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 ملخص

شكالها ودور االستثمار للحد تصب هذه المذكرة في إطار دراسة ظاهرة البطالة بكل أ

ه الحكومات الجزائرية المتعاقبة من عناء البحث عن ميكانيزمات كبدتوكذا إبراز ما ت ،منها

وآليات للحد منها، سواء كانت هذه اآلليات لدعم التشغيل أو لدعم االستثمار وذلك في ظل 

النمو االقتصادي والتوظيف الكامل ،ولكن التزايد الهائل لطالبي العمل بضع هذه  ةاستراتيجي

ففي إطار هذه الرؤية التحليلية والتقييمية  البرامج واآلليات مجرد حلول مؤقتة وظرفية.

آلليات الحد من ظاهرة البطالة تبقى المعادلة الصعبة من أجل ضمان منصب عمل لكل 

 راغب وطالب وباحث عنه.

ن خالل النتائج ،التي توصلنا إلى أن معدل البطالة يتأثر بشكل كبير بآليات الدعم وم

 ةاستراتيجي،أن الجزائر لها القدرة على أحداث استقرار في سوق الشغل من خالل إتباع 

 محكمة للقضاء على مشكلة البطالة باستعمال آليات دعم مدروسة ومناصب الشغل دائمة.

 .لالتشغي آليات دعم االقتصاد الجزائري، الة، آليات دعم االستثمار،البط الكلمات المفتاحية:

Résumé : 

Dans le cadre d’une stratégie d’emploi, ce mémoire a pour but d’étudier la réalité du 

chômage et ses conséquences en Algérie. Aussi présentes les différents dispositifs et les 

mécanismes d’aides d’emploi et d’investissement qui sont adoptés par le gouvernement. 

Cette étude nous permet de conclue que ses dispositifs face à l’évolution du taux de chômage 

restent des solutions palliatives et conjoncturelles. 

Même dans le cadre d’évaluations et d’analyses, les problématiques de l’emploi reste 

toujours posées et difficiles à traiter pour garantir un emploi à chaque individu capable de 

travailler. 

En conclusion, le taux de chômage est influencé par les dispositifs d’aides à l’emploi et 

les politiques à l’investissement d’une manière générale. 

L’état doit appliquer les stratégies qui ont fait leurs preuves pour diminuer le taux de 

chômage et crier des postes d’emplois permanents. 

Mots clés : chômage, économie algérienne, dispositifs d’aides d’emploi, dispositifs d’aides 

d’investissement. 



 

 

 شكر وتقدير

دم احلمد والشكر هلل الذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا نتق
وأعننا الذي اشرف على دراستنا سراي صاحل جبزيل الشكر ألستاذان الفاضل 

 .وإرشاداته القيمة بنصائحه

كما نتقدم بشكران على من مل يبخل علينا ابملالحظات والنصائح والتحفيزات سواء 
 .كانت مادية أو معنوية  إلمتام هذا العمل

كما ال ننسى أساتذتنا الكرام وإطارات كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  
لشكر و فلكم جزيل ا –برج بوعريريج  –جبامعة حممد البشري اإلبراهيمي  التسيري

 االمتنان أبمسى املعاين.
 



 

 
 

 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

قال هللا تعالى:" َرب ِّ َأْوزِّْعنِّي َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك :" قال تعالى 
 تراضاهالَّتِّي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِّديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصالًِّحا 

يَن" الِّحِّ َك الصَّ َبادِّ ْلنِّي بَِّرْحَمتَِّك فِّي عِّ  َوَأْدخِّ
فالحمد لك حتى ترضى والحمد لك إذا رضيت والحمد لك بعد 
الرضا أن وفقتني إلتمام هذا العمل المتواضع الذي أهدي ثمرته إلى 

هللا  لوالمعرفة، وأسأ العلمأبواب الشمعة التي أنارت دربي وفتحت لي 
 أمي العزيزة. يرعاها،و  يحفظهاأن 

والى من ناضل من أجلي ألرتاح وهيأ لي أسباب النجاح والذي 
 يحفظهسعى جاهدا إلى تربيتي وتعليمي أبي العزيز أسأل هللا أن 

 ويرعاه .

إلى النجوم التي أهتدي بها وأسعد برؤيتهم إخوتي ماسينيسا و 
 زياد كل باسمه . إلى جدتي أطال هللا في عمرها إلى أعمامي وأبنائهم

 والقرابة.وعماتي وأخوالي وخاالتي وكل من تجمعني بهم صلة الرحم 

إلى أصدقائي والى زمالئي في الدراسة والى زمالئي الذين 
 صفحتي.اشتركنا في العمل والى كل من أحببه قلبي ولم تسعه 

             عبالوي طارق                                                                                                                                     

 



 

 

 

 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 اشرف علي والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد

 .والتسليم الصالة ازكى عليه محمد سيدنا المرسلين

 إلى وجودي في ما أغلى الي هذا جهدي ثمرة أهدي

 في هللا وأطال ورعاهما هللا حفظهما الكريمين الوالدين

 . عمرهما

 وكبيرها صغيرها أقاربي وكل وأخواتي إخواني والى

 يعرفني من وكل

 بعيد من أو قريب من المساعدة يد قدم من كل إلى

 الدراسة زمالء العالقة وحسن رمز الصداقة إلى

 المستقبل وسند الحاضر وعون الماضي انطالقة هم من إلى

 واجهت ما تذليل في معي وساهم المساعدة يد مد من إلى

 صعوبات من

 لذكرهم السطور هذه تسعهم ولم قلبي وسعهم الذين كل إلى

 أعطيتني وإذا تواضعي، تأخذ فال نجاحا أعطيتني إذا رب يا 

 أصاب تجعلني ال يارب بكرامتي، اعتزازي تأخذ فال تواضعا

 فشلت إذا باليأس وال نجحت إذا بالغرور

 باهلل إال توفيقي وما

 منصور روابح             
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 مقدمة عامة

 

 
  أ

 مقدمة عامة:

حتتاج التنمية االقتصادية يف أية دولة، خاصة الدول النامية إىل رؤوس أموال ضخمة إلعادة بعث اقتصادها  
عن طريق حركة رؤوس األموال ممثلة يف االستثمارات، السيما يف عصران احلايل) أي عصر العوملة (الذي يتميز 

اق السلع واخلدمات، ويعترب االستثمار أحد أهم ابالنفتاح االقتصادي وهيمنة الشركات املتعددة اجلنسيات على أسو 
أشكال هذه األموال، ومما الشك فيه أن االستثمار له دوافع خمتلفة اليت تدفع الدول النامية إىل حتقيق األغراض اليت 

 ختص تنميتها.

واجملتمعات  وتعترب البطالة من أكثر املشاكل االقتصادية واالجتماعية هتديدا الستقرار اجملتمعات بوجه عام  
النامية بشكل خاص، حيث جند الكثري من الدول تعاين منها واليت تتزايد مع تزايد الكثافة السكانية، مما يؤدي حتما 
إىل زايدة يف الطلب على الشغل، وهذه الظاهرة تنعكس على اجملتمعات وتطل عليها يف شكل جرائم أبنواعها ويف 

، وما إىل ذلك من مشاكل اجتماعية بني األسر تصل إىل حالة شكل اضطراابت نفسية وعصبية على العاطلني
التفكك واالنفصال، وهلذا فإن معظم الدول النامية تلجأ إىل وضع سياسات فعالة جللب االستثمارات، وذلك من 

فة خالل حتسني مناخ االستثمار الذي يعترب شيئا هاما يراعيه املستثمر، جتنبا للمخاطر اليت تؤثر على نشاطه إضا
 إىل تقدمي احلوافز واالمتيازات الالزمة الستقطاهبا ملا يكتسبه االستثمار من أمهية كبرية.

ومبا أن اجلزائر أحد الدول النامية اليت تعاين من مشكلة البطالة فهي تسعى جاهدة خللق وظائف جديدة 
مع انفتاحها على اقتصاد واحلد من هذه املشكلة وتدريب العمالة الوطنية، فحاولت تشجيع االستثمار خاصة 

السوق، وذلك من أجل حتقيق التنمية االقتصادية ورفع من مستوى املعيشة وكسب مقومات وإمكانيات متكنها من 
مواجهة املنافسة العاملية هذا من جهة، ومن أجل حتقيق نتائج يف جمال توفري فرص العمل واحلد من البطالة هذا من 

ع سياسات اقتصادية وقانونية واستخدام العديد من اآلليات وكذا احلوافز جهة أخرى، وهلذا فقد قامت إبتبا 
 واالمتيازات لغرض تشجيع االستثمار.

 وعلى ضوء ما تقدم تتمثل إشكالية هذه الدراسة يف:

اجلزائر، خالل  للحد من البطالة يفما هي اآلليات املسطرة لتشجيع االستثمار 
 ( ؟2019-2010الفرتة)

 ان إىل طرح جمموعة من األسئلة تستدعي اهتماما خاصا و هي:هذا التساؤل يقود



 مقدمة عامة

 

 
  ب

 ما هي اإلمكانيات اخلاصة للجزائر اليت تساعد على خلق مناخ مناسب لالستثمار؟ -

 ما هي أهم املؤسسات املستحدثة املعتمدة من طرف الدولة لتشجيع و ترقية االستثمار يف اجلزائر ؟ -

شأهنا أن تساهم يف جذب االستثمارات احمللية واألجنبية وتساعد على خلق ما هي اآلليات والوسائل اليت من  -
 بيئة تنافسية ملناخ االستثمار ؟

 فروض الدراسة:

لإلجابة على التساؤالت املطروحة وإشكالية البحث، وساحة النقاش بصفة عامة، فإننا انطلقنا من الفرضيات 
 التالية:

الئم، إال أهنا مازالت دون املستوى و احلجم املطلوب، لتطوير وتنمية تسعى الدولة لتوفري مناخ االستثمار امل -
 االستثمار إىل املستوى املرغوب.

 قامت الدولة اجلزائرية ابستحداث بعض املؤسسات لدعم وترقية االستثمار اال أهنا مل حتقق املستوى املطلوب. -

رات، ومن مث البحث عن سبـل بعثـها وتنشيطها من تعاين اجلزائر كغريها من الدول النامية من ركـود االستثما -
خالل احلوافز واآلليات املمنوحة للمستثمرين، وهذا ما يعطي املربر للقوانني والتشريعات املتعددة الواردة يف هذا 

 اجملال.

 تكمن أمهية الدراسة يف النقاط التالية:  أمهية الدراسة:

 أمهية االستثمار ودوره يف اقتصادايت البلدان النامية مثل التقليل من البطالة واحلد من  الفقر وغريها . -

تعريف املستثمرين األجانب واحملليني مبناخ االستثمار يف اجلزائر، خاصة يف ظل التغريات االقتصادية الدولية  -
 الراهنة.

 العاملية.املؤشرات االقتصادية  حتسني صورة اجلزائر على الصعيد الدويل وضمن -

ويعد االستثمار اليوم الشغـل الشاغـل لرجـال السياسـة واالقتـصاد، وجمال اهتمام الباحثيـن واجلامعيني، وانشغال 
 رجال األعمال واملتعاملني االقتصاديني والبنوك واهليئات املالية... اخل من املهتمني بقضااي االستثمار.

 



 مقدمة عامة

 

 
  ت

 وع:دوافع اختيار املوض

 :بينها من املوضوع هذا الختيار بنا أدت ومربرات أسباب عدة هناك

 االنفتاح على وإقدامها االقتصادية التحوالت مرحلة تعيش اليت للجزائر ابلنسبة الساعة موضوع يعترب االستثمار إن -

  .السوق اقتصاد حنو والتوجه االستثمارات، على

 موضوع فإن وابلتايل االستثمار، وتدعيم برتقية مرتبطة األجنبية الدول مع حديثة دولية اتفاقيات عقدت اهنأ إذ

 .االقتصادية اإلصالحات إطار يف االقتصادية السياسة من كبريا حيزا يشكل االستثمار

تشكل االستثمارات حمور اهتمام الكثري من رجال األعمال وأصحاب رؤوس األموال واحلكومات يف العديد من  -
صة الدول النامية اليت تسعى الستقطاب االستثمـارات األجنبـية وتوطينها، ونظرا هلذه املكانة اليت دول العامل، وخا

حيتلها االستثمار يف تفكري واهتمام هؤالء فإنه جدير ابإلثـراء  واملناقشة والبحث إلضفاء نوع من التحسني والتطوير 
 وكذا إعطاء نوع من التجديد عليه. والتنمية يف جماالته،

موضوع  تربط مل فهي وجدت وإن اجلزائر، يف املوضوع هذا تناولت اليت اجلامعية، والبحوث الرسائل قلة -
 العاملية.ابملؤشرات  االستثمارات

 ميولنا الشخصي لدراسة وحتليل هذا املوضوع الذي يشكل أهم جماالت الدراسة يف العصر. -

 يعترب من املواضيع احليوية واملهمة يف مظاهرها، واملعقدة يف دراستها. -

 

 أهداف الدراسة:

 رؤوس اجتذاب يف الدول ينافس مالئم، استثماري ملناخ اسرتاتيجية ووضع اجلزائر، يف االستثمار مناخ تقييم -

 .)اجلزائر( املضيفة والدولة املستثمر من كل وسياسة أهداف بني تقارب وإجياد واألجنبية، احمللية األموال

دراسة بعض املكوانت البارزة ملناخ االستثمار يف اجلزائر، وذلك بدراسة وحتليل هذه املكوانت من حوافز ممنوحة  -
 للمستثمرين، وتسهيالت، وخدمات، وآليات أخرى متعددة تشكل يف جمموعها مسات مناخ االستثمار يف البلد.

عرض وتقدمي اإلطار النظري ملفهوم البطالة، من خالل ما تناوله املفكرون االقتصاديون وتسليط على جماالت  -
 اليت من خالهلا تتناقص معدالت البطالة. 



 مقدمة عامة

 

 
  ث

 الوقوف عند واقع آليات دعم االستثمار اليت اعتمدهتا اجلزائر. -

مارات يف اجلزائر، وعوامل وآليات تصحيحها، الكشف على املسببات والعوامل اليت تعرقل منو وتطور االستث -
 والكشف عن السبل اليت من خالهلا يتم تطوير وتنمية االستثمار احمللي، ويزيد من نصيب اجلزائر.

 

 منهج الدراسة و األدوات املستعملة:

لإلجابة على التساؤالت وإثبات أو نفي الفرضيات وحتليل النقاط املدرجة يف البحث، ونظرا للجوانب العديدة 
اليت حيتويها البحث فإننا اعتمدان يف الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الذي من خالله حتليل تطور معدالت 

 ت املستعملة تتمثل يف: (، أما األدوا2019-2010البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة )

 هذا يف واجلديد منها القدمي واألجنبية العربية واملصادر املراجع تناولته ما على الوقوف منه والغرض املكتيب املسح -

 .االنرتنت مواقع إىل ابإلضافة السابقة والدراسات وامللتقيات واملقاالت التاجمل وكذا املوضوع،

 .االستثمارات مبجال املتعلقة والتشريعات القوانني -

 البحث. مبوضوع املتعلقة والتقارير ابإلحصاءات االستعانة -

 املنهج الكمي القياسي: سنحاول من خالله تطبيق منوذج القياسي. -

 

 حدود الدراسة:

سنركز يف دراستنا هذه على آليات تشجيع وتطوير االستثمار، وخاصة االستثمار احمللي واألجنيب املباشر يف 
 .2019إىل  2010، طيلة فرتة اإلصالحات االقتصادية اليت ابشرهنا اجلزائر مع مطلع سنة اجلزائر

وذلك حىت نتمكن من معرفة مدى تطور االستثمار وترقيته يف اجلزائر، وكشف العراقيل واملعيقات اليت وقفت حاجزا 
إلصالح، والوصول إىل اآلليات الواجب أمام جتسيد وتفعيل سياسة االستثمار اليت انتهجـــتها اجلـزائر خـالل عهـد ا

إدخاهلا على هذه السياسة حـــىت تنجـح وتتجسد يف امليدان وتنعكس ابلتايل ابإلجياب على مجيع جماالت اقتصاد 
 البالد.



 مقدمة عامة

 

 
  ج

 خطة وهيكل الدراسة:

فصول من أجل الوصول إىل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة هلذه الدراسة قمنا بتقسيم البحث إىل ثالثة 
 ومقدمة وخامتة.

ماهية االستثمار الذي حيث نتطرق يف الفصل األول إىل أساسيات االستثمار، متناولني يف املبحث األول 
أما فيما  االستثماري،خص ابلتعريف واملبادئ واألنواع واألهداف غريمها، أما املبحث الثاين فقد تناولنا فيه املناخ 

 ض للمقومات األساسية لالستثمار.خيص املبحث الثالث فهو عبارة عن عر 

أما الفصل الثاين فقد خصصناه لدراسة واقع البطالة يف اجلزائر، حيث تطرقنا يف املبحث األول إىل أهم دراسة 
النظرية للبطالة يف اجلزائر، ويف املبحث الثاين تطرقنا إىل أهم الدراسات السابقة اخلاصة ابملوضوع من خالل ذكر 

 تقيات.امللاملذكرات وكذا 

 ، دراسة التحليلية لكال من االستثمار والبطالة مت تقسيمه على النحو التايل:أما الفصل الثالث فتطران إىل

 ث الثاين عرض النتائج ومناقشتها.مت تقسيم الفصل إىل مبحثني، األول بعنوان الطريقة واألدوات املستعملة، أما املبح
 الدراسة.ائج الدراسة، االقرتاحات و التوصيات وآفاق ويف النهاية جند خامتة عامة اليت تتضمن نت

 صعوابت الدراسة:

 من أهم الصعوابت اليت واجهتنا عند إعداد هذا البحث نذكر ما يلي:

عدم توفر املعطيات واملعلومات اإلحصائية املتعلقة حبجم ومنبع االستثمارات، وكذا قدمها)قدم سنوات اإلحصاء  -
.) 

قلة املراجع املتخصصة واملتعلقة مبوضوع البحث، خاصة الكتب العلمية اليت تعترب الزاد احلقيقي لكل حبث علمي،  -
وهذه القلة يف املراجع املتخصصة مردها ابلدرجة األوىل إىل حداثة التجربة اجلزائرية مع اإلصالحات، وتشجيع 

 االستثمار.

وامللتقيات، وكذا رسائل الدكتوراه ومذكرات املاجستري  والدكاترة،مت تعويض هذا النقــص بدراسات األساتذة  -
 والليسانس.



 مقدمة عامة

 

 
  ح

ختفض بعض اهليئات والوكاالت املرتبطة ابالستثمار حول إمدادان ابملعطيات والتقارير اخلاصة ابالستثمار بداعي  -
 السرية.
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 الفصل األول: أساسيات حول االستثمار

 :متهيد

مشكلة  هي –يف رأي الكثري من االقتصاديني  –إن املشكلة االقتصادية اليت تواجه غالبية الدول النامية 
اخنفاض حجم االستثمارات هبا إذ يشكل االستثمار أحد املتغريات املؤثرة علي تطور البلدان ومنوها، حيث يعترب 
االستثمار حجر الزاوية يف التنمية االقتصادية و االجتماعية ابعتباره الدافع األساسي للنمو و ذلك علي ضوء تلك 

املتقدمة  وبعض الدول النامية حيث أن االستثمار يساهم يف زايدة التجارب الناجحة  اليت جنت مثارها يف الدول 
الناتج الداخلي وتوفري مواد أولية إضافية مكملة لالدخار الوطين وللموارد القابلة لالستثمار داخل كل بلد وكذا 

تخدام شبكة التوزيع يساهم يف نقل التقنيات اجلديدة و املهارات العاملية وأساليب اإلدارة احلديثة كما تساعد على اس
 الدولية.

وهلذا تسعى اجلزائر كمختلف الدول ابختالف أنظمتها و نسب تطورها إلجناز أكرب قدر ممكن من 
االستثمارات اليت تعد أول مصدر للتنمية خاصة ابلنسبة للدول النامية، ومنه البد من حتديد مفهوم االستثمار 

مار خاصة يف الدول النامية على غرار اجلزائر ملا هلا من اخلصائص وخمتلف األساليب و األسباب اليت تؤدي لالستث
 واملميزات لتحقيق األهداف املرجوة منه.

و سنتطرق يف هذا الفصل إىل اجلوانب األساسية لالستثمار حيث مت تقسيمه إىل أربعة مباحث حتتوي على 
 تثمار.ماهية االستثمار، حتديد طبيعة االستثمار و املقومات األساسية لالس
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 املبحث األول: ماهية االستثمار

لقد أصبحت كل الدول دون متييز تنظر إىل االستثمار على أنه حتمية و أداة لتلبية املتطلبات الضرورية 
للبلدان، و عنصر حساس و أداة فعالة للنهوض ابالقتصاد، مبا حيققه من زايدة يف الطاقة اإلنتاجيـة واستغالل للموارد 

إال أن إدارة و توجيه االستثمارات الوجهة الضرورية، خلدمة التنمية االقتصادية تعد األهم، ألن الكثري من  البشرية،
الدول النامية وجدت نفسها تستثمر يف أنشطة و جماالت مل حتقق مفعوهلا، لذلك جيب حتديد الشروط و هتيئة 

د على النحو املرغوب فيه، و عليه نتطرق إىل الظروف املالئمة لالستثمار، حىت يكون فعال و يف خدمة االقتصا
 إخل.مفهوم االستثمار، مبادئه و خصائصه، و كذلك عالقة االستثمار ابالدخار و التمويل......

 االستثمار ةاألول: ماهياملطلب 

 : مفهوم االستثمارالفرع األول

واالقتصاديني وغريهم لذلك كثرت كلمة استثمار من املصطلحات الشائعة االستعمال من طرف املفكرين 
احلرمان و  تعددت، وكلمة استثمار ترتبط بثالثة مفاهيم اقتصادية تنحصر يف التضحية، التعاريف خبصوصه و

 االنتظار.

لذلك فاالستثمار يعين التضحية إبنفاق مايل معني اآلن يف مقابل عائد متوقع حدوثه يف املستقبل وبذلك 
 .1ثال بثمن التضحية و احلرمان و االنتظار طيلة فرتة االستثماريصبح هذا العائد املتوقع مم

 يلي:وهناك العديد من التعريفات لالستثمار نذكر منها ما 

يعرف االستثمار يف اللغة على أنه: "الثمر محل الشجر، و أنواع املال و الولد و الثمر و املال املثمر، و مثّر 
  .2كثره، و أمثر الرجل كثر ماله"ماله أي مناه، و يقال مثر هللا ملك أي  

                                       
، مالية يف العلوم االقتصادية ، ختصص نقود و هراو ، أطروحة دكت"آليات تشجيع وترقية االستثمار كأداة لتمويل التنمية االقتصادية،" الزين منصوري 1

 .20، ص2006 جامعة اجلزائر،
جامعة أمحد  شهادة املاجيستري يف العلوم االقتصادية،مذكرة لنيل  ،" حمددات االستثمار احملفظي و آاثره على أسواق األوراق املالية، "عمار صايفي 2
 . 43ص ،2008/2009 بومرداس، قرة،بو 
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: " االستثمار هو تلك األموال املخصصة إلنتاج اآلالت واملعدات واملباين، وما شابه (Keynz) عرفه كينز
 .1األموال املخصصة لزايدة املخزون" ذلك و

والزايدة يف الدخل : فعرفه" االستثمار هو العمل على زايدة الطاقة اإلنتاجية من انحية، (Domar)أما دومار 
  .2من انحية أخرى، مما يتسبب بزايدة منو االقتصاد القومي"

:" االستثمار هو تزايد مكوانت الطاقة ملتاحة أي هو تقبل تضحية احلاضر لتحسني  (Guitton)أما قينت
  .3املستقبل"

قرار االستثمار واملنتوج "االستثمار يرمز يف آن واحد إىل العملية ونتيجتها ، إذا  : فعرفه(MASS)أما ماس
 .4الذي خصه االستثمار"

 و هناك تعاريف أخرى كما يلي:
 .5عرفه الدكتور طالل كداوي أبنه: "هو اإلضافة إىل الطاقة اإلنتاجية أو اإلضافة إىل رأس املال" -

من الزمن قد تطول أما مروان مشوط فقد عرفه أبنه: "التخلي عن أموال ميتلكها الفرد يف حلظة معينة لفرتة معينة  -
أو تقصر وربطها  أبصل أو أكثر من األصول  اليت حيتفظ هبا لتلك الفرتة الزمنية بقصد احلصول على تدفقات مالية 

  .6مستقبلية"

  
 

                                       
 .66، ص1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "االقتصاد الكلي ،"عمر صخري 1
 .88، ص1999األردن، ، عمان، 1، دار وائل للطباعة والنشر، ط"أساسيات االستثمار العيين واملايل "،انظم حممد نوري الشمري  2
 .20ص ،، مرجع سابقالزين منصوري 3
لنيل شهادة  ، مذكرة"-حالة اجلزائر–األجنبية املباشرة وافاقها يف ظل اتفاقية الشراكة األورو متوسطية  اتواقع االستثمار  حتليلبالل بومجعة،"  4

  .19، ص2007،جامعة تلمسانيف العلوم االقتصادية،  املاجستري
 . 17،ص 2008، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان ، األردن، " تقييم القرارات االستثمارية ، "طالل كداوي 5
 .6ص ،2010، مصر، 2التوريدات، طلشركة العربية املتحدة للتسويق و ا ،"أسس االستثمار،"مروان مشوط وكنجو عبود كنجو  6
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  :يليوميكن إعطاء تعريف لالستثمار حسبما 

 التعريف االقتصادي لالستثمار : -أوال

املدخرات يف تكوين االستثمارات أو الطاقة اإلنتاجية اجلديدة، الالزمة ميكن تعريف االستثمار أبنه:" استخدام -1
   .1لعمليات إنتاج سلع وخدمات، واحملافظة على الطاقات اإلنتاجية القائمة أو جتديدها

هو التخلي على مواد اليوم للحصول على إرادات أكرب من التكلفة األوىل وهو أيخذ بعني االعتبار ثالث  -2
  عناصر هي:

 الزمن .  -       
     العملية.ودية وفعالية  مرد -       
 املرتبط ابملستقبل. اخلطر -       

يعرف االستثمار من الناحية االقتصادية على أنه عبارة عن تلك األموال اليت تدفعها املؤسسة حاليا هبدف  -3
  احلصول على إيرادات متكنها من حتقيق أرابح مستقبال.

 املايل لالستثمار: التعريف -اثنيا

ويصبح االستثمار يف هذا املعىن هو التوظيف املايل يف األوراق و  املالية،يعرف على أنه اكتساب املوجودات  -1
  .املختلفة من أسهم و ودائع....اخل األدوات املالية

ن طويلة األجل، أين يكو يقصد به جمموعة التكاليف اليت تعود ابألرابح و اإليرادات خالل فرتة زمنية معينة  -2
، وميكن صياغته من هذه التعارف، أبن االستثمار هو نوع من االتفاقات وهو إنفاق تسديد التكلفة الكلية وتغطيتها

 أصول يتوقع منها حتديد عائد على املدى الطويل.
ابلتخلي عنها يف  يعرف االستثمار من الناحية املالية أبنه: "التعامل ابألموال للحصول على األرابح، وذلك -3

حلظة زمنية معينة ، ولفرتة زمنية حمددة، بقصد احلصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوض عن القيمة احلالية، 
  لألموال املستثمرة وتعوض عن عامل املخاطرة املوافق للمستقبل".

                                       
   .3ص  ،مرجع سابق بالل بومجعة، 2
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 التعريف احملاسيب لالستثمار: -اثلثا

من طرف املؤسسة،  املشرتاتمتثل االستثمارات جمموع املمتلكات و القيم الدائمة املادية و املعنوية املنشأة أو 
اهلدف ليس بيعها أو حتويلها ولكن استعماهلا كوسائل دائمة االستغالل حبسب العمر اإلنتاجي هلا، وتتمثل يف  

 الصنف الثاين من املخطط الوطين للمحاسبة.

 مبادئ وخصائص االستثمار :الفرع الثاين

 مبادئ االستثمار: -أوال

حىت يتوصل املستثمر إىل االختيار بني البدائل االستثمارية املتاحة البد من مراعاة جمموعة من املبادئ العامة  
  :وهي

نظرا لتعداد املشاريع االستثمارية واختالف درجة خماطرها، فإن املستثمر الرشيد دائما يبحث مبدأ االختيار:  -1
حبيث يقوم ابختيار هذه الفرص أو البدائل املتاحة مراعيا  مدخرات،عن الفرص االستثمارية بناء على ما لديه من 

 يف ذلك ما يلي:

 حيصر البدائل املتاحة وحيددها. -

 املتاحة أي يقوم ابلتحليل االستثماري.حيلل البدائل  -

 يوازي بني البدائل يف ضوء نتائج التحليل. -

وهناك يقوم املستثمر ابملفاضلة بني البدائل االستثمارية املتاحة لالختيار املناسب و تتم هذه  مبدأ املقارنة: -2
نتائج هذا التحليل الختيار البديل  املقارنة ابالستعانة ابلتحليل األساسي أو اجلوهري لكل بديل متاح، ومقارنة

  األفضل واملناسب للمستثمر حسب وجهة املستثمر و كذا مبدأ املالئمة.

بعد االختيار بني اجملاالت االستثمارية وأدواهتا ، وما يالئم رغبات وميول املستثمر وكذا دخله  مبدأ املالئمة: -3
الرغبات وامليول حيث لكل مستثمر منط تفضيل حيدد درجة وحاالته االجتماعية، يطبق هذا املبدأ بناء على هذه 

 اهتمامه ابلعناصر األساسية لقراره، واليت يكشفها التحليل الفين واألساسي وهي:

 معدل العائد على االستثمار. -
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 درجة املخاطر اليت يتصف هبا االستثمار. -

 ر.مستوي السيولة اليت يتمتع هبا كل من املستثمر وأدوات االستثما -

وهنا يلجأ املستثمرون إىل تنويع استثماراهتم وهذا للحد والتقليل من درجة املخاطر االستثمارية مبدأ التنويع:  -4
اليت يتعرضون هلا، غري أن املبدأ ليس مطلقا نظرا للعقبات والقيود اليت يتعرض هلا املستثمرون، مما يصعب عليهم 

 طبيق هذا املبدأ على أرض الواقع.انتهاج وت

 :1كاآليتيتميز االستثمار جبملة من اخلصائص هي  خصائص االستثمار:  -اثنيا

وهي كل املبالغ اليت يتم إنفاقها للحصول على االستثمار، وتشمل كافة املصاريف الالزمة تكاليف االستثمار:  -1
 إلنشاء املشروع االستثماري حيث تنقسم إىل نوعني:

املصاريف الالزمة إلنشاء املشروع واليت تنفق مع بداية املشروع إىل أن حيقق وهي تلك التكاليف االستثمارية:  -أ
هذا األخري تدفقات نقدية، وتتمثل يف تكاليف األصول الثابتة، أي كل النفقات املتعلقة بشراء األصول الثابتة من 

 أراضي ، معدات ، مباين ، آالت ، واليت متثل اجلزء األكرب من تكلفة املشروع .

افة إىل تكاليف متعلقة ابلدراسات التمهيدية، أي كل النفقات اليت تتدفق قبل انطالق املشروع مثل ابإلض
مصاريف التصميمات، الرسوم اهلندسية، وهذا إىل جانب جمموعة من التكاليف مثل : تكاليف التجارب و تكاليف 

  إجراء الدورات التدريبية .

يف املرحلة الثانية لالستثمار، وهي مرحلة التشغيل وذلك بعد  : تدمج تكاليف التشغيلتكاليف التشغيل – ب 
إقامته ووضعه يف حالة صاحلة ملباشرة العمل، فتظهر جمموعة جديدة من التكاليف الالزمة، الستغالل طاقات املشروع 

ألجور،  املتاحة يف العملية اإلنتاجية، من مجلة هذه التكاليف نذكر: النقل، التأمني، مصاريف املستخدمني وا
 مصاريف املواد الالزمة للعملية اإلنتاجية... إخل.

وهي كل املبالغ املالية املنتظر حتقيقها يف املستقبل على مدى حياة االستثمار، وال حتسب التدفقات النقدية:  -2
 هذه التدفقات إال بعد خصم كل املستحقات على االستثمار مثل الضرائب والرسوم واملستحقات األخرى.

                                       
 .39، ص 2005الطبعة الثالثة دار وائل للنشر، مبادئ االستثمار املايل واحلقيقي"، "زايد رمضان،  1
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و هي املدة املقدرة لبقاء االستثمار يف حالة عطاء جيد ذي تدفق نقدي موجب، و ميكن دة حياة املشروع: م -3
يف حتديد مدة حياة االستثمار على مدة احلياة املادية ملختلف الوسائل أو الرتكيز على دورة حياة املنتوج و  االستناد

  ابلتايل على مدة احلياة االقتصادية للمشروع.

عند هناية مدة احلياة املتوقعة لالستثمار، نقوم بتقدير القيمة املتبقية له، حبيث ميثل اجلزء الذي  القيمة املتبقية: -4
مل يستهلك من التكلفة األولية، وتعترب هذه القيمة املتبقية، إيرادا إضافيا ابلنسبة للمؤسسة وابلتايل يضاف إىل 

 تدفقات الدخل للسنة األخرية لالستغالل.

 

 املطلب الثالث: أنواع وأهداف االستثمار 

إن حتديد طبيعة االستثمار يعد أحد اخلطوات املهمة اليت ميكن من خالهلا اإلحاطة أكثر هبذا اجملال وحتديد 
 طبيعة االستثمار يكون بعدة عناصر مهمة مثل أنواعه والعوامل احملددة له وغريها.

 ول: أنواع االستثمار األجنيبالفرع األ

تثمار األجنيب يتخذ أشكال متعددة منها سنحاول التطرق يف هذا املطلب إىل االستثمار األجنيب املباشر لالس
 واالستثمار األجنيب الغري مباشر.

 االستثمار األجنيب املباشر-والأ

أو متلك املستثمر األجنيب جلزء أو كال الستثمارات يف مشروع معني سواء كان إنشاء مشاريع جديدة  وه مفهومه:
القيام بتوسيع مشروعات قائمة هذا ابإلضافة إىل حقه يف إدارة املشروع والرقابة عليه مع املستثمر الوطين يف حالة 
االستثمار املشرتك وذلك من خالل املشارك يف جمالس إدارة الشركات )الرئيسية أو التابعة( أو السيطرة الكاملة على 

 املشروع.

زايدة رؤوس األموال األجنبية والتنمية التكنولوجية أو خلق فرص جديدة أو هو االستثمار الذي يساهم يف 
 .1للعمل وحتسني ميزان املدفوعات

 

                                       
 .14ص17، ص"االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر تحمددا»حممد، أمرية حسب هللا  1
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 االستثمار األجنيب الغري مباشر-اثنيا

هو االستثمار يف األوراق املالية من األسهم والسندات هبدف حتقيق معدل عائد معني دون احلق يف ممارسة  مفهومه:
أو املشاركة يف إدارة مشروع استثماري وعليه ال يكون املستثمر األجنيب مالكا لكل أو جزء من أي نوع من الرقابة 

املشروع وهي تتخذ عدة أشكال منها: عقود الرتاخيص، عقود التسويق، عقود إدارة عقود تسليم املشروعات مع 
 .1اإلنتاج، عقود أو اتفاقيات الوكالة

 

 : أهداف االستثمارالفرع الثاين

ختلف املفكرين االقتصاديني حول حتديد أهدف االستثمار فمنهم من حيدد األهداف على الشكل لقد ا
 :2اآليت

 أهداف االستثمار على الصعيد العام: -أوال

 تقدمي خدمة معينة للجمهور. -

 تنمية قطاع معني من القطاعات االقتصادية. -

 مكافحة البطالة. -

 حماربة الفقر ورفع مستوى املعيشة .  -

  حتسني وضع ميزان املدفوعات. -

 أهداف االستثمار على الصعيد اخلاص : -اثنيا

إن مثة مقولة يتداوهلا عامة الناس تقول أبن ) صاحب املال جبان( مبعىن احملافظة على رأس املال املستثمر:  -1
املقولة على درجة من أن صاحب املال خياف على أمواله، فهو يريد أن تبقى أمواله بدون نقصان، قد تبدو هذه 

 البساطة إال أن فيها الكثري من املصداقية.

                                       
 21، االسكندرية ص6"،الطبعةاقتصادايت االستثمار الدويل" عبد السالم أبوقحف، 2 
 .15-12ص  ،مرجع سابقمروان مشوط و كنجو عبود كنجو،  1 
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فال شك يف أن كل مستثمر يهتم ابحلفاظ على رأس ماله ابلدرجة األوىل، فهو يسعى إىل عدم تبديد ثروته 
 وهلذا فانه حياول أن يوجه استثماراته وفقا لذلك.

فع ابملستثمر للتخلي عن أمواله ووضعها يف حوزة ميثل الربح أهم الدوافع اليت تدحتقيق أقصى عائد ممكن: -2
 أشخاص آخرين قد يكونون بنكا أو مصنعا أو مزرعة أو....اخل.

وال شك يف أن العائد الذي حيصل عليه املستثمر يشكل احد أهم املعايري اليت يتخذ مبوجبها املستثمر قراره 
ه أكرب قدر ممكن من األرابح هو املشروع املفضل االستثمار يف مشروع دون آخر، أي أن املشروع الذي حيقق ل يف

 للمستثمر، وعلى هذا يتم ترتيب بدائل االستثمار وفقا ملقدار العائد الناجم عن كل نوع من هذه البدائل .

هدف تعظيم القيمة السوقية لألسهم من املعايري اهلامة يف احلكم على  ديع لألسهم:تعظيم القيمة السوقية  -3
والشركات املسامهة، ذلك ألن ارتفاع القيمة السوقية ألسهم املنشأة يشري إىل جناح هذه املنشأة يف أداء املنشآت 

  السوق و جناح اإلدارة القائمة على هذه املنشأة.

و يقصد هبذا اهلدف أن يزداد الفرق بني القيمة االمسية لألسهم العادية وقيمتها يف السوق عند البيع، فمن 
املعلوم أن املنشآت تصدر لدى أتسيسها أسهما بقيمة منخفضة مث تبدأ عملها، ومع تطور نشاط املنشأة وجناحها 

 املنشأة.يف أعماهلا تزداد أرابح هذه 

إعالن املنشأة عن نتائجها وإطالع اجلمهور على ذلك، يتهافت العديد من املستثمرين ونتيجة لبدء اإلفصاح و 
على شراء أسهم هذه املنشأة، وهذا يعين من جهة أخرى زايدة الطلب على هذه األسهم مما يؤدي إىل ارتفاع 

س أرابحا رأمسالية من جراء أسعارها، وهنا حيقق مالك املنشأة واملسامهني الذين اكتتبوا يف أسهم املنشأة عند التأسي
 ذلك .

يقصد بتحقيق السيولة للمستثمر أن يتوفر حبوزته نقدية جاهزة للدفع عند اللزوم، وإذا تعمقنا حتقيق السيولة:  -4
أكثر يف حالة االستثمار واحلديث عن مشروع ما فإن السيولة هلذا املشروع هي قدرته على الدفع أو قدرته على 

رتتبة عليه يف وقت استحقاقها أو قدرته على حتويل ما حبوزته من أصول إىل نقدية بدون خسارة سداد االلتزامات امل
 من أجل جتنب املشاكل النامجة عن عدم السداد .

وخيتلف العديد من االقتصاديني حول مفهوم السيولة فيما إذا كانت متثل هدفا أم وسيلة لتحقيق اهلدف أم 
  للمنشأة.تمثلة يف حتقيق األرابح وتعظيم ثروة املالك وتعظيم القيمة السوقية أهنا قيد على حتقيق األهداف امل
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 (: أهداف االستثمار1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 .16ص ،2010، مصر، 2، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، طأسس االستثمار"وكنجو عبود كنجو ،" مروان مشوط املصدر:

 

  :1األيت حتديد أهداف االستثمار على النحو كما ميكن

 و تتمثل فيما يلي :                                                                االقتصادية:األهداف  -أوال

زايدة اإلنتاج السلعي واخلدمي املمكن تسويقه بفاعلية، وابلتايل حتقيق دخول مناسبة لعوامل اإلنتاج فضال عن  -
 زايدة الدخل الوطين .

زايدة قدرة االقتصاد الوطين على تشغيل عامل اإلنتاج، وإجياد فرص التوظيف من القوى العاملة ورأس املال  -
 قضي على البطالة يف كافة صورها وأشكاهلا . واألرض واإلدارة، ابلشكل الذي ي

 تعظيم الربح ألنه اهلدف الذي يسعى املشروع لتحقيقه. -

                                       
، ص 1999الشركة العالمية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  االقتصادية"،الدليل لدراسات الجدوى  »محمد، ادم مهدي  1
7. 

 أهداف االستثمار

تحقيق العائد 
 المالئم

المحافظة على 
 رأس المال

استمرارية 
 الدخل وزيادته

ضمان السيولة 
 الالزمة
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زايدة قدرة املشروع على االستخدام الكفء واألعلى لعوامل اإلنتاج خاصة املواد اخلام والطاقة، ابستخدام الطرق  -
 التشغيلية والتكنولوجية املتقدمة.

  للموارد الطبيعية املتوفرة ابلدولة .القيمة االقتصادية  -

املواطنني، ، إلشباع حاجة زايدة قدرة جهاز اإلنتاج الوطين على إاتحة مزيد من السلع واخلدمات وعرضها ابلسوق احمللي -
 وكذلك للحد من الواردات والعمل على زايدة قدرة الدولة على التصدير ومنه حتسني ميزان املدفوعات.

احمللي للخدمات احمللية والسلع الوسيطة املنتجة حمليا، لزايدة قيمتها املضافة وابلتايل زايدة العائد تعميق التصنيع  -
 واملردود االقتصادي.

احلقيقية القائمة فيه ويعيد توزيع  االختالالتتقوية بنيان االقتصاد الوطين ابلشكل الذي يعمل على تصحيح  -
 ملختلفة .املسامهات ومشاركة القطاعات اإلنتاجية ا

توفري ما حتتاجه الصناعات وأوجه النشاط االقتصادي احلالية من مستلزمات اإلنتاج واملعدات واآلالت اخلاصة  -
 هبا.

 وتتمثل فيما يلي: األهداف التكنولوجية: -اثنيا
 تطوير التكنولوجيا وأساليب اإلنتاج احمللية لتصبح أقدر على الوفاء ابحتياجات الدولة واألفراد. -
 تطوير واستيعاب التكنولوجيا وأساليب اإلنتاج اليت مت استريادها من اخلارج لتصبح مناسبة للظروف احمللية. -

به من جانب  واالقتداءاملساعدة يف إحداث التقدم التكنولوجي السائد، بتقدمي النموذج األمثل الذي يتم األخذ  -
  املشروعات املماثلة واملناسبة.

 :االجتماعيةاألهداف  -اثلثا
تطوير هيكل القيم ونسق العادات والتقاليد ابلشكل الذي يتوافق مع احتياجات التنمية االجتماعية          -

 واالقتصادية والقضاء على السلوكيات الضارة.
حتقيق التنمية االجتماعية املتوازنة، بني خمتلف مناطق الدولة عن طريق استخدام املشروع االستثماري كأداة  -

 لإلسراع بتنمية وتطوير بعض مناطق الدولة.
 القضاء على كافة أشكال البطالة، على بؤر الفساد االجتماعي واألمراض االجتماعية اخلطرة اليت تفرزها البطالة. -

 حتقيق العدالة يف توزيع الثروة وانتج تشغيل هذه الثروة على أصحاب عوامل اإلنتاج . -
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اإلقالل من حاالت التوتر والقلق االجتماعي وذلك بتوفري احتياجات اجملتمع من حتقيق االستقرار االجتماعي و  -
 الضرورية.السلع واخلدمات 

  1إرساء روح التعاون والعمل كفريق متكامل وبعث عالقات متطورة بني العاملني يف املشروع االستثماري. -

 السياسية:األهداف  -رابعا

 واملنظمات.تعزيز القدرات التفاوضية للدولة مع الدول األخرى  -

 إجياد قاعدة اقتصادية تعمل على تعميق وتعزيز االستقالل الوطين مبضمونه االقتصادي. -

زايدة القدرة األمنية وأداء النظام السياسي بشكل قوي من خالل توفري أساس اقتصادي قوي يرفع من مكانة  -
 الدويل.الدولة سياسيا يف اجملتمع 

تغيري منط وسلوكيات البشر وانتظامهم يف كياانت ومنظمات ومشروعات جتعل منهم قوة فاعلة يف اجملتمع تؤكد  -
 أمن الوطن .

 2ت الدفاعية واحلربية للدولة سواء لالستخدام العسكري أو لالستخدام السلمي.تغذية القدرا -

 

 

 

 

 

 

 

 املناخ االستثماري الثاين:املبحث 

                                       
 .07ادم مهدي محمد، مرجع سابق الذكر ص  1
 .08المرجع نفسه ص  2 
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إننا عندما نتحدث عن مناخ االستثمار وكيف ميكن له أن يكون عامال أساسيا يف حتسني أداء املؤسسات 
األخرية ومن مث االقتصاد ككل، جيب علينا معرفة ما هي املقاييس االقتصادية وابلتايل الرفع من القدرة التنافسية هلذه 

 واملعايري املوضوعية املستعملة ملعرفة درجات التحسن والرتاجع.

ومؤشرات مناخ االستثمار تشمل األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية والصعوبة تكمن يف قياس  
بار نظام احلكم والعالقات الدولية وغريها هلذا من الصعب حتديد األوضاع السياسية وهذا القياس أيخذ بعني االعت

إذا كان هذا املناخ مستقر، أما القياس االقتصادي فهو أسهل من األول ألننا نقوم بدراسة البيئة احملفزة لالستثمار 
ب شرق آسيا، واملعيار األول هو النمو إذ جيب أن تكون وتريته عالية حىت أييت املستثمر وهذا ما حصل يف جنو 

املعيار الثاين يستند إىل أرقام ومؤشرات املوازانت العامة اليت جيب أال تكون عاجزة أو فيها عجز مقبول ابلنسبة إىل 
الناتج اإلمجايل، املعيار الثالث هو التضخم الذي جيب أن يكون منخفضا أو مقبول نسبيا إىل ذلك هناك سعر 

 النقدية. الصرف وغري ذلك من املعايري املالية و 

وهبذه املعايري ميكن القول أبن مناخ االستثمار يشتمل على جمموعة القوانني والسياسات واملؤسسات          
واخلصائص اهليكلية احمللية، االقتصادية، السياسية واالجتماعية اليت تؤثر يف ثقة املستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته 

 إىل بلد دون آخر.

 يف اجلزائر مالئم لدعم املؤسسات اجلزائرية وجلب مؤسسات واستثمارات أجنبية ؟ فهل مناخ االستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب األول: مفهوم املناخ االستثماري
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لقد تطور مفهوم املناخ االستثماري تدرجييا إىل أن أصبح يشتمل على توليفة مركبة من العوامل االقتصادية     
خالهلا اجلهات الوصية إىل الرتويج للقــــطر وللفرص االستثمارية، هناك أكثر واالجتماعية والسياسية اليت تسعى من 

 من تعريف للمناخ االستثماري ميكن توضيحها كما يلي:

 توجهات على املؤثرة والقانونية واالجتماعية واالقتصادية السياسية األوضاع جممل" االستثماري ابملناخ يقصد  -1

 األحسن األوضاع إىل السيئة األوضاع من ويتحرك ابجلنب يتسم ما عادة املال رأس أن ذلك األموال، رؤوس حركة

  .1حاال"

 االستثمارية العملية فيه تتم الذي للمحيط املكونة والظروف األوضاع جممل إىل ينصرف االستثماري املناخ تعبري -2

 واجتاهات حركة على وابلتايل االستثمارية املشروعات جناح فرص على إجيااب أو سلبا والظروف األوضاع تلك وأتثري

 .2االستثمارات

 من ابتداء اهتقدرا من الرفع يف تساهم واليت ابملؤسسة احمليطة العناصر كل أنه" االستثمار مناخ يعرف -3

 واالتفاقيات الدولية واملؤسسات اخلارج مع عالقتها وكذا للدولة واالقتصادية املالية األوضاع والقوانني، التشريعات

  اإلدارية ". األوضاع االجتماعية، األوضاع املربمة،

تعرف املنظمة العربية لضمان االستثمار، مناخ االستثمار أبنه يعرب عن جممل األوضاع القانونية  واالقتصادية  -4
ة  و متداخلة إىل حد والسياسية واالجتماعية اليت تكّون البيئة اليت يتم فيها االستثمار، ومكّوانت هذه البيئة متغري 

كبري إال أنه أمكن حصر عدة عناصر ميكن يف جمموعها أن تعطي أهم العناصر احملفزة لالستثمار واليت يبين املستثمر 
 :3عليها قراره االستثماري وذلك على النحو التايل

 اجملموعة األوىل: -أ

                                       
يف  ودورها واملتوسطة الصغرية املؤسسات حول األول الوطين امللتقى ،"االستثماري املناخ و املتوسطة و الصغرية املؤسسات "،يد قديجملا عبد 1

 .145ص ،2002أفريل  08/09 ،األغواط جي، يعمار ثل جامعة التنمية،
 أتهيل ، امللتقى الدويل حول متطلبات"االستثماردور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف دعم املناخ " ،عبد اجمليد تيماوي و مصطفى بن نوي 2 

  .242ص ,2006أفريل  17/18جامعة األغواط، اجلزائر، ،ةالعربي الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات
 ،جامعة منتوري، قسنطينة م التسيري،، كلية العلوم االقتصادية و علو "ورقة حبثية بعنوان دراسة حتليلية ملناخ االستثمار يف اجلزائر" ،انجي بن حسني 3

 .2صاجلزائر، 
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 متتع القطر املضيف ابالستقرار السياسي و االقتصادي. -

 يل األرابح و االستثمار للخارج.حرية حتو  -

 استقرار سعر العملة احمللية. -

 سهولة إجراءات احلصول على ترخيص االستثمار والتعامل مع اجلهات الرمسية. -

 اجملموعة الثانية: -ب

 إمكانية حتقيق عائد مرتفع من االستثمار. -

 اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية. -

 لالستثمار واستقرارها. وضوح القوانني املنظمة -

 اجملموعة الثالثة: -ج

  توفري شريك حملي من القطر املضيف. -

  حرية التنقل. -

 حرية التصدير. -

 توفر فرص استثمارية. -

 :املطلب الثاين: املبادئ األساسية للمناخ االستثماري

 :1تتمثل هذه املبادئ فيما يلي 

 ذات متناسقة وثيقة يف االستثمارات برتقية خاصة معلومات شبكة أو نظام تقنني يتطلب الشفافية و التنسيق: -1

 وتشجيع ترقية مهمة تتوىل حكومية شبه هيئة أو جهاز إنشاء إىل االستثمار، ابإلضافة قانون تشريعي يدعى طابع

 عدم ومبدأ االستثمار حرية مبدأ أساسيني، مبدأين يتضمن أن ترقية االستثمارات نظام على وجيب االستثمارات

 التمييز.

                                       
 .242، صمرجع سابق ،عبد اجمليد تيماوي و مصطفى بن نوي1
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 سوق إىل الدخول حرية ومبدأ التحويل تلقائية أو آلية مبدأ مبدأين، ويستلزم املال برأس أساسا يتعلقاحلركية:  -2

 الصعبة. العمالت

 الضماانت ودوام جهة من والقانوين واالجتماعي واالقتصادي السياسي االستقرار ضمان مبعىن االستقرار: -3

 .1أخرى جهة من االستثمار ترقية نظام خالل من للمستثمرين املمنوحة

بناء على ما تقدم ميكن القول، أبن مفهوم مناخ االستثمار يشتمل على جمموعة القوانني والسياسات          
واملؤسسات واخلصائص اهليكلية احمللية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت تؤثر يف ثقة املستثمر وتقنعه بتوجيه 

 اته إىل بلد دون آخر، وتؤدي العوامل االقتصادية دورا حموراي يف تكوين املناخ االستثماري.استثمار 

 

 املطلب الثالث: اإلطار العام ملناخ االستثمار اجليد و عناصره

 اإلطار العام: :ولالفرع األ

ب أن تعمل البلدان لقد حدد اخلرباء على مستوى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية القواعد األساسية اليت جي
النامية على حتقيقها من أجل حتسني مناخ االستثمار، ورفع القدرة التنافسية للشركات احمللية وتتمثل هذه القواعد ابإلضافة 

السياسي واالستقرار االجتماعي واحرتام دولة القانون، واليت تعترب التنبؤ  االقتصادي الكلي والقدرة على إىل حتقيق االستقرار
الشروط املسبقة والضرورية لتهيئة املناخ االستثماري، ولكن تعترب هذه العناصر غري كافية بل ال بد من توفري عناصر أخرى 

ومن بلدان أخرى  االقتصادية( والتنمية التعاون )منظمة OCDEمت استخالصها من املمارسات اجليدة للبلدان األعضاء يف 
 :2وتقوم هذه العناصر على ثالثة مبادئ أساسية تتمثل فيما يلي غري أعضاء،

فنظرا للتداخل بني خمتلف اجملاالت املتعلقة مبناخ ضرورة انسجام السياسات اخلاصة برتقية االستثمار:  -1
اسعا يشمل املستثمرين احملليني واملستثمرين األجانب   االستثمار، مثل معايري حترير ومحاية االستثمار، ألن هلا جماال و 

 واملستثمرين يف الشركات الكربى ويف الشركات الصغرى.

                                       
 .242، صمرجع سابق ،عبد اجمليد تيماوي و مصطفى بن نوي 1

قتصادية، كلية العلوم االقتصادية و كتوراه يف العلوم االد ، رسالة مقدمة لنيل شهادة ال"دراسة حتليلية ملناخ االستثمار يف اجلزائر" ،انجي بن حسني 2
 .17-16ص ،2006/2007 علوم التسيري، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر،
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ألن حتقيق الشفافية من شأنه تقليص حالة  أمهية ضمان الشفافية يف وضع و تنفيذ السياسات و القوانني:  -2
عدم اليقني واخلطر الذي حييط ابلقرار االستثماري، كما أهنا تساهم يف تقليص تكلفة املعامالت املرتبطة ابالستثمار 
وتشجيع االتصال بني اإلدارات العمومية والقطاع اخلاص، فالشفافية تسمح خبلق مناخ تسوده الثقة بني املستثمرين 

 طات العمومية.والسل

أي أن اهلدف هو  ضرورة التقييم الدوري و املستمر آلاثر السياسات املتخذة على تطور املناخ االستثماري:-3
حتديد على أي مدى تتطابق السياسات العمومية مع معايري املمارسة اجليدة واملتعلقة ابملعاملة املنصفة لكل املستثمرين 
) األجانب أو الوطنيني( مهما كان حجمهم )مؤسسات صغرية أو كبرية(، وخلق الظروف احلسنة لالستثمار، أخذا 

 .1عمجتماالعتبار املصاحل العامة لل بعني

 

 عناصر مناخ االستثمار اجليد: الفرع الثاين:

من أجل اإلحاطة أبهم العناصر اليت يتم احلكم من خالهلا على السياسة العمومية لتحسني املناخ االستثماري  
ميكن وضع جمموعة من العناصر واليت جيب على متخذي القرار العموميني احلرص على تطبيقها على أكمل وجه 

 :2خالهلا ميكن حتقيق مناخ استثماري جيد وهيألنه من 

تؤثر نوعية سياسة االستثمار املتبعة مباشرة على قرارات كل املستثمرين، ولذلك جيب أن سياسة االستثمار:  -1
 تتميز هذه السياسة بعدم التميز ومحاية حقوق امللكية هبدف خلق مناخ استثماري جيد لصاحل اجملتمع.

ميكن أن ينتج عن إجراءات ترقية االستثمار أدوات فعالة جلذب االستثمار شرط تثمار: ترقية و تسهيل االس -2
أن يكون هدفها تصحيح إخفاقات السوق، ويتم وضع هذه اإلجراءات اعتمادا على املزااي املقارنة اليت متتلكها 

  الدولة.

                                       
 .17-16ص،  املرجع سابق ، انجي بن حسني 1
 .71-68ص ،نفسهمرجع انجي بن حسني،  2
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املسامهة يف احلصول على نصيب  هتتم هذه السياسات بتنظيم املبادالت التجارية ألجل السياسة التجارية: -3
أكرب من االستثمارات األجنبية وتطوير اإلمكانيات اخلاصة ابقتصادايت احلجم وبتسهيل االندماج يف السلسلة 

 العاملية للتموين، وهو ما يرفع من مردودية االستثمارات.

اع و تساهم يف خلق الظروف تشجيع سياسة املنافسة يف تطوير عنصر التجديد واإلبدسياسة تشجيع املنافسة:  -4
 اجليدة لدخول مستثمرين جدد، فوجود سياسة جيدة حلماية املنافسة تسمح بتحقيق مزااي االستثمار.

ألجل القيام بوظائفها فإن كل اإلدارات يف حاجة إىل حتصيل اإليرادات اجلبائية     ولكن  السياسة اجلبائية: -5
سياسة اجلبائية وكيفية تطبيقها هلا األثر املباشر على حجم التكاليف اليت مستوى األعباء الضريبية وكيفية تصميم ال

تتحملها الشركات، لذلك فإن وجود سياسة جبائية سليمة تسمح للحكومات بتحقيق أهدافها العمومية مع املسامهة 
 يف خلق الظروف املشجعة لالستثمار.

املبادئ العامة إلدارة الشركات أحد املعايري األساسية يعترب حتديد اإلطار العام الذي حيدد إدارة الشركات:  -6
احملددة لقرار االستثمار ألنه يؤثر على درجة ثقة املستثمرين وعلى تكلفة رأس املال وعلى عمل األسواق املالية و 

 على تنمية موارد جديدة أكثر استدامة للتمويل.

ة املبادئ املتعارف عليها للسلوك املسؤول للشركات حتدد السياسات العمومياملسؤولية االجتماعية للشركات:  -7
و تساهم هذه احملددات يف توجيه االستثمار الذي يساهم يف التنمية املستدمية، وتستهدف هذه السياسة إجياد حميط 
جديد لألعمال يتحدد فيه دور كل من السلطات العمومية والشركات مع تشجيع احلوار حول قواعد عمل الشركات 

    املبادرات اخلاصة بتحديد املسؤولية االجتماعية ابلشركات.وتشجيع 

أن تثمني املوارد البشرية يعترب شرط أويل وضروري ألجل معرفة واستغالل الفرص تثمني املوارد البشرية:  -8
لعوامل االستثمارية، فاالهتمام بتحسني املستوى التعليمي والصحي ألفراد اجملتمع يساهم يف رفع اإلنتاجية الكلية 

 اإلنتاج وينعكس ذلك إجيابيا على مناخ االستثمار.

إن وجود بنية حتتية جيدة تضمن ختصيص املوارد النادرة للمشاريع األكثر  تطوير البنية التحتية و القطاع املايل: -9
خالت كفاءة ومن مواجهة نقاط االختناق اليت حتد من االستثمار اخلاص، ويعترب التمويل والبنية األساسية مد

ومستلزمات حامسة األمهية يف معظم أنشطة االستثمار، فاحلكومات حتقق نتائج أفضل من السابق من خالل حتسني 
مناخ االستثمار ملقدمي تلك اخلدمات، بدال من زايدة مشاركتها املباشرة يف تقدميها، كما أن وجود سياسات فعالة 

 ين من جتسيد مشاريعهم يف ظل حميط مستقل وحمفز.لتحسني أداء القطاع املايل تسمح للشركات واملستثمر 
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نوعية ممارسة احلكم ونزاهة القطاع العام مها بعدان أساسيان من (: Gouvernance)حتسني نوعية احلكم  -10
شأهنما التأثري على ثقة وقرارات املستثمرين، وحىت إن مل يوجد منوذج وحيد لسالمة احلكم العمومي فإنه توجد معايري 

 مقبولة ملساعدة احلكومات للقيام اجليد ابملهام املسندة هلا.عامة 

إن احرتام هذه العناصر واملبادئ السالفة الذكر من طرف السلطات العمومية يسمح هلا بتأهيل املناخ 
 االستثماري وجعله يف خدمة املستثمرين، فالقواعد واملعايري والعناصر اجليدة للمناخ االستثماري أصبحت جد متقاربة

 متقاربة ومتماثلة بني خمتلف الدول.

فاملناخ االستثماري اجليد كما تعرضنا له هو عبارة عن جمموعة معقدة من العناصر أو املكوانت ذات الطبيعة 
املختلفة، والنقص يف أحد هذه العناصر ال ميكن تعويضه بتحسن عنصر آخر، فتمكن بلد ما من حتقيق توازانت 

تطبيق سياسة نقدية ومالية صارمة تكون عدمية األمهية يف حتسني مناخ االستثمار إذا االقتصاد الكلي عن طريق 
 . 1كانت نوعية املؤسسات سيئة ) تفشي الفساد( وعدم االستقرار األمين

لذلك على الدول أن تقوم بتشخيص جيد لكل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على املناخ العام لالستثمار       
 ضحة وحمددة لرتقية االستثمار مستغلة يف ذلك الفرص املتاحة هلا يف السوق الوطين والعاملي.وا اسرتاتيجيةووضع 

 

 

 

 

 املبحث الثالث: املقومات األساسية لالستثمار.

البد عند دراسة االستثمار من حتديد املقومات األساسية لالستثمار من أدوات ومكوانت وجماالت وكذا 
 .2العناصر التالية املقومات اخلاصة بيه، وتتلخص يف

 املطلب األول: أدوات االستثمار ومكوانته

                                       
 .70-68 ص الذكرمرجع سابق ناجي حسين،  1
 .105، ص1997"، دار الجامعة للكتب ، مصر ، النظرية االقتصادية الكلية عبد القادر عطية ،"  2
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 الفرع األول: أدوات االستثمار

تعرف أداة االستثمار أبهنا األصل احلقيقي أو املايل الذي حيصل عليه املستثمر لقاء املبلغ الذي يستثمره       
ستثمار املتاحة للمستثمر عديدة       ويطلق البعض على أدوات االستثمار مصطلح وسائط االستثمار، وأدوات اال

  ومتنوعة، وسيتم تناول أدوات االستثمار احلقيقي و املايل ابلتفصيل كما يلي:                                     

 :                                                          أوال: أدوات االستثمار احلقيقي

 من أدوات االستثمار احلقيقي اليت يتم حبثها العقار والسلع واملشروعات االقتصادية واملعادن النفيسة 

 كما يلي:

حتتل املتاجرة ابلعقار املركز الثاين يف عامل االستثمار بعد األوراق املالية ويتم االستثمار فيها بشكلني، العقار :  -1
راء سند عقاري صادر عن بنك عقاري مثال، أو ابملشاركة يف حمفظة مالية إما بشكل مباشر عندما يقوم املستثمر بش

إلحدى صناديق االستثمار العقارية، ويالقي االستثمار يف العقار اهتمام كبري من قبل املستثمرين سواء يف السوق 
     احمللي أو يف السوق األجنيب، ومن خواص االستثمار يف العقار :                            

 درجة عالية من األمان تفوق ما يف األوراق املالية.                                                            -

 بعض املزااي الضريبية يف بعض البلدان مثل إعفاء فوائد السندات العقارية. -

 التكاليف املرتفعة، ألن التمويل طويل األجل، وتكاليفه مرتفعة ويف املقابل عوائده مرتفعة كذلك.          -

 عدم توفر سوق اثنوية منظمة، كما أهنا ليست على درجة عالية من السيولة. -

  عدم التجانس مما يالقي املستثمر مصاعب شىت تتعلق بتقوميها أو حساب معدالت العائد عليها. -

 تتمتع بعض السلع مبزااي خاصة، جتعلها صاحلة لالستثمار لدرجة أن تنشأ هلا أسواقالسلع:  - 2

على غرار بورصات األوراق املالية ولذا فقد أصبحنا نسمع بوجود بورصة القطن يف نيويورك      متخصصة)بورصات(،
                                  .نكا...إخللندن واثلثة للنب يف الربازيل ورابعة للشاي يف سرييال وأخرى للذهب يف

يتم التعامل يف أسواق السلع عن طريق قيود خاصة تسمى '' التعهدات املستقبلية '' وهي عقد بني طرفني 
مها منتج السلعة ووكيل أو مسسار، يتعهد فيه املنتج للسمسار بتسليم كمية معينة وبتاريخ معني يف املستقبل مقابل 

 مني أو تغطية حتدد بنسبة معينة من قيمة العقد . حصوله على أت
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تعترب املشروعات االقتصادية من أكثر أدوات االستثمار احلقيقي انتشارا       وتتنوع املشروعات االقتصادية:  -3
أنشطتها ما بني جتاري، وصناعي وزراعي، كما أن منها من يتخصص بتجارة السلع أو صناعتها أو تقدمي اخلدمات، 

 بني خصائص االستثمار يف املشروعات االقتصادية:                                                              ومن

 حيقق للمستثمر يف املشروعات االقتصادية عائدا مقبوال مستمرا.                                                -

عتباره حيوز على أصول حقيقية هلا قيمة ذاتية، ولذا فان درجة املخاطرة توفر قدر كبري من األمان لدى املستثمر، اب -
 املتعلقة ابملخاطر الرأمسالية منخفضة إىل حد كبري.                                                      

 توفر للمستثمر ميزة املالئمة، إذ ختتار من املشروعات ما يتناسب مع ميوله.                                   -

 يتمتع املستثمر حبق إدارة أصوله إما بنفسه، أو بتفويض غريه.                                                     -

ملشروعات تنتج سلعا وخدمات حتقق إشباعا حقيقيا لألفراد أو اجملتمع، هلا دور اجتماعي أكثر من غريه، فهذه ا -
 كما تعمل على توظيف جزء من العمالة الوطنية، وابلتايل تعترب مصدر دخوهلم. 

ومن عيوبه اخنفاض درجة سيولة رأس املال املستثمر، فاألصول الثابتة تشكل اجلانب الرئيسي من رأس املال املستثمر، 
 قابلة للتسويق السريع . وهي أصول غري

: يعترب االستثمار يف املعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبالتني من جماالت االستثمار املعادن النفيسة -4
احلقيقي وقد شهدت أسعار املعادن النفيسة تقلبات حادة يف اآلونة األخرية، يف حني وصل الذهب ذروته يف بداية 

للمستثمرين، وذلك بعد أن كان  الثمانينات، مث عاد واخنفض حبدة خصوصا عندما تصاعد دور الدوالر كمالذ آمن
الذهب يقوم هبذا الدور و تتواجد للمعادن النفيسة أسواق منظمة وأمهها: سوق لندن، سوق زيوريخ وسوق هونغ 

 كونغ ويتخذ االستثمار يف املعادن صور متعددة أمهها :                                                         

 شر.املباالشراء والبيع  -

 ودائع الذهب اليت تودع يف البنوك ولكن بفوائد منخفضة نسبيا.                                                          -

 حيدث يف سوق العمالت األجنبية. منط مااملقايضة أو املبادلة ابلذهب على  -

 أدوات االستثمار املايل:  اثنيا: 
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ايل إىل أصناف متنوعة، حسب معايري خمتلفة ومن أهم هذه املعايري معيار ميكن تصنيف أدوات االستثمار امل 
 األجل، ومن خالهلا ميكن تقسيم األدوات االستثمارية إىل أجلني رئيسيني:

 :1أدوات االستثمار املايل قصري األجل -1

اق رأس املال  ومن هي قروض متنحها البنوك لبعض املتعاملني ابألوراق املالية يف أسو القروض حتت الطلب:  -أ
شروطها أن حيقق للبنك استدعاء القرض يف اللحظة اليت يشاء وعلى املقرتض أن يقوم ابلسداد خالل ساعات من 

 طلب البنك، ولذلك فهي حتمل أسعار متدنية جدا ومدهتا قصرية األجل قد ال تتجاور يوم أو يومني. 

أهنا أوراق تقوم احلكومة ببيعها إىل املستثمرين الراغبني هي عبارة عن دين قصري األجل، أي أذوانت اخلزينة:  -ب
فيها مثل البنوك وشركات التأمني خبصم عن قيمتها االمسية هبدف االقرتاض لألجل القصري لسد حاجات مالية 

  قصرية األجل، وتستحق هذه األوراق يف مدة تقل عن سنة حتمل عائد متدنيا ألهنا تكاد ختلو من املخاطر.

: هي شبيهة أبذوانت اخلزينة من مجيع األوجه، ولكنها ختتلف عنها أبن األوراق التجارية هي األوراق التجارية -ج
من إصدار الشركات الضخمة بدال من احلكومة، أي أهنا أدوات اقرتاض للقطاع اخلاص وبذلك فهي تتصف مبخاطر 

 أكرب بقليل من األخرى.أكثر بقليل من خماطر أذوانت اخلزينة، وبناء عليه فان عائدها 

: ينشأ القبول عن السحب الزمين املستعمل يف التجارة اخلارجية ، والسحب الزمين هو مطالبة ابلدفع القبوالت -د
يرسلها مصدر البضاعة إىل مستوردها يطالبه بدفع املبلغ املطلوب مثنا للبضاعة، وعندما يقبل املستورد هذه املطالبة 

(، ويضع توقيعه واتريخ التوقيع فيصبح السحب عندها مقبوال  وميكن Acceptéول)يكتب على السحب كلمة مقب
بيعه أبقل من قيمته االمسية مثله مثل الكمبيالة، وتقوم مؤسسات مالية عديدة ابالستثمار هبذه القبوالت عن طريق 

  ية فرتبح الفرق.شرائها خبصم، واالحتفاظ هبا إىل موعد استحقاقها حيث تقوم بتحصيل كامل قيمتها االمس

: شهادة اإليداع وثيقة تثبت وجود وديعة يف بنك مببلغ اثبت ولفرتة حمددة ومبعدل فائدة شهادات اإليداع -هـ
حمددة، والشهادة قد تكون امسية أو حلاملها، وعادة ما تكون مببالغ كبرية نسبيا، أما فوائدها فمعفاة من الضرائب 

تتمكن من احلصول على أموال تشكل موردا اثبتا هلا، يؤدي إىل االستقرار تشجع البنوك إلصدار هذه الشهادات ل
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النسيب يف موارد البنك تشجع على االستثمار طويل األجل وعلى منح االئتمان لألجل الطويل الذي حتتاجه املشاريع 
 الكبرية.

كبري من املستثمرين يف   حتوز أسواق العمالت األجنبية على اهتمامالعمالت األجنبية )التعامل الفوري(: –و 
عصران احلاضر، حيث تنتشر هذه األسواق يف شىت أحناء العامل، وتتميز سوق العمالت األجنبية عن غريها من 

 بعنصرين:األسواق املالية 

احلساسية املفرطة للظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية، مما يزيد من درجة خماطرة االستثمار فيه من بينها  -
 رة أسعار الفائدة، والسيولة وخماطر االئتمان.خماط

هو سوق يفتقر إىل اإلطار املادي الذي يتوفر لسوق األوراق املالية، بل يتم التعامل بواسطة أدوات االتصال  -
 احلديثة.

 تتمثل يف: األجل:أدوات االستثمار املايل طويل  -2

األسهم العادية متثل أموال ملكية، يتمتع حاملها حبقوق وحددهتا األعراف وقانون الشركات،  األسهم العادية: -أ
 1وأحسن وصف هلا أييت من خالل التعرف على محلتها، ويف العموم فان حامل السهم العادي يتمتع ابحلقوق اآلتية

: 

 حق التصويت مبجلس اإلدارة وانتخاب أعضائه. -

 اإلصدارات اجلديدة من األسهم والسندات.األولوية يف شراء  -

 احلصول على أرابح وفقا لقرارات اإلدارة. -

 فحص السجالت والرقابة على موجودات الشركة. -

 له احلق فيما تبقى من موجودات الشركة بعد التصفية . -

  املشاركة يف اجتماعات اهليأة العامة ملناقشة نتائج أعمال الشركة . -

  يس الشركة وإقرار النظام الداخلي.تعديل عقد أتس -
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هي أسهم تصدرها الشركات إىل جانب األسهم العادية، وقد مسيت أسهم ممتازة ألهنا ختتلف األسهم املمتازة: -ب
  عن األسهم العادية يف أن هلا حق األولوية على األسهم العادية يف احلصول على حقوقها.

خذه الشركة املصدرة من األشخاص واملؤسسات اليت تشرتي السند عبارة عن حصة يف قرض أتالسندات:  -ج 
منها هذه السندات، فإصدار السندات يعترب شكل من أشكال االقرتاض عندما تقوم احلكومة أو الشركات الضخمة 
 االقرتاض من اجلمهور، فتبيع األوراق املالية بقيمة امسية حمددة ومبعدل فائدة معني، وتستحق يف فرتة زمنية معينة

 وحمددة .

وأسعار الفائدة تكون إما سنوية أو نصف سنوية، أي فائدهتا تكون دورية، أما بعد انتهاء الفرتة احملددة تقوم 
 الشركات املصدرة هلذه السندات ابسرتجاعها وبدفع قيمتها االمسية حلاملها.

  :(1)وتتمثل يف ما يلي أخرى:أدوات استثمارية  -اثلثا

صندوق االستثمار هو أشبه ما يكون بوعاء مايل ذو عمر حمدد، تكونه مؤسسة مالية صناديق االستثمار:  -1  
متخصصة وذات دراية وخربة يف جمال إدارة االستثمارات )بنك، أو شركة استثمار مثال(، وذلك بقصد جتمع 

ها عائدا جمزاي  مدخرات األفراد ومن مث توجيهها لالستثمار يف جماالت خمتلفة، حتقق للمسامهني أو املشاركني في
وضمن مستوايت معقولة من املخاطر، كما يعترب أيضا أداة مالية، وميارس عادة املتاجرة ابألوراق املالية بيعا وشراء 

 كما ميكن ابملثل تكوين صناديق استثمار عقارية متارس املتاجرة ابلعقار.

رات وال ميتلكون اخلربة الكافية لتشغيلها أبن ومن أهم مزااي صناديق االستثمار هي أهنا هتيئ الفرصة ملن لديهم مدخ
 يقوموا بتسليم مدخراهتم تلك جملموعة من اخلرباء احملرتفني الذين يتولون إدارهتا مقابل عمولة معينة.

احملفظة االستثمارية هي مبثابة أداة مركبة من أدوات االستثمار وتتكون من أصلني أو أكثر احملافظ االستثمارية:  -2
دارة شخص مسؤول عنها يسمى مدير احملفظة، وهذا األخري قد يكون مالكها، كما قد يكون مأجور وختضع إل

وحينئذ ستتفاوت صالحياته يف إدارهتا وفقا لشروط العقد املربم بينه وبني مالك أو مالكي احملفظة، وختتلف احملافظ 
مثل الذهب، العقار، السلع ....إخل، لكن االستثمارية يف تنوع أصوهلا، كما ميكن أن تكون مجيع أصوهلا حقيقية 

 يف أغلب األحوال تكون أصول احملفظة من النوع املختلط، أي أهنا جتمع األصول احلقيقية واألصول املالية معا.
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: هي تلك احملفظة اليت تتكون من تشكيلة متنوعة ومتوازنة من األصول أو األدوات االستثمارية، احملفظة املثلى -3
 لها األكثر مالئمة لتحقيق أهداف املستثمر مالك احملفظة أو من يتوىل إدارهتا.وبكيفية جتع

 الفرع الثاين: مكوانت االستثمار. 

تعرفنا إىل أنواع خمتلفة من االستثمار وكان من بني هذه األنواع هو االستثمار يف تكوين رأس املال  الثابت،     ومثة 
البد من التمييز بني االستثمار على مستوى املشروع الفردي، وبني  عناصر خمتلفة يتكون منها هذا النوع لذلك

 :1االستثمار على مستوى االقتصاد القومي كما يلي

من وجهة نظر املشروع الفردي يتكون االستثمار يف تكوين رأس املال الثابت  مكوانت االستثمار الفردي: -أوال
 التجهيزات ووسائل النقل. ،ات، األراضي، املباين، التشييداتمن اآلالت، املعد

إن األرض ختتلف عن املكوانت األخرى لالستثمار يف أهنا هبة الطبيعة، فال ميكن إن يزيد أو ينقص من 
املساحة الكلية منها وكل ما ميكنه أن حيدثه من أثر يف هذا البند من بنود االستثمار هو أن يزيد أو ينقص من 

األصول الثابتة األخرى وهي املباين، التشييدات، اآلالت، املعدات، مساحة األرض املخصصة لالستخدام، أما 
التجهيزات    ووسائل النقل، فمن املمكن إلنسان أن يتحكم يف الكميات املتوافرة منها يف اجملتمع، ألن هذه 

دي إىل زايدة الكمية األصول ال تتوفر إال عن طريق اإلنتاج فان أي زايرة يف إنتاج هذه األصول الرأس املالية الثابتة تؤ 
 املتاحة منها، وعكسه صحيح.

إن خاصية األرض كأصل رأمسايل اثبت حمدود املساحة هلا أمهيتها يف حتديد مكوانت االستثمار القومي :  -اثنيا
مكوانت االستثمار القومي إذا أن قيام أي مشروع بشراء قطعة أرض لبناء مصنع ال يعترب استثمارا من وجهة نظر 

فحسب، ولكنه ليس كذلك من وجهة نظر اجملتمع ألن قطعة األرض متثل إضافة إىل األصول الثابتة املشروع 
للمشروع، أما ابلنسبة للمجتمع فانه يعترب عملية انتقال ملكية األرض من طرف ابئع إىل املشروع كطرف مشرتي    

ومبا أنه مت استبعاد األرض من مكوانت وهلذا مييز االقتصاديون بني رقم االستثمارات العينة شامال مثن األرض، 
االستثمار القومي، هذا ال يعين أنه مت استبعاد العمليات اليت جتري على األرض جلعلها صاحلة الستعمال فمثال: 
عمليات استصالح األراضي ...اخل، فنجد أهنا عملية إنتاجية يرتتب عليها إضافة إىل رأس املال اجملتمع، وعلى ذلك 
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من االستثمار القومي على أهنا تشييدات وتبعا لذلك فان االستثمار القومي يتكون من املباين فإهنا تدخل ض
  والتشييدات واآلالت واملعدات.

إن جمموع إنفاق املشروعات على هذه العناصر ال يعادل ابلضرورة جمموع االستثمار القومي إذا أن بعض 
طريق شراء أصول مستعملة وهذا ال يعين أن عملية شراء األصول  املشروعات قد يلجأ إىل زايدة رأس ماهلا الثابت عن

املستعملة عن انتقال ملكيتها من الطرف البائع هلا إىل الطرف املشرتي وهي إن كانت استثمارا من جهة نظر املشروع 
ان شراء هذه القائم ابلشراء فإهنا يف الوقت ذاته تصفيه جلزء من استثمارات املشروع القائم ابلبيع، وعلى ذلك ف

األصول املستعملة ال يرتب إضافة إىل رأس املال القومي من وجهة نظر اجملتمع و هلذا البد أن نتطرق إىل التمييز 
 بني االستثمار العيين ،النقدي و اإلنفاق االستثماري:

أو احملافظة على هو عملية استخدام السلع واخلدمات يف تكوين الطاقات اإلنتاجية اجلديدة االستثمار العيين:  -1
الطاقات اإلنتاجية املوجودة أصال يف اجملتمع "كما يعترب استثمارا عينيا كل إضافة إىل رصيد املواد اخلام والسلع 
اإلنتاجية األخرى" وهو ما يعرب عنه " التغري يف املخزون " وبذلك فإن االستثمار العيين وفقا هلذا التعريف مكون من 

جهيزات واآلالت ووسائل النقل كما يشمل قيمة األرض على مستوى القطاع أو على املباين و التشييدات والت
 مستوى املشروع فقط.

: هو الذي ميثل املقابل النقدي لالستثمار العيين أي لكل من األصول الثابتة والتغري يف االستثمار النقدي  -2
 املخزون معربا عنه ابلعملة احمللية أو األجنبية .

هو عبارة عما ينفق للحصول على االستثمارات العينية مبكوانهتا املختلفة، ولكنه ال ميثل اإلنفاق االستثماري:  -3
ما يتحقق فعال من االستثمار العيين فلو دفعت إحدى الوحدات اإلنتاجية دفعة نقدية نظري احلصول على أصل 

هذه الدفعة املقدمة تعترب اتفاقا استثماراي وعندما ترد األصول رأس مايل أو جمموعة من األصول الرأمسالية الثابتة، فان 
الرأمسالية بعد ذالك، فإهنا متثل االستثمار العيين الذي وجه إليه هذا االتفاق، والذي يصبح له مقابل نقدي يعرف 

 بـ:" االستثمار النقدي" ابلعملة احمللية أو األجنبية أو مبزيج من العملتني. 

 االت االستثماراملطلب الثاين: جم

يقصد مبجاالت االستثمار نوع أو طبيعة النشاط االقتصادي الذي سيوظف فيه املستثمر أمواله بقصد 
احلصول على عائد، وهبذا املفهوم فإن معىن جمال االستثمار أكثر مشوال من معىن أداة االستثمار، فإذا ما قلنا مثال 

لية، بينما يوظف مستثمر آخر أمواله يف االستثمارات األجنبية فإن أبن مستثمر ما يوظف أمواله يف االستثمارات احمل
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تفكريان هنا يتجه جمال االستثمار، أما لو قلنا أبن املستثمر األول يوظف أمواله يف سوق العقار، بينما يوظف الثاين 
كن من أهم التبويبات املتعارف أمواله يف سوق األوراق املالية فإن تفكريان يف هذه احلالة يتجه حنو أداة االستثمار، ول

  :1عليها نوعان مها

 التبويب اجلغرايف جملاالت االستثمار. -

  التبويب النوعي جملاالت االستثمار. -

 التبويب اجلغرايف جملاالت االستثمار: -أوال

 .2تبوب االستثمارات من زاوية جغرافية إىل استثمارات حملية واستثمارات خارجية أو أجنبية

تشمل جماالت االستثمار احمللية مجيع الفرص املتاحة لالستثمار يف السوق احمللي    وبغض االستثمارات احمللية : -1
النظر عن أداة االستثمار املستخدمة، قياسا على ذلك يعترب من قبيل االستثمارات احمللية مجيع األموال املستثمرة 

وأاي كانت أداة االستثمار املستخدمة مثال: عقار، أوراق مالية،  داخل البلد من قبل مؤسسة أو فرد يقيم هبذا البلد
  ذهب، عمالت أجنبية، مشروعات جتارية...اخل.

تشمل جماالت االستثمار اخلارجية أو األجنبية مجيع الفرص املتاحة االستثمارات اخلارجية أو األجنبية:  -2
ار املستخدمة، وتتم االستثمارات اخلارجية من قبل لالستثمار يف األسواق األجنبية ومهما كانت أدوات االستثم

 األفراد واملؤسسات املالية إما بشكل مباشر أو غري مباشر.

 التبويب النوعي جملاالت االستثمار: -اثنيا

 استثمارات حقيقية، واستثمارات مالية. تبوب جماالت االستثمار من زاوية نوع األصل حمل االستثمار إىل

يعترب االستثمار حقيقيا أو اقتصاداي مىت وفر للمستثمر احلق يف حيازة قيقية أو االقتصادية : االستثمارات احل -1
 أصل حقيقي كالعقار، والسلع، والذهب...اخل.

ويقصد ابألصل احلقيقي كل أصل له قيمة اقتصادية يف حد ذاته، ويرتتب على استخدامه منفعة اقتصادية 
 إضافية إما شكل سلعة أو يف شكل خدمة.

                                       
 .79-75ص ،2006 األردن، عمان، ،4ط دار وائل للنشر، ،"االستثمارات اإلطار النظري و التطبيقات العمليةإدارة ، "حممد مطر 1
 .79-75، ص مرجع سابق الذكر، حممد مطر 2
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فالعقار مثال أصل وكذلك السهم، لكن بينما يعترب األول أصال حقيقيا ال يعترب الثاين كذلك بل يعترب أصال 
ماليا، ذلك ألن السهم ال يرتب حلامله حق حيازة أصل حقيقي، وإمنا هو ادعاء فقط خيول حلامله املطالبة ابألصل 

اليت متثل السهم واليت حيوز عليها املستثمر فهي يف  كما يرتب له احلصول على عائد هذا األصل، أما قطعة الورق
حد ذاهتا بال قيمة وإمنا تستمد قيمتها االقتصادية من قيمة األصول احلقيقية يف الشركة مصدرة السهم، ويقوم مفهوم 
االستثمار احلقيقي أو االقتصادي على افرتاض أن االستثمار يف األصول احلقيقية هو فقط ما يرتتب عليه خلق 

 منافع اقتصادية إضافية تزيد من ثروة املستثمر، ومن مث ثروة اجملتمع.

وتشمل االستثمار يف سوق األوراق املالية حيث يرتتب على عملية االستثمار االستثمارات املالية:  -3
فيها حيازة املستثمر ألصل مايل غري حقيقي يتخذ شكل سهم أو سند أو شهادة إيداع...اخل، واألصل 

حقا ماليا خيول حلامله املطالبة أبصل حقيقي ويكون عادة مفرقا مبستند قانوين، كما يرتب  املايل ميثل
حلامله احلق يف احلصول على جزء من عائد األصول احلقيقية للشركة املصدرة الورقة املالية، أما ما 

ملية حتويل حيدث يف السوق الثانوي لألوراق املالية من عمليات بيع وشراء، فهو ال يعدو عن كونه ع
كما أن جمرد عملية تداول الورقة املالية   ملكية يتخلى مبوجبها البائع عن ملكية أصل هو الورقة املالية،

ال تنشأ أية منفعة اقتصادية إضافية أو قيمة اقتصادية مضافة للناتج القومي وذلك رغما عن االرتفاع 
 الذي قد يتحقق يف سعر الورقة املالية. 

 
 
 
 

 الثالث: مقومات االستثماراملطلب  

إن االستثمار بشكل عام لديه مقومات تؤسسه والبد من توفرها لتحقيق عملية االستثمار على أكمل وجه 
 :1ممكن و تتمثل فيما يلي

                                       
 .105، ص ق ذكرةمرجع سابعبد القادر عطية، 1
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املتمثلة يف األموال اليت ميكن توفريها من مصادرها املختلفة أو ما ميكن اقرتاضه من السوق املوارد املتاحة:  -أوال:
موال اليت حيتجزها املستثمر يف منشأته يف شكل احتياطات أو أرابح حمتجزة أو خمصصات نقدية إلصالحات أو األ

 األصول الثابتة أو غريها.

وهو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقبل قدرا من املخاطر لتوظيف موارده اخلاصة أو تلك املستثمر:  -اثنيا
خر أكثر حتفظ على أمواله من املستثمر الرئيسي وذلك من أجل حتقيق أغراضه اليت أيخذ على عاتقه ردها ملستثمر آ

 اليت تكون يف العادة احلصول على أكرب قدر ممكن من األرابح املادية وغريها من العوائد غري املادية.

رات   هي تلك االستثمارات اليت يوظف فيها املستثمر أمواله متمثلة يف شىت األصول كالعقااألصول:  -اثلثا
واملشروعات االقتصادية يف اجملاالت املختلفة كالزراعة والصناعة....إخل، و حمافظ األوراق املالية وغريها من 

 االستثمارات اليت تنعكس على اإلنتاج.

فهو النتائج اليت يتوقعها املستثمر من استثماراته واليت حتمل قدرا من املخاطر من أجلها أغراض املستثمر:  -رابعا
يكون هذا العائد ماداي أو منفعة عامة منظورة أو غري منظورة أو غري ذلك من املكاسب املادية أو غري املادية وقد 

  اليت يتوقعها املستثمر.

وقد تنمو أو تتقلص االستثمارات وفقا للظروف اليت متر هبا مراحلها املختلفة بدءا من املرحلة السابقة 
ومرحلة االستثمار اليت  ةالتفصيليلالستثمار واليت تشمل دراسة الفرص البديلة  ودراسة جدوى البيئة ودراسة جدوى 

وع االستثماري و مرحلة التشغيل و هي املرحلة اليت يتم أو تكوين املشر  القتناءخالهلا إنفاق قدر هائل من املوارد 
 خالهلا تنسيق مكوانت املشروع االستثماري وتشغيلها لتحقيق أغراضه.

 

 

 خالصة:

مما مت دراسته خالل هذا الفصل وجدان أن االستثمار يعد عنصر جد مهم يف اقتصاد الدول سواء النامية منها 
لالستثمار دوافع ومقومات أساسية البد من حتديدها بغية املضي قدما، كما وجدان أو املتقدمة، كما استخلصنا أن 

أنه البد من التفرقة بني االستثمار بني االستثمار اخلاص واالستثمار العام سواء من حيث األهداف أو من حيث 
 ننسى االستثمار األجنيب األمهية واليت بدورها تؤدي إىل اختالف األدوات املستعملة يف العملية االستثمارية، وال
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الذي يعد العامل املهم ابلنسبة للدول خاصة الدول النامية والذي يعد هذا األخري أحد الوسائل املؤدية لنقل 
 التكنولوجيا   وغريها وبوابة للتقدم.

ري ومن هذا املنطلق أصبحت اجلزائر مضطرة إىل االعتناء مبجال االستثمار سواء احمللي الذي يؤدي إىل توف
الرفاهية االقتصادية واالكتفاء الذايت يف مجيع اجملاالت، أو االستثمار األجنيب الذي يؤدي إىل نقل اخلربات إليها هذا 
من جهة و حتسني ترتيب اجلزائر على مستوى املؤشرات الدولية، وبغية ذلك قامت اجلزائر بعدة إصالحات اقتصادية 

 سنتطرق إليه يف الفصل الثاين.وهيكلية وكذا قانونية وتنظيمية، وهذا ما 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 الفصل الثاني
واقع البطالة في 

 الجزائر
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 الفصل الثاين: واقع البطالة يف اجلزائر
 متهيد

يشكل االستثمار حمور اهتمام العديد من الدول ابعتباره أحد أهم أنواع النشاطات االقتصادية اليت تعتمد 
التقدم والرقي إذ يعترب مصدر متويلي دويل عليها الدول من اجل النهوض ابقتصادها وحتقيق التنمية للحاق بركب 

حتاول العديد من الدول النامية جذبه، واجلزائر كغريها من الدول النامية سعت الستقطاب العديد من تدفقات 
االستثمار وذلك إبصدار العديد من التشريعات اليت تتميز حبزمة من احلوافز والضماانت ترمي إىل دعم االستثمار 

 .ملاله دور فعال

واجلزائر كغريها من الدول تعاين من ظاهرة البطالة منذ سنوات بعيدة واليت تنتج عن االختالل الذي حيدث  
يف سوق العمل حيث عرض قوة العمل يفوق الطلب عليها، فالبطالة تشكل أحد مظاهر املوارد البشرية وهلذا فقد 

 البطالة يف اجلزائر.اختذت جمموعة من التدابري من أجل حماولة التقليل من معدالت 

  إىل:وعليه مما سبق سنتطرق يف هذا الفصل  

 واقع البطالة يف اجلزائر :املبحث األول

 دراسات سابقة الثاين:املبحث 
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 واقع البطالة يف اجلزائر األول:املبحث 

تعد البطالة ظاهرة طبيعية يف االقتصاد، حيث أنه من الصعب الوصول إىل مستوى التوظيف الكامل لدى  
أفراد القوى العاملة، حيث تنال هذه الظاهرة اهتماما واسعا على املستويني النظري والتطبيقي نظرا للتطورات والتغريات 

 الطلب إىل مفهوم البطالة وأهم أنواعها.  اهلامة يف البناء االقتصادي واالجتماعي. وسنتطرق يف هذا

 املطلب األول : مفهوم البطالة وأنواعها

 مفهوم البطالة: األول:الفرع 

هناك صعوبة بني االقتصاديني تتعلق أبمر الوصول إىل مفهوم حمدد للبطالة حيث تعددت التعارف اليت   
تناولنها، فريى بعض االقتصاديني أن البطالة هي حالة اليت تنطبق على األشخاص القادرين على العمل وال يعملون، 

بطالة متثل اختالال بني القوة العمل املتاحة ولكن يبحثون بصورة جدية عن فرص العمل، ويرى بعضهم األخر أن ال
يف جمتمع معني وبني فرص العمل املتاحة، وتلك اليت تنتج عنها عدم اشتغال جزء من قوة العمل بصورة كلية أو 

ق جزئية رغم قرهتا على العمل ورغبتها فيه، ولإلملام مبفهوم البطالة سيتم التمييز بني املفهوم العلمي للبطالة وكذا التطر 
 إىل مفاهيم أخرى للبطالة كما يلي:

تعرف البطالة وفقا هلذا املفهوم أبهنا احلالة اليت  الستخدم فيها اجملتمع قوة العمل استخداما  أوال: املفهوم العلمي :
ري كامال أو أمثاال ومن مث يكون الناتج الفعلي يف هذا اجملتمع أقل من الناتج اجملتمع )ميثل انتج التوظيف الكامل الغ

 .1التضخمي( مما يؤدي إىل تدين مستوى رفاهية أفراد اجملتمع كما ميكن الوصول إليه

 ومن هذا التعريف ميكن التمييز بني بعدين للبطالة:

يتمثل هذا البعد يف عدم االستخدام الكامل للقوة العاملة املتاحة، وذلك يف حالة البطالة البعد األول:  -1
وتتمثل البطالة السافرة يف وجود أفراد قادرين على العمل ويرغبون فيه، وال جيدون السافرة والبطالة اجلزئية، 
عملية اإلنتاج، وهذا هو الشكل الظاهر للبطالة كما يوضحه املفهوم يف يشاركون  فرص للعمل وابلتايل ال

بيعي املتعارف عليه الرمسي بينما البطالة اجلزئية تتمثل يف األفراد الذين يعملون دون املعدل املتوسط أو الط
يف العمل، مثل العمل لساعات حمدودة يف اليوم أو األرابح حمدودة يف اليوم أو األرابح حمدودة يف األسبوع 

                                       
، 5200، ر، مصة، اإلسكندرياجلامعية رالدا ،"تطبيقية(مشكلة البطالة وأثر برانمج اإلصالح االقتصادي )دراسة حتليلية " ندى عبد الوهاب،1

 .3ص
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أو األشهر أو حمدودة يف السنة مثل العمالة املومسية وابلتايل يكون العمل يف حالة البطالة اجلزية أقل من 
 .1اجملتمعمتوسط من متوسط الوقت املتعارف عليه من 

يتمثل هذا البعد يف االستخدام غري األمثل للقوى العاملة مما يرتتب عليه أن تكون اإلنتاجية  البعد الثاين : -2
املتوسطة للفرد أقل من احلد األدىن، ومن مث فان هذا النوع من البطالة يتحقق عندما تكون إنتاجية الفرد 

 .2تعد ظاهرة البطالة املقنعة املثال الواضح على ذلكمنخفضة عن اإلنتاجية املتوسطة املتعارف عليها، و 

البطال هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه  اثنيا: تعريف منظمة العمل الدولية للبطال:
ينطبق هذا التعريف على الذين يدخلون سوق العمل  ويقبله عند مستوى األجر السائد، شريطة أن جيد هذا العمل.

 . 3طروا لرتكه لسبب أو اآلخراضني الذين سبق هلم أن عملوا و البطال ألول مرة وعلى

التعطل التوقف اإلجباري أو االختياري يف بعض األحيان جلزء من القوة العاملة يف  اثلثا: تعرف البطالة على أهنا :
 .4جمتمع ما، على الرغم من قدرة القوة العاملة ورغبتها العمل واإلنتاج

عدم وجود عمل يف جمتمع ما للراغبني فيه والقادرين عليه إىل أن هذا التعريف ال يعترب  ا :رابعا: تعرف على أهن
جامعا مانعا ملعىن البطالة حيث هناك من هو حمسوب على حجم البطالة وينظم إىل جيوش العاطلني عن العمل 

عن العمل جبدية مطلقة  يبحث يرغب يف العمل حىت وان وجد مثل املتسول، وهناك من العاطلني من ال وهو ال
 .5كما أن املرضى الغري قادرين يف وقت من األوقات على العمل قد يصبحون قادرين عليه بعد مدة

وفقا هلذا املفهوم تتمثل البطالة يف الفرق بني حجم العمال املعروض وحجم العمل  خامسا: املفهوم الرمسي للبطالة:
 .6، عند مستوايت األجر السائداملستخدم يف اجملتمع خالل فرتة زمنية معينة

                                       
كلية العلوم االقتصادية   ، رسالة املاجستري،"2006-1990التحليل النظري والكمي لظاهرة البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة "شوق فوزي، 1

 .15ص2009-2008أم البواقي، اجلزائر،  جامعة العريب بن مهيدي، علوم التسيري،و  والتجارية
 61، صاملرجع نفسه 2
ديوان الوطين للمطبوعات  ،"البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل اهليكلي لالقتصاد"انصر دادي عدون، عبد الرمحان العايب،  3

 .45، ص 2010اجلزائر،  اجلامعية،
 .145،ص 2000دار الفكر، األردن، ،"أسس ومبادئ االقتصاد الكلي"هيثم الزغيب، حسن أبو الزيت،  4
 .237، ص 2000، دار املسرية، األردن،"مبادئ االقتصاد الكلي"مصطفى سليمان وآخرون،  5
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم "2008-1970دراسة قياسية لسوق العمل يف اجلزائر خالل "بن طحني حممد عبد الرمحان،  6

 .10، ص 2011-2010اقتصادية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر، االقتصادية، ختصص منذجة 
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وميكن تعريف البطالة وفقا للمعيار الرمسي على أهنا تلك البطالة اليت تتمثل يف وجود أشخاص يف جمتمع    
معني قادرين على العمل ومؤهلني له ابلنوع واملستوى املطلوبني وراغبني فيه وابحثني عنه موافقني على الولوج فيه يف 

 ال جيدونه حالل فرتة زمنية معينة .ظل األجور السائدة، و 

ويالحظ أن هذا التعريف املتفق عليه دوليا، ويقتضي أن تتوفر فيه املعايري الثالثة اآلتية معا كي يعد الفرد 
 :  1عاطال خالل فرتة البحث

 أن يكون الفرد بدون عمل : ويدخل حتت هذا املعيار األفراد الذين جتاوزت أعمارهم السن احملددة لقياس -
 السكان الناشطني اقتصاداي، وال يعملون سواء كان ذلك مبقابل أجرا حلساهبم اخلاص. 

أن يكون الفرد متاحا للعمل: يتضمن األفراد الذين يرغبون يف العمل ومستعدون له أبجر أو حلساهبم  -
 اخلاص خالل فرتة البحث.

رد قد اختذ خطوات جادة للبحث العمل: ويقوم هذا املعيار على أن يكون الف ابحثا عنأن يكون الفرد  -
 عم العمل أبجر أو حلسابه اخلاص.

 ومما سبق وانطالقا من التعارف السابقة الذكر ميكن إعطاء تعريف شامل للبطالة أبهنا: 

"عبارة عن أشخاص عاطلني عن العمل والذين تتوفر لديهم القدرة والتأهيل العلمي للقيام ابلعمل ورغم 
 إال أهنم مل حيدو أي فرصة تناسبهم". البحث املستثمر عن العمل

 الثاين: أنواع البطالةالفرع 

 هناك عديدة من البطالة ختتلف ابختالف طبيعية النظر إليها واليت يذكرها فيما يلي:

جاءت هذه التسمية من ارتباط هذه البطالة ابلدورة االقتصادية، وهي التقلبات الدورية اليت  أوال: البطالة الدورية:
تطرأ على جمموع النشاط التجاري، واالقتصادي يف الدولة ومتثل السبب الرئيسي هلذه يف التحول من االزدهار إىل 

نتيجة من نتائج فشل الطلب االقتصادي  ، فالبطالة يف تعريف األمم املتحدة يف2الرواج إىل حالة الركود والكساد
 .3بسبب تغريات يف مستوايت النشاط خالل فرتة معينة 

                                       
 .11، ص املرجع نفسه 1
، ص 2009الطبعة األوىل، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن  اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل "التجربة اجلزائرية"،مدين بن شهرة،   2

234 . 
 .19، ص 2004مصر،  جمموعة النيل العربية،البطالة يف الوطن العريب "املشكلة واحلل"، خالد الزواوي،   3
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وعلى هذا األساس فان البطالة الناشئة عن التقلبات االقتصادية تسمى ابلبطالة الدورية وهي بطالة إجبارية     
ستوى نشاط مالئم يسمح ابلتقليل من الإرادية، ويعمل االقتصاديون على عدم تدين مستوايت اإلنتاج واالحتفاظ مب

 .1حجم البطالة أو عدم ظهورها وهو أمر يصعب حتقيقه

تشري البطالة االحتكاكية إىل وجود أفراد بدون عمل يبحثون عن وظيفة مناسبة ألول اثنيا: البطالة االحتكاكية: 
سب خرباهتم وأعمارهم ومهاراهتم مرة أو يبحثون عن وظيفة أفضل من سابقتها يف الوقت الذي توجد فيه وظائف تنا

ولكم مل يلتحقوا هبا لعدم معرفتهم هبذه الوظائف الشاغرة أو أبماكن وجودها، أي أن البطالة االحتكاكية تشري إىل 
تكون قصرية األجل " بدون عمل حبثا عن وظيفة شاغرة هي موجودة أصال ولكن مل  فرتات االنتظار "اليت عادة ما

 .2يتم التعرف عليها بعد

تعرف البطالة على أهنا حالة تعطل يف أجزاء من القوة العاملة بسبب تطورات تؤدي إىل  اثلثا: البطالة اهليكلية:
اختالف متطلبات اهليكل االقتصادي القومي عن طبيعة ونوع العمالة املتوفرة، وتقرتب إىل حد ما فكرة البطالة 

اإلنتاج وتقدمها قد يؤدي إىل االستغناء عن بعض أفراد القوة اهليكلية من البطالة االحتكارية يف أن تطور وسائل 
العاملة، إال أن معيار التفريق بني النوعني هو أن البطالة االحتكاكية بطالة مؤقتة تنتهي ابحلصول على عمل جديد، 

للمجتمع بسبب  أما البطالة اهليكلية فالوضع خمتلف حيث جند شرحية من املوظفني امكناهتم ومؤهالهتم مل تعد مناسبة
تغري هيكل االقتصاد ككل مما جيعل العاطل أمرا طويال نسبيا، هذا ما اختاروا إعادة التأهيل والتأقلم مع الوضع 

 .3اجلديد

وتسمى أيضا ابلصرحية وهذا النوع من البطالة تتمثل بشكل الواضح لفائض  : البطالة السافرة )الظاهرة(:رابعا
طلب عليه، يرجع تزايد هذا النوع إىل عدم مالحقة الزايدات  يف فرص العمل العرض يف سوق العمل مقارنة ابل

للتدفقات املستمرة إىل سوق العمل نتيجة النمو السكاين السريع، والبطالة السافرة يكمن أن تكون احتكاكية ودورية 
 ويف البلدان الصناعية وهيكلية ومدهتا الزمنية قد تطول أو تقصر حسب طبيعة نوع البطالة وظروف االقتصاد الوطين

 .4يتزايد حجم ومعدل البطالة السافرة يف مرحلة الكساد الدوري

                                       
ديوان املطبوعات اجلامعية،  ،"البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل اهليكلي لالقتصاد"انصر دادي عدون، عبد الرمحان العايب،   1

 .51، ص 2010اجلزائر، 
 .235، ص 2004بدون ذكر دار النشر، مصر،، "النظرية االقتصادية الكلية"در عطية، رمضان حممد امحد مقلد، عبد القادر حممد عبد القا  2
 .268،ص 2000الطبعة الثالثة، دار وائل، عمان،  ،"مبادئ االقتصاد الكلي بني النظري والتطبيق"خالد واصف الوزين، أمحد حسن الرفاعي،   3
 .236 ص مدين بن شهرة، مرجع سبق ذكره، 4
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حتدث هذه البطالة بني عمال بعض املهن اليت يتصف العمال فيها ابملومسية، حيث يزداد  خامسا: البطالة املومسية :
يتعطل فيها جزء من القوة العاملة الطلب على العمال يف مواسم معينة ويضعف يف مواسم أخرى أي هي احلالة اليت 

نتيجة انكماش الطلب على سلع معينة خالل فرتات معينة غري مواسم ازدهارها ومنائها، حيث يكون لبعض السلع 
واخلدمات مواسم تزدهر فيها وابقي السنة يرتاجع خالهلا الطلب على تلك السلع، األمر الذي ينخفض معه الطلب 

 . 1ة يف إنتاج تلك السلع ومثال ذلك موسم املنتجات الصيفية أو الشتويةعلى القوى العاملة املستخدم

وهي تلك احلالة اليت يتكدس فيها عدد كبري من العمال بشكل يفوق احلاجة الفعلية  املقنعة:سادسا: البطالة 
عملها فإن حجم للعمل، مما يعين وجود عمالة زائدة أو فائضة ال تنتج شيئا تقريبا، وحبيث إذا ما سحبت من أماكن 

إنتاج أن ينخفض. فنحن هنا إزاء فئة من العمالة تبدو من الناحية الظاهرية أهنا يف حال عمل، أي أهنا تشتغل 
 .  2وظيفة وتتقاضى عليها أجرا، لكنها من الناحية الفعلية ال تعمل وال تضيف شيئا لإلنتاج

ات القطاع احلكومي وخاصة يف الدول النامية وتظهر البطالة املقنعة بوضوح يف حالة اإلنتاج الزراعي وشرك
 .3حيث تتكدس املكاتب احلكومية بعمالة تزيد عن حاجة العمل بكثري

البطالة االختيارية: هي حالة يتعطل فيها العامل مبحض اختياره  سابعا: البطالة االختيارية والبطالة اإلجبارية:
مل فيه، إما لعزوف عن العمل وتفضيله لوقت الفراغ )مع وإرادته، حينما يقدم استقالته عن العمل الذي كان يع

العمل أفضل يوفر له أجر أعلى وظروف    وجود مصر أخر لدخل واإلعاشة( أو ألنه يبحث عن عمل أخر عن
 عمل أحسن فقرار التعطل هنا اختياري، مل جيربه عليه صاحب العمل.

فهي احلالة اتلي يتعطل فيها العامل بشكل إجباري، أي من غري إرادته أو  البطالة اإلجباريةأما حالة   
اختياره. وهي حتدث عن طريق تسريح العمال، أي الطرد من العمل بشكل قسري، رغم أن العامل راغب يف العمل 

 وقادر عليه وقابل ملستوى األجر السائد.

جلدد لسوق العمل فرصا للتوظيف، رغم حبثهم جيد الداخلون ا وقد حتدث البطالة اإلجبارية عندما ال   
 اجلدي عنه وقدرهتم عليه وقبوهلم ملستوى األجر السائد.

                                       
 .148، ص 2000دار الفكر، األردن، ،"أسس ومبادئ االقتصاد الكلي"هيثم الزغيب، حسني أبو الزيت،   1
 .29، ص 1998اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب )جملة عامل املعرفة(، الكويت، ،"االقتصاد السياسي للبطالة"رمزي زكي،   2
 .223، ص2004الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  ،"االقتصاد الكلي مع التطبيقاتمقدمة يف "حممد فوزي أبو السعود،   3
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وهذا النوع من البطالة يسود بشكل واضح يف مراحل الكساد الدوري يف البلدان الصناعية، وقد تكون    
 البطالة اإلجبارية احتكاكية أو هيكلية على حنون ما شرحناه سالفا .

 : أسباب وخصائص البطالة يف اجلزائرالثايناملطلب 

 سنتطرق فيما يلي إىل أسباب البطالة واستنتاج خصائصها يف اجملتمع اجلزائري: 

 أوال: أسباب البطالة يف اجلزائر

 :يما يلإن أسباب تفشي البطالة يف اجلزائر عديدة ومتنوعة نذكر منها 

خاصة منذ االستقالل إىل بداية التسعينات الذي جنم عنه النمو الدميغرايف الكبري الذي شاهدته البالد   •
 تزايد الطلب.

االقتصاد الوطين ابلدخول يف االقتصاد  هيكلةاألزمة االقتصادية العاملية واليت دفعت ابجلزائر إىل إعادة   •
 السوق نظرا لعدم فاعلية القطاع العام ابألخص يف امليدان الصناعي.

ل اليت انطلقت فيها بالدان بعد إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدويل يف إفالس املؤسسات وتسريح العما  •
 .1994أفريل 

 النزوح الريفي.  •
نقص ديناميكية القطاع اإلنتاجي صناعيا كان أم زراعيا، اذ مل يستطع القطاعني إظهار املرونة الواجب  •

التمويل الذايت املوجه لالستثمار  توفرها يف سوق العمل من خالل اجلهاز اإلنتاجي، الذي مل يتمكن من حتقيق
ولتوسيع طاقته اإلنتاجية من جهة، ومل يتمكن حىت من ضمان نشاط الصيانة وخدمات ما بعد البيع واليت 

 .1كان إبمكاهنا أن متتص جزءا من البطالة احلالية من جهة أخرى
املؤسسات الوطنية العامة حدوث ما يسمى ابلبطالة االحتكاكية نتيجة دخول التكنولوجيا يف جمموعات من  •

 واخلاصة.
 عدم االستغالل األمثل ملختلف موارد اجملتمع والوصول بيه إىل التوظيف الكامل. •
 كثافة رأس املال. •

                                       
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف " –حالة اجلزائر  –البطالة واشكالية التشغيل يف اطار برانمج التعديل اهليكلي "عبد الرمحان العايب،   1

 .174، ص 2004-2003ئر، جامعة اجلزا ،ختصص حتليل اقتصاديالعلوم االقتصادية، 
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 يف املائة خارج احملروقات.3تراجع النمو االقتصادي حبيث مل يتجاوز  •
 .1998مليون دوالر سنة 220قلة االستثمار الداخلي واخلارجي مل يتجاوز  •
مقابل 1998-1994ألف منصب خالل  40، حيث مت إنشاء 1981اجع مناصب الشغل منذ سنة تر  •

 .2004-1999، وما بني ألف ومليون 1984-1980ألف خالل 140
 .300اىل 250تزايد اليد العاملة سنواي مبعدل  •
 فرتة التعديل اهليكلي(.(1998-1994ألف منصب خالل اإلصالحات 360فقدان أكثر من  •
كبرية يف عرض خرجيي املدارس ومراكز التكوين، املعاهد واجلامعات دون أن يقابلها طلب على هناك زايدة   •

 هذه الفئة، أي فقدان مهزة الوصل بني املؤسسات االقتصادية واملؤسسات التعليمية يف جل الدول النامية.
 ألف تلميذ سنواي.600زايدة على ظاهرة التسرب املدرسي اليت تقدر ب •
، رغم 1991عوامل أخرى منها تراجع منو القطاع الصناعي حيقق معدالت منو سلبية منذ ابإلضافة إىل  •

 يف املائة وسوء استعمال طاقة إنتاجه.10.5بنسبة 1998استئناف النمو سنة 
عدم وجود تكامل بني التكوين والتشغيل ابعتبار أن األول أصبح جمرد مصنع بشري يقوم ابلتكوين الكمي   •

وبدون التكفل مبصري املتخرجني، يف إطار التكامل بني خمتلف القطاعات االقتصادية أكثر منه النوعي، 
 واملؤسسات املكونة.

 اثنيا: خصائص البطالة يف اجلزائر 

 :1تتميز البطالة يف اجلزائر ابخلصائص التالية 

اب خرجيي اجلامعات من البطالة يف الريف يف ارتفاع رغم املخطط الوطين للتنمية الريفية وذلك راجع لعزوف الشب -
 مزاولة األعمال ألسباب اقتصادية والبحث عن األعمال قليلة اجلهد كثرية املكسب.

سنة  30يف املائة الذين ال يتجاوز سنهم 30.07ظاهرة البطالة متس الشباب بصفة غالبة حيث تبلغ هذه نسبة  -
 .2014حسب إحصائيات 

                                       
 ةاسرتاتيجي ،امللتقى الدويل حول:"إجراءات وتدابري لدعم سياسة التشغيل يف اجلزائر)املسامهات وأوجه القصور(" عبد هللا غامن، محزة فيشوش،  1

االقتصادية  تاالسرتاتيجياكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ابالشرتاك مع خمرب    احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة،
 .4-3ص 2011نوفمرب  16-15يومي  لة،جامعة املسي يف اجلزائر،
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يف 8.6 ما بنياألفراد ذوي التعليم العايل، حيث تتفاوت النسبة و  حاملي الشهاداتارتفاع نسبة البطالة لدى  -
يف املائة لدى  10.9يف املائة لدى عاملي الشهادات اجلامعية )16.4املائة لدى األشخاص بدون شهادة إىل 

 يف املائة لدى اإلانث(. 21.1الذكور و

 :1ومن خالل هذه اخلصائص نلخص مايلي

 يعود إىل منو الشغل يف املناطق احلضارية.ارتفاع نسبة البطالة يف الريف  •
 29و19 ما بنياجلزائر مل تستغل أهم جزئ من الطاقة اإلنتاجية جملتمعها وهو الشباب الذين ترتاوح أعمارهم  •

 سنة وهذا لألسباب  التالية:
 املدرسي.الرسوب  -
 ترك املدرسة لظروف اجتماعية. -
 السوق اجلديدة يف جمال العمل. ستجاابت املتطلباتالالنظام الرتبوي والتكنولوجي يف اجلزائر  -
 كما ارتفعت نسبة املشاركة لفئة اإلانث يف السوق العمل، وهذا راجع لألسباب التالية:  -
 تدين دفع العائلة. -
 تغري نظرة اجملتمع اجلزائري لعمل امرأة. -
 ارتفاع مستوي التعليم لدى اإلانث. -

     
  املعتمدة ملواجهة البطالة يف اجلزائراملطلب الرابع: اآلليات 

اعتمدت الدولة يف إطار تنفيذ سياستها املتعلقة ابلتشغيل على آليات وبرامج متعددة ومتنوعة، ومنها ما 
يتعلق ابلتشغيل املباشر، ومنها ما يتعلق بتشجيع خلق املؤسسات اليت توفر املزيد من فرص العمل، ومنها ما يتعلق 

 لتوظيف اخلاصة بعض الفئات العمالية مثل حاملي الشهادات اجلامعية والتكوين املهين.بتنظيم بعض أمناط ا
 وعموما جتسدت هذه السياسة من خالل العديد من الربامج واألجهزة نذكر منها:

خلفا للديوان الوطين لليد العاملة تقوم الوكالة مبعرفة  1989مت إنشائها يف سبتمرب  أوال: الوكالة الوطنية للتشغيل:
وضعية سوق العمل )الطلب والعرض وحمدداته( للوصول إىل أفضل تكامل بني اآلليتني كما أهنا تلعب دورا استشاراي 

العملية احلقيقية خللق الوظائف،  من حيث التأهيل والتشغيل على املستوى املتوسط وبذلك فإهنا تقوم ابملشاركة يف

                                       
 .4، صاملرجع السابق  1
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مبعىن التسويق يف جمال التشغيل ونشري إىل أنه مت إنشاء وكاالت جهوية من أجل إحداث التكامل واالتصال بني 
خمتلف الوالايت وبني املديرية العامة قصد تسهيل مهمة التداول اليت تشكل بدورها املادة اخلام للوكالة لتخطيط 

 .1رةوتنفيذ األهداف املسط
وهو مبثابة تدعيم للجماعات احمللية يف إطار جمهوداهتا ملواجهة البطالة،  اثنيا: برانمج الشغل املأجور مببادرة حملية:

سنة يف  35-19اوح أعمارهم بني وهو موجه إلدماج الشباب البطال بدون مؤهالت أو مبؤهالت بسيطة الذين ترت 
امة على املواطنني يف كل بلدية، مع اإلشارة إىل برانمج أخر يشبهه نشاطات تعود ابملنفعة الع إبجنازرشات تكلف و 

إىل حد كبري هو برانمج نشاطات ذات املنفعة العامة يف نظام الشبكة االجتماعية الذي تشرف عليه مديرية النشاط 
 .2االجتماعي حلساب وكالة التنمية االجتماعية التابعة لنفس الوزارة

نتيجة تزايد عدد خرجيي اجلامعات املتخصصة وقلة مناصب العمل سواء  التشغيل:اثلثا: برانمج عقود ما قبل 
املؤقتة منها أو الدائمة ضمن خمتلف جماالت األنشطة اإلدارية واالقتصادية وللحد من ظاهرة تفشي البطالة لدى فئة 

العمل من حاملي حاملي الشهادات العليا وضعت اجلزائر برانمج عقود ما قبل التشغيل موجه للعاطلني عن 
 .3سنة 35-19بني  الشهادات اجلامعية أو التقنيني الساميني الذي ترتاوح أعمارهم ما

وعلى هذا األساس مت العمل على توسيع برانمج ترقية الشغل من خالل تعميم عقود ما قبل التشغيل ابلنسبة  
 2/7/1996املؤرخ يف  234-96 للمؤسسات العمومية واخلاصة وأتكد هذا التوجه من خالل املرسوم الرائسي

واملتضمن دعم تشغيل الشباب من خالل برانمج التكوين والتشغيل والتوظيف، إضافة إىل املرسوم التنفيذي رقم 
الذي حيدد وظيفة الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب من خالل تقدميه للتسهيالت الضرورية  96-295

 لألهداف املنتظرة من الربانمج فيمكن تلخيص أمهها فيما يلي: لتمويل مشاريع الشباب العاطل أما ابلنسبة 
 :ابلنسبة للشباب البطال

حماولة إدماج خرجيي اجلامعات للتكوين قصري )ثالث سنوات للتقين السامي( أو طويل املدى )أربعة أو  ▪
 ليمية.مخسة سنوات ليسانس أو املهندس ( يف سوق العمل بشكل يتالءم مع مؤهالهتم ومستوايهتم التع

 متكني هذه الفئة من اكتساب اخلربة املهنية الكافية إلدماجهم. ▪

                                       
اسرتاتيجية احلكومة للقضاء على  امللتقى الدويل حول"، التشغيل يف اجلزائر ودورها يف معاجلة البطالة  ةاسرتاتيجي "،درمحون هالل، ترير علي  1

 .11، ص2011نوفمرب  16-15جامعة املسيلة ، يومي  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ،البطالة وحتقيق التنمية املستدامة"
 .6، صمرجع سبق ذكرهعبد هللا غامل، محزة فيشوش،   2
 .285، صذكرهمرجع سبق مدين بن شهرة،   3
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 زايدة إمكانية توفري فرص العمل الدائمة بعد انقضاء املدة القانونية للربانمج. ▪
 ابلنسبة للمؤسسات املستخدمة:

 حتسني معدل التأطري ابلنظر إىل طبيعة اليد العاملة املؤهلة نسبيا. ▪
 خالل جمموعة من االمتيازات مثل ختفيض قيمة الضرائب واألعباء االجتماعية.خفض حجم التكاليف من  ▪

ويتمثل هذا الربانمج يف تشغيل الشباب بشكل مؤقت يف ورشات منفعة عامة  رابعا: برانمج تشغيل الشباب:
منظمة من قبل اجلماعات احمللية واإلدارات والوزارات املكلفة بقطاعات الفالحة والري والغاابت وقطاع البناء 

بوي وذلك بغية من النظام الرت  املقصنيواألشغال العمومية ويف تكوين طاليب العمل ألول مرة دون أي أتهيل خاص 
تسهيل عملية إدماجهم يف احلياة املهنية. إن هذا الربانمج ممول من قبل الدولة إبعاانت وفق عدد املستفيدين ومستوى 
التأجري على حسب األجر الوطين املضمون دون األخذ مبختلف مستوايت أتهيل عدد املستفيدين ومستوى التأجري 

 .1خذ مبختلف مستوايت أتهيل الشبابعلى حسب األجر الوطين املضمون دون األ

مت الشروع يف إنشاء أنشطة ذات منفعة عامة من خالل تقدمي منح مالية يف  خامسا: األنشطة ذات املنفعة العامة:
من اجل توفري مداخيل لفئة البطالني  1994ذالك منذ أكتوبر  هذا اإلطار بدعم ومبوافقة من البنك العاملي و

 .2ل القيام إبشغال وأنشطة لصاحل العامخاصة الشباب منهم مقاب

 1997يهدف هذا اإلجراء املطبق سنة  سادسا: أشغال املنفعة العامة ذات االستخدام املكثف لليد العاملة:
إىل إنشاء مكثف ملناصب الشغل املؤقتة يف املناطق األكثر تضررا من البطالة وذلك من خالل فتح ورشات وأشغال 

 3اخلياكل القاعدية ملختلف البلدايت مثل :مثل جتميل احمليط، صيانة شبكة صرف املياه...كربى مرتبطة بتنمية اهل
. 

 296-96مبقتضى  املرسوم التنفيذي رقم  1996أنشئت يف  سابعا: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:
ا األساسي. وهي عبارة املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وحتديد قانوهن 8/9/1996املؤرخ يف:

                                       
 .274، ص سابق الذكراملرجع   1
ديوان  ،"-حالة اجلزائر-وإشكالية التشغيل ضمن برانمج التعديل اهليكلي لالقتصاد م البطالة "انصر دادي عدون، عبد الرمحان العايب،  2

 .279، ص2010املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 اسرتاتيجية"، امللتقى الدويل حول "-سياسة التشغيل يف اجلزائر-)تعريفها، أسباهبا وأاثرها االقتصادية"البطالة عقايل فضيلة، مداخلة بعنوان:    3

نوفمرب  16و15يومي  جامعة ملسيلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  احلكومة للقضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة"،
 .12،ص 2011
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املعنوية واالستقالل املايل وتسعى لتشغيل كل الصيغ واملبادرات ية ذات طابع خاص تتمتع ابلشخصية عن هيئة وطن
املؤدية إلنعاش قطاع تشغل الشباب، من خالل إنشاء أو توسعة مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع واخلدمات. مقرها 

والية من والايت الوطن، وهي تعترب من اهليئات املرافقة يف إطار االقتصاد  يف اجلزائر العاصمة ولديها فرع يف كل
سنة  40و 19االجتماعي أو التضامين، وهي عبارة عن جهاز موجه للمقاولني الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 

1. 

ة االستقرار االقتصادي إن ارتفاع مستوى البطالة نتيجة تطبيق سياس اثمنا: الصندوق الوطين للتأمني على البطالة:
الذي نتج عنه ضعف مستوى االستثمار وخاصة العمومي وزايدة الطلب على العمل بوصول بطالني جدد والتقليص 
املتزايد للعاملني مضاف إليها البطالة التقنية النامجة عن غلق املؤسسات العمومية، مما أدى ابجلزائر إىل إنشاء 

كمؤسسة عمومية للضمان االجتماعي حتت وصاية  وزارة العمل   1994ة سنة الصندوق الوطين للتامني عن البطال
والتشغيل والضمان االجتماعي، وتعمل على حتقيق اآلاثر النامجة عن تسريح العمال  ألسباب اقتصادية. وهو جهاز 

أن دج، كما جيب 10000000سنة. ويبلغ سقف االستثمار 50-30موجه للبطالني الذين ترتاوح أعمارهم بني 
يكون املستفيد ذو مؤهالت مهنية هلا عالقة مع املشروع وأن يكون بدون عمل أو نشاط وأن يقدم مسامهة شخصية 

 .2ابملستوى احملدد حسب قيمة املشروع

دخل هذا اجلهاز حيز التنفيذ يف السداسي الثاين من  اتسعا: برانمج املساعدات إلنشاء املؤسسات املصغرة:
لفئة الشباب الراغبني يف إلنشاء مؤسسات ذات طابع إنتاجي أو خدمايت من  وهو موجه خصيصا 1997سنة

أجل إجياد مناصب شغل من جهة، والسعي لربوز هؤالء الشباب كأفراد مهنيني يف اجملتمع، يساعد يف حتقيق مشاريع 
للتسريح  تعرضوامعتربة ومنه القضاء على التهميش االجتماعي، كما أن هذا اجلهاز يتحمل جزء من العمال الذين 

جراء عمليات تصفية املؤسسات العمومية االقتصادية، وميول هذا اجلهاز من قبل الصندوق الوطين لدعم تشغيل 
 . 3الشباب

                                       
دراسة ميدانية لعينة من –تقييم األداء الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب يف إنشاء ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة "قوجيل حممد،   1

  .130، ص 2008كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة ،  ،رسالة ماجستري،"-املؤسسات املصغرة واملنشأة يف إطار فرع ورقلة
 .294ه، ص مرجع سبق ذكرمدين بن شهرة،   2
 .289، ص سابق الذكراملرجع   3
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يسري من طرف الوكالة الوطنية للتنمية االجتماعية ودخل هذا الربانمج حيز التنفيذ يف شهر  عاشرا: القرض املصغر:
سنة  60-18ص الذين ليس هلم منصب شغل والذين ترتاوح أعمارهم بني ، وهو موجه لألشخا1999نوفمرب 

ويتمثل أساسا يف منح قرض بنكي للمساعدة يف إنشاء نشاط خيتاره طالب القرض املصغر، ويرتاوح املبلغ الذي 
دج وللحصول على هذه املساعدة يتعني على طالبها لزوما أن يتوفر يف ماله 350000و5000ميكن منحه بني 

يف املائة من مبلغ القرض املطلوب، وتقدم البنوك هذا القرض ملدة متتد من سنة إىل 5ص على ماال يقل عن اخلا
مخس سنوات  وفقا ملبلغ القرض املطلوب، وتتوىل اخلزينة ختفيض سعر الفائدة على هذا القرض حيث ال يدفع 

ماليري 4قرر إنشاء صندوق ضمان لرأس مال يف املائة من الفوائد البنكية، وزايدة على كل ذالك ت2املستفيد سوى 
 .1دينار من أجل طمأنة البنوك وتسهيل منح القروض

واملتعلق بتطوير  03-01أنشئت مبقتضى األمر الرائسي  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات: :حادي عشر
االستثمار لتحل حمل الوكالة الوطنية لدعم ومتابعة االستثمار سابقا، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تعين 

ر خبدمة املستثمرين الوطنيني واألجانب على حد سوى، وتعترب هذه الوكالة  األداة األساسية للتعريف بفرص االستثما
وذالك  االستثماراتالقائمة وترويج  هبا واستقطاب رؤوس األموال واالستثمارات. وهتدف هذه الوكالة إىل تشجيع 

من خالل اخلدمات اليت تقدمها وتقرير املزااي الضريبية املرتبطة ابالستثمار والذي ينعكس اجيابيا يف إحداث مناصب 
 .2شغل

 

 

 

 

 املبحث الثاين: الدراسات السابقة 

 سنستعرض فهذا املبحث بعض الدراسات السابقة من مذكرات وملتقيات اليت هلا عالقة بدراستنا.

                                       
جملة الباحث، العدد الثالث،  ،"اخلوصصة يف اجلزائر على وظيفة تسيري املوارد البشرية يف املؤسسة أثر"دبون عبد القادر، السويسي هواري،   1

 .111، ص 2005اجلزائر، 
 .183، ص املرجع السابق 2
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 املطلب األول: املذكرات 

حالة -دراسة قياسية حتليلية –دراسة سليم عقون حول "قياس املتغريات االقتصادية على معدل البطالة  .1
،وهتدف 2010-2009تسيري، جامعة سطيف، اجلزائر،اجلزائر" مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ال

هذه الدراسة إىل حماولة حتليل واقع ظاهرة البطالة يف االقتصاد اجلزائري ومعرفة أثر أهم اإلصالحات االقتصادية على 
 مستوي التشغيل والبطالة.

 وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها:

صالحات خالل مرحلة تطبيق برانمج اإلصالح أن اجلزائر أخذت على عاتقها بعض اإل ▪
االقتصادي لعالج االختالفات الداخلية واخلارجية، لكن جند على جند على أثر تلك اإلصالحات 
أاثر عديدة مشلت النواحي االقتصادية واالجتماعية خاصة، حيث تفاقمت مشكلة البطالة ما يعين 

اىل 2000والبطالة، حيث معدل البطالة سنة  أن لإلصالحات االقتصادية أثر على مستوى التشغيل
 يف املائة. 28.90

حيث وصلت إىل  2007-2000معدالت البطالة سجلت اخنفاض معترب خالل الفرتة  ▪
وذلك راجع إىل تطبيق االقتصادي اجلزائر برانمج دعم لنمو واإلنعاش  2007يف املائة سنة  13.80

 احملروقات.االقتصادي وبسبب ارتفاع أسعار 

 يلي: من خالل الدراسة القياسية تبني ما أما

 تتأثر البطالة بشكل كبري حبجم السكان اإلمجايل وابلناتج احمللي احلقيقي. •
عدم ظهور متغري معدل التضخم يف النماذج فيمكن إرجاع ذلك إىل أنه ال توجد عالقة واضحة  •

ال تؤثر التغريات يف معدل  بني معدل التضخم ومعدل البطالة يف اجلزائر يف األجل الطويل وابلتايل
 التضخم على معدالت البطالة.

"دور آليات دعم التشغيل ودعم االستثمار يف احلد من ظاهرة حول  براحو حاج مليايندراسة  .2
مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وجتارية وعلوم -دراسة حتليلية قياسية وتنبئية  -البطالة يف اجلزائر"

، وهتدف هذه الدراسة إىل حماولة حتليل 2014-2013احلميد بن ابديس مستغامن، التسيري، جامعة عبد
 واقع ظاهرة البطالة يف االقتصاد اجلزائري ومعرفة أثر دور اآلليات االستثمار يف احلد من البطالة.

 وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: 
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 ماهية مستقبليةخالل مجع البيات املتغريات، ومنها أوصلتنا إىل عدة حقائق منها ما هي اترخيية من  •
 بتطبيق النموذج القياسي.

 مسحت لنا ملعرفة أهم اخلصائص وامليزات اليت يتمتع هبذا النموذج اخلطي املتعدد. •
مسحت لنا بتطبيق مفاهيم قليلة االستعمال يف علم االقتصاد خاصة القياسي مثل االحندار التدرجيي  •

 ة .واختبارات اإلحصائي
مسحت لنا بقياس مدى قدرة تدخل الدولة من أجل إحداث استقرار يف سوق الشغل والتخفيض  •

 من حدث مشكلة البطالة.
 هذه الربامج اليت اعتمدهتا الدولة من أجل احلد من الظاهرة هي جمرد حلول مؤقتة وظرفية . •

حالة  -برانمج التعديل اهليكلي" " البطالة وإشكالية التشغيل يف إطاردراسة  العايب عبد الرمحان حول  -3
، واليت 2004-2003، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وجتارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، -اجلزائر

 ."التعديل اهليكلي" هتدف إىل حماولة تقييم نتائج سياسة اإلصالح االقتصادي

اإلصالح االقتصادي يف استيعاب العمالة الزائدة وإمكانية من الناحية االقتصادية واالجتماعية ودور سياسة 
 استحداث فرص عمل جديدة.

 وقد توصلت الدراسة يف األخري إىل:

أن مرحلة تطبيق برانمج التعديل اهليكلي قد شهدت زايدة يف معدل البطالة يف خمتلف أنواعها  ▪
 خاصة اهليكلية منها.

شغل يف اجلزائر يقوم على أساس تنمية األنشطة الذاتية التأكيد على أن الربهان احلقيقي ملستقبل ال ▪
من خالل إنشاء مؤسسات ومشاريع فردية ومجاعية قادرة على البقاء واالستمرارية وعلى رفع معدل 

 املردودية ملختلف عوامل اإلنتاج الشيء الذي سيخفف من حجم البطالة على املدى الطويل.

 املطلب الثاين: امللتقيات

الدويل  امللتقىأسباب مشكلة البطالة يف اجلزائر و تقييم سياسات عالجها"، دادمية "أمال خ دراسة .1
العلوم االقتصادية وجتارية وعلوم  كلية  احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، ةاسرتاتيجي حول

على مالمح االستثمار يف الدراسة إىل التعرف  ،وهدفت 2011-09-20جامعة ابجي خمتار عنابة، التسيري،
 اجلزائر وواقع املشكلة البطالة يف اجملتمع اجلزائري واحللول الكفيلة بتقليصها.
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للقضاء على البطالة يف إطار  كاسرتاتيجيةوتوصلت إىل انه ابلرغم من كل اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية  
 والقدرات اليت تزخر هبا اجلزائر يف شىت امليادين.إال أنه يظل دون مستوى الطموحات  استقطاب االستثمار،

"أثر االستثمار األجنيب املباشر على سوق العمل يف بعنوان  بوخورس عبد احلميد وبلعيدي عبريدراسة  .2
احلوكمة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، كلية العلوم  ةاسرتاتيجيامللتقى الدويل حول  اجلزائر "،

والسياسات االقتصادية يف اجلزائر، جامعة  االسرتاتيجياتاالقتصادية التجارية وعلوم التسيري ابالشرتاك مع خمرب 
زائر يف توقري التمويل ،وهدفت الدراسة إىل إبراز الدور اهلام الذي يلعبه االستثمار ابجل16/11/2011-15املسيلة،

املطلوب إلقامة املشاريع اإلنتاجية ونقل التكنولوجيا واملسامهة فريفع مستوايت الدخل واملعيشة وخاصة يف خلق 
 فرص العمل.

وتوصلت إىل أن اجلزائر تسعى للحد من ظاهرة البطالة مبحاولة استيعاب أكرب قدر ممكن من اليد العاملة 
والراغبة فيه، وذلك من خالل إصدار جمموعة من القوانني املشجعة على االستثمار   النشطة القادرة على العمل

 الوطين واألجنيب ولكن رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة وتبقى مع ذلك نسبة البطالة مرتفعة يف اجلزائر.
 
 

 

 
 
 
 
 

 خالصة
من خالل دراسة حتليل واقع البطالة يف االقتصاد اجلزائر جند أن معدالت البطالة عرفت تزايد كبريا يف الفرتة 

(، وذلك بسبب إتباع اجلزائر برامج اإلصالح االقتصادي اليت كان هلا أثر كبري يف 2019-2010املمتدة ما بني )
  رفع معدالت البطالة وهذا ما مت مالحظته يف اجلزء األول.
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أرادت احلكومة اجلزائرية عالج مشكلة البطالة من خالل جمموعة من السياسات متثلت يف أجهزة دعم 
التشغيل وأجهزة دعم االستثمار سواء كانت مسرية من طرف الوزارة املكلفة ابلعمل أو مسرية من قبل وزارة أو من 

يث الحظنا أن تلك األجهزة حققت نتائج اجيابية طرف رائسة احلكومة مباشرة، وهذا ما مت تناوله يف اجلزء الثاين، ح
فيما خيص توفري مناصب، الشغل وختفيف من حدة البطالة ولكن معظم هذه املناصب كانت يف القطاعات الغري 

 املنتجة كما أهنا تعتمد على النفقات العامة واليت مصدرها يتمثل يف عائدات احملروقات.



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الثالث
دراسة قياسية ألثر 

للحد من االستثمار 
الجزائر البطالة في  
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 االستثمار للحد من البطالة يف اجلزائرالفصل الثالث: دراسة قياسية ألثر 

 متهيد

إن معرفة تغري معدل البطالة يف املستقبل ال أييت إال ابستخدام األدوات الرايضية واإلحصائية اخلاصة بتقدير 
القياسية، ومن خالل هذا الفصل سيتم تطبيق أحد هذه النماذج القياسية واألدوات اإلحصائية النماذج االقتصادية 

 من أجل التعرف على املتغريات اليت تؤثر على معدالت البطالة ابجلزائر.

فقد قسمنا هذا الفصل إىل قسمني، حيث القسم األول قمنا ابستعمال اإلحصاء الوصفي من أجل دراسة 
تغريات بياانت آليات دعم االستثمار يف للحد من البطالة يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة، وتغريات آليات دعم 

جتماعية ووزارة التضامن الوطين واألسرة وقضااي التشغيل واليت ممثلة إبحدى عشرة جهاز اتبع لوزارة العمل واحلماية اال
املرأة، ويف القسم الثاين قمنا ابستعمال أساليب االقتصاد القياسي من أجل حتديد أحسن منوذج قياسي فقد مت 
اختياران للنموذج املتعدد من أجل إسقاط الفصل النظري لالقتصاد القياسي على ظاهرة البطالة ابجلزائر، و يف األخري 

 لنا دراسة واختبار النموذج ملعرفة ما إذا كان صاحلا الستعماله من أجل التنبؤ. حاو 
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 املبحث األول: الطريقة واألدوات املستعملة 

سنتطرق يف هذا املبحث إىل الطريقة املستخدمة يف مجع بياانت الدراسة واختبار جمتمع العينة ومصادر مجع 
 ساليب اإلحصائية املستخدمة يف ذلك. املعلومات وأدوات الدراسة، واأل

 املطلب األول: الطريقة املستعملة يف الدراسة

من أجل حتقيق األهداف املرجوة من الدراسة البد من اإلحاطة جبميع اجلوانب املتعلقة بكل من جمي متتع 
اإلحصائية والقياسية املستخدمة الدراسة وعينة الدراسة، وكذلك طبيعة متغرياهتا، ابإلضافة إىل األدوات والربامج 

 حلساب النتائج.

 منهجية الدراسة: -أوال

ختترب هذه الدراسة دور وأثر تغريات االستثمار على معدالت البطالة ابعتبار أن الدول النامية تعتمد بشكل 
لتأثري على حجم كبري على احملروقات يف متويل نفقاهتا العامة، وبذلك فأن تغري يف أسعارها ِيؤدي ال حمالة إىل ا

اإلنفاق العام، الذي يؤثر  بدوره على االستثمار والتشغيل واالستهالك. ومن جهة األخرى ميكن للحكومات 
االستعانة ابآلليات االستثمار لتعويض اخنفاض إيراداهتا، وذلك بدراسة سوق العمل العاملية  ومعدالت البطالة 

 (.2019-2010سة )مبختلف أنواعها يف اجلزائر خالل الفرتة الدرا

الختبار العالقة بني املتغري املستقل والتابع استعملنا منوذج االحندار البسيط الذي يتالءم مع عينة الدراسة 
واملعطيات املتوفرة، ابالعتماد على معامل االرتباط بني املتغريين، معامل التحديد، اختبار ستيودنت واختبار فيشر 

 .Eviews 09الستعانة ابلربانمج اإلحصائي لقياس نوع وجودة هذه العالقة، اب

: انطالقا من هدف الدراسة املتمثل يف أتثري االستثمار على معدل البطالة، مت اختيار اختيار عينة الدراسة -اثنيا
حالة اجلزائر ابعتبارها من بني الدول النامية، وهي تعتمد بشكل كبري على املؤشرات الكلية يف حتديد سياساهتا 

 دية، وبذلك فهي تتأثر كثريا مبستوى االستثمارات.االقتصا

حيث مت احلصول على اإلحصائيات والبياانت املتعلقة ابلدراسة )نسبة البطالة، قيمة االستثمارات( من 
 مصادرها األولية متمثلة يف التقارير السنوية لبنك اجلزائر وتقارير الديوان الوطين لإلحصائيات.
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[، وذلك كوهنا فرتة عرفت مستوايت منو و إرادة سياسية يف جلب 2019-2010مت اختيار فرتة الدراسة ]
وتطوير مستوى االستثمار من جهة و حماولة تقليل معدالت البطالة، وهي الفرتة اليت تعطي احلد األدىن من 

 املشاهدات اليت تطلبها مثل هذه الدراسات القياسية.

واملتغري  INVنا على دراسة العالقة بني املتغري املستقل االستثمار نعتمد يف دراستتقدمي متغريات الدراسة:  -اثلثا
 .CHOالتابع نسبة البطالة 

 CHOاملتغري التابع: البطالة  -1

اختلف الباحثني يف حتديد معادلة متفق عليها لتحديد معدل البطالة، وسبب ذلك يرجع إىل حجم 
استبعادها، ويف هذه الدراسة يتم اختبار الطرق الثالثة اليت االستثمارات، فيما إذا كانت تعتمد يف حسابه أم يتم 

 ميكن هبا حساب معدل البطالة،

 صيغة حساب معدالت البطالة:

 معدل البطالة = عدد العاطلني / القوى العاملة

 (2019-2010(:تطور معدالت البطالة يف اجلزائر )1اجلدول رقم )

 الوحدة: %

( كانت اثبتة، وأما يف سنة 2012-2010من خالل اجلدول يتضح أن نسبة البطالة يف فرتة ممتدة بني )
 ( فكانت يف تزايد مستمر.  2019-2014ابملئة، وأما يف الفرتة من )9.80قد اخنفضت إىل 2013

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 

البطالة 
% 

10 10 11 9.80 10.60 11 11.20 11.70 11.70 11.40 
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 لتسهيل فهم املعطيات الواردة يف اجلدول السابق منثلها من خالل الشكل التايل:

 

 ( ابلنسبة املئوية.2019-2010تطور معدالت البطالة يف اجلزائر ) منحىن ميثل (:1رقم ) الشكل

 
 .Eviews9من إعداد الطلبة ابالعتماد على خمرجات املصدر:

كان   [2011-2010]( نالحظ معدل البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة1من خالل التمثيل البياين رقم )
 2011ابملائة، وبعد هذه الفرتة إىل غاية سنة  10ضعيف حيث كان متوسط معدل البطالة هلذه الفرتة يقدر ب 

و  2012بدأ يف تذبذب هذه الفرتة وذلك راجع إىل أن فرص التشغيل ضئيلة ، ولكن خالل الفرتة املمتدة بني 
ابملائة، رمبا يرجع 9.7قدر ب  2013نة اخنفض معدل البطالة بشكل سريع حيث بلغ أدىن مستوى له س 2013

وهذا انتج عن اجلهود اليت تبذهلا الدولة يف توفري مناصب الشغل للعاطلني يف مجيع القطاعات لكل فرد قادر ذلك 
فكان التزايد مستمر وراجع ذلك ملشاركة أفراد اجملتمع يف العمل،  2019و 2013بني  ، أما الفرتة ماعلى العمل

املشاركة لدى الذكور عن نظريه لإلانث يف اجلزائر وقد يعزي ذلك إىل أسباب عديدة منها ثقافية  ارتفاع معدلسواء 
نالحظ زايدة نسبة اإلانث  إىل القوى العاملة وهذا يعكس  وعقائدية، وغياب النشاطات املعنية بتمكني املرأة؛

 ئة .ابملا11.6دخول املرأة إىل سوق العمل حبيث بلغ معد البطالة يف اجلزائر
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 INVاالستثمار املتغري املستقل:  -2

، ويف اجلدول التايل 2019إىل  2010عرفت قيمة االستثمارات تطورات ملحوظة خالل الفرتة املمتدة من 
 سنحاول إبراز ذلك. 

 (.2019-2010(:تطور قيمة االستثمارات يف اجلزائر )2اجلدول رقم )

 الوحدة: مليار دينار جزائري
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 
 9726.3 9543.9 8925.4 8893.5 8486.9 7848.4 7223.6 6243.3 5551.4 4968.1 االستثمار

 

( يف زايدة مستمر 2019-2010االستثمار يف الفرتة ممتدة بني) نسبة تطوريتضح من خالل اجلدول أن 
 وهذا راجع للسياسات اليت انتهجتها الدولة لتطوير قيمة االستثمارات، ودعمها ملختلف املؤسسة وتشجيعها.

 لتسهيل فهم املعطيات الواردة يف اجلدول السابق منثلها من خالل الشكل التايل:
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 ( ابملليار دينار جزائري.2019-2010قيمة االستثمارات يف اجلزائر )تطور  (:2الشكل رقم )

 
 .Eviews9إعداد الطلبة ابالعتماد على خمرجات  نم املصدر:

( املوضح لتطورات قمة وحجم االستثمارات يف اجلزائر، نالحظ ارتفاع 2من خالل التمثيل البياين رقم )
مليار من حجم  5تقدر ب 2010مستمر للقيمة االستثمار خالل فرتة الدراسة، حيث كانت نسبة االستثمار يف

دولة بدعم املؤسسات املصغرة وذلك لقيام ال 2013االستثمار الكلي اليت عرفت تزايد بطيء  إىل غاية سنة 
 2017(تذبذب يف قيمة وحجم االستثمار إىل غاية سنة 2017-2013واملؤسسات الناشئة، فيما شهدت الفرتة)

( فقد بلغ تطور قيمة االستثمار 2019-2017شهدت استقرار نسيب للحجم االستثمار، أما يف الفرتة األخرية من )
جمموعة من اإلصالحات والتعديالت من اجل حتسني وتشجيع االستثمار يف الدولة  ابختاذفيها الذروة والذي كان 

 اجلزائر.

ميكن إعطاء الشكل التايل الذي يوضح تغري االستثمارات ومعدالت البطالة  2و  1من خالل اجلدولني رقم 
 خالل فرتة الدراسة.
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 (.2016-1987)(:العالقة بني نسبة البطالة واالستثمار يف اجلزائر 2و1الشكل رقم)

 
 .Eviews9إعداد الطلبة ابالعتماد على خمرجات  نم املصدر:
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بثالث طرق  احملسوب (Cho)( املوضح لتطورات معدالت البطالة 2و1من خالل التمثيل البياين رقم )
بشكل كبري مقارنة مبستوى املعدالت يف  مرتفعةChoالبياين خمتلفة، حيث نالحظ أن مستوى املعدالت يف املنحىن 

وجود  Choالذين يعتربان يف مستوايت متقاربة نوعا ما، حيث يوضح املنحىن البياين   .invوChoالبيانيني املنحنيني 
تذبذب مستمر ملعدالت البطالة اما قيمة االستثمارات يف تزايد مستمر خالل فرتة الدراسة، وايزاء التحدايت 

الدولة مبحاولة استحداث الوظائف وتشغيل طاليب العمل. ولكن اجلهود ما تزال غري كافية، وتتطلب املطروحة قامت 
ابتكار حلول جديدة كتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية موجهة إىل الشباب والشاابت لتوعيتهم أبمهية العمل وقيمته. 

معدل مشاركتها يف سوق العمل وتنويع جمالت  وقد اقرتح الدفع الرتكيز يف تدريب املهين على تدريب املرأة لزايدة
عملها، وتوجيه اإلنفاق العام إىل املناطق النائية واألقل منوا بغية حتقيق العدالة يف توزيع املوارد من جهة، واستفادة 
مجيع املواطنني من مثار التنمية، من جهة أخرى وضع حزمة من السياسات لتنشيط اقتصادايت الدولة وغريها من 

 لول. احل

 املطلب الثاين: األدوات املستخدمة يف الدراسة

تتمثل اإلجراءات املتبعة يف حتديد النموذج املستخدم يف الدراسة ومدى أمهية تطبيقه يف عينة الدراسة   
 واملتمثلة يف أتثري االستثمار على البطالة.

 حتديد النموذج املستخدم يف الدراسة:  -أوال

الدراسة يف منوذج اخلطي البسيط من أجل دراسة أتثري االستثمار على معدالت  يتمثل النموذج املستخدم يف
 البطالة.

وهو عبارة عن أسلوب إحصائي يقوم بصياغة أثر عدة ظواهر مؤثرة على ظاهرة معينة على شكل دالة رايضية 
 بفرض توقع قيم غري معروفة هلا. 

، واملتغري CHOاملتغري التابع واملتمثل يف معدل البطالة مت اختيار هذا النموذج إلبراز التأثري والعالقة بني  
 اخلطي البسيط على الشكل التايل:  حيث تكون معادلة االحندار من جهة أخرى،   INVاالستثماراملستقل 

𝑪𝑯𝑶𝒊 = 𝜶 + 𝜷 𝑰𝑵𝑽𝒊 + 𝜺   
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 حيث أن:

CHO .املتغري التابع وهو معدل البطالة : 

INV  االستثمار.: املتغري املستقل وهو 

α: االحندار وهو اجلزء الثابت يف املعادلة. لمعام 

β:.معامل االحندار الذي يقيس متوسط التغري يف املتغري التابع نتيجة تغري وحدة واحدة يف املتغري املستقل 

 𝜺 :.)املتغري العشوائي )األخطاء 

 اختبارات النموذج: -اثنيا
استعماله لقياس درجة االرتباط أو معرفة قوة العالقة بني املتغري التابع واملتغري ويتم معامل االرتباط )بريسون(:  -1

 املستقل، أي يف حالة تغري املتغري املستقل يف اجتاه معني كيف تكون استجابة املتغري التابع لذلك وكيف تكون قوته.

بني املتغريين طردية أو  ، أما إشارة املعامل فهي تدل على العالقة1و + 1- ويكون املعامل حمصور بني
 وميكن تفسري االرتباط كالتايل: عكسية،

 (: يوضح حدود وقوة معامل االرتباط3اجلدول رقم )

 االرتباط طردي االرتباط عكسي
 نوعه قيمة معامل االرتباط نوعه قيمة معامل االرتباط

 اتم 1+ اتم 1-
 قوي +1+ إىل 0.5من  قوي  -1إىل  -0.5من 

 متوسط +0.5 متوسط -0.5
 ضعيف +0.5إىل  0من  ضعيف -0.5إىل  0من 

 منعدم 0 منعدم 0
الدار اجلامعية، احلديث يف االقتصاد القياسي بني النظرية والتطبيق، عبد القادر حممد عبد القادر عطية، املصدر: 

 .66، ص2005، مصر، 2ط
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املتغري التابع نتيجة التغري يف التغري املستقل بوحدة يقيس هذا املعامل نسبة التغري احلاصل يف  معامل التحديد: -2
 واحدة، ويعطى ابلعالقة التالية:

𝑹𝟐 =  
�̂� ∑ 𝑰𝑵𝑽𝒊  𝑰𝑵𝑽𝒇𝒊

∑ 𝑰𝑵𝑽𝒇𝒊
𝟐

 

 

% 5يستعمل للكشف عن معنوية العالقة حيث تقارن احتمالية كل معامل مبستوى داللة  اختبار ستيودنت: -3
 عدد املتغريات. mشاهدات أو السنوات و متثل عدد املn "، حيث n-mوبدرجة حرية "

 اختبار ستيودنت ابلعالقة التالية: وحيسب 

𝒕𝜷 =  
𝜷

𝜹𝜷
                                  𝒕𝜶 =  

𝜶

𝜹𝜶
  

 حيث:
tمتغري االختبار ستيودنت :   

𝛿.االحنراف املعياري : 
n       .عدد املشاهدات : 

       

ويستعمل الختبار املعنوية الكلية للنموذج، وهذا من خالل املقارنة بني االحتمالية عند اختبار اختبار فيشر:  -4
 .p=5%فيشر ومستوى الداللة 

 ( لتقيم جودة معادلة االحندار املقرتحة واختبار موضوعية معامل التحديد.Fكما يتم استخدام اختبار فيشر )
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 حيث أن:   

 

𝐟𝐫é𝐞𝐥 =  
𝐑𝟐 (𝐧 − 𝐦 − 𝟏)

(𝟏 − 𝐑𝟐)𝐦
 

m :.عدد املتغريات املستقلة 

n :.)عدد املشاهدات )عدد عناصر العينة املدروسة 
2 R  :.معامل التحديد 

 ( اجلدولية من جدول التوزيع لفيشر حنسب القيم التالية:tabF(والستخراج 

V1=m 1: درجة احلرية للسنة. 

V2=n-m-1.درجة احلرية لباقي السنوات : 

 

 الثاين: عرض النتائج ومناقشتهااملبحث 

وذلك إلبراز ، سنحاول يف هذا املبحث عرض النتائج وحتليلها ابستخدام منوذج االحندار اخلطي البسيط
 بني املتغري املستقل واملتغري التابع. العالقة

 املطلب األول: عرض النتائج

ن سنة إىل أخرى من أجل التجانس بني سيتم اختبار العالقة بني املتغريين من خالل استعمال معدل التغري م
-2010قيم املتغريين، وذلك من خالل اختبار عالقة تغري معدل البطالة بتغري قيمة االستثمار، خالل الفرتة 

 ابعتبار أن معطيات الفرتة متيزت بعدم االستقرار. 2019
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 تقدير معلمات منوذج االحندار اخلطي البسيط:-1

 وذج االحندار بني االستثمار و معدل البطالة.(: املوضح لنم4اجلدول رقم )

 
 .Eviews9من إعداد الطلبة ابستخدام  املصدر:

 ( ميكننا كتابة منوذج االحندار اخلطي البسيط للمتغريين كما يلي:4-2من خالل اجلدول )

∆𝑪𝑯𝑶𝒊 = 𝟖. 𝟐𝟏𝟎𝟔𝟒 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟑𝟒∆𝐈𝐍𝐕 + 𝛆 

من العالقة السابقة نستنتج أن االستثمار يؤثر إجيااب على معدالت البطالة فهي عالقة طردية وهو ما تربزه    
يرتتب عنها زايدة يف معدل تغري معدل  %1، كما نستنتج أن كل زايدة يف االستثمار بـβاإلشارة املوجبة للمعامل 

 0.00034البطالة بنسبة 

مة موجبة وهذا يستدل أن إذا كان متوسط معدل التغري يف االستثمار له قي αكما نالحظ أن اجلزء الثابت
 .8.21064منعدم فإن معدل التغري يف معدالت البطالة يكون عند النسبة 
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 التشخيص اإلحصائي للنموذج:  -2

يف الدراسات اإلحصائية ال يكفي تقدير منوذج إحصائي والتحليل من خالله بل جيب تشخيص القوة  
له من خالل جمموعة من االختبارات أو املعايري واليت سوف تساعدان لتشخيص النماذج القياسية يف  اإلحصائية

 هذه الدراسة.

 اختبار املعنوية اإلحصائية للمعامل املقدرة:  -أ

 للنموذج املقدر وفق الفرضيتني التاليتني: βو αسنخترب الداللة اإلحصائية لكل من 

 :αمن أجل اختبار معنوية  ✓
0H  := 0 α    .االستثمار ليس له أثر معنوي على معدالت البطالة 

1H :0 ≠ α    .االستثمار له أثر معنوي على معدالت البطالة 

 : βمن أجل اختبار معنوية  ✓
0H  := 0 β    .االستثمار ليس له أثر معنوي على معدالت البطالة 

1H :0 ≠ β    .االستثمار له أثر معنوي على معدالت البطالة 

 وهلا %5نالحظ أن القيم االحتمالية لالختبار أقل من مستوى الداللة  (4رقم )من خالل اجلدول السابق  
 أن االستثمار له أتثري معنوي على معدالت البطالة. أي 1Hداللة إحصائية يف الواقع، وعليه نقبل 

 :اختبار جودة التوفيق -ب

من التغريات  %64.99فإن املعادلة السابقة تفسر  0.6499يساوي  2Rمن خالل قيمة معامل التحديد  
اإلمجالية ملعدالت البطالة  وهذه النسبة ميكن االعتماد عليها لتفسري العالقة املدروسة، أما النسبة املتبقية فتمثل 

 متغريات أخرى خارج النموذج ابإلضافة إىل األخطاء العشوائية.
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 وفق الفرضيتني: يف هذا اجلانب خنترب الداللة اإلحصائية للمعادلةاختبار املعنوية الكلية:  -ج
 :αمن أجل اختبار معنوية  ✓

0H  := 0 α   .النموذج غري مناسب 
1H :0 ≠ α   .النموذج مناسب 
 :βمن أجل اختبار معنوية  ✓

0H  := 0 β    .النموذج غري مناسب 
1H :0 ≠ β    .النموذج مناسب 

ومنه فإنه تقبل  ،Probe(F- statisic=0.004852<0.05 )من خالل القيمة االحتمالية الختبار فيشر )  
 .%5معنوية  عند مستوى  2R اليت تفسر وجود داللة إحصائية للمعادلة املقدرة وللقيمة 1Hالفرضية  

 معامل االرتباط: -د

 𝐶𝐻𝑂∆( : املوضح ملعامل االرتباط5اجلدول رقم )
  

∆𝐼𝑁𝑉 ∆𝐶𝐻𝑂  
0.806172 1.000000 ∆𝐶𝐻𝑂 
1.000000 0.806172 ∆𝐼𝑁𝑉 

 .Eviews9من إعداد الطلبة ابستخدام  املصدر:

وهو ما يفسر أنه هناك ارتباط طردي  0.80" يساوي  rمن خالل اجلدول يتبني لنا أن معامل االرتباط "  
 قوي بني معدل البطالة و االستثمار.
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 املطلب الثاين: مناقشة النتائج 

عرضنا للنتائج وحتليلها بواسطة النماذج اإلحصائية اليت مت االعتماد عليها لدراسة العالقة بني االستثمار بعد 
 معدالت البطالة مت استخالص ما يلي:

 %64.99تتأثر مستوايت البطالة بتغري مستوايت االستثمار، وهذا ما تفسره قيمة اختبار التوفيق اليت تساوي  ✓
ني املتغريين، و كذلك ما مت التوصل إليه يف النتائج حيث أظهرت أن درجة االرتباط وهي نسبة تفسر العالقة ب

 وهذا يدل على وجود عالقة طردية بني االستثمار ومعدالت البطالة . 0.80تساوي 
نقبل فرضية العدم واليت تنص على جتانس   %5احلسابية عند مستوى معنوية whiteبعد حتديد احصائية  ✓

 التباين.
 .10شاهدات بلغت عدد امل ✓
 (.0.000340، أما املتغري الثاين االستثمار 8.210647معامل التقدير لكال املتغريين ) البطالة  ✓
 فإذن هلا أتثري وداللة إحصائية. 1للبطالة واالحتمالية تقل عن 0.696638اخلطأ املعياري  ✓
 يصلح للتحليل. فإن النموذج بكامله 0.004852مبا أن املعنوية أتول إىل الصفر حبيث بلغت  ✓
التمسنا الرتكيز املنصب فقط على أتثري اسرتاتيجية الدولة يف القضاء على البطالة من خالل اليات الدعم  ✓

  %53.01على املعدل الطبيعي للبطالة وابقي املتغريات األخرى اليت كانت متثل  وكذا االستثمار من دون الرتكيز
 من تباين معدل البطالة.

حندار التدرجيي واختبارات االحصائية اليت مسحت لنا بقياس مدى قدرة تدخل الدولة من خالل استعمال اال ✓
 من أجل احداث استقرار يف سوق الشغل والتخفيف من مشكلة البطالة. 
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 خالصة 
من جانب النظرية االقتصادية نرى أن العالقة بني تطور معدالت البطالة وآليات دعم االستثمار هي عكسية 

إذا زادت آليات الدعم اخنفض معدل البطالة والعكس صحيح، وعليه قد حاولنا من خالل هذا الفصل ، حبيث 
دراسة آليات دعم االستثمار  والتشغيل إحصائيا مت تقديرا منوذج االحندار املتعدد من خالل حتديد متغريات ومجع 

رق إجياد النموذج االحندار اخلطي ( وقد اخرتان من بني ط2019-2010بياانت كل متغري خالل فرتة الدراسة )
املتعددة طريقة االحندار التدرجيي، واليت أظهرت وجود عالقة بني املتغري التابع )معدل البطالة( واملتغري املستقل 

 مث مت اختبار صالحية هذا النموذج قياسيا وتنبئا، فوجدان أنه من املمكن التنبؤ بيه. االستثمار،
املقرتح اتضح لنا أن معدل البطالة يتأثر بشكل كبري آبليات الدعم سواء كانت من ومن خالل هذا النموذج 

أجل التشغيل أو االستثمار، وكان على الدولة اجلزائرية إتباع الفكر الكنزي يف القضاء على املشكلة البطالة، فقد 
التضحية ابالستقرار النقدي  افرتض كينز تدخل الدولة من أجل زايدة حجم االستثمار لزايدة حجم العمالة، وكذلك

وموازنة الدولة يف مبادئ األمر، إلعطاء عمل للعاطلني دون التمييز بني طبيعة العمل إذا كان منتجا أم ال، ليزيد من 
حجم االستهالك الذي يضمن تصريف ما تنتجه املؤسسات، إذ يقول كينز: إن من األفضل أن يدفع للعمال لقاء 

دمها من أن يبقوا بدون عمل. ألن الدخل الذي سوف يتم توزيعه على العاطلني يرفع حفرهم خنادق يف األرض، ور 
 من مستوى استهالكهم، وحيفز املستثمرين على توسيع مشاريعهم وطلب يد عاملة إضافية.
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أبي حال من األحوال فهم الظواهر االقتصادية أو غريها، إال بعد اخلوض يف أصوهلا وجذورها  ال ميكن
والرجوع هبا إىل إطارها الطبيعي وسياقها العام ودراسة تطوراهتا عرب الزمن، ابالستعانة أبدوات منهجية علمية مع 

انطالقا من هذا املنظور جاءت دراستنا  ضرورة األخذ بعني االعتبار خمتلف األفكار واملدارس املسامهة يف ذلك،
ملوضوع دور آليات دعم االستثمار يف احلد من ظاهرة البطالة ابعتبارها إحدى الطرق اهلامة اليت أصبحت الكثري 

 من الدول تلجأ إليها قصد استعادة التوازن يف سوق العمل للحد من اآلاثر النامجة عنها.

األموال اليت شهد تطورا كبريا نظرا للدور املهم واحليوي الذي يلعبه كم أن االستثمار يعترب أحد أهم رؤوس 
فريفع من القدرات اإلنتاجية االقتصادية الوطنية وزايدة معدالت التشغيل، ابإلضافة إىل إدخال التقنية املتقدمة هذا 

لك املزااي اليت يتمتع من جهة، ومن جهة أخرى ظهور احلاجة إىل االستثمار من طرف الدول النامية لالستفادة من ت
 هبا.

حاولت السلطات اجلزائرية توفري مناخ استثماري مالئم من خالل اإلصالحات والربامج املنتهجة اليت هتدف 
خاصة يف قطاع  إىل ترقية وتشجيع االستثمار خارج قطاع احملروقات، وتعترب اجلزائر جماال خصبا جلذ االستثمارات،

واليت بدورها توفر مناصب عمل جد معتربة للقضاء على  أيضا يف قطاع اخلدمات،الصناعات الصغرية واملتوسطة، و 
البطالة يف إطار استقطاب االستثمار، إال أنه يظل دون مستوى الطموحات والقدرات اليت تزخر هبا اجلزائر يف شىت 

 امليادين.
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 نتائج الدراسة:

 من خالل دراستنا توصلنا إىل استخالص النتائج التالية:      

أوصلتنا إىل عدة حقائق منها ماهية اترخيية من خالل مجع بياانت املتغريات، ومنها ما هي مستقبلية بتطبيق  ✓
 النموذج القياسي.

 2015بقيت مرتفعة سنة رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية حملاولة معاجلة ظاهرة البطالة إال أهنا  ✓
 يف املائة. 11.2بنسبة 

 مسحت لنا مبعرفة أهم اخلصائص وامليزات اليت يتمتع هبا النموذج القياسي. ✓
مسحت لنا بقياس مدى قدرة تدخل الدولة من أجل إحداث استقرار يف سوق الشغل والتخفيف من حدث  ✓

 مشكلة البطالة.
 ن أجل احلد من الظاهرة هي جمرد حلول مؤقتة وظرفية.هذه الربامج واآلليات اليت اعتمدهتا الدولة م ✓

 التوصيات     

 وبناءا على النتائج املتوصل إليها نقرتح جمموعة من التوصيات: 

العمل التنويع يف آليات دعم االستثمار من أجل الوصول إىل رغبات الفئة العاطلة عن العمل ومن أجل  ➢
 حتقيق التوظيف األمثل للمورد البشري.

عمليات دعم وترقية مناخ االستثمار حىت تزيد االستثمارات من طاقتها اإلنتاجية من أجل الزايدة من  توسيع ➢
 طاقتها البشرية.

 رفع القيود على االستثمار من أجل التوظيف للفئة العاطلة. ➢
 توسيع مهام اهليئة املكلفة ابالستثمار لتوفري كل املعلومات إىل املستثمر وتسهيل الوصول إليه. ➢
قضاء على البريوقراطية وتوفري الشفافية يف املعلومات وتطوير األسواق املالية وعصرنه عمل البنوك مبا يتالءم ال ➢

 ومتطلبات املستثمرين.
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 قائمة المصادر والمراجع

 املراجع والكتب العربية:-1

 .1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "االقتصاد الكلي"عمر صخري،  -

، عمان، 1، دار وائل للطباعة والنشر، ط"االستثمار العيين واملايل أساسيات" انظم حممد نوري الشمري، -
 .1999األردن، 

، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان ، األردن، "تقييم القرارات االستثمارية"طالل كداوي،  -
2008. 

، 2لتوريدات، ط، الشركة العربية املتحدة للتسويق و ا"أسس االستثمار"مروان مشوط وكنجو عبود كنجو،  -
 .2010مصر، 
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بدون ذكر ، "النظرية االقتصادية الكلية"عبد القادر حممد عبد القادر عطية، رمضان حممد امحد مقلد،  -
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رسالة  ،2006"-1990التحليل النظري والكمي لظاهرة البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة"شوق فوزي،  -
-2008أم البواقي، اجلزائر،  جامعة العريب بن مهيدي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية علوم التسيري،  املاجستري،

2009. 

البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل اهليكلي "انصر دادي عدون، عبد الرمحان العايب،  -
 .2010اجلزائر،  ديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية، ،"لالقتصاد
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 .2004-2003جامعة اجلزائر،  حتليل اقتصادي،ختصص مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، 
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 .2008كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة ،

 ملتقيات -3

 حول األول الوطين امللتقى االستثماري، و املناخ و املتوسطة الصغرية املؤسسات %،يد قديجملا عبد -

 .2002أفريل  08/09األغواط،  عمار ثليجي،  جامعة ،"يف التنمية ودورها واملتوسطة الصغرية املؤسسات

، "دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف دعم املناخ االستثمار" ،ن نويعبد اجمليد تيماوي و مصطفى ب -
العربية، جامعة األغواط،  الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات أتهيل امللتقى الدويل حول متطلبات

 .2006أفريل  17/18اجلزائر،
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 املوقع واجملالت:

اخلوصصة يف اجلزائر على وظيفة تسيري املوارد البشرية يف  أثر"، دبون عبد القادر، السويسي هواري -
 .2005جملة الباحث، العدد الثالث، اجلزائر،  ،"املؤسسة

يل.موقع البنك الدو  -



 

 

 الفهرس



 

 

 الفهرس

  امللخص

  وتقدير شكر

  الجداول قائمة

  األشكال قائمة

 أ :عامة مقدمة

 13 االستثمار حول أساسيات: األول الفصل

 13 :متهيد

 14 االستثمار ماهية:األول املطلب

 19 االستثمار وأهداف أنواع :الثالث لباملط

 24 االستثماري املناخ : الثاين املبحث

 25 االستثماري املناخ مفهوم :األول املطلب

 27 :االستثماري للمناخ األساسية املبادئ :الثاين املطلب

 28 عناصره و اجليد االستثمار ملناخ العام اإلطار :الثالث املطلب

 31 .لالستثمار األساسية املقومات :الثالث املبحث

 31 ومكوانته االستثمار أدوات :األول املطلب

 38 االستثمار جماالت :الثاين املطلب

 40 االستثمار مقومات :الثالث املطلب

 41 :خالصة

 40 اجلزائر يف البطالة واقع: الثاين الفصل

 40 متهيد

 41 اجلزائر يف البطالة واقع : األول املبحث

 41 وأنواعها البطالة مفهوم : األول املطلب

file:///G:/المذكرةج.docx%23_Toc82004072


 

 

 46 اجلزائر يف البطالة وخصائص أسباب :الثاين املطلب

 48 اجلزائر يف البطالة ملواجهة املعتمدة اآلليات :الرابع املطلب

 52 السابقة الدراسات :الثاين املبحث

 53 املذكرات :األول املطلب

 54 امللتقيات :الثاين املطلب

 55 خالصة

 58 اجلزائر يف البطالة من للحد االستثمار ألثر قياسية دراسة: الثالث الفصل

 58 متهيد

 59 املستعملة واألدوات الطريقة :األول املبحث

 59 الدراسة يف املستعملة الطريقة :األول املطلب

 66 الدراسة يف املستخدمة األدوات :الثاين املطلب

 69 ومناقشتها النتائج عرض :الثاين املبحث

 69 النتائج عرض :األول املطلب

 73 النتائج مناقشة :الثاين املطلب

 74 خالصة

 75 عامة خامتة

 77 والمراجع المصادر قائمة

 

 

 

 

 


