الدفع اخلارجي بتخفيض خدمة الدين   ،البنوك عالقة جتاريةو العالقة بني هذا األخري 

  .1الصرف أكثر شفافيةحتديد قيمة الدينار اجلزائري حسب قيمة السوق وجعل نظام و وحتسني ميزان املدفوعات بإصالح نظام الصرف 

جممل الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية والتشريعية والطبيعية  :نهعلى أ املناخ االستثماري يعرف  

ثمر مثار واليت تؤثر بشكل أو بآخر يف اختاذ املستثمر لقراراته بدءا من فكرة االستثمار حىت جيين املست ،احمليطة بأي مشروع استثماري

  .اإلداري للجزائرو السياسي و االجتماعي و وهلذا سوف نتطرق إىل الوضع االقتصادي ، 2استثماراته وتوسعاته

  االجتماعية و األمنية و الظروف السياسية : األول المطلب

وجاذب  مالئم للدولة عامال رئيسا يف خلق مناخ استثماري تعترب الظروف السياسية واألمنية واالجتماعية املستقرة  

  .لالستثماري، وهذا ما تسعى الدولة اجلزائرية إىل حتقيقه

  األمنيةو الظروف السياسية : الفرع األول

السلطة التنفيذية  :اعتمدت النظام اجلمهوري يف إطار املبادئ اإلسالمية متثله حاليا ثالث سلطاتو  1962استقلت اجلزائر سنة   

السلطة ،و جملس األمةو سلطة التشريعية ممثلة يف الربملان بغرفتيه ا�لس الشعيب الوطين ال ،رئيس احلكومةو جمسدة يف رئيس اجلمهورية 

  .القضائية

بعدم استقرار سياسي فادح جسده التغيري املستمر للقاضي األول يف البالد، فبعد أحداث العنف  لقد متيزت عشرية التسعيناتو   

تعاقب الوزارات مئات و قيف املسار االنتخايب فقد الرؤساء التحكم يف زمام األمور اليت عصفت باجلزائر يف مطلع التسعينات غداة تو  األمن

ما جعل اجلزائر تصنف من بني الدول ذات  وه،و احملكومو فقدت الثقة بني احلاكم و حكومات 10عرفت اجلزائر أكثر من و األشخاص 

حبصار أجنيب غري معلن و ا أن ذلك ترافق مع تدهور خطري أمين قلص جاذبيتها لالستثمار األجنيب املباشر ال سيم،و اخلطر السياسي املرتفع

إال أنه يف اآلونة األخرية ، جسده مقاطعة شركات الطريان األجنبية للمطارات اجلزائرية وتراجع لعدد السواح األجانب الذين يزورون اجلزائر

بدأت الثقة تعود لالستثمار و خاصة عالقاتنا مع اخلارج  منذ اعتناق السيد عبد العزيز بوتفليقة احلكم بدأت األوضاع السياسية تتحسنو 

  .يف اجلزائر

  األوضاع االجتماعية: الثاني الفرع

إن كانت سياسة و .%42سنة إىل إمجايل السكان بلغت 25إن ا�تمع اجلزائري جمتمع شاب حيث أن نسبة األفراد األقل من   

الدات بسبب تأخر سن الزواج الناتج عن تدهور مستوى املعيشة من جهة تنظيم النسل قد أدت يف التسعينات إىل اخنفاض معدل الو 

                                                 
  .115ص .1998. صندوق النقد الدويل: واشنطن. الجزائر وتحقيق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق. كرمي النشاشييب وآخرون1
  .18مرجع سابق، ص علي لطفي،  2
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جلانب العرض يف سوق املشكلة سنة و  60و 20تبقى الفئة العمرية اليت يرتاوح سنها بني و .ةحتسن املستوى التعليمي للمرأة من جهة ثانيو 

%47تبلغ و العمل 
1.  

التكوين يف مجيع املستويات من االبتدائي إىل اجلامعي على عاتق و اء التعليم وتقع أعب ،15يتمتع اجلزائري بإجبارية التعليم إىل سن و 

هو ما تطلب إقامة و من حيث عدد املتمدرسني الذين يقدرون اليوم باملاليني فإنه ال ميكن مقارنتهم مع األيام األوىل لالستقالل ،و الدولة

  .يلواليات مبا يف ذلك التعليم العاالاهلياكل الضرورية يف خمتلف 

إذ يالحظ عدم توافق مؤهالت ، وين ليستجيب حلاجيات سوق العملضرورة الرتكيز على اجلانب النوعي للتك ،لكن ما هو مهم  

املتخرجني من مؤسسات التعليم اجلزائرية مع املناصب الشاغرة بل أن معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات تبني أن نسبة البطالة تزداد 

بالنسبة خلرجيي مؤسسات التعليم و %10.1)املهينو العام (إىل الثانوي  %13.4إىل املتوسط  %7.7ليمي من االيتدائيبارتفاع املستوى التع

خرجيي  2015سنة %14.1عموما فإن معدل البطالة على املستوى الوطين بلغ ،العايل فقد تزايد عدد البطالني منهم مع مرور الوقت

  .2015- 2010ة البطالة حسب الشهادة خالل الفرتة  تطور نسبنييب 02واجلدول رقم ، اجلامعات

  %)2015-2010(نسبة البطالة حسب الشهادة : 02 جدول رقم

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

  10  8.5  8  9  8  7  بدون شهادة

  13  12.7  12.5  14.6  12.5  12.5  شهادة مهنية

  14  17  14  15  16.5  22  شهادة جامعية

  11.5  10.2  10  11  10  10  عدلالم

  ONS.dz.17/12/2016:المصدر

إال انه  ،%11إىل  10مستقرة وترتاوح بني  2015إىل سنة  2010دول نالحظ أن نسبة البطالة من سنة ومن خالل هذا اجل  

  .عند حتليل تركيبة هذه النسبة جند أن نسبة البطالني حاملي لشهادة جامعية هي األكرب

، كما أن معدل سنة 70أصبح معدل احلياة يتجاوز و وضع الصحي للسكان فيما خيص بالصحة فقد حصل حتسن نسيب يف ال  

  .دد األطباء بالنسبة لكل ألف ساكنارتفاع عتلقيهم العناية الصحية املبكرة و لاخنفض األطفال حديثي الوالدة عند  الوفيات

  البنية التحتية :الثاني مطلبال

ة الطرق واملواصالت ب االستثمارات وزياد�ا، ويقصد بالبنية التحتيحتتية جيدة ومتطورة من أهم عوامل جذ عترب توفر بنيةي  

 إىل اخلية، باإلضافةوشبكة املواصالت الد ان واملطاراتخطوط الطري  ،سلكية والصرف الصحي، حمطات القوى الكهربائيةالسلكية والال

  .2املناطق الصناعية اليت متثل أهم أشكال البنية التحتية

  الصناعية المناطق: الفرع األول

يف بناء املناطق الصناعية وإعادة هيكلتها لتهيئة األقاليم بشكل  1970، تتابع اجلزائر ما بدأته منذ فيما يتعلق باملناطق الصناعية  

حيث شقت الطرق والشوارع العريضة لتحسني املواصالت، كما . متوازن لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف خمتلف أرجاء اجلزائر

. ومت تشييد املرافئ واملطارات لنقل املواد املصدرة واملستوردة. مصادر الطاقة للمناطق الصناعية وزود�ا مبختلف وسائل االتصال أمنت

 ورصدت احلكومة مبالغ مالية إلعادة �يئة املناطق الصناعية وإعادة إنشاء جممعات جهوية تتكفل بتسيري املناطق الصناعية ومناطق النشاط

                                                 
 ONS.dz.14/12/2016من إعداد الطالبة باالعتماد على موقع  1
  .193، ص 2007-2006، رسالة دكتوراه غري منشورة يف العلوم االقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة، تقييم مناخ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائرسعيدي حيىي،  2
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منطقة صناعية تغطي مساحة امجالية تقدر  72تتوفر اجلزائر حاليا على  .1فق هيكلة جديدة، يف حماولة لدرء النقائص املسجلةالصناعي و 

  .2هكتار 17000منطقة نشاطات ، ترتبع على مساحة تفوق  450هكتار، كما تتوفر البالد على  120000بأكثر من 

  الطرقات :الفرع الثاني

تربطها شبكة كبرية من الطرقات 2كم 2.381.471من حيث املساحة حيث تبلغ مساحتها  ألوىل إفريقيااحتتل اجلزائر املرتبة   

، ورغم ا�هودات اليت بذلت إال أ�ا غري كافية فالطرقات اإلنتاج الكهربائيو وط اهلاتفية اخلطو املوانئ املطارات و و السكك احلديدية و ة املعبد

هلا أو  السيارات العابرةسبب يف إحلاق األضرار بالعربات و تو  من األماكن غري صاحلة لالستعمال هو ما جيعلها يف كثريقصها الصيانة و تن

  .ضياع الوقتو ، كما أن املدن الكربى تعرف ازدحاما كبريا تكلف املسافر كثريا من التعب واإلرهاق حىت يف حدوث حوادث خطرية

  3مقسمة كما يلي،كلم  114102بـ  فريقياإتعد األكرب يف  تتوفر اجلزائر على شبكة للطرق الربيةو:  

  ؛RN مل طريق وطينك 29573 -

  ؛CWكلم طريق والئي   24109 -

  .CCكلم طرق بلدية 60420 -

مسارات بطول  6بـ  غرب-الطريق السيار شرق حتتوي هذه الشبكة على بنية حتتية من الطرق السيارة والطرق السريعة، أبرزها  

باإلضافة إىل بعده الوطين يف تسهيل التنقالت على احملور و  وإفريقي مغاريب صمم ليكون طريق سريع كلم هذا الطريق 1216يقدر بـ 

 .املفتوح الذي يربط بني احلدود املغربية واحلدود التونسية مروراً باملدن اجلزائرية الكربى

 دول من مشال شرق إفريقيا 5ائر الطريق العابر للصحراء من الشمال إىل اجلنوب والذي يربطها مع ويعرب أيضا اجلز   

ن هذه الشبكة تفتقر للصيانة الدائمة، كما تعترب أ إالا، ه يف بناء تكتل اقتصادي حّر بينهوتربز أمهيت)،نيجرييا،تشاد،النيجر،مايلتونس(

  . املدن الداخليةو طق الصناعية الكربى ا نظرا التساع املسافة بني املناتكلفة النقل والتوزيع مرتفعة نسبي

  لسكك الحديديةالنقل با: الفرع الثالث

أما شبكة النقل بالسكك احلديدية فهي جد متأخرة يف اجلزائر، فهي يف الغالب شبكة موروثة عن احلقيبة االستعمارية،حيث   

  283در بـ ء ضئيل منها مزود بالكهرباء واملقن جز علما بأ. نشطة حمطة جتارية 200كلم وأكثر من   4500يبلغ طول السكك احلديدية 

وبالرغم من كثافة استعمال النقل الربي وما  .كلم من السكك من احلجم الضيق  1085ذات مسارين، كما يوجد أيضا كلم  215كلم، و

قارنا اجلزائر بالدول ا�اورة يبقى  وإذايصاحب ذلك من خملفات سلبية تتمثل يف زيادة التكاليف وزيادة الوقت وحجم التلوث البيئي، 

 .املناطق الصناعية واملوانئ بأهمة وربطها يشبكة النقل بالسكك احلديدعليها العمل من أجل جتديد وحتديث 

بعدة مدن  الرتامواي الذي بدأت أشغال بناءهوأمهها حديثة نقل فيف عبء االزدحام بتوفري وسائل ختجاهدة  اجلزائر حتاولكما  

أ االستغالل الفعلي يف العاصمة وبد)باس،ورقلةسعيدة، سيدي بلع،اجلزائر العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة، مستغامن سطيف، باتنة(

ثة تسمى أوتوراي طارات القدمية بأخرى حديباإلضافة إىل استبدال الق مرتو اجلزائر يسمى ما وقسنطينة وكذلك قطار األنفاق أو وهران و 

 حىت ورقلةو  غردايةو  األغواطو  اجللفة واخلط الرابط بني وبشار وهران وإجناز عدة خطوط جديدة أمهها خط يصل بني ،)القطار السريع(

  .4هي املشرفة على النقل بسكة احلديد الشركة الوطنية للنقل بالّسكك احلديدية وتعتربحاسي مسعود، 

                                                 
  .193،194: ، ص صاملرجع السابق1

2 http://www.aniref.dz/index.php/ar/2015-07-21-13-53-09/2016-01-04-10-27-47 
3KPMG , Guide: Investir en Algérie, Alger, 2015, p25,26. 
4 http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport.12/01/2017. 
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  النقل الجوي: الفرع الرابع

أيضا املدن يف البلد الواحد، وإن  وإمنات والبلدان إن النقل اجلوي أصبح يف الوقت احلاضر ليس فقط واسطة للنقل بني القارا  

أمهية النقل بالطائرة ال تقف عند نقل األفراد فقط بل نقل البضائع أيضا، حيث يعتقد بعض املراقبني بأن حجم البضائع املنقولة بواسطة 

ك احلديد من جهة ثانية وهذا ما سيحققه الطائرة سيفوق حجم املسافرين من جهة ويفوق حجم البضائع املنقولة بواسطة البواخر والسك

  .من انعكاسات اجيابية

لقد حاولت اجلزائر تطوير قطاع النقل اجلوي بطريقة جتعل منه وسيلة حقيقية لالندماج على الصعيدين اإلقليمي والدويل، إذ أنه   

كما ستقتين   .2017-2013جلزائرية خالل الفرتة لتجديد أسطول اجلوية ا) مليون أورو 600(مليار دينار  60سيتم إنفاق ميزانية تقدر بـ 

واملتواجدة حاليا  767طائرات من نوع بوينغ  3مقعدا وستقوم بتجديد  150شبكة اخلطوط اجلوية الوطنية ثالث طائرات جديدة بسعة 

  .1يف اخلدمة، كما ستتم عملية شراء طائريت شحن لنقل البضائع

ماليني مسافر سنويا، 6، الذي يستقطب 2مهها مطار هواري بومدين الدويل بالعاصمةأدولية  13مطارا منها  35يوجد باجلزائر   

شركات  8وتعترب اخلطوط اجلوية اجلزائرية هي شركة الطريان الوطنية اليت �يمن على سوق النقل اجلوي، الذي سجل منذ افتتاحه للمنافسة 

  .خاصة أخرى

شاط الشركات األجنبية مما جيعل اخلدمات املقدمة للمستثمرين غري جيدة، نالحظ تقادم أسطول الشركات الوطنية وحمدودية نو   

 .اليت يتحملو�ا يف نقل وتوزيع منتجا�م األعباءفيزيد ذلك من 

  الموانئ:الفرع الخامس

ف، دلس، جن بين صا اجلزائر، عنابة، جباية،(وهي  ،)جتارة، صيد، احملروقات(منها للتجارة املختلطة 11ميناء،  45 متتلك اجلزائر  

وميناء . ميناء ومأوى للصيد 31، )أرزيوو سكيكدة (خمتصني يف احملروقات  ميناءينو ) ، الغزوات، جيجل، مستغامن، وهران وتنسجن

  :تعلق باألسطول البحري فهو كما يوضح اجلدول التايلأما فيما ي. بسيدي فرج للرتفيه

  األسطول البحري الجزائري :03 جدول رقم

  النـــــــوع  العدد  ـوعالنــــــ  العدد

  ناقلة الغاز السائل  11  ناقلة بضائع سائبة  6

  بواخر لنفل الركاب والبضائع  3  ناقلة محولة  8

  ناقلة النفط  4  ناقلة مواد كيماوية  3

   ROROناقلة من نوع   3

  .factbook/geos/ag.html-world-https://www.cia.gov/library/publications/the.27/12/2016: المصدر

  

  

  

  

  واالتصال اإلعالمتكنولوجيا : الفرع السادس

ى إن من أهم حمددات اختيار شركة ما لتوطني مشاريعها االستثمارية يف بلد ما يتوقف على مدى توفر البلد املستهدف عل  

هياكل قاعدية جيدة من شبكة حديثة للمواصالت الربية واجلوية والبحرية وشبكة اتصاالت تواكب التطورات السريعة اليت يشهدها القطاع 

  .1على املستوى العاملي، وضرورة توفر الدولة على مصادر الطاقة بأسعار مناسبة وتنافسية

                                                 
  .52:،ص2017،جوان 6، ا�لة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد"ر قطاع النقل في الجزائر ودوره في التنمية االقتصاديةواقع وآفاق تطوي" مسري بوختالة، حممد زرقون، نوال بن عمارة، 1

2KPMG,op.cit, p 27. 
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صفات العاملية من أهم الشروط اليت تضعها الشركات األجنبية قبل اختاذ يعترب مستوى توفر شبكة لالتصاالت احلديثة ذات املوا  

على الرغم من زال متأخرة نسبيا يف استخدام هذه التكنولوجيات، وتعد اجلزائر من بني الدول النامية اليت ال ت. قرار االستثمار يف دولة ما

وذلك عن طريق الفصل  2000احتكاره من طرف الدولة يف عام  غاءإلالتطورات اليت عرفها هذا القطاع يف السنوات األخرية خاصة بعد 

 Autorité)سلطة خمتصة بتنظيم الربيد واملواصالت  إحداثكما مت . كيةلبني أنشطة الربيد وتلك اخلاصة باملواصالت السلكية والالس

de régulation de la poste et des télécommunication-ARPT).   اخلاص باملواصالت  2000أوت  5كما أن قانون

 ،déclaration la licence(ة يسمح بثالث أنظمة من االستثمار، الرتخيص، املوافقة والتصريح البسيط والالسلكيالسلكية 

l’autorisation et la simple)2.  

نتيجة لفتح ) 2003منذ سنة (بالنسبة لشبكة االتصاالت اهلاتفية فقد شهدت حتسنا كبريا خالل السنوات القليلة املاضية   

 600000ة بـ مقارن 2015مليون مشرتك يف سنة  45.928إىلارتفع عدد املشرتكني يف اهلاتف النقال  إذ، لقطاع لالستثمار األجنيبا

 2.6بعدما كان يف حدود  2015مشرتك سنة   3.267.592إلىكما ارتفع عدد املشرتكني يف اهلاتف الثابت ،  2001مشرتك فقط سنة 

مع استثمارات  2005سنة % 51 إىل 2000سنة % 5.28من ) ثابت ونقال(، وهكذا انتقلت الكثافة اهلاتفية الكلية 2002مليون سنة 

من بني  103املرتبة  2016رغم كل هذه النتائج فقد احتلت اجلزائر سنة . مليار دوالر استثمار أجنيب مباشر 4مليار دوالر منها  5بلغت 

  .ال بتحسن بتسع مراتبالتصوا اإلعالمدولة يف تكنولوجيا  129

، كما أن أغلب املؤسسات الوطنية 2015مليون مستعمل يف �اية سنة  15.105بلغ عدد مستعملي االنرتنت فيها حوايل   

  .تفتقر إىل مواقع خاصة �ا، بل ال جتيد استعمال هذه الشبكة يف الرتويج ملنتجا�ا ولربط عالقات شراكة بينها وبني الشركات األجنبية

  الكهرباء والغاز: لفرع الثامنا

يعد جممع و ،لقد شهدت مؤشرات قطاع الكهرباء والغاز يف اجلزائر تطورات كبرية خاصة فيما يتعلق بطول الشبكة الكهربائية  

االجتماعية وتوزيعها، فلقد أدت سونلغاز دورا رائدا يف التنمية ) الكهرباء، الغاز(سونلغاز شركة عمومية جمال نشاطها إنتاج ونقل الطاقة

 االقتصادية للبلد وذلك من خالل مسامهتها يف جتسيد السياسة الطاقوية الوطنية يف جمال اإلنارة العمومية والتوزيع العمومي للغاز واليتو 

  .3%42ونسبة التزود بالغاز إىل ما يفوق % 98مسحت برفع نسبة التغطية من حيث إيصال الكهرباء إىل أكثر من 

الكهرباء، فتدعيم خطوط النقل والتوزيع وكذا  إنتاجفقد عرفت شبكة الكهرباء منوا متناسبا مع منو  ،شبكة الكهرباء وفيما يتعلق بطول  

منو مراكز التحويل يستجيب لضرورة وجود شبكة وطنية قوية وميكن االعتماد عليها ملواجهة الطلب املتزايد على الكهرباء يف ظل توفر 

4سنة  317097Km إىلأمن التموين، فلقد وصل طول شبكة نقل الكهرباء شروط النوعية املثلى للخدمة و 
2014.  

  التنظيم اإلداري: مطلب الثالثال  

يصعب و الكثرية التغري مبا يقلل من شفافيتها و األنظمة املتضاربة أحيانا و بتعدد القوانني و تتميز اإلجراءات اإلدارية بالتعقيد   

هو ما و .الفسادو الرشوة و انتشار البريوقراطية و تباطؤهم يف أداء مهامهم ة بعض العاملني يف إدارة و م كفاءيضاف إىل ذلك عد ،التعرف عليها

وفيما يلي تقدمي ألهم القوانني املنظمة ،يعين ضرورة إدخال إصالحات إدارية عميقة خاصة ما تعلق باملؤسسات اليت هلا عالقة باالستثمار

  :لالستثمار بنوعيه احمللي واألجنيب

  القوانين الجزائرية الخاصة باالستثمار : األول الفرع

                                                                                                                                                                  
  .224: ، مرجع سابق،صدراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائرناجي بن حسني ، 1
  .65،66: ، ا�لد ب، ص ص2009جوان 31، 31حبوث اقتصادية، العدد  اإلنسانية،جملة العلوم "ي الجزائرتحليل وتقييم مناخ االستثمار ف" ،ناجي بن حسني 2
  .130: ، ص2015، 06، ا�لة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية، العدد"واقع قطاع الكهرباء في الجزائر دراسة حالة مجمع سونلغاز" بوهنة كلثوم، بن عزة حممد،3
  .133: رجع، صنفس امل 4
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، توجب ة، واالستثمار األجنيب بصفة خاصةيف حتقيق التنمية االقتصادي البالغة اليت يلعبها االستثمار بشكل عام لألمهيةنظرا   

  .على الدولة االهتمام بسن القوانني اليت حتكم هذه االستثمارات وتسهل عملها

النقاش حول املسائل املرتبطة مبلكية االستثمار األجنيب ومدى مسامهة الشركاء األجانب  فارتكز األجنيبفيما خيص االستثمار و   

نني مت سنها منذ سنة فان عدة قوا اإلطاريف هذا  ،اخلارج إىلوكذا حول املسائل املرتبطة بتحويل األرباح  ،مال الشركات املنجزة رأسيف 

  .1اقتصادية خاصة �اصائص سياسية و نوع من االستثمار بعدة مراحل كل مرحلة تتميز خبطرق التعامل مع هذا ال تحيث مر  1963

  1963قانون االستثمار الصادر في : أوال

أول قانون يتناول االستثمارات األجنبية يف اجلزائر حيث مت سنه بعد  1963جويلية  26املؤرخ يف  63/227يعترب القانون رقم   

ن هذا القانون موجها إىل رؤوس األموال اإلنتاجية أساسا، حيث حددت املادة الثالثة منه هذا االجتاه لكن وكا ،عام واحد من االستقالل

بغموض كبري، ومن مث مت اإلدراك أن االستثمار معروفة لألشخاص املدنيني واملعنويني األجانب، حيث أ�ا تكمن حتت تصرف األمر 

بوضوح أن االستثمار األجنيب املعتمد جيب أن يدخل يف إطار أهداف الدولة أي جيمع  تصرح 23لكن املادة . العمومي وقواعد التأسيس

كما منح قانون كل أمهية رئيسية لالقتصاد الوطين،  خاصة يف قطاعات النشاطات اليت تش ،الشروط الضرورية لتحقيق اقتصاد اشرتاكي

  :2بعض الضمانات للمستثمرين األجانب متثلت يف 1963االستثمارات لسنة 

  ؛)3املادة(حرية االستثمار لألشخاص املعنويني والطبيعيني األجانب  .1

  ؛حرية التنقل واإلقامة بالنسبة ملستخدمي ومسريي املؤسسات املنشأة عن طريق اتفاقية .2

  ؛)5املادة(املساواة أمام القانون، ال سيما املساواة اجلبائية  .3

أصبحت األرباح املرتاكمة يف مستوى رؤوس األموال املستوردة  إذاضمان ضد نزع امللكية، حيث ال يكون نزع امللكية ممكنا  .4

  .تعويض عادل إىلكما يؤدي نزع امللكية   ،واملستثمرة

من األرباح الصافية والتحويل احلر لألموال % 50(ذلك اشتمل هذا القانون على امتيازات خاصة بتحويل األموال لإضافة   

باملقابل جيب على املؤسسات املعتمدة أن  ،التدعيم االقتصادي لإلنتاج ،)1الفقرة 9املادة (مركية ، احلماية اجل31املادة ) املتنازل عليها

  :3إال أن هذا القانون مل يطبق واقعيا وذلك لالعتبارات التالية، )12املادة (واإلطارات اجلزائرية تضمن التكوين املهين، ترقية العمال 

حقيقي هليكل االقتصاد الوطين والذي كان مبين على خملفات  إطارمن خالل غياب األوضاع االقتصادية والسياسية املتأزمة  .1

  .االستعمار

األولوية للقطاع العام واملعارضة الشديدة ملشاركة القطاع اخلاص بالرغم  بإعطاءاملناخ العام الذي كان يتسم بتطبيق مبادئ تنادي  .2

 1963أبدت نيتها بعدم تطبيق قانون و  هذه الفرتة قامت بعدة تأميمات كما أن الدولة اجلزائرية يفح هذا القانون بذلك،  من مسا 

  .حيث مل تبادر بدراسة امللفات املودعة لديها

  1966قانون االستثمار الصادر سنة : ثانيا

مكانه وأشكاله  ،ديةالتنمية االقتصا إطارقد باء بالفشل، تبنت اجلزائر قانونا جديدا ينظم دور رأس املال يف  1963بعد أن تبني أن قانون  

  :4املتعلق باالستثمارات املبادئ التالية 1966ولقد وضع قانون . وذلك تطبيقا لتعليمات جملس الثورة ،والضمانات اخلاصة به

                                                 
1Rachid Tlemçaani, Etat Bazar et Globalisation , L’aventure de Linflitah en Algerie, lesédition el Hikma, Alger, p 37. 

  .6، ص 1999ديوان املطبوعات اجلامعية، : ، اجلزائرقانون االستثمارات في الجزائرعليوشقربوع كمال، 2
  .308: ، ص2014/2015، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص نقود ومتويل، جامعة بسكرة"ار األجنبي كآلية لتفعيل تنافسية االقتصاد الجزائريتحسين مناخ االستثم"قريد عمر، 3
  .140: ، ص2004تخطيط، جامعة اجلزائر أطروحة دكتوراه غري منشورة،ختصص ال" أساسيات االستثمار في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة"،بابا عبد القادر4
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  :االستثمارات الخاصة ال تنجز بحرية في الجزائر1

مبعىن هناك احتكار الدولة هلذه . ت التابعة هلاالدولة واهليئا إىللقد حدد هذا القانون أن االستثمار يف القطاعات احليوية يرجع   

ويف هذا .ال يتم ذلك بكل حريةأاالستثمار يف القطاعات األخرى، على  األجنيب،وميكن للرأمسال اخلاص الوطين أو . القطاعات احليوية

اد مسبق من قبل السلطات فاملستثمر اخلاص الذي يريد أن يستثمر يف الصناعة أو السياحة البد عليه أن حيصل على اعتمالصدد،

  .اإلدارية

  :منح امتيازات وضمانات لالستثمار 2

  :حمدد يف هذا القانون هي ثالثة اعتماداتوهناك  ،عتماداتاإل، وهذه االمتيازات تتمثل يف منح األجنيبتتعلق االمتيازات باالستثمار   

 اصة باملؤسسات الصغرية؛اخلاالعتمادات احملددة من طرف الوايل  - 

 وهي خاصة باملؤسسات املتوسطة؛. اتمادات املمنوحة من طرف أمانة اللجنة الوطنية لالستثمار االعت - 

 .االعتمادات املمنوحة من قبل وزير املالية والوزير التقين املعين بالقطاع - 

املساواة اجلبائية  القانون، والسيما أماماملساواة : فانه حيتوي على ضمانات وامتيازات منها ،أما فيما يتعلق بقرار االعتماد  

االمتيازات املالية  أما، للتأميماملشرع اجلزائري مل ينص على حتويل األجور اخلاصة بالعمال األجانب ومل حيدد مهلة و  .الضمان ضد التأميمو 

رحلة، تطبق فقط ونظرا لصعوبة تطبيق قانون االستثمارات على املستثمرين األجانب يف هذه امل ،1)14املادة (فكانت يف احلقيقة جبائية 

  .على االستثمارات اخلاصة اجلزائرية

التأميم، والن الفصل يف النزاعات   إمكانيةكانا ينصان على   أل�ما األجانبمل جيلبا املستثمرين  1966و 1963 القانونني إن  

بالشركات املختلطة خالل الفرتة  كما أن ما مت حتقيقه من استثمار أجنيب تعلق فقط. كان خيضع للمحاكم اجلزائرية والقانون اجلزائري

الذي مل يتحقق نتيجة لكون الشركاء  (le savoir faire)وذلك من أجل حتويل التكنولوجيا وخاصة اخلربات املعرفية  1966-1982

شركاء حلصص ال إرجاعسياسة  إدخال إىلالوطنية واالحتفاظ باملعرفة التكنولوجية مما أدى  اإلطاراتاألجانب طبقوا سياسة �ميش 

2األجانب منذ 
1980.  

  لفترة الثمانيناتقانون االستثمارات : ثالثا

املتعلق باالستثمارات االقتصادية  1982أوت  21املؤرخ يف  11-82 جاء القانون رقم 1966و 1963نظرا لفشل قانوين   

تطوير أنشطة القطاع اخلاص الوطين فيها  اليت ميكن  كما أوضح هذا القانون امليادين،%49اخلاصة والذي مسح للشريك األجنيب بامتالك 

  :3كما يلي

  ت الصغرية، وماكينات صنع األدوات؛نشاطات خدمات التوزيع الصناعي، وصيانة التجهيزا -

  ة؛وحتويل املواد األولية الزراعي القطاع العام، وخاصة املنتجات املوجهة الستهالك العائالت، إلنتاجاملكملة  الصناعات الصغرية واملتوسطة -

  .العمومية والسياحة والفندقة والنقل الربي للبضائع واملسافرين واألشغالميادين الصيد البحري، والبناء  -

  :هي 11- 82أما املزايا والتسهيالت االستثمار اخلاص اليت جاء �ا قانون 

  :المزايا الجبائية لالستثمارات في المناطق المحرومة-1

  ت اعتبارا من البدء يف االستغالل؛سنوا 5الصناعية والتجارية، خالل فرتة ال تتجاوز  احاألربكامل من الضريبة على   إعفاء -

                                                 
  .179: سعيدي حيىي، مرجع سابق ص1
  .179: سعيدي حيىي، مرجع سابق، ص2
  .142-141: بابا عبد القادر، مرجع سابق ص ص3
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  سنوات؛ 10عقارية لفرتة ال تتجاوز كامل من الضريبة ال  إعفاء -

  مواد التجهيز الالزمة لالستثمار؛ القتناء ،(TUGP)اإلنتاجعلى  اإلمجايلمن الرسم الوحيد  إعفاء -

ت اعتبارا من البدء يف ملدة مخس سنوا (VF)من الدفع اجلزايف  وإعفاءلى النشاط الصناعي والتجاري، كامل من الرسم ع  إعفاء -

  االستغالل؛

  .قد أعطى امتيازات أخرى جبائية، لالستثمارات املنتجة للموارد ولالستثمارات األخرى 11- 82كما أن قانون رقم  -

دمي القروض طويلة ومتوسطة املدى للمستثمرين، شرط أن تتجاوز هذه القروض املصرفية تتجلى هذه املزايا املالية يف تق :المزايا المالية-2

كان املشروع   إذا،أكثر  جبائيةو  وميكن تقدمي مزايا مالية ما عدا ا�اهدين وذوي احلقوق،  ،من مبلغ االستثمار املرخص به %30نسبة 

  .يتعلق بتصدير املنتوجات

هي التسهيالت املقدمة للمستثمرين اخلواص، وخاصة فيما يتعلق بشراء األراضي يف  11-82ن من بني تسهيالت قانو  :التسهيالت-3

مليون دينار للمؤسسة  12أما احلدود القصوى ملبلغ االستثمار هي  ،وكان التموين مبواد التجهيز واملواد األولية وقطع الغيار ،املناطق املهيأة

  .مليون دينار ملؤسسة الشركاء 35و ،الفردية

ولكن رغم هذا يبقى هذا القانون دون فعالية وذلك راجع لكون اجلزائر تبنت يف تلك السنة قانونا يتعلق بتأسيس الشركات ذات   

 12يف و . االقتصاد املختلط، وبذلك تكون قد أكدت نيتها على رفض االستثمار املباشر وفضلت االستثمار عن طريق الشركات املختلطة

ظهور املؤسسات العمومية  إىل أدىملتعلق بتوجيه االستثمارات اخلاصة الوطنية والذي ا 25-88قانون رقم ال إصدارمت  1988جويلية 

  .1لكن هذا القانون جاء يف ظروف معارضة واضطرابات سياسية عرقلت تنشيط االستثمار .االقتصادية

  :كما يلي  1986سنة  ىلإ 1983ويف هذه املرحلة ميكن عرض املشاريع االستثمارية املصادق عليها من سنة 

  )1986-1983(المشروعات االستثمارية المصادق عليها : 05الجدول رقم 

  عدد المشاريع  القطاع
حجم االستثمارات بماليين الدينارات 

  )دج(

  968،6  425  النسيج -

  1.089  361  املطاط، البالستيك، الكيمياء -

  1.249،6  345  مواد البناء -

  954،4  334  الصناعات الغذائية -

  1.291،3  298  احلديد والصلب والكهرباء -

  1.664،3  279  الفنادق والسياحة -

  640،8  201  املناجم واحملاجر -

  594  175  البناء واألشغال العمومية -

  196  145  اخلدمات -

  490،7  142  اخلشب، الفلني، الورق -

  181،9  52  اجللود واألحذية -

  75،3  35  النقل -

                                                 
  .180سعيدي حيي، مرجع سابق، ص  1
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  115،6  34  أخرىصناعات  -

  9.311،5  2835  المجموع

  .143، ص 2004غري منشورة، جامعة اجلزائر  هأطروحة دكتورا" أساسيات االستثمار في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة"بابا عبد القادر، :المصدر

مليون دينار دج  1.664،3والسياحة مببلغ  وما يالحظ من هذا اجلدول أن أكرب حجم لالستثمارات أعطى لقطاع الفنادق  

  .%0،81 مليون دينار دج بنسبة 75،3، وأقل حجم استثمارات، منح لقطاع النقل مببلغ %15،8بنسبة 

  المتعلق بالنقد والقرض 90/10نون قا: رابعا

وصدر خبصوص هذا املوضوع  ،قامت اجلزائر بإحداث إصالحات اقتصادية بغية حتديد عالقة جديدة حلركة رأس املال مع اخلارج  

الذي خول لبنك اجلزائر مسؤولية مراقبة البنوك التجارية يف توزيع و . 1القرضبالنقد و  يتعلق 1990أفريل  14املؤرخ يف  10-90قانون رقم 

كذا و للشركات املختلطة بة كام املتعلقة بنسبة امللكية بالنسإلغاء األحو الرتخيص لالستثمارات األجنبية و القروض، إضافة إىل حماربة التضخم 

ضمانات ضد إجراء و حرية حتويل رؤوس األموال بعد تأشرية بنك اجلزائر و اخلاص مع حرية االستثمار و إلغاء التمييز بني القطاعني العام 

  .2املصادرة

املصريف  امهيكلة النظ وإعادة، األموالتنظيم قواعد اقتصاد السوق، وتنظم سوق الصرف، وحركة رؤوس  وهدف هذا القانون ه  

 ،وينص مضمون هذا القانونؤسسات وحتديد مهام البنك املركزي، تنظيم البنوك التجارية، ودورها يف متويل استثمارات امل وإعادةباجلزائر، 

ي يعترب غري مقيم كل شخص طبيع" :10-90من القانون  181حيث تنص املادة  ،باالستثمار املباشر يف اجلزائر" لغري املقيمني"بالسماح 

  ".أو معنوي، يكون املركز الرئيسي لنشاطه االقتصادي خارج القطر اجلزائري

 يعترب مقيما كل شخص طبيعي أو معنوي يكون املركز الرئيسي لنشاطه االقتصادي يف" :من نفس القانون 182وجاء يف املادة   

  :نذكر منها وقد كرس هذا القانون جمموعة من املبادئ األساسية يف جمال االستثمار، "اجلزائر

 األجنيباالستثمار  أمامالعراقيل  وإزالةتشجيع االستثمار األجنيب، وكذا القطاع اخلاص، وعدم التفرقة بينه وبني القطاع العام،  .1

  خصوصا؛

  ر؛بنك اجلزائ إىليوما من تقدمي الطلب  60أي انه يتم ذلك بعد ،بعد تأشرية بنك اجلزائر يف مدة شهرين ،األموالحرية حتويل رؤوس  .2

مل  حتديد الضمانات الواردة يف االتفاقيات الدولية، التيوقعت عليها اجلزائر، وجتدر املالحظة أنه يف التاريخ الذي صدر فيه هذا القانون، .3

  ؛3توقع ومل تصادق ومل تنظم اجلزائر أية اتفاقية متعلقة باالستثمارات

جملس النقد والقرض، ويبث يف امللف خالل شهرين،  إىلقدمي الطلب وذلك بت باملطابقة،الرأي  إىل، خيضع أن عملية قبول االستثمار .4

  .يعترب طلبه مرفوضا ،مل يبلغ املستثمر بقرار جملس النقد والقرض خالل شهرين وإذا

مل ينص على االمتيازات املمنوحة للمستثمرين، رغم أنه نص على الضمانات املتعلقة بتحويل رؤوس  10-90لكن القانون   

املتعلقني بالشركات االقتصادية  13- 86و 13-82: جند أن االمتيازات املطبقة هي السارية املفعول املدرجة يف القانوننيإذ . األموال

  . وضوع والقوانني املخالفة لهكل القوانني الصادرة يف نفس امل  ألغىالذي  1993إىل أن جاء قانون االستثمار لعام  ،املختلطة

  1993قانون االستثمار لسنة : خامسا

                                                 
  .174- 173ص.دار دحلب."األزمة السياسيةالجزائر بين األزمة االقتصادية و ". حممد بلقاسم حسن �لول  1
  .129: ص. جامعة احلسيبة بن بوعلي الشلف.)2005:ماي العدد الثاين(اجملة اقتصاديات مشال إفريقي، "واقع و آفاق سياسة االستثمار في الجزائر"، منصوري زين 2
  .13: عليوشقربوع كمال، مرجع سابق، ص3
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املتعلق بتشجيع وترقية االستثمار يف اجلزائر،  1993أكتوبر  5املؤرخ يف  12- 93يتمثل هذا القانون يف املرسوم التشريعي رقم   

ومل يعد وفقا له هناك أي متييز بني االستثمار  ،االستعداد لالندماج يف االقتصاد العامليو الذي جاء يف سياق التوجه حنو اقتصاد السوق و 

كما أعطيت حرية إجناز هذه االستثمارات إىل املستثمر الذي يتوىل التصريح   ،املستثمر غري املقيمو ال بني املستثمر املقيم و عام الو اخلاص 

ضمان ثبات النظام اجلبائي الذي حيمي املستثمر من كل التعديالت اليت تؤدي إىل املساس باالمتيازات اليت مت احلصول  إىل باإلضافة.�ا

دعم و وتدخل الدولة ال يتم إال �دف تقدمي االمتيازات اليت طلبها املستثمر وذلك عن طريق وكالة ترقية .ر هذا القانونعليها يف إطا

1(APSI)متابعة االستثمارات و 
L’agence de promotion، de soutient et des investissements  

 12ؤرخ يف م 319-94يتضمن صالحيات  94حسب ما جاء يف مرسوم تنفيذي رقم  17/10/1993 واليت تأسست يوم  

فات اخلاصة املل وبإعداد،التعريف مبناخ االستثمار يف البالدو إذ يتميز أسلوب عملها بالتحرك الدائم للرتويج ،ه1415مجادى األوىل 

فهي املرجع األساسي  2ةتسليم الوثائق املطلوبو  اإلجراءاتعرضها على املستثمرين ومسامهة الشباك املوحد لتسهيل بالفرص االستثمارية و 

 واإلداراتالذي يضم كل اهليئات واملؤسسات  لكل ما يتعلق باالستثمارات احمللية واألجنبية يف اجلزائر ال سيما بعد إنشاء الشباك املوحد

لدى  األمثلطب لضمان أحسن التسهيالت يف عمليات االستثمار وليكون املخا الشباكهذا  إنشاءمت، وقداملعنيني باالستثمار يف اجلزائر

  :3السلطات العمومية املعنية، كما تتم على مستوى هذا الشباك العمليات التالية ماملستثمرين أما

  مجع املعلومات؛ - 

  دفع وتسجيل االستثمار؛ - 

  منح االمتياز للمشاريع؛ دفع وتسجيل طلب - 

  .بقرار منح االمتيازات اإلشعارنيل  - 

  ل مشروع االستثمار؛واستغال إلجنازالضرورية  اإلداريةمجع الوثائق  - 

  .االستشارة والتوجيه واملساعدة يف كل جوانب املشروع - 

  :4كما �دف وكالة ترقية ودعم ومتابعة االستثمار إىل

  يف إطار املشاريع االستثمارية؛مساعدة املستثمرين و تدعيم  - 

  ؛تنفيذ كل التدابري التنظيميةو تضمن ترقية االستثمارات  - 

  ن بااللتزامات املتعاقد عليها؛مريتضمن متابعة احرتام املستث - 

  ؛علومات املتعلقة بغرض االستثمارتضع حتت تصرف املستثمرين كل امل - 

  ؛تساعد املستثمرين على االستفادة من اإلجراءات - 

  إحصائه؛و جتري تقييم مشاريع االستثمار  - 

  ؛نشر القرارات املتعلقة باالستثمارات اليت استفادت من امتيازات - 

  ؛املناطق احلرةتنسيق بني الوكالء يف  - 

  ؛أيام دراسية يرتبط حمتواها �دفهو ، ملتقيات تنظيم ندوات - 

  ؛ل كل الدراسات يف جمال االستثمارتشغي - 

                                                 
  .7: مرجع سابق ص. زعباط عبد احلميد1
  .79:مرجع سابق، ص.زغيبشهرزاد2
  .181: سعيدي حيىي، مرجع سابق، ص 3
  .79: زغيب شهرزاد، مرجع سابق، ص4
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بنك  :هذا بقيامها مبا يليو متابعة وإجناز املشاريع و تشغيل أجهزة تنسيقية يف تقييم و أجهزة الشباك الوحيد و االعتماد على خربات  - 

  .1أجانبو خرباء اختصاصيني حمليني  ،العامليو الوطين  مقنوات اإلعال ،ار يف البالداملعلومات حول إمكانات االستثم

إمكانية اللجوء إىل التحكيم الدويل يف و األرباح و على ضمان حتويل رأس املال  12- 93كما أكد قانون ترقية االستثمار رقم     

نتمي إليه ذا القانون بعدة امتيازات ختتلف تبعا للنظام الذي تقد خصت االستثمارات وفقا هلو املتعاقدة، حالة نشوب خالف بني األطراف 

  .نظام املناطق اخلاصة، نظام املناطق احلرة، نظام اجلنوب الكبري ،النظام العام:استثماريةأنظمة  قد مت التمييز بنيو 

  :النظام العام-1

وعند  ،عند مرحلة اجناز االستثمار: قسمني إىلرين ميكن تقييم امتيازات االستثمار املتعلقة بالنظام العام، املمنوحة للمستثم  

  :2مرحلة االستغالل

عند مرحلة االجناز، يف مدة ال تتجاوز  ضريبيةالنظام العام من امتيازات  إطارتستفيد االستثمارات يف : عند مرحلة انجاز االستثمار 1.1

  :سنوات وهي كما يلي 3

  االستثمار؛ إطاربة لكل املشرتيات العقارية املنجزة يف من ضريبة نقل امللكية مبقابل، بالنس اإلعفاء -

  املال؛ رأسختص العقود التأسيسية والزيادات يف  ‰5تطبيق رسم ثابت يف جمال التسجيل، بنسبة منخفضة تقدر بـ  -

  ؛من تاريخ احلصول عليها ابتداءاالستثمار من الرسم العقاري  إطارامللكيات العقارية، اليت تدخل يف  إعفاء -

نت مستوردة على السلع واخلدمات، اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار سواء أكا  (TVA)من الرسم على القيمة املضافة  اإلعفاء -

  أو حملية؛

  .يف جمال الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار %3تطبيق نسبة منخفضة، تقدر بـ  -

  :بناء على قرار الوكالة، ميكن أن يستفيد االستثمار ابتداء من تاريخ استغالله من االمتيازات التالية: لة االستغاللعند مرح 2.1

والرسم على  ،(VF)والدفع اجلزايف  (IBS)سنوات من الضريبة على أرباح الشركات  5سنتان وأقصاها  أدناهاطيلة فرتة  اإلعفاء -

  ؛%2ونسبته  (TAP)على النشاط املهين حاليا  الرسم(النشاط الصناعي والتجاري 

  ؛اإلعفاءبعد انقضاء فرتة  %15اليت يعاد استثمارها، واملقدرة بـ  األرباحتطبيق نسبة منخفضة على  -

ر حسب ، يف حالة التصدي(TAP)والرسم على النشاط املهين  (VF)الدفع اجلزايف و (IBS)الشركات  أرباحمن الضريبة على  اإلعفاء -

  أعمال الصادرات احملقق؛رقم 

من احلقوق  إعفاءمارك واملوجهة لتمويل املنتوجات املعدة للتصدير من احمللية للسلع، املودعة لدى اجل تستفيد املشرتيات، من السوق -

  .3والرسوم

اطق التوسع االقتصادي، تستفيد االستثمارات اليت تنجز يف املناطق اخلاصة، واملصنفة حسب املناطق للرتقية ومن:المناطق الخاصة 3.1

  .اليت تساهم يف التنمية اجلهوية من امتيازات ضريبية

                                                 
جامعة سكيكدة .حالة البلدان العربية و اجلزائر البحث عن سبل تنشيط و ترقية االستثمارات يف االقتصاديات االنتقالية:امللتقى الدويل حول.معوقات االستثمار في الجزائر. بلعوج بولعيد1

  .3،4: ص..10/12/2003-9اجلزائر
  .147،148بابا عبد القادر، مرجع سابق، ص ص 2
  .64املتعلق برتقية االستثمار، اجلريدة الرمسية، العدد  1993أكتوبر  5املؤرخ يف  12-93، املرسوم التشريعي رقم 19املادة  3
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املناطق احملرومة والفقرية واملعزولة، وحتاول الدولة القضاء على Les zones à promouvoirويقصد باملناطق املطلوب ترقيتها   

لديات اليت تعرف تأخرا هاما بالنسبة للمستوى الوطين أو املستوى بالب"وتعرف املناطق املطلوب ترقيتها . التأخر االجتماعي يف هذه املناطق

  .الوالئي يف إشباع احلاجيات االجتماعية يف مستوى التجهيز ويف مستوى املداخيل

املناطق وقد مشلت جمموعة هامة من البلديات يف اهلضاب العليا والسهوب واجلنوب، وجمموعة البلديات احلدودية، وبعض   

 Zones d’expansions(أما مناطق التوسع االقتصادي سكان تعرف حجما كبريا من البطالة، طق آهلة بالاجلبلية، ومنا

économiques):اقتصادية، اليت تنطوي على خصائص مشرتكة من التجانس االقتصادي  تتكون من الفضاءات اجليو فإ�ا

، السلع واخلدمات إنتاجمشاريع  إقامةياكل القاعدية الكفيلة بتسهيل واليت تزخر بطاقات من املوارد الطبيعية والبشرية، واهل. واالجتماعي

بعض املناطق اليت حتتوي على عناصر ذات حيوية اقتصادية على  إبراز إىلتصادي، هو التوصل هلدف من تكوين مناطق التوسع االقوا

  .املدى املتوسط والقصري

من امتيازات جبائية حسب ) واجب ترقيتها ومناطق التوسع االقتصادياملناطق ال(تثمرون يف املناطق اخلاصة يستفيد املس إذا  

  .واملرحلة الثانية هي مرحلة استغالل االستثمارات ،املرحلة األوىل هي مرحلة اجناز االستثمارات: مرحلتني

النظام هي نفس االمتيازات أثناء مرحلة اجناز االستثمار، يف هذا  ،إن منح االمتيازات الضريبية :في مرحلة انجاز االستثمارات 4.1

  .12-93من القانون رقم  17املمنوحة لالستثمار يف إطار النظام العام أثناء مرحلة اجناز االستثمار املوضحة يف املادة 

يف مدة ال  ،تستفيد االستثمارات املنجزة يف املناطق اخلاصة، املصنعة حسب املناطق املطلوب ترقيتها ومناطق التوسع االقتصادي  

من  (APSI(وتستفيد هذه االستثمارات، ابتداء من تاريخ الشروع يف االستغالل بناء على قرار الوكالة . سنوات 3كن أن تتجاوز مي

  :االمتيازات التالية

 10وسنوات  5طيلة فرتة ترتاوح بني  (TAP)والدفع اجلزايف والرسم على النشاط املهين  ،من الضريبة على أرباح الشركات اإلعفاء -

  وات من النشاط الفعلي؛سن

 10و 5االستثمار من الرسم العقاري ابتداءا من تاريخ احلصول عليها طيلة فرتة بني  إطارامللكيات العقارية، اليت تدخل يف  إعفاء -

  سنوات؛

  ا؛د فرتة نشاط املنصوص عليها سابقمن النسبة املخفضة لألرباح، اليت يعاد استثمارها يف منطقة خاصة بع% 50ختفيض  -

يف حالة التصدير حسب رقم أعمال  (TAP)من الضريبة على أرباح الشركات، والدفع اجلزايف والرسم على النشاط املهين  اإلعفاء -

  ؛)سنوات 10و 5بني (املؤقت احملدد سابقا  اإلعفاءالصادرات، بعد فرتة 

عن أراض تابعة لألمالك الوطنية، لصاحل االستثمارات اليت  الدينار الرمزي تنازالت إىلقد تصل  ،ميكن الدولة أن متنح بشروط امتيازية -

  .تنجز يف املناطق اخلاصة

  :المناطق الحرة 5.1

تقع يف مساحات مضبوطة  ،خدمات أو أنشطة جتاريةو على أساس أ�ا منطقة متارس فيها أنشطة صناعية ":تعرف املنطقة احلرة  

يكون االستثمار يف املناطق احلرة من . امالت التجارية فيها بعمالت قابلة للتحويلحدودها وفق إجراءات مجركية مبسطة كما مت فيها املع

  .1"خالل تقدمي حصص من رأس املال بعملة قابلة للتحويل احلر

أنه ميكن القيام باستثمارات تنجز انطالقا من تقدمي حصص من رأس "، 12-93من املرسوم التشريعي ) 25(وقد نصت املادة   

قانونا من استريادها يف مناطق من الرتاب الوطين  يتأكدرمسيا من البنك املركزي اجلزائري، الذي  ابلة للتحويل احلر، ومسعرةعملة قب ،املال

                                                 
  .33بوع كمال، مرجع سابق، ص  وشقر علي1
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واهلدف مجركية،  إجراءاتالتصدير وفق  إعادةتسمى مناطق حرة، حيث تتم عملية االسترياد أو التصدير أو التخزين أو التحويل أو 

ترقية الصادرات من املنتوجات املصنعة واحلصول على العملة الصعبة، وخلق مناصب الشغل ونقل  هو ،ق احلرةاملناط إنشاءالرئيسي من 

  .اجلزائر إليهوهذا ما تصبو . وبالتايل املسامهة يف النمو االقتصادي. التكنولوجيا

  :وتتميز املناطق احلرة حسب املشرع اجلزائري باخلصائص التالية

  مجركية مبسطة؛ إجراءاتالتصدير وفق  إعادة أوترياد والتصدير أو التخزين أو التحويل، تتم فيها عمليات االس -

  ؛تتم املعامالت التجارية يف هذه املناطق، بعمالت قابلة للتحويل مسعرة من البنك املركزي اجلزائري -

موقعها اجلغرايف وحدودها ومساحتها، وعن االقتضاء  حتدث املنطقة احلرة مبرسوم تنفيذي بناء على اقرتاح الوزير املكلف باملالية، وحيدد -

  دد األنشطة اليت يسمح مبمارستها؛حي

  ز وخيضع لقواعد التجارة اخلارجية؛يتم استغالل املنطقة احلرة عن طريق امتيا -

  :كما ختتص االستثمارات يف املناطق احلرة بعدة امتيازات نذكرها يف النقاط التايل

اجلمركي، باستثناء احلقوق والرسوم املتعلقة و ئب والرسوم واالقتطاعات ذات الطابع اجلبائي وشبه اجلبائي من مجيع الضرا اإلعفاء -

  لنظام القانوين للضمان االجتماعي؛بالسيارات السياحية غري املرتبطة باستغالل املشروع، واملسامهات واالشرتاكات يف ا

  ارس يف املناطق احلرة من الضرائب؛ت اقتصادية متتعفى عائدات رأس املال املوزعة الناجتة عن نشاطا -

  ؛أجورهممن مبلغ  %20بنسبة  (IRG)اإلمجايلخيضع العمال األجانب لنظام الضريبة على الدخل  -

اليت هي الزمة الستغالله بكل حرية وتتم تسوية هذه العمليات وفق تنظيم  أو،تستورد السلع واخلدمات اليت تدخل يف اجناز االستثمار -

  ؛)12-93من املرسوم التشريعي رقم  31املادة (لصرف اخلاص باملناطق احلرة ا

  اخلاص يف اجلزائر؛ إنتاجهميقوموا ببيع حصة من  أنيرخص للمستثمرين يف املناطق احلرة  -

  .مسبقة بدون شكليات األجانب يوظفوا العمال واملواطنني واملؤطرين أنميكن للمستثمرين الذين يعملون يف ملناطق احلرة  -

: للواليات التالية اإلداريةاملشكلة من املناطق  اإلقليميةاملساحة  ،اجلنوب أقصىمناطق تتمثل  :مناطق أقصى الجنوب 6.1

متنح هلا حلة االجناز ويف مرحلة االستغالل تستفيد االستثمارات املنجزة يف هذه املناطق بامتيازات يف مر ،ليزيراست،إندرار،متأ،تندوف

  :لتاليةاالمتيازات ا

  االستثمار؛ إطارمن ضريبة امللكية مبقابل، بالنسبة لكل املشرتيات العقارية املنجزة يف  اإلعفاء -

  ، والزيادات يف رأس املال؛التأسيسيةبت على العقود فيما خيص احلق الثا ‰ 5ض يقدر بـ فتطبيق معدل منخ -

اليت توظف مباشرة يف اجناز االستثمار، سواء كانت مستوردة أو حمصل  من الرسم على القيمة املضافة على السلع واخلدمات، اإلعفاء -

  ؛(TVA)عمليات خاضعة للرسم على القيمة املضافة  إلجنازكانت هذه السلع واخلدمات موجهة   إذاعليها من السوق احمللية، 

  .ل مباشرة يف اجناز االستثماريف جمال الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة اليت تدخ %5 تطبيق معدل منخفض يقدر بـ -

  :في مرحلة استغالل االستثمار7.1 

  ؛TAPوالرسم على النشاط املهين VFوالدفع اجلزايف  IBSسنوات من الضريبة على أرباح الشركات  10ملدة  إعفاء -

  سنوات؛ 10صول عليها ملدة اريخ احلمن الرسم العقاري ابتداءا من ت ،االستثمار إطارية، اليت تدخل يف امللكيات العقار  إعفاء -

الشركات والدفع اجلزايف والرسم على النشاط املهين والرسم على القيمة املضافة  أرباحسنوات من الضريبة على  10بعد مدة  اإلعفاء -

  رقم األعمال احملقق من الصادرات؛ على
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انه كان من الضروري  الإ أجنبية أورات سواء كانت وكنية االستثما إىل 12-93على الرغم من االمتيازات اليت منحها قانون االستثمار     

  .ت على املستوى الداخلي والدويلاتتوجيها بضمان

  :الضمانات الممنوحة لالستثمارات على المستوى الداخلي2 .

  :يف احلماية القانونية واحلماية القضائية ،تتجلى الضمانات الداخلية املمنوحة لالستثمارات

  :تتمثل احلماية القانونية يف املبادئ التالية: ونيةالحماية القان  1.2

من  ،الطبيعيون واملعنويون اجلزائريون األشخاصحيظى األشخاص الطبيعيون واملعنويون األجانب، بنفس املعاملة اليت حيظى �ا   

 ).12-93من املرسوم التشريعي  38املادة (حيث احلقوق وااللتزامات املتعلقة باالستثمار 

. )12-93(هذا املرسوم التشريعي  إطاراليت قد تطرأ يف املستقبل على االستثمارات املنجزة يف  اإللغاءاتاملراجعات، أو  ال تطبق  

جتميد القانون اجلزائري  إىلوهذا ما يؤدي . ر حممي من التغريات اليت تطرأ يف التشريع اجلزائري يف املستقبلموحسب هذه املادة أن املستث

  .األجانبوهذا يعترب تقييد للتشريع اجلزائري ومن اجل أن يطمئن املستثمرون . اراتاملتعلق باالستثم

ميكن أن تكون االستثمارات، اليت تستفيد من االمتيازات املنصوص عليها يف هذا املرسوم التشريعي، موضوع حتويالت أو   

واليت مسحت مبنح االمتيازات . اليت تعهد �ا املستثمر األصلي ويلتزم مستأنف االستثمار أمام الوكالة بالوفاء جبميع االلتزامات. تنازالت

  .هذه االمتيازات ألغيت وإال

وجدت  إذ. التحكيم الدويل إىلالضمان القضائي لالستثمارات ميثل يف قضاء الدولة اجلزائرية أو اللجوء  إن: القضائيالضمان 2.2

  .زائرية مع دولة املستثمراتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف، أبرمتها الدولة اجل

نزاع يطرأ بني املستثمر األجنيب والدولة اجلزائرية، إما  أيض ر يع: 12-93من املرسوم التشريعي ) 41(وهذا ما نصت عليه املادة   

متعددة  أوة، إذا كانت هناك اتفاقية ثنائي إالاختذته الدولة اجلزائرية ضده، على احملاكم املختصة  إلجراءنتيجة  وإمابفعل املستثمر 

أو يسمح لألطراف باالتفاق على  ،أو اتفاق خاص ينص على شرط حتكيم. تتعلق بالصلح والتحكم. الدولة اجلزائرية أبرمتها ،األطراف

  .حتكيم خاص إىلالصلح باللجوء  إجراء

  :الضمانات الممنوحة على المستوى الدولي3.

االتفاقية اخلاصة بتسوية املنازعات  إىلستوى الدويل، هي انضمام اجلزائر املمنوحة للمستثمرين، على امل األساسيةمن الضمانات   

  .الوكالة الدولية لضمان االستثمارات إحداثعايا الدول األخرى، واملوافقة على االتفاقية املتضمنة ستثمارات بني الدول ور املتعلقة باال

  :(ICSID)ر المركز الدولي لتسوية منازعات االستثما إلىانضمام الجزائر  1.3

أنشأت االتفاقية اخلاصة بتسوية منازعات االستثمار بني . األجانبمن أجل حل منازعات االستثمار، بني الدول واملستثمرين   

املركز (، مركزا دوليا لتسوية منازعات االستثمار هو 1965أوت  25املربمة بواشنطن يف . الدول، وبني مواطين الدول املتعاقدة األخرى

  ).عات االستثمارناز سوية مالدويل لت

أو  األفرادت اليت تنشب بني الدول املتعاقدة واملستثمرين األجانب من اعركز هيئة متخصصة يف تسوية املناز ويعترب هذا امل  

حمكمة املركز  إىلومن الشروط األساسية لصحة تقدمي النزاع حكيم وفقا ملا تقضي به االتفاقية، الت بإدارةويقوم هذا املركز  ،الشركات اخلاصة

وهلذا املركز أمهية قصوى، من حيث أنه ميكن ، )فة لالستثمار واملستثمر األجنيبالدولة املضي(جيب تقدمي التصريح الكتايب لكال الطرفني 
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يعترب يف حد  هذا املركز إىلوبالتايل فان انضمام اجلزائر التحكيم،  إجراءاتلألفراد الوقوف على قدم املساواة مع الدول ذات السيادة يف 

  .حىت يكونوا مطمئنني لرؤوس أمواهلم املستثمرة، داخل الوطن اجلزائري ،ذاته ضمان للمستثمرين األجانب

  :الوكالة الدولية لضمان االستثمار إنشاءالمصادقة على اتفاقية  2.3

 لإلنشاء، حتت رعاية البنك الدويل بسيول 1985أكتوبر  11الوكالة الدولية لضمان االستثمار، يف تاريخ  إنشاءلقد متت اتفاقية   

هدف الوكالة هو تشجيع تدفق االستثمار، : من االتفاقية 2جاء يف املادة  والتعمري، واهلدف الذي نشأت من أجله هذه الوكالة حسب ما

والتعمري،  لإلنشاءدويل الدول النامية األعضاء، تكملة ألنشطة البنك ال إىلفيما بني الدول األعضاء، وعلى اخلصوص  اإلنتاجيةلألغراض 

  :                                                 حتقيقا هلذا اهلدف مبا يلي التمويل الدولية ومنظمات التمويل الدولية األخرى، وتقوم الوكالةوشركة 

 االستثمارات يف دولة عضو اليت تعد التأمني ضد خماطر غري التجارية، لصاحل وإعادةضمانات مبا يف ذلك املشاركة يف التأمني،  إصدار -

  األخرى؛ األعضاءمن الدول 

  فيما بينها؛ األعضاءالدول النامية  إىلالقيام بأوجه النشاط املكملة املناسبة، اليت تستهدف تشجيع تدفق االستثمارات  -

  .، كلما كان ذلك ضروريا أو مرغوبا يف خلدمة اهلدف منهاأخرىممارسة أية صالحيات ثانوية  -

يكون قد وفرت . 1995جانفي  21 الوكالة الدولية لضمان االستثمارات يف إحداثقة اجلزائر على االتفاقية املتضمنة دومبصا  

وكذلك بانضمام . للمستثمرين األجانب، ضمان آخر ال يقل أمهية عن الضمانات األخرى يزيد من ثقة واطمئنان املستثمرين األجانب

لضمان  األساسيةتكون قد حققت الشروط . لية املتعددة األطراف والثنائية املتعلقة باالستثمارات اخلارجيةاملعاهدات الدو  إىلاجلزائر 

  .قواعد اقتصاد السوق وحترير االقتصاد الوطين إرساء إىلومهدت الطريق  ،االستثمارات األجنبية

كما يقدم   ،ماليةدمي امتيازات جبائية وحوافز يسمح قانون ترقية االستثمارات بتق ،الضمانات السالفة الذكر إىل باإلضافة  

  .احلكومية وكذا نظام الضمان االجتماعي األراضيل عن إجراءات التناز 

   المتعلق بتطوير االستثمار 2001المؤرخ في أوت 01/03األمر : سادسا

آلية عمله و ار مناخه يتعلق بتطوير االستثم 2001يف أوت  03-01صدر أمر رقم و أدخلت تعديالت على قانون االستثمار   

توسيع القدرات اإلنتاجية أو إعادة هيكلة رأس املال للمؤسسات العمومية  ،هذا بغرض الوصول إىل استحداث جماالت نشاطات جديدةو 

  .ة يف منح االمتيازات أو الرخصةاالستثمارات الدرجو اجلزئية و كما مشل املفهوم اجلديد اخلوصصة الكلية   ،املسامهة فيهو 

يف اجلزائر، فلقد  األجنيبمن أهم القوانني اليت يرتكز عليها االستثمار  93/12املرسوم التشريعي رقم  ألغىهذا األمر الذي ويعترب   

 اإلطاربعض القطاعات اليت كانت حكرا على الدولة، واىل تنظيم  إىلتوسيع جمال االستثمار اخلاص الوطين واألجنيب  إىلأدى هذا األمر 

 أوهذه احلرية تتعلق باألنشطة اليت مل يسبق أن صدرت بشأ�ا قوانني من قبل . حيث مت االعرتاف حبرية االستثمار ،القانوين للخوصصة

هذا التحديد ال يعترب معرقال بل ضروريا لتحديد ). هيئات مالية أو شركات تأمني إنشاء،قطاع احملروقات(تلك اليت تتطلب ترخيص مسبق 

  :2واليت من أمهها 93/12اليت نتجت عن تطبيق املرسوم التشريعي  االختالالت  األمر لتصحيح كما جاء هذا،  1القطاعات املعنية

  .البريوقراطية وتعدد مراكز القرار والنزاع حول الصالحيات اإلجراءاتثقل  -

  .املشروع االستثماري إلقامةاحلصول على الوعاء العقاري  إجراءاتتعقد  -

  .الستثماراتصعوبة االستفادة من صيغ متويل ا -

                                                 
  .181سعيدي حيىي ، مرجع سابق، ص  1
  .315، مرجع سابق، ص خ االستثمار األجنبي كآلية لتفعيل تنافسية االقتصاد الجزائريتحسين منا قريد عمر، 2
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  .ارجلهاز املكلف برتقية االستثممركزية ا -

  :1ومن أهم األسس اليت جاء �ا هذا القانون ما يلي

حيث ينص األمر يف مادته الرابعة على مبدأ حرية االستثمار واليت جاءت متماشية مع ما كان منصوص عليه : مبدأ حرية االستثمار-1

من قانون النقد والقرض واليت نصت على مبدأ حرية القيام  183كما جاءت مكرسة للمادة   93/12 يف املادة الثالثة من املرسوم التشريعي

من  183مل جيعل االستثمار حمصورا يف بعض القطاعات دون األخرى عكس ما نصت عليه املادة  03- 01باالستثمارات، غال أن األمر 

حيث تنصان على أنه ليس للمستثمر احلق يف التدخل يف نشاطات  93/15قانون النقد والقرض واملادة األوىل من املرسوم التشريعي 

  .اقتصادية خمصصة صراحة للدولة وللمؤسسات املتفرعة عنها، فاألمر اجلديد استبعد هذه العبارة ومل ينص عليها صراحة

الستثمارات املنجزة انطالقا تستفيد ا" :على 03- 01من األمر  31حيث تنص املادة : ضمان التحويل الحر لرأس المال وعائداته-2

املال بواسطة العملة صعبة حرة التحويل بسعرها ببنك اجلزائر بانتظام ويتحقق من استريادها قانونا من ضمان حتويل رأس  رأسمن مسامهة 

التصفية حىت وان كان هذا  املال املستثمر والعائدات الناجتة عنه، كما يشمل هذا الضمان املداخيل احلقيقية الصافية الناجتة عن التنازل أو

  ".املبلغ أكرب من رأس املال املستثمر يف البداية

ضمان املساواة يف املعاملة مع املستثمرين  ،من بني املبادئ اليت استفاد منها املستثمرون األجانب: ضمان المساواة والتحكيم الدولي-3

الطبيعيني واملعنويني  األشخاصيعامل " :ر يف فقر�ا األوىل اليت تنص علىاملتعلق بتطوير االستثما 03-01من األمر  14الوطنيني، فاملادة 

  ".األجانب ومبثل ما يعامل به األشخاص الطبيعيني واملعنويني اجلزائريني يف جمال احلقوق والواجبات ذات الصلة باالستثمار

تنص على  03- 01من األمر  17ادة فامل ،ضمان آخر للمستثمرين واملتمثل يف التحكيم الدويل 03- 01كما قدم األمر   

ضده للجهات اختذته الدولة اجلزائرية  إجراءبسبب  أوخيضع كل خالف بني املستثمر األجنيب والدول اجلزائرية يكون بسبب املستثمر "

التحكيم، أو يف حالة  أوة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أبرمتها الدولة اجلزائرية تتعلق باملصاحليف حالة  القضائية املختصة إال

  ".على حتكيم خاص اتفاق بناء إىلوجود اتفاق خاص ينص على بند التسوية أو بند يسمح للطرفني بالتوصل 

  من هذا النوع إجراءأو المصادرة أو إلى أي  التأميم إلىعدم اللجوء -4

تعويضا لوكالة ترقية ودعم  ANDIتطوير االستثماراتوكالة وطنية ل شباك موحد ال مركزي على شكل إنشاءومت من خالل هذا القانون 

عدة واليات من قد فتحت هلا فروع يف و إصدار تراخيص و كل اهليئات ذات العالقة باالستثمار وتشمل   ،APSIومتابعة االستثمارات 

  .، فهي شخصية معنوية هلا استقالهلا املايلتنوي فتح فروع أخرى يف اخلارجو )04جدول رقم(الوطن 

  التوزيع الجغرافي للشباك الوحيد: 06 قمجدول ر 

  الواليات المعنية  مركز الشباك الوحيد

  برج بوعريريج-تيبازة-جباية-البويرة-تيزي وزو-بومرداس-اجلزائر  شارع حممد مربوش حسني داي؛ 27الجزائر

شارع خياط صاحل حي الغواليم القطاع البلدي  ؛11وهران

  احلمري

-سيدي بلعباس-يزانغل-مستغامن-عني تيموشنت-وهران

  تندوف-تيارت –بشار-معسكر

  تبسة- سوق أهراس- الطارف- قاملة-سكيكدة–عنابة   مقرات الوكالة العقارية، �ج بن بولعيد؛ عنابة

  األغواط-متنراست-الوادي-ايليزي-غرداية –ورقلة   شارع شنني قدور؛ورقلة

                                                 
  .316،  315قريد عمر، مرجع سابق، ص ص1
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  تيسمسيلت-عني الدفلى-املدية-البليدة  ساحة أول نوفمرب شارع عياش عبد اهللا؛ البليدة

  أم البواقي-ميلة-خنشلة–املسيلة -جيجل-بسكرة-قسنطينة  علي منجلي املدينة اجلديدة اإلدارياحلي ؛قسنطينة

  أدرار  مقر والية أدرار؛ أدرار

  سطيف  1961أكتوبر  17شارع ؛ سطيف

  تلمسان  إمامة 428ب .�ج الصومام ص؛ تلمسان

املصلحة التقنية (شارع دوادي موسى وبسيف أمحد ؛سعيدة

  )لبلدية سعيدة سابق
  البيض-النعامة –سعيدة 

  باتنة  طريق بسكرة ،اإلدارياحلي  باتنة

  .183سعيدي حيىي، مرجع سابق، ص : المصدر

  والمتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26المؤرخ في  03/11األمر : سابعا

 2003أوت  26املؤرخ يف  03/11 األمرد والقرض حيث مسح املتعلق بالنق 90/10القانون رقم  إلغاءمبوجب هذا األمر مت   

تعلق بدور بنك اجلزائر وجملس النقد والقرض، وكذا عملية مراقبة البنوك واملؤسسات ما يالنظر يف تنظيم وسري القطاع البنكي خاصة  بإعادة

  :1ا خيص تشجيع االستثمار األجنيب ما يليفيم األمرجانب قواعد الصرف وحركة رؤوس األموال، وأهم ما جاء يف هذا  إىلاملالية، 

من  85و 84مبسامهة مع املقيمني حيث نصت كل من املادة  أوبنوك ومؤسسات مالية مملوكة هلم كليا  بإنشاءالسماح لغري املقيمني  -

  .عاملة باملثلأن تفتح فروعا هلا يف اجلزائر شريطة أن تتم امل األجنبيةهذا األمر أنه يسمح للبنوك واملؤسسات املالية 

وكل  األموالرؤوس " من هذا األمر حيث تنص  126حتويل رؤوس األموال طبقا للمادة  وإعادةالسماح بتحويل املداخيل والفوائد  -

 حتويلها وتتمتع بالضمانات املنصوص عليها يف بإعادةيسمح  ،املتصلة بالتمويل األموالوغريها من  واإليراداتاملداخيل والفوائد و النتائج 

  ".االتفاقيات الدولية اليت وقعتها اجلزائر

  2والمتعلق بالمحروقات 2005أفريل سنة  28الصادر في  05/07قانون رقم: ثامنا

جيا لفائدة القطاع من أجل زيادة استقطاب رؤوس األموال والتكنولو حتسني أداء القطاع، وذلك عن طريق مضاعفة  إىلويرمي   

  :القطاع، ومن أهم ما جاء يف هذا القانون ما يلي إصالحمال مسار املنافسة يف سوق احملروقات واستك

ووكالة وطنية ) سلطة ضبط احملروقات(وكالة وطنية ملراقبة النشاطات وضبطها يف جمال احملروقات : وكالتني وطنيتني مستقلتني مها إنشاء -

االستعمال احلر من الغري ملنشآت النقل بواسطة قنوات  ومبدأ لتثمني موارد النفط، حيث تكلف األوىل بالتنظيم املتعلق بتطبيق التعريفات

، السهر على احرتام دفرت الشروط اخلاص وإدار�االتوزيع، التنظيم يف جمال الصحة واألمن الصناعي والبيئة والوقاية من املخاطر الكربى 

عدة على أساس دويل وكذا تطبيق العقوبات والغرامات يف حالة باجناز منشآت النقل بواسطة األنابيب والتخزين وتطبيق املقاييس واملعايري امل

، فيما تكلف الثانية برتقية االستثمارات يف جمال البحث واستغالل احملروقات، تسليم رخص 3خمالفة القوانني املتعلقة بالنشاطات السابقة 

، منح واالستغالل مساحة البحث ومتابعة لواالستغال التنقيب، القيام بعملية طرح املناقصات وتقييم العروض املتعلقة بنشاطات البحث

اخلزينة، واحلرص على دفع املتعامل للرسوم املنصوص عليها يف نص القانون  إىلودفعها  اإلتاوةالعقود ومراقبة تنفيذها، حتديد ومجع  وإبرام

                                                 
ة دكتوراه غري منشورة، ، رسال"- دراسة حالة الجزائر - تحليل أثر السياسات االقتصادية على تنمية االستثمارات األجنبية المباشرة في ظل اإلصالحات االقتصادية"بن مسينة دالل،  1

  .345، ص 2013-2012جامعة بسكرة، 
  .19/06/2005، الصادرة بتاريخ 05واملتعلق باحملروقات، اجلريدة الرمسية، العدد  2005أفريل سنة  28الصادر يف  05/07القانون رقم  2
  .05/07من القانون  13املادة  3
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 أمالكلى الناتج تدفع سنويا، ضريبة عقارية على الرسم على الدخل البرتويل يدفع شهريا، الرسم املساحي يدفع سنويا، ضريبة تكميلية ع(

املخططان على املديني املتوسط وطويل األجل لقطاع  بإعداد، القيام )بعض الرسوم األخرى إىل إضافةاالستغالل،  أمالكأخرى ماعدا 

  .1احملروقات وكذا ترقية تبادل املعلومات اخلاصة بسوق الغاز

حتفيزا بالنسبة الستثمارات أكثر جدوى بالنسبة للدولة ومبقتضى هذا النظام على وجه  أكثرو اعتماد نظام جبائي جديد أبسط  -

كما   ،)اخل...النقل عرب قنوات التكرير والتوزيع النفطي(يف املصب  األنشطةاخلصوص بتدعيم األنشطة لتحفيز العاملني على االستثمار يف 

  .2الصعوبة مناطق وفق درجة أربعةيقتضي بتحديد امليدان املنجمي يف 

  .توضيح األحكام املتعلقة بالغاز الطبيعي بغية ضمان متوين للسوق الوطنية، تطوير الصادرات وصون البيئة واالستعمال العقالين للطاقة -

أقصى السماح للعاملني غري شركة سونطراك باالستثمار يف هذه الفروع، ومن مث رفع قدرات النقل إىل و حترير نقل املنتوجات البرتولية  -

 .حد

تنفيذ سياسة األسعار للمنتوجات البرتولية على مستوى السوق الوطنية بشكل يشجع االستثمار ويف نفس الوقت يوجه املستهلكني حنو  -

  .املنتوجات األقل تلوثا

  2006جويلية  15لمؤرخ في ا 08-06األمر رقم : تاسعا

املتعلق بتطوير  2001أوت  20املؤرخ يف  03- 01مر رقم ليعدل ويتمم األ 2006جويلية  15املؤرخ يف  08-06جاء األمر   

االستثمارات مع مراعاة التشريع والتنظيمات املتعلقة بالنشاطات املقننة  إلجنازليعطي احلرية  4املادة و  3االستثمار، حيث عدل املادة 

ص عليها يف القوانني والتنظيمات املعمول �ا، كما ومحاية البيئة، وتستفيد هذه االستثمارات بقوة القانون من احلماية والضمانات املنصو 

  .تصريح باالستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار إىلختضع االستثمارات اليت تستفيد من مزايا هذا األمر قبل اجنازها 

فيما خيص الفرتة  2001أوت  20املؤرخ يف  03- 01من األمر  7من هذا القانون لتعدل وتتمم املادة  5 كما جاءت املادة  

كما جاء هذا األمر حسب املادة تعلق باملزايا اخلاصة باالستغالل،  كذا املقرر املو  احملددة للوكالة لتسليم املقرر املتعلق باملزايا اخلاصة باالجناز

  .3نفيذ هذا األمرليعطي حق الطعن للمستثمر الذي يرى أنه قد غنب بشأن االستفادة من املزايا من إدارة أو هيئة مكلفة بت 6

جمموعة من احلوافز  2001أوت  20املؤرخ يف  03- 01من األمر  9اليت تعدل ومتم املادة  7أضاف هذا األمر يف املادة و هذا   

  :اجلمركية كما يليو شبه اجلبائية و اجلبائية 

  : في مرحلة االنجاز-1

  .دة واليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمارمن احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع غري املستثناة واملستور  اإلعفاء - 

من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة املستوردة أو املقتناة حمليا واليت تدخل مباشرة يف اجناز  اإلعفاء - 

  .االستثمار

  .االستثمار املعين رإطامن دفع حق نقل امللكية بعوض عن كل املقتنيات العقارية اليت متت يف  اإلعفاء - 

 سنوات بعد معاينة الشروع يف النشاط الذي تعده املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر 3 ملدة: مرحلة االستغالل-2

  .من الضريبة على أرباح الشركات اإلعفاء - 

                                                 
  .05/07من القانون  14املادة  1
  .05/07من القانون  83اجع املادة ملزيد من التفصيل ر  2
  .2006جويلية  19، 47، اجلريدة الرمسية ،العدد 2006جويلية  15املؤرخ يف  08- 06من األمر رقم  6املادة  3
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  .من الرسم على النشاط املهين اإلعفاء - 

لتقدم جمموعة  ،2001أوت  20املؤرخ يف  03-01من األمر رقم  11تعدل وتتمم املادة  8جاءت املادة  7 املادة إىل باإلضافة  

  10من املادة  1يف الفقرة االستثمارات املتعلقة بالنشاطات غري املستثناة من املزايا املنجزة يف املناطق املذكورة  إىلمن املزايا 

  :زايا السابقة يف النقاط التاليةإىل امل باإلضافةاملتمثلة و  

  :رانجاز االستثما 3 .

  للشركات والزيادات يف رأس املال؛ فيما خيص العقود التأسيسية )‰2(فضة قدرها اثنان يف األلفتطبيق حق التسجيل بنسبة خم -

من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة من املزايا واليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار سواء   اإلعفاء -

  دة أو مقتناة من السوق احمللية؛ور كانت مست

  .من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع املستوردة وغري املستثناة من املزايا واليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار اإلعفاء -

  :بعد معاينة مباشرة االستغالل التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر 4.

  .شاط الفعلي، من الضريبة على أرباح الشركات ومن الرسم على النشاط املهينسنوات من الن 10ملدة  اإلعفاء -

  :مكرر واليت تتمثل يف 12االستثمارات املذكورة يف املادة  إىلاليت ميكن منحها و  11اليت جاءت �م املادة  االمتيازات إىل باإلضافة

  :سنوات 5 ملدة أقصاها: في مرحلة االنجاز5.

تناءات سواء الطابع اجلبائي املطبقة على االق ق والرسوم والضرائب وغريها من االقتطاعات األخرى ذاتأو خلوص احلقو /و إعفاء - 

  .عن طريق االسترياد أو من السوق احملليّة، للسلع واخلدمات الضرورية الجناز االستثمار

  .يطبق عليها أنالقانوين الذي جيب  اراإلشهوكذا  لإلنتاجمن حقوق التسجيل املتعلقة بنقل امللكيات العقارية املخصصة  إعفاء - 

  .للشركات والزيادات يف رأس املال التأسيسيةمن حقوق التسجيل فيما خيص العقود  إعفاء - 

  .لإلنتاجمن الرسم العقاري فيما خيص امللكيات العقارية املخصصة  إعفاء - 

يف االستغالل اليت تعدها املصاحل اجلبائية بطلب من  ابتداء من تاريخ معاينة الشروعسنوات  10 أقصاها، وملدة في مرحلة االستغالل6.

  :املستثمر

  .من الضريبة على أرباح الشركات اإلعفاء - 

  .من الرسم على النشاط املهين اإلعفاء - 

  2009قانون المالية التكميلي : عاشرا

تثمار األجنيب وانني املشجعة لالسالعديد من الق إصدارخالل فرتة تسعينات القرن املاضي والعشرية األوىل من القرن احلايل، مت   

فيها العديد من خرباء قانون األعمال بأ�ا تتميز باالنفتاح الكبري اجتاه هذا النوع من االستثمار، ولكن أواخر سنة رأى املباشر واليت 

ري يف هذا االنفتاح ، شهد انعطاف كب2009جويلية  22املؤرخ يف  9- 09ومع صدور قانون املالية التكميلي مبوجب األمر رقم  2009
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حيث أعاد هذا القانون النظر  ،اجتاه املستثمرين األجانب وعودة غري متوقعة للحماية واملمارسات املنصوص عليها يف قوانني الثمانينات

  :1مع املستثمرين األجانب، ومن أهم ما جاء به هذا القانون ما يلي إقامتهاوبعمق يف العالقة اليت تعتزم اجلزائر 

 إالالقيام بذلك حيث ال ميكنهم  ،السلع واخلدمات إلنتاجمللكية الكاملة وسيطرة املستثمرين األجانب على املشاريع اليت يقيمو�ا منع ا -

" من هذا القانون على أنه  59مال الشركة أو املشروع، حيث تنص املادة  رأسعلى األقل من  %51شراكة مع طرف مقيم ميلك  إطاريف 

على األقل من رأس املال االجتماعي  %51شراكة متثل فيها املسامهة الوطنية املقيمة نسبة  إطاريف  إالستثمارات األجنبية ال ميكن اجناز اال

  ؛"املسامهة الوطنية مجع عدة شركاءويقصد ب

وطين مقيم ميلك على  شراكة مع طرف اإلطارمنع األشخاص الطبيعيني أو املعنويني األجانب القيام بعمليات التجارة اخلارجية إال يف  -

بيع  إعادةال ميكن أن متارس أنشطة االسترياد بغرض " يف الفقرة الرابعة بأنه  59من رأس مال الشركة، حيث نصت املادة  %30 األقل

مة نسبة شراكة تساوي فيها املسامهة الوطنية املقي إطاراملعنويني األجانب غال يف  أو لى حاهلا من طرف األشخاص الطبيعينيالواردات ع

  ؛"ى األقل من رأس املال االجتماعيعل 30%

اخلارج، أي يتعني على  إىلاجلزائر أكثر من تلك املبالغ اليت حيوهلا  إىلمبالغ من العملة الصعبة  إدخال األجنيبعلى املستثمر  -

  خالل كل مدة قيام املشروع؛ جلزائراالستثمارات األجنبية املباشرة أو بالشراكة حتقيق ميزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة ا

عة على كل التنازالت عن حصص من هذا القانون فان الدولة وكذا املؤسسات العمومية واالقتصادية تتمتع حبق الشف 62حسب املادة  -

  انب أو لفائدة املسامهني األجانب؛املسامهني األج

زائري خبالف رأس املال، أي ال ميكن متويل املشاريع األجنبية عن تلىب من السوق البنكي اجل األجنبيةكل االحتياجات املالية للشركات   -

  ماعدا التمويل احمللي مسموح به؛ طريق قروض أجنبية

  .ضريبة على األرباح احملولة إقرار -

  :ما يلي 2009يف قانون املالية التكميلي لسنة  اإلجراءاتهذه  إقرارولعل أهم أسباب 

ن طرف احملولة م األرباحن إف 2005الوضعية االقتصادية لسنة  نه حسب تقرير بنك اجلزائر حولفا) %49%/ 51(فيما خيص القاعدة  -

مت حتويل ما  2007و 2005وأن الفرتة ما بني سنة  ،2005و2001بني سنة % 64.4رج قد ارتفعت بنسبة الشركات األجنبية إىل اخلا

  ؛2)مليارات دوالر للسنة 5أي مبعدل  2005اجلزائرية لعام أي ثلث حصيلة الصادرات (اخلارج  إىلمليار دوالر  15.7قيمته 

من رأس مال الشركات العاملة يف جمال االسترياد سببها وصول فاتورة % 30فيما خيص ضرورة امتالك الطرف الوطين حلصة ال تقل عن  -

يع أضعاف قيمة الواردات ار دوالر أي أر ملي 40أين يتم تسجيل قيمة الواردات بـ ، 2008مستويات حرجة بداية من سنة  إىلاالسترياد 

  ؛2000سنة 

حق الشفعة وذلك نتيجة قيام عدة مستثمرين أجانب ببيع شركا�م ألجانب دون علم السلطات اجلزائرية، أبرز مثال  إقرارفيما خيص  -

حيث متت الصفقة يف  )LAFARGE(االمسنت للمجموعة الفرنسية الفارج  إلنتاجعلى ذلك هو قيام جمموعة أوراسكوم ببيع معامل 

ات اجلزائرية واليت وضعت أمام األمر الواقع علما أم جمموعة أوراسكوم قد حتصلت على هذه السلطالعواصم األوربية دون علم  إحدى

 .خوصصة املؤسسات العمومية واستفادة وقتها بعدة امتيازات إطاراملعاملة يف 

  

                                                 
1Gurid Omar, « climat des investissements en Algérie : insuffisances et perspectives d’amélioration », Revue recherches 
économique et managériales, N013, Juin 2013,p33. 

  :.318قريد عمر، مرجع سابق، ص 2
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  المتعلق بترقية االستثمار 2016ت أو  3المؤرخ في  09-16قانون رقم : عشر إحدى

و ، وآخر قانون وضع هإىل يومنا هذالقد واصلت الدولة اجلزائرية سن القوانني من أجل تطوير االستثمارات منذ االستقالل   

منه على كل  حيث يطبق هذا القانون حسب املادة األوىل ،والذي جاء لرتقية االستثمار 2016أوت  3املؤرخ يف  09-16قانون رقم 

وكذا املسامهات يف رأمسال  ،التأهيل إعادةأو / و اإلنتاجاستحداث نشاطات جديدة، وتوسيع قدرات  إطارتثمار يقتين أصول تندرج يف اس

  .شركة

ال سيما تلك املتعلقة  ،هذا القانون يف ظل احرتام القوانني والتنظيمات املعمول �ا أحكامكما تنجز االستثمارات املذكورة يف   

من املزايا املقررة يف ولكي تستفيد االستثمارات امة مبمارسة النشاطات االقتصادية، ئة وبالنشاطات واملهن املقننة، وبصفة عحبماية البي

ANDIختضع للتسجيل بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  أنالقانون، جيب 
1.  

  :أربعة أقسام إىلأما بالنسبة للمزايا املمنوحة لالستثمارات وفق هذا القانون فقد قسمت 

  ؛2مواد حتدد االستثمارات اليت تستفيد من املزايا املنصوص عليها يف هذا القانون 7الذي يضم و عامة الحكام خمصص لأل القسم األول

  القابلة لالستفادة؛ والذي خصص للمزايا املشرتكة لكل االستثمارات القسم الثاني

  :مما يأيت ،لتحفيزات اجلبائية وشبه اجلبائية واجلمركية املنصوص عليها يف القانون العاما إىل باإلضافةتستفيد االستثمارات  12حسب املادة ف

  فيد من املزايا التاليةتتس: مرحلة االنجاز في-1

  .من احلقوق اجلمركية، فيما خيص السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار اإلعفاء- أ

  .افة، فيما خيص السلع واخلدمات املستوردة أو املقتناة حمليا اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمارمن الرسم على القيمة املض اإلعفاء- ب

  .االستثمار املعين إطارالعقاري عن كل املقتنيات العقارية اليت تتم يف  اإلشهارمن دفع حق نقل امللكية بعوض والرسم على  اإلعفاء- ج

الوطنية املتضمنة حق االمتياز على األمالك العقارية املبنية  إلشهار العقاري ومبالغ األمالكلى امن حقوق التسجيل والرسم ع اإلعفاء-د

  .وتطبق هذه املزايا على املدة الدنيا حلق االمتياز املمنوح ،وغري املبنية املوجهة الجناز املشاريع االستثمارية

  .ن قبل مصاحل أمالك الدولة خالل فرتة اجناز االستثماراالجيارية السنوية احملددة م اإلتاوةمن مبلغ  %90ختفيض بنسبة -ه

  .االستثمار، ابتداء من تاريخ االقتناء إطارسنوات من الرسم العقاري على امللكيات العقارية اليت تدخل يف  10ملدة  اإلعفاء-و

  .من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس املال اإلعفاء- ز

بعد معاينة الشروع يف مرحلة االستغالل بناء على حمضر تعده املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر، ملدة ثالث : مرحلة االستغالل في-2

  :سنوات من املزايا اآلتية

  .من الضريبة على أرباح الشركات اإلعفاء- أ

  .من الرسم على النشاط املهين اإلعفاء- ب

  .االجيارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالك الدولة ةاإلتاو من مبلغ  %50ختفيض بنسبة - ج

                                                 
  .2016أوت  3، 46، اجلريدة الرمسية، العدد 2016أوت  3املؤرخ يف  09-16من القانون رقم  4املادة  1
  . 46، اجلريدة الرمسية العدد 2016أوت 3املؤرخ يف  09-16من القانون  6،7،8،9،10،11، 5ملزيد من املعلومات أنظر إىل املواد  2
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يتها كما تستفيد االستثمارات املنجزة يف املناطق احملددة قائمتها والتابعة ملناطق اجلنوب واهلضاب العليا، وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنم

  :1مما يأيت 13حسب املادة  ،مسامهة خاصة من قبل الدولة

  زيادة على املزايا السابقة :في مرحلة االنجاز3.

تتكفل الدولة كليا أو جزئيا، بنفقات األشغال املتعلقة باملنشآت األساسية الضرورية الجناز االستثمار، وذلك بعد تقييمها من قبل - أ

  .الوكالة

عن طريق االمتياز من أجل  االجيارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالك الدولة، بعنوان منح األراضي اإلتاوةالتخفيض من مبلغ - ب

  :اجناز مشاريع استثمارية

أمالك الدولة بالنسبة  إتاوةمن مبلغ % 50 إىلسنوات، وترتفع بعد هذه الفرتة  10خالل فرتة  )2م(بالدينار الرمزي للمرت املربع  -

تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من قبل للمشاريع االستثمارية املقامة يف املناطق التابعة للهضاب العليا، وكذا املناطق األخرى اليت 

 .الدولة

أمالك الدولة بالنسبة للمشاريع  إتاوة من ملبغ% 50 إىلسنة وترتفع بعد هذه الفرتة  15لفرتة ) 2م(نار الرمزي للمرت املربع بالدي -

 .االستثمارية املقامة يف واليات اجلنوب الكبري

يستفيد  ،حلة االستغالل واحملددة يف حمضر املعاينة الذي تعده املصاحل اجلبائيةابتداء من تاريخ الشروع يف مر : في مرحة االستغالل4.

  :سنوات من 10املستثمر وملدة 

 .فيما خيص السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار ،مركيةجلمن احلقوق ا اإلعفاء -

 .ستوردة أو املقتناة حمليا اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمارمن الرسم على القيمة املضافة، فيما خيص السلع واخلدمات امل اإلعفاء -

  .من القانون خيضع منح املزايا لالستثمارات للموافقة املسبقة من ا�لس الوطين لالستثمار 14ولكن وحسب املادة 

  ؛لأو املنشئة ملناصب الشغ/لفائدة النشاطات ذات االمتياز و اإلضافيةخيص املزايا : القسم الثالث

خلاصة املنشأة التحفيزات اجلبائية واملالية ا إىل باإلضافةتستفيد النشاطات السياحية والنشاطات الصناعية والنشاطات الفالحية   

  .2السابقيت الذكر 13و 12التحفيزات املنصوص عليها يف املادتني  إىلعمول به، مبوجب التشريع امل

يا االستغالل املمنوحة لفائدة االستثمارات املنجزة خارج املناطق املذكورة يف من هذا القانون ترفع مدة مزا 16وحسب املادة   

خالل الفرتة املمتدة من تاريخ تسجيل االستثمار  ،منصب شغل دائم 100سنوات عندما تنشئ أكثر من  5 إىلسنوات  3، من 13املادة 

كرب قدر من ت يف خلق مناصب شغل وتوظيف أتشجيع االستثمارا بغيةاألكثر، و غاية �اية السنة األوىل من مرحلة االستغالل، على  إىل

سنوات عندما تنشئ  5 إىل 3من القانون من مزايا االستغالل من  13زة خارج املناطق املذكورة يف املادة العمال تستفيد االستثمارات املنج

  .منصب شغل دائم 100من  أكثر

  .اخلاصة لالقتصاد الوطين مارات ذات األمهيةاملزايا االستثنائية لفائدة االستث: القسم الرابع

  :3لالستثمارات اليت متثل أمهية خاصة لالقتصاد الوطين مزايا استثنائية تتمثل يف إن

                                                 
  . 46، اجلريدة الرمسية العدد 2016أوت 3املؤرخ يف  09-16من القانون  13املادة  1
  .46لعدد ، اجلريدة الرمسية ا2016أوت 3املؤرخ يف  09- 16من القانون  15املادة 2
  .46، اجلريدة الرمسية العدد 2016أوت 3املؤرخ يف  09-16من القانون  18املادة  3
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  .سنوات 10 إىللفرتة ميكن أن تصل  12متديد مدة مزايا االستغالل املذكورة يف املادة  .أ 

ذات الطابع  األخرىاجلبائية والرسوم وغريها من االقتطاعات و كية للحقوق اجلمر  ،ختفيض طبق للتشريع املعمول به أو إعفاءمنح  .ب 

االجناز للمدة املتفق عليها  املساعدات أو الدعم املايل، وكذا كل التسهيالت اليت قد متنح بعنوان مرحلة أو واإلعاناتاجلبائي 

  .20املادة  أحكامحسب 

  :ل يف النقاط التاليةت املمنوحة لالستثمارات حسب هذا القانون فتتمثاالضمان أما

مراعاة لة منصفة وعادلة، فيما خيص احلقوق والواجبات املرتبطة باستثمارا�م، مع ماالطبيعيون واملعنويون األجانب معيتلقى األشخاص  -

  .21املادة ؛ املتعددة األطراف املوقعة من قبل الدولة اجلزائريةاجلهوية و ات الثنائية ياالتفاق أحكام

 إذا إالهذا القانون،  إطاراليت قد تطرأ مستقبال على االستثمار املنجز يف  ،هذا القانون إلغاء أوار النامجة عن مراجعة ال تسري اآلث -

  .22املادة  ؛طلب املستثمر ذلك صراحة

هذا االستيالء يف احلاالت املنصوص عليها يف التشريع، كما يرتتب على  إال،ال ميكن أن تكون االستثمارات املنجزة موضوع استيالء -

  .ونزع امللكية تعويض عادل ومنصف

اختذته الدولة اجلزائرية يف حقه،  إجراءأو يكون بسبب  ،والدولة اجلزائرية يتسبب فيه املستثمر املستثمر األجنيبخيضع كل خالف بني  -

أبرمتها الدولة اجلزائرية تتعلق باملصاحلة  ،األطرافيف حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة  إال، إقليمياللجهات القضائية اجلزائرية املختصة 

  . 24املادة  ؛يف حالة وجود اتفاق مع املستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفني باالتفاق على حتكيم خاص أووالتحكيم، 

حصص يف رأس املال يف شكل االستثمارات املنجزة انطالقا من  ،املستثمر والعائدات النامجة عنه الرأمسالتستفيد من ضمان حتويل  -

نقدية مستوردة عن الطريق املصريف، ومدونة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك اجلزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصاحله، واليت حصص 

  .25املادة  ؛تساوي قيمتها أو تفوق األسقف الدنيا احملددة حسب التكلفة الكلية للمشروع

  ة لتطوير االستثمارالوكالة الوطني: الفرع الثاني

، املعدل 2001 أوت 20املؤرخ يف  03- 01من األمر رقم  6أنشأت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مبوجب أحكام املادة   

  :1يأيتواهليئات املعنية مبا  اإلداراتتكلف بالتنسيق مع  ،تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل إداريةواملتمم وهي مؤسسة عمومية 

  .تسجيل االستثمارات -

  .ترقية االستثمارات يف اجلزائر والرتويج هلا يف اخلارج -

  .اإلقليمية واإلمكاناتترقية الفرص  -

  .تسهيل ممارسة األعمال ومتابعة تأسيس الشركات واجناز املشاريع -

  .دعم املستثمرين ومساعد�م ومرافقتهم -

  .التحسيس يف مواقع األعمالو  اإلعالم -

اتفاقية االستثمار اليت تعرض على ا�لس الوطين لالستثمار  وإعدادوتقييمها  ،09-16من قانون  17ذكورة يف املادة يل املشاريع املتأه -

  .للموافقة عليها

  .طبقا للتشريع املعمول به ،املسامهة يف تسيري نفقات دعم االستثمار -
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  .أعاله 14ذكورة يف املادة تسيري حافظة املشاريع السابقة هلذا القانون وتلك امل -

مراكز تضم جمموع املصاحل املؤهلة لتقدمي اخلدمات الضرورية إلنشاء املؤسسات ودعمها وتطويرها،  4كما تنشأ لدى الوكالة   

  :1املشاريع وهي إلجنازوكذا 

الساري املفعول، باستثناء تلك املوكلة التحفيزات املختلفة لفائدة االستثمارات بواسطة التشريع و ، تسيري املزايا مركز تسيير المزايا -

  .للوكالة

  .ويكلف بتقدمي اخلدمات املرتبطة بإجراءات إنشاء املؤسسات واجناز املشاريع ،مركز استيفاء اإلجراءات -

  .ويكلف مبساعدة ودعم إنشاء وتطوير املؤسسات ،مركز الدعم إلنشاء المؤسسات -

  .ية الفرص واإلمكانات احملليةويكلف بضمان ترق ،مركز الترقية اإلقليمية -

 االقتصادية الوضعية  :الرابعالمطلب 

وجتلى ذلك يف تراجع إيرادات الصادرات  ،1986لقد عرف االقتصاد اجلزائري مشاكل مجة غداة اخنفاض أسعار البرتول سنة   

ن نتيجة كاو ،تراجع احتياطي الصرفو  ليةخاادل الديف تدهور معدالت التبادل الصافية  ومعدالت التبو عجز امليزانية و يف اجلباية البرتولية و 

ويف مؤشر  ،ذلك املزيد من اللجوء إىل التدين اخلارجي الذي ترتب عنه ارتفاع يف مؤشر املديونية اخلارجية منسوبا إىل الناتج الداخلي اخلام

كان من نتيجة تطبيق و %20.5معدل تضخم و %2-معدل منو سالب و %82.2 :1993خدمة الدين منسوبا للصادرات الذي بلغ سنة 

تراجع يف معدل التضخم تراجع يف نسبة خدمة  1995 سنة برامج التصحيح اهليكلي أن حتسنت املؤشرات االقتصادية الكلية ابتداء من

  .حتسن نسيب يف معدل منو الناتج اإلمجايلو حتسن يف احتياطات الصرف  ،املديونية

 2007 إىل 2001للجزائر بني  واملايل داء االقتصاديمتيز األ، 2000لي يف سنة صاد الكاستقرار االقت إىللكن وبعد العودة   

ودعم النمو من  اإلنعاشالقوي للنمو االقتصادي خارج احملروقات، الذي جتره برامج  األداءشهد على ذلك االستمرار، كما ي بقابلية

 أهموهلذا سنورد بسبب تقلبات أسعار احملروقات يبقى كما هو عليه أن الوضع مل  إال،متميزللجزائر جد  ملايل الكليا األداء جانبها، كان

  :مؤشرات االقتصاد اجلزائري فيما يلي

  معدل النمو:الفرع األول

سواء كان أجنيب أو  ،يعترب معدل النمو من أهم املؤشرات اليت يعتمد عليها املستثمر عند اختياره للبلد اليت يريد االستثمار فيها  

هلذا و يعتمد الناتج الداخلي اخلام باجلزائر على املداخيل البرتولية بنسبة وضع الناتج الداخلي للبلد وتطوره، و مو يعكس الفمعدل الن ،حملي

، البرتول ويتبعه بذلك معدل النمو والعكس صحيح أسعارض فالناتج ينقص ملا تنخ أنالبرتول وهلذا جند  بأسعارفارتفاعه واخنفاضه مرتبط 

  .خارج قطاع احملروقاتاإلنتاج هودات اليت تبذهلا الدولة من أجل حتسني الوضع وتشجيع على الرغم من ا�

انتعاش امليزانية العامة للدولة واليت مسحت بتسارع وترية  إىل 1999احملروقات منذ النصف الثاين من سنة  أسعارأدى االرتفاع يف   

 %2.10إىل 2000سنة % 2.2حبيث ارتفعت معدالت النمو االقتصادي من  الثالثة، األلفيةالنمو االقتصادي خالل العشرية األوىل من 

، ونتيجة الخنفاض 2005سنة % 5.11و  2004سنة % 5.2مث اىل  %6.9 إىل 2003ليصل سنة  2002سنة % 4.10و  2001سنة 

تراجعت معدالت  ،2009سنة % 7.8مث  2008سنة % 2.3و  2007سنة % 0.9مث  2006سنة % 2.5معدل منو قطاع احملروقات بـ 

وهكذا بقيت . على التوايل 2006،2007،2008،2009خالل السنوات  %2.4و  %2.4مث % 3.13و  %2.02إىلالنمو االقتصادي 

  .بسبب تغريات أسعار النفط كما هو موضح يف اجلدول التايل 2016غاية  إىل%3و% 2ي تتأرجح بني ادمعدالت النمو االقتص
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  2016- 2000من  لداخلي الخامتطور الناتج ا: 07الجدول رقم 

  مليار دينار: الوحدة      

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

الناتج الداخلي 

  الخام
4123.514  4227.113  4522.773  5252.321  6149.117  7561.984  8501.636  9352.886  11043.703  

  2.4  3.13  2.02  5.11  5.2  6.9  4.10  2.10  2.2  %معدل النمو

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  سنةال

  

 الناتج الداخلي

  الخام
9968.025  

11991.56
4  

14588.53
2  

16208.69
8  

16650.18
1  

17242.54
5  

16591.87
5  

1683.161  

معدل النمو 

%  
2.4  3.4  2.4  3.3  2.8  3.8  3.8  3  

 www.ons.dz.20/12/2017 :الطالبة باالعتماد على دإعدادمن : المصدر

الذي مسح بتحسن معدالت  األمرحيث أن االقتصاد اجلزائري سجل انتعاش يف امليزانية العامة بسبب ارتفاع أسعار البرتول   

�اية غاية  إىل، 2000من سنة  تواصال ابتداءالناتج الداخلي اخلام سجل ارتفاعا م أنفاملالحظ للجدول أعاله جيد  ،و االقتصاديالنم

واآلثار املرتتبة على الركود يف االقتصادات املتقدمة واشتداد البرتول  أسعاراخنفاض  بسبب تصاد يف الرتاجعاالقبعدها بدأ  ،2008سنة 

 88.22 إىل 2008من عام  األولدوالر للربميل يف النصف  111.51األزمة املالية العاملية حيث اخنفض سعر النفط اخلام بشكل حاد من 

خفض احلصص (يكون نامجا عن سياسات البالد يف جمال تثمني احملروقات أنس السنة، كما ميكن دوالر للربميل يف النصف الثاين من نف

النفط اخلام والغاز  إنتاج" و " متييع الغاز الطبيعي" :، حيث مت تسجيل اخنفاضات هامة على مستوى فرعي)اليت تقررها الدول املنتجة

للكهرباء يف ) املرتاكم( اإلمجايل اإلنتاج، ويف املقابل ارتفع 2008يف سنة ) %1.5 - (و %) 10.5-(اللذين عرفا اخنفاضا بنسبة " الطبيعي

ففري  5املؤرخ يف  01-02نشاطا منفتحا على املنافسة اخلاصة مبوجب القانون رقم  أصبحهذا األخري الذي ، %0.2هذه السنة مبعدل 

 ،1السنوي فينجزها املتعاملون اخلواص اإلنتاجمن % 24درة بـ أما باقي النسبة املق% 76نسبة  بإنتاجحيث تقوم شركة سونلغاز  .2002

مسحت له  2008-2001الوضعية اجليدة اليت سجلها يف الفرتة  أناال 2009وعلى الرغم من الصدمة اليت واجهها االقتصاد الوطين سنة 

 ،زمة املالية الدولية واألزمة االقتصادية العامليةاخلارجية الكبرية اليت حدثت واليت جنمت عن تفاقم األ الصدمةأن يثبت قدرته على مقاومة 

بالنمو خارج  2013ودرجة االستقرار النقدي واملايل خالل  2012-2010ويشهد على ذلك تعزيز الوضعية املالية اخلارجية خالل سنوات 

تراجع لكن ما لبث أن ، %3.4إىل حتسنا نسبيا إذ ارتفع  2010سنة فقد شهد معدل النمو االقتصادي  .قطاع احملروقات املوزع جيدا

على  2010،2011خالل سنيت  %3.2مث بـ %3بسبب الركود املستمر لقطاع النفط والغاز والذي اخنفض بـ  %2.4إىل 2011يف سنة 

ى ينقسم الناتج الداخلي اخلام علو .2016غاية  إىل 2012خالل السنوات  %3.8و %2.8 ، وبعدها بقي معدل النمو يرتاوح بنيالتوايل

  :التايل القطاعات كما هو موضح يف اجلدول

  )2016-2000(التوزيع القطاعي للناتج الداخلي الخام : 08الجدول رقم
  مليار دينار: الوحدة                      

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

  727.4  708.07  641.2  581.6  580.5  515.2  417.2  412.1  346.1  الزراعة

  4997.5  4089.3  3882.2  3352.8  2319.8  1868.8  1477.03  1443.9  1616.3  المحروقات

  519.6  479.7  449.5  418.2  388.1  355.3  337.5  315.2  290.7  الصناعة
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البناء 

واألشغال 

  العمومية

334.9  358.8  409.9  445.2  507.9  564.4  674.3  825.08  956.7  

  2113.6  1919.5  1684.8  1518.9  1303.1  1112.2  1004.1  921.7  842.6  الخدمات

الرسم على 

القيمة 

  المضافة

181.5  199.2  249.1  260.07  307.3  350.1  376.6  399.3  489.04  

الناتج 

خارج قطاع 

  المحروقات

2507.1  2783.1  3045.7  3383.4  3829.2  4209.1  4619.4  5263.5  6046.1  

الناتج 

الداخلي 

  الخام

4123.5  4227.1  4522.7  5252.3  6149.1  7561.9  8501.6  9352.8  11043.7  

  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

  

  2741.9  1936.3  1771.4  1640  1421.6  1183.2  1015.2  931.3  الزراعة

  3638.8  3134.2  4657.8  4968.01  5536.3  5242.5  4180.3  3109.07  المحروقات

  1287.6  900.8  838.5  771.7  728.6  663.7  617.4  570.6  الصناعة

البناء 

واألشغال 

  العمومية

1094.8  1257.4  1333.2  1491.2  1627.4  1793.9  1908.1  2693.1  

  6463.5  4549.8  4198.2  3849.5  3305.1  2933.2  2586.3  2349.05  الخدمات

الرسم على 

القيمة 

  المضافة

  ؟  913.07  871.1  838.3  739.2  632.2  565.8  545.5

الناتج 

خارج قطاع 

  المحروقات

6858.9  7811.2  9346.02  10672.3  11682.1  12584.7  13457.6  13193.3  

الناتج 

الداخلي 

  الخام

9968.02  11991.5  14588.5  16208.6  16650.1  17242.5  16591.8  16832.1  

 .www.ons.dz.20/12/2017: المصدر

، كما %5.4أين بلغ معدل منوه  2001جيد أن الناتج خارج قطاع احملروقات يف حتسن ملحوظ خاصة سنة املالحظ للجدول   

ارتفاع معدل النمو يف قطاع البناء  ، ويرجع الفضل يف ذلك إىل2009سنة  %9 بقي يف ارتفاع مستمر السنوات املوالية إىل أن بلغ

يف ظل برنامج واألشغال العمومية وقطاع اخلدمات خالل هذه الفرتة والذي رافق زيادة النفقات العامة يف االستثمار يف هذه القطاعات 

االرتفاع الكبري يف معدل منو  إىل إضافةاالقتصادي والربنامج التكميلي لدعم النمو وكذا برناجمي اهلضاب العليا واجلنوب،  اإلنعاشدعم 

سنة  %6.2 إىلوكذا االرتفاع امللحوظ يف معدل منو القطاع الصناعي يف هذه السنة، ليرتاجع بعد ذلك  2009القطاع الفالحي سنة 

  . قةبسبب تراجع األداء على مستوى القطاعات الساب 2011سنة  %5.2و 2010

فقد حقق النشاط االقتصادي ارتفاعا يف أدائه جره النمو خارج قطاع احملروقات املوزع بصفة جيدة بني  2012أما يف سنة   

ومية، فقد بلغ معدل منو قطاع الفالحة القطاعات يف ظرف يتميز بتفاقم العجز امليزاين والعجز اإلمجايل لعمليات اخلزينة العم
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بينما سجل قطاع  %10.6 ، وقطاع اخلدمات%8.2أما قطاع البناء واألشغال العمومية فسجل نسبة منو  %5.1الصناعة و 7.2%

  .%5.5أين سجل قطاع احملروقات معدل منو سالب قدر بـ  2013يتواصل هذا الوضع سنة و ، %3.4احملروقات معدل منو سليب قدر بـ 

البناء  داء قطاعلب النهائي وكذا حتسن أبفضل توسع الط 2015-2014سنيت تصادي خالل النشاط االقكما واصل توسع   

وزيادة يف منو الناتج خارج  2015-2014خالل سنيت %3.8واخلدمات املسوقة، ليسجل الناتج الداخلي اخلام معدل منو قدره الزراعة و 

  .2015سنة  %5 إىلتراجع و  2014سنة %5.8 قطاع احملروقات قدر بـ

  

  معدل التضخم: الفرع الثاني

يف و %1.42إىل  2002ليعاود االخنفاض سنة  2001سنة  %3وارتفع إىل  2000سنة  %0.34بلغ معدل التضخم   

  .%3.5 سجل 2004سنة

  2015-2000تطور معدل التضخم للفترة : 09الجدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  3,68  2,31  1,6  3,5  2,6  1,42  3  0,34  %التضخم 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

  4,78  2,9  3,3  2,9  4,52  3,91  5,74  4,86  %التضخم 

  :عداد الطالبة باالعتماد علىإمن : المصدر

 تقارير بنك اجلزائر - 

 www.ONS.dzاجلزائرية  اإلحصائياتديوان  - 

ففي ظل ظرف يتميز  ،اجلزائر متذبذبة بني صعود وهبوط للجدول أعاله نالحظ أن معدالت التضخم يفمن خالل مالحظتنا   

 2001سنة  %3 إىلن ارتفعت لكن ما لبثت أ%0.34سجلت نسبة طفيفة جدا تقدر بـ  2000ففي سنة  بتحسن وضعية املالية العمومية

النقدية املتشددة من اجل خفض  اإلجراءاتبسبب  %1.42 إىل 2002ليعود لالخنفاض سنة ، نتيجة التوسع النقدي وزيادة النفقات

سجلت األسعار  2006إال أنه منذ عام ، 2005 سنة %1.6 إىللينخفض بعدها %3.5 إىلمث  2003سنة  %2.6 التضخم،مث ارتفع إىل

ليصل إىل  2007سنة  %3.68 إىل 2006يف عام  %2.31املوجهة لالستهالك ارتفاعا متواصال، حبيث انتقل مستوى التضخم من 

ليعود ، %4.52إىل  2011ليعاود االرتفاع سنة  %3.91ويسجل نسبة  2010لينخفض سنة  2009سنة  %5.7و 2008سنة  4.86%

ليعود لالرتفاع سنة  2014و 2013، ولكن توقف الرتاجع يف معدل التضخم للسنتني %2.9سجل معدل  إذ 2012 لالخنفاض سنة

  .%4.78 سجل معدل إذ 2015

  التوازنات الخارجية : الفرع الثالث

ساعد بتخفيض مؤشرات الدين  ،بسبب ارتفاع أسعار احملروقات2008-2001خالل فرتة  املسجل االقتصادي واملايل إن األداء  

لالقتصاد  وتراكم موارد االدخار امليزاين، مسحتسجيل منو معترب على مستوى احتياطي الصرف،و  ،اخلارجي من خالل الدفع املسبق للديون

 األزمةو واليت جنمت عن تفاقم األزمة املالية الدولية  2009الوطين أن يثبت قدرته على مقاومة الصدمة اخلارجية الكبرية اليت حدثت سنة 

  .املايلو ودرجة االستقرار النقدي  2012-2010ويشهد على ذلك تعزيز الوضعية املالية اخلارجية خالل سنوات  ،العاملية

يدا بني القطاعات ويف ظرف بقي النشاط االقتصادي ديناميكيا، جمرا بالنمو خارج احملروقات املوزع ج 2014و 2013خالل   

ومع ذلك فان هشاشة املالية العامة أمام تقلبات أسعار . لعمليات اخلزينة العمومية اإلمجايلتعزيز نسيب للميزانية وبتقلص العجز بيتميز 

يساهم  تقلص ا�ال املتاح للميزانية العامة من حيث ختصيص املوارد لدفع النمو من جهة أخرى، إذاحملروقات تشكل موضوع الساعة، 
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 إنعاشيف  ،وبتدابري تدعيمية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مالئمةالتوسع القوي للقروض املوجهة لالقتصاد، املعزز بظروف مالية أكثر 

 2014لكن شكل اخنفاض أسعار البرتول ابتداء من جوان ، 1دي خارج احملروقاتويف ديناميكية النشاط االقتصا اإلنتاجيالستثمار 

ونستعرض من خالل الشكل اخلارجية، صدمة كبرية على االقتصاد، ال سيما على املالية العامة واحلسابات  2015واستمراره طوال سنة 

  )2015-2000(الل الفرتة التايل تطور حجم الصادرات والواردات اجلزائرية ووضعية امليزان التجاري خ

  )2015- 2000(وضعية الميزان التجاري خالل الفترة:06الشكل رقم 

  
  :الطالبة بناء على جتميع املعلومات من إعدادمن : المصدر

جامعة بسكرة  ،غري منشورة ، رسالة دكتوراه-اسة حالة اجلزائردر  –االقتصادية  اإلصالحات بن مسينة دالل، حتليل أثر السياسات االقتصادية على تنمية االستثمارات األجنبية املباشرة يف ظل -

  .310، ص 2013-2012اجلزائر،

- Banque d’Algérie، Evolution Economique et Monétaire en Algérie، Rapport 2015، p 65. 

وذلك بسبب ارتفاع الصادرات خارج  2004من سنة  ءابتدامن خالل هذا الشكل نالحظ التحسن املستمر للميزان التجاري   

مليار دوالر  12.3 إىلمليار دوالر  3.36جنده قد ارتفع من  2000بـ سنة  1999احملروقات، فعند مقارنة وضع امليزان التجاري لسنة 

 أسعار النفط ووضعية ميزان وتتواصل هذه العالقة الطردية بنيدوالر للربميل يف املتوسط،  28.5 إىلوذلك بسب ارتفاع سعر النفط 

 9.61 إىلري لربميل اخنفض رصيد امليزان التجادوالر ل 25.2 إىلوبسبب اخنفاض أسعار النفط  2002و 2001 التجاري، ففي سنيت

حيث شهد رصيد  2008 إىل 2003، وعاود يف التحسن بعدها يف الفرتة من 2002مليار دوالر سنة  6.7و 2001مليار دوالر سنة 

مليار  11.1سجل امليزان التجاري فائضا قدره  2003ففي سنة  ،النفط ألسعاربسبب التحسن املستمر ن التجاري ارتفاعا مستمرا امليزا

مليار  77.19 إىل، هذه السنة اليت وصلت فيها حصيلة صادرات احملروقات 2008مليار دوالر سنة  40.6فائض قيمته  إىلدوالر لينتقل 

 2008ولكن وبسبب األزمة العاملية اليت مست االقتصاد العاملي منذ الصادرات هلذه السنة،  إمجايلمن  %98.2دوالر وهو ما يعادل 

دوالر للربميل سنة  62.25مث  2008دوالر للربميل سنة  99.97برميل البرتول إىل النفط يف اال�يار، فقد اخنفض سعر  أسعار أخذت

 إىلالبرتول  أسعار، وبعدها ونتيجة لصعود 2009سنة  أمريكيمليار دوالر  7.8جاري بـ اخنفاض رصيد امليزان الت إىلوالذي أدى ، 2009

 2010سنة  أمريكيمليار دوالر  18.2،سجل امليزان التجاري حتسنا وبلغ رصيده 2011 سنة 109 إىلمث  2010دوالر للربميل سنة  88

مليار دوالر الن سعر النفط  20.1 بلغ أين 2012نفس الوترية سنة  وواصل امليزان التجاري يف، 2011سنة  أمريكيمليار دوالر  27.9مث 

مليار دوالر بسبب  9.88اثر من النصف حيث بلغ رصيد امليزان التجاري  إىلاخنفض  2013دوالر للربميل، ولكن وسنة  106بقي عند 

-سجل ميزان التجاري رصيد سليب قدر بـ  2015ويف سنة و ،دوالر للربميل واخنفاض صادرات احملروقات 98 إىلالبرتول  أسعاراخنفاض 

  .دوالر للربميل 48مليار دوالر بسبب اخنفاض حاد ألسعار البرتول بلغ  18

                                                 
1Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2013, p 7 
    Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2014, p 8 
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حبيث  ،بالرغم من تطورها امللحوظ خالل السنوات األخريةوفيما خيص الصادرات خارج قطاع احملروقات فتبقى ضعيفة جدا   

لتصل يف سنة  2002مليون دوالر يف  600و 2000مليون دوالر يف سنة  590 ىلإ 1999مليون دوالر سنة  400ارتفعت من حوايل 

، وتعترب هذه األخرية أعلى قيمة حققتها 2008مليار دوالر سنة  1.4مث  2007مليون دوالر سنة  980و ،مليار دوالر 1.13 إىل 2006

مليار دوالر  1و 0.8 إىلخنفضت قيمة هذه الصادرات الصادرات، بعدها ا إمجايلمن  %1.8أ�ا ال متثل سوى  إالخالل هذه الفرتة، 

مليار دوالر  1.153 إىلمث .1مليار دوالر 1.2 إىلارتفاعا طفيفا وتصل  2011على التوايل لتشهد يف سنة  2010 ،2009خالل سنيت 

الصادرات حيث  إمجايلمن  %2.772 إىلات خارج احملروقات حتسنت نسبة الصادر  2014، ويف سنة 2013سنة  1.051و 2012سنة 

�ذه مليار دوالر، وهذا ما يدل على زيادة االهتمام  1.485مببلغ قدره  2015سنة %4.29 إىلمليار دوالر مث  1.667بلغ املبلغ 

  .املنظمة العاملية للتجارة إىلتسعى لالنضمام و اجلزائر صادقت على اتفاقية الشراكة األورو متوسطية  أنت وخاصة الصادرا

مليار دوالر سنة  9فلقد ارتفعت من  2014غاية  إىل 2000فسجلت ارتفاعا مستمرا خالل كامل الفرتة من سنة  داتأما الوار   

، 2007يف سنة  26.35مث  2006مليار يف سنة  20.7و 2004مليار دوالر يف سنة  18مث  2002مليار دوالر سنة  12 إىل 1999

االقتصادي ودعم النمو،  اإلنعاشبرناجمي  إطاراز املشروعات االستثمارية يف زيادة الطلب على سلع التجهيز بغرض اجن إىلويرجع هذا 

ماليري دوالر مقارنة بسنة  10سجلت قيمة الواردات ارتفاعا حبوايل  2008يف سنة و ، حيث تشكل سلع التجهيز أعلى نسبة من الواردات

على التوايل  2009،2010،2011خالل السنوات  مليار دوالر 44.9و 38.9و 37.4مليار دوالر، مث بلغت  37.9لتبلغ  2007

  .2008أثري األزمة العاملية لسنة والسبب يف ارتفاعها هو ارتفاع أسعار السلع األساسية وخاصة الغذائية يف األسواق العاملية نتيجة لت

واردات السلع االستهالكية مليار دوالر بسبب االرتفاع احلاد لكل من 51.4لتبلغ  2012وما انفكت الواردات يف االرتفاع سنة   

 59.6مليار دوالر مث  54.9فبلغت  2013، أما سنة غري الغذائية وواردات منتجات البرتول بينما تراجعت واردات مواد التجهيز الصناعية

  .2014مليار دوالر سنة 

، اخنفضت الواردات من 2009 سنة من االرتفاع دون انقطاع، باستثناء الركود النسيب املسجل يف سنة 18وبعد مرور أكثر من   

مليار  7.02باخنفاض قدره  أي، 2014مليار دوالر سنة  59.67مليار دوالر مقابل  52.65، مسجلة 2015السلع بشكل كبري يف سنة 

  .خمتلفةدوالر، خص هذا االخنفاض املعترب للواردات مجيع فئات املنتجات ولكن مبستويات 

من سنة  ابتداءزائري االنتعاش اليت عرفها االقتصاد اجلذي شهد منوا معتربا خالل فرتة أما فيما خيص رصيد احلساب اجلاري ال  

مليار  7 إىل 2001قبل أن ينخفض سنة  2000مليار دوالر سنة  8.9 إىل 1999مليار دوالر سنة  0.02فقد ارتفع رصيده من  2000

بعدها ومنذ سنة و البرتول،  أسعاريزان التجاري نتيجة اخنفاض تراجع رصيد امل إىلويعود ذلك  2002مليار دوالر سنة  4.3دوالر مث 

ض بشدة سنة فأنه اخن إىل،مليار دوالر34.4 إىل 2008أن وصل يف سنة  إىلشهد احلساب اجلاري ارتفاعات متتالية يف رصيده  2003

 12.2 إىلولكنه حتسن فيما بعد ليصل مليار دوالر،  0.4املالية على رصيد امليزان التجاري ليسجل رصيد  األزمة تأثريبسبب  2009

مليار دوالر رصيد امليزان التجاري، ويعكس هذا التفاوت زيادة  28مقابل  2011مليار دوالر سنة  17.7 مث 2010مليار دوالر سنة 

  .اتخلدمارتفاع العجز يف ميزان ا إىلمما أدى  2011مليار دوالر سنة  12أكثر من  إىلالواردات من اخلدمات اليت وصلت 

االرتفاع القوي لواردات  إىلمليار دوالر، ويرجع هذا أساس  12.30تقلص فائض احلساب اجلاري ليبلغ حدود  2012ويف سنة   

يف ظرف يتميز باخنفاض صادرات احملروقات، بينما يعترب الفائض يف احلساب اجلاري ) صايف دخل العوامل(السلع واتساع العجز يف بند

مليار دوالر، هذا ما يرتجم على وجه اخلصوص التآكل الواضح  0.83حيث بلغ  2012مقارنة بسنة  جد ضعيف 2013املسجل سنة 

لكن يف  ،2009متاثل سنة  2013من هذا اجلانب فان سنة  .األخريةللفائض يف االدخار على االستثمار الذي ميز السنوات الثالثة عشر 

  .احملروقات أسعارغياب صدمة خارجية جمسدة باخنفاض 

                                                 
  .311بن مسينة دالل، مرجع سابق، ص  1
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ثاين مث سجل رصيد احلساب اجلاري عجزه ال ،مليار دوالر 9.434-فقد سجلت عجزا يف احلساب اجلاري بلغ  2014سنة  ماأ  

 إذ، 2015و 2014حد كبري بني سنيت  إىلة عشرة سنة من الفوائض، عالوة على ذلك تدهور العجز على التوايل بعد أكثر من مخس

الناتج الداخلي،  إمجايل إىلار دوالر، على خلفية التدهور الكبري يف امليزان التجاري، نسبة ملي 27.48مليار دوالر إىل  9.43انتقل من 

مما يدل على وجود فائضا ) 2014يف سنة  %4.3( 2015يف  %16.6 قياسيا قدره اب اجلاري مليزان املدفوعات مستوابلغ العجز يف احلس

2015ارنة باالدخار خالل سنة مق" عميل اقتصادي"يف االستثمار السيما الدولة بصفتها 
1. 

ما قيمته  2000حيث بلغ العجز سنة ) 2007-2000(وبالنسبة لرصيد رأس املال فقد سجل عجزا مستمرا خالل الفرتة   

زيادة رصيد االستثمارات  إىل، ويعود هذا التحسن 2002مليون دوالر سنة  710مث  2001مليون دوالر سنة  870ومليار دوالر  1.36

مليون  970 إىللينخفض بعدها  2001مليار دوالر يف سنة  1.18 إىل 1999مليون دوالر سنة  460املباشرة والذي ارتفع من  األجنبية

 1.37 إىل، ويف املقابل ارتفع العجز يف حساب رأس املال ليصل 2004غاية  إىلمليون دوالر  620د ويستقر يف حدو  2002دوالر سنة 

مليار دوالر سنة  4.24 إىلفوصلت قيمة العجز  2005، أما يف سنة 2004مليار دوالر سنة  1.87مث  2003مليار دوالر يف سنة 

الدفع املسبق للديون اخلارجية البالغة  تأثريحتت  2006مليار دوالر سنة  11.2 إىلبسبب الكساد املبكر جلزء من الديون، لريتفع  2005

وضعية حساب رأس املال مؤشرات الدين اخلارجي بشكل كبري مما ساهم يف حتسن اخنفاض  إىلمليار دوالر، وقد أدت هذه العملية  10.9

مليار دوالر سنة  2.5 إىل 2008مليار دوالر سنة   2.3املباشرة اليت انتقلت من  األجنبيةذلك زيادة رصيد االستثمارات الذي دعمه ك

فاض مدفوعات الدين خالل هذه الفرتة،  سجل ميزان رأس ومع اخن 2011مليار دوالر سنة  2فـ  2010مليار دوالر سنة  3.5مث  2009

 2010مليار دوالر سنة  3.4و 2009مليار دوالر سنة  3.5و، 2008مليار دوالر سنة  2.5فائض بقيمة  1990املال وألول مرة منذ 

  .2الصدمات اخلارجية، ويشكل هذا الفائض أداء خاص والذي من شأنه متكني البالد من مواجهة %0.4 إىل 2011لينخفض يف سنة 

مث ارتفع برصيد اجيايب  2013سنة  1.020-مث  2012سنة  0.361- لكن هذا احلساب تدهور ليسجل رصيدا سلبيا قدر بـ   

مليار دوالر مقابل  0.061-قدر بـ  2015مليار دوالر ولكن هذا مل يدم طويال فقد سجل رصيدا سلبيا سنة  3.396قدر بـ  2014سنة 

مليار دوالر إثر عملية بيع من قبل غري املقيمني حلصصهم يف شركة  2.34، يف أعقاب حتويل 2014يار دوالر يف مل 3.4فائض قدره 

  .3خاضعة للقانون اجلزائري

أن رصيد ميزان املدفوعات قد استمر يف حتقيق فوائض منذ سنة  إالوبالرغم من العجز املتواصل الذي شهده حساب رأس املال   

مليار دوالر وصل  2.38والبالغ  1999، حيث وبعد العجز الذي سجله يف سنة األداء اجليد للحساب اجلاري إىلوهذا راجع  2000

 3.9 إىلبعدها اخنفضت قيمة الفائض  ،2008مليار دوالر سنة  36.9و 2007مليار دوالر سنة  29.5 إىلالفائض يف ميزان املدفوعات 

ونتيجة التحسن النسيب  2010التجاري الناتج عن اخنفاض أسعار النفط، ويف سنة  بسبب اخنفاض رصيد امليزان 2009مليار دوالر سنة 

مث اخنفضت ، 2011مليار دوالر سنة  20.1مليار دوالر مث  15.6 إىليف أسعار النفط ارتفعت قيمة الفائض يف ميزان املدفوعات لتصل 

وبعدها بدا رصيد ميزان املدفوعات يف تسجيل عجز سنة  2013مليار دوالر سنة  0.133واىل  2012مليار دوالر سنة  12.057إىل 

  .مليار دوالر 27.537- ويسجل عجز قدره  2015مليار دوالر وليتفاقم الوضع سوءا سنة  5.881-قدر بـ  2014

  :وميكننا توضيح أرصدة ميزان املدفوعات بالشكل التايل 

  

  

                                                 
1 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2015, p64. 

  .313بن مسينة دالل، مرجع سابق، ص  2
3 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2015, p64. 
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  )2015- 2000(تطور أرصدة ميزان المدفوعات للفترة: 07 شكل رقم

  
  الطالبة باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر لسنوات الفرتة املدروسة إعدادمن : المصدر

 2000ميزان املدفوعات، ففي سنة  اليت سجلها فوائضال إىلويعود ذلك أما فيما خيص احتياطي الصرف فقد سجل ارتفاعا   

مليار دوالر سنة  32.9و2002مليار دوالر سنة  23.1مث  2001مليار دوالر سنة  17.9مليار دوالر مث  11.9بلغ احتياطي الصرف 

 أما،على التوايل 2004،2005،2006مليار دوالر خالل السنوات  77.8مليار دوالر مث  56.1مليار دوالر مث  43.1 إىللتصل  2003

، وواصل احتياطي الصرف باالرتفاع ليصل إىل 2008نة مليار دوالر س 143.1إىل  ليصل مليار دوالر 110.2فقد بلغ  2007يف سنة 

 2012 مليار دوالر سنة 190.6على التوايل مث  2011 ،2010 ،2009مليار دوالر خالل السنوات  182.2و 162.2و 148.9

والشكل ، 2015مليار دوالر سنة  144.1مليار دوالر واىل  178.9إىل  2014، مث لينخفض سنة 2013مليار دوالر سنة  194.01و

  .)2015-2000(احلساب اجلاري اخلارجي للفرتة و متوسط سعر البرتول و املوايل يلخص تطور احتياطات الصرف 

  
Source : Banque d’Algérie، Evolution Economique et Monétaire en Algérie، Rapport 2015، p 67. 

احتياطي الصرف فكلما ارتفع سعر البرتول كلما زاد حجم و من خالل الشكل نالحظ العالقة الطردية بني سعر البرتول   

  .احتياطي الصرف وذلك العتماد اجلزائر شبه كلي على مداخيل احملروقات يف دخلها

  )2015- 2000(تطور حجم احتياطات الصرف للفترة : 08 شكل رقم
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  سعر الصرف: الفرع الرابع

، استكملت عملية حتويل الدينار 1998-1994 الصرف يف ظرف يتميز بالتعديالت اهليكلية ما بنيحترير نظام  إطاريف   

ملا قامت اجلزائر باملصادقة على ترتيبات املادة الثامنة من القوانني األساسية لصندوق  1997ة للمعامالت الدولية اجلارية يف سبتمرب بالنسب

املؤرخ  04- 92املعدل واملعوض للنظام رقم ( 1995ديسمرب  23املؤرخ يف  07-95النقد الدويل، علما أن التنظيم الذي حيدده النظام رقم 

  .املتعلق مبراقبة الصرف، قد مسح بتقدم حاسم يف جمال قابلية التحويل اجلاري للدينار) 1992رس ما 22يف 

جاء النظام ) سلع وخدمات مداخيل العوامل والتحويالت(يتعلق التحويل اجلاري للدينار بالعمليات اجلارية مليزان املدفوعات   

قة على املعامالت اجلارية مع اخلارج ليؤكد بوضوح ودون لبس قابلية التحويل املتعلق بالقواعد املطب 2007فيفري  03املؤرخ يف  07-01

  "تعد التسديدات والتحويالت اخلاصة باملعامالت الدولية اجلارية حرة وتتم عرب الوسطاء املعتمدين.. .: "هذه، من خالل مادته الثالثة

 2009 ات حسن النية، أدخل قانون املالية التكميلي لسنةتدعيم جهاز تتبع أثر املدفوعات مع اخلارج بعنوان عملي إطارويف   

مسؤولية أكثر واليت حبكم اعتمادها يف أيضا  األمر الذي حيمل البنوك العاملة يف اجلزائر. تدابري جديدة، مسامها يف مكافحة السوق املوازية

مد اجلزائر استقرار نظام صرفها، يف تناغم مع التزاما�ا وعليه تعتى األول للعمليات مع بقية العامل، مسؤولة يف جمال الرقابة يف املستو 

 ،ألوريباملتخذة يف إطار املادة الثامنة من القوانني األساسية لصندوق النقد الدويل وتلك االلتزامات املدرجة يف اتفاق الشراكة مع االحتاد ا

  .خصوصا يف جمال املدفوعات اجلارية وحركة رؤوس األموال

منذ  وضعت سوق الصرف ما بني املصارف من طرف بنك اجلزائر ،رف ويف تناغم مع حتسن ميزان املدفوعاتنظام الص إطاريف   

 إيرادات، من زاوية العرض، يبقى بنك اجلزائر املتدخل الرئيسي يف سوق الصرف ما بني املصارف، باعتبار أن جزءا كبريا من 1996بداية 

 ،لصرف اليت يسريها بنك اجلزائر يف وضع يتميز بضعف هيكلي للصادرات خارج احملروقاتصادرات احملروقات يغذي االحتياطات الرمسية ل

يبقى بنك اجلزائر عرب تدخالته املورد الرئيسي للعملة الصعبة املعروضة يف سوق الصرف ما بني املصارف أين يتم حتديد األسعار املطبقة 

أيضا تندرج سياسة تسيري سعر الصرف من قبل بنك اجلزائر  ،تابعة آلليات السوقعلى العمليات املربمة طبقا للقواعد واألعراف الدولية ال

  .السياسة املسماة بالتعومي املوجه ملعدل صرف الدينار مقابل العمالت الصعبة الرئيسية، وهي عمالت أهم شركاء اجلزائر التجاريني إطاريف 

لصرف مابني املصارف بطريقة مرنة تبعا لشروط العرض والطلب حتدد أسعار صرف الدينار للعمالت الصعبة الرئيسية يف سوق ا  

يرتكز تقدير سعر الصرف الفعلي احلقيقي صرف الدينار عند مستواه التوازين، و تدعم أساسيات االقتصاد الكلي سياسة استقرار سعر 

املنشأة من طرف صندوق ) CGER(الصرف املقاربات الثالثة املأخوذة من طرف ا�موعة االستشارية لسعر إحدىالتوازين للجزائر على 

ترتكز املقاربتني اآلخرتني . االقتصاد أساسياتتلك املرتكزة على سعر الصرف احلقيقي التوازين احملددة وفق  أي، 1990 النقد الدويل يف

 .1وعلى قابلية االستمرار اخلارجية على التوازن االقتصادي الكلي

استقرار  أداةو فقط، بل يلعب دورا مزدوجا يف تعديل االقتصاد الكلي  أخرىبة لعملة ال يعترب سعر الصرف مثن العملة بالنس  

يف حالة صدمة خارجية، بالفعل يعد سعر الصرف احلقيقي الفعلي يف واقع األمر مؤشرا خمتصرا للوضعية التنافسية اليت ) ممتص للصدمات(

لسنة  اإلمجاليةمن املبادالت  %88رئيسية الشريكة جتاريا واليت متثل نسبة تضم املبادالت التجارية للجزائر مع مخسة عشرة من البلدان ال

من الزاوية العملياتية، يتدخل بنك اجلزائر يف سوق الصرف ما بني املصارف للسهر على أال تؤثر حركة سعر الصرف ) 1995(األساس 

ينار على املدى للد ب أن يبقى سعر الصرف الفعلي احلقيقياحلقيقي للدينار، جيلسعر الصرف الفعلي  األجلاالمسي على التوازن املتوسط 

  .املتوسط قريبا من قيمته التوازنية احملددة من طرف أساسيات االقتصاد الوطين من زاوية االستشراف

                                                 
1 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport2011,p 82. 
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سعار صرف حدة التقلبات املتزايدة أل) 2011-2008(الية واالقتصادية الدولية املتميز باألزمة املوضع يف الواجهة الوضع الدويل   

تطلب هذا الوضع اجلديد تعزيز اآللية املرنة والديناميكية لتسيري تدخالت بنك اجلزائر يف السوق البينية للصرف . العمالت الصعبة الرئيسية

ف من ساهم التسيري املرن لسعر الصر . خصوصا بتعزيز املتابعة اليومية لتطور سعر الصرف االمسي تناسقا مع آفاق تطور األسعار النسبية

رتبطة على الرغم من املخاطر املتزايدة وامل. طرف بنك اجلزائر يف ظرف كهذا بطريقة فعلية يف االستقرار املايل اخلارجي يف السنوات األخرية

ازين بتقلبات أسعار صرف األورو والدوالر، يواصل بنك اجلزائر يف العمل على استقرار سعر الصرف الفعلي احلقيقي للدينار يف مستواه التو 

  .واجلدول التايل يوضح سعر صرف الدينار مقابل الدوالرختفيض كل ختصيص غري فعال للموارد، على املدى املتوسط بغرض 

  )2015-2000(تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي خالل الفترة : 10جدول رقم

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  100.4  80.5  79.3  74.1  74.3  72.5  64.6  69.2  72.6  73.4  72.1  77.4  79.7  77.2  75.3  66.6  الدينار/الدوالر

  :من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر
 315بن مسينة دالل، مرجع سابق، ص  -

-Banque d’Algérie، Evolution Economique et Monétaire en Algérie، Rapport 2012، p90. 

- Banque d’Algérie، Evolution Economique et Monétaire en Algérie، Rapport 2013، p 79. 

- Banque d’Algérie، Evolution Economique et Monétaire en Algérie، Rapport 2015، p 72. 

دينار  79.7 اىل1999دينار للدوالر الواحد سنة  66.6د أنه اخنفض من واملتابع لتطورات سعر صرف الدينار مقابل الدوالر جي  

 72.5 إىلدينار للدوالر مث ينخفض  64.6 إىل 2008ويصل سنة  2004دينار للدوالر سنة  72.1 إىلتفع بعدها ري ل 2002للدوالر سنة 

 إىلمث اخنفض  2011سنة  74.1142 إىلاالرتفاع ليعاود  2010دينار للدوالر الواحد سنة 74.3199و 2009دينار للدوالر الواحد سنة 

وليواصل يف االخنفاض سنة  2014 سنة 80.57 إىلليصل  2013دينار مقابل واحد دوالر سنة  79.3809 إىلو  2012سنة  77.5591

  .دينار مقابل واحد دوالر 100.46 إىلليصل  2015

 الدين الخارجي: الفرع الخامس

ارتفاع أسعار البرتول و يعود ذلك إىل حتسن الوضع االقتصادي بشكل عام و يون اخلارجية للجزائر بالرتاجع بدخول األلفية الثالثة بدأت الد

واحتياطي صرف ،%3.6معدل تضخم و %6إذ سجل منو  2004و 2003استقرارا خاصة يف سنيت و حيث حقق االقتصاد الكلي حتسنا 

مليار دوالر  22.9إىل  2000مليار دوالر سنة  25.26فمن  ،2004نة مليار دوالر س 43.1مث إىل  2003مليار دوالر سنة  32.9بلغ 

  :2015-2000 لديون اخلارجية للفرتةالشكل التايل يوضح حجم او ،2004سنة 

  
Source: Banque d’Algérie، Evolution Economique et Monétaire en Algérie، Rapport 2015، p 69. 

 )2015-2000(قائم الدين متوسط وطويل األجل حسب نوع القروض للفترة : 09 شكل رقم
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ختفيض كبري يف حجم الدين  إىل 2006اليت تسارعت سنة و  2005يون خالل سنة لقد مسحت عملية التسديد املسبق للدو 

 2005مليار دوالر سنة  17.19و 2006مليار دوالر سنة  5.61مقابل  2011مليار دوالر سنة  4.4اخلارجي، الذي وصل إىل 

مليار دوالر  3.02و 3.7و 3.3مث  مليار دوالر 3.63 إىلليصل  2012، وواصل يف االخنفاض سنة 2001مليار دوالر سنة  22.57و

مليار  5.12مليار دوالر مقابل  0.6 إىل 2011على التوايل، كما اخنفضت خدمات الدين يف سنة  2015، 2014، 2013للسنوات 

هذه السنة اليت شهدت أكرب مدفوعات مسبقة للديون املعاد جدولتها مع نادي  2006مليار دوالر سنة  13.5و 1999دوالر سنة 

  .س ولندنباري

على . 2015االستمرارية اجليدة له يف �اية  2006-2004منذ اخنفاضه احلاد يف السنوات  ،يؤكد تطور مؤشرات الدين اخلارجي

مليون دوالر يف  269مقابل  2015مليون دوالر يف �اية  695وجه اخلصوص، بلغ مستوى خدمة الدين اخلارجي متوسط وطويل األجل 

تراجع مستوى  2006االخنفاض احلاد للدين اخلارجي، خاصة يف  أعقاببالفعل ويف ). 2013دوالر يف �اية  مليون 520( �2014اية 

 .1)2010مليون دوالر يف  666( 2009أقل من واحد مليار دوالر منذ  إىلخدمة الدين 

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

 
    

 
 

 

                                                 
1 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport2015,p 68.  

 )2015-1998(خدمة الدين متوسط وطويل األجل للفترة : 10 شكل رقم
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Source : Banque d’Algérie، Evolution Economique et Monétaire en Algérie، Rapport2015 ;p 70. 

هكذا واصلت نسبة الديون . تؤكد املؤشرات األخرى للدين اخلارجي متوسط وطويل األجل حتسن وضع الديون اخلارجية  

 2013يف  %0.98( 2014يف  %0.82، مقابل 2015يف  %0.72 إىلالناتج الداخلي تراجعها  إلمجايلاملتوسطة وطويلة األجل 

من الصادرات من السلع واخلدمات سنة  %3.15 ال ميثل مستوى الدين اخلارجي متوسط وطويل األجل إال كما) 2012يف  %1.19و

2015.  

 %1.83(إمجاال، يعترب االجتاه التنازيل للدين اخلارجي متوسط وطويل األجل الذي أدى إىل مستوى منخفض جدا من خدمته   

  .، مؤشرا لالستدامة اجليدة للديون اخلارجية اجلزائرية2015األجل يف سنة  وكذا اخنفاض الديون قصرية) من صادرات السلع واخلدمات

حيث  مستوى األمن املايل اخلارجي، إىلتعكس هذه املؤشرات جناح سياسة ختفيف عبء الديون اخلارجية يف اجلزائر والوصول و   

ما صاحبها من انكماش كبري يف مصادر التمويل الدويل سامهت بشكل كبري يف التخفيف من أثر العدوى السريعة لألزمة املالية العاملية و 

مسح التعزيز املتواصل لقابلية االستمرار مليزان  ليهوع، 1األمر الذي أثر على االقتصاديات الناشئة والنامية اليت تعاين من مشكل يف السيولة

 اخلارجي، بتطوير قدرة مقاومة الوضعية املالية بصفته أساس االستقرار املايل) 2008- 2001(املدفوعات خالل مثاين سنوات املتتالية 

  .2على سبيل املثال 2009، كتلك ذات احلجم الكبري لسنة ارجية للجزائر للصدمات اخلارجيةاخل

حتقيقه لالستقرار على و توضح وضعية االقتصاد اجلزائري الذي كما نالحظ حتسنه النسيب و هذه املؤشرات االقتصادية كلها تبني   

كلي يف السنوات األخرية هذا الوضع يشكل حافزا للمستثمرين األجانب لالستثمار يف اجلزائر لكن استقرار الوضع االقتصادي املستوى ال

تنظيمات إدارية وسوق كبري و الوضعية القانونية احملفزة و قدوم مستثمرين أجانب بل جيب توفر االستقرار السياسي ده جلذب و حو ال يكفي 

  .وموارد معدنية كل هذه األوضاع تشكل املناخ االستثماري الذي يدرسه املستثمر األجنيب قبل أن يقرر االستثمار يف بلد ما

  

 حجم االستثمارات في الجزائر: الثالثالمبحث 

ع املستثمر خ االستثماري يف اجلزائر مما شجلقد تطور حجم االستثمارات يف اجلزائر بتطور القوانني املنظمة له، وحتسن املنا   

  .وضع أجهزة لدعم وتشجيع الشباب على االستثمار إىل باإلضافة، يف اجلزائراألجنيب على االستثمار اجلزائري و 

تفاع االقتصادية وخصصت له مبالغ معتربة خاصة بعد ار  لإلصالحاتأما فيما خيص االستثمارات العمومية،فقد سطرت الدولة برناجما   

ليشمل مجيع اجلوانب االجتماعية  اإلصالحاتباشرت الدولة يف العمل على مواصلة وتكثيف مسار  أين2000أسعار البرتول سنة 

واالقتصادية وحترير االقتصاد الوطين من أجل متكني املؤسسة اجلزائرية من أن تصبح املصدر الرئيسي للثروة، حيث قامت ببعث برناجما 

، )2009-2005(، أتبع بربنامج مخاسي أول لدعم النمو خالل الفرتة )2004-2001(وهو برنامج ميتد على فرتة االقتصادي  لإلنعاش

، وقد سامهت هذه الربامج بشكل كبري يف حتسني املستوى املعيشي لألفراد، ودعم النمو االقتصادي )2014-2010(وثاين خالل الفرتة 

  .3دية الكلية خالل هذه الفرتةوتعزيز االجتاه االجيايب للتوازنات االقتصا

  الحجم اإلجمالي لالستثمارات حسب القطاعات : المطلب األول

                                                 
  .316بن مسينة دالل، مرجع سابق، ص  1

2 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport2011,p 67. 
  .291بن مسينة دالل، مرجع سابق، ص  3
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ورفع مستوى معيشة السكان، باشرت احلكومة اجلزائرية منذ  اإلنتاجي�دف حتقيق النمو االقتصادي املستدام وتعزيز اجلهاز   

ل اإلجراءات الالزمة لتنشيط اإلنتاج الزراعي، وتعزيز اخلدمات العامة حو برناجما تنمويا طموحا لدعم االنتعاش االقتصادي، متحور  2001

  .والبنية التحتية وتوفري مناصب الشغل ليتم استكمال هذا الربنامج بربنامج مصاحب لدعم النمو ملدة مخس سنوات

توسط والبعيد، ومن أجل بيئة ومن أجل تثبيت دور الدولة يف إطاره القانوين كمسؤول على األهداف االقتصادية على املديني امل  

اقتصادية مستقرة وتقدمي احلوافز لتشجيع ودعم االستثمارات اليت من شأ�ا أن تؤدي إىل احلد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة، 

نة س ذحجم االستثمارات منواجلدول التايل يوضح تطور ، 2001باشرت احلكومة يف تنفيذ برناجمها لدعم اإلنعاش االقتصادي منذ 

2000.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2015- 2000تطور حجم االستثمارات حسب القطاعات في الفترة : 11جدول رقم  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  مليون دج: الوحدة

  1288415.0  1083410.7  883612.5  811270.7  734025.5  691023.4  583286.1  532474.5  عمومية وأشغالبناء - 1

 خدمات وأشغال- 2

  عمومية بترولية
66480.0  52317.6  53505.2  59708.1  58673.5  69622.9  127233.1  188125.2  

  577822.1  482573.3  409931.7  404902.9  310855.3  241582.4  201582.1  159915.3  سلع التجهيز- 3

  280310.0  215348.6  271536.8  172074.9  132866.5  94710.6  95555.7  70411.2  معدالت النقل- 4

  122211.9  56955.9  53380.0  23119.8  21816.4  25502.8  27834.0  15751.6  خدمات- 5

  5240.2  3936.3  3556.4  6860.8  5892.8  4984.8  4887.1  7596.0  حيوانات وغابات- 6

  2462124.4  1969457.9  1691640.3  1476902.6  1265164.5  1111309.3  965462.5  852628.7  المجموع

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

  3673721.7  3320331.3  2972325.3  2655896.0  2403554.1  2246758.6  1837063.6  1587553.7  عمومية وأشغالبناء - 1

خدمات - 2

  عمومية بتروليةوأشغال
250625.6  298521.9  267549.2  293352.7  309581.1  371132.1  437641.9  511424.4  

  1769230.8  1665892.2  1370006.3  1082000.1  1201179.8  1163198.5  1021928.7  809495.7  سلع التجهيز- 3

  647606.6  654759.4  661594.7  642267.2  458137.8  415343.8  399871.7  367584.6  معدالت النقل- 4

  374038.1  309105.8  262607.4  255797.7  230892.4  226285.1  244821.2  202526.6  خدمات- 5

  65654.9  58961.6  53228.6  46869.9  30586.0  31787.2  9212.1  10557.0  حيوانات وغابات- 6
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  7041676.5  6446692.2  5690894.4  4992412.0  4617702.8  4350922.3  3811419.1  3228343.2  المجموع

  : المصدر

-http://www.ons.dz/IMG/pdf/Les_Comptes_Economiques_2000-2011-Version_Arabe-2.pdf.12/03/2017. 
-http://www.ons.dz/IMG/Comptes%20Economiques_2011-2016.pdf.18/09/2017. 

توفري البنية من خالل اجلدول أعاله نالحظ تزايد املبالغ املستثمرة يف جمال البناء واألشغال العمومية نظرا ألمهية هذا القطاع يف   

من ميزانية  %40العيش املالئمة للمواطنني، كما أن هذا القطاع يتطلب أمواال طائلة، كما أن الدولة رصدت له التحتية اجليدة والظروف 

مليون دج  159915.3الذي يتطلب أموال كبرية فقد ارتفع املبلغ من  برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، يأيت بعده قطاع سلع التجهيز

، بعد ذلك يأيت قطاع النقل الذي 2015مليون دج سنة 1769230.8إىلمث  2007مليون دج سنة  577822.1إىل2000نة س

أما مبالغ االستثمارات يف اخلدمات  ،مليون دج647606.6إىللينتقل املبلغ  2003مليون دج سنة  132866.5خصصت له الدولة مبلغ 

مليون دج يف السنوات  53000إىل حوايل  2000مليون دج سنة  66480برتولية فقد اخنفضت من  وأشغال عمومية

مليون دج وضلت املبالغ املخصصة هلذا ا�ال ترتفع إىل أن  127233.1مببلغ قدره 2006ليعود لالرتفاع سنة  2001،2002،2003

فيهما إىل املبالغ الغ املستثمرة احليوانات والغابات فلم ترقى املبو جمايل اخلدمات  أما، 2015مليون دج سنة  511424.4وصلت إىل 

 .املستثمرة يف القطاعات األخرى

  حجم االستثمارات حسب أجهزة الدعم: المطلب الثاني

يف إطار تشجيع االستثمارات احمللية وبغرض استيعاب األعداد الكبرية من العاطلني عن العمل واملتخرجني من خمتلف األطوار    

الوكالة الوطنية لتطوير وترقية : دة أجهزة من شأ�ا دعم وتشجيع االستثمـارات احملليـة من بينهـاالتعليمية، قامت احلكومة بإنشاء ع

والوكالة ،"CNAC" والصندوق الوطين للتأمني عن البطالة "ANSEJ" الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، ANDIاالستثمار

  ." ANGEM"الوطنية لتسيري القروض املصغرة

  كالة الوطنية لتطوير وترقية االستثمارالو : الفرع األول

مهمتها الرئيسية هي تطوير . واستقاللية مالية الوطنية لتطوير االستثمارات هي مؤسسة عمومية ذات شخصية قانونية  الوكالة  

ليايت ك العمالشبا  من خالل  لق املؤسساتمشاريع خ  اإلجراءات اإلدارية املتعلقة ببعث استكمالومتابعة االستثمارات وهذا بتسهيل 

املكلفة باالستثمار و شهدت الوكالة اليت أنشأت يف إطار اإلصالحات األوىل اليت مت مباشر�ا يف اجلزائر خالل التسعينيات و  ،الوحيد

خولت هلذه املؤسسة احلكومية اليت كانت تدعى يف األصل و . االجتماعية للبالدو تطورات �دف للتكيف مع تغريات الوضعية االقتصادية 

 مرافقةترقية و و همة تسهيل مبمث أصبحت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  2000إىل  1993متابعة االستثمار من و دعم و الة ترقية وك

  :أما بالنسبة حلجم االستثمارات املصرح �ا لدى هذه الوكالة فهي مبينة يف اجلدول التايل،االستثمار

  )2012-2002( حسب سنوات الفترةANDIتوزيع المشاريع االستثمارية لدى : 12جدول رقم

  %  مناصب الشغل  %  القيمة المالية بمليون دينار  %  عدد المشاريع  السنوات

2002  443  1%  67839  3%  24092  8%  
2003  1369  4%  235944  9%  20533  7%  
2004  767  2%  200706  8%  16446  5%  
2005  777  2%  112639  5%  17581  6%  
2006  1990  6%  319513  13%  30463  10%  
2007  4092  13%  351165  14%  51345  17%  
2008  6375  20%  670528  26%  51812  17%  
2009  7040  22%  229017  9%  30425  10%  
2010  3670  11%  122521  5%  23462  8%  
2011  3628  11%  156729  6%  24806  8%  
2012  1880  6%  77240  3%  8150  3%  

  %100  299115  %100  2546840  %100  32004  المجموع
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Source :http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements.27/09/2016. 

 443عدد االستثمارات تطور منذ نشأت الوكالة الوطنية لدعم وترقية االستثمار فارتفع العدد من املالحظ للجدول جيد أن   

لك إىل حتسن الوضعية املالية للبالد يف تلك الفرتة ويعود ذ2009مشروع سنة  7040مث إىل 2008سنة  6375إىل 2002مشروع سنة 

 1880ليصل إىل2010مشروع سنة 3670بعد ذلك إىلعدد املشاريع لينخفض لكن ما طال ذلك كثريا  ،بسبب ارتفاع أسعار البرتول

  :إىلوتقسم هذه االستثمارات على حسب اجلهة املستثمرة  ،2012مشروع سنة 

  الجنسيةالمشاريع المصرح بها حسب : أوال

  )2016-2002(حسب الجنسية المشاريع االستثمارية المصرحة : 13جدول رقم

  %  مناصب الشغل  %  القيمة بمليون دينار  %  عدد المشاريع  

  %90  1018887  %83  10584134  %99  62982  االستثمار المحلي

  %10  119525  %17  2216699  %1  822  األجنبي االستثمار

  %100  1138412  %100  12800834  %100  63804  المجموع

Source :http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395.29/08/2017. 

عند قراءة هذا اجلدول جند أن لالستثمارات احمللية حصة األسد يف املشاريع املصرح �ا لدى الوكالة الوطنية لتطوير وترقية   

املستثمر من إمجايل املشاريع، وهذا يدل على أن مناخ االستثمار يف اجلزائر مل جيذب  %1ال ميثل إال ، وأن االستثمار األجنيب االستثمار

أن املستثمر األجنيب مازال متخوفا من االستثمار يف اجلزائر وأنه مل حيضى بالتحفيزات اليت تشجعه على استثمار و األجنيب بالقدر املطلوب 

 واإلعفاءاتك بالنسبة للمستثمر احمللي الذي قدمت له الدولة العديد من االمتيازات والتسهيالت أمواله يف اجلزائر، على العكس من ذل

  .بغية تشجيعه على االستثمار ومن أجل تقليص حجم البطالة وحتقيق قيمة مضافة لالقتصاد الوطين

   حسب قطاع النشاطالمشاريع المصرح بها : ثانيا

  :مار ميكن تلخيصها يف اجلدول التآيتنشاط املصرح �ا لدى الوكالة الوطنية لتطوير وترقية االستثوفيما خيص توزيع املشاريع حسب قطاع ال

  )2016-2002(توزيع المشاريع االستثمارية حسب قطاع النشاط للفترة: 14دول رقمج

  %  مناصب الشغل  %  القيمة بمليون دينار جزائري  %  عدد المشاريع  الفرع

  %4.69  53445  %1.74  222790  %2.06  1316  الزراعة

  %21.62  246138  %10.24  1310896  %17.85  11389  البناء

  %40.97  466382  %57.90  7411469  %17.64  11256  الصناعة

  %1.97  22478  %1.34  171948  %1.47  935  الصحة

  %14.32  162976  %8.56  1095948  %48.74  31097  النقل

  %5.45  62069  %7.61  974396  %1.60  1018  السياحة

  %10.23  116476  %9.14  1169895  %10.64  6786  خدماتال

  %0.36  4100  %0.09  10914  %0.00  2  التجارة

  %0.38  4348  %3.38  432578  %0.01  5  االتصاالت

  %100  1138412  %100  12800834  %100  63804  المجموع

Source :http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395.28/08/2017. 

، ويعود ذلك %48.74لقطاع النقل حصة األسد من بني املشاريع أين يشكل ما نسبته نالحظ أن  14حسب اجلدول رقم   

وعليه فان تواجد نظم نقل فعالة وشبكات حديثة  ،ي بلدة للتنمية املستدامة واالزدهار ألألمهية قطاع النقل كأحد من الركائز األساسي

على نطاق واسع ومحاية البيئة، وهلذا جند أن اجلزائر اهتمت �ذا القطاع  واإلنتاجالقتصادية والرفاه االجتماعي ضروري لتحقيق التنمية ا
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حددت الدولة اجلزائرية برامج خمتلفة لقطاع النقل لفرتات  األساسيف طور االجناز، وعلى هذا  وأخرىحيث مت اجناز عدد كبري من املشاريع 

مليار دوالر لقطاع النقل يف الربنامج  40، ويف هذا السياق خصصت ميزانية قدرها )2010-2014، 2009- 2005، 2004- 1999(

مث يأيت كذا حتسني النقل احلضري وحتديث النقل اجلوي، و حتديث وتوسيع السكك احلديدة  من أجل 2014-2010للفرتة املمتدة من 

ويعود ذلك إىل انتهاج اجلزائر ،على التوايل من جمموع املشاريع%17.64و%17.85ميثالن  اللذان الصناعةقطاع بعد ذلك قطاع البناء و 

مؤخرا إلسرتاتيجية جديدة لإلنعاش الصناعي واليت �دف إىل تطوير وحتديث وإدماج متزايد للصناعة اجلزائرية، كما نسعى احلكومة 

مال وتشجيع إنشاء استثمارات جديدة، كما لتحسني جاذبية اجلزائر كوجهة استثمارية من أجل بعث النشاط الصناعي وخلق فرص األع

�دف هذه املبادرة أيضا إىل ترقية االقتصاد الرقمي والتنمية ووضع آليات جديدة مرنة ومبتكرة لتمويل املشاريع وتشجيع الصناعيني من 

اهتمام الدولة �ذه  إىلعود ذلك ذلك املشاريع بني قطاع اخلدمات والزراعة والسياحة، ويمث ترتاوح بعد  أجل حتديث معدا�م اإلنتاجية،

القطاعات كبديل لقطاع النفط وكمحاولة لتنويع مصادر الدخل ولتحقيق االكتفاء الذايت ولتحقيق التنمية املستدامة ولدعم النمو 

 .مشروع 63804ليأيت يف املرتبة األخرية قطاع التجارة والذي حاز على مشروعني فقط من بني االقتصادي، 

  يع حسب القطاع القانونيالمشار : ثالثا

  :إىل مشاريع خاصة ومشاريع عامة كما هو موضح يف اجلدول التايلتقسيم املشاريع االستثمارية حسب احلالة القانونية  ميكنو 

 )2016-2002(توزيع المشاريع االستثمارية حسب الحالة القانونية للفترة : 15جدول رقم

  %  مناصب الشغل  %  ليون دينار جزائريالقيمة بم  %  عدد المشاريع  الحالة القانونية

  %84.67  963922  %56.95  7290151  %97.99  62520  الخاص

  %11.07  126036  %33.74  4319545  %1.84  1177  العمومي

  %4.26  48454  %9.31  1191137  %0.17  107  المختلط

  %100  1138412  %100  12800834  %100  63804  المجموع

Source :http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395.28/08/2017. 

% 97.99من املالحظ أن متثيل القطاع اخلاص يفوق مبراحل القطاعني اآلخرين فنجد أن نسبة عدد املشاريع تصل إىل   

ا من إمجايل املشاريع ال متهمن إمجايل املناصب،يف حني أن القطاع العام واملختلط متثل مسامه %84.67ومسامهته يف التوظيف تصل إىل 

إسرتاتيجية ترقية العمل ومكافحة البطالة، واليت اعتمد ، وذلك ألن أهداف هذه األجهزة وضعت لتتماشى مع %02تتعدى ال تتعدى 

  :1فيها على

 ؛دعم االستثمار يف القطاع االقتصادي املولد ملناصب شغل -

 ؛غرض تسيري االندماج يف عامل الشغل، ب)خاصة يف موقع العمل(ترقية التكوين التأهيلي  -

 ؛شاء مناصب الشغل باجتاه املؤسساتترقية سياسة حمفزة على إن -

 ؛حتسني وعصرنة تسيري سوق العمل -

 ؛وضع أجهزة للتنسيق بني القطاعات -

 ؛قييمهامتابعة آليات تسيري سوق العمل ومراقبتها وت -

  .ترقية تشغيل الشباب -

                                                 
مللتقى الدويل حول ، ا"بسكرةCNACو ANSEJدراسة حالة –دور األجهزة الحكومية في دعم االستثمارات المحلية وتقليص حجم البطالة " بن بريكة عبد الوهاب، حبة جنوى، 1

  .5، ص 2011نوفمرب  15،16كومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة،جامعة مسيلة،اسرتاتيجية احل
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 مع األجانب المشاريع المشتركة :رابعا

حتقيق تنمية اقتصادية  إىلاالقتصادية سياسات متعددة اجلوانب �دف يف جمملها  اإلصالحاتلقد انتهجت اجلزائر يف ظل   

سة االنفتاح االقتصادي، وعقدت متكاملة، ففي جمال االستثمار عملت الدولة على تشجيع االستثمار احمللي واألجنيب منذ انتهاج سيا

  .ات مع دول أجنبيةالعديد من الشراك

  :تقسيم االستثمارات المشتركة حسب المناطق-1

أبرمت الدولة اجلزائرية العديد من الصفقات ومشاريع استثمارية مع خمتلف مناطق العامل بغية االستفادة من اجيابيات هاته   

هي يف أمس احلاجة إليها لتطوير وتنمية االستثمارات اجلالبة معها لرؤوس أموال أجنبية باإلضافة إىل خربات وتكنولوجيات متطورة 

  :اقتصادها، واجلدول التايل ينب هذا التقسيم

  )2016-2002(المشاريع التي تشرك األجانب: 16 قمجدول ر 

  مناصب الشغل  القيمة بمليون دينار جزائري  عدد المشاريع  المناطق

  71010  955161  437  أوربا

  42649  677209  313  فيما بينها االتحاد األوربي

  10567  163102  98  آسيا

  3755  68163  19  أمريكا

  30199  997528  236  الدول العربية

  209  5686  5  إفريقيا

  264  2974  1  أستراليا

  3521  24085  26  متعدد الجنسيات

  119525  2216699  822  المجموع

Source :http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395.28/08/2017. 

 االقتصادي النمو لتحقيق اآلليات أهم من يعد الذي االستثمار األجنيب تشجيع إىل اجلزائر جلأت باالقتصاد، النهوض أجل من  

 زيادة على يعمل حيث األجنيب خاصة االقتصادية التنمية يف هاما دورا يلعب بكونه االستثمار عن نتحدث أننا ومبا الصعبة، العملة وجلب

  .1الدول بني الفجوة سد على يعمل أنه كما نموال معدل

 مشروع 437األغلبية منها تعود لدول أوربا بـ  ،مشروع 822يبني ذلك، حيث يشارك األجانب يف اجلزائر بـ  16واجلدول رقم   

تليها املشاريع يع املشرتكة، ، كما أن حسن العالقات اجلزائرية مع فرنسا ساهم يف زيادة عدد املشار من اجلزائر أورباويعود ذلك لقرب قارة 

  .مشروع 236كما كان للدول العربية نصيب معترب لالستثمار يف اجلزائر بـ   ،مشروع 313االحتاد األوريب الذي يستثمر يف اجلزائر بـ  مع

  . أما بالنسبة لتقسيم هذه املشاريع حسب قطاع النشاط فاجلدول املوايل يوضح ذلك

  )2016-2002(ستثمارية المصرحة أجنبية حسب قطاع النشاط تقسيم المشاريع اال: 17جدول رقم

القيمة المالية   %  عدد المشاريع  الفرع

  بمليون دينار

  %  مناصب الشغل  %

  %0.52  618  %0.20  4373  %1.70  14  الزراعة

  %19.28  23040  %3.50  77661  %16.67  137  البناء

  %59.23  70793  %80.48  1783922  %60.22  495  الصناعة

                                                 
  .271: ، ص2007منشورات احلليب احلقوقية، : ديد يف جمال التأمني والضمان يف العامل العريب، اجلزء الثاين، لبنانعبد اهللا عبد الكرمي عبد اهللا، اجل 1
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  %1.84  2196  %0.61  13572  %0.73  6  الصحة

  %1.44  1727  %0.67  14820  %3.04  25  النقل

  %5.28  6309  %5.13  113772  %1.70  14  السياحة

  %11.16  13342  %5.37  119139  %15.82  130  الخدمات

  %1.25  1500  %4.03  89441  %0.12  1  االتصاالت

  %100  119525  %100  2216699  %100  822  المجموع

Source :http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395.29/08/2017. 

، يليه قطاع البناء األسد يف عدد املشاريع املشرتكة خذ نصيبأنالحظ أن قطاع الصناعة هو الذي  17دول رقمحسب اجل  

 130مث يليه قطاع اخلدمات حبصة قدرها والسكان، بسبب اهتمام الدولة �ذا القطاع الذي يزداد الطلب عليه حبكم زيادة عدد األسر 

  .مشروع

  حجم االستثمارات حسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع الثاني

  :لخصها يف اجلدول التآيتفناملتوسطة و أما فيما خيص تطور حجم املؤسسات الصغرية 

  2016-2001لفترة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل اتطور : 18جدول رقم

  نسبة التطور  المجموع  المؤسسات العمومية  المؤسسات الخاصة  السنوات

2001  570 244  778  348 245  /  

2002  075 261  778  853 261  6.73 ٪  

2003  287 799  788  587 288  10.31 ٪  

2004  312 181  778  959 312  8.44 ٪  

2005  341 914  874  788 342  9.53 ٪  

2006  376 028  739  767 376  9.91 ٪  

2007  410 293  666  959 410  9.07 ٪  

2008  518 900  626  526 519  26.42 ٪  

2009  903 586  591  494 587  13.08 ٪  

2010  515 618  557  072 619  5.37 ٪  

2011  737 658  572  309 659  6.50 ٪  

2012  275 711  557  832 711  7.97 ٪  

2013  259 777  557  816 777  9.27 ٪  

2014  511 851  542  035 852  9.54 ٪  

2015  037 934  532  569 934  9.69 ٪  

2016 231 022 1  390  621 022 1  9.42 ٪  

  .2016-2001املتوسطة للسنوات و باالعتماد على نشريات املعلومات للمؤسسات الصغرية  الطالبةمن إعداد : المصدر

، وهي السنة اليت 2001على سنة األساس 18املتوسطة حسب اجلدول رقم و اعتمدنا يف حتليل تطور تعداد املؤسسات الصغرية 

املتوسطة، حيث يعترب هذا القانون منعرجا حامسا يف تاريخ قطاع املؤسسات و مت فيها إعداد القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية 

دعمها، كما حدد و دوات ترقيتها أو كذا آليات و التنظيمي الذي تنشط فيه هذه املؤسسات، و ألنه حدد اإلطار القانوين املتوسطة، و الصغرية 

على تطوير منظومة اإلعالم االقتصادي حول املؤسسات  01-18وينص القانون رقم . معامل اإلسرتاتيجية املستقبلية للنهوض بالقطاع

تكنولوجيا املعلومات، وضع برامج تأهيل للمؤسسات و املتوسطة، تأسيس بنك للمعطيات خاص �ذه املؤسسات يتماشى و الصغرية 
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املتوسطة من أجل تطوير تنافسيتها، تطوير آليات متويل جديدة من خالل إنشاء صناديق ضمان القروض البنكية هلذه و الصغرية 

املعدل ولكن يف و املكمل 02-17مث جاء بعده القانون رقم . 1املتوسطةو املؤسسات، إنشاء أنشطة جديدة خاصة باملؤسسات الصغرية 

  .01-18رقم نفس توجهات واهتمامات القانون 

  :يأيت نستنج ما 18انطالقا من اجلدول 

املتوسطة و املتوسطة يف اجلزائر، من سنة إىل أخرى، هذا التطور مرتبط بتطور تعداد املؤسسات الصغرية و تطور تعداد املؤسسات الصغرية  -

ويرجع تطور . املتوسطة العموميةو صغرية اخلاصة اليت تضم املؤسسات احلرفية، يف حني نالحظ استقرار مث تراجع يف تعداد املؤسسات ال

  2: تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة يف اجلزائر لألسباب التالية

   املتوسطة، واليت تتمثل يفو إنشاء خمتلف اهليئات واآلليات املنظمة لنشاط قطاع املؤسسات الصغرية:  

 ،ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: نعين �ذه اآللياتاإلنشاء سامهت يف تطوير وتنويع هذا القطاع، و و آليات الدعم  -

  ؛CNACالصندوق الوطين للتأمني عن البطالة و ANGEMالوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 

  رضية املمهدة لتطوير هذا القطاع؛، واليت كانت األ1993إنشاء وزارة خاصة �ذا القطاع سنة  -

املتوسطة من و ؤسسات واليت نص عليها القانون التوجيهي، وهي �تم مبرافقة املؤسسات الصغرية إنشاء مراكز التسهيل وحاضنات امل -

  اإلنشاء إىل النمو؛

هذه املؤسسات لتوفري و هو طرف وسيط بني البنك و ، 2002إنشاء صندوق لضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة  -

  الضمان؛

  املتوسطة؛من القانون التوجيهي لتكثيف نسيج املؤسسات الصغرية و  21ب املادة رقم إنشاء جملس وطين لرتقية املناولة مبوج -

من القانون التوجيهي �دف ضمان حوار  25املتوسطة مبوجب املادة رقم و إنشاء ا�لس الوطين االستشاري لرتقية املؤسسات الصغرية  -

  اعيني لتطوير هذه املؤسسات؛االجتمو دائم ومستمر بني السلطات العمومية والشركاء االقتصاديني 

طنية لتطوير ، واليت تعترب أداة الدولة يف جمال تنفيذ السياسة الو 2005املتوسطة سنة و إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية  -

  وتأهيل هذه املؤسسات؛

بـ  2003جلت أول نقطة منو سنة سجلت منعرجات كانت بالزيادة أو بالرتاجع، حيث س 2016-2001نسبة التطور خالل الفرتة  -

، مث تراجعت نسبة )زيادة  مبؤسسة واحدة(صاحبها زيادة يف عدد املؤسسات اخلاصة وشبه استقرار للمؤسسات العمومية  ٪ 10.31

إىل أعلى التطور على الرغم من تطور أعداد املؤسسات اخلاصة بينما تراجعت املؤسسات العمومية بأعداد معتربة، مث ارتفعت نسبة النمو 

، ٪ 5.37إىل  2010مث سنة  ٪ 13.08إىل  2009تبعها تراجع كبري سنة ، ٪ 26.42إىل  2008نسبة مسجلة خالل هذه الفرتة سنة 

  :يلي وميكن تفسري الزيادة والرتاجع يف نسبة التطور كما

كان بسبب إعادة هيكلة  2016 مؤسسة سنة 390مؤسسة إىل  778من  2001املتوسطة العمومية سنة و تراجع املؤسسات الصغرية  -

مؤهلة للخوصصة أو الشراكة، باإلضافة إىل إعادة تنظيم و املؤسسات الكبرية واليت مسحت بإنشاء فروع عديدة تتمتع باالستقاللية التامة 

  1.املؤسسات) كلي أو جزئي(خوصصة و القطاع العمومي 

                                                 
1Ammouri Brahiti: Presentation of the SMEs sector in Algeria, seminar on financial and commercial services, 
Tunisia, 11-14 December 2006, P 2. 

   . 107-104، اجلزائر، ص ص 2006، نوفمرب 2، ملف الصناعة، دليل املستثمر العريب يف اجلزائر، العدد لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرقطاع ا2
1 Bulletin d’information N° 10, Ministère de la PME et de l’artisanat, Algérie, 2005, P 3. 
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الذي تقرر فيه إنشاء و لتكميلي لالنتعاش االقتصادي هلذه الفرتة سببه الربنامج ا 2014- 2009زيادة عدد املؤسسات خالل الفرتة  -

  2.متوسطة من أجل إنشاء حميط اقتصادي كلي صحي وفعالو مؤسسة صغرية  200 000

  ANSEJالوكالة الوطنية لدعم وتطوير االستثمار والشباب الجزائري: الفرع الثالث

أحد األجهزة اليت وضعتها الدولة من أجل مساعدة الشباب جلزائري اب ابالشو الوكالة الوطنية لدعم وتطوير االستثمار  تعد  

  : اجلزائري على إنشاء مؤسساته اخلاصة، ولقد حقق اجلهاز منذ إنشائه العديد من املشاريع واليت ميكن متثيلها يف اجلداول املوالية

  منذ نشأتها ANSEJالمشاريع الممولة عن طريق  :19الجدول رقم

  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

عدد المشاريع 

  الممولة
69  7210  14725  10359  7279  7087  5664  6691  10549  8645  

  24500  30376  19077  14771  19631  20152  28735  39360  23735  386  الشغل

  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015    

عدد المشاريع 

  الممولة
8102  10634  20848  22641  42832  65812  43039  40856  23676    

    51570  93140  96233  129203  92682  60132  57812  31418  22685  الشغل

Source :http://www.ons.dz/-L-Algerie-en-Quelques-Chiffres-.html.16/09/2017. 

  :من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن

مشروع سنة  65812، إىل 1997مشروع سنة  69، حيث ارتفع العدد من تطور ملحوظ يف املشاريع املمولة من سنة إىل أخرى - 

2012. 

 .منصب 855598حيث جند إمجايل مناصب الشغل وصل إىل  ،خلق فرص عمل عديدة منذ بداية نشاط هذه الوكالة - 

حتقيق قيمة مضافة و ا يدل على جناعة هذا اجلهاز يف استقطاب الشباب إلنشاء مشاريعهم اخلاصة، واجنازها وهذا إن دل فإمن  

  القتصاد الوطين، 

  :سب قطاع النشاط يف اجلدول التايلجندها مفصلة ح 31/12/2016غاية  إىلبالنسبة لعدد املشاريع املمولة منذ نشأة هذا اجلهاز  أما

  حسب قطاع النشاط ANSEJالممولة عن طريق اريع شالم: 20 جدول رقم

  %  الحرف  %  الزراعة والصيد  
البناء واألشغال 

  العمومية
 %  الصناعة والصيانة  %

غاية  إلىمنذ النشأة 

31/12/2010  
15171  11%  21979  16%  9819  7%  10807  8%  

2011  3686  9%  3559  8%  3672  9%  2118  5%  
2012  6705  10%  5438  8%  4375  7%  3301  5%  
2013  8225  19%  4900  11%  4347  10%  3333  8%  
2014  10487  26%  4255  10%  5106  12%  6614  16%  
2015  6862  29%  2170  9%  3838  16%  4913  21%  
2016  3479  31%  320  3%  1672  15%  2720  24%  

%9  33806  %9  32828  %12  42621  %15  54615غاية  إلىمنذ النشأة   

                                                 
2International l’actuel, le magazine de l’économie et du partenariat international, N°113, Algérie, Mars 2010, P 5. 
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31/12/2016  

  %  اتالخدم  %  المهن الحرة  
تكنولوجيا اإلعالم 

  واالتصال
  المجموع  %

  

منذ النشأة إلى غاية 

31/12/2010  
3648  3%  79080  56%  6858  5%  140503  

2011  569  1%  29228  68%  451  1%  42832  
2012  826  1%  45167  69%  616  1%  65812  
2013  1042  2%  21192  49%  591  1%  43039  
2014  1450  4%  12944  32%  750  2%  40856  
2015  1205  5%  4688  20%  655  3%  23676  
2016  716  6%  2355  21%  628  6%  11262  

غاية  إلىمنذ النشأة 

31/12/2016  
9456  3%  194654  53%  10549  3%  367980  

Source :https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques#.10/09/2017 

بعده الزراعة والصيد، ويعود ذلك و ، جند قطاع اخلدمات وتطوير االستثمارألنشطة األكثر متويال عن طريق الوكالة الوطنية لدعم ا  

دخل والتقليل من االعتماد على قطاع للمكانة اهلامة هلذه األنشطة يف االقتصاد الوطين واهتمام الدولة �ا حماولة تنويع مصادر ال

  .احملروقات

  C.N.A.Cالمشاريع الممولة عن طريق الصندوق الوطني للتامين على البطالة : الفرع الرابع

 2004سنة   )ب.ت.و.ص(  ، أنيط الصندوق الوطين للتأمني عن البطالةاالجتماعياإلقصاء و يف إطار برنامج حماربة البطالة   

 إجراءاتاختذت السلطات العمومية إثر تقومي مساره،  2010يف أواخر شهر جوان و دعم إحداث الّنشاطات، مبأمورية تسيري جهاز 

ز اتطوير وحتويل ثقافة املقاولة حبيث أدخلت تعديالت على اجله إىلجديدة لتلبية طموحات الفئة االجتماعية املعنية ترمي أساسا 

  :1تتضمن

  ة؛سن50سنة إىل  30االلتحاق باجلهاز من  -

  أشهر؛ 6ختفيض مدة التسجيل يف الوكالة الوطنية للتشغيل إىل شهر واحد بدال من  -

  ماليني دينار؛ 10ماليني دينار جزائري إىل  5رفع مستوى االستثمار من  -

 :وقد قام الصندوق الوطين للتأمني على البطالة بتمويل العديد من املشاريع كما هو موضح يف اجلدول التايل

  )2015-2004(للفترة  C.N.A.Cتأثير العمالة للوكالة الوطنية للتأمين على البطالة و تطور عدد المشاريع الممولة : 21جدول رقم

  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  4221  2429  2574  2236  1901  13  المشاريع الممولة

  5781  6949  6978  6078  5159  34  مناصب الشغل

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

  15449  18823  21412  34801  18490  7465  المشاريع الممولة

  37921  42707  41786  59125  35953  15804  مناصب الشغل

Source :http://www.ons.dz/-L-Algerie-en-Quelques-Chiffres-.html.16/09/2017. 

                                                 
1 https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_Dispositif.aspx.04/08/2018. 
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، كما سامهت 2015مشروع سنة  15449إىل2004مشروع سنة  13نالحظ من خالل اجلدول ارتفاع عدد املشاريع املمولة من   

  .هذه املشاريع يف خلق مناصب شغل عديدة

   A.N.G.E.Mجهاز الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة :الفرع الخامس

 :1تتمثل مهامها األساسية يفو اهلشاشة و اة لتجسيد سياسة احلكومة فيما خيص حماربة الفقر تشكل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر أد

  ؛ائدمنح سلف بدون فو ، و التنظيم املعمول �ماو تسيري اجلهاز القرض املصغر وفق التشريع  - 

  ؛ن القرض املصغر يف تنفيذ أنشطتهممرافقة املستفيدين مو نصح و دعم  - 

  ؛ع املؤهلة للجهاز، مبختلف املساعدات اليت متنح هلمإبالغ املستفيدين، ذوي املشاري - 

ضمان متابعة األنشطة اليت ينجزها املستفيدون مع احلرص على احرتام بنود دفاتر الشروط اليت تربط هؤالء املستفيدين بالوكالة  - 

  .اهليئات املعنية بتنفيذ مشاريعهمو باإلضافة إىل مساعد�م عند احلاجة لدى املؤسسات 

  :ن وكاالت الدعم قامت الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر بتمويل العديد من املشاريع واجلدول التايل يوضح ذلكوكغريها م

  )2015-2005(مجال النشاط حسب  ANGEMق المشاريع الممولة عن طري: 22جدول رقم

  الزراعة  
الصناعة 

  المصغرة

البناء واألشغال 

  العمومية
  مناصب الشغل  الصيد  التجارة  الحرف  الخدمات

المشاريع 

  الممولة

2005  1473  1898  125  300  1198   -   -  4994  3329  
2006  9603  16391  1020  2328  3989   -   -  33331  22221  
2007  4025  9734  1113  4811  6164   -   -  25847  17231  
2008  10781  13785  4158  15931  18493   -   -  63148  42099  
2009  18233  13706  6282  21169  31711   -   -  91101  60734  
2010  12821  18351  5735  18763  22264   -   -  77934  51956  
2011  24338  73022  12539  35656  15862   -   -  161417  107611  
2012  33164  88902  24021  43916  29546  92   -  219641  146427  
2013  19412  79239  16854  32719  17299  356  174  166053  110702  
2014  18804  72608  14049  37416  31083  1664  691  176315  117543  
2015  11246  54005  10746  25911  22428  1658  158  126152  84101  

Source :http://www.ons.dz/-L-Algerie-en-Quelques-Chiffres-.html.16/09/2017. 
 

نالحظ من خالل هذا اجلدول تطور عدد املشاريع املمولة عن طريق الوكالة ، إال أنه كان لقطاع الصناعات املصغرة حصة األسد       

، 2013سنة  %71من إمجايل املشاريع مث ارتفعت إىل  %57ما نسبته  2005حيث سجلت سنة من املشاريع املمولة بنسب متزايدة 

 2009سنة  %52مث ارتفعت إىل  2005سنة  %35من متويل العديد من املشاريع بنسب متفاوتة بني يليها قطاع احلرف الذي استفادة 

املرافقة التمويل و ، فلقد سطرت الوكالة برناجما يهدف إىل ، ويأيت بعد هاذين القطاعني ، قطاع اخلدمات2013سنة  %15لتنخفض إىل 

، باإلضافة إىل متويل الشباب ...)مكاتب احملاماة والطب (راعية واخلدمات يشمل العديد من القطاعات، كاحلرف اليدوية واألنشطة الز 

  .حاملي املشاريع، خرجيي معاهد التكوين والتعليم املهنيني

  

  

                                                 
1 https://www.angem.dz/ar/article/presentation/.20/07/2018. 



  التنمية المستدامة في واقع االستثمار الحقيقي في الجزائر وأثره        :                       الفصل الثالث

205 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  الدراسة الميدانية: رابعالمبحث ال

  :والزراعة ممثلني حبالتني يف إطار الدراسة امليدانية وقع اختيارنا على قطاعي الصناعة

ثر هذا املصنع أبدراسة  بعني التوتة باتنة، أين سنقوم SCIMATشركة  ي وباخلصوص صناعة االمسنت من خاللالقطاع الصناع: األولى

  .ما كانت هذه الرتبة تأثرت مبخلفات املصنع أو التلفة، ومعرفة إذا على البيئة من خالل حتليلنا للرتبة احمليطة باملصنع على مسافات خم

لذا  ،ين يف اإلنتاج الفالحيوالية الوادي لكون هذه الوالية أصبحت حتتل مراتب أوىل على املستوى الوط القطاع الزراعي وحتديدا: الثانية

مقابالت مع عدد من الفالحني بغية معرفة مراحل زرع خمتلف أنواع اخلضار وما تتطلبه كل  يدانية للعديد من املزارع وإجراءبدراسة م سنقوم

ثل هذه الكميات من األمسدة، كما وملعرفة مدى احتياج الرتبة مل،وتقدير التكلفة اليت يتحملها الفالح ،دة كيماوية وعضويةمرحلة من أمس

  .بتحليل مياه السقي مبخرب املاء ملركز األحباث ملعرفة مدى صالحية هذه املياه للنبات وغناهاسنقوم 

 باتنة منت عين التوتةالقطاع الصناعي دراسة حالة مصنع االس:المطلب األول
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أن  إال،وكما هو املالحظ يف وجود املباين واملدن االقتصادية ،احلاضر من أهم الصناعات احلديثةمسنت يف عصرنا إلاتعترب صناعة   

  .وكمية الغبار الذي تطلقه يف اجلوالغازية  االنبعاثاتخاصة فيما خيص هذه الصناعة من بني الصناعات امللوثة للبيئة 

لكو�ا ترتبط  ،حيث تعمل دورًا هاًما يف تقدم النهضة العمرانية،اإلسرتاتيجيةو مسنت من الصناعات التنموية صناعة اإلتعترب   

فإن احلاجة إىل صناعة  هلذا ،اخلرسانةو  مسنت كمادة رابط هيدروليكية من مواد البناءوالتعمري حيث يستخدم اال اإلنشاءمباشرة بأعمال 

مسنت بالقرب من وعادة ما تنشأ معامل اال، لكثافة السكانية واحلاجة إىل بناء مدن اقتصادية جديدة سنة بعد سنةاإلمسنت تزداد بازدياد ا

اخلطرة اليت تتخوف العديد من و مسنت من ضمن الصناعات الثقيلة تصنف صناعة االو ، مصادر املواد األولية لتخفيض كلفة نقل هذه املواد

  الناجتة عن تلوث اهلواء خصوصا عند تواجدها بالقرب من املناطق السكنيةو الصحية و اطرها البيئية املنظومات الدولية البيئية من خم

  ريف بالشركةالتع: األول الفرع

  )SCIMAT(التعريف بشركة االسمنت عين التوتة:أوال

اعية املهمة فهي من املؤسسات الصن،من أهم املؤسسات االقتصادية اليت تنشط على مستوى شرق الوطن SCIMATتعترب   

وهي إحدى أهم فروع ا�مع الصناعي إلمسنت اجلزائر  ،اليت اعتمدت عليها الدولة يف تغطية الطلب الكبري على مادة االمسنت

)GICA( 1سواء من حيث اإلنتاج أو رقم األعمال.  

  :SCIMATنشأة -1

مع الشركة  ERCEاالمسنت ومشتقاته للشرق إىل العقد املربم بني مؤسسة  –عني التوتة  –تعود فكرة إنشاء مصنع االمسنت   

  :بالتعاون مع الشركات التالية 1983ماي  25بتاريخ F.L.Sركيةالدامن

  .�تم بشؤون اهلندسة املدنية S.C.Iالشركة البلجيكية  -

  .الكهرباءو �تم بأعمال الرتكيب امليكانيكي  B.L.Iالشركة البلجيكية  -

 32وحددت مدة اإلجناز بـ  28/11/1983وكانت بداية االجناز يف ،15/05/1983 شروع يفحيث مت توقيع عقد املوافقة على امل   

  .30/09/1989وبدأ اإلنتاج الفعلي باملصنع يف  ،25/05/1987ومت استالمه يف  1986انتهت األعمال باملصنع يف جويلية  .شهرا

  :بدأ عمل الورشات وفقا للتواريخ التاليةو 

  ؛1986أفريل  16املواد األولية يف سحق  -

  ؛1986سبتمرب  3يف  1طحن خام  -

  ؛1986جويلية  7يف  2طحن خام  -

  ؛1986سبتمرب  17يف  1فرن دوار  -

  ؛1986جويلية  27يف  2فرن دوار  -

  ؛1986 أوت 16يف  1طحن االمسنت  -

  .1986سبتمرب  8 التسويق يف -

، حيث كانت هناك (GIC-ERCE)نت ومشتقاته للشرق إىل مؤسسة االمس –عني التوتة  –يعود أصل ملكية وحدة االمسنت   

  :ثالث مؤسسات لإلمسنت على املستوى الوطين ولكل مؤسسة فروع تابعة هلا

                                                 
  .2016بشرية بشركة االمسنت عني التوتة سنة وثائق مقدمة من دائرة املوارد ال 1
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  هيو تضم مخس وحدات إنتاجية  :مشتقاته للشرقو مؤسسة االمسنت: 

 ؛فرع عني الكبرية بسطيف -

 ؛فرع احلامة بوزيان بقسنطينة -

 ؛فرع عني التوتة بباتنة -

 ؛ض بتبسةوحدة املاء لبي -

 .فرع حجر السود بعنابة -

  مشتقاته للوسطو مؤسسة االمسنت. 

  مشتقاته للغربو مؤسسة االمسنت.  

باالستقاللية يف القرارات على   SCIMATحيث تتمتع  ،)GICA(اآلن أصبحت تابعة للمجمع الصناعي إلمسنت اجلزائر و   

الوحدات  تتكون الشركة منو دج،  2.250.000.000مال قدره شركة ذات أسهم برأس و ويات وتسري من طرف جملس اإلدارة، كافة املست

  :التالية

وذلك لطبيعة النشاطات اليت تقوم �ا، SCIMATمتواجدة يف والية باتنة، وتعترب وحدة مستقلة عن الوحدات التابعة لـ  :رية عامةمدي -

  .ومن أنشطتها الرئيسية رسم األهداف والسيطرة على الوحدات األخرى

ر الدائرة كم عن مق  15كم غرب مدينة باتنة وعلى بعد  50على بعد  بتيالطو مصنع االمسنتقع  ي :االسمنت عين التوتة جإنتا وحدة  -

تبعد عن مقر و م، 870ارتفاع يقدر بـ و هكتار  20تبلغ مساحتها ،الرابط بني دائرة عني التوتة ودائرة بريكة 28رقم  مبحاذاة الطريق الوطين

بأنبوب الغاز الطبيعي، وتقدر و كيلو فولط   50كلم، والشركة مزودة خبطني كهربائيني ذوي الضغط العايل املقدر بـ   15دائرة عني التوتة بـ 

السكة احلديدية  ومير بالقرب من الشركة خط شهريا اإلنتاج طن يف 84000طن سنويا أي ما يعادل  1.000.000القصوى  اإلنتاجطاقة 

  .تقرت ووخاصة مناطق اجلنوب اجلزائري عن طريق وحديت التوزيع، بسكرة نت الذي يسمح بتسهيل توزيع مادة االمس

 إىل باإلضافةاحلصى و وتتمثل يف الرمل : منتوجات الشركة: 

  نوع) بورتالند(امسنت رمادي:CPJ – CEM 2 / A 42.5. 

 امسنت مقاوم لألمالح نوع:CPA – CEMI / ES 420.  

  ق مع شركة سوناطراكمستحدث باالتفاهو منتوج و االمسنت البرتويل. 

سلع صناعية أخرى وهو على شكل  إنتاجالذي ميثل مادة صناعية تدخل يف  ،تنتج هذه الوحدة منتوجا واحدا وهو االمسنت  

    .والطني ؛شوائب احلديد ؛اجلبس ؛الكلس :جزيئات دقيقة يدخل يف تكوينه كل من

  وحدة تجارية ببسكرة -

    .وحدة تجارية بتقرت والية ورقلة -

  :االسمنت إنتاجمراحل عملية -2

بواسطة الكسر للحصول على منتوج نصف مصنع يسمى  )الكلس والطني(من خالل حتضري املواد األولية  اإلنتاجتتم عملية   

يلي ذلك عملية  ،طني مث يتحول هذا األخري من خالل الطحن اخلام إىل منتوج يدعى الفرينة % 30وكلس   % 70اخلليط املتكون من 

على منتج يتم طحن هذا األخري للحصول  ،وتعطي هذه العملية منتج نصف مصنع وهو الكلنكر °1400 فرن ذو درجة حرارة الطهي يف

  :التايل الشكليف  عملية اإلنتاجتام الصنع وهو االمسنت، وميكننا تلخيص 
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  االسمنت إنتاجمراحل عملية : 11شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة املوارد البشرية لشركة االمسنت عني التوتةوثائق مقدمة من طرف دائر : المصدر

مث  ،والطني كما هو موضح يف الشكل رقم الكلس األوليةيتم تكسري املواد  أين اإلنتاجففي مصنع االمسنت بتيالطو تتم عملية   

رتجاع كمية كبرية منها عن بعد ذلك تأيت مرحلة طحن اخلليط ليعطي مادة الفرينة اليت يتم اس) احلديد،جبس، معدن(أخرىمواد  إضافةيتم 

بعض  إضافةو  ر ليتم طحن الكلنكرك، مث ختضع لعملية الطهي ليعطينا مادة الكلنFiltre a mancheاألذرع طريق املصايف اجلديدة ذات 

  .القطاراملواد للحصول على االمسنت الذي خيضع أوال لفحص واالختبار مث تتم عملية التعبئة والشحن مث نقله عن طريق الشاحنات أو 

  SCIMATالهيكل التنظيمي للمديرية العامة لـ : ثانيا

الشكل التايل و املصاحل،و املسؤوليات بني املديريات و إن اهلدف من وجود هيكل تنظيمي هو ضمان تسهيل عملية توزيع املهام   

  :SCIMATيوضح اهليكل التنظيمي ملقر شركة 

 حتضري املواد األولية

 طحن املواد األولية 

 حرق اخلليط 

 احلصول على الكلنكر 

 طحن الكلنكر وإضافة بعض املواد للحصول على االمسنت

 التعبئة والشحن الختبار والفحصا
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  باتنةSCIMATمة لـ يبين الهيكل التنظيمي للمديرية العا: 12شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    
  باتنة SCIMATوثائق من قسم املوارد البشرية لشركة : المصدر

 املدير العام 

 األمانة 

مساعد املدير العام املكلف  مساعد مدير املشاريع

 باألمن

مساعد املدير العام املكلف  مدير التدقيق و مراقبة التسيري 

  باجلودة 

مساعد املدير العام املكلف 

 باملنازعات 

 مدير االستغالل

 نائب مدير االستغالل

 

 إطار قانوين نائب مدير مراقبة التسيري

 مدير التموين مدير املالية و امليزانية مدير املوارد البشرية

 

 مدير التسويق

 

 مدير التنمية

 

 نائب مدير املستخدمني و التكوين 

 
 نائب مدير املشرتيات  نائب مدير املالية و احملاسبة 

 

 نائب مدير التجارة 

 

 التنميةنائب مدير 

 
 رئيس مصلحة المشتريات 

 
 رئيس مصلحة التجارة

 

رئيس مصلحة متابعة 

 املشاريع

 تقين جتاري 

 

 وحدة انتاج االسمنت عين التوتة 

 
 وحدة انتاج الرمل و احلصى

 

 الوحدة التجارية بسكرة

 

 الوحدة التجارية تقرت

 

 رئيس مصلحة احملاسبة املركزية 

 

 رئيس مصلحة املالية و

 امليزانية 

 رئيس مصلحة التكوين

 

 رئيس مصلحة املستخدمني

 

 رئيس فرع الوسائل العامة  احملاسب

 رئيس احلضرية  السائق
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  :كما هو موضح يف الشكل أعاله فان املديرية تتكون من

 ومن بني ،هو الذي يقوم باإلشراف على إدارة الوحدة وتسيري الشركة وله كل الصالحيات يف اختاذ القرارات :المدير العام-1

 :مهامه ما يلي

 ؛اإلشراف على املديريات والوظائف اليت تقوم والتنسيق بينها -

 ؛يف حدود القانون )املستخدمني(تعيني وعزل املوظفني  -

 .العمل على حتقيق األهداف املسطرة -

باإلضافة إلعداد  ؛هلياكلاإلدارة التقنية وخمتلف املباين واو يقوم بضمان الربط بني اإلدارة العامة للشركة :مدير االستغالل-2

 .خمتلف التقرير اخلاصة بعملية االستغالل

 :ومن بني مهامه :مساعد المدير العام المكلف باألمن-3

  ؛اكتشاف املخاطر اليت �دد العمال -

 ؛توفري أجهزة احلماية -

 ؛الوقاية من احلوادث الصناعية -

 ؛حفظ املواد اخلطرية بشكل سليم -

 .ف يف حالة مرض العمال أو إصابتهم أثناء القيام بالعملالقيام مبهام اإلسعا -

 :من مهامه :مراقبة التسييرو مدير التدقيق -4

بالتايل املسامهة يف إعداد خطة مستقبلية خاصة باملبيعات و ؛الدوائرو حتليل التقارير اليت تصله من خمتلف املصاحل و دراسة  -

 ؛اإلنتاجيةسبة حلسن سري العملية املنايقدم خمتلف االقرتاحات والتوصيات و واالستهالكات 

 ؛بية اليت تقوم �ا كافة الوحداتفحص خمتلف العمليات احملاس -

 ؛محاية أصول املؤسسة -

 .مراقبة مدى تطبيق نظام الرقابة الداخلية يف الوحدة -

 :ومن بني مهامه ،يعمل على مراقبة جودة ونوعية املنتوج:مساعد املدير العام املكلف باجلود-5

 ؛البيئة االجتماعيةو التأكد من تنفيذ وصيانة نظام إدارة اجلودة  -

 ؛تقدمي املشورة هلياكل الوحدة من حيث إدارة اجلودة والبيئةو مساعدة  -

 .ضمان أن يتم تأسيس وتنفيذ العمليات املطلوبة لنظام إدارة اجلودة واحملافظة عليها -

 : مهامهمن بني:مساعد المدير العام المكلف بالمنازعات-6

 ؛ضمان خدمات األعمال القضائية للعالقات بني اهليئات ووكاالت األعمال -

 ؛دراسة ملفات املنازعات واقرتاح أحسن احللول -

 .متابعة تسيري املمتلكات املنقولة وغري املنقولة اخلاصة بالشركة -
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طة بتسيري املوارد البشرية باإلضافة إىل تسيري ملفات يقوم بتنسيق وتوجيه ومراقبة خمتلف األنشطة املرتب:مدير الموارد البشرية-7

كذلك يقوم بضمان تطبيق   ،املستخدمني منذ توظيفهم إىل غاية تعاقدهم ومتابعة تكوين املستخدمني وخمتلف الرتبصات بالوحدة

 .والقانون العام للعمل والسهر على تطبيق االتفاقات اجلماعية ،واحرتام القانون الداخلي وتطوير وحتسني ظروف العمل بالوحدة

 :ويضم ،من بني مهامه القيام بعمليات التسيري احملاسيب واملايل وإعداد الكشوفات املالية:مدير المالية والميزانية-8

 .من بني مهامه مساعدة مدير املالية وامليزانية يف مهامه :نائب مدير المالية والمحاسبة-

 .مهامه مجع خمتلف املعلومات من الوحدات ومراقبة الوحداتمن بني  :رئيس مصلحة المالية والميزانية-

مراقبة  ؛السهر على حسن سريورة العمليات املالية للمقر ؛من بني مهامه إعداد السجالت :رئيس مصلحة المحاسبة المركزية-

 .اليوميات املعّدة من طرف احملاسب

 باإلضافة إىل قيامه ؛اجعة امللفات اخلاصة مبختلف املعامالتومر  ،يقوم احملاسب مبختلف عمليات التقييد احملاسيب :المحاسب-

 .مبختلف عمليات املقاربة وحتليل احلسابات

باإلضافة إىل مراقبة تسيري املخزون  ؛هو املسؤول عن عملية متوين الشركة بكل ما حتتاج إليه من مواد أولية ولوازم:مدير التموين-9

 .ألمن من النقل وتفريغ البضائعمن خالل ضمان احرتام قوانني الوقاية وا

باإلضافة إىل التخطيط  ؛من بني مهامه القيام بدراسة السوق وتقدمي خدمات تتوافق ومتطلبات الزبون :مدير التسويق- 10

 .واإلشراف على التنمية التجارية وتوفري الوسائل الالزمة لذلك

باإلضافة إىل توجيه  ؛اح طرق أكثر فعالية لتحقيق املخططمن بني مهامه حتضري خمطط تنمية الشركة واقرت  :مدير التنمية- 11

 .وتسيري وإدارة األعمال اخلاصة بالتخطيط وضمان متابعة االستثمار

  الموارد البشرية واقع : ثالثا

وهي مكلفة بتسيري شؤون املستخدمني ومراقبة حتركات املستخدمني  ؛تعرب املوارد البشرية عن مصلحة املستخدمني  

د البشرية ومن بني مهامها ما باإلضافة إىل أ�ا تسمح مبعرفة التغريات اخلاصة بالشركة وحاجتها من املوار  ،خل الشركةوالعمال دا

  :يلي

 ؛السهر على التنظيم احلسن مللفات مستخدميها -

 ؛)...الغيابات ؛ساعات العمل الفعلية(متابعة اإلحصائيات اخلاصة باملستخدمني  -

 ؛ستخدمني يف إطار القانون بصفة فعالةوضع قرارات تسيري امل -

 .األجورو إصدار القوائم التقديرية اخلاصة بالعمال  -

 :مع األخذ بعني االعتبار كل القرارات القانونية والتنظيمية عن طريق :تسيري املستخدمني -

  ؛اللوائحو إصدار شهادات العمل 

 ؛وضع أسس كفيلة ملراقبة العمل 

 ناحية العمال اجلدد؛ الطرد؛ واالستقبال؛ مراقبة تغريات املستخدمني من 

 السهر على احرتام قوانني العمل وأسس التوظيف. 



  التنمية المستدامة في واقع االستثمار الحقيقي في الجزائر وأثره        :                       الفصل الثالث

212 
 

من خالل حساب املرتبات واألجور الشهرية للعمال، حيث أن هناك عالقة مع مدير املالية واحملاسبة  :الرواتب واألجور-1

فالعدد اختلف SCIMATبشركة االمسنت  لعدد العمالأما بالنسبة ات واملعلومات اجلديدة عن األجور، خبصوص إظهار احلساب

  :من سنة ألخرى كما ينب اجلدول التايل

  2016-2010للفترة  SCIMATعدد العمال في شركة : 23جدول رقم

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

  506  493  445  486  488  517  518  عدد العمال

Source: https://www.scimat.dz/portail/presentation/13/11/2017 

ونرجح  2014عامل سنة  445مث إىل  2012عامل سنة  488 إىل 2010سنة  518نالحظ تناقص عدد العمال من   

ذلك عاود العدد يف االرتفاع ليصل إىل  بسبب تغيري املصايف باملصنع، مث بعد 2014 السبب يف ذلك إىل توقف األشغال يف سنة

  .عامل 506

  اإلنتاج-2

، 1986ذات أمهية لكو�ا تساهم يف تغطية العجز الوطين املسجل الناتج عن الفرتة ما قبل  SCIMATتعترب شركة   

ها اإلنتاجية مليون طن، وتساهم الشركة يف تغطية الطلب الوطين بفضل طاقت 13حيث قدر الطلب السنوي على االمسنت حبوايل 

إضافة  %10املقدرة مبليون طن سنويا، كما تعد من أكرب الشركات الوطنية من حيث اإلنتاج، حيث فاقت طاقتها اإلنتاجية حبوايل 

فضال عن كو�ا تساهم يف تغطية الطلب الوطين على االمسنت خاصة اجلهة . إىل كو�ا حتقق كل سنة األرباح املخططة أو أكثر

 .1ية للبالدالشرقية واجلنوب

 أنواع االمسنت املصنع واملرخص:  

مرخصة من العالمة التجارية  SCIMATمن  (CPG-CEM/A42.5)و  (CPG-CEM/A32.5)امسنت   

TEDJ  من املعهد اجلزائري ملقاييس اجلودةIANOR ومطابقة للمقاييس اجلزائرية.  

 أنواع االمسنت املنتج:  

- 52.5/CAP-CEM I   

- 42.5 A /CPJ-CEM II  

- 32.5 A  /CPJ-CEM II  

- CPA-CEM II/ A 42.5 ES (CRS) 

 حسب املقاييس اجلزائرية املعمول �ا.  

  طن 600000تنتج : احلصى واحلصى الرملي إنتاج -

  .%60:من احلصى الرملي اإلنتاج -

  .%40: من احلصى اإلنتاج -

                                                 
، العدد "، ا�لة اجلزائرية للتنمية االقتصاديةدراسة حالة: أهمية الحصيلة االجتماعية في محاسبة الموارد البشرية بالمؤسسة الصناعية الجزائرية"ليلى بوحديد و اهلام حيياوي،  1

  .80، ص 2015،ديسمرب 03
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 صى منهاعديدة من احل أنواعتنتج الوحدة : نوعية املكونات من احلصى واحلصى الرملي املنتج واملسوق:  

  0/4احلصى الرملي  -

  25/20 احلصى اخلشن -

  15/25 احلصى -

  8/15احلصى  -

  4/8احلصى  -

إن وحدة إنتاج احلصى تسوق منتجات ذات نوعية مطابقة للمعايري اجلزائرية املعمول �ا، وختضع هذه األخرية إىل مراقبة   

  :فاجلدول التايل يوضح تطوره كما يأيتفيما خيص حجم اإلنتاج يف الشركة  أماطرف املخترب الوطين للري والبناء، دورية من 

  2016-2010اإلنتاج للفترة حجم : 24 جدول رقم
  طن: الوحدة                      

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  1119193  1072180  1071319  1155012  1132324  767686  1072064  االسمنت

Source: https://www.scimat.dz/portail/presentation/13/11/2017 

طن من  767686أين أنتجت  2011نالحظ أن الشركة حتافظ دائما على حجم اإلنتاج املقدر مبلون طن ماعدا سنة   

  :فنلخصه يف اجلدول التايل 2016-2010للفرتة  SCIMATة حجم املبيعات لشركفيما خيص أما ، االمسنت فقط

  2016- 2010حجم المبيعات للفترة : 25مجدول رق
  طن: لوحدةا                      

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  1120915  108089  1080052  1168369  1147047  1036381  1086830  االسمنت

Source: https://www.scimat.dz/portail/presentation/13/11/2017 

  الحفاظ على البيئة  إطارالجهود المبذولة في :رابعا

اليت قامت �ا شركة االمسنت عني التوتة كانت نتاج السياسة العامة �مع ) التجديد(يات االستثمار لمجيع عمإن   

التشريعية اليت التزمت �ا و تطلبات القانونية احرتام امل، ومن أجل تدخل يف إطار برنامج التنمية املستدامةو ،االمسنت اجلزائر

 ،املوردون ،العمالء(اليت تتعامل معها األطرافمكانة شركة االمسنت عني التوتة يف نظر مجيع و محافظة على صورة ولل،الشركة

 ).اجلماعات احمللية

صايف جديدة متطورة للشركة مسحت عملية تبديل املصايف القدمية مب ،تثمينهاو  اإلنتاجاحملافظة على وسائل من أجل   

االستجابة للمتطلبات التشريعية اليت  أخرىمن جهة و ،تطوير عالقات جيدة مع اجلوارو باالستجابة من جهة لتطلعات احمليط 

بالتايل اسرتجاع كمية كبرية من املادة و  ،يف اجلو اإلنتاجاملنصرفة يف اجلو وذلك عن طريق ختفيض انبعاث عوادم (حتكم نشاطا�ا

كما أن جتديد نظام التحكم يسمح بعملية التحكم عن بعد يف مجيع ورش ،  )املاءو توفري معترب لعنصري الطاقة و املنبعثة  وليةاأل

  اإلنتاج وبالتايل سهولة حتديد أماكن األعطاب داخل مجيع الورشات، مما ميهد لعملية تدخل سريعة وفعالة
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جل مواكبة التطورات احلاصلة يف سوق االمسنت عملت شركة حماولة منها للحفاظ على مكانتها يف السوق ومن ا  

SCIMAT والشكل التايل يوضح التسلل الزمين للتحسن املستمر جلودة  ،على احلصول على شهادات اجلودة وحتسني املنتوج

  :املنتوج واجلهود املبذولة للحفاظ على البيئة

  SCIMATمسار الجودة والبيئة لشركة : 13شكل رقم

  
  SCIMATوثائق مقدمة من طرف قسم املوارد البشرية لشركة  :المصدر

عليها وحتاول تطور الشركة وحماولتها التحسني املستمر وذلك من خالل الشهادات اليت حصلت واملتابع للشكل يالحظ   

  :احملافظة عليها ففي

  .للتسيري ISO 9002:94التأمنيعلى شهادة SCIMATحصلت 2000سنة  -

 .42.5Aاالمسنت  شهادة املنتجعلى  SCIMATت حصل 2002و  2001سنة  -

  .إلدارة اجلودةISO 9000:2000على شهادة  SCIMATحصلت  2003سنة  -

االمسنت  إنتاج، كما حتصلت على شهادة دةاجلو  املركز األول باجلزائر من حيث علىSCIMATحصلت  2004سنة  -

32.5A.  

 IANORاملعهد اجلزائري للتقييس  حتصلت على عالمة تاج جلودة املنتج املمنوحة من طرف -

  .AFAQكما حتصلت على شهادة للجودة والبيئة من مؤسسة   -

  .ISO14001:2004وSMI ISO 9001-2000على شهادةSCIMATحتصلت  2005سنة  -

  .SMIتدقيق يف املنتج و حتديث  إعادةمتت  2008سنة  -

  .SCIMATمتت توسعة وحدات  2012سنة  -

  .OHSAS 18001-2007ارة الصحة والسالمة املهنية كما حتصلت على معيار إد  -
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بتقييم دوري ملختلف اآلثار البيئية املتواجدة على مستوى املؤسسة حبيث يتم استخراج مجيع  SCIMATتقوم شركة   

هناك أثر  إذا بقيو ويتم التدخل من أجل تقليص آثارها،  ،اليت هلا آثار واضحة ودالةو اآلثار البيئية الناجتة عن صناعة االمسنت 

  .يأخذ بعني االعتبار يف برنامج إدارة التسيري البيئي، ليتم دراستها من أجل إجياد حلول جذرية من طرف املديرية العامة للمؤسسة

بـ  ELECTROFILTRESفقد مت تبديل فقد قامت الشركة باستثمار مبالغ معتربة من أجل محاية احمليط   

FILTRES AMANCHES بورشةCRU ET CUISSON.  

  مقارنة بين الوضع قبل وبعد القيام باستثمارات في الجانب البيئي :26 جدول رقم

  بعد  قبل  

  من ناحية املياه

  التهيئة أبراجمنها على مستوى  %50تستعمل  3م240000

غازات الغبار ندية الناجتة عن الفرن هذه الكمية تستعمل يف جعل 

   ELEVTROFILTREقبل معاجلتها على مستوى 

  دج يف السنة6000000كلفة وهذا بت

   3م11000مت اسرتجاع أكثر من 

يف السنة ما يغطي 132000يعادل  أي ما

نسمة ما يوفر ربح قدره 3000احتياجات 

  دج بالسنة3300000

  من ناحية الطاقة

بالسنة مولدة من  KWH 969000خسارة الطاقة ملا يقدر بـ 

  دج2054000االنبعاثات اجلوية واليت تفوق قيمته 

على  Filtre a mancheاستحداث ووضع مت 

مما وفر  Cru et cuiossonمستوى الورش 

 969000واسرتجع الطاقة الكهربائية تقدر بـ 

KLH  دج بالسنة2054000بقيمة ربح  

  من ناحية التشريعات

50mg/Nm3 
 Electro filtres182mg/Nm3ملا يعمل 

  Electro filtres558mg/Nm3 يف حالة توقف

انبعاثات الغبار حىت مت التقليل من 

10mg/Nm3 ومتطلبات التشريعات للمنشئات

 30mg/Nm3اجلديدة تسمح مبستوى 

  من ناحية املعنيني

متكن  Filtre a mancheمن خالل استحداث   استياء السكان ا�اورين وا�تمعات احمللية

من تطوير عالقات حسن  SCIMATمصنع 

  اجلوار مع السكان واجلماعات احمللية

  SCIMAT 2016وثائق مقدمة من شركة : درالمص

وتوضع يف أماكن خمصصة لكل  ،تتبع املؤسسة طرق علمية من أجل تصنيف هذه النفايات ،أما بالنسبة ملعاجلة النفايات  

كما تقوم الشركة كل سنة بشراء جتهيزات على املؤسسة عوائد مالية إضافية،   صنف، حيث يتم يف األخري بيعها، وهذا ما يدر

املستمر على ذلك والذي  اإلنفاقوهنا نالحظ حرص الشركة على احلفاظ على البيئة ومحايتها من خالل ، ض محاية البيئةبغر 

  :أمههاتستطيع من خالله حتقيق العديد من الفوائد االقتصادية واالجتماعية هلا من 

  املنبعثة من املصنع؛ غباردالت طريق ختفيض مع حتسني صورة الشركة أمام ا�تمع من خالل نفقا�ا يف جمال محاية البيئة عن -

الكلينكر وذلك بعد استبدال املصايف االلكرتونية باملصايف ذات األذرع تلك الكميات  و اسرتجاع كمية معتربة من مادة الفرينة -

  ؛إنتاجهاالزيادة يف  إىلاليت كانت تذهب على شكل أغربة مما يؤدي 

  اورين للمصنع االستفادة من املاء؛ يتمكن السكان ا�حىت ،االقتصاد يف استهالك املياه -

  االمسنت؛ إنتاجزيادة  -

  ؛إضايفتدوير النفايات مما يسمح من حتقيق عائد مايل  إعادة -

  .ترشيد استهالك الكهرباء والغار عن طريق استخدام معدات تتميز بأحدث التكنولوجيات -

  نتائج الدراسة وتفسيرهاتحليل : الثاني الفرع
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  أثر صناعة االسمنت على البيئة: أوال

ختلفها صناعة االمسنت بصفة عامة ومصنع االمسنت عني التوتة الواقع ببلدية تيالطو  أنلدراسة اآلثار البيئية اليت ميكن   

نا بأخذ هلذا قمو ثر مازال موجودا، من أجل ختفيف آثاره البيئية إال إن األSCIMATا شركة ورغم اجلهود اليت تبذهل ،بصفة خاصة

سم، ومت  10إىل  5، حيث مت القيام حبفر األرض بعمق 2016ماي  20افات متفاوتة من املصنع وذلك يوم عينات لرتبة على مس

  .بطريقتنيرحي الرتبة وغربلتها من أجل �يئتها لتحليلها 

  درجة التلوث الترابي لمصنع االسمنت عين التوتة للتربة -1

  األولىالطريقة - أ

ن معادن ومن بعد ذلك حتليل ومعرفة مكوناته م ،أوال تذلك بتحليل االمسنو )X)Rayons Xيل األشعة عن طريق حتل  

ليتبني لنا مدى وصول العدوى من املخلفات اليت يفرزها مصنع على مسافات خمتلفة من املصنع أخوذة املعينة من الرتبة  12

  .ودرجة تلوثها ،لإلمسنتعادن املكونة كانت هذه الرتبة حتمل بعضا من امل  إذاأي االمسنت من أغربة، 

  .بتيالطوSCIMATاالمسنت ولقد مت اخذ االمسنت من مصنع : العينة المرجعية-

  .كلم  30باجتاه املصنع على مسافة تربة مأخوذة من القنطرة : العينة األولى-

  .كلم قبل املصنع  15تربة مأخوذة على مسافة : العينة الثانية-

  .كلم قبل املصنع  10مأخوذة على مسافة  تربة: ةالعينة الثالث-

  .)الدشرة(منطقة عمرانية  كلم قبل املصنع  4تربة مأخوذة على مسافة : ةالعينة الرابع-

  .كلم قبل املصنع  2تربة مأخوذة على مسافة : ةالعينة الخامس-

  .املصنع من أمامتربة مأخوذة : العينة السادسة-

  .اجتاه مقر بلدية تيالطو املصنعكلم بعد   2ة تربة مأخوذة على مساف: العينة السابعة-

  .مقر بلدية تيالطو ،املصنع كلم بعد  4تربة مأخوذة على مسافة : العينة الثامنة-

  .اجتاه بلدية سفيان املصنع كلم بعد  10تربة مأخوذة على مسافة : العينة التاسعة-

  .املصنع كلم بعد  18تربة مأخوذة على مسافة : العينة العاشرة-

  .بلدية سفيان املصنع كلم بعد  24تربة مأخوذة على مسافة : ينة الحادية عشرالع-

  .بلدية سفيان املصنع كلم بعد  30تربة مأخوذة على مسافة : عشر العينة الثانية-

أين أفرزت النتائج لكن  Rayon Xيف جهاز  األخرىمت طحن العينات وغربلتها بغربال رقيق ليتم وضع واحدة تلوى   

  ة عن طريق رسم بياين يوضح ترددات هلذه املواد، كل تردد ينب مدى وجود هذه املادة كونا�ا من مواد معدنيعينة على م

  :وكانت النتائج كالتايل، ضعيفة أومتوسطة الوجود  أومتوفرة بكثرة  أويف الرتبة، هل هي مهيمنة 
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 RAYON Xمركز : المصدر

  )االسمنت(دنية للعينة المرجعية المكونات المع: 27جدول رقم 

Minéral gypse quartz calcite Apatite Hématite Dolomite Magnétite 

HADCIM + + ++++ +++ ++ + + 

Source:http://www.handbookofmineralogy.org/search.html?p=alpha .10/04/2017  

++++ Dominat                     +++ Abondant                      ++ Moyen             + Faible 

 la)الكالسيت :أساسيني معدنني من أساسا يتكون مسنتاإل مسحوق أن 14للشكل املعدين التحليل ويكشف  

calcite) 3.03انعكاس حيدده الذي هوA0 األباتيت متييز يتم بينما(l’apatite) 2.76بذروةA0  ،األخرى املعادن وجدت كما 

) 2.60A0(l’hématiteواهليماتيت) 3.34A0( le quartzوالكوارتز )le gypse)4.28A0اجلبس هي صغرية بكميات

سبة للباقي العينات فكانت  بالن أما، )1.48A0و 1.62(la magnétiteواملغنطيس)la dolomite)2.18A0 والدولوميت

  :كاآليت

 كم30يقع املصنع تبعد حبوايل  أين طومن دائرة القنطرة اليت تقع جنوب شرق بلدية تيال مأخوذةوهي  العينة األولى.  
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العينة المرجعية االسمنت: 14شكل رقم   
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 had sol 1

  
  Rayon Xخمرجات :المصدر

  01المكونات المعدنية للعينة رقم : 28جدول رقم

Minéral gypse quartz calcite Hématite Dolomite Magnétite 
Sol 1 + + ++++ + + + 

Source: http://www.handbookofmineralogy.org/search.html?p=alpha .10/04/2017  

 من15حسب الشكل رقم تتكون أساسا جند أن تربة القنطرة  Rayons Xحسب ما توصلت له نتائج حتليل  إذا  

: كما وجدت املعادن األخرى بكميات صغرية مثل  ،1.87A0و 3.03A0الكالسيت كمعدن أساسي والذي حيدده انعكاس 

  1.90A0le gypse،le quartz 3.34A0،l’hématite 1.87A0 ،la magnétite 2.09اجلبس 

  املصنع االنطالق من بسكرة اجتاه  إىلكلم قبل الوصول   15وهي مأخوذة من مسافة تبعد  للعينة الثانيةأما بالنسبة

 تيالطو

  

  

 كلم30العينة األولى القنطرة باتجاه المصنع: 15شكل رقم
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 HAD SOL2

  
  

  Rayon Xخمرجات :المصدر

  2المكونات المعدنية للعينة رقم : 29جدول رقم

minéral quartz calcite Dolomite 
Sol 2 ++++ + + 

Source:http://www.handbookofmineralogy.org/search.html?p=alpha .10/04/2017  

هو  Le quartzتكشف أن  ،كما هو موضح يف الشكل رقم  2النتائج تدل على أن الرتكيبة املعدنية للرتبة رقم  إذا  

 le calcite 3.02A0،laهذا باإلضافة إىل املعادن األخرى ،3.33A0املعدن األساسي والذي حيدده انعكاس 

dolomite2.02A0.  

  كلم قبل املصنع 10بعد فهي من مكان ي العينة الثالثةأما  

  كلم قبل المصنع  15العينة الثانية : 16شكل رقم 
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 had sol3

  
  Rayon Xخمرجات : المصدر

  3المكونات المعدنية للعينة رقم : 30جدول رقم

minéral gypse quartz calcite hématite Dolomite 
Sol 3 + ++++ +++ + + 

Source: http://www.handbookofmineralogy.org/search.html?p=alpha .10/04/2017  

تكشف أن  17كلم قبل املصنع، وحسب الشكل رقم  10واملأخوذة على مسافة تبعد ) 3(أن الرتبة  إىلشري إذا النتائج ت  

والذي حيدده االنعكاس la calciteإىل باإلضافةن يف تركيبة هذه الرتبة، هو املعدن املهيمle quartz 3.32A0معدن 

)3.01A0،1.86A0(املعادن األخرى  إىل باإلضافة،واملوجود بوفرة يف هذه الرتبةle gypse (4.23،1.90A
 l’hématiteو(0 

2.47A0  وla dolomite 2.07A0.  

 ي منطقة عمرانية تسمى الدشرة وهي تابعة لبلدية تيالطوكلم على املصنع وه  4أخذت على مسافة  العينة الرابعة أما  

 كلم قبل المصنع  10على بعد  3عينة : 17شكل رقم
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 had sol4

  
  Rayon Xخمرجات : المصدر

  4المكونات المعدنية للعينة رقم : 31جدول رقم

minéral gypse quartz calcite hématite Dolomite magnétite 
Sol 4 + ++ ++++ + + + 

Source: http://www.handbookofmineralogy.org/search.html?p=alpha .10/04/2017  

حتوي  أن) الدشرة(كلم قبل املصنع من املنطقة العمرانية   4افة املأخوذة من مسو 4تربة العينة  أنبينت نتائج التحاليل   

وجود متوسط للمعدن  إىل باإلضافة) 3.03A01.87A0(يف هذه الرتبة بانعكاس أساسيكمعدن   la calciteمعدن على 

lequartz 3.34A0   الضعيف للمعادن التاليةالوجود و :le gypse (4.25A0، 1.90A0)  وl’hématite 2.49A0  وla 

dolomite 2.09A0  وla magnétite 1.60A0.  

 املصنع إىلكلم قبل الوصول   2مسافة  أيمن مكان قريب جدا من املصنع  فأخذت العينة الخامسة أما  

  

 )الدشرة(كلم على المصنع منطقة عمرانية   4قبل  4العينة : 18شكل رقم 
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 had sol 5

  
  RayonXخمرجات : المصدر

  5ية للعينة رقم المكونات المعدن: 32جدول رقم

minéral gypse quartz calcite Hématite Dolomite 
sol5 + + ++++ + + 

Source: http://www.handbookofmineralogy.org/search.html?p=alpha .10/04/2017  

 la calciteأن19ة املوضحة يف الشكل رقمنياملكونات املعد أنكلم املصنع   2توضح نتائج الرتبة املأخوذة من مسافة   

 l’hématite (2.48A0)، leإىل باإلضافةحسب اجلدول، 1.86A0 ; 3.03والذي حيدده انعكاس هو املعدن املهيمن 

gypse(4.23 et 1.90A0)، la dolomite (2.08A0) وle quartz (3.32A0)   كمعادن موجودة بنسبة ضعيفة يف هذه

  .الرتبة

 والشكل التايل يوضح النتائج املتحصل عليهاة املصنع مباشر  أماممن  فأخذت العينة السادسة أما.  

 كلم قبل المصنع2مسافة  5العينة : 19شكل رقم
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 had sol6

  
  Rayon Xخمرجات : المصدر

  6المكونات المعدنية للعينة رقم : 33جدول رقم

minéral gypse quartz calcite Dolomite 
Sol 6 + ++ ++++  + 

Source: http://www.handbookofmineralogy.org/search.html?p=alpha .10/04/2017  

بشكل  le quartzواملعدن 3.03A0  بكثرة بانعكاس  la calciteمعدن  وجود تميز باملصنع ت أمامالرتبة  أننالحظ   

  .بشكل ضعيف)(le gypse (1.91A0) la dolomite 2.09A0مع وجود كل من 3.34Aمتوسط وبانعكاس 

كلم   2على مسافة  العينة السابعة وأخذنا28باالبتعاد عن املصنع باجتاه مقر بلدية تيالطو الطريق الوطين رقم  أخذنامث   

  :وضح الرتكيب املعدين للرتبة يف الشكل التايلو  بعد املصنع

 أمام المصنع 6العينة رقم : 20شكل رقم 
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  RayonXخمرجات : المصدر

  7المكونات المعدنية للعينة رقم : 34جدول رقم

minéral gypse quartz calcite 

Sol 7 + ++++ +++ 

Source: http://www.handbookofmineralogy.org/search.html?p=alpha .10/04/2017  

وكذا وجود (3.34A0)بانعكاس  le quartzحسب الشكل رقم أن املعدن املهيمن هو  7أظهر الرتكيب املعدين للرتبة  

بكميات le gypse(4.26et 1.91 A0)باإلضافة إىل وجود معدن  ،(3.03A0)بوفرة وذلك بانعكاس  la calciteاملعدن 

  .قليلة

  كلم على املصنع  4من مقر بلدية تيالطو اليت تبعد  العينة الثامنة أخذنامث  

  

  

 طوكلم بعد المصنع اتجاه مقر بلدية تيال  2تبعد  7العينة : 21شكل رقم
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 had sol8

  
  Rayon Xخمرجات : المصدر

  8المكونات المعدنية للعينة رقم : 35جدول رقم

minéral gypse quartz calcite Dolomite 
Sol 8 + ++++ ++ + 

Source: http://www.handbookofmineralogy.org/search.html?p=alpha .10/04/2017  

هو املعدن املهيمن يف هذه الرتبة بانعكاس le quartzأن معدن : رت نتائج حتاليل تربة بلدية تيالطو النتائج التاليةأظه  

(3.33A0)  مع وجود متوسط ملعدنla calcite (3.02 et 1.87A0) هذا باإلضافة إىل املعادنle gypse (4.24A0)،la 

dolomite (2.89A0) بكميات ضعيفة.  

  كلم على املصنع اجتاه بلدية سفيان  10بعد بلدية تيالطو واليت تبعد  العينة التاسعة أخذنامث بعدها 

  

 كلم بعد المصنع  4مقر بلدية تيالطو  8العينة : 22شكل رقم
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 HAD 9

  
  Rayon Xخمرجات : المصدر

  9المكونات المعدنية للعينة رقم : 36جدول رقم

minéral gypse quartz calcite 
Sol 9 + ++++ +++ 

Source: http://www.handbookofmineralogy.org/search.html?p=alpha .10/04/2017  

 le quartzكلم بعد املصنع، هو   10املأخوذة على بعد املكون املعدين الرئيسي للرتبة  أن نتائج العينة التاسعة تظهر  

 le gypseباإلضافة إىل  (3.03A0)بوفرة يف هذه الرتبة بانعكاس  la calciteوجود معدن و (3.34A0)بانعكاس قدره 

(4.25A0).  

  كلم بعد املصنع  18على مسافة  العاشرة العينة أخذنابعدها  

 كلم على المصنع اتجاه بلدية سفيان  10تبعد  9العينة : 23شكل رقم
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 had sol10

  
  RayonXخمرجات : المصدر

  10المكونات المعدنية للعينة رقم : 37جدول رقم

minéral gypse quartz calcite Dolomite 
Sol 10 ++ ++++ ++ + 

Source: http://www.handbookofmineralogy.org/search.html?p=alpha .10/04/2017  

 3.33)كمعدن مهيمن بانعكاس   le quartzنية للعينة العاشرة حسب ما يظهره الشكل رقم تتكون من الرتكيبة املعد  

et1.86A0)  وجود متوسط لكل منو) ، l’apatite (2.86A0la calcite (3.02A0 وle gypse (7.55 et 4.23A0).  

 كلم بعد املصنع ومن بلدية سفيان  24واليت أخذت على مسافة  11العينة رقم  أما  

 كلم على المصنع  18تبعد  10العينة : 24شكل رقم
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 had sol11

  
  Rayon Xخمرجات : المصدر

  11المكونات المعدنية للعينة رقم : 38جدول رقم

minéral gypse quartz calcite hématite Dolomite 
Sol 11 + +++ ++++ + + 

Source: http://www.handbookofmineralogy.org/search.html?p=alpha .10/04/2017  

هو املعدن  la calciteتظهر أن  25واملوضحة يف الشكل رقم 11ة للعينة املكونات املعدني النتائج تدل على أن إذا 

باإلضافة إىل املعادن  le quartz(3.33A0)ووجود بوفرة للمعدن  (3.02et 1.87A0)املهيمن بانعكاس 

legypse(4.23et1.90A0) ، l’hématite(2.49A0)،la dolomite(2.08A0) بكميات ضعيفة.  

  كلم على املصنع  30من بلدية سفيان لكن تبعد  )21( عينة أخرىوأخريا أخذت 

  

 كلم بعد المصنع  24بلدية سفيان  11العينة : 25الشكل رقم 



  التنمية المستدامة في واقع االستثمار الحقيقي في الجزائر وأثره        :                       الفصل الثالث

229 
 

Position [°2Theta]

10 20 30 40 50 60 70 80

Counts

0

20

40

60

80

7.
55

02
9 

[Å
]

4.
24

03
4 

[Å
]

3.
33

39
0 

[Å
]

3.
02

64
3 

[Å
]

2.
88

40
3 

[Å
]

1.
37

25
3 

[Å
]

 had sol12

  
  Rayon Xخمرجات : المصدر

  12المكونات المعدنية للعينة رقم : 39جدول رقم

minéral gypse quartz calcite Dolomite 
Sol 12 ++++ +++ + + 

Source: http://www.handbookofmineralogy.org/search.html?p=alpha .10/04/2017  

 : أساسيني معدنني بوجود متباينة الرتبة أن26رقم  الشكل يف عنها اإلعالن مت اليت املختلفة االنعكاسات حتليل ويبني  

legypseانعكاسات خالل من ويربز هيمنة، األكثر املعدن هوA0) 7.55 يتميز حني يف) 4.24وle 

quartz3.33انعكاسA0.3.02( مع وجود ضعيف لكل منA0 (la calciteوla dolomite(2.88A0)ممثل يف )اجلدول 

 ).العاشر

  تفسير النتائج 

 9و 8و 7و 6و 5و 4و3و1الرتبة أن يكشف مسنتواإل للرتبة املعدنية للرتكيبة املقارن التحليل فإن السياق، هذا ويف

 من ةالرتب تلوث على يدل وهذا ،la calciteوخاصة مسنت،اإل منها يتكون اليت لتلك مماثلة معدنية تركيبة هلا11و10و

 هوla  calciteحيث اإلمسنت جبزيئات تلوثا أقل12و2املقابل،الرتبة يف. الرياحجراء  من تناثرةامل اإلمسنت جزيئات قبل

  .شيوعا األقل املعدن

نتوصل إىل أن املخلفات اليت يفرزها املصنع انتشرت عرب  RayonXكتحليل للنتائج املتوصل إليها من خالل حتليل و   

ملصنع بسبب عامل الرياح الذي ينقل هذه اجلزيئات ولكن بكميات خمتلفة على حسب قوة واجتاه الرياح مسافات معتربة من ا

نطقة التابعة املكلم على املصنع و   30فنجد املناطق القريب جدا هي األكثر تلوثا، أما املناطق البعيدة مثل بلدية سفيان واليت تبعد 

قل تلوثا بالرغم من أن مركز دائرة القنطرة ملوث وهذا يعود ألسباب خمتلفة أدها ع جنكلم قبل املصن  15واليت تبعد  لدائرة القنطرة

  .طبيعة الرتبة لتلك املنطقة مثل أسباب أخرى أمهها اجتاه الرياح أو

  الطريقة الثانية- ب

 لى المصنع بلدية سفيانكلم ع  30تبعد  12العينة : 26شكل رقم 
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ما  ومالحظة إذا املصنع، لكن باستثناء بعض العينات البعيدة علىسابقا العينات املأخوذة  ثمانية منلوهي حتليل مكونات الرتبة  

  .Rayon Xبتحليل  إليهوثة كما مت التوصل كانت هذه الرتبة صاحلة للزراعة والعيش أو أ�ا مل

  :قمنا بتحليل مكونات الرتبة للعينات املأخوذة وكانت النتائج كالتايلو 
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  عين التوتة باتنة SCIMATع المكونات المعدنية لعينات التربة المأخوذة من مسافات مختلفة عن مصن: 40جدول رقم 

  

 PH 

Conducti
vité 

(ms/cm) 

Cl – 

(méq/L) 

Bicarbo
nate 

(méq/L) 

Calcaire 
totale 

(%) 

Ca++ 

(méq/L
) 

Mg 

(méq/L) 

M.organi
que 

(%) 

Na+ 

(méq/
L) 

K+ 
(méq/

L) 

Sulfat
e 

(méq/
L) 

 13.83 1.127 2.12 0.80 5 22.4 60 2 7.2 2 7.88  من أمام المصنع

 2 0.002 1.05 0.33 10.6 32.2 32.11 3 9.6 1.54 7.50 المصنعكلم قبل   2

 1.15 0.046 0.74 0.33 0.6 1.6 51.54 2.75 3.2 0.49 7.99 كلم قبل المصنع  10

كلم بعد المصنع اتجاه   2

 تيالطو
7.58 0.42 3.2 3.75 63.12 2.6 1.6 3.55 0.26 0.665 1.13 

 10.06 1.101 0.10 0.33 5.2 32.2 62.36 1.75 3.2 2.32 7.17  القنطرة

كلم بعد المصنع مقر   4

 بلدية تيالطو
7.36 2.2 3.2 2.25 18.33 18.2 14.2 0.13 5.27 0.022 14.38 

  كلم قبل المصنع الدشرة  4

 منطقة عمرانية
7.87 0.5 5.6 3.25 74.02 3 1 0.26 1.37 0.013 0.74 

كلم قبل المصنع طريق   15

 القنطرة
7.39 2.11 6.4 4 33.54 29.6 1 3.01 0.16 0.643 9.12 

  حممد خيضر بسكرة ةخمرب الرتبة لكلية العلوم الزراعية جامع: المصدر
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تواجد  40من خالل اجلدول رقم ع نالحظ أخوذة على مسافات خمتلفة من املصنمن خالل حتليل مكونات الرتبة للعينات املو   

 .ى كميات فوق احتياجا�ا من الكلساحتوائها علو الرتبة مبخلفات املصنع هذا ما يدل على تلوث و %35بنسبة أكرب من  بالرتبة كلسال

 Granulométrieحجم الجسيمات للعينات المأخوذة : 41جدول رقم

 على حتاليل قسم العلوم الزراعية جبامعة بسكرة من إعداد الطالبة بناء: المصدر

، أي أن هناك %50 نات املأخوذة تتميز بوجود الرمل اخلشن والناعم بنسبة أكثر منيتضح لنا من خالل هذا اجلدول أن العي  

  .وتساعد على انتشار خملفات املصنع ملسافات غبارعامل الرياح اليت تنقل  إىلهذا راجع و ترمل للرتبة يف املناطق احمليطة باملصنع 

تلوث هذه الرتبة مبخلفات املصنع من  ،ت خمتلفة من املصنعبعدما أثبتت حتاليل مكونات الرتبة للعينات املأخوذة على مسافا  

ميكننا أن نتصور أنه بعد مرور سنوات سوف ترتاكم هذه امللوثات بالرتبة وتصبح بذلك غري صاحلة للزراعة ومضرة لصحة اإلنسان  ،امسنت

املياه اجلوفية، هذا إذا مل تقم الدولة بالتدخل  واحليوان عن طريق اللمس، وكذا مضرة للمياه اجلوفية عن طريق انتقال تلك امللوثات إىل

  .واختاذ اإلجراءات الالزمة للكف من متادي هذا التلوث وانتشاره

التنمية املستدامة تتطلب احملافظة على املوارد الطبيعية ومحايتها من التلوث والزوال، لكن تصورنا آلثار مصنع و فاالستدامة   

، هذا األراضي الزراعية سوف تؤول إىل الزوالو مرور الزمن سوف يقضي على وجود الغطاء النبايت  عمو االمسنت عني التوتة على البيئة 

رسال خليفة حول آثار مصنع قام �ا األستاذ فحسب دراسة  ،اإلنساناآلثار اليت من املمكن أن خيلفها على صحة  إىل باإلضافة

 بشكل تساهم ،باملدن احمليطة املناطق يف الواقعة واحملاجر مسنتاإل مصانع أن إلىاالسمنت بعين التوتة على البيئة أين توصل الباحث 

 أيًضا تسهم فإ�ا واملياه، النباتات على السام تأثريها إىل باإلضافة. اجلوي الغالف ويف املنطقة أحناء مجيع يف الغبار انتشار يف نسبيا كبري

 أظهرت وقد. املخترب يف والرتبة الغبار تحاليلب، كما قام الباحث هناك تتطور ليتا النباتات تلوث بدورها هذه. كبري بشكل الرتبة تلوث يف

 

Sable 
grossier 
(2mm-
500µm) 

Sable fine 
(500µm-
250µm) 

Limon grossier 
(250µm-45µm) 

Limon fin et 
argile 

(moins de 
45µm) 

 %8.48 %39.24 %20.99 %29.28 المصنع مامأمن 

 %5.39 %28.70 %14.52 %50.89 المصنع كلم قبل  2

 %3.1 %28.86 %23.41 %44.12 المصنع كلم قبل  10

اتجاه  المصنع كلم بعد  2

 تيالطو
26.38% 20.22% 41.77% 10.98% 

 %3.46 %25.61 %25.62 %45.46 القنطرة

مقر بلدية  المصنع كلم بعد  4

 تيالطو
70.80% 15.13% 11.68% 2.36% 

الدشرة  المصنع كلم قبل  4

 منطقة عمرانية
23.43% 21.28% 39.91% 17.12% 

طريق  المصنع قبلكلم   15

 القنطرة
13.22% 21.48% 40.36% 24.51% 
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 صحة على ضارة تأثريات مع ً◌للتلوث مصدرا يكون أن ميكن التوتة عني أمسنت مصنع أن قاطع بشكل عليها احلصول مت اليت النتائج

  .1به احمليطة للمنطقة النبايت والغطاء السكان

 النتائج تظهر ،بالرتبة يتعلق وفيماللمصنع  ا�اورة القرى سكان بني فأكثر أكثر تظهر التنفسي اجلهاز اضأمر  أنوتثبت الدراسة   

  .ظاهريا ذبوال الحظ فقد النبايت للغطاء بالنسبة أما alumine وSiliceو(calcaire)يف كبرية زيادة

باحث وناشط يف الصحة هاد بدراسة قام �ا كما ميكن تأكيد تأثري مصانع االمسنت على صحة اإلنسان من خالل االستش  

بسوريا أين قامت الدراسة بقياس  لإلمسنتمصنع طرطوس البيئي من صناعة االمسنت دراسة حالة  تلوثالبيئية واملهنية حول خماطر ال

فرتض أ�ا وي ،عن املصنع )كم  15(أو ضمن جتمعات سكنية تبعد إمسنيت التأثريات الصحية والتنفسية املزمنة على القاطنني يف حميط مصنع 

معمل االمسنت  غبارجتمعا سكنيا تتعرض ل) 24(أن هناك  إىلحيث خلصت نتيجة هذه الدراسة امليدانية  ،املصنع غبارال تتعرض �ائيا ل

) 5(هناك عدد  بينما كان، شهور يف السنة 4االمسنت حوايل  غبارجتمعا سكنيا ل) 16(ويتعرض  ،يف أوقات وفرتات زمنية متفاوتة ومتغايرة

طوال العام، وقد بينت نتائج هذه  لغبارجتمعات سكانية تتعرض ل  )3(و  أشهر، 9 -5جتمعات تتعرض معظم أيام السنة أي بني 

 ،من نفاخ الرئة) %1(والتهاب القصبات املزمن احلاد ) %1(والتهاب القصبات املزمن (%28)وتعاين الربو القصيب ) %17(أن   العينات

من العينة يعانون السعال التحسسي من ) %37(نسبة انتشار التهاب القصبات املزمن وهناك ) %20(االمسنت و غبارون لوهؤالء يتعرض

أما ) %10(وعند الذكور %) 25(وكان الربو القصيب عند النساء  ،املتبقية فتعاين السعال التحسسي الدائم%) 5(أما  ،أغربة االمسنت

  .2عند الذكور) %40(و)%15(ء فكان التهاب القصبات املزمن عند النسا

ويف دراسة طبية ألثر غبار االمسنت على الصحة تقول أن اجلزيئات الصغرية املوجودة يف ذرات الغبار اليت حيملها اهلواء تستقر   

ملية التنفس بشكل مث ال تستطيع الرئة القيام بع ،على األسناخ الرئوية وتسبب تليفا والتهابا تليفيا، فيحصل مع الزمن تليف مث قصور

ويصاب املتعرض للغبار بأمراض الربو والتهاب القصبات املزمن واآلفات احلاصرة للرئتني، ،)تليف الرئة املهين(صل ما يسمىطبيعي، فيح

  .وكل ذلك نتيجة التعرض للجزئيات املوجودة يف االمسنت

ولصعوبة قيام  ،الرئتني إىلقاين، نتيجة ضخ الدم غبار االمسنت يسبب تليفات الرئة وقصور التنفس وقصور قلب احت إنأيضا   

  .عملية الضخ هذه يكون هنالك قصور يف عمل القلب بشكل عام

أما بيئيا يؤدي الغبار الناتج عن صناعة االمسنت إىل اخنفاض طول منو األشجار وعدد األوراق ووز�ا ومساحتها حيث يرتسب   

لية التبادل الغازي، فتتكون طبقة ناعمة مما يؤدي إىل تساقط األوراق وجفاف النباتات،  الغبار على أوراق الشجر فيسد الثغور ويعوق عم

  .كما يؤدي إىل موت أجزاء من األشجار اليت خترج واقعيا من اإلنتاج، إضافة إىل تدين اإلنتاجية للنبات والرتبة

  أثر الزراعة في والية الوادي على البيئة: المطلب الثاني

  ريف بالقطاع الفالحي بالواليةالتع: الفرع األول

  التعريف بالوالية : أوال 

 أما حدودها كالتايل) من مساحة الرتاب الوطين %1.87أي بنسبة (2كلم 44586.80تقدر حبوايل  ترتبع الوالية على مساحة:  

  .والية تبسة من الشمال الشرقي -

  .والية خنشلة من الشمال -

                                                 
1http://aures.forumactif.com/t1095-limpact-de-la-cimenterie-de-ain-touta-sur-lenvironnement .05/06/2016.  
2http://www.alyaum.com/article/3008494.16/06/2016. 
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  .والية بسكرة من الشمال الغريب -

  .اجللفة من الغرب يةوال -

  .والية ورقلة من اجلنوب والغرب -

  .دائرة 12وبلدية  30تضم الوالية كلم،و   300كذلك فان والية الوادي هلا حدود مع اجلمهورية التونسية على مسافة تقدر حبوايل 

 ثالثة مناطق هي كالتايل إىلتنقسم التضاريس لوالية الوادي  :التضاريس:  

  .سوف من الناحية الشرقية واجلنوبية إقليملية وتغطي كامل منطقة رم: منطقة سوف -

) م120إىلم  80(من مساحة الوالية وتتواجد على خط مرتفع شرق غرب ¾ منطقة رملية تتمثل يف الكثبان الرملية اليت حتتل  :العرق -

  .واملعروف باسم العرق الشرقي الكبري

جنو�ا اليت تضم دائريت جامعة  إىلمن غرب الوالية  03تد مع الطريق الوطين رقم نوع من اهلضاب احلجرية اليت مت: منطقة وادي ريغ -

  .كما تتواجد �ا بعض األودية. فسيحة وشاسعة ومتتد حىت حدود والية ورقلةوتعترب منطقة وادي ريغ أراضي . واملغري

م  10-(فاض متتابع ومتغري بني حنو الشرق باخنوتسمى منطقة الشطوط يف الناحية الشمالية من الوالية ومتتد : منطقة المنخفضات -

  .وسطيل مرايةببلديت احل 48الطريق الوطين رقم  ومن بني الشطوط املعروفة شط ملغيغ ومروان بالقرب من) م 40 –و

 المناخ:  

يف فصل  يفه احلار، ومتغري يف درجة حرارتهاف الذي يتميز بشتائه البارد، وصعرف والية الوادي مبناخها الصحراوي اجلت  

أما درجات احلرارة فهي مرتفعة جدا يف فصل  ملم، 35يبلغ معدل التساقط خالل السنة حيث  ،سقوط األمطار ضعيف جدا ،الصيف

مبنطقة ) درجة حرارية 1(إىلأن تصل أحيانا  إىليف منطقة سوف وتنخفض يف فصل الشتاء ) درجة حرارية 45(أحياناالصيف حيث تصل 

  .املغري

  في والية الواديالزراعة :ثانيا

ال خيتلف اثنان على أن الصحراء اجلزائرية تزخر بالعديد من الثروات الباطنية خصوصا النفط، الذي مكن البالد من حتقيق منو   

 باملائة من قيمته منذ سنة 70اقتصادي يف شىت ا�االت، إال أن �اوي أسعار النفط يف األسواق الدولية وفقدان برميل النفط ألكثر من 

، دفع باحلكومة إىل البحث عن مصادر بديلة، موجهة اهتماما�ا صوب القطاع الفالحي، غري أن فالحي وادي سوف سبقوا هذه 2014

بسنوات عديدة، فقد وضعوا اللبنة األوىل يف بناء قطاع فالحي متطور ومزدهر، فمن منا مل يكن يسمع عن بطاطا وادي  اإلسرتاتيجية

الوادي، » دالع«لب يف السوق اجلزائرية أو حىت يف البلدان ا�اورة كتونس وليبيا، ومن منا مل يسمع أيضا عن سوف اليت يكثر عليها الط

إذ كمن حيدثك عن عنب اليمن، وعادت احلكومة إىل احلديث عن الفالحة أو ما بعد البرتول كما كان سائدا منتصف الثمانينات عندما 

  .ت باحلكومة يف تلك الفرتة إىل العودة إىل إحياء االستثمار الفالحي يف اجلنوبضربت األزمة اقتصاد البالد، واليت دفع

أن تتبوأ خالل السنوات األخرية مكانة متقدمة على الصعيد الوطين يف إنتاج أنواع والتبغ متكنت والية الوادي اليت تشتهر بإنتاج التمور فقد 

 .عدة من احملاصيل الزراعية

إىل جانب حماصيل أخرى حيث يعود   مة املنتجات الفالحية اليت حققت نتائج باهرة�ذه الوالية الصحراويةوتتصدر زراعة البطاطس قائ

  .بامتيازذلك إىل توفر مجلة من املعطيات التقنية اليت مت استغالهلا بشكل عقالين مما حول هذه الوالية إىل قطب فالحي 

  :حجم األراضي وتوزيعه-1
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 املتحركة ورماهلا اجلافة الصحراوية بطبيعتها الوالية فهذه وتطويعها، للطبيعة اإلنسان لتحدي منوذجا حةالفال يف الوادي والية متثل

 واليات تنتجه ما ربع وتنتج بل اجلزائر، يف للبطاطا منتج أول اليوم غدت وانعدامها، أمطارها،بل وشح اخلصبة غري وأراضيها ورياحها

 التايل واجلدول.اجلزائريني غذاء سلة تصبح وتكاد  أخرى وحماصيل الزيتون إلنتاج قطبا أصبحت بل هنا، التحدي يتوقف ومل جمتمعة، الوطن

  :للزراعة املستغلة األراضي توزيع يوضح

  توزيع األراضي: 42جدول رقم 
  هكتار: الوحدة                        

Année 

جمموع املساحة املستغلة  

Superficie Agricole 
UtileSAU 

املراعي  أراضي

Pacages et 
parcours 

غري منتجة  أراضي

للمستثمرات الفالحية    

improductives 
des 

exploitations 
agricoles 

Terres 

املستعملة يف  األراضيجمموع 

 Total desالفالحة 

terres utilisées par 

l'agriculture)S.A.T

( 

للوالية   اإلمجاليةاملساحة 

Superficie 
Totale de l'El-

ouedSTW 

2 000 40 376 1 444 181 107 312 1 591 869 4 458 680 
2 001 40 674 1 444 181 107 014 1 591 869 4 458 680 
2 002 43 790 1 444 181 103 898 1 591 869 4 458 680 
2 003 46 312 1 444 181 101 376 1 591 869 4 458 680 
2 004 48 709 1 444 181 98 979 1 591 869 4 458 680 
2 005 51 097 1 444 181 96 591 1 591 869 4 458 680 
2 006 52 915 1 444 181 94 773 1 591 869 4 458 680 
2 007 53 835 1 444 181 93 853 1 591 869 4 458 680 
2 008 54 535 1 444 181 93 153 1 591 869 4 458 680 
2 009 56 159 1 444 181 91 529 1 591 869 4 458 680 
2 010 62 720 1 444 181 84 968 1 591 869 4 458 680 
2 011 67 892 1 444 181 79 796 1 591 869 4 458 680 
2 012 71 800 1 444 181 75 888 1 591 869 4 458 680 
2 013 76 410 1 444 181 71 278 1 591 869 4 458 680 
2 014 80 000 1 444 181 67 688 1 591 869 4 458 680 
2 015 90 000 1 444 181 65 819 1 600 000 4 458 680 
2 016 95 000 1 410 000 214 600 1 719 600 4 458 680 

  مديرية الفالحة والية الوادي:المصدر

االستثمارات  نالحظ تزايد حجم املساحات املستغلة للزراعة يف والية الوادي ويعود ذلك إىل تزايد 42من خالل اجلدول رقم   

وكذا بسبب جناح زراعة البطاطا بالوالية واحتالهلا للمرتبة األوىل من ناحية متوين اجلزائر �ذا  ،الفالحية بسبب دعم الدولة للقطاع الفالحي

  .بعض اخلضراواتو املنتوج باإلضافة إىل منتوجات أخرى كالتبغ والتمور 

    : المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها-2

اصيل الزراعية يف والية الوادي تطورا ملحوظا خالل السنوات املاضية وذلك يعود إىل رفع الفالحني التحدي شهدت احمل  

القمح (ومقاومتهم للظروف الطبيعية القاسية حماولني مضاعفة حجم اإلنتاج من خمتلف احملاصيل، فنجد مثال احلبوب مبختلف أنواعها 

ليصل  2000قنطار سنة  19543 الزيادة والنقصان، أين تزايد حجم إنتاج القمح الصلب من ترتاوح بني) الصلب، القمح اللني، الشعري

، باإلضافة إىل إنتاج احملاصيل الصناعية خاصة التبغ الذي حتتل به )272ص  48جدول رقم  امللحق(أنظر  2016قنطار سنة  500000إىل 

قنطار   40000و2000قنطار كأدىن حد سجلته سنة  15000جه الوالية بني الوالية مراتب أوىل على املستوى الوطين حيث يرتاوح ما تنت

، كما ال ننسى احملاصيل احلقلية اليت تنتجها الوالية من بطاطا )274ص  50جدول رقم  أنظر امللحق(2016كأقصى حد سجلته سنة 
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اج البطاطا أين تنتج ربع ما تنتجه والية الوطن ثوم وجزر وبطيخ أمحر، حيث حتتل الوالية حاليا املرتبة األوىل وطنيا يف إنتو وطماطم 

  )278، 277، 276 ،275ص  51،52،53،54جدول لالطالع أكثر أنظر املالحق (جمتمعة

راعة الزيتون مؤخرا أصبحت رائدة أيضا يف ز و ) 296ص  54حق باجلدول انظر املل(كما تنتج الوالية كميات معتربة من التمور   

  ).297ص  55أنظر امللحق باجلدول (

  : المدخالت الكيماوية والعضوية-3

حتاول الدولة مساعدة الفالح من أجل مضاعفة اإلنتاج وحتسني نوعيته عن طريق توفري األمسدة الكيماوية اليت حيتاجها الفالح   

  :اجلدول التايليف العملية الزراعية، هلذا توفر مديرية الفالحة لوالية الوادي الكميات الالزمة من األمسدة كما هو موضح يف 

  2014-0201الوضعية الفيزيائية السنوية لدعم األسمدة الكيماوية المنتظمة لوالية الوادي من : 43جدول رقم

  )ق(كمية األسمدة   عدد الفالحين  السنة

2010  688  8693  
2011  2818  29665  
2012  2111  31530  
2013  4690  96016.5  
2014  1621  64840.5  

  230745  11928  المجموع

  2015مديرية الفالحة لوالية الوادي : المصدر

نالحظ تزايد كميات األمسدة مع تزايد عدد الفالحني ولكن يف سنة و توفر مديرية الفالحة األمسدة الكيماوية الالزمة للمزارعني   

  .اخنفض عدد الفالحني بشكل كبري 2014

  والية الوادي درجة التلوث المائي لبعض المناطق الزراعية في : الفرع الثاني

  مراحل إعداد األرض وزرعها: أوال

تكثيف إنتاجه من احملاصيل الزراعية هلذا يستخدم الكثري من األمسدة العضوية و حياول الفالح يف والية الوادي حتدي الطبيعة   

فيما خيص مراحل إعداد  هذا ما صرح به العديد من الفالحني الذين أجريت معهم حوارات وطرحت عليهم العديد من األسئلة ،واملياه

جتهيزها وزرعها وكمية األمسدة املستعملة واملياه إىل غاية الوصول إىل حصادها، ومن خالل ذلك ميكن تلخيص املراحل وتكلفة  و األرض 

  :كل مرحلة يف النقاط التالية

طن للهكتار الواحد  25دة أي حوايل يف املرحلة األوىل يقوم الفالح بوضع األمسدة عضوية ويستعمل الفالح مقدار شاحنة من األمس -

مليون دج  للشاحنة، أما إذا كان مساد  12و11وتكلفته ختتلف من مساد إىل آخر فإذا كان السماد لدجاج أبيض فسعره يرتاوح بني 

النسبة لتكلفة اليد مليون دج للشاحنة، أما ب 13و 12أما مساد البقر فيرتاوح بني  ،مليون دج 18إىل  17لدجاج أمحر فالسعر يرتاوح بني 

كما يقوم الفالح يف هذه املرحلة بسقي األرض لكي حيافظ على األمسدة من الطريان بسبب   ،دج للعامل13000العاملة فتساوي 

  نزول املواد العضوية إىل الرتبة؛ ولكي يساعد على،الرياح

  ؛دج 9000، أما بالنسبة لتكلفة العامل فتصل إىل يف املرحلة الثانية يقوم الفالح حبرث األرض وهنا أيضا يواصل الفالح السقي -

  دج؛15000ساعات، أما بالنسبة لتكلفة اليد العاملة  10يف املرحلة الثالثة يزرع األرض ويقوم بالسقي يوميا ملدة  -

مساد كيمياوي حيث  وهو أيضا NPKبعد حوايل شهر يقوم باستعمال و يف املرحلة الرابعة يقوم الفالح مبداوات العرق مبواد كيميائية  -

 15/15يوم يتم وضع مساد  15بعد و دج، 8500دج زائد قنطار فوسفور بتكلفة  4200قنطار لكل حمور تكلفة القنطار  4يستهلك 

، دج42000بتكلفة تقدر بـ  Patagrineقنطار من مساد  4يف األخري يوضع حوايل و دج للقنطار  7500قنطار للمحور بتكلفة  3بكمية 

  للعامل؛ 1500عمال فتصل إىل أما تكلفة ال
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  دج للموسم؛ 80000دج إذا كان العداد املدعم، أما إذا كان غري مدعم فتصل إىل 40000أما بالنسبة لتكلفة الكهرباء فتصل إىل  -

لتقنية اليت يستعملها كما أن ا  ،أما فيما خيص املياه فالفالح يستعمل مياه البئر الذي حيفره يف حقله وهلذا ال يأبه لكميات املياه املهدرة -

يف السقي وهي السقي احملوري تستنزف الكثري من املياه خاصة وأن احملور مصنوع بأسس غري علمية فنجده مرتفع على األرض كثريا األمر 

  .الذي جيعل املياه تتطاير يف اهلواء وتتبخر خاصة ألن املنطقة تتميز جبو حار وكثري الرياح

تكلمنا معه حول  ،تنظيم اإلنتاج والدعم التقين مبديرية الفالحة لوالية الوادي وهو مهندس زراعيعند مقابلتنا لرئيس مصلحة و   

  :موضوع استعمال الفالح للمياه واألمسدة وفوائدها وأضرارها فكانت النتائج كالتايل

مرت، وهذا مؤشر خطري  1ام بقدر االستعمال املفرط للمياه من قبل الفالح، وقد سجلت املصلحة نزول منسوب املياه اجلوفية كل ع -

  .يهدد بنفاذها وعدم استفادة األجيال القادمة منهاو يدل على استنزاف املياه اجلوفية 

على النبتة أيضا أل�ا ال حتتاج إىل كل هذه الكميات منها لذلك ستمتنع عن و كما أن لالستعمال املفرط للمياه أثر على نوعية الرتبة   -

  . حتتاجها للنموامتصاص حىت الكمية اليت

أما بالنسبة الستعمال األمسدة العضوية بكميات كبرية فهو أيضا يؤثر بدوره على املياه اجلوفية بسبب نفاذ بعض املكونات مثل النرتات  -

  .هإىل املياه وتراكمها، األمر الذي سوف يؤثر على صحة اإلنسان وكذا احليوان بسبب تواجد نسبة أكرب من الالزم يف هذه امليا

وبعد الوقوف كلى كافة هذه النتائج واملعلومات توجب علينا القيام بتحليل مياه السقي لعدة مزارع يف مناطق خمتلفة يف الوالية   

ملعرفة مكونات هذه املياه وفوائدها والتحقق من عدم وجود تلوث �ا بسبب االستعمال املفرط لألمسدة ولكن هل هذه الطريقة تأيت بنتائج 

وهلذا توجب علينا حتليل املياه اليت يسقي �ا الفالح ومعرفة  ،قط وليس هلا آثار أخرى جانبية على البيئة من إنسان وحيوان وتربةاجيابية ف

  .مكونا�ا وحجم االستفادة منها

  سبب اختيار التلوث المائي كنوع من أنواع التلوث :ثانيا

يعية والكيمياوية والبيولوجية مما قد يلحق األذى بالصحة العامة أو بأنه أي تغيري غري مرغوب فيه للصفات الطبيعرف التلوث   

يصبح استعماله أقل قبوال يف مجيع أو بعض املرافق اليت يستعمل فيها ضمن أي أن املاء يعترب ملوثا عندما يتغري تركيبه حبيث . املمتلكات

  .1الصناعية أحيانا أو احليوانات الربية والبحريةالظروف الطبيعية كمياه الشرب ووسائل الرتفيه بل واألغراض الزراعية و 

وألن الفالح يف والية الوادي يستهلك الكثري من املياه حبكم   مت اختيار املياه ألنه املصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه يف الفالحة  

من مياه السقي للعديد من املزارع يف كو�ا جمانية، كما املاء عنصر حيوي يستعمل يف مجيع متطلبات العيش، لذلك فضلنا حتليل عينات 

  .مناطق خمتلفة من الوالية، لنعرف أثر االستخدام املفرط لألمسدة على نوعية املياه

  العينات -1

  صحن بري قرب احلدود التونسية دائرة حاسي خليفة: العينة األولى-

  الرقيبة: العينة الثانية-

  )رتم 34عمق (بومحيد والية الوادي : العينة الثالثة-

  ورماس: العينة الرابعة-

  املنشية حاسي خليفة: العينة الخامسة-

  )الطريفاوي(غريب الليزارق :العينة السادسة-

  )والية الوادي(مزرعة الشط : العينة السابعة-

  حاسي خليفة اجتاه تونس:العينة الثامنة-

                                                 
  .61: ، ص1999 دار الفرقان،الطبعة األوىل،: ، عمانتلوث البيئةشفيق حممد يونس،  1
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  بلدية كوينني: العينة التاسعة-

  طريفاوي: العينة العاشرة-

  بلدية كوينني: عشر العينة الحادية-

  تاغزوت: العينة الثانية عشر-

  قمار: العينة الثالثة عشر-

  املنشية : العينة الرابعة عشر-

  CRSTRA-بسكرة–التقين للمناطق اجلافة و مت حتليل العينات يف خمرب حتليل املاء مبركز البحث العلمي : طريقة معاجلتها-2

-Les éléments dosables au niveau du laboratoire 

-Les anions 

- Chlore (Méthode de Mhor) 

- Sulfates (spectrophotométrie UV-VIS_DR5000( 

- Nitrates (spectrophotométrie UV-VIS_DR5000) 

-Les cations 

- Calcium (Complexométrie) 

- Magnésium (Complexométrie) 

- Sodium (photomètre de flamme) 

- Potassium (photomètre de flamme) 
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  تحليل مياه السقي للعينات المأخوذة: 44جدول رقم                                            تفسير النتائج: الفرع الثالث

  

 C.R.S.T.R.Aمن إعداد الطالبة بناء على نتائج حتليل خمرب املاء لـ : المصدر

 Na+ K+ C1- bicarbonat Ca nitrate CE ms/cm PH Sulfate 

Ech 1 5.5 méq/l 0.37 méq/l 23 méq/l 2.5 méq/l 27.2 méq/l 0.899 méq/l 3.11 7.40 1248.03 

Ech2 18.3 méq/l 0.47 méq/l 38méq/l 1.75 méq/l 31.6 méq/l 1.784 méq/l 3.74 7.42 1262.07 

Ech3 8.16 méq/l 0.45 méq/l 21méq/l 2.5 méq/l 28.4 méq/l 1.025 méq/l 2.85 7.62 1893.52 

Ech4 15.10 méq/l 0.42 méq/l 31 méq/l 5.25 méq/l 30.4 méq/l 1.47 méq/l 3.51 7.68 1854.62 

Ech 5 22.03 méq/l 0.32 méq/l 32 méq/l 3.75 méq/l 27.6 méq/l 1.920 méq/l 3.85 7.36 2016 

Ech 6 11.36 m éq/l 0.41 méq/l 24 méq/l 2.25 méq/l 26.2 méq/l 1.108 méq/l 3.09 7.42 2616 

Ech 7 10.55 méq/l 0.42 méq/l 25 méq/l 4.59 méq/l 27.1 méq/l 1.283 méq/l 4.71 7.70 2704 

Ech 8 13.45 méq/l 0.39 méq/l 21 méq/l 3.80 méq/l 28.3 méq/l 0.942 méq/l 3.17 7.45 1853.79 

Ech  9 16.23 méq/l 0.43 méq/l 30 méq/l 2.75 méq/l 30.1 méq/l 1.090 méq/l 4.23 7.55 1365.52 

Ech 10 20.56 méq/l 0.43 méq/l 36 méq/l 3.25 méq/l 28.1 méq/l 1.145 méq/l 2.77 7.20 1860 

Ech 11 18.941 méq/l 1.395 méq/l 
10.2 

méq/l 
1.44 méq/l 29.2 méq/l 1.489 méq/l 4 7.61 1345.454 

Ech 12 23.513 méq/l 1.176 méq/l 
10.2 

méq/l 
1.4 méq/l 30 méq/l 1.549 méq/l 3.8 7.47 2945.454 

Ech 13 21.227 méq/l 1.382 méq/l 6.8 méq/l 1.36 méq/l 30 méq/l 1.460 méq/l 3.9 7.63 2400 

Ech 14 13.226 méq/l 0.894 méq/l 9.4 méq/l 1.44 méq/l 29 méq/l 1.061 méq/l 3.4 8.05 472.727 
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الذي يدل على غىن هذه املياه وعدم حاجة الرتبة  األمرت يف املاء ادول نالحظ ارتفاع نسبة النرت ومن خالل هذا اجل  

فيستعملها بكميات كبرية  عضويةبكميات قليلة أما املدخالت المدخالت كيميائية  بإضافةفالح يقوم وعلى الرغم من ذلك فالللتخصيب،

آزوت  إىلمغطى لتمم التحوالت الكيميائية ملادة النرتات وتتحول  أشهر6ك السماد ملدة وبدون احرتام ملعايري السالمة واليت تتطلب أن يرت 

 سعر الشاحنة أنحيث  لألمسدةحتمله لتكلفة شراء مرتفعة و  اإلنتاجأن الفالح حبكم رغبته يف تسريع  إالمث بعد ذلك ميكن استعماله، 

إىل  12مليون دج لسماد الدجاج األمحر، وبني  17األبيض وتصل إىل  بالنسبة لسماد الدجاجمليون دج  12مليون دج إىل  11حوايل 

  .مليون دج لسماد البقر، وهذه األسعار متذبذبة على حسب السوق 13

تعترب النرتات أحد أكثر امللوثات الكيميائية إذ  ،شربه وكذا احليوان إذا اإلنسانعلى صحة  للنرتاتكما ال ننسى األثر السليب     

إن لزيادة تركيز النرتات يف مياه الشرب عن احلد املسموح به آثار صحية خطرية على األطفال الرضع . ملاء واليت �دد جود�ااملوجودة يف ا

الشرب حبدوث يف مياه  النرتات  يرتبط وجود كميات زائدة من. سنوات 6وقد يكون قاتالً، وهو خطر جدًا على صحة األطفال حىت 

يف خاليا الدم احلمراء،   اهليموجلوبني  أكسدة إيلال سيما الرضع، واليت تؤدي   Methaemoglobinaemia   متالزمة الطفل األزر

  .1احلاالتالوفاة يف بعض  أوتلف دائم يف املخ،  إيلوقد يؤدي ذلك . نقص األوكسجني يف الدم وعوزه الشديد يف املخ إيلمما يؤدي 

ن جتاوز تركيز النرتات احلد املسموح به الذي حددته كل من وكالة محاية يف اململكة العربية السعودية أ أعدتوأوضحت دراسة   

ون البيئة األمريكية ومنظمة الصحة العاملية واهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس يتسبب يف آثار صحية خطرية على الرضع وقد يك

إىل منو بكترييا تقوم باختزال النرتات وحتويلها إىل نرتيت والذي ينقل قاتال ويبدو أن احلموضة املنخفضة يف اجلهاز اهلضمي للرضيع تؤدي 

إىل الدم، وللنرتيت شراهة عالية للهيموجلوبني مقارنة باألكسجني وبذلك حيل النرتيت مكان األكسجني يف الدم مكونا امليثهيموجلوبني، 

ؤدي إىل اختناق املصاب حىت املوت، والن نقص األكسجني وبذلك فان اجلسم حيرم من األكسجني الضروري له ويف احلاالت الشديدة ي

أو ميثموجلوبنيميا وكذلك » الطفل األزرق«، فان التسمم بالنرتات يطلق عليه متوالية األزرقيف الدم يؤدي إىل أن يصبح اجلسم مائال إىل 

  .ميكن النرتات تكوين النيرتوزامينات يف املعدة واليت يعترب بعضها مواد مسرطنة

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

                                                 
1http://sciarab.org/?p=2313.03/05/2018.  
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 التنمية المستدامة أبعادتقييم النتائج في إطار : المبحث الخامس

وبالرتكيز على احلصول على احلد األقصى من منافع التنمية استخدام املوارد الطبيعية حسن تقوم التنمية املستدامة على   

  بشرط احملافظة على خدمات املوارد الطبيعية ونوعيتها االقتصادية

  فرضية التشاؤميةال: األول المطلب

األبعاد البيئية  يفيف والية الوادي آثار عديدة  االستثمار الزراعيو باتنة  SCIMATخيلف االستثمار يف مصنع االمسنت   

  :يوضح الفرضية التشاؤمية 45يف اجلزائر، وتنقسم هذه اآلثار إىل سلبية واجيابية واجلدول رقم  للتنمية املستدامة واالقتصادية واالجتماعية

  الفرضية التشاؤمية: 45جدول رقم 

  األبعاد

  نتائج

  المشروع

  الصناعي والزراعة

  التربة

  المياه
 حجم األراضي

  الزراعية
  النفايات  الصحة

  التلوث الغباري

  الغبار
  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي

  التلوث الغازي

  الغازات المنبعثة
  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي

  التلوث المائي

المياه المستعملة في 

  عمليةال

  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي

  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي  تراكم النترات في التربة

  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي  تراكم النترات في الماء

تراكم النترات في 

  لمنتجاتا
  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي  أثر سلبي

  من إعداد الطالبة: المصدر

 :اآلتيةيف الدراسة امليدانية متكنا من الوصول إىل النتائج  اليت أجريتمن خالل التحاليل 

  SCIMATبالنسبة لمصنع االسمنت النتائج  تفسير: الفرع األول

 Filtre aعن طريق تغيري املصايف القدمية مبصايف جديدة  ع يف التقليل من الغبار املنبعثا املصنعلى الرغم من ا�هودات اليت قام � -

manche  وهذا ما أثبتته نتائج التحليل ؤثر على الرتبة إال أن كمية الغبار مازالت تRayon X من  %90أين وجدنا بقايا االمسنت يف

سوف  وبفعل الرتاكمات، ومع مرور الزمنعلى خصوبة الرتبة بدوره ثر ؤ وهذا ما سوف ي،املأخوذة من مناطق خمتلفة حوايل املصنعالعينات 

  .تصبح غري قابلة للزراعة وبالتايل سوف تتقلص مساحة األراضي القابلة للزراعة يف املنطقة

أصبح ف، السدودو  �اري املائيةكما أن تراب االمسنت ميكن أن يلوث مياه الشرب عن طريق انتشار وتسرب الغبار إىل البحار واأل�ار وا -

مشكلة بيئية خطرية تكلف بعض الدول اليت تقوم بدفنه مئات املاليني من الدوالرات سنويا وتراب االمسنت ليس امسنتا، وال  الغبار اهذ

ة من القلويات عنصرا ميكن أن يستخدم عرب إعادة التدوير لصناعة االمسنت مرة أخرى، وخاصة إذا علمنا أنه حيتوي على كميات كبري 

 وأكسيد األلومونيوم وأكسيدالكالسيوم  أكسيدوالكربيت والكلوريدات اليت تطلقها مصانع االمسنت، حيث حيتوي هذا الرتاب على 
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عملية يف  هائلة من املياهاستهالك هذه الصناعة إىل كميات هذا باإلضافة إىل ، كاسيدأتوي هذا الرتاب على مواد قلوية و البوتاس، كما حي

أي ما يعادل  3م11000بتخفيض كمية املياه املستهلكة، حيث مت اسرتجاع أكثر من باتنة  SCIMATمصنع رغم من قيام التصنيع بال

  .دج بالسنة 3300000وفر ربح قدره نسمة مما  3000ما يغطي احتياجات  يف السنة، 3م 132000

اد طبيعية مثل احلجارة الكلسية، اجلري الكلسي، وختتلف مواصفات االمسنت مادة يتم صنعها حتت درجات حرارة عالية وتتكون من مو  -

ائية تضم العديد من املركبات االمسنت من نوع آلخر، فهناك االمسنت املقاوم للحموضة وامسنت البورتالند، حبسب بنيتها الكيمي

كسيد احلديد الثالثي، وثالث اوكسيد أديد، و احل وأكسيداألملنيوم،  وأكسيدكاسيد، مثل اوكسيد الكالسيوم، واكسيد املغنيزيوم، واأل

والسداسية، ومركبات  الكربيت، واكسيد املنغنيز، وثاين اوكسيد السيليس، وماءات الكالسيوم، ومواد قلوية، ومركبات الكروم الثالثية

مرض االمسنتوز نتيجة الستنشاق وباإلضافة إىل املواد الكيميائية اليت تدخل ضمن الرتكيب الكيميائي ملادة االمسنت تسبب . الكوبالت

  .غباره

رغم من اخنفاض  بالصحة السكان القاطنني مبناطق جماورة للمصنع، ف يفوكذا  ،صحة العمال يفكما يؤثر الغبار املنبعث من املصنع  -

هي نسبة أقل و 10mg/Nm3إىلبعد تغيري املصايف حيث وصلت كمية الغبار املنبعث باتنة  SCIMATمن مصنع املنبعثة  لغباركمية ا

تسبب تدهورا صحيا وبيئيا خطريا النعومة العالية ملخلفات االمسنت إال أن  ،30mg/Nm3من متطلبات التشريعات واليت تسمح مبستوى 

وخارج البيئة احمليطة باملصنع، حيث تعد األتربة النامجة عن صناعة االمسنت من أخطر  املصنعنتيجة ملا يسببه من تلوث يف اهلواء داخل 

فإن أقل قدر من اهلواء ميكن أن حتملها بسهولة، وتنشرها على مساحات واسعة من  غبارصادر تلوث البيئة، وبسبب دقة حبيبات هذه م

خاصة عند عمال املصنع وكذا سكان  املناطق احمليطة مبصانع االمسنت وعندما يستنشقها الناس تؤدي إىل أمراض اجلهاز التنفسي والرئة

قامت  :بالتعاون مع دائرة البيئة يف وزارة الصحة السورية وهذا ما أثبتته دراسة قامت �ا منظمة الصحة العاملية ،لمصنعاملناطق ا�اورة ل

بالتعاون مع وزارة الصحة دائرة صحة البيئة السورية بدراسة ميدانية اهلدف منها ) املكتب اإلقليمي للشرق األوسط(منظمة الصحة العاملية 

والقاطنني يف حميطه، ضمن دائرة بطرطوس واحد أو أكثر من األمراض التنفسية املزمنة بني العاملني يف معمل االمسنت  معرفة نسبة انتشار

من مجيع العاملني يف مصنع ) %49(كم، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن ) 15(والقاطنون يف مناطق تبعد ) كم9(نصف قطرها 

من جمموع العاملني، والذين يشعرون ) %49(أما نسبة املفرزين للقشع، فحوايل . مستمر بشكل %30االمسنت مصابون بالسعال، منهم 

أما ) %11(والذين يعانون من نوبات شبيهة بالربو ) %4(والذين صرحوا بوجود ربو قصيب وصل إىل ) %55(تنفس وصل إىل ال يف  بضيق

وتفاصيل ) %71(لنسبة العامة لإلصابة مبرض تنفسي مزمن كانت كما بينت النتائج أن ا) %54(املصابون بالسعال التحسسي وصل إىل 

أما نسب اإلصابة ) %6(وربو قصيب ) %4.4(فاخ الرئة انتو %) 83(والتهاب الرئة %) 52(اإلصابات هي التهاب قصبات مزمن 

أقسام  10ن أصل أقسام م 8يف ) %58- 48(بالتهاب القصبات املزمن فكانت من أعلى النسب يف معمل االمسنت، تراوحت بني 

) %57-50(سنة ) 50- 41(باملعمل، أما بالنسبة إىل الفروق بني اإلناث والذكور فاإلصابة بالتهاب القصبات املزمن يف الفئة العمرية 

كما تبني أن حاالت الربو القصيب نسبتها أعلى عند بدء العمل يف عمر أصغر، حيث وصلت إىل ) 40-31(بينما يف العمر األصغر 

من املصابني ) %40(الرئة، وتبني أيضا أن  انتفاخسنة والتهاب القصبات املزمن نسبته مرتفعة، كذلك  20ند بدء العمل دون ع) 20%(

  .1منهم أصيب بالربو القصيب) %20(بتحسس يف اجلهاز التنفسي سابقا حتولت لديهم احلالة إىل التهاب قصبات مزمن و

والبيئة جراء  اإلنسانة االمسنت تؤكد مجيعها على الضرر البليغ الذي يصيب إن الدراسات والبحوث اليت أجريت على صناع  

هذه الصناعة، ومنها دراسة للدكتور أشرف حسن أستاذ طب األطفال جبمهورية مصر العربية أن مصانع االمسنت ميتد أثرها إىل املناطق 

تتصاعد من مداخن تلك املصانع فاهلواء  غبارتنبعث على هيئة  احمليطة باملصنع، حيث جند أن اهلواء يف تلك املناطق حيمل جزئيات سامة

يف تلك املناطق حيمل جسيمات االمسنت ويرسبها على أوراق الشجر، فيسد الثغور ويعوق عملية التبادل الغازي، فتتكون طبقة ناعمة مما 

                                                 
1https://www.alyaum.com/article/3008494.16/06/2016. 
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نطقة الذين يتعرضون الستنشاق اهلواء امللوث العمال والسكان احمليطني بامل يفكما يؤثر يؤدي إىل تساقط األوراق وجفاف النباتات،

ويزداد التأثر به عند األطفال  )السليكوز(جبسيمات االمسنت لفرتة طويلة، مما يؤدي إىل إصابتهم مبرض التحجر الرئوي املعروف باسم 

أتربة املمرات اجلانبية ،ة عن صناعة االمسنتضافة إىل هذا تتزايد اإلصابة بأمراض العيون نتيجة لقيام تلك املصانع بإلقاء املخلفات الناجتباإل

الدقيقة اليت تؤدي إىل أمراض صدرية  غبارلألفران، اليت تعترب من املواد عالية القلوية، واالمسنت يعد من أكثر الصناعات اليت ينتج عنها 

  .1عديدة، قد تصل إىل السرطان

  .ه الصناعة للدول النامية، وذلك للمحافظة على بيئتها نظيفةوهذا هو السبب الذي جيعل كثريا من الدول املتقدمة ترتك هذ 

حيث تقوم بتصنيفها وتضع  تتعامل معها بطرق علمية فيما خيص النفايات، فللمصنع أنواع خمتلفة من النفايات من صلبة وسائلة أما  -

ميكن أن ايات خاصة املخلفات السائلة اليت كل صنف يف املكان املخصص له، ويف األخري تبيعها، إال أن هذا ال ينفي خطورة هذه النف

اجلوفية، وكذا النفايات الصلبة اليت خيلفها املصنع بكميات كبرية قد ترتاكم مبرور الزمن، فتؤدي إىل ظهور مواقع للنفايات ياه املتتسرب إىل 

  .الصلبة املرتاكمة قرب املصنع

مليات التفجري يف املقالع وأكثرها عن عمليات احرتاق الوقود يف عن عتنتج عن صناعة االمسنت العديد من الغازات حيث تنجم  -

  :حرتاق هذه األنواع من الوقود هياألفران ويستخدم يف صناعة االمسنت الوقود السائل والغاز الطبيعي ومن أهم الغازات الناجتة عن ا

تفكك عن ناتج عن صناعة االمسنت،  من الغازات الناجتة % 40 ما نسبتهCO2ميثل غاز  :CO2غاز ثاني أكسيد الكربون  -

معامل األمسنت حول  إمجايلمن CO2نبعاثات اوتقدر نسبة . تكنولوجيا التدوير Fuel Oilالكربونات باإلضافة إىل حرق زيت الوقود

لوقود لتوليد ينتج هذا الغاز يف معامل األمسنت بشكل رئيس عن حرق ا ،الغالف اجلوي إىلنبعاثات هذا الغاز امن جممل  %5 مل بـاالع

 يتحرر حوايلو ،جري يف الفرن إىليف عملية تكليس احلجر اجلريي وحتويله  أيضا يف أفران تشكيل الكلينكرو ائية الالزمة للمعمل بالكهر  الطاقة

917 kg  2طن أمسنت حسب املقاييس األوربية 1إنتاجثاين أكسيد الكربون من.  

درجات مئوية مما ينجم عنها ذوبان كميات من اجلليد يؤدي إىل ارتفاع  7إىل يتوقع رفع درجات احلرارة يف األعوام القادمة و   

كما أن ارتفاع درجات احلرارة يساعد على انبعاث كمية   .قدمًا مما يسبب غمراً لكثري من املناطق الساحلية 60منسوب املياه البحرية حنو 

  .طات مما يؤدي إىل ازدياد متتابع يف درجات احلرارةاحمليو املذاب يف البحار  CO2إضافية من غاز ثاين أكسيد الكربون 

يساعد على تكوين األمطار احلمضية وعند و آخر وهو يكون مع ماء املطر محض الكربونيك  اكما أن لثاين أكسيد الكربون ضرر   

هو ما يسبب و ربونات املقابلة هلا بيكو اخل فيكون كربونات …نزوله إىل املياه اجلوفية يتفاعل مع عناصر الرتبة من الكالسيوم واملاغنسيوم 

  .3العسر للماء

 ع غازات االحرتاق على شكل غبار ذيأول أكسيد الكربون باإلضافة إىل الدقائق احملمولة مو  هذا باإلضافة إلى أكسيد النتروجين -

  .للبيئة احمليطة باإلضافة إىل الزئبق والكادميوم "اكبري   اتلوث"أقطار صغرية وهذه الغازات تسبب 

يسبب تلوث اهلواء خسائر اقتصادية تتمثل يف ازدياد معدل األمراض اليت تؤدي إىل تعطيل القوى املنتجة وإىل ازدياد معدل استهالك و 

استقرار حياة اإلنسان مبا يسببه من اضطراب  يفباإلضافة إىل اخلسائر املادية يؤثر تلوث اهلواء سلبياً . اد الكثري من األدوية والعقاقريواستري 

                                                 
11https://www.alyaum.com/article/3008494.16/06/2016. 

  docx-library.online/elebda3.net-http://books .04/05/2018.8423بشري صبحي أمحد أالبيايت، ملوثات اهلواء مبعامل االمسنت،  2
ص ، 2001لكيمياء، اململكة العربية السعودية، حممد عبد السميع النواوي، صناعة االمسنت وبعض الطرق لالستفادة من امللوثات النامجة عنه، كلية املعلمني بالرياض، قسم العلوم شعبة ا3
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اهلجرة منها األمر السكان للمناطق امللوثة و و عمال تنعكس هذه اآلثار يف ترك الو .أنشطته املختلفةو م حياته ئة اليت تالي الظروف البيئيف

  .الذي يرتتب علية آثار سلبية كثرية

  في والية الوادي النتائج بالنسبة للزراعة تفسير: الفرع الثاني

مقابلة العديد من الفالحني والتحاور باإلضافة إىل  ،بلة إطارات سامية يف مديرية الفالحةمقابعدما قمنا بزيارة والية الوادي و   

  :اآلتيةومعاينة األراضي املزروعة وأخذ عينات من مياه السقي وحتليلها توصلنا إىل النتائج معهم 

 ركزتليت أجريت حوهلا العديد من األحباث اليت هذه املادة ا ،أظهرت نتائج التحاليل احتواء مياه السقي على نسبة معتربة من النرتات -

 حتتوي اليت لإلنسان،و الرئيسي النرتات مصدر الطازجة اخلضروات واعتربت،الشرب ومياه واألغذية البيئة يف العالية النرتات مستويات على

على السواء نتيجة الختزال النرتات  وانواحلي اإلنسان صحة على ضارة تأثريات هلا جتعل املرتفعة النرتات وكميات .عالية تركيزاتعلى 

NO3  إىل نرتيتNO21مميتة تكون أن وحيتمل ضارة ملركبات وطليعةا سام يعترب الذي.  

هذه املادة عبارة عن أمالح ألمحاض اآلزوت وهي ذوابة باملاء لذا فإ�ا تصل إىل الطبقات العميقة من الرتبة وتلوث مصادر مياه   

وبشكل زائد دون أن تضر بالنبات نفسه، لكنها تؤذي من ) مثار-أوراق-ساق- جذر( األجزاء النباتية املختلفةالشرب، كما أ�ا ترتاكم يف

كغ من 1ملغ لكل 5زياد�ا يف الطعام النبايت خطر على اإلنسان ويبدأ التأثري السمي للنرتات بعد دخول أكثر من  نإ يتغذى عليه، حيث

  .2وزن جسم اإلنسان

  :هيرتفاع تركيز النرتات يف املنتجات النباتية ومن مث احليوانية ة الواألسباب الرئيس

  .اخلضارية لوحدة املساحة وخاصة يف زراعة للحصول على اإلنتاجية األعظم زيادة التسميد اآلزوتي -

، ت على الصحةخطر النرتا،وأثرها على الصحة ونتيجة لذلك تتلوث مياه الشرب واملنتجات الغذائية عدم الوعي بمشكلة النترات -

 لكن املشكلة يف ورود ملغ داخل جسم اإلنسان على مدار اليوم 100النرتات مركب موجود يف اجلسم بشكل طبيعي ويتشكل حوايل ف

عند استهالك الطعام واملاء الذي حيتوي على و  لتسمم ولضرورة املعاجلة اىلإساعات حيث تؤدي  6-4كمية كبرية من النرتات خالل فرتة 

  :ة من النرتات وخالل فرتة طويلة فإ�ا تؤدي إىلكميات كبري 

والنرتات . ظهور العديد من أمراض االستقالب الغذائي، وأمراض اجلهاز العصيب أو احلركي ،، ختريب نشاط الغدة الدرقيةالحساسية -

مما يؤدي إىل . الثي التكافؤإىل ث) اهليموغلوبني(الواصلة إىل الدم تؤدي إىل حتول احلديد ثنائي التكافؤ يف الكريات احلمراء

محل األوكسجني من الرئتني إىل األنسجة مما يؤدي إىل ظهور نوبات اختناق وجعل هذه الكريات غري قادرة على  )امليتهيموغلوبني(تشكل

 .يف الدم% 20إىل ) امليتهيموغلوبني(الوفاة إذا وصلت نسبة وإىل

ت واألميدات ركب أشد مسية من النرتات ألنه يدخل يف عملية تبادل مع األميناالتحول يف اجلسم إىل نرتيت وهو م تستطيع النترات- 

اليت يبدي معظمها قدرة على التسبب باألورام  ،مضي للمعدة واألمعاء وتأثري البكرتيا املعوية فتتشكل مركبات النرتوزحتت تأثري الوسط احل

  .األعضاء األخرى لكبد أووبعضها يؤدي إىل سرطان ا. اخلبيثة وخاصة سرطان املعدة والدم

  ).بنزول -أنيلني -مبيدات(املسرطنة بوجود بعض امللوثات الكيميائية يف البيئة تزداد وتقوى قدرة مركبات النتروز- 

                                                 
  حسني يوسف، النرتات والنرتيت يف األغذية وخطور�ا على صحة اإلنسان،مقال مأخوذ من املوقع 1

www.aun.edu.eg/arabic/society/pdf/ajoes24_article6.pdf.2018/05/04. 
2http://www.startimes.com/?t=3288874 .04/05/2018  
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أن هذا الوضع غري آمن وذلك حبكم استعمال  إالمقبولة بوالية الوادي يف مياه السقي من النرتات لكن تبقى الكميات املوجودة   

األعماق  إىل وهذا ما يساهم يف تراكم النرتات يف الرتبة واحتمال نفاذها ،ميات كبرية من خملفات الدجاج لتسميد األرضالفالح لك

، وهذا ما يعرض املياه اجلوفية بسبب كثرة السقي ومبسامهة خصائص الرتبة الرملية اليت تعترب تربة نفاذية تسمح بنفاذ املكونات إىللتصل 

  .صابة ببعض األمراض كما سبق ذكرهاإلنسان إىل خطر اإل

مما جعل  األثر على البيئة الناتج بشكل رئيس عن استعمال فضالت الدجاج كسماد لتخصيب الرتبة، باإلضافة إىل أنهذا   

ورمبا ترتب (الوالية أقرب إىل مصب قاذورات وحوهلا إىل والية يعيش اإلنسان فيها جنبا إىل جنب مع الذباب والرائحة الكريهة مما سيرتتب 

الستهالك املفرط للمياه اجلوفية واملخزون اإلسرتاتيجي منها نظرا  اىلإهذا باإلضافة  ،عليه أمراض وآفات خطرية رمبا) ركمن دون أن ند

  .1طرق سقي غري علمية وغري اقتصادية للمياه تباعإو لطبيعة الرتبة 

  الفرضية التفاؤلية: الثاني المطلب

 فيمكن تلخيصها يف اجلدول التايل التنمية املستدامةأبعاد ابية لالستثمارات على أما فيما خيص اآلثار االجي:  

  الفرضية التفاؤلية: 46جدول رقم 

  االستثمار  االستهالك  الدخل الفردي  اإلنتاج  البطالة  المشروعين

  أثر اجيايب  أثر اجيايب  أثر اجيايب  أثر اجيايب  أثر اجيايب  المشروع الصناعي

  أثر اجيايب  أثر اجيايب  أثر اجيايب  أثر اجيايب  أثر اجيايب  المشروع الزراعي

  من إعداد الطالبة: المصدر

  باتنة SCIMATبالنسبة لمصنع االسمنت : الفرع األول

  :على مستوى االقتصاد فهواالجيابية  آلثارباتنة العديد من ا SCIMATقق مصنع االمسنتحي

أسرة وبالتايل حجم  500لـ  عامل أي توفر دخال 500حوايل  SCIMATة يساهم من التخفيض من حدة البطالة حيث تشغل شرك -

 .أسرة 500استهالك 

 ،أكثر من مليون طن سنويافهي توفر للسوق الوطين  ،إنتاج االمسنت الوطنية من حيثالشركات أكرب باتنة من  SCIMATشركة  تعد -

 عن كو�ا تساهم يف تغطية الطلب الوطين على االمسنت خاصة اجلهة أو أكثر، فضال هلا إضافة إىل كو�ا حتقق كل سنة األرباح املخططة

  .الشرقية واجلنوبية للبالد

  بالنسبة للزراعة في الوادي: الفرع الثاني

ركائز التنمية االقتصادية  إحدىالقطاعات احليوية و  إحدىكتسي الزراعة أمهية قصوى بالنسبة جلميع الدول فهي تعترب ت  

كما تسهم يف توفري   ،يد من الدول، وتشكل مصدرا للغذاء واملواد األولية وتستوعب نسبة كبرية من اليد العاملةواالجتماعية يف العد

  .وتساهم كذلك يف احلصول على موارد مالية من خالل عائد الصادرات من السلع الزراعية ،املدخالت الوسيطة للعديد من الصناعات

فهي حتتل  ،من اخلضراواتالوالية والعديد من واليات الوطن بكميات هائلة ان سكيف متوين خصوصا وتساهم والية الوادي   

حمسوسا يف عدد املشتغلني  افلقد سجل هذا القطاع ارتفاعيد من مناصب العمل لشباب املنطقة، ، كما توفر العدوىل وطنيااألراتب امل

  :يوضح ذلك اآليتواجلدول 

                                                 
1http://www.altahrironline.com/ara/articles/1756982017/09/08. 
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  ة الواديتطور أهم مؤشرات الشغل في والي: 47جدول رقم

السكان في سن   

  العمل

السكان   عدد البطالين

  المشتغلون

  معدل الشغل  عمال الفالحة

%  

مساهمة قطاع   %معدل البطالة 

  %الزراعة

2005  327550  30260  171420  54250  28.09  15.00  31.64  
2006  342800  29500  185000  58790  29.55  13.75  31.77  
2007  358300  29430  197000  62840  30.67  13.00  31.89  
2008  373720  30740  209360  66995  32.33  12.80  31.99  
2009  389250  31300  219200  70450  32.39  12.50  32.13  
2010  395800  28260  228740  80050  32.94  11.00  34.99  
2011  406240  26400  237650  83150  33.35  10.00  34.98  
2012  407680  26000  238500  117860  32.60  9.83  49.41  
2013  420115  27000  250000  122025  33.30  9.75  48.81  
2014  432220  24455  256490  125085  33.23  8.70  48.76  
2015  441915  27500  265000  129850  33.50  9.40  49.00  

  )2015-2005(فرتةمن إعداد الطالبة باالعتماد على مونوغرافيا والية الوادي لل: املصدر

 إمجايل إىلقطاع هذا العمال يف النسبة فلقد زادت  ،لني يف قطاع الزراعةالعامتطور عدد 47اجلدول نالحظ من خالل   

الدولة له لزيادة وعي املواطن بأمهية هذا القطاع خاصة بعدما قدمت ، وهذا يعود 2015سنة  %49إىل2005سنة %31.64مناملينالع

 تكما أن النجاحات اليت حققها هذا القطاع يف والية الوادي شجع،  الفالحعم لد اووضعت برناجم ،العديد من التحفيزات واملساعدات

ستثمار الطلب مساعدات ودعم من الدولة تثمارها يف الزراعة،والعديد ممن ال ميلكون األراضي لللتوجه السالذين ميلكون أراضي الشباب 

  .فالحيةأراضي 

  .2015سنة  %9.40إىل  2005 سنة % 15كما نالحظ اخنفاض نسبة البطالة يف الوالية من   

  نظرة استشرافية للمشاريع الصناعية والزراعية: المطلب الثالث

وصلنا إىل خطورة ترتبة ال يفالبيئة و  يفباتنة  SCIMATمن خالل النتائج اليت مت التوصل إليها بعد دراسة أثر شركة االمسنت   

وغازات ونفايات واليت ترتاكم  غبارخالل االنبعاثات اليت يطلقها املصنع من مثل هذه املشاريع على البيئة فهي ملوثة للهواء والرتبة من 

خصوبة الرتبة مما  يفكذا تؤثر و وموت النباتات ما يساهم يف نقص حجم الغطاء النبايت  األوراقسقوط  إىلتثقلها وتؤدي و على النباتات 

  .جد �ا املصنعالصاحلة للزراعة خاصة باملنطقة اليت يتوا األراضيتراجع  إىليؤدي 

كبرية مصاريف  والدولة   العاملعمال املصنع، وهذا ما حيمل على خاصة  اإلنسانصحة  يفؤثر مثل هكذا مشاريع تكما   

  .املصنع نتاجيةيف إيؤثر سلبيا و ينقص من مردودية العمل ، كما أن غياب العمال بسبب املرض لعالجل

متت بأساليب سليمة  إذاهذا  ،اجتماعيا وبيئياو اقتصاديا  امهم ادة وتلعب دور فيما خيص املشاريع الزراعية فهي مشاريع واعأما   

بعد تتبع اآلثار  إليهاخاصة بعد النتائج اليت توصلنا  العضوية نفس الشيءو  الكيماويةوبعيدة عن االستعمال املكثف للمبيدات واألمسدة 

مياه السقي ووجدنا �ا كميات معتربة من النرتات هذه املادة اليت جيب أن  املرتتبة على االستعمال املكثف هلذه األمسدة، أين قمنا بتحليل

ممكن  امسوم تسبب أمراض إىلزادت عن تلك احلدود فسوف تتحول  إذاأما  اإلنسانتتوفر بنسبة معقولة يف املياه واخلضراوات اليت يتناوهلا 

 إذاأما  50mg/lهي أقل من  �ا من النرتات يف مياه الشرب النسبة املسموحOMSأن تكون قاتلة، فحسب املنظمة العاملية للصحة 

  :إىلتفاوتت هذه احلدود سوف تؤدي 
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والنرتات . ظهور العديد من أمراض االستقالب الغذائي، وأمراض اجلهاز العصيب أو احلركي ،، ختريب نشاط الغدة الدرقيةالحساسية -

مما يؤدي إىل تشكل . إىل ثالثي التكافؤ) اهليموغلوبني(ؤ يف الكريات احلمراءالواصلة إىل الدم تؤدي إىل حتول احلديد ثنائي التكاف

وجعل هذه الكريات غري قادرة على محل األوكسجني من الرئتني إىل األنسجة مما يؤدي إىل ظهور نوبات اختناق وإىل ) امليتهيموغلوبني(

  .يف الدم %20إىل ) امليتهيموغلوبني(الوفاة إذا وصلت نسبة

ت وهو مركب أشد مسية من النرتات ألنه يدخل يف عملية تبادل مع األمينا ع النترات التحول في الجسم إلى نتريتتستطي -

اليت يبدي معظمها قدرة على . مضي للمعدة واألمعاء وتأثري البكرتيا املعوية فتتشكل مركبات النرتوزواألميدات حتت تأثري الوسط احل

  .وبعضها يؤدي إىل سرطان الكبد أو األعضاء األخرى. طان املعدة والدمالتسبب باألورام اخلبيثة وخاصة سر 

  ).بنزول-أنيلني-مبيدات(املسرطنة بوجود بعض امللوثات الكيميائية يف البيئة تزداد وتقوى قدرة مركبات النتروز -

خاصة الفالح ألنه و صحة اإلنسان قد يسبب آثارا سلبية على  تكثيف اإلنتاجو إن استعمال المواد الكيماوية لمعالجة النباتات  -

املرة الثانية عندنا يستهلك هذا املنتوج خاصة عندما ال يأخذ و النباتات و معرض مرتني هلذه األدوية املرة األوىل عندما يعاجل  األرض 

  .االحتياطات الالزمة عند استخدام هذه املواد بالكميات املطلوبة

 100000حالة من بني  80حسب الديوان الوطين لإلحصائيات  ان اجلهاز اهلضميفي اجلزائر متثل نسبة املصابني مبرض سرطف  

حالة لكل  300حالة إىل أن وصلت إىل  200شخص مث إىل  100000حالة من بني  120ارتفعت إىل و ، 1990شخص سنة 

هذه اإلشكالية  ،ا املرض مرعبة، هذه الزيادات يف نسبة اإلصابة �ذمن أسباب املوت يف اجلزائر %21ميثل السرطان و شخص،  100000

 هلذا يتوجب على السلطات املعنية مراقبة استعمال األمسدة وحتديد الكميات وحماولة، يف حتمل مسؤولية هؤالء املرضى أصبحت معقدة

  .تقليلها لتفادي آثارها اجلانبية

حياة اإلنسان يف صور  يفوهذه التكاليف تؤثر .إن تلوث البيئة وتدهورها واختالل تواز�ا حيتاج إىل تكاليف اقتصادية للمعاجلة  

تلوث اهلواء وتلوث املياه وتلوث الرتبة يؤدي إىل األمراض اليت تصيب اإلنسان واحليوان : مباشرة وغري مباشرة فتلوث البيئة الذي يشمل

تلوث اهلواء واملياه حتتاج إىل الدواء مما فاألمراض الناجتة من هذا التلوث، والسيما . مما يشكل تكلفة اقتصادية غري مباشرة. والنبات معا

يزيد من تكلفة العالج بالنسبة للفرد وا�تمع، والسيما وأن أغلب تلك األمراض هي من األمراض املستعصية كالسرطان وأمراض الرئتني 

القتصادية للتلوث يف حالة الوفاة وقد تزداد التكاليف ا. والقلب اليت حتتاج ألغلى أنواع العالجات سواء كانت أدوية أو عمليات جراحية

اين النامجة مباشرة عن أحد األمراض املرتبطة بتلوث البيئة سواء كان اهلواء أو املياه أو الرتبة، واألخطر من كل ذلك تلوث اهلواء بغاز ث

جلوي لألرض فيما يسمى أكسيد الكربون وغريه من الغازات اليت تعمل على تآكل طبقة األوزون واحتباس احلرارة يف حميط الغالف ا

مما يؤدي إىل ذوبان كثبان اجلليد املرتاكمة عرب ماليني السنني يف القطبني الشمايل واجلنويب مما يتسبب يف ،بظاهرة االحتباس احلراري

 .فيضانات وارتفع يف منسوب مياه البحار واحمليطات وغرق اجلزر واملدن الساحلية نتيجة ذلك

  

  :الخالصة

والذي يتميز  دراسة املناخ االستثماري يف اجلزائر وبعد،حتقيق التنمية املستدامةو ى جتربة اجلزائر يف محاية البيئة ما تعرفنا علبعد  

اجلزائري بأسعار النفط،  االقتصادارتباط أداء  إىلويعود ذلك ،ضعفه بالنسبة للمستثمر األجنيبو ببعض اجلاذبية بالنسبة للمستثمر احمللي 

دور يف  ،واملعامالت املصرفية اإلجراءالسترياد الصدمات اخلارجية، كما أن لضعف أداء النظام املايل بسبب ثقل هذا ما يعزز قابليته 

  .اجلزائري ضعف مناخ االستثمار
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باتنة يف األبعاد االقتصادية SCIMATالدراسة امليدانية ومعاينة آثار االستثمار الصناعي املمثل يف مصنع االمسنت  إجراءوبعد   

يف حني  ،االجتماعيو االقتصادي  ينملصنع االمسنت آثارا اجيابية يف البعد إنميكن القول . يف املنطقةماعية البيئية للتنمية املستدامة واالجت

  .البعد االقتصادي يفآثار سلبية  إحداث إىلبطريقة غري مباشرة و البيئة واليت تؤدي بدورها  يفأن له آثارا سلبية 

أخذنا والية الوادي كعينة حبكم تطور النشاط الفالحي �ا  وبعد و ،ستثمار الزراعي يف التنمية املستدامةكما قمنا بتتبع آثار اال  

توصلنا إىل  ،وإجراء العديد من املقابالت مع الفالحني ،الفالحة للواليةالقيام بالدراسة امليدانية وحتليل املعطيات املقدمة من طرف مديرية 

كما يساهم يف توظيف   ،حتقيق االكتفاء الغذائي يففهو يساعد البالد ،اجيابية خاصة من الناحية االقتصاديةأن لالستثمار الزراعي نتائج 

نوعية املياه اجلوفية  ويعرضها إىل  يفيؤثر سلبا  ،العديد من الشباب، إال أن التكثيف الزراعي واستعمال األمسدة العضوية بكميات كبرية

  .ثار وخيمة على صحة اإلنسانالتلوث مبادة النرتات اليت هلا آ
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   :خاتمة

ات القرن العشرين إىل يومنا هذا فانتقلت من االهتمام بتحقيق يشهد مفهوم التنمية عدة تطورات منذ ظهوره يف أربعين  

التنمية الشاملة املتكاملة واليت مهدت  إىلاالهتمام بطريقة توزيع الدخل املتولد عن النمو، مث  إىلمعدالت منو معتربة ونصيب الفرد منه 

ظهور التنمية املستدامة اليت تتلخص يف عملية استغالل املوارد املتاحة، بطريقة عقالنية كو�ا تتصف بالندرة ومهددة بالفناء  إىلالطريق 

ورفاهيتها دون املساس بسالمة البيئة وتواز�ا مع احملافظة على حق األجيال القادمة يف استغالل نفس  إشباعهاحاجيا�ا وحتقيق  إلشباع

  .يف نفس البيئة السليمة والنقية شاملوارد والعي

ومن أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة من الضروري جتنيد كافة اجلهود وخاصة االستثمار ملا له من قدرة على خلق قيمة   

واالجتماعية باعتباره الدافع األساسي للنمو من خالل زيادة الناتج الداخلي  االقتصاديةمضافة، فاالستثمار يعترب حجر الزاوية يف التنمية 

مكملة لالدخار الوطين، وللموارد القابلة لالستثمار داخل كل بلد، ويساهم االستثمار كذلك يف نقل التقنيات  إضافيةوتوفري مواد أولية 

استخدام شبكة التوزيع الدولية، وهلذا تسعى خمتلف الدول ذلك د على احلديثة كما تساع اإلدارةاجلديدة واملهارات العاملية وأساليب 

  .أكرب قدر ممكن من االستثمارات اليت تعد أول مصدر للتنمية خاصة بالنسبة للدول النامية إلجنازباختالف أنظمتها ونسبة تطورها 

رج احملروقات يف حتقيق التنمية املستدامة توضيح الدور التنموي الذي يلعبه االستثمار احلقيقي خا إىلولقد هدفت الدراسة   

دراسة القطاع  إىل باإلضافةذو أمهية واسعة يف االقتصاد اجلزائري،  اصناعي امن خالل دراسة حالة مصنع االمسنت بباتنة بصفته استثمار 

  .ذ والية الوادي كعينةالفالحي بأخ

الذي  األثربعدما مت فهم كل من التنمية املستدامة واالستثمار احلقيقي وبعد دراسة بعض العينات االستثمارية للوقوف على و   

  :يةالنتائج اآلت إىلحيدثه االستثمار يف طريق حتقيق التنمية املستدامة يف اجلانب التطبيقي للدراسة توصلنا  أنميكن 

  :نتائج الدراسة

  :صياغتها يف هذه الدراسة ميكن تقسني نتائج الدراسة إىل قسمني تبناء على األهداف والفرضيات اليت مت  

  وهو عبارة عن نتائج الدراسة النظرية: األول

  :وهو عبارة عن نتائج فرضيات للدراسة وهذا كما يلي: الثاني

  النتائج النظرية: أوال

  :تائج التاليةعلى الدراسة النظرية توصلنا إىل الن بناء

وزيادة وعي الدول والعامل بضرورة احلفاظ على البيئة واستمرار املوارد التنمية املستدامة هي نتاج لتطور مفاهيم التنمية بصفة عامة  -

  ؛الطبيعية

من  اإلنتاجمراعاة شروط هذا  علىبل ،اإلنتاجقتصر على املوارد االقتصادية وزيادة ي التنمية املستدامة هي منط جديد من التنمية ال -

، وتراعي وما ختلفه التنمية من انعكاسات على البيئة والقيمة االجتماعية يف القطاعات التنموية ،حيث قيمته وكمية املوارد املستعملة فيه

  عدالة التوزيع، وترشيد االستهالك؛

محاية البيئة تعوق عملية التنمية االقتصادية، والرأي  إجراءاترأيني، رأي يرى أن  إىلحول عالقة البيئة بالتنمية االقتصادية  اآلراءتنقسم  -

  نه ليس هناك تعارض بني املفهومني؛محاية البيئة اليت تساند عملية التنمية االقتصادية وأ إجراءاتالثاين يرى أن 

  .عض بنفس الدرجةمع ب) ، االجتماعيةاالقتصادية، البيئية(تفاعل أبعادها الثالثة يتم حتقيق التنمية املستدامة ب-
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  ؛غياب مؤشرات ذات داللة دقيقة تقيس لنا التنمية املستدامة -

  .يتحملها املشروع وآثارها البيئيةاحملاسبة البيئية كعنصر هام يف حتديد التكاليف البيئية اليت  إدخال -

وأخذت بسن القوانني للحفاظ على البيئة ، إىل محاية البيئةاهتماما بالبيئة فأنشأت خصيصا لذلك عدة مؤسسات �دف أولت اجلزائر  -

  .1983الطبيعية وتلويثها منذ سنة  ملواردوللتقليل من استنزاف ا

عقالين للطبيعة، فالضرائب املفروضة على املصانع الغري يف اآلثار النامجة عن االستغالل غري كافية حملاولة التحكم تبذل اجلزائر جهودا  -

  .نهائر البيئية الناجتة عللبيئة ال تغطي اخلساامللوثة 

تخلص من التبعية ، حماولة بذلك الالقطاعات املنتجة خارج احملروقاتحتاول سياسات االستثمار يف اجلزائر تشجيع االستثمارات يف كافة  -

  .هلذا القطاع

ار، وهلذا تشجع اجلزائر االستثمار األجنيب املباشر  يشكل االخنفاض يف مستوى االدخار عائقا أمام حتقيق مستويات عليا من االستثم -

  .صدر اجيايب للتمويل بدل االقرتاضكم

  .ب االستثمارات األجنبية املباشرةمناخ االستثمار باجلزائر غري مؤهل بصفة كبرية الستقطا إن -

  .الصدمات اخلارجيةابلية السترياد قالأسعار النفط، وتعزيز باستمرار ارتباط أداء االقتصاد اجلزائري  -

  .واملعامالت املصرفية اإلجراءضعف أداء النظام املايل، بفعل ثقل  -

زيادة حجم االستثمارات احمللية بسبب توفري الدولة العديد من أجهزة الدعم، وكذا تقدمي التسهيالت واالعفاءات لكثري من  -

  .االستثمارات خاصة يف املناطق النائية

    ةالنتائج الميداني: نياثا

  :ةالنتائج اآلتيبناء على الدراسة التطبيقية توصلنا إىل 

  :باتنة SCIMATج متعلقة بمصنع االسمنت نتائ - 1

  .عامل 490البطالة بتشغيل حوايل  على ختفيض نسبة SCIMATتساعد شركة  -

فهي تبذل جهود معتربة من خالل االستثمار يف جمال احلفاظ على البيئة، فقد مت  ،مبعايري احلفاظ على البيئة SCIMATتلتزم شركة  -

10mg/Nmلتنخفض نسبة الغبار إىل  Filtre a mancheإىل مصايف ذات األذرع  Electricتغيري املصايف من 
وهي نسبة أقل من 3

30mg/Nmالنسبة املسموح �ا يف التشريعات
3.  

، حيث يتم وضعها يف أماكن خمصصة لكل صنف، مث يتم يف األخري النفايات أجل تصنيفطرق علمية من SCIMATشركة  تتبع -

  .حيقق للشركة عوائد مالية إضافية ابيعها مم

  .على العديد من شهادات اجلودة SCIMATشركة  تحتصل -

  .OHSAS 18001العمال فهي متحصلة على شهادة بسالمة  �SCIMATتم شركة  -

مقارنة باخلسائر اليت خيلفها  البيئة، ولكن هذا املبلغ غري كافمليون دينار للحفاظ على  100ضريبة تقدر بـ  SCIMATتدفع شركة  -

املصنع وقدرنا تفاقمها  ثار السلبية اليت تسببها الغبار الناتج عناألضرار اليت يلحقها باإلنسان واحليوان والرتبة واهلواء، فلو قدرنا اآلو املصنع 

  .املدفوع ال يغطي حىت ربع اخلسائردمة لوجدنا أن مبلغ الضريبة يف السنوات القا

 االمسنت املنتشرة عن طريق الغبار الناتجبينت نتائج حتاليل الرتبة للعينات املأخوذة من مسافات خمتلفة على املصنع أن الرتبة ملوثة ببقايا  -

  .عة مع مرور الزمنة للزرامن املصنع، ووصلت النتائج إىل أن هذه الرتبة لن تصري صاحل
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على صحة اإلنسان من خالل انتشارها بعامل الرياح، فاستنشاق اإلنسان هلذا اهلواء  اعن املصنع أثر  كما توصلنا إىل أن الغبار الناتج  -

  ؛امللوث يسبب له العديد من األمراض الصدرية متفاوتة الدرجة

صناعة االمسنت ملا توفره من مادة هامة للبناء والتعمري وكذا مناصب الشغل  حنن نعلم أن الصناعة هلا أمهية كبرية يف االقتصاد، وخاصة -

سلبية على البيئة فهي من الصناعات امللوثة للبيئة،  االيت توفرها للمواطنني، لكن هذه الصناعة وبالرغم من آثارها االجيابية إال أن هلا آثار 

واحليوان وخاصة على عمال صحة اإلنسان  النباتات وكذا يفو الرتبة  ؤثر يفغازات تو  يت تنتجها صناعة االمسنت من غبارفاملخلفات ال

  .املصنع

  :نتائج متعلقة بقطاع الزراعة بوالية الوادي- 2

  الفالحي يف الوطن؛ اإلنتاجوالية بسكرة على املرتبة األوىل من حيث كمية الوادي أصبحت رائدة يف الفالحة فهي تنافس  إن والية -

وكذا بسبب جناح الفالح يف تلك  ،االهتمام بالنشاط الفالحي يف املنطقة بسبب التحفيزات اليت تقدمها الدولة للفالحإعادة دفع  -

املنطقة خاصة يف زراعة البطاطا اليت أعطت حماصيل هائلة مونت �ا العديد من الواليات وصدرت حىت للخارج، بفضل نوعيتها اجليدة 

  والكميات الكبرية املنتجة؛

ت نتائج الدراسة الدور االجيايب الذي يلعبه القطاع الفالحي يف خلق قيمة مضافة وحتقيق االكتفاء الذايت للبالد من خالل ما ميكن تبثأ -

ا إال أ�ا أثبتت أن تنتجه أراضي الدولة الصاحلة للزراعة وخاصة بعد جتربة والية الوادي ذات األراضي الرملية واليت تعد تربة فقرية جد

تاجها لكميات هائلة من املنتوجات الزراعية اليت استطاعت أن تغطي احتياجات الوالية وكذا العديد من الواليات وذلك بإن العكس،

  .ا�اورة، باإلضافة إىل تصديرها إىل اخلارج

  .كل هذا ينصب يف دائرة النتائج االجيابية لالستثمار الفالحي على التنمية املستدامة 

أنه ال يوجد هناك آثار سلبية هلذا االستثمار يف اجلزائر، فلقد أثبتت الدراسة أن نتائج حتاليل مياه السقي للعينات  إال أن هذا ال يعين -

األمسدة خاصة العضوية الغنية  يستدعي الفالح إىل االستغناء عن غنية بالنرتات وهذا ماارع مبناطق خمتلفة بوالية الوادي، املأخوذة من مز 

والذي يكلف الفالح مبالغ معتربة، كما يسبب إحضاره بكميات هائلة إىل الوالية واستعماله يف املزارع ) دجاجخملفات ال(باألزوت 

  .مشاكل عديدة للمنطقة من روائح كريهة وكثرة الذباب الذي ينقل األمراض

دنا �ا كميات معتربة من اليت وج املياه اجلوفية يفيؤثر مع مرور الوقت ت هائلة من األمسدة من املمكن أن كما أن استعمال كميا -

) نيرتيت إىل حتوهلا بعد(النرتات وخيمة على صحة اإلنسان واحليوان وكذا النبات، ففاقت احلدود سوف يكون هلا آثار  اليت إذاو النرتات، 

  .اإلنسان وفاة إىل تؤدى أمراضا قد سامة،وتسبب لكو�ا كبرية خطورة تشكل العالية تاالرتكيز  يف والنيرتيت

وحيدث تكوين النيرتيت نتيجة الختزال النرتات أو لوجوده كمضيفات لألغذية، يسبب املشكلة الصحية األساسية، فجرعة   

كلغ من وزن اجلسم، بينما جرعة النيرتيت املميتة لألشخاص / ملغ نرتات 80إىل  15النرتات املميتة لألشخاص البالغني ترتاوح من 

  .كلغ من وزن اجلسم/نيرتيتملغ  20البالغني سجلت حوايل 

  .+Naالصوديومو  -CLقاعدية ذات ملوحة مرتفعة بسبب تواجد كميات كبرية من الكلور تائج التحاليل أن مياه السقيكما بينت ن  -

ب يسرف الفالح يف استعمال املياه وذلك بسبب سوء تقنية السقي املستعملة واليت تضيع كميات هائلة من املياه يف اجلو وكذا بسب -

  .جمانية املياه، فالفالح حيفر بئرا يف مزرعته ويستخدم مياهه وال يدفع فاتورة استعمال املياه، وهلذا فهو يسرف يف استهالكه

كما يساعد إسراف الفالح يف سقي األراضي على تسرب النرتات إىل أعماق األرض أي إىل املياه اجلوفية، هذا ما سوف يؤدي إىل   -

  .بكميات كبرية تركيز هذه املادة فيها
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  :نتائج اختبار فرضيات الدراسة- 3

البعد يف  )والية الوادي(والزراعة ) باتنة SCIMATشركة(قطاعي الصناعة يف يوجد أثر لالستثمار احلقيقي : بالنسبة للفرضية األولى 

  .االقتصادي للتنمية املستدامة يف اجلزائر

لصناعة االمسنت بباتنة حتتل مكانة هامة يف االقتصاد الوطين حيث  SCIMATن شركة أ وجدنابعد إجراء الدراسة امليدانية   

ة اجلهة الشرقية واجلنوبية تساهم يف تغطية الطلب الوطين على االمسنت خاص، لإلمسنتGICAمن مبيعات جممع  %9 يساهم بنسبة

، حيث فاقت طاقتها اإلنتاج، كما تعد من أكرب الشركات الوطنية من حيث املقدرة مبليون طن سنويا اإلنتاجيةبفضل طاقتها  للبالد،

فصناعة االمسنت . وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولىكو�ا حتقق كل سنة األرباح املخططة وأكثر،   إىل إضافة %10حبوايل  اإلنتاجية

  .املباين واجلسور واملستشفياتتساعد على تشييد توفر املادة األولية اليت مهمة للنهوض بالتنمية فهي 

يضا بتصدير تقوم أو بل  ،الواليات ا�اورة باملنتوجات الفالحيةيف متويل الوالية وكذا هم تسوالية الوادي  أنتوصلنا إلى كما   

إىل  باإلضافةمليون قنطار من التمور  2.5أكثر منو من البطاطا البطاطا إىل دول أخرى، فالوالية تنتج كل عام ما يفوق مليون قنطار 

  .وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى،منتوجات أخرى

ي البعد البيئيف  )والية الوادي(والزراعة ) باتنة SCIMATشركة(قطاعي الصناعة يف يوجد أثر لالستثمار احلقيقي :لفرضية الثانيةبالنسبة ل

  .للتنمية املستدامة يف اجلزائر

على الرتبة للناطق ا�اورة له، وهذا ما أثبتته نتائج التحاليل  اسلبي اأثر  باتنة SCIMATلشركة االسمنت ن أ توصلنا إلى  

rayonX أن املخلفات اليت يفرزها املصنع انتشرت عرب مسافات معتربة من املصنع بسبب عامل الرياح الذي ينقل هذه  واليت وجدت

جدا هي األكثر تلوثا، أما املناطق البعيدة مثل بلدية  ةناطق القريبفنجد امل ،اجلزيئات ولكن بكميات خمتلفة على حسب قوة واجتاه الرياح

كلم قبل املصنع جندها أقل تلوثا بالرغم من أن مركز  15كلم على املصنع واملنطقة التابعة لدائرة القنطرة واليت تبعد   30سفيان واليت تبعد 

وهذا ما يثبت صحة .أسباب أخرى مثل طبيعة الرتبة لتلك املنطقة أو ،دائرة القنطرة ملوث وهذا يعود ألسباب خمتلفة أمهها اجتاه الرياح

  .لصناعة االمسنت على البيئة اسلبي ا، أي أن هناك أثر الفرضية الثانية

الستعمال كميات هائلة من األمسدة العضوية آثار سلبية على صحة مياه أن  إىلفتوصلنا  للزراعة في والية الواديأما بالنسبة   

ما أثبتته نتائج حتاليل مياه السقي لعينات مأخوذة من مزارع يف مناطق خمتلفة يف الوالية، فالحظنا وجود كميات معتربة من السقي وهذا 

إىل والذي توصي به منظمة الصحة العاملية الذي يصل يف مياه الشرب،جتاوزت احلد املعقول  إذامادة النرتات، هذه املادة اليت تصبح سامة 

50mg/l .يؤكد صحة الفرضية الثانيةهذا ما و.  

ي البعد االجتماعيف )والية الوادي(والزراعة ) باتنة SCIMATشركة(قطاعي الصناعة يف لالستثمار احلقيقي يوجد أثر : الفرضية الثالثة  

 .للتنمية املستدامة يف اجلزائر

وهذا أسرة،  490هم يف إعالة عامل، أي يس 490وجدنا أنه يوظف حوايل  باتنة SCIMATمصنع االسمنت بعد تتبع نشاط   

ولكن ال ميكننا نسيان آثاره السلبية على ا�تمع خاصة على صحة عماله . يدل على أن للمصنع آثارا اجيابية من الناحية االجتماعية

مع  اإلنسانصحة  ه تأثري خطري يفاورة له، فمخلفات املصنع من غبار وغازات لبالدرجة األوىل مث على املواطنني القاطنني يف املناطق ا�

  .ةلثوهذا ما يثبت صحة الفرضية الثا. مرور الوقت
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عامل، أي  129850من الشباب تصل إىل هم يف تشغيل أعداد كبرية ، فيسلالستثمار الزراعي في والية الواديأما بالنسبة   

 .الثالثة وهذا ما يثبت صحة الفرضيةيساعد على التقليل من نسبة البطالة يف الوالية، 

  :التوصيات

طلب تدخل تعلى النتائج املتوصل إليها نرى بأن تفعيل مسامهة االستثمار احلقيقي يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر ي بناء  

  :العديد من العناصر تتمثل يف

  .الية الالزمة للقيام باالستثمارتشجيع االدخار الذي يوفر املوارد املجيب  -

  .تثمارية مشجعة للقيام باالستثمارتكثيف اجلهود لتحسني مناخ االستثمار، وخلق بيئة اس -

  .النظر يف احلوافز املقدمة وإعادةضرورة مواصلة اجلهود اخلاصة بتطوير البىن التحتية بكل مكونا�ا وهياكلها،  -

  .ضرورة مراعاة اجلانب البيئي عند الشروع يف أي مشروع استثماري -

  .البيئة يفآثار وخيمة م من ا�لفه استثمار ختة توعية املستثمرين مبا ميكن أن ضرور  -

مبعايري حمافظة على البيئة، ونوصي بضرورة تدخل الدولة مثال ملساعدة هذه املصانع على اقتناء آالت الصناعي  االستثمارضرورة ضبط  -

  .ت تقنية عالية حمافظة على البيئةذا

    .حنو االلتزام باملعايري البيئية يف مجيع أعماهلا SCIMATضرورة توجه شركة  -

  .روع وآثارها البيئية واالقتصاديةاحملاسبة البيئية كعنصر هام يف حتديد التكاليف البيئية اليت يتحملها املش إدخالضرورة  -

  .مبصايف ذات تكنولوجيا عالية SCIMATضرورة تكملة تغيري املصايف القدمية لشركة  -

  .حماولة ختفيض هذه اآلثارو ، اإلنسانضرورة تتبع الدولة آلثار خملفات املصنع على صحة  -

  .عن السكان وعلى األراضي الزراعيةضرورة إنشاء املشاريع الصناعية امللوثة للبيئة يف مناطق نائية بعيدة  -

  .يامها باستثمارا�اأثناء قضرورة االستفادة من جتارب الشركات العاملية يف احلفاظ على البيئة  -

 TUضرورة البحث وتطوير مواد بديلة لالمسنت وتكون صديقة للبيئة، فلقد اقرتح باحثون يف اجلماعة التقنية دارمشتات  -

Darmstadt  وهي مركب ذو وزن جزئي مرتفع مكون من وحدات جزئية مكررة كبديل لصناعة االمسنت، هذه  الجيوبوليمرمادة ،

  . ا�لدات املعدنية ليست فقط صديقة للبيئة، بل إ�ا أكثر مقاومة للمواد الكيميائية واحلرارة املرتفعة

 Taktlو مادة  Cemfreeادة االمسنت مثل مادة  هذا باإلضافة إىل جمموعة من أخرى من البدائل اليت متتلك خصائص تؤهلها لتنافس م

  . CO2، واليت تعترب اقل استهالكا للمياه، وتنتج منسوبات أقل من غاز Bioreceptive concrete ومادة 

اجلهة وإعالم ، اإلنسانكانت سليمة وغري مضرة بصحة   إذا، ومعرفة للمياه املستعملة للسقي وحتليلهاكون هناك مراقبة دورية جيب أن ت -

  .كان فيها ما يضر  الوصية إن

كميات املياه يف عقالين للمياه، والذي سوف يهدد باخنفاض  الغري دي بالنتائج السلبية الستعماله الفالح يف والية الوا ينبغي إخطار -

  .املستقبل
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والكيميائية يلتزم �ا  الستعمال األمسدة العضويةديرية الفالحة معايري معقولة مل ينبغي أن يضع املتخصصون يف ا�ال الزراعي التابعون -

  .حونالفال

  .تغيري طرق الري يف والية الوادي من الرش احملوري إىل الري عن طريق التقطري ينبغي -

  

  :فاق البحثآ

  :ا أنه ميكن دراسة املواضيع اآلتيةارتأينمعاجلتها يف هذه الدراسة  تمن خالل النقاط اليت مت  

  .االستثمار السياحي يف حتقيق التنمية املستدامةمسامهة  -

  .اآلثار البيئية لالستثمار الصناعي -

  .دور االستثمار الفكري يف حتقيق التنمية املستدامة -

  .محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة -

  .دور االستثمار املايل يف حتقيق التنمية املستدامة -
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  الحبوب: 48جدول رقم 

CEREALES Unité :( ha - qx ) 

Année 

 جمموع احلبوب الشعري القمح اللني القمح الصلب

Blé dur Blé tendre Orge Total Céréales 

 Superficieاملساحة 

 )ق ( اإلنتاج

 Superficieاملساحة 

 )ق ( اإلنتاج

 Superficieاملساحة 

 )ق ( اإلنتاج

 Superficieاملساحة 

املزروعة  )ق ( اإلنتاج

Emblavée 

احملصودة 

moissonnée 

املزروعة 

Emblavée 

احملصودة 

moissonnée 

املزروعة 

Emblavée 

احملصودة 

moissonnée 

املزروعة 

Emblavée 

احملصودة 

moissonnée 

2 000 1 110 896 19 543 32 32 960 708 439 7 894 1 850 1 367 28 397 

2 001 1 597 1 499 40 912 172 161 6 020 784 447 6 423 2 553 2 107 53 355 

2 002 1 453 1 405 34 338 12 12 260 822 727 12 250 2 287 2 144 46 848 

2 003 1 634 1 489 59 540 24 18 740 942 889 30 220 2 600 2 396 90 500 

2 004 2 106 2 106 96 374 15 15 500 1 047 1 026 35 910 3 168 3 147 132784 

2 005 2 092 1 987 68 293 20 15 550 1 083 1 039 30 000 3 195 3 041 98 843 

2 006 1 832 1 732 64 912 45 30 1 000 1 281 1 243 35 432 3 158 3 005 101344 

2 007 2 172 2 172 55 524 0 0 0 1 328 1 303 23 624 3 500 3 475 79 148 

2 008 1 891 1 801 57 061 0 0 0 1 082 1 052 19 309 2 973 2 853 76 370 

2 009 1 975 1 885 81 055 0 0 0 1 577 1 516 59 144 3 552 3 401 140199 

2 010 2 903 2 203 67 283 8 0 0 1 794 1 432 30 875 4 705 3 635 98 158 

2 011 2 643 2 643 93 089 0 0 0 1 484 1 334 19 262 4 127 3 977 112351 

2 012 3 400 3 400 109612 0 0 0 1 331 694 11 591 4 731 4 094 121203 

2 013 4 235 4 235 177870 0 0 0 1 265 1 265 37 950 5 500 5 500 215820 

2 014 7 400 7 140 299880 0 0 0 1 100 1 020 17 340 8 500 8 160 317220 

2 015 10 000 10 000 440000 0 0 0 2 000 2 000 48 000 12 000 12 000 488000 

2 016 10 000 10 000 500000 0 0 0 2 000 1 200 28 800 12 000 11 200 528800 

  مديرية الفالحة والية الوادي: املصدر
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  محاصيل العلف: 49جدول رقم

CULTURES  FOURRAGERES Unité :( ha - qx ) 

Année 

 جمموع احملاصيل العلفية أخرى أنواع و الربسيم الفصة الشعري و اخلرطال الذرة الصفراء والبيضاء

Mais - Sorgho Orge- Avoine Luzerne- Trèfle autres cultures 
Total Cultures 

fourragères 

Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production 

2 000 205 30 700 540 54 290 501 72 635 48 8 795 1 293 166 420 

2 001 45 6 750 469 51 180 984 136 768 21 1 500 1 519 196 198 

2 002 48 7 200 440 55 260 1 023 132 796 13 1 190 1 524 196 446 

2 003 340 42 898 882 121 347 600 69 995 42 3 660 1 864 237 900 

2 004 344 44 920 833 102 957 632 86 725 55 4 550 1 864 239 152 

2 005 362 47 500 931 105 261 695 46 939 68 3 621 2 056 203 321 

2 006 31 4 397 946 124 700 733 99 555 488 55 815 2 198 284 467 

2 007 39 5 382 1 134 145 435 746 99 091 402 51 435 2 321 301 343 

2 008 43 5 993 1 063 138 708 577 70 691 398 50 680 2 081 266 072 

2 009 395 53 004 1 203 162 405 812 108 181 5 350 2 415 323 940 

2 010 420 57 120 950 127 350 930 132 060 8 560 2 308 317 090 

2 011 150 21 217 1 078 169 490 963 120 067 10 910 2 201 311 684 

2 012 219 29 346 1 342 196 457 792 107 714 9 775 2 362 334 292 

2 013 238 32 130 695 104 250 901 126 080 2 70 1 836 262 530 

2 014 250 35 000 750 112 500 920 138 000 5 500 1 925 286 000 

2 015 300 42 000 880 132 000 1 050 157 500 0 0 2 230 331 500 

2 016 570 91 500 1 250 200 000 1 172 187 520 0 0 2 992 479 020 

  مديرية الفالحة والية الوادي: المصدر

  



274 
 

  المحاصيل الصناعية: 50جدول رقم

CULTURES  INDUSTRIELLES Unité :( ha - qx ) 

Année 

 جمموع احملاصيل الصناعية أخرى أنواع الكاوكاو التبغ الطماطم الصناعية

Tomate industrielle Tabac Arachides autres cultures 
Total Cultures 
industrielles 

Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production 

2 000 0 0 937 14 805 851 10 712 12 94 1 800 25 611 

2 001 0 0 913 14 494 321 4 326 0 0 1 234 18 820 

2 002 0 0 952 15 125 917 11 416 11 42 1 880 26 583 

2 003 0 0 955 15 168 906 11 379 34 631 1 895 27 178 

2 004 0 0 1 075 17 084 687 8 530 55 512 1 817 26 126 

2 005 0 0 1 121 17 545 463 5 840 57 542 1 641 23 927 

2 006 0 0 1 117 15 572 502 6 637 70 632 1 689 22 841 

2 007 0 0 1 164 19 774 520 6 647 32 255 1 716 26 676 

2 008 0 0 1 190 19 662 550 6 950 0 0 1 740 26 612 

2 009 0 0 1 229 28 107 540 7 212 0 0 1 769 35 319 

2 010 0 0 1 230 28 290 560 7 332 0 0 1 790 35 622 

2 011 0 0 1 435 32 996 610 8 916 0 0 2 045 41 912 

2 012 0 0 1 405 32 315 500 6 580 0 0 1 905 38 895 

2 013 0 0 1 430 32 890 564 7 340 0 0 1 994 40 230 

2 014 0 0 1 435 33 000 570 14 250 0 0 2 005 47 250 

2 015 0 0 1 530 35 640 650 15 860 0 0 2 180 51 500 

2 016 0 0 1 680 40 320 1 670 50 400 0 0 3 350 90 720 

  مديرية الفالحة والية الوادي: المصدر
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  أنواع المحاصيل الحقلية: 51جدول رقم

Tableau : 4/1 ENSEMBLE DES CULTURES MARAICHERES Unité :( ha - qx ) 

Année 

 اجلزر - 5 الثوم - 4 بصل -3 طماطم -2 البطاطس -1

Pomme de terre Tomate Oignon Ail Carotte 

Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production 

2 000 801 128 011 259 38 283 732 67 900 332 14 120 507 65 680 

2 001 931 187 590 261 37 881 776 74 105 396 15 972 503 53 664 

2 002 1 686 360 380 297 50 585 812 151 788 414 18 857 487 54 758 

2 003 2 562 568 880 276 37 453 862 172 150 424 19 800 476 52 137 

2 004 4 433 1 164 910 310 38 022 935 92 100 473 27 609 495 53 253 

2 005 6 749 1 550 704 299 37 400 996 89 766 493 26 078 510 51 719 

2 006 7 392 1 818 366 330 43 225 1 055 119 757 508 33 124 524 52 985 

2 007 7 218 1 791 893 350 49 817 1 200 136 216 520 33 800 530 53 592 

2 008 11 415 2 708 890 332 58 858 1 087 128 546 516 35 600 584 67 160 

2 009 14 200 3 588 962 314 48 124 944 112 336 520 36 400 550 63 250 

2 010 18 800 6 206 320 374 66 975 1 045 124 355 535 37 440 578 67 050 

2 011 24 000 7 221 700 558 121 933 942 103 754 640 48 814 576 70 628 

2 012 30 200 ######## 845 186 127 1 004 116 165 357 25 704 485 57 230 

2 013 35 000 ######## 1 088 543 000 1 190 339 500 325 36 000 485 64 957 

2 014 33 000 ######## 1 228 611 000 1 270 357 500 380 34 200 500 125 000 

2 015 33 000 ######## 2 063 ####### 1 320 396 000 420 42 000 610 152 500 

2 016 34 000 ######## 2 520 ####### 1400 417000 500 50000 670 167400 
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  أنواع المحاصيل الحقلية: 52جدول رقم

ENSEMBLE DES CULTURES MARAICHERES Unité :( ha - qx ) 

Année 

 اجللبانة - 10 األخضرالفول  - 9 اللفت - 8 القرنبيط - 7 الكرنب - 6

Choux Verts Choux fleurs Navet Fèves verts Petit Pois 

Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production 

2 000 0 0 6 570 217 21 264 264 11 724 34 1 443 

2 001 0 0 7 570 220 17 798 237 10 374 43 1 632 

2 002 0 0 8 720 215 16 425 222 10 807 53 2 079 

2 003 21 5 250 6 320 217 17 878 184 11 705 57 2 571 

2 004 0 0 7 640 206 17 963 170 11 992 71 3 384 

2 005 0 0 9 815 201 17 747 177 15 739 78 3 938 

2 006 80 4 000 35 1 950 185 17 035 170 11 412 79 4 060 

2 007 30 1 465 11 790 192 16 929 211 13 702 95 4 662 

2 008 17 852 15 1 490 202 22 624 187 12 675 80 4 808 

2 009 2 90 4 190 180 20 340 220 15 180 109 7 084 

2 010 0 0 4 96 162 18 480 178 12 290 114 7 440 

2 011 0 0 6 452 178 19 116 206 18 169 133 7 231 

2 012 0 0 10 504 124 14 449 173 14 713 152 11 148 

2 013 0 0 5 490 130 14 320 196 15 334 142 10 303 

2 014 0 0 6 600 150 30 000 200 16 000 130 10 400 

2 015 0 0 5 500 160 40 000 180 16 200 166 14 940 

2 016 0 0 16 1600 290 58000 390 31200 340 27200 
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  أنواع محاصيل الحقلية: 53جدول رقم

ENSEMBLE DES CULTURES MARAICHERES Unité :( ha - qx ) 

Année 

 واألصفر األمحرالبطيخ  - 15 الباذجنان - 14 اخليار - 13 فلفل حلو - 12 فلفل حار - 11

Piments Poivrons Concombres Aubergines Melons-Pastèques 

Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production 

2 000 237 17 818 17 2 794 10 556 85 8 242 1 200 168 000 

2 001 238 18 189 33 4 139 15 1 057 65 6 353 1 160 171 057 

2 002 252 19 387 28 3 356 8 1 161 90 8 634 1 085 166 783 

2 003 259 21 483 27 3 805 8 608 205 9 545 1 160 196 943 

2 004 317 24 771 20 3 615 25 2 760 100 8 586 1 212 205 368 

2 005 270 28 287 25 4 693 28 3 390 91 8 567 1 509 277 962 

2 006 262 25 806 29 5 495 33 3 180 91 9 060 1 426 255 894 

2 007 270 29 605 30 5 575 43 4 037 94 7 863 1 500 269 173 

2 008 351 44 045 46 11 835 43 5 927 111 12 101 1 224 183 550 

2 009 343 42 745 44 9 114 30 3 600 121 14 641 914 138 449 

2 010 314 42 386 65 14 779 28 4 008 134 14 750 1 155 180 790 

2 011 252 30 539 41 11 420 8 1 374 69 6 842 940 152 737 

2 012 312 47 341 54 15 550 15 2 880 126 16 036 1 461 349 055 

2 013 314 73 350 71 21 500 26 6 861 145 20 300 1 510 377 500 

2 014 310 71 000 67 24 750 27 7 000 150 21 000 1 605 436 375 

2 015 480 120 000 107 34 000 44 16 000 183 37 800 2 005 805 160 

2 016 485 138500 104 35200 35 14900 191,12 42472 1 559 753 160 
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  أنواع المحاصيل الحقلية: 54جدول رقم

ENSEMBLE DES CULTURES MARAICHERES Unité :( ha - qx ) 

Année 

 جمموع احملاصيل احلقلية أخرى أنواع – 18 اللوبيا اخلضراء - 17 الكوسة - 16

Courgettes Haricots verts autres légumes Total maraichères 

Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production 

2 000 71 5 404 5 340 553 44 429 5 330 596 578 

2 001 66 4 883 8 383 527 49 067 5 486 654 714 

2 002 73 5 309 9 498 628 46 925 6 367 918 452 

2 003 80 6 460 16 750 609 45 632 7 449 1 173 370 

2 004 78 6 901 22 1 184 606 54 327 9 480 1 717 385 

2 005 105 8 771 22 1 184 572 39 568 12 134 2 166 328 

2 006 99 8 095 26 1 520 448 49 098 12 772 2 464 062 

2 007 100 8 177 31 1 669 629 67 195 13 054 2 496 160 

2 008 113 11 280 28 1 790 1 114 104 830 17 465 3 416 861 

2 009 88 10 089 27 1 790 1 077 105 004 19 687 4 217 388 

2 010 66 7 600 18 1 250 1 058 109 256 24 628 6 915 265 

2 011 76 8 148 22 1 234 757 82 794 29 404 7 906 885 

2 012 68 8 493 27 1 587 787 75 290 36 200 ######## 

2 013 39 6 440 19 1 140 881 82 434 41 566 ######## 

2 014 43 8 200 20 1 200 1 064 144 775 40 150 ######## 

2 015 130 43 900 33 2 680 1 760 465 320 42 666 ######## 

2 016 133 48000 25,34 2068 1 808 465 700 44 466 ######## 

  مديرية الفالحة والية الوادي: المصدر
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  النخيل: 55جدول رقم

Unité :( ha - qx ) 

Année 
 Superficاملساحة  املغروس

ieCultivée 

 nombreعدد النخيل املغروس 

de palmiers 
complantés 

املساحة  

 Superficieenاملنتجة

rapport 

عدد النخيل املنتج 

nombre de 
palmiers en 

rapport 

 إنتاج

 Productionsالتمور

de dattes 

2 000 26 057 2 744 418 20 477 2 156 782 1 074 687 

2 001 27 395 2 774 000 21 134 2 140 000 1 275 000 

2 002 28 201 2 883 656 21 892 2 238 579 1 236 187 

2 003 29 294 3 004 000 23 079 2 293 643 1 400 000 

2 004 30 347 3 114 297 22 823 2 344 821 1 150 000 

2 005 31 310 3 230 619 23 474 2 422 099 1 395 000 

2 006 32 593 3 429 089 23 635 2 464 864 1 335 405 

2 007 33 687 3 542 473 24 236 2 556 229 1 503 457 

2 008 33 900 3 613 412 24 645 2 631 473 1 378 436 

2 009 35 447 3 657 259 26 070 2 689 826 1 541 290 

2 010 35 700 3 687 582 27 186 2 800 217 1 674 950 

2 011 35 895 3 710 795 28 884 3 026 587 1 908 420 

2 012 36 191 3 729 820 30 231 3 117 304 2 022 870 

2 013 36 317 3 745 183 32 562 3 357 849 2 137 520 

2 014 36 335 3 747 330 33 580 3 464 400 2 312 000 

2 015 36 680 3 788 449 35 040 3 619 351 2 474 000 

2 016 37 070 3 835 630 35 920 3 704 300 2 533 100 
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  إنتاج الزيتون: 56جدول رقم

PRODUCTION  DES OLIVIERS Unité :( ha - qx ) 

Année 

املساحة املغروسة للزيتون  

Superficie 
occupée en 
masse (ha( 

  الزيتون أشجارعدد 

 nombre deاملزروع

Oliviers 
complantés 

الزيتون   أشجارعدد 

 nombre deاملنتج

Oliviers en 
rapport 

 اإلمجايل الزيتون  إنتاج
 )هل(الزيت  إنتاج

Production totale d'olive 

زيتون الطاولة  

table 
oliviers 

de 

زيتون الزيت 

Oliviers 
d'huile 

جمموع الزيتون  

Total 
d'olive 

Production 
d'huile   hl 

2 000 12 8 400 2 500 175 0 175 0 

2 001 12 8 400 3 000 300 0 300 0 

2 002 17 10 330 5 940 820 0 820 0 

2 003 25 9 028 4 148 632 100 732 10 

2 004 84 33 600 7 270 713 592 1 305 65 

2 005 686 172 240 7 065 1 240 600 1 840 60 

2 006 1 524 505 260 10 920 1 230 270 1 500 30 

2 007 2 532 1 043 490 16 030 1 440 136 1 576 15 

2 008 2 801 1 064 270 55 520 2 925 563 3 488 43 

2 009 2 804 1 065 469 164 200 6 530 580 7 110 58 

2 010 2 913 1 098 669 217 000 8 790 682 9 472 82 

2 011 2 913 1 098 629 320 000 8 877 1 563 10 440 156 

2 012 2 913 1 098 629 390 000 12 350 2 350 14 700 235 

2 013 2 913 1 098 629 480 000 11 980 3 240 15 220 388 

2 014 2 913 1 098 629 502 500 11 790 4 290 16 080 390 

2 015 3 000 1 133 360 562 500 13 200 4 800 18 000 530 

2 016 3 100 1 153 360 650 000 26 630 15 370 42 000 1 840 
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  المواشي واألغنام والدواجن: 57جدول رقم

Unité : Tête 

Année Bovins األبقار Ovins األغنام 
Caprins 

 املاعز
Camelins 

 اإلبل
Aviculture chair   

 دجاج اللحم
Aviculture Ponte  

 دجاج البيض

2 000 2 750 435 000 390 000 22 000 388 000 190 800 

2 001 2 770 437 000 392 000 23 000 390 000 190 000 

2 002 2 780 438 000 393 000 24 000 391 000 191 000 

2 003 3 260 456 000 415 000 25 000 366 000 212 600 

2 004 3 530 491 000 440 000 27 000 374 000 193 800 

2 005 3 640 494 000 449 000 28 000 262 000 191 800 

2 006 3 690 521 000 491 000 29 000 202 000 115 100 

2 007 4 040 551 000 517 000 30 000 104 000 109 400 

2 008 2 990 496 000 448 000 28 000 260 000 136 200 

2 009 2 890 441 000 430 000 27 000 282 000 244 300 

2 010 3 300 465 000 470 000 30 000 276 000 162 000 

2 011 3 880 488 000 484 000 31 000 258 000 224 000 

2 012 3 250 508 000 496 000 34 000 231 000 230 000 

2 013 3 500 538 000 526 000 37 000 639 000 225 800 

2 014 16 000 550 000 532 000 38 000 795 000 72 400 

2 015 16 500 560 000 540 000 40 000 882 000 71 800 

2 016 22 300 635 000 542 000 42 000 1 584 000 42 600 

  مديرية الفالحة والية الوادي: المصدر
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  المنتوجات الحيوانية: 58جدول رقم

Unité : litres -qx -   U 

Année 
Lait (milliers 

de litres) 

Viandes 
Rouges 

(qx)   اللحوم

 احلمراء

Viandes 
blanches 

(qx) 

Œufs       ( 
103 U)  

 البيض

Laine (qx) 
 الصوف  

Peaux et 
cuirs  (qx) 

 اجللـد 

2 000 19 300 62 200 9 200 40 000 3 280 6 850 

2 001 20 100 63 000 9 400 41 000 3 300 6 900 

2 002 20 800 63 500 9 480 41 020 3 310 6 930 

2 003 22 600 71 900 9 145 45 700 3 430 7 680 

2 004 22 000 77 320 8 410 41 730 3 690 8 250 

2 005 22 000 79 160 6 360 39 940 4 450 8 400 

2 006 24 700 83 720 4 900 24 720 4 740 9 000 

2 007 26 000 91 070 2 440 23 520 4 920 9 860 

2 008 30 000 76 230 4 320 29 280 3 720 8 280 

2 009 29 800 96 550 6 440 33 020 3 750 10 460 

2 010 29 500 100270 6 320 27 050 4 960 11 160 

2 011 30 200 103870 6 310 39 390 5 080 11 490 

2 012 31 600 105620 5 760 39 670 5 490 11 950 

2 013 31 700 109940 15 440 20 860 5 600 11 940 

2 014 32 500 123000 20 000 14 140 5 800 13 000 

2 015 32 800 127650 21 570 18 280 5 880 13 620 

2 016 33 800 148780 38 815 10 650 5 980 14 800 

 مديرية الفالحة والية الوادي: صدرالم


