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 ....الصالة والسالم على أشرف املرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

يشرفني نيابة عن أعضاء فرقة بحث "الحريات االقتصادية في إطار التنمية املستدامة" وأصالة عن نفس ي أن نقدم فعاليات  

 2020أكتوبر    27بتاريخ   عد،والذي تم انعقاده عن ب  "،في الجزائر  التنميةتطلبات  : "االستثمار ومامللتقى الوطني املتعلق ب

الجزائر امللتقى  1بجامعة  كتاب  شكل  في  اإلجرائية،  باملسطرة  عليه  يطلق  ما  املداخالتي  ،أو  كل  تقديمها    ضم  تم  التي 

 . ومناقشتها إثر فعاليات امللتقى

محور و  يمس  علمي  نشاط  تقديم  على  وإصرارنا  رغبتنا     امهم  اأمام 
 
ت التي  البحث  فرقة  محاور  بدراسمن  الحريات  عنى  ة 

االقتصادية املضمونة دستوريا، وفي نفس الوقت احترام البروتوكول الصحي بسبب استحالة عقده حضوريا، فإن الوسيلة  

 .ZOOMعقد هذا امللتقى افتراضيا بتطبيق أمامنا هي الوحيدة كانت  

)الفالحي، السياحي،    االستثمار بأنواعهوقد شارك في امللتقى مجموعة من أساتذة القانون واالقتصاد املختصين في مجال  

)الجزائر، تيزي وزو، قاملة، سكيكدة، املسيلة، بسكرة، املدية،    العمراني، الطاقات املتجددة...( من مختلف جامعات الوطن

ن جميعا ألن حسن اختيارهم ملواضيع الساعة  و برج بوعريريج، تيارت، مستغانم، سطيف، عنابة، قسنطينة(، وهم مشكور 

قشتهم لها وتقديم اقتراحات لتحسين االستثمار في الجزائر، كان من أهم أسباب نجاح امللتقى، السيما أن معظمهم  ومنا

 مدراء وأعضاء مخابر وفرق بحث، وحاضنات أعمال، وذوي خبرة وكفاءة عالية في مجال االستثمار. 

بن تليس عبد  "رئيس الجامعة األستاذ الدكتور  وفي األخير أشكر كل من ساهم أيضا في إنجاح فعاليات هذا امللتقى بدءا ب

لنا كل الصعاب، كما أشكر كل    كل التسهيالت وذلال  امالذين قد  " مدافر فايزة  "، ونائبة رئيس الجامعة الدكتورة  "الحكيم

،  التاللجنة التنظيمية، وأعضاء لجنة القراءة الذين سهروا على مراجعة وتصحيح املداخأعضاء  أعضاء اللجنة العلمية، و 

امللتقى جلسات  رؤساء  اللجنة  وكذا  ورئيسة  املتقى،  لرئيسة  خاص  شكر  توجيه  أنس ى  أن  دون  التقنيين،  واملهندسين   ،

على كل املجهودات التي قدموها في سبيل  ومهندس ي اإلعالم اآللي  التنظيمية، ومديرة مخبر التشريعات القانونية البيئية،  

 نجاح هذه التظاهرة العلمية.  إ

الحريات االقتصادية في الجزائر  تتعلق بكون كتاب هذا امللتقى اللبنة األولى في بناء وتشييد مكتبة خاصة بمواضيع  نأمل أن ي

حتى يستفيد جميع  ، والعمل على البحث في مواضيع اقتصادية بمنظور قانوني،  ذات أساس متينمستدامة  لتحقيق تنمية  

 همه األمر.  ي من 

 

 

 

 

 
 

 األستاذة الدكتورة: وفاء شيعاوي 
 مسؤولة فرقة بحث الحريات االقتصادية

 مستدامةفي إطار تحقيق التنمية ال



 :تقديم كتاب امللتقى

 

يشكل موضوع التنمية االقتصادية مسعى جميع الدول النامية، حيث لجأت هذه الدول وعلى غرارها الجزائر ومنذ  

القيود   إلغاء  العاملي من خالل  التي يعرفها االقتصاد  تتماش ى والتحوالت  تنموية  برامج وسياسات  إلى وضع  عقود مضت 

قامت    ،قيق حد أدنى من رؤوس األموال والعائدات من األرباحوالعراقيل التي تثبط من تطوير اقتصادياتها، ومن أجل تح

  ، ولتحقيق التنمية االقتصادية من جهة أخرى   ،الجزائر بتشجيع االستثمار كأداة من أدوات التنويع االقتصادي من جهة

ا االستثمار  أمام  املجال  فتح  حيث  السوق،  نظام  تبني  بعد  خاصة  االستثمارية  النشاطات  دعم  من خالل  لوطني  وذلك 

 .واألجنبي ملمارسة االستثمار في مختلف القطاعات

وفي هذا الشأن أولت الجزائر سياسة االستثمار بحماية قانونية هامة توجت بتكريس مبدأ حرية االستثمار كمبدأ  

والتي نصت صراحة على   1996املتضمن التعديل الدستوري لدستور سنة  01–16من القانون رقم  43دستوري في املادة 

رية االستثمار وتحسين مناخ األعمال لتحقيق التنمية االقتصادية الوطنية، كما سنت مجموعة من النصوص القانونية  ح

 .املتعلق بترقية االستثمار وغيرها من املراسيم التنفيذية في هذا الشأن 09-16 والتنظيمية لعل أهمها القانون رقم

في طياتها جوانب سلبية    ت ية حملأجل النهوض بالتنمية االقتصادغير أن السياسة املتبعة في تشجيع االستثمار من  

ونتيجة لهذا التأثير السلبي كان البد من إعادة النظر في قانون    أدت بأضرار بيئية مست بحقوق وثروات األجيال املستقبلية، 

الشأن، والتي   في هذا  باعتماد معايير عاملية  البيئية  االعتبارات  يتوافق مع  بما  ترقية    :أهمهاكانت من  االستثمار وتعديله 

بالتن يعرف  ما  أو  التقليدية  للتنمية  كبديل  املستدامة  التنمية  ملتطلبات  وفقا  تراعي  االستثمار  التي  االقتصادية  مية 

 .وهذا ما يسمى باالستثمار املستدام الذي يجمع بين األهداف املالية والقيم االجتماعية ،االعتبارات البيئية

القانونية  اآلليات  من  مجموعة  إيجاد  ضرورة  األمر  استلزم  املستدامة  والتنمية  االستثمار  بين  التوفيق  بغية 

يله وترقيته، وعليه ومما سبق ذكره فإننا نعالج من خالل هذا امللتقى الوطني االفتراض ي  واملؤسساتية التي تعمل على تفع

 اإلشكالية التالية: 

 كيف يمكن الوصول إلى مناخ استثماري فعال يتالءم ومقتضيات التنمية املستدامة؟ 
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Résumé : 

Cet  article propose de porter le regard sur l’évolution du cadre juridique de l’investissement en 

Algérie. Une évolution qui tente de surmonter une éventuelle indépendance des hydrocarbures, la 

véritable paralysie pour l’Algérie et de relancer l’investissement et améliorer l’environnement de 

l’entreprise et de l’investisseur. Un sujet qui bouleverse l’Algérie depuis des décennies et qui a suscité 

différentes mutations de lois adoptées sans succès. 

Mots clés: Investissement, Algérie, Loi, réforme, économie, investisseur étrangers, investisseurs 

nationaux. 

 

Abstract: 

This article proposes to look at the evolution of the legal framework for investment in Algeria. An 

evolution that tries to overcome a possible independence of hydrocarbons, the real paralysis for 

Algeria and to revive investment and improve the business and the investorenvironment. A subject 

which has shaken Algeria for decades and which has given rise to various changes in laws adopted 

without success. 

Keywords: Investment, Algeria, Law, reform, economy, foreign investor, national investors 

 

Introduction 

L’investissement est l’une des ressources financières les plus importantes sur lesquelles misent 

différents pays. Il représente une pièce maitresse et le principal pilier du développement économique. 

Cette importance de l’investissement a poussé l’Algérie à chercher à le promouvoir et à l’encourager. 

Par la promulgation de plusieurs lois variables par les mutations politiques, sociales et économiques 

selon le cas.  

En effet, le passage de l’économie planifiée et administrée à une économie de marché, exige un cadre 

juridique et institutionnel adéquat pour favoriser le développement du secteur privé et garantir les 

règles d’une concurrence saine et transparente entre les différents opérateurs économiques. Ce 

passage fondé sur le développement du secteur privé, national et étranger et la libre concurrence, 

implique uneréorganisationdu cadre juridique de l’investissement qui est un sujet très préoccupant, 

vu que l’État algérien a cherché à atteindre la stabilité économique en stimulant l’investissement et 

motivant les investisseurs à augmenter leur investissement.  

Un ensemble de mutations pour la mise en place de l’économie de marché, considérée comme un 

cadre favorable à la croissance économique lié à des périodes de bouleversement en quête de relance 

dont ces résultats restent modestes par rapport au potentiel d'investissement du pays. 

Compte tenu de ce qui précède notre recherche se propose de répondre à la question suivante : qu’elle 

est le cadre juridique de l’investissement en Algérie ?Faut-il vraiment un code de l’investissement ? 
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Cela fait trente ans que divers codes sont sortis, ont-ils été efficaces en termes d’attirance des capitaux 

nationaux et étranger. 

Pour réaliser un état de l’art sur cette question, nous traiterons de ce sujet à travers les sections 

suivantes : 

SectionI : L’évolution du système juridique de l'investissement en Algérie : où se proposentdans un 

premier tempsde porter le regard sur le système juridique pendant l’économie planifiée et ensuite la 

transitiondu système juridique de l’investissement pendant l’ouverture del’économie. 

Section II : Le rôle de la protection juridique de l’investissement : qui sera dédiéesur la protection 

juridique susceptible d’améliorer le climat des affaires et ensuite, la protection juridique comme 

garantie efficace pour les investisseurs.  

Section 1 : L’évolution du cadre juridique de l’investissement en Algérie  

L’histoire de l’Algérie est l’une des plus sanglantes de l'histoire de la colonisation de l'Afrique, une 

chronologie qui saigne encore. Un combatséculaire qui a durée des décennies et ce, de 1830, vers la 

conquête de l’indépendance après une guerre de libération longue et meurtrière, qui a duré 

ouvertement du 1er novembre 1954 au 5 juillet 1962. 

Après plus d’un siècle de régime colonial (132 ans), unévénementqui a marqué le peuple et les 

dirigeants algériens et a forgé des idées. Avec lesquelles par la suite ont guidé la construction de la 

nouvelle Algérie. Une Algérie qui veut créer une économie indépendante. 

En effet, la suite logique après l'indépendance politique devrait être celle pour l'indépendance 

économique. Malgré lasituation politique et économique très confuse et très complexe, l’Algérie fut 

parmi les pays qui ont opté pour la promulgation du premier code des investissements en 1963.  

Cette intégration du code des investissementsa été suivie par de nombreusespermutations. Ces 

mutations sont au cœur d'une volontéet dans un souci d'amélioration continue de l’économie. C'est 

dans ce sens, qu'il serait intéressent, d'analyser l’évolution de ces réformes. 

Pour ce faire, nous allons tenter de retracer l’histoire du cadre juridique de l’investissement dans cette 

première section qui abordera successivement l’évolution du système juridique de l’investissement 

en Algériependant la période de l’économie planifiée et ensuite l’évolution du système juridique de 

l’investissement en Algérie pendantla période de l’économie du marché. 

A. Le système juridiquede l’investissement pendant l’économie planifiée 

La période de l’économie planifiée a été marquée par deux phasesdifférentes, au coursdesquelles 

l’Algérie aadoptées un ensemble de lois fondées sur l’investissement. Cesréformesont été instaurées 

dans les années soixante et d’autres dans les années quatre-vingt. 

1. Les lois sur l’investissement dans les années soixante : 

En 1962, l’Algérie est finalement indépendante, mais malheureusement pauvre et sous-développée 

économiquement. Une situation qui a conduit à réfléchir à une issue puis des mesures pour une relance 

économique pour se détacher de l’héritage colonial et s’engager à la construction d’une économie 

forte pour se remettre sur les railsafin de créer une société moderne et dynamique. 

Dans un portrait fragile et sensible, le pouvoir a choisi la voie du socialisme, se démarquant ainsi du 

capitalisme associé au système colonial. En 1963, le premier code des investissements a été 

promulgué et fut suivi par d’autres codifications. 
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- Code des investissementsde 1963 : Dès l’indépendance, la loi n°66-277 du 26 juillet 19631a étéle 

premier code des investissements en Algérie. Son émergence présentaitlaréflexionsur la nécessité de 

redresser l'économie de l’Etat par le capital étranger. Cette dernière reconnaissait la liberté d’investir 

et de création d’entreprises selon des critères très contraignants appliqués et destinés uniquement aux 

étrangers. Tandis que le secteur privé national est laissé dans le flou le plus total.2 

Ce premier code amanifestéun intérêt principal au capital productif étranger et faisait l'objet de 

garanties générales au profit des investisseurs étrangers et au profit des institutions créées en vertu 

d'un accord binational. 

En vertu de ce dernier, plusieurs garanties mentionnées dans son titre I intitulé :« Des garanties 

générales » ,étaient aux profits des investisseurs, à savoir: 

 - La liberté d'investissement des personnesphysiquesetmorales étrangères ; 

 - La liberté de déplacement et de fixation de résidence des personnes ou dirigeants occupant un 

emploi dans les entreprises étrangères 

- L’Égalité devant la loi  

-La garantie contre l'expropriation, cependant cette garantie n'est possible que si les bénéfices nets 

accumulés auront atteint le montant du capital importé et investi, de plustoute expropriation, 

conformément au 2ème alinéa de l’article 6 duditcode, ouvre droit à une juste indemnisation.  

La notion de la liberté d'investissement énoncée dans les dispositions de la loi n°63-277 du 

26/07/1963, s’est enracinée des dispositions de la constitution de 1963. Aussi, cette loi accorde 

également des privilèges spéciaux aux institutions accréditées. Mais au cours de cette période, 

l’application de cette loi était très limitée et ce, en raison de la situation économique et politique du 

pays qui n’était pas prometteuse pour les investisseurs, ajouté à cela l’absence de ses textes 

d’application et l’apparition du mouvement de nationalisation contradictoire aux principaux objectifs 

de ladite loi, ce qui a mis sa crédibilité en doute. 

Enfin, après l’échec de la loi de 1963 vient pour la remplacerle code des investissements de 1966.   

- Code des investissementsde 1966:  

A la suite de l'échec de la loi de 1963 et de la nouvelle situation politique de l'Algérie particulièrement 

la modification de la constitution du 25 juin 19653 annulant la constitution de 19634. Une nouvelle 

Ordonnance n°66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements5, est adoptée. Cette 

 
1Loi n° 63-277 du 26/07/1963, portant code des investissements, Journal Official du 2 aout 1963. p 774.  
2Omar Derras, Place du secteur privé industriel national dans l’économie algérienne, Revue algérienne 

d’anthropologie et de sciences sociales, Insaniyat, 1, 1997.  p. 157. 
3Ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, J.O.R.A du 13 juillet 1965, 

4ème année n°58. p.671 
4Cette constitution est venue suite au coup d'Etat du 19 juin 1965, d’où la stratégie de Ben Bella pour prendre 

le pouvoir a fini par être renversée par le colonel Houari Boumédiène. A cette époque ministre de la 

Défensedécide d’annuler la Constitution de 1963. 
5Ordonnance n°66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements,5ème année J.O.R.A, n°80 du 

Samedi 17 septembre 1966.p.901 
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Loi est venue pour combler les différentes lacunes de l’ancienne Loi et définir le cadre dans lequel 

l’intervention du capital étranger est possible. Comme des garanties et des avantages dédiés au capital 

privé, qu’il soit étranger ou national ont été abordés. Enoutre, cette Loi a allégué la nécessité d'étendre 

les procédures d’autorisations. 

En conséquence, cette dernière a élargi le champ d’investissement pour inclurele secteur privé,comme 

ellea porté des idées socialistes qui se limitaient principalement au contrôle de l’État de tous les biens. 

Aussi, elle prohibait le citoyen d’être propriétaire du secteur de la production. Par ailleurs, parmi ses 

objectifs était d’améliorer le niveau des cadres nationaux en lesformant à l’étranger, aussi la création 

d’emplois en ouvrant les portes des institutions économiques.  

Ainsi, cette loi a dégagé deux principes, le premier principe est que l’investissement privé n’est pas 

librement opéré en Algérie, et le deuxièmement principe est relatif sur l’octroi de concessions et de 

garanties d’investissement. 

En outre, cette dernière n’a pas connu d’application aux investissements étrangers. Toutefois, elle 

estdemeuréeà la portée nationale et donc avait affirmé le monopole de l'État sur certains secteurs 

économiquesconsidérés comme essentiels. 

De ce qui précède, il découle du panorama du cadre juridique des investissements dans les années 

soixante, plusieurs lacunes. LaLoi n°63-276 du 26 juillet 1963, était à la fois restrictif et 

discriminatoire compte tenue de l’inexistence de la liberté d’investissement et afin de bénéficier d’un 

projet il fallait obtenirun agrément auprès de la commission nationale d’investissement.Aussi, elle 

présentait une divergence entre le capital étranger et le capital privé national au niveau des avantages. 

Quant à l’Ordonnance n°66-284 du 15 septembre 1966, les investisseurs sous l’égide de cette dernière 

étaient, comme l’ancienne loi, obligés de solliciter la commission nationale d’investissement pour 

obtenir l’agrément. Aussi, certains secteurs jugés vitaux étaient fermés aux investisseurs. 

Pour combler ce vide d’autres lois sont venues succéder ces dernières. 

1. Les Lois sur l’investissement pendant les années quatre-vingt : 

Ainsi au cours des années quatre-vingt, après le dysfonctionnement des codes et un bilan négatif 

durant la précédente ère, d’autres lois voient le jour dans les années quatre-vingt pour une orientation 

économique plus ouverte et libéralece qui exige d’entamer des ajustements, régulations nécessaires 

et planifiées dans ces nouveaux directives.  

Dans ce sillage, vient le secteur privé comme force économique et social indispensable et 

incontournable dans la logique des réformes économiques de l’Etat. Pour cela, l’Etat en fera un 

objectif pour en faire un secteur d’utilité économique et sociale, dans deux plans quinquennaux, en 

imposant des mécanismes de contrôle, et des contraintes sévères, pour l’obliger à devenir 

complémentaire au secteur public. 

- Codes des investissements de 1982 

Dans le cadre de la nouvelle démarche de l’Etat en ces débuts des années 1980, deux lois ont été 

promulguées ; la Loi n°82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national1, 

 
1Loi n°82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national, 21ème année, JORA du 

24 août 1982, n°34. p. 1966. 
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et la loi 82-13 du 28 aout 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétésmixtes1. 

Ces deux lois ont été mises en place dans une optique de distinction entre l’investissement privé 

national et l’investissement étranger. 

La loi n°82-11visait exclusivement les investisseurs nationaux et exclut les non résidants. Cette loi 

est pratiquement une reprise partielle des dispositifs du code de 1966 avec des modifications. Comme 

illustration les avantages prévus par ce dernier, en plus de l’octroi du crédit à hauteur de 30% du 

montant total de l’investissement.2 

Quant à la deuxième loi visait à réglementer les structures et les fonctionnements sociétés étrangères 

désirant investir en Algérie entant que sociétés d'économie mixte qui prend la forme d'une société par 

actions soumise au droit commercial, sous réserve des dispositions prévues par la loi n°82-13 du 28 

août 1982. Dans ce cadre, le législateur a instauré plusieurs conditions parmi elles, la répartition de 

participation dite 51/49 %, d’où la participation algérienne était supérieure à 51%. Afin de faciliter le 

control de l’Etat et exercer son droit de préemption. Par ailleurs, la direction ou la présidence du 

conseil d’administration de la société mixte était confiée à la partie algérienne.  Enfin, la loi n°82-13 

du 28 août 1982 sur les sociétés d’économie mixte, étaitaussi un échec, étant donné qu’elle n’a pas 

suscité beaucoup d’intérêt de la part des sociétés étrangères malgré qu’elle a était modifiée et 

complété par la loi n° 86-13 du 19 août 1986. 

 - Loi relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux de 1988 

Six ans plus tard, en 1988 l’année qui fut marquée par l’effondrement des prix du pétrole, une crise 

politique et les émeutes d’octobre, une nouvelle Loi n°88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation 

des investissements privés nationaux3, a été promulguée. A travers cette réforme, l’antécédente loi du 

21 août 1982 futabrogée par les dispositions de l’article 14 de cette dernière. 

Puis, une nouvelle politique d’orientation du secteur privé vient de se mettre en place dans ce 4ème 

code des investissements d’où son champ d’application ne s’adressaient pas aux étrangers mais à 

toute entreprise commerciale de droit privé dont le capital social est intégralement détenu par des 

personnes physiques ou morales, de nationalité algérienne. Ces personnes bénéficient des avantages 

prévus par cette dernière, dès lors que l’investissement proposé relevait d’une activité déclarée 

prioritaire. Aussi, cette loi élimine la limitation des montants d’investissement et elle allège les 

procédures administratives préalables. 

B- Le système juridique de l’investissementpendant l’ouverture del’économie 

A la fin des années quatre-vingt, on assiste à un changement de cap, l’Algérie s’engage à une nouvelle 

politique la tentative de libération économique, qui sera vite mise en cause et altérée par une politique 

visant à créer une économie concurrentielle en l’occurrence l’économie de marché. 

 
1Loi n°82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d'économie mixte,  

JORA n°35 du 31 août 1982, p. 1189. Cette dernière fut modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 

août 1986, 25ème année, JORAn° 35 du 27 Août 1986, p.1016. 
2BenchaaHadj, Evolution de la politique de l’encouragement de l’investissement en Algérie depuis 1993, 

Mémoire de magister en économie, option finance internationale, Université de Oran, Faculté de sciences 

économiques de gestion et des sciences commerciales,2010-2011, p.80. 
3Loi n°88-25 du 12 juillet 1988Relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux, 

JO N° 28 du 13 Juillet 1988, p.774. 
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A cet effet, une série de réformes a été entamée, contenant de nouvelle idéologie, fondée sur les règles 

de l’économie de marché où toutes les entreprises bénéficiaient désormais d’un même traitement,  

algériennes qu’elles soient, publiques ou privéesoù étrangères. En ouvrant la voie à toutes les formes 

de contribution et en encourageant toute forme de partenariat, y compris l’investissement direct. 

Les lois sur l’investissement pendantles années 1990 

L’importante particularité de cette période est que l'Algérie a connu une instabilité durant  cette ère. 

L'économie algérienne a souffert des déséquilibres politiques, sécuritaires et structurels, mais malgré 

ces conditions, elle a connu des lois et décrets pour encourager l'investissement comme suit: 

- Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit1 : 

Cette loi complétée par le règlement n°90-03 du 08 septembre 1990 fixant les conditions de transfert 

de capitaux en Algérie pour financer des activités économiques et de rapatriement de ces capitaux et 

de leurs revenus2. Dans le cadre de cette loi, la notion d’investisseur national et étranger est remplacée 

par les non-résidents et non-résidents. Comme il a été accordé au conseil de la monnaie et du crédit 

(C.M.C) les prérogatives de control de transfert. Aussi, il donne les avis de conformité des transferts 

de capitaux. Enfin, cette loi garantit le rapatriement des capitaux des investisseurs étrangers. 

 - Décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement 3 

Une 5ème promulgation qui constitue une réforme fondamentale des investissements, ce décret 

législatif n° 93.12 du 5 Octobre 1993 intègre les points suivants : 

 - La liberté d'investir pour les investisseurs nationaux et investisseurs étrangers ; 

 - La déclaration de l'investissement comme procédure simplifiée ; 

 - La désignation du guichet unique de l'Agence, de promotion, de soutien et de suivi des 

investissements (APSI), comme une autoritéunique de soutien et assistance aux investissements ; 

 - L’affirmation des garanties de transfert de capital investi et des revenus qui en découlent ainsi que 

la garantie de recours à l'arbitrage international. 

 - L’institution des dispositifs d'encouragement et d'incitation à l'investissement, fondés sur le régime 

général et les régimes particuliers. 

   Ainsi ce décret législatif a mis fin à la distinction entre le secteur public/privé, national/étranger et 

à l’obstacle de la problématique de l’origine des capitaux. 

1. Les lois sur l’investissement après les années 1990 

Cette période a été marquée par le retour de la stabilité politique et sécuritaire et l’amélioration des 

conditions économiques, ce qui a nécessité de suivre le rythme de ces conditions par la promulgation 

d'un ensemble de lois et d'ordonnances comme suit : 

 
1  Loi 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, JORA n°16 du 18 avril 1990, p. 450. 
2Règlement n°90-03 du 08 septembre 1990 fixant les conditions de transfert de capitaux en Algérie pour 

financer des activités économiques et de rapatriement de ces capitaux et de leurs revenus, JORA n°45 du 24 

Octobre 1990, p.1234. 
3Décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement, JORA n°64 du 10 

octobre 1993, p.3. 
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 - L'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement del’investissement1: 

Cette ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement a abrogé 

le décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993, en gardant le principe de liberté d’investir eta élargi le 

concept d'investissement, en étendant son champ d'application et en renforçant les avantages et les 

garanties pour les investisseurs avec la simplification des formalités administratives liées à 

l'investissement. 

En outre, ellea créé une Agence Nationale de Développement de l'Investissement (ANDI), qui vient 

remplacer l’APSI, placéesous la tutelle du Conseil National de l’Investissement (CNI)et renforcée 

par unguichetuniquedécentralisé (GUD) à chaque wilaya. 

- L’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 01-03 du 20 

août 20012 

   L’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 

2001, a confirmé la politique volontariste de l’Etat tendant à attirer les « capitaux voyageurs»3en 

apportant des garanties substantielles et en levant certains obstacles. Comme elle vise la 

simplification des réglementationset procédures d’investissement et du processus d’octroi 

d’avantages et prévoient l’identification de critères précis pour les investissements présentant un 

intérêt pour l’économie nationale et la réduction des délais d’étude des dossiers d’avantages pour les 

investisseurs qui est à la charge de l’ANDI.Aussi, l’ordonnance a présenté les prérogatives dont jouit 

le conseil national de l’investissement (CNI), notamment celles qui pourraient l’autoriser d’accorder 

d’autres avantages en dehors du droit commun. 

- La Loi n°16-09 relative à la promotion de l'investissement le 3 août 2016 

La loi n°16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement 4fixe le régime applicable 

aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de 

biens et de services et a comme objectif principal de simplifier les procédures d’investissements grâce 

à un cadre juridique unifié, d’encourager les investissements étrangers et de renforcer l’attractivité de 

l’économie de l’Algérie. Les principaux axes de cette dernière tournent autour de l’ajustement du 

cadre de régulation des investissements directs étrangers (IDE), de la mise en adéquation du système 

d’incitation avec la politique de développement économique et de la reconstruction de l’architecture 

institutionnelle. 

Cette loi tire sa source des dispositions de la Loi n° 16-01 du 6 mars 2016 portant révision 

constitutionnelle notamment de son article 43 qui dispose que:« La liberté d'investissement et de 

commerce est reconnue. Elle s'exerce dans le cadre de la loi. L'Etat œuvre à améliorer le climat des 

affaires. Il encourage, sans discrimination, l'épanouissement des entreprises au service du 

 
1Ordonnance n° 01-03 du 20 Août 200,  relative au développement de l'investissement, JO n° 47 du 22 Août 

2001, p. 3. 
2Ordonnance n° 06-08 du 15 Juillet 2006, modifiant et complétant l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 

relative au développement de l'investissement, JO n° 47 du 19 Juillet 2006, p.15. 

 
3BAH Avocat, Investissement en Algérie,récupéré de http://www.avocats-bah.com/bureau-alger/droit-

algerien-des-affaires/investissement-en-algerie.php, consulté le 24/09/2020. 
4La loi n°16-09 du 3 aout 2016 relative à la promotion de l’investissement,JO n°46 du 3 août 2016.p.16. 

http://www.avocats-bah.com/bureau-alger/droit-algerien-des-affaires/investissement-en-algerie.php
http://www.avocats-bah.com/bureau-alger/droit-algerien-des-affaires/investissement-en-algerie.php
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développement économique national ». Ainsi que des orientations prévues dans le plan d’action du 

gouvernement, dans le pacte économique et social conclu avec les partenaires sociaux, et dans la 

circulaire du Premier ministre du 7 août 2013 portant sur la relance de l’investissement et 

l’amélioration de l’environnement de l’entreprise et de l’investissement.1 

Ainsi, le cadre juridique des investissementsse voit régi par la Loi de Finances pour 2016 2  qui se 

concentre sur les mesures relatives à l’investissementainsi que celles de la loi n° 16-09. 

Section 2 : Le rôle de la protection juridique de l’investissement 

 

L’existence d’un cadre juridique, promouvant le respect des droits, la justice, la protection des 

personnes et des biens, assortis d’un système judiciaire indépendant et apte à en assurer l’application 

cohérente et uniforme est la caractéristique d’un régime de droit. Cela participe à l’assainissement du 

cadre juridique des activités économiques du pays. 

 

Elle constitue également, un prérequis au développement du secteur privé, à l’attraction de 

l’investissement national et étranger, à l’intégration du pays dans l’économie mondiale et, in fine, à 

l’amorce d’un développement durable. Dans cette section, la contribution de la justice dans 

l’amélioration du climat des affaires sera appréhendée sous l’angle de la sécurisation juridique et 

judiciaire des activités économiques, ainsi que celui de la création d’entreprises. 

A-La protection juridique nécessaire pour améliorer le climat des affaires 

Au cœur de la politique économique de l’Algérie se trouve la volonté d’attirer les investissements 

étrangers pour l’amélioration du climat des affaires, un axe majeur de la stratégie de l’Algérie. Une 

volonté d’attractivité qui se manifeste par des mesures incitatives, qui doit surtout, garantir la 

protection de tout investissement afin de créer un environnement propice aux affaires. 

1- L’amélioration du climat des affaires, une priorité du l’Etat 

Comme tout pays l’amélioration du climat des affaires est l’une des priorités de l’Etat algérien, 

d’ailleurs c’est l’une des dispositions annoncée dans l’article 43 la loi n° 16-01 du 06 mars 2016 

portant révision constitutionnelle, dispose la volonté des pouvoirs publics de favoriser 

l’entrepreneuriat et l’investissement grâce à un climat favorable aux affaires.L’Algérie doit diversifier 

son économie pour sortir de la dépendance quasi-totale des hydrocarbures par la promotion et le 

développement d’autres filières disposant d’atouts compétitifs. Elle déploie des efforts considérables 

pour passer d’une économie dépendante des hydrocarbures vers une économie davantage orientée 

vers des processus de diversification. Une tâche laborieuse pour essayer de relancer l’investissement 

et la dynamisation de l’entrepreneuriat dépendent à la mise en place d’un environnement propice aux 

affaires.  

Tousles efforts déployés par l’Etat ont permis de mettre en place des mesures de facilitation pour les 

investisseurs, ce qui convoite à améliorer le climat des affaires. Cette démarche se marque sous la 

 
 
1Chems-Eddine hafiz, Nouveautés apportées parlaloi-n°16-09 relative à la promotion de l’investissement, 

blogavocat, le 20/01/2017, récupéré dehttps://blogavocat.fr/space/chemseddine.hafiz/ consulté le 

24/09/2020 
2Loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi definances pour 2016, JO n°72 du 31 décembre 2015. p.3. 

 

https://blogavocat.fr/space/chemseddine.hafiz/
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thématique du renforcement de l’attractivité du pays et des facilitations en matière d’investissement 

et de soutien à l’entrepreneuriat. 

En conclusion, les engagements du gouvernement sont focalisés sur ses fonctions de facilitateur et 

ont surtout porté sur l’assainissement du cadre institutionnel d’investissement et d’entrepreneuriat 

dans le but de libérer le potentiel de l’initiative privée, source naturelle pour attirer les opportunités 

d’investissement. 

1. Amélioration du cadre juridique de l’investissement 

Il ressort de la loi sur l’investissement que c’est une loi quioffre un ancrage juridique unifié. Cette loi 

donne une meilleure visibilité et surtoutun vrai soulagementpar rapport aux procédures en les 

allégeant. Par ailleurs, celle-ci énonce le principe de la décentralisation du processus d’investissement 

qui consiste à impliquer une prise en charge de l’investisseur au niveau local et une participation du 

secteur privé à l’acquisition et à l’aménagement des zones industrielles.  

Aussi parmi lesprincipaux objectifs de la loi, susmentionnée, celui d’impulser aux activités nationales 

de production de biens et services, un nouvel élan à travers la facilitation et la promotion de 

l’investissement. Comme elle vise à réajuster le cadre de régulation pour encourager les 

investissements directs étrangers générateur d’externalités positives et de moduler les avantages en 

fonction de la politique économique adoptée. Aussi, en vue de la mise en place d’un environnement 

favorisant les flux de capitaux porteurs de technologie, de savoir-faire, de valorisation du potentiel 

national et créateur d’emplois, elle vise à améliorer le climat des affaires. Enfin de réorganiser le 

dispositif institutionnel surtout l’ANDI afin d’améliorer la prise en charge des tâches d’assistance et 

de conseil à l’investissement. 

A- La protection juridique comme garantie pour les investisseurs 

 

Les différentes opportunités économiques qui s'offrent sur le marché algérien dans différents secteurs, 

engagent le gouvernement à déployer des efforts pour améliorer davantage le climat des affaires en 

assurant une meilleure sécurité et liberté aux opérateurs économiques nationaux et étrangerset ce, à 

travers la mise en place de lois et d'instances chargées de statuer sur d’éventuels litiges.  

Ainsi, pour satisfaire les exigences de protection que manifestent les investisseurs étrangers, 

l’Algériea ratifié 34 conventions bilatérales de non double imposition et 46 autres relatives à la 

promotion et la protection réciproque des investissements1. Le rapport Doing Business 2008 de la 

Banque Mondiale, classe l’Algérie en tête des pays de la région dans la protection des 

investissements, suivi de la Tunisie et du Maroc.2 

1. Les mesures de protection de l’investissement étranger 

Pour attirer et encourager les investissements étrangers, plusieurs mesures de protection de 

l’investissement étranger en Algérie sont mis en place, ces dernières sont citées ci-dessous : 

 
1Information prise du site de l’ANDI récupéré de : http://www.andi.dz/index.php/fr/mesures-de-protection-

de-l-investissement , consulté le 24/09/2020. 
2Mahmoud Anis BETTAIEB, La protection de l’investissement étranger au Maghreb (Algérie, Maroc, 

Tunisie), OECD Global Forum on International Investment OECD Investment Division, récupéré de 

http://www.oecd.org/investment/gfi-7, consulté le 24/09/2020. 
 

http://www.andi.dz/index.php/fr/mesures-de-protection-de-l-investissement
http://www.andi.dz/index.php/fr/mesures-de-protection-de-l-investissement
http://www.oecd.org/investment/gfi-7
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- Le principe de l’égalité de traitement des investissements juste et équitable au regard des droits et 

obligations attachés aux investissements réalisés par les personnes physiques et morales étrangères 

- Intangibilité des avantages acquis en cas de changement du cadre légal 

- Le droit de protection de la propriété industrielle qui protège la création dans le domaine industriel 

et technologique. Ces créations varient et touchent divers domaines (marques, brevets d'invention, 

dessins et modèles, appellations d'origine, schémas de circuits intégrés). 

- Protection contre les réquisitions administratives. 

- Admission en tant qu’apports extérieurs, des réinvestissements en capital des bénéfices et 

dividendes déclarés transférables. 

- Possibilité de transfert de capitaux et de revenus, sous réserve des dispositions réglementaires en la 

matière 

- Possibilité de cession des actifs composant le capital technique, acquis, sous avantages 

- Automaticité des avantages. 

 

2. La possibilité de recourir à l'arbitrage international en Algérie  

 La promotion de l’investissement et des échanges commerciaux avec les partenaires étrangers ne 

peut pas se concevoir sans un cadre juridique adéquat, permettant à ces derniers de faire valoir leurs 

droits.  

- Les accords relatifs à la promotion et à la protection des investissements étrangers  

Sur le plan du droit conventionnel multilatéral, il convient de signaler que l’Algérie a ratifié la 

convention de New York du 10 juin 1988 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences 

arbitrales étrangères et approuvé la convention de Washington du 18 mars 1965 instituant le centre 

de règlement des différends en matière d’investissements. 

Pour ce faire, l’Algérie a adhéré à la plupart des conventions internationales multilatérales relatives 

aux litiges entre Etat et investisseur en matière d’investissement, comme la convention pour la 

reconnaissance de l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des 

Nations Unies à New York 1958, du Centre International de Règlement des Différends relatifs à 

l'Investissement entre Etats et ressortissants d'autres Etats (CIRDI) et la Commission des Nations 

Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) 

- Le règlement des différends liés au commerce international dans le droit Algérien 

Aussi, le législateur algérien a adopté pour la première fois dans le décret législatif n°93-09 du 25 

avril 1993, modifiant et complétant le code de procédure civil, le mode de règlement des différends 

liés au commerce international en Algérie dans, dans les articles 458 bis à 458 bis 28, dans un chapitre 

intitulé « Des dispositions particulières à l’arbitrage commercial international ».  

Ensuite vient la loi n° 08-09 du25/02/2008 portant Code de Procédure Civile et Administrative 

consacre cette évolutionpositive dans la perception des problèmes liés au commerce international, à 

ce titre le cadre juridique de l’arbitrage commercial international a été profondément modifié dans 

les articles de 1039 à 1061. 

Les textes législatifs et réglementaires relatifs au développement de l’investissement,prévoient, dans 

le cas d’élaboration d’une convention d’arbitrage, la juridiction compétente pour trancher le différend 

est celle désignée par lesclauses y afférentes. 

 

 



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

11 

       

11 

Conclusion : 

Au terme de notre contribution sur le cadre juridique de l’investissement en Algérie, nous avons 

constaté que ce dernier fait encore face à plusieurs obstacles et ce, en dépit de toute une série de 

réformes entamés depuis la promulgation de la première Loi sur l’investissement. Qui est 

malheureusement, l’une des caractéristiques de la législation économique algérienne qui ne cesse de 

faire l’objet d’amendements et d’abrogations. Ce qui engendre une instabilité du cadre juridique de 

l’investissement, qui dans tout pays entraîne l’arrêt des investissements productifs. Comme tous 

investisseurs partout dans le monde, un investisseur étranger attiré pour investir en Algérie aspire à 

une stabilité juridique avant d’engager ses capitaux. De ce fait, l’intéresséa besoin d’un climat sain et 

stableainsi que de lois pérennes.  

L'Algérie n'est pas indépendante à tous les niveaux. Certes, elle a pu arracher sa libertéde l'emprise 

étrangère. Mais reste dépendante de la technologie étrangère et investir en Algérie relève du parcours 

du combattant par le fait qu'il faut passer par de nombreuses procédures qui coutent beaucoup de 

temps et d'argent. Ce qui retarde la création de richesses et d'emplois. 

In fine, le législateur devrait relancer une réforme réfléchie et rapide afin de promulguer une loi 

pérenne plus attractive, en simplifiant les procédures de création d'entreprises en Algérie et avec un 

certain climat de confiance doit être créé, ce qui permettra un développement fulgurant de la 

coopération des investisseurs étrangers. 
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 ملخص:

االساثمما  ياج جمعا  االجااالقد فقاد حا لا  تشاجع  تسعى الجزائر جاهدة للحفاظ على األمن العاا  االتتااا م مان  ا ل 

يااج يم اار  األحعاااب  لااس ثماااة اسااثمما قة م اسااصة للق ااام ال اااا  ا ااة يااج مظااال ال اتاااق املتظااد ةد   اارا ألهمعااة هاا ا ال ااوم ماان 

املرتفعةد االسثمما اق  ما يحققه من ت معة اتتاا ية مستدامةد إال أب الق ام ال اا يحجم عن االسثمما  فيها   را لتكالعفه 

 ال يمك ه ال وض فيها إال من   ل الدعم ال م تقدمه الد لة من تسهع ق ث كعة  حوافز ضرقبعةد  اهعك عان تففعاا القعاو  

القا و عااااة املفر ضااااة علااااى املسااااثممرقن للحااااد ماااان إ تاااااا امللوااااااق الصعتعااااةد ألجاااا   لااااك  اااااب ماااان ال اااار  م أب يااااتم تحديااااد ا لعاااااق 

االسااااثمما   حااااو ت ااااام ال اتااااة  اال اااااوا ال اتاااااق املتظااااد ةتعم  فعااااه الد لااااة ج صااااا إ ااااى ج اااا  ماااا  القا و عااااة  الكفعلااااة ثظاااا   

 الق ام ال اا للنهوض ثاالتتاا   لتحقعس الت معة املستدامة.

  االسثمما د ال اتاق املتظد ةد الد لةد الق ام ال اا الكلمات املفتاحية: 

Abstract:   

Algeria strives to maintain public economic security by encouraging investment in all fields. 

It has often tried to create a suitable investment environment for the private sector, especially in the 

field of renewable energies, given the importance of this type of investment and its contribution in 

the sustainable economic development. The private sector, however, is reluctant to invest in it 

because of its high costs, and can only be engaged through state support of banking facilities and 

tax incentives, not to mention easing legal restrictions on investors to reduce the production of 

environmental pollutants. For this reason, it was necessary to identify legal mechanisms to attract 

investment toward the energy sector, particularly renewable energies, in which the state worked 

alongside the private sector to promote the economy and achieve sustainable development. 

Keywords: Investment, renewable energies, state, private sector . 
 

 

 مقدمة:

أب مساؤ لعة االساتعمال الرداعد  20161مان التعادي  الدساتو م لسا ة  19اعترف املؤسس الدستو م ثموج   ص املا ة 

للمااوا   ال صعععاااة  الحفااااظ عليهاااا تقاا  علاااى الد لاااةد لتظط رهاااا  ةحاطفهااا ثم  وماااة تا و عاااة تكفااا  الحمايااة ال  ماااة لهااااد  ا اااة  أب 

م الجزائر تز ر ثثر اق طصعععة ال تعد  ال تحص ى تشك  جلها ماد ا أساسعا من ماا   ال اتةد ث  األيثر من  لكد  حتى  لو ل

 
 . 2016ما س  7املؤ  ة يج   14 املت من التعدي  الدستو مد جرقدة  سمعة  تم  2016ما س  6املؤ خ يج  01- 16وب  تم  القا  -1

https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais-arabe/investment
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais-arabe/in
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais-arabe/between
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais-arabe/the
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais-arabe/role
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais-arabe/of
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais-arabe/the
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais-arabe/state
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais-arabe/and
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais-arabe/the
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais-arabe/private
mailto:boukhmis.souhila@univ-guelma.dz
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تكاان تملااك تلااك الثاار اق  اااب يمكنهااا أب تحااافق علااى أمنهااا االتتاااا م  فقاال ماان ال فاياااق التااي تشااك  ثااد  ها ماااد ا ماان ماااا   

 .  1ال اتةد من   ل استغ لها االستغ ل األمم   ال م يعرف ثإعا ة التد قر

االساثمما  يااج مظااال ال اتاااق املتظااد ة لكو ااه ماان املشااا ي   تكريساا لحرقااة االسااثمما   التظااا ةد عماادق الد لااة إ ااى تشااجع  

االساااتئ ائعة الااا م يساااتد ج معاملاااة  ا اااة  امتعاااا اق  ا اااة   ااارا ملاااا يحققاااه مااان أهاااداف اساااتراتعظعة تفاااد  الد لاااة  االتتااااا  

 الوطني  التوجهاق الرئمسعة املكرسة يج م  ومفها القا و عة.

لغاة علاى الااععد الصعواي  يا ا علاى الااععد االتتااا مد   ارا ملاا يحققاه مان  قكثس ي موضوم ال اتاق املتظاد ة أهمعاة ثا

أهاااداف تساااعى الاااد ل عاماااة لتحقعقهااااد  الجزائااار علاااى  ااارا  تلاااك الد لاااة حا لااا  أب  تعمااا  علاااى ترتعاااة هااا ا الق اااامد للاااتفلص مااان 

 اا  ال اار ف عا يااة أ  اسااتئ ائعةد اعتما هااا الكلااج علااى الاا فل  توجيهااه  حااو ت اعاااق أ اار  لتحقعااس الت معااة املسااتدامة سااوا   ا

محا لااة ثاا لك اسااتغ ل  اا  موا  هااا املتاحااة ث فسااها   ب الحاجااة إ ااى االسااتعا ة ثااال إرة األج بعااةد فقااد عماادق إ ااى  ضاا  م  ومااة 

 تا و عة تؤطر عملعة االسثمما  يج ه ا الق ام مت م ة جملة من ا لعاق القا و عة لتحف ز  الق ام ال اا على االسثمما . 

ألج  طار  اشداكال ا تاإ: إ اى أم ماد  يمكان للق اام ال ااا أب يسااهم ياج ت اوقر االساثمما  ياج مظاال ال اتااق املتظاد ة 

 الد لة؟إ ى جا   

إب اشجاثة على ه ه اشدكالعة تت ل  اتصام امل هج الو فإ لد اسة امل  ومة القا و عاة امل  ماة ل ساثمما   اساقاطها علاى 

ا   تدتسااام ا هاااللتعااارف علااى ال او اااعة التاااي يتمتاا  قهاااا ت ااام ال اتااااق املتظااد ةد  د  املااا هج التحلعلااجت ااام ال اتااااق املتظااد ة

املصحاث الماا:إ:     د  ياج املصحاث األ ل:     الد لاة ياج تشاجع  االساثمما  ياج مظاال ال اتااق املتظاد ةالصحث إ ى مصحم ب ت ا ل اا ياج 

 .املتظد ة يج الجزائرالق ام ال اا يج ت وقر ال اتاق 

                                                                                           دور الدولة في تشجيع االستثمار في مجال الطاقات املتجددة: ملبحث األول ا

ب أ لهمااا ماارتصل ثزقااا ة االساافه   االسااثمما  يااج مظااال ال اتاااق املتظااد ة ثاادل مظااال ال اتاااق األحفو قااةد يعااو  لساابص إب 

د  اا يهماا األ مااق املتتالعاة التاي  اجها  الجزائار ياج ا   اة 2الوطني لل اتة ال م يقاثله ت اؤل االحتعاطإ الوطني يج الغاا   الصتار ل

عاسااعة املرتص ااة ثااالحرا  د  األ مااة الس3األ  اارةد  التااي ثاادأق ثاأل مااة االتتاااا ية املرتص ااة قهصااوإ سااعر الصتاار ل إ ااى أ :ااى مسااتوقاته

 

 77 املتعلس ثثسع ر ال فاياق  مراتصفها  ة الفهاد جرقدة  سمعة  تم    2001 يسمإر    12املؤ خ يج    19-01املا ة الما عة من القا وب  تم    -1

يج   ثإعا ة  2001 يسمإر    15املؤ  ة  ال فاياق  ...تمم ب  ا تعة:  املصا ئ  ال فاياق   مراتصفها  ة الفها على  تسع ر  يرتكز   ": ت ص على  التي   .

استعمالها أ  ثرسكلفها أ  ثك  طرققة تمكن من الحاول ثاستعمال تلك ال فاياق على موا  تاثلة شعا ة االستعمال أ  الحاول على 

 ال اتة".

ج  حا  يج إ تاا ال اتة من ماا  ها األحفو قة من  فل   ا د يج مقاث  ت امإ ال ل  الدا لج على الغا   امل تظاق تعا:إ الجزائر من ترا  -2

ص فرا تادير ه ه املاا   ال اتوقة يج األسواق الد لعةد ا  ر: حاتم   ديرد اال تقال  7الصتر لعة ثنسصة تقد  ث حو  ِّ
 
اد  هو ما يقل % س وقًّ

  2020مام  17املوت  الرسمي  ملريز الد اساق ال اا ثالجزقرةد تا قخ النشر  .ث ب  عا  الغا  الص رم  ال اتاق املتظد ةال اتوم يج الجزائر:  

  03:46https://studies.aljazeera.net/en/node/4683على الساعة  2020/ 26/10تم االط م  ثتا قخ 
   03:58على الساعة 2020/ 10/ 26د تا قخ االط م 2015/ 12/ 17يع مث    وفد أسعا  ال فل  ال مو العاملإد تا قخ النشر  -3

   https://www.aljazeera.net/ebusinessموت :

https://studies.aljazeera.net/en/node/4683
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د  آ رها األ ماة الصاحعة التاي 1 ما ترت  عنها من إسقاإ لرئمس الجمهو قة   للحكومة  تغع ر للدستو    2019الشعبي م   فعفرم  

 .2ضرا       ل العالم ثما فيها الجزائر  ما ا ظر عنها من  لس للحد     املاا:   توتعا لل ق   حجر  حج

ر  م أب تعماااا  جاهاااادة علااااى ال اااار ا ماااان هاااا ه األ ماااااق ماااان  اااا ل تكمعااااا  توجعااااه العماااا   حااااو  ألجاااا   لااااك  اااااب ماااان ال اااا

اسثمما   اساتغ ل املاوا   ال صعععاة املتاحاة  ثاعتصا هاا الصادي  األ:سا  لل اتااق ال اضاصةد إ  يمكنهاا تلصعاة االحتعاجااق ال اتوقاة 

حرا ق اهعاك عان تحسا ب املساتو  املعملا ي للماواطن مان  ا ل  يج  فاس الوتا  التقلعا  مان ا صعااا الغاا اق املسابصة ل حتصااس ال

تاااوف ر م ا ااا  الشاااغ . من ال صععاااج أب تلجاااظ الد لاااة إ اااى االساااثمما  ياااج هااا ا االجاااالد  ا اااة  أب تحقعاااس األهاااداف الساااالفة الااا   

)الشااامس  الرقاااا   يت لااا  ت اااافر الجهاااو   ة ا ة سعاساااعة محاطاااة ثم  وماااة تا و عاااة تسااامد ثاالساااثمما  األممااا  للماااوا   ال صعععاااة

  املعاه  حتى ال فاياق الع وقة املنزلعة( إ ى جا   الق ام ال اا.

 ياج ساابع   لااك عمادق الد لااة إ ااى تكااريس آلعااق تا و عااة تشااج   تحفاز علااى االسااثمما  يااج مظاال ال اتاااق املتظااد ة أهمهااا 

 ثالتفاع  يج امل ال  أ  اه:  الحوافز ال رقبعة  الر ص اش ا قة  املزايا االستئ ائعة  التي سمتم ت ا لها

افز الضريبية  املطلب األول: الحو

 املعااا الق التمع زيااة  اهعااك عاان إمكا عااة الحاااق  دتشاام  الحااوافز ال اارقبعة  اا  ماان اشعفااا اق الجصائعااة  التففع اااق ال اارقبعة 

د  تعتإاااار اشعفااااا اق ال اااارقبعة االحفااااز األيثاااار أهمعااااة يااااج الثشااااجع  علااااى االسااااثمما  يااااج 3ال سااااائر إ ااااى الساااا واق ال حقااااة ل سااااثمما 

 .4الق ام ال م تراه الد لة ضر  م  ترقد  عمه  ترتعته

تساااتفد  لحاااث املساااثممرقن للتوجاااه  حاااو :شااااإ أ  مظاااال محاااد  يساااعى لتحقعاااس أهاااداف  تعاااد الحاااوافز ال ااارقبعة آلعاااة تا و عاااة 

د لثشاااااج  ثااااا لك الق اااااام ال ااااااا علاااااى إتاماااااة مشاااااا ي  5الد لاااااة املصتغااااااة  املتمملاااااة أساساااااا ياااااج  قاااااا ة االساااااثمما   ت معاااااة اتتااااااا ها

 .6يج مظال تك ولوجعا ال اتاق املتظد ة اسثمما قة جديدة م  االلتزا  ثما تت لصه   ل الت معة املستدامة االتتاا ية  ا ة

 
فإراير يوما  ط عا لأل وة  الت حم ث ب الشع   جمشه من    22 املت من ترسعم تا قخ  2020فإراير   19املؤ خ يج  47- 20املرسوم الرئاس ي  تم   -1

 .2020فإراير   9 1مؤ  ة يج  09أج  الديمقراطعةد جرقدة  سمعة  تم 
ن تداث ر الوتاية من ا ثشا   اا  ف ر س  و   ا  مكافحتهد جرقدة   املت م  2020ما س    21املؤ خ يج    69-20ا  ر: املرسوم الت فع م  تم    -2

 .  2020ما س  21املؤ  ة يج  15 سمعة  تم 
على أ ه عصا ة عملعة توظعا األموال يج مشا ي  اتتاا ية  اجتماععة  اقافعة قهدف تحقعس ترايم  أس مال جديد   فس القد ة  االسثمما  عرف -3

 اش تاجعة أ  تظديد  تعوقض  أس املال القديم. ا  ر:

 . 12د ا 2011د األ  بد ماجد أحمد ع ا هللاد إ ا ة االسثمما د  ا  أسامة للنشرد عماب 

 املتعلس ثترتعة االسثمما د جرقدة  2016أ ق  03املؤ خ يج  09-16القا وب  تم يما عرف املشرم الجزائرم االسثمما  ثموج   ص املا ة الما عة من  

التظهع    على أ ه:" اتت ا  أ ول ت د ا يج إطا  استحداا :شاطاق جديدة  توسع  تد اق اش تاا   إعا ة 2016أ ق  03املؤ  ة يج  46 سمعة  تم 

 املساهماق يج  أس مال الشرية ". 

ظلة  فرقد ما فىد  ا اق السععدد أهمعة تداث ر الدعم الجصائإ يعام  محفز ل سثمما اق الوط عة امل تظة  ا ا ت ام االحر تاق يج الجزائرد م   -4

 .315ا  د2018إتتاا ياق املال  األعمالد االجلد األ لد العد  الما:إد لس ة 
 .  112د ا 2013املقاو  مإر  د ا اا  االتتاا ية ل سثمما اق األج بعةد  ا  الفكر الجامعجد القاهرةد مارد   زقه عصد -5
د  2006د    قد محمو  السمرائإد االسثمما  األج بي: املعوتاق  ال ما اق القا و عةد ال صعة األ  ىد مريز   اساق الوحدة العراعةد ث ر قد لص اب   -6

 . 186ا 
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 قا ا االسثمما  يج مظال ال اتاق املتظد ة من االسثمما اق  اق األهمعة ال ا ة ل تتاا  الوطنيد ل ا  اموج   ص املا ة 

 بااي يسااتفعد  املتعلااس ثترتعااة االسااثمما  فإ ااه املسااثممر سااوا   اااب  طنااي أ  أج 2016أ ق 03املااؤ خ يااج  09-16ماان القااا وب  تاام  12

 من:

 التحف زاق الجصائعة  دصه الجصائعة  الجمريعة امل اوا عليها يج تا وب املالعة السا م املفعول  املعمول ثه. -

 اشعفا  من الحقوق الجمريعة للسل  املستو  ة التي تد   مصادرة يج االسثمما . -

 اا  املقتنعاااق العقا قااة التااي تااتم يااج إطااا  االسااثمما  االعفااا  ماان  فاا  حااس  قاا  امللكعااة ععااوض  الرساام علااى اشدااها  العقااا م عاان  -

 املعني.

اشعفا  من حقوق الثساجع   الرسام علاى االداها  العقاا م  مصاالك األما   الوط عاة املت ام ة حاس االمتعاا  علاى األما   العقا قاة  -

 دة الد عا لحس االمتعا  املم و .املصنعة    ر املصنعة املوجهة ش ظا  املشا ي  االسثمما قةد  ت صس ه ه املزايا على امل

 من مصلك اشتا ة اشيظا قة الس وقة االحد ة من تص  ماالح أم   الد لة   ل فترة إ ظا  االسثمما . % 90تففعض ثنسصة  -

 االعفا  من حقوق الثسجع  املتعلقة ثالعقو  التظسمسعة للشر اق  الزقا اق يج  أس املال. -

 أ اا  الشر اق.االعفا  من ال رقصة على  -

 اشعفا  من الرسم على النشاإ املنهي. -

 

 املطلب الثاني: الرخص اإلدارية              

تتعلس الترا عص اش ا قة ثاملشا ي  التاي تناتس سالعا  اديقة ثالصمااة تعما  ثال اتاة الشمساعة  أ  أم  اوم مان أ اوام مااا   

الصناااااى التحتعاااااة...ال  د  تتممااااا  أساساااااا ياااااج تلاااااك التااااارا عص التاااااي تمااااا د ال اتاااااة املتحاااااد ة  لثساااااتفد  ياااااج ا اااااا ة ال رتااااااق أ  تعزقاااااز 

للمتعاااااامل ب االتتااااااا ي ب ث اااااا  علاااااى طلااااا  مااااانهم ملما ساااااة :شااااااإ اتتااااااا مد  لعااااا  اهااااام تلاااااك الااااار ص لااااادي ا   ااااااة اساااااتغ ل 

صل اش ا م الصعواااي ياااج د  التاااي تعتإااار مااان أهااام ا لعااااق القا و عاااة التاااي يرساااها املشااارم الجزائااارم لسااال اق ال ااا1املؤسسااااق املاااا فة

فهي عصاا ة عان تارا اق سبع  فرض  تاثة تصلعة د على    ما من داظ ه أب يماس ثاالت وم اشيكولاواج  ا ا  الد لاة  ضامن حاد  هاد

إ ا قاااة فر ياااة تمااا د ل الوهااااد لكااان  فاااس أداااكال تا و عاااة محاااد ة   عاااد تاااوفر دااار إ حاااد ها الثشاااري  املعماااول ثاااهد حتاااى ياااتمكن مااان 

  .2تتاا م من   ب املساس ثال  ا  العا  الصعوياال همما سة :شاط

 
كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات املذكورة في قائمة   " :شرم الجزائرم املنشظة املا فة على أنهاعرف امل -1

مجموع منطقة اإلقامة التي تتضمن منشأة واحدة  ."  يما عرف املؤسسة املا فة على أنها:" منشآت املصنفة املحددة في التنظيم املعمول به

مصنفة تخضع ملسؤولية شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يحوز املؤسسة واملنشآت املصنفة التي  أو عدة منشآت 

 ". تتكون منها أو يستغلها أو أوكل استغاللها إلى شخص آخر
ني حول: آلعاق حماية الصماة  سهعلة ثو ممسد   اة استغ ل املؤسساق املا فة     ها يج حماية الصماةد مدا لة ألقع  يج امللتقى الوط   -2

يج الجزائرد يوم   الصماةد  لعة الحقوق  العلوم السعاسعةد جامعة  2018أيتوار    02,03 الت معة املستدامة  القا و عة  مام   8د مفإر الد اساق 

 .728تاملةد ا  1945
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على الصماة  التكف  قهاا يماا حاد  طصععفهاا علاى  تحديد تصعاق النشاطاق االتتاا ية تهدف   ص االستغ ل إ ى                

ية  صاحة  امان الصمااة  مان املع عة ت اثس األحكا   الشر إ املتعلقة ثحما .1أنها عصا ة عن  اعقة إ ا قة تمب  أب املنشظة املا فة

 ال يمكاان م حهاا إال إ ا تام التظيااد فعا  مان أب   اسااة د 2ها ا امل  لاس ال يمكان اب تحاا  محا  أم   ااة أ اار  مهماا  ا ا  طصععفهاا

 التظا ر التي تقد  قها طال  الر اة تؤيد على أب املشر م ال يؤار سلصا على الصماة.

ال  ااااق املوضاااو ج لد اساااة التاااظار علاااى سااابع  الحاااار ال املماااال ياااج مظموعاااة مااان املشاااا ي  الت موقاااة التاااي حاااد ها   قتحاااد 

 ما يف   لد اسة التظا ر  منها ما يف   ملوجز التظا ر:  الما:إ(د منها)امللحس األ ل  147-07املرسو  الت فع م 

 املشا ي  التي تف   لد اسة التظا ر: -1

   م اطس :شاطاق   اععة جديدة.مشا ي  تهعاة  ة ظا ✓

 مشا ي  تهعاة  ة ظا  م اطس :شاطاق تظا قة جديدة. ✓

 مشا ي  ث ا  مدب جديدة يفوق عد  سكانها مائة ألا ساين. ✓

 مشا ي  تهعاة  ا ا  يج م اطس سعحعة  اق مساحة تفوق عشرة هكتا اق. ✓

 مشا ي  تهعاة  ة ظا  طرق سريعة. ✓

  موا:ئ  عد الصحرم  موا:ئ ترفيهعة.مشا ي  إ ظا   تهعاة موا:ئ   اععة  ✓

 مشا ي  ث ا   تهعاة م ا   مح ة طائراق. ✓

 مشا ي  تقسعماق ح رقة تفوق مساحفها عشر هكتا اق. ✓

 ..... ال مشا ي  ث ا  أ  جرف السد    ✓

 املشا ي  التي تف   ملوجز التظا ر  هج: -2

 .عن حقوق الصتر ل  الغا  ملدة تق  عن سنت بصمشا ي  ت قع ✓

 سعا ة.مشا ي  تهعاة ح ائر لتوتا السعا اق تثس  ملائة إ ى ا ا مائة  ✓

 تثس  ل مسة أالف إ ى عشرقن ألا متفرا.اة م ع  تحتوم على م ااق ااثتة مشا ي  ث ا   تهع ✓

 مشا ي  جر املعاه. ✓

 مشا ي  ث ا  منشآق ف دتعة. ✓

 مشا ي  تهعاة حواجز مائعة...ال  ✓

 

 

 

 
 املتعلس ث صل الت  عم امل صس على املؤسساق    2006مايو    31املؤ خ يج    198-06املرسوم الت فع م  تم  املا ة الما عة من    ىالفقرة األ    -ا  ر:   - 1

 .2006يو عو  4املؤ  ة يج  37املا فة لحماية الصماةد جرقدة  سمعة  تم 

 الفقرة الما عة من املا ة الما عة من املرسوم الت فع م أع ه.  -

املؤ  ة    43 املتعلس ثحماية الصماة يج إطا  الت معة املستدامةد جرقدة  سمعة  تم  د  2003يولعو    19املؤ خ يج    10- 03القا وب  تم  من    18املا ة    -

 .2003يولعو  20يج 

 . 733سهعلة ثو ممسد املرج  الساثسد ا  -2
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 ئيةملطلب الثالث: املزايا االستثناا

تستفعد االسثمما اق املتعلقة ثال اتاق املتظد ة ثالعديد من املزايا االستئ ائعة ثاشضافة إ ى املزايا السالفة ال يرد   لك 

 د1عسب  األهمعة ال ا ة التي توليها ل تتاا  الوطنيد  تمب  ه ه املزايا يج االتفاتعة املإرمة ث ب الو الة املمملة للد لة  املسثممر  

  تت من:

 . 2مديد مدة استغ ل املشر م   لفترة يمكن اب تا  إ ى عشر س واق أ ر  ت -

مااا د إعفاااا  أ  تففاااعض للحقاااوق الجمريعاااة  الجصائعاااة  الرساااو     رهاااا مااان االتت اعااااق األ ااار   اق ال ااااع  الجصاااائإ  اشعا ااااق  -

 ل املدة املتفس عليها يج االتفاتعة. املساعداق أ  الدعم املا جد     الثسهع ق التي تد تم د عع واب مرحلة اش ظا    

 االستفا ة من   ا  الشرا  ثاالعفا  من الرسو  املوا   املكو اق التي تد   يج ا تاا السل  املستفعدة من االعفا ...ال  -

 دور القطاع الخاص في تطوير تكنولوجيا الطاقات املتجددة في الجزائر: املبحث الثاني

ال اتااق املتظاد ة يعاد سعاساة ت موقاة ترا اج الت معاة االتتااا ية  ياج  فاس الوتا  األععاا  الصعتعاة إب االسثمما  يج مظال 

علااى  اا ف االسااثمما  ياااج االجاااالق األ اار د التاااي تكااوب أ لوقفهااا للت معاااة االتتاااا ية ال اجمااة عااان تحديااد املتعااامل ب االتتااااا ي ب 

د  يااج هاا ا املصحااث ساامتم تحديااد     الق ااام ال اااا يااج ت ااوقر تك ولوجعااا 3ملواتاا  ترقصااة ماان العااد العاملااة لتكااوب مقاارا ملشااا يعهم

 ثمزقد من التفاع  يج امل ال  ا تعة:  ال اتاق املتظد ة  التحدياق التي تواجهها

 املطلب األول تحديات االستثمار في مجال الطاقات املتجددة 

 أب الوض  األمني  عد  االستقرا  ال م تعمشه يشك  ثماة على الر م من الجهو  التي تص لها الجزائر لج   االسثمما  إال

  ر ممهدة ل سثمما د ألنها تد تؤ م إ ى  ساائر ما ياة للمساثممرقند  اهعاك عان تاوفر عادة عراتعا  اتتااا ية  أ ار  تك ولوجعاا 

  ظملها يج ما يلج:

 .4عا املوا  ة املالعة للتوجه  حوهاالتكالعا الصاه ة للمشا ي  ال ا ة ثاالسثمما  يج ت ام ال اتاق املتظد ة  ض ✓

 التصععة االتتاا ية يج مظال التك ولوجعا له ا ال وم من االسثمما اق. ✓

 تلة  إرة  عد  تكوقن  تظهع  العد العاملة االحلعةد مما يظع  الد لة مظإرة على استرا ها من ال ا ا. ✓

 املسفهلك ب.   قص اقافة االتتاا  األ  ر لد  املتعامل ب االتتاا ي بد  لد   ✓

 عا  الفهم للتك ولوجعاق املتظد ة ال اداةد إضافة إ ى  عواة الحاول على التموق د  ي لك ا تفام تكالعا التموق    قاص  ✓

 اال صعاااااق الكراو عاااة 
 
طاار الت  عمعااة   عاااا  املكافااآق مقاثااا  اشحاا ل محااا  أ ااوام الوتااو  األحفاااو م ال ا جعااة ) مااان  لااك مااام 

ُ
األ

ااق الهوا    االحلعة(. ملو 

 يج الحعلولة   ب ا ثشا  ال اتاق املتظد ة. ✓
 
ع     ا

َ
ل السعاساق املتصعةد    ه ا ل غر حجم األسواق  تفص  ِّ  

 

 
 ال يمكن اثرام ه ه االتفاتعة اال ععد موافقة االجلس الوطني ل سثمما . -1
 .املرج  الساثس 09- 16من القا وب  18ا  ر  ص املا ة  -2
أطر حة  يتو اهد  لعة الحقوقد جامعة أثو  د  الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث )دراسة مقارنة(  جمال  اعلجد  -3

 . 24د ا 2010- 2009ثكر ثلقايد تلمسابد الجزائرد 

لس ة   01العد     09ظلة القا وبد االجلد  مولو  موسعجد االسثمما  يج ال اتاق املتظد ة  آلعة لتحقعس الت معة املستدامةيج الجزائرد م  -4

 . 171د ا 2020
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 املطلب الثاني: دور القطاع الخاص في تطوير تكنولوجيا الطاقات املتجددة 

يساااهم املسااثممر األج بااي يااج تحقعااس العديااد ماان املزايااا لااد  تمك ااه ماان االسااثمما  يااج مظااال ال اتاااق املتظااد ة فهااو يمكاان 

الد لاااااة مااااان الحااااااول علاااااى تك ولوجعاااااا متقدماااااة   فااااا  مهاااااا اق العماااااال مااااان  ااااا ل ايسااااااقهم  إااااارة مه عاااااة  تق عاااااة ياااااج اسااااااتفدا  

عفعاااة التعامااا  مااا  مااااا  ها ال صعععاااة علاااى ا ااات ف أ واعهااااد  هااا ا التكاااوقن التك ولوجعاااا املتقااادة ياااج مظاااال ال اتااااق املتظاااد ة  ي

يسااااعد ال محاااال علاااى اش تااااا االحلاااج  تمكااا ب املساااثممر الاااوطني االحلاااج مااان امل افساااة ععاااد ايسااااثه ال إااارة  املك ااااق املا ياااة ال  ماااة 

 ل لك. 

ِّ ة أ صد ُيسفر ثد  ه عن ف
  ظملها يج: وائد أ ر  يما أب تزايد ا ثشا  أ وام ال اتة املتظد 

ا الهوا  على الُاععد الوطني. -   لس فرا العم   الحد  من تلو 

 تقلعص الحاجة إ ى املعاهد ثاستئ ا  ال اتة املائعة التي يتم استفراجها من املعاه.  -

حماياة االتتااا  االحلاج ماان د  ها ا يسااعد علااى ةاالحلعا اتتااا  تك ولوجعااق ال اتاة املتظااد ة علاى اساتفدا  املاوا   ال صعععااة -

س ثظمن ال اتة  ا ففاض أسعا  ال فل.
 
 األ ماق ال ا جعة فعما يتعل

رق األسرم الكفعلة ثتوسع  إتاحة الكهرااا  حعاث أب ال ااع  ال م اإ الكص ار التاي تثسام ثاه يم ار جع    -
ُ
ال اتة املتظد ة إحد  ال 

اضوئعة  الرقا  الشاطاعةد تعني ي لك أ هد  أل ل مرة يج تاا قخ ت اام من ه ه التك ولوجعاقد  ال سعما األ ماإ الشمسعةالفول 

ة     فعال يقو  ثه األفرا   االجتمعاق فعما يتا  ثتز قدهم ثما يحتاجو ه من الكهراا   .1الكهراا د أ صد ام 

 املطلب الثالث: تحقيق التنمية املستدامة

تسااعى الت معاااة املسااتدامة إ اااى تحقعاااس العديااد مااان األهااداف االجتماععاااة  المقافعاااة   االتتاااا ية  الصعتعاااةد فهااي تعاااز    اااج 

املااواطن  ت مااي دااعو ه ثاملسااؤ لعة تظاااه الصماااةد  تشااريه يااج  لااس  ت فعاا  املشااا ي  الت موقااة علااى ا اات ف أ واعهاااد التااي تقااو  علااى 

ا   ال صعععااااة االحااااد  ةد ماااا  محا لااااة   لااااس  ااااوم ماااان التااااوا ب ثاااا ب ال مااااو االتتاااااا ية  املشااااا   االسااااتغ ل األمماااا   العق :ااااإ للمااااو 

 د   لك لن يتظتى إال من   ل:2الصعتعة

 تعمعم استفدا   دماق ال اتة املتظد ة املستدامة على مستو  امل ا ل  املؤسساق على ا ت ف أ واعها. ✓

ل اتااااة امل تظااااة لهااااا لتحف ااااز األملااا اا ال صعععااااة  املع وقااااة علااااى اساااافه يهاد ت اااوقر سااااوق ال اتاااااق املتظااااد ة  تففااااعض أساااعا  ا ✓

 .3 اال ثعظة الحفاظ على الصماة من   ل التقلع  من الغا اق امل صعمة من املاا   التقلعدية

 

 

 

 
 سا 01:15على الساعة  2020/ 26/10املوت  الرسمي لألمم املتحدة: تا قخ االط م  -1

https://www.un.org/ar/chronicle/article/20309 
د جهو  الجزائر يج مظال اسثمما  ال اتاق املتظد ة لتحقعس الت معة املستدامةد مدا لة القع  يج   لويج سفعابد عمس ى معز  م    -2

د 2018 وفمإر    07   06امللتقى الوطني حول: االسثمما اقد الت معة االتتاا ية يج م اطس اله ا  العلعا  الج و :  ات   آفاقد يومإ  

 .7معج  و  البش ر ثالصعضد امعهد العلوم االتتاا ية  التظا قةد املريز الجا
 . 8املرج   فسهد ا  -3
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 جااا  علاااى الد لاااة تاااوف ر يعتإااار االساااثمما  ياااج مظاااال ال اتااااق املتظاااد ة الصااادي  األممااا  لل اتااااق األحفو قاااة ال اضاااصةد لهااا ا 

الصماااة امل اسااصة ل سااثمما  لتظنااي اما هااا  تحقااس الت معااة االتتاااا ية  االجتماععااة امل لواااةد فااالتحف زاق ال اارقبعة  الثسااهع ق 

 ثاا: اش ا قة  املوا   املتاحة  حدها ال تكفإ لج   االسثمما  األج بي  ا ة ل سثمما  يج مظال ال اتاق املتظد ة إ  ينصغج القعا 

تااااد ق  العااااد العاملااااة  اشطااااا اق  تكااااوقنهم للااااتحكم يااااج الجا اااا  التقنااااي  التك ولااااواج ال اااااا ثال اتاااااق املتظااااد ةد  ا ااااة الشااااس  ✓

 املتعلس يج طعفعة تحوق  املو   ال صععج إ ى طاتة  يعفعة استغ له يج امل توجاق الا اععة.

 عد  توفرهما يعني عد   جو  اسثمما  ثاألساس.العم  تحقعس استقرا  أمني  سعاس ي  ا   الد لةد ألب  ✓

تعزقز  ترتعة عملعااق تصاا ل ال إاراق التاي تاتم ثا ب املراياز الصحمعاة  املؤسسااق العلمعاة  التاي تاتم عاا ة ياج داك   اد اق    دااق  ✓

 عم   مؤتمراق.

 ة الجا   ال اتوم.تس  ر املوا   ال صعععة  املا ية  املالعة ال ر  قة لتغ عة حاجاق الق ام االتتاا م  ا  ✓

 

 

 املراجع: 

 النصوص القانونية -1

 

 .2016ما س  7املؤ  ة يج  14د  املت من التعدي  الدستو مد جرقدة  سمعة  تم 2016ما س  6املؤ خ يج  01-16القا وب  تم  ✓

 .2001 يسمإر  15املؤ  ة يج  77 مراتصفها  ة الفهاد جرقدة  سمعة  تم   املتعلس ثثسع ر ال فاياق 2001ر  يسمإ 12املؤ خ يج  19-01القا وب  تم  ✓

 .2003يولعو  20املؤ  ة يج  43د  املتعلس ثحماية الصماة يج إطا  الت معة املستدامةد جرقدة  سمعة  تم 2003يولعو  19املؤ خ يج  10-03القا وب  تم  ✓

 .2016أ ق  03املؤ  ة يج  46رتعة االسثمما د جرقدة  سمعة  تم  املتعلس ثت 2016أ ق  03املؤ خ يج  09-16القا وب  تم  ✓

فإراياار يومااا  ط عااا لأل ااوة  الاات حم ثاا ب الشااع   جمشااه ماان أجاا   22 املت اامن ترسااعم تااا قخ  2020فإراياار  19املااؤ خ يااج  47-20املرسااو  الرئاساا ي  تاام  ✓

 .2020فإراير  9 1مؤ  ة يج  09الديمقراطعةد جرقدة  سمعة  تم 

 املتعلس ث صل الت  عم امل صس على املؤسساق املااا فة لحمايااة الصماااةد جرقاادة  ساامعة  تاام  2006مايو  31املؤ خ يج  198-06املرسو  الت فع م  تم   ✓

 .2006يو عو  4املؤ  ة يج  37

جرقاادة  دعلااى   اسااة التااظا ر علااى الصماااة د االحااد  الجااال ت صعااس   محتااو    يعفعااة املاااا تة2007مااام  19د املااؤ خ يااج 145- 07املرسااو  الت فعاا م  تاام  ✓

 .2007مام  22د مؤ  ة يج 34 سمعةد  تم 

 15 املت اامن تااداث ر الوتايااة ماان ا ثشااا   اااا  ف اار س  و   ااا  مكافحتااهد جرقاادة  ساامعة  تاام  2020مااا س  21املااؤ خ يااج  69-20املرسااو  الت فعاا م  تاام  ✓

 .2020ما س  21املؤ  ة يج 

 املؤلفات -2

 .2006ئإد االسثمما  األج بي: املعوتاق  ال ما اق القا و عةد ال صعة األ  ىد مريز   اساق الوحدة العراعةد ث ر قد لص ابد    قد محمو  السمرا -

 .2011ماجد أحمد ع ا هللاد إ ا ة االسثمما د  ا  أسامة للنشرد عمابد األ  بد   -

 . 2013  الفكر الجامعجد القاهرةد مارد  زقه عصد املقاو  مإر  د ا اا  االتتاا ية ل سثمما اق األج بعةد  ا -

 املقاالت العلمية -3

السااععدد أهمعااة تاااداث ر الاادعم الجصااائإ يعامااا  محفااز ل ساااثمما اق الوط عااة امل تظااة  اااا ا ت ااام االحر تاااق ياااج الجزائاارد مظلاااة  فرقااد مااا فىد  ا ااااق -

 .2018إتتاا ياق املال  األعمالد االجلد األ لد العد  الما:إد لس ة 

 .2020لس ة  01العد   09املستدامةيج الجزائرد مظلة القا وبد االجلد مولو  موسعجد االسثمما  يج ال اتاق املتظد ة  آلعة لتحقعس الت معة   -
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لقعااا  ياااج امللتقاااى الاااوطني أ لاااويج سااافعابد عمسااا ى معاااز  مد جهاااو  الجزائااار ياااج مظاااال اساااثمما  ال اتااااق املتظاااد ة لتحقعاااس الت معاااة املساااتدامةد مدا لاااة  -

د معهاااد العلاااو  االتتاااااا ية 2018 اااوفمإر  07  06لج اااو :  اتااا   آفااااقد يااااومإ حاااول: االساااثمما اقد الت معاااة االتتاااااا ية ياااج م ااااطس اله اااا  العلعااااا  ا

  التظا قةد املريز الجامعج  و  البش ر ثالصعض.

لت معااة سااهعلة ثااو ممسد   اااة اسااتغ ل املؤسساااق املااا فة     هااا يااج حمايااة الصماااةد مدا لااة ألقعاا  يااج امللتقااى الااوطني حااول: آلعاااق حمايااة الصماااة  ا -

 تاملة. 1945مام  8د مفإر الد اساق القا و عة الصماةد  لعة الحقوق  العلو  السعاسعةد جامعة 2018أيتوار  02,03الجزائرد يو   املستدامة يج

 الرسائل واملذكرات الجامعية  -4

معااة أثااو ثكاار ثلقايااد تلمسااابد الحماية القا و عة للصماة الصحرقة ماان أ  ااا  التلااوا )  اسااة مقا  ااة(د  أطر حااة  يتااو اهد  لعااة الحقااوقد جا  جمال  اعلجد -

 .2010-2009الجزائرد 

اقع االلكترونية  -5  املو

 سا 01:15على الساعة  26/10/2020املوت  الرسمي لألمم املتحدة: تا قخ االط م  -

https://www.un.org/ar/chronicle/article/20309 

علاااااااااااااااى السااااااااااااااااعة  26/10/2020تااااااااااااااام االطااااااااااااااا م  ثتاااااااااااااااا قخ   2020ماااااااااااااااام 17ملرياااااااااااااااز الد اسااااااااااااااااق ال ااااااااااااااااا ثاااااااااااااااالجزقرةد تاااااااااااااااا قخ النشااااااااااااااار  املوتااااااااااااااا  الرسااااااااااااااامي  -

03:46https://studies.aljazeera.net/en/node/4683 

 موتااااااااااااا  03:58علاااااااااااااى السااااااااااااااعة  26/10/2020تاااااااااااااا قخ االطااااااااااااا م  د17/12/2015د تاااااااااااااا قخ النشااااااااااااار يع ماااااااااااااث    اااااااااااااوفد أساااااااااااااعا  الااااااااااااا فل  ال ماااااااااااااو العااااااااااااااملإ -

https://www.aljazeera.net/ebusiness 
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 في دعم االستثمار الطاقوي  دور القاعدة القانونية

The rôle of the légal base in supporting energy investment 

 

 أوشن حنان الدكتورة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة

 مخبر البحوث القانونية السياسية والشرعية

droit.adm40@gmail.com 

 

 ملخص:

 أساساعا عاام  إمادا اتها تشاك   إ  املساتدامةد االتتااا ية الت معاة لتحقعس املتاحة الصدائ  أهم إحد  املتظد ة ال اتاق تعتإر

ةد    رتهااا   ااو  حااال يااج  ال مااو االسااتقرا   تحقعااس اش تاااا عجلااة  فاا  يااج ر ممااا التقلعدياا 
 
 يااج  يساااهم الدائمااة العماا  فاارا يااوف

 .العالم عإر الفقر  الحد من املعمشة مستوقاق تحس ب

الد اساااااة إ اااااى تسااااالعل ال اااااو  علاااااى أمملاااااة مااااان السعاسااااااق  القاااااوا  ب امل صقاااااة لتعزقاااااز ال اتاااااة املتظاااااد ة  تشاااااجع   تهااااادف هااااا ه  

 االسثمما اق ال ا ة يج ه ا االجال.

  ال اتاق املتظد ةد الت معة االتتاا يةد االسثمما د عقو  ال اتة.الكلمات املفتاحية: 

      Abstract: 

     Renewable energies are considered as a key element,among others, in achieving sustainable 

economic development  especially in term of production, stability and growth. This, in  effect has a 

spin-off result on employment, increasing the wellbeing and poverty reduction all over the world 

    This study aims at highlighting examples of policies, laws and regulations implemented, for 

promoting renewable energy and encouraging private investments in the field 

    Keywords: Renewable energy, economical development, the Investment, Energy contracts 

 

 مقدمة 

 فاك ياج املسااعدة املتظاد ة العاو  ال اتاة لل اتاةد حعاث تسات ع  املتزاياد ثاالساتفدا  ا تصاطا  اعقاا االتتاا ية الت معة ا تص  

سهم أب  تست ع  املستدامةد الت معة يج اال تصاإ  املساهمة ه ا
ُ
 يج تساعد أب لها  االتتاا يةد  قمكن االجتماععة الت معة يج ت

اد أيثااار ثال اتاااة إمااادا ا تحقعاااس أي اااا ال اتاااةد يماااا يمكنهاااا علاااى الحااااول   ت ااارة تساااري   تحااادياق تظااا  مراعااااة أ اااه مااان ثاااالر م أم ااا 

mailto:droit.adm40@gmail.com
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 ثكاااا  املرتص ااااة املوتاااا    اااااائص ال ا ااااة  اش ا ةد ثالتك ولوجعااااا امل اااااف  هاااا ه تع ااااعم اش ماااااار  قاااارتصل ثمسااااظلة تتااااا  معع ااااة

 املتظد ة.  ال اتة مشا ي  من مشر م

ن التكااالعا للتك ولوجعااا  ا ففاااض السااري   الت ااو   املتظااد ة قهاا ا ال اار  ال عااا  األمماا  ماا  تزامنهااا ال اتااة فثشااك   فهاام  تحساا 

  أتا د ةثتكلفا للعالم االحتعاجاق املت امعة تلبي  لكد حعث يمكنها أب فوائد حول  الو ج   قا ة املالعة اال اطر
 
 ياج    هاا عان ف ا 

  الحرا م. االحتصاس ظاهرة من الحد

   ا ا  أب ععاد عاا  توجاه إ اى ها ا ياج عاار ا املتظاد ة ال اتة تك ولوجعا تحول   تد
 
مان   ار   لكان مضا ىد فعماا متفاااة ساوتا

ل  عملعة من اال فها  سمستغرق  يم ثالتحديد الواضح ام تعام   يعفعة ه هد التحو     معها. السعاسة    

 يعتإاااار تااااوفر  اااادماق ال اتااااة ال  مااااة لتلصعااااة االحتعاجاااااق البشاااارقة  ا أهمعااااة تاااااو  ثالنسااااصة للر ااااائز األساسااااعة الم اااااة للت معااااة 

املساتدامة.  قااؤار األساالو  الاا م ياتم ثااه إ تاااا هاا ه ال اتااة  تو يعهااا  اسااتفدامها علااى األععاا  االجتماععاااة  االتتاااا ية  الصعتعااة 

 معة محققة.ألم ت 

  ياج الواعااد املسااتدامة ال اتاة ت ااام ياوفر
 
 يااج تااوف ر تلعصاه أب يمكاان الاا م املهام الااد     اا ل ل سااثمما د مان ج اثاة امل  قااة فر ااا

 املستقص .   ت و ه يج  موه عجلة لدف  امل لو  التموق 

  من ه ا امل  لس   ر  اشدكال التا ج:

 املتجددة؟إلى أي مدى ستكفل القاعدة القانونية التقليدية بيئة قانونية حاضنة ألعمال وتوجهات عصرنة استثمار الطاقة 

 املحور األول: اإلطار املفاهيمي

  حد  يج ه ا االحو  موجزا عن املفاهعم األساسعة ملوضوم الد اسة من   ل تقسعمه لجزئمت ب:

 أوال: محطات في مفاهيم االستثمار 

يعني االساثمما  ع اد االتتااا ي ب: توظعاا املاد راق ياج إتاماة مشار عاق عان طرقاس توظعاا املاد راق ياج دارا  أ  إ تااا معاداق 

 . آالق  أجهزة…د عغرض  قا ة ال اتة اش تاجعة التي تهدف إ ى توف ر ال دماق ألفرا  االجتم   الد لة

 ا ساا ي االتتاااا د فمشاام  تقعااعم املشاار عاق أ    اساااق الجااد   للمشاار عاق ماان حعااث التوتعاااق لكاا  ماان أمااا االسااثمما  ع ااد 

ائدد  ياج ها ا  ال فقاق  اشيرا اقد  تقدير األ اا  املتوتعة أ  ُمعدل العائد على األموال املسثممرةد ام مقا  فها عسعر الفائادة السا 

 .ضر  م  مهم ع د إظها  الر صة يج اسثمما  األموال يج إتامة املشا ي اشطا  يظ  التظيعد على أب   اسة الجد   أمر 

 _ هو    ايثسا  لألموال من أج  الحاول على م تواد أ  اسفه يهر

 ر1_ هو استغ ل امل توا املتمم  يج ت اعا ال مة املالعة للتظه ز

 
 . 2، ص 1999ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  قانون االستثمارات في الجزائر،  عليوش قربوع كمال،   1
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الشريعة اشس معةد فهو طلا  امارة املاال   مائاه ياج أم _ ي لس االسثمما  يمفهو  إس مإ على ت معة املالد عشرإ مراعاة أحكا  

ت اااام مااان الق اعااااق اش تاجعاااةر ساااوا   ا ااا    اععاااةد  ااا اععة أ  تظا قاااةد أم هاااو: ":شااااإ إ:ساااا:إ إيظاااا إ مساااتمد مااان الشاااريعة 

يعكساها  اتا  األماة  اشس معة  قؤ م إ ى تحقعس  تدععم أهداف ال  ا  االتتاا م اشس مإ من   ل األ لوقاق اشس معة التي

 .1اشس معة"

یعاار ف االسااثمما  عامااة علااى أ ااه: اسااتفدا  املااد راق يااج تكااوةن ال اتاااق اش تاجمااة الجدااادة ال  مااة لعملماااق إ تاااا الساال  أ   إ ا

 ال دماق  االحاف ة على ال اتاق اش تاجمة القائمة.

 ثانيا: محطات في مفهوم الطاقة املتجددة

تلع     من اشمكا ااق ال صعععاة املتاحاة مان مااا   ال اتاة الجديادة  املتظاد ة إ اى جا ا  سعاسااق تحسا ب يفاا ة ال اتاة    ا 

جوهرقااا يااج اسااتدامة ال اتااةد   لااك داارق ة االسااتفا ة ماان اشمكا اااق  املاااا   ثحساا  جاادا اها الف عااة  االتتاااا ية يااج ت صعااس 

األععا  االجتماععاة  االتتااا ية للفاااق اال تلفاة ياج  ا  ثلادد ما  إيظاا  ت اعااق تتمما  ياج  حزمة من السعاساقد تظ   يج االعتصا 

ضر  ة الحفاظ علج موا   ال اتة املتاحة  الحد من تلوا الصماةد  هو ما يستد ج تكاتا االجهو اق يج    االجاالق للو ول إ ج 

 ن املشا ية يج تانع  امل تظاق.هدف محد    اضح يتمم  يج استدامة اسثمما  ال اتة  املزقد م

 تعريف الطاقة املتجددة

 جا  تعرقا ال اتة املتظد ة متعد ة املاا    الجهاق التي سع  إ ى إع ائه تعرقفا م اسصا الجال :شاطها  التي منها: 

  عفااة ال ينااتس عاان  ةتلااك ال اتااة التااي يمكاان الحاااول عليهااا ماان املاااا   ال صعععااة املتظااد ة    اار القاثلااة لل  ااو د  تعااد طاتاا - 

اساااااتفدامها أم تلاااااوا للصمااااااة  ال تساااااب  ال ااااار  للكائ ااااااق الحعاااااةد  قمكااااان االساااااتفا ة مااااان تق عااااااق عساااااع ة علاااااى عكاااااس املااااااا   

.   تعد ال اتة املتظد ة من أيثر أدكال ال اتة جا ثعه  مما ا ل هتماا د   لاك لكونهاا 2التقلعدية   ر املتظد ة  القاثلة لل  و 

سم عسماق 
 
 يكا  ال ي اهيها فيها من املاا   األ ر .تث

(: "تثشك  ماا   ال اتة املتظد ة من ماا   ال اتة ال اتظة عن مسا اق ال صععة التلقائعة IEAعرففها   الة ال اتة العاملعة )  -

 .3 ظدعة الشمس  الرقا د  التي تتظد  يج ال صععة ثوت رة أعلى من  ت رة اسفه يها"

 ياج تتظاد   التاي ثعولاواج أ  دمس يد جعوف زيائإ ماد ها طاتة يكوب  "  (: IPCCامل اخ ) ثتغ ر املع عة الد لعة الحكومعة الهعاة  -

 الكتلاة الحعوقاة ي اتاة ال صععاة ياج  املتوا الة املتتالعاة التعاا اق مان :س  اساتعمالهاد  تتولاد من أيإر معا لة أ  ثوت رة ال صععة

 ا لعاااق ماان العديااد الرقااا د  توجااد  طاتااة االحع اااق يااج  الجاز   املااد طاتااة املعاااهد حريااة ثاااطن األ ضد  طاتااة الشمسااعة  ال اتاة

 

دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن،  االستثمار: أحكامه وضوابطه في الفقه اإلسالمي، قطب مصطفى سانو،   1
 وما بعدها، بتصرف. 15، ص  2000الطبعة األولى، 

العوسفإ ثاس   علج القرة  و جد جد   اتتاا ية  اعتعة من استغ ل ال اتة املتظد ة يج امل  قة العراعةد مظلة الصماة  الت معةد   2

 http://afedmag.com/web /، 2007د ما س 108عد  

 www.iea.org  موت    الة ال اتة الد لعة:  3

http://afedmag.com/web
http://www.iea.org/
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 متعد ة تك ولوجعاق ثاستفدا  حريعة طاتة  ة ى الكهراائعة  ال اتة  الحرا ة أ لعة طاتاق إ ى املاا   ثتحوق  ه ه تسمد التي

 .1 يهراا "  تو  من ال اتة  دماق ثتوف ر تسمد

 من   ل ه ه التعا قا الرائدة يج مظال مفهو  ال اتة املتظد ة تتحد   اائاها فما يظتإ: 

 ر2أنها تعد ماد ا مظا عا    عفا ال يسب  أم مشك ق ثعتعة يما هو الحال م  املاا   األ ر   ال فل  الفحم  الغا  -أ

ة  هااج ال تت لاا  ثنعااة تحتعااة ضاا مه  قمكاان االسااتفا ة منهااا ماان تاثلعفهااا للتو ياا   التواجااد يااج دااتى امل اااطس  يااج الد لااة الواحااد - 

   ل ثنعة إ تاجعة مصادرةر

 ا_ تشك  ماد ا مستق  ال يتظار ثالع تاق الد لعةد  ال يف   للتظا ة الد لعة  ظر فها  م عساتها  احتكا اتهار

 ت د  فيها ال اتاق التقلعدية األ ر . _ ت ثشر يج جمع  أ حا  العالم  انس  متفا تةد  تد تتواجد يج أماين 

 املحور الثاني: اإلشكاالت والضمانات القانونية لالستثمار الطاقوي 

 تاد  يج ه ا الجز  علا ي  مان التفااع  للمشاك  القاا و:إ الا م ي رحاه التوجاه  حاو االساثمما  ياج مظاال ال اتاة املتظاد ةد اام 

 للتوجه ل سثمما  يج ه ا اشطا  املستديم.  ص ب أهم  حداق القا وب التي تشك  ضما ة  حافزا

 أوال: االستثمار في الطاقة املتجددة واإلشكاالت القانونية

عقاا  توجااه العااالم العااو د  تحاا  تااظا ر اسااتراتعظعاق االسااتدامة الت موقااة يااج دااتى االجاااالق  علااى  أسااها الق ااام االتتاااا مد إ ااى 

ي سعاساة املفهاو  الراعا  للت معاة ياج جعلهاا   اتس ثال ار  ة علاى  لاكد الساعج الحمماث  االساتدامإد يم هار لعوملاة أج ادة العاالم.تصنا 

شيظاااا  م افااا   اااادائ  اتتااااا ية تكفااا  اساااتمرا قة عجلاااة الت اااو  االتتااااا مد   فاهعاااة حعااااة اش:سااااب املعا ااارد   ااااب مااان هااا ه 

 امل اهر االسثمما  يج ال اتة املتظد ة يصدي  عن االسثمما  التقلعدم.

ل الجدياااادد طاااار  يااااج مظااااال القواعااااد القا و عااااة إدااااكالعة أساسااااعة تتمحااااو  حااااول التكععااااا القااااا و:إ لعقااااو  االسااااثمما  هاااا ا الاااا م

 ال اتوم.

 .  مفهوم العقد في مجال الطاقة املتجددة1

عقااو  ال اتااة ثااافة عامااة ماان م اااهر عااار ة املعااام ق القا و عاااة املد عااةد  عقااو  ال اتااة املتظااد ة ثااافة  ا ااة ماان العقاااو  

 املستحداة يج مظال القا وبد فرضته ضر  ة السوق االسثمما مد للحاول على إطا  يكف  ضماب الحقوق  ةتعاب الواجصاق.

 
1 .Edenhofer Ottmar, Ramon Pichs Madruga, Youba Sokona and others, Renewable Energy Sources and Climate 

Change Mitigation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,CAMBRIDGE University 

Press, USA, First published 2012, P 178 . 
 د ثتارف. 105د ا 2009 القاهرةد العلمعةد الكت   ا   املتظد ةد الجديدة ال اتة  أ  مة ماا   أحمدد فىما   حعد 2
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 اساتغ ل  ياج الحاس م حهاا ثقااد ال ااا الق اام دار اق  ةحاد  املتعاتادة الد لاة ثا ب تإار  التاي العقاو  تلاك  هاج ال اتةد  عقو 

 .1املا ج املقاث  على الد لة استفا ة مقاث  معع ة مدة   ل  التارف املوا  

 ه ا التعرقا يقو  ا للقول أنها تقتر  من  مل العقو  اش ا قة التي تكوب الد لة طرفا أ ع  فيها.

 العقااااو  املإرمااااة قهاااا ا ال اااار  يااااج مظااااال ال اتااااة املتظااااد ةد لاااان تفاااارا عاااان: عقااااد التو قاااادد عقااااد الاااااعا ةد عقااااد الشاااارا  فعمااااا تعلااااس 

 ال اتظة عن ال اتة املتظد ة. ثالكهراا 

 يمكن ل ا ثإيظا  تحديد  اائص عقو  ال اتة املتظد ة يج:

 عقد ملز  ل رفعهر عقد تائم على الزمنر   عقد معا ضةر -

 عقد دكلجد مري    ر مسمىر -

 عقد يقو  على اعتصا  االح  املتعاتد ألجله. -

 . تكييف العقد في مجال الطاقة املتجددة2

ه ا ال وم ياج مظاال االساثمما  ثالساوق ال ااتومد فإ اه طار  إداكالعة حا ب الحاديث عان تكععفاهد   لاك ثاال  ر الحا    را لحدااة  

 التعاتد فعهد  قتضح  لكد يج اعتصا  ا ت ف طصععة العقد ث ب:

 ثمرفاس ا تصاطهاا لعاد    لك  املد عة يج العقو  مظلوفة   ر در طا استئ ائعة تت من  مر   لك أب ه ه ال اتة ال :عقد مدني  -أ

  دمة تقديم م ه القاد  م ت م مستمر عشك  تعم  التي املشر عاق لمس من الشر اق ثواس ة لل اتة استغ ل  ألب عا د  

 يعتإاااار مشاااار عاق ال املشاااارم أب سااااعما م ا عاتااااه يااااج ال اااااا للقااااا وب  مد عااااة يف اااا  عقااااد فهااااي لجمهااااو  املسااااتفعدد  االتااااا ج عامااااة

 مااا  اش ا ة لاااالح  ا ااة علاااى امتعااا اق ت  ااوم  ال عامااة ثااافة ال اتاااة امتعااا   عقااو  عامااة مرافاااس ععااةال صع الثاار اق اسااتغ ل

 ال  علعاه ا  ارد املتعاتاد تظااه اال ا ة سال ة مان داظنها الحاد مان التاي القعاو  ععاض توجاد أنها يج الغال  ال ث  املتعاتدة الشر اق

 اش ا قة. العقو  ثه ال م تمتا  االستئ ائإ ال اع  على العقو  ه ه ت  وم 

لكن  ر  ثاظب ها ا االتظااه ساوف يقاا حااجزا عان تفسا ر ساؤالد ملاا ا تتاد   الد لاة ثفارض  تاثفهاا علاى مما  ها ه العقاو د   حان 

 :علم اب عقو  القا وب ال اا تف   ملصدأ العقد دريعة املتعاتدين؟

 للمرفس إ ا م  التزا  عقد تعد  هج االمتعا  لعقو   الجديدة الاو ة الحديمة إ ا قة  هج عقو  هج ال اتة عقو  :عقد إداري   -ب

تمااا د  الد لاااة أب  لاااك إ ا قاااة عقاااو  تعاااد  االتاااا ج ع اااد اثرامهاااا اش ا قاااة العقاااو  تواعاااد عليهاااا ت صاااس أب األ ااا  هاااو أب  لاااك د 2عاااا 

 اساااتغ ل  ااو    ااو ة مااان  هاااو معع ااة  م عاااة ماادة  اا ل فيهاااا  التااارف   اساااتغ لها ال اتااة عااان  الصحااث الت قعااا  حااس الشاارية

 ال صعععة. الثر اق

 
  قكعبعديا.  موسوعة 1

 العراعةد النه ة  ا  مقا  ةد   اسة  (PPP)الحكومإ  ال اا الق اع ب  ث ب الشراية لعقو  القا و:إ حمدابد ال  ام عرفاق ها:إ 2

 . 66د ا 2016القاهرةد 
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مااان جهاااةد  مااان جهاااة أ ااار  أب ال ااارف األ اااع  للعقاااد هاااو  1 يساااث د أصاااحا  هااا ا التوجاااه علاااى القاااول ثامتعاااا اق السااال ة العاماااة

 الد لة.

مسااا اة الد لااة ماا  األفاارا د حاا ب تكااوب هااج ماان   اار  أي ااا أب هاا ا املوتااا ضااععا إ ا طرح ااا تساااؤال حااول يعفعااة تفساا ر  ا ااعة

 ي ل  تلصعة إدصام حاجة  ا ة قها؟

متعااد ةد   سااائ   اا ل ماان إثرامهااا ع اادتماار  عامااة ثااافة ال اتااة  عقااو   ا ااة ثااافه املتظااد ة ال اتااة عقااو  :عقددد خدداص -ج

 هاو العقاد ها ا ثاظب للقاول  إليهاا االساث ا  لعاتم مظار ة عاماة تواعاد   ض  الاع  من حعث ثه أطرافه ال ا ة عقد لك  أب  لك  

  تكععفاه ياتم عقاد  ا   أب العقاو د ها ه علاى ي  صس   احد تكععا يوجد  ال مد:إ أ  إ ا م 
 
 أم عان  امعازل   دار طه ل ر فاه تصعاا

 علااى ت  ااوم  ال مفتلفااة  الشاارية  املسااثممر الد لااة ثاا ب املإرمااة ال اتااة عقااو  تعتإاار  لهاا ا ل صععتااه  ع ا اارهد  ثااال  ر آ اار عقااد

إ ا قاااة  أحعا اااا أ ااار  تكاااوب مد عاااةد  أحعا اااا  تكاااوب  فظحعا اااا  احااادد تاااا و:إ ل  اااا  تف ااا  ال فإنهاااا  االتاااا ج موحااادة تا و عاااة طصععاااة

 .2 ر إ ا قةأ ر  تكوب يج عع ها مد عة  يج عع ها ا  

الق ااام العااا  عشااكلها املوساا   االجسااد يااج  اار  أب عقااو  اسااثمما  ال اتااة املتظااد ة ماان عقااو  إداارا  الق ااام ال اااا يااج تسااع ر 

مفهو  ال ص اة عععدا عن ال و اةد حعث أب ه ا ال وم هو األجد   األسلم ألب مح  التعاتاد يعتإار مان األما   الوط عاة 

العاماةد   ارض الد لااة مان فتحهاا للمظااال ال ااا أماا  املسااثممر لامس التملاك  ة مااا تحقعاس  ااد للمتعاماا  معهااد  ةداصام حاجااة 

  ط عة عامة.

 االتا ج فهو يبتدأ  قنتهي تح  مسمى عقد االمتعا  اش ا م يج دكله الحديثد يما أب له عع ا من سماق   اائص عقد الصوق 

 (. B.O.T اش ا م )

 ثانيا: السياسات القانونية في مجال االستثمار الطاقوي 

ا ه اا  اهتماا   ت اافس متزاياد ثا ب الاد ل  حاو االساثمما  لقد سااهم التعاا ب الاد  ج ياج  اعا ة سعاسااق ال اتاة العاملعاةد فحال عاًّ

الجا  يج ت وقر ثرامس  تك ولوجعاق ال اتة الصديلةد  تصني التك ولوجعا ال  را   استفدامها يج عدة مظااالقد  التاي سثشاك  ياج 

 مظموعها طاتة املستقص د  تكمن أهمعة ال اتة املتظد ة 

لهاا إ اى مااد   ئامس لل اتاةد   ألجاا  ها ا ا كصا  الثشاريعاق الد لعاة علاى  ضاا  سعاسااق  ضاما اق تكفا  حاس املساثممر يااج ياج تحو 

 ه ا االجال.

 

 

 
 . 5ا  د1973القاهرةد  العراعةد النه ة   ا  اال ا قة العقو  يج العامة السل ة م اهر ععا د عمماب  أحمد 1
 . 102د ا 2003ث ر قد  الحلبي الحقوتعةد منشو اق فيهاد  التحكعم الد لعةد األدغال اسماعع د عقو  االجعد عصد محمد 2
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 . الضمانات القانونية 1

افز والضمانات1 اقع الحو  .أ. مدخل عام لو

 ا اا ي امن  أ  ل  الجزائر إ  حاق  تعدي ق مفتلفة على تشريعاتها  أ  مفها اش ا قة املتعلقة ثاالسثمما د فظ اد ق تا و اا

الكم اار ماان التح اا راق  الثشااجععاق  أ  لاا  التعاااطإ ماا  املسااثممرقن إ ااى   الااة ترتعااة   عاام  متاععااة االسااثمما   ةعااا ة ال  اار يااج 

أ  مفها الجصائعة  الجمريعة  يج تشريعاتها االجتماععة املتعلقاة "ثالعاد العاملاة"د يماا تام إ ظاا  مشار م امل  ماة الاا اععة الحارة. 

 الت و اق الثشريععة  اش ا قة التي أ ظزتها الجزائر على ال حو التا ج: ل ص أهم 

  قت من محا   أساسعة: القانون الجديد لدعم االستثمار: ❖

يقاد ثه    املعلوماق املتعلقاة ثاالساثمما   محع اهد  قظا  أب تكاوب متاوفر ثاافة عا ياة   ب تمع از أ  تكلفاةد  مصدأ الشفافعة: •

   املصدأ إال ثوجو  الشرط ب: ال يتم تحقعس ه ا 

ي ااامن حرقاااة االساااثمما  لكافاااة املساااثممرقن  تاااوف ر الحماياااة لهااام ثقاااوة القاااا وبد يماااا ياااتم أ ااا   ااا  االحتعاطااااق  حرقاااة االساااثمما : •

 لحماية الاالح العا   االحعل  املسفهلك.

حقاوق  الواجصااق  االجزائرق ب  ا ل عملعااة  ها ا ماا ثا ب املساثممرقن األجا ا   معااملفهم ث رققاة عا لاة ياج مظاال ال عاد  التمع از: •

 االسثمما .

ي اامن حرقااة تحوقاا  العوائااد ال اجمااة عاان اسااثمما   أس املااالد  لت صعااس هاا ا املصاادأ الثااد ماان تااوافر  مصاادأ سااهولة حريااة  أس املااال: •

 درط ب هما: حرقة التحوق   حرقة الد ول ألسواق العملة الاعصة.

م يظشاا  الو ااول إ ااى   ااا  التحوقاا  الشااام  للعملااة الاااعصة  اثسااع رة موحاادة  حرقااة الاا   ضاا  مصاادإ لعإرا ااج يااج سااوق الااارف: •

 تموق   ؤ س األموال  األ اا    ب تعد أ  درإ.

 للحاول على تموق ق ضر  قة ش ظا   استغ ل االسثمما اق. تحديد التظا ة ال ا جعة: •

 املفتو  لرأس املال األج بي.  ض  السوق املا ج: •

ياااؤ م هااا ا املصااادأ    ا هاماااا ياااج ترتعاااة الع تااااق االتتااااا ية  السعاساااعة لصلاااد ماااا مااا  مفتلاااا   ل العاااالمد  هااا ا  االساااتقرا :مصااادأ  •

  ثعظة  جو  األ  ا  السعاسعة املتعلقة أساسا ثا:

 الحر   األهلعة  ال ا جعة  اال تفاضاقر االسثع    التظمعمر  زم امللكعةر -

 أس املال.تحوق  العملة الاعصة       -

 

 .ب. الضمانات القانونية كمظهر لتحقيق االستثمار الطاقوي 1

يقااد ثال اما اق القا و عااة ترساا ة القواعااد القا و عاة التااي  فرهاا املشاارم الجزائارم ياج مظااال فاتد ثااا  االساثمما  ثااافة عاماة يااج 

 :يلجما الجزائر ثظمع  الق اعاق  الق ام السعاحج ثافة  ا ةد  قمكن ل ا تحديدها فع

 



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

29 

       

29 

 الضمانات التشريعية  ❖

عليهااااا يااااج الصااااا  المالااااث تحاااا  ع ااااواب ال ااااما اق املم وحااااة للمسااااثممرقند  تتحااااد  هاااا ه  1املعاااادل  املااااتمم 03-01 ااااص األماااار  تاااام 

 ال ما اق ثحس  ه ا القا وب يج:

ت فعا ه  ت صعقاهد   ظاد الت ااعص علعاه د  هاو مصادأ    اج عما  املشارم جاهادا علاى 2عد  التمع ز ث ب املسثممر الاوطني  االج باي  -

 .033-01من االمر  1 املا ة  14يج املا ة 

ضماب استقرا  أحكا  القا وب املعمول ثه: يعتإر أهم ال ما اق  يم را ما  اب يعلن علعه يج العقو  الد لعةد   ظاده  اص علعاه   -

   ا  القا و:إ امل صس على االسثمما . التي ت ص  راحة على اصاق ال 03-01من األمر  15 راحة يج  ص املا ة 

 ضمانات ضد نزع امللكية  ❖

تعتإاار ملكعااة االسااثمما  دااماا مقدسااا ع ااد املسااثممر األج باايد يوليهااا أهمعااة تاااو د لاا لك  ظااد املشاارم الجزائاارم أ  ااى أهمعااة ثالغااة 

امللكعااة ضااد املاااا  ة اش ا قااةد  ةب حاادا علااى ضااماب حااس االحاف ااة علااى  034-01ماان األماار  16لهاا ه امللكعااة حعااث  ااص يااج املااا ة 

  تعاا  فإ ااه يترتاا  عليهااا تعوق ااا عااا ال  م ااافاد إال أب هاا ه املااا ة ما الاا  محاا  جاادل   مااوض ألنهااا تمماا  الاااو ة ال فعااة لناازم 

 امللكعة للم فعة العامة.

 ضمان تحويل رؤوس األموال وعائداتها  ❖

س الااراد فقاالد ثاا  إيظااا  طرققااة لتحوقاا  هاا ا الااراد  ةب  ا اا  ه ااا  إعاتااة الهاادف الاا م يسااعى إلعااه املسااثممر األج بااي لاامس تحقعاا

 .5له ا التحوق  فإنها تعد عقصة يج سبع  ج    أس املال األج بي

حعث حسوها يتمت  املسثممر األج بي ثحرقة  املة يج تحوق   ؤ س األموال  03-01من األمر  31 تد  ص املشرم على  لك يج املا ة 

نهاد ثالعملة الاعصة القاثلة للتحوقا   يا لك حرقاة تحوقا  عائاداق ها ه األماوال مان مادا ع   فوائاد  أ ااا     رهاا املسثممرة ععع

 من اشيرا اق املتالة ثاالسثمما .

 ضمانات تسوية منازعات االستثمار  ❖

 يمكن تقسعم ضما اق الثسوقة إ ى تسم ب:

فإب املشرم أتر أب الجهاق الق ائعة تكوب يج األ   هج   03-01األمر  من   17ضما اق على املستو  الدا لج: حعث حس  املا ة   -

 اال تاة ثح  م ا عاق االسثمما  التي تد تمو د مالم يوجد اتفاق  اا يقض ي ثف ف  لك.

 
العراعةد   1 الوحدة  مريز   اساق  القا و عهد  املعوتاق  ال ما اق  األج بعة  االسثمما اق  السامرائإد    قد محمو  

 . 145د ا2006ال صعة األ  ىد 
 .455د ا 2008عجة الج  جد الكام  يج القا وب الجزائرم ل سثمما د األ:ش ة العا ية  ت ام االحر تاقد  ا  ال لد  عةد الجزائرد   2
 . 2001د س ة 52د املتعلس ثت وقر االسثمما د الجرقدة الرسمعةد عد  2001أ ق  20املؤ خ يج  03- 01األمر  تم    3
 ديظة ثن سوقدد ال  ام القا و:إ ل سثمما  يج الجزائرد ماجمست رد فرم تا وب األعمالد  لعة الحقوقد جامعة الجزائرد   4

 .61د ا 2007/ 2006
5 M.BOUDEHAN: Les Nouveaux fondements et cadres de l'investissement en Algérie, Edition Dar El  

Malakia , Alger –Algérie, 2000, p 24. 
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 املشااارم لاااام يشاااار ألم إجاااارا اق  ا ااااة يااااج هاااا ا االجااااال  هااااو مااااا يفهاااام ماااا  تظيااااده ت صعااااس تااااا وب اشجاااارا اق املد عااااة  اش ا قااااة ع ااااد 

 ثسوقةد  قفا  يج املوضوم على أساس القا وب الوطني ثما يج  لك تواعد الت ا م.ال

 :1ضما اق على املستو  الد  ج: يكوب  لك على مستو  مظموعة من األجهزة الد لعة التي  ا ت  على اتفاتعاتها الجزائرد منها -

للم ا عاق تتم عإر طرققتي التوفعاس ثا ب املت اا ع بد  عان طرقاس (  طرق تسوقته CIRDIاملريز الد  ج لثسوقة م ا عاق االسثمما  ) ▪

 التحكعم الد  ج.

 تسوقة م ا عاق االسثمما  يج إطا  الو الة الد لعة ل ماب االسثمما . ▪

 تسوقة م ا عاق االسثمما  يج إطا  اتفاتعة تشجع   ضماب االسثمما  ث ب   ل اتحا  املغر  العر إ. ▪

 إطا  املؤسسة العراعة ل ماب االسثمما . تسوقة م ا عاق االسثمما  يج ▪

 الضمانات االتفاقية  ❖

تعتإااار مااان الوساااائ  القا و عاااة األيثااار تاااوة  ضاااما ا لثشااااجع  االساااثمما  األج باااي  حمايتاااه مااا  الاااد ل املساااتق صة ل ساااثمما د  هاااا ه 

الوطنيد إال أنها تتم از ع اه ياج أنهاا تنلا ق حقوتاا االتفاتعاق ت م أحكاما تا و عة مماالة لتلك امل اوا عليها يج تا وب االسثمما  

  التزاماق تعاتدية على الد لة املستق صة م  الد لة املاد ةد  من ث ب االتفاتعاق التي أثرمفها الجزائر:

  االتفاتعة العراعة املوحدة السثمما   ؤ س األموال العراعة يج الد ل العراعةر -

  ر2الو الة الد لعة ل ماب االسثمما د التي تعتإر مؤسسة   لعة للتظم ب على االسثمما اق االتفاتعة الد لعة املت م ة إ:شا  -

 االتفاتعة املغا اعة لثشجع   ضماب االسثمما  ث ب   ل اتحا  املغر  العر إر -

د ل العراعااة يااج االتفاتعااة املت اام ة إ:شااا  املؤسسااة العراعااة ل ااماب االسااثمما د  هااج عصااا ة عاان داارية مساااهمة   لعااة ت اام الاا -

  أسمالها املتغ ر ثد ول ع و جديد أ   قا ة حاة أحد األع ا .

 . الضمانات على مستوى اإلجراءات والتدابير 2

املسااااثممر  هااااتم ثحجاااام األعصااااا  التااااي تقاااا  علعااااه  املساااااعداق  اشعفااااا اق التااااي يتلقاهااااا ماااان الد لااااة امل ااااعفة ثمااااا فيهااااا ماااان سااااهولة 

  الصا ما تلجظ الد ل امل عفة إ ى م د تشجعععاق أ ر  ال تق  أهمعة عن ساثقاتها تتمم  يج:اشجرا اقد  االتا ج 

افز الضريبية والجمركية 2 لجظ املشارم الجزائارم إ اى  ضا  مظموعاة مان االمتعاا اق  اق ال صععاة ال ارقبعة  الجمريعاة  :.أ. الحو

عااااق الد لعاااة الم ائعاااة منهاااا  متعاااد ة األطاااراف لتفاااا م اال   اا د يماااا تااام إثااارا  العدياااد مااان االتفات03-01ضااامن تاااا وب االساااثمما  

 ال رقبي ال م يم را ما  اب عائقا يج  جه االسثمما   قمكن تقسعمها إ ى:

 
املؤ خ   306-95من طرف الد ل األع ا  يج جامعة الد ل العراعةد  ا ت  عليها الجزائر ثموج  املرسوم الرئاس ي  تم  1980تم توتععها س ة  1

 . 1995ايتوار  07يج 
املؤ خ   306-95من طرف الد ل األع ا  يج جامعة الد ل العراعةد  ا ت  عليها الجزائر ثموج  املرسوم الرئاس ي  تم  1980تم توتععها س ة   2

 . 1995ايتوار  07يج 
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حوافز  ا لعة:  هج تلك امل اوا عليها يج تا وب االسثمما   القاوا  ب املكملاة لاهد  أهمهاا: اشعفاا  مان الحقاوق الجمريعاة فعماا   -

 اار املسااتئ اة  املسااتو  ة  التااي تااد   مصاداارة يااج إ ظااا  االسااثمما د ياا لك اشعفااا  ماان الرساام علااى القعمااة امل ااافة  يفااص الساال   

  اشعفا  من ال رقصة على أ اا  الشر اق....ر 

  ة ما لهد املكملة  القوا  ب تا وب االسثمما  عليها  ص التي ال رقبعة املزايا ثمظموعة الجزائرم  املشرم يكتا حوافز   لعة: لم  -

 تشاااجع  قهاادف ال ااارقبي االجااال ياااج الد لعااة االتفاتعااااق  اا ل مااان   لعااة  اق  اااصغة ضاارقبعة حاااوافز ماا د إ اااى لجااظ لااا لك يتكمعاا 

 .ال رقبي  م   اال   اا تفا م اهتمامها محو    التي املتعد ةد أ  منها الم ائعة سوا  د1املتصا ل االسثمما  الد  ج

افز  2  يج أساسا تتمم  طصععة إجرائعة  اق حوافز أي ا ه ا   يرهاد سصس التي املوضوععة للحوافز إضافة  اإلجرائية:.ب. الحو

 املسااااثممر  جاااا   تشااااجع  يااااج تساااااهم إ ا قااااة إجاااارا اق االسااااثمما د  اسااااتحداا  ترتعااااة ثمتاععااااة  اعاااااا تتكفاااا  أجهاااازة إ:شااااا 

 هزة التالعة: تتحد  يج الجزائر أساسا يج األجد األج بي

 األج بير تشجع  االسثمما  يج     ها االسثمما  لت وقر الوط عة الو الة -

  ر2ال مريزم  املوحد الشصا  -

 املسصسر التارقد ثآلعة  اسثصدالها املسصس االعتما  آلعة عن التفلج -

 · 03-01ر مثموج  األ  ي لك املستحداة ل سثمما  املشجعة اشجرا اق ال عن: من حس -

 

 الخاتمة 

 ااا  مااان  ااا ل  ااا  مااا تقاااد  للقاااول ثاااظب االساااثمما  يااج ال اتااااق املتظاااد ة يعاااد م هااارا ماان م ااااهر عاااار ة الت معاااة االتتااااا يةد 

 أحااد مت لصاااق اسااتدامفهاد ثمااا يااوفره ماان ثماااة  محااعل  احااج لكاا  مرتااا  لهاا ا االجااالد  قمك  ااا القااول أي ااا أب أ ااه اتساام ثااصعض 

 ال قائص التي   ير منها: 

 الحديثرقرا  الفقهي حول ضصل تكععا تا و:إ  اضح لعقد االسثمما  ال اتومد سوا  عشكله التقلعدم أ  عد  االست -

 محد  ية مشا ية الق ام ال اار -

تاو ا  ي امكعة األ  مة املتواجدة حالعا علج الساحة القا و عة الها فة لتمم ب االعتما  علج ال اتة املتظد ة يج توف ر ماا     -

 ة تست ع  أب تفإ ثظا     ر تلع  من ال ل  املتزايد علج ال اتةر    عفة لل ات

تقلعدياااة القاعااادة القاااا و:إ ياااج مظاااال االساااثمما  ثاااافة عاماااةد   كاااا   ظاااز  علاااى ظهاااو  محثشااام لقواعاااد م  ماااة ملساااظلة ال اتاااة   -

 .املتظد ة ثافة  ا ة

 

 
العر إد ماجست ر العلوم االتتاا يةد تفاص اتتاا     جد  لعة العلوم   املغر    ل  يج املصادر األج بي  ل سثمما  املم وحة ثو ا مد الحوافز ساعد   1

 .  50د ا 2008االتتاا ية  علوم الثسع رد جامعة الحاا ل  رد ثات ةد 
  اتتاا ياق العوملة مفإر د 2إفرققعاد العد  دمال اتتاا ياق ثمظلة منشو   مقال الجزائرد يج االسثمما  سعاسة  آفاق  ات   قند م او م 2

 . 134ا د 2005الجزائرد الشلاد إفرققعاد دمال
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 قانون االستثمار في ظل التغيرات الحديثة 

Investment law in light of the recent changes 

 

 أيمن سليم  طالب الدكتوراه

 1ية الحقوق، جامعة الجزائركل

 فرقة بحث الحريات االقتصادية في إطار تحقيق التنمية املستدامة
Salimaimene126@gmail.com 

 

 ملخص:

ثمماثاااة مشااا ي  لتحقعااس   اااة اتتاااا ية   أ اار   ا ااا  مفر ضااة   محتمااةد   مااان   اااب للتحااول االتتااااا م أسااصا  عع ااها ا  

أجاا   لااك اعتماادق الحكومااة علااى ثر ااامس لثشااجع  االسااثمما  الجدياادة عغعااة تحقعااس الت معااة املسااتدامة    ضاا  فعالعاااق تا و عااة 

    يج ت وقر   ترتعة االتتاا  الوطني.ملواجهة التحدياق الجديدة التي تحد من ت وقر االسثمما  يما لع  تا وب االسثمما   

 .تشجع  االسثمما د الت معة املستدامةد تا وب االسثمما د االتتاا  الوطني الكلمات املفتاحية:

 

Abstract: 

Economic transformation had some reasons, some of which were projects to achieve an 

economic plan, others were imposed and inevitable. For that, the government relied on a program to 

encourage a modern investments in order to achieve sustainable development, and to establish legal 

projects to meet the new challenges that limit the development of investment,whereinvestment’ 

lawplayed a role in developing and promoting the national economy. 

Keywords:encouraging investment, sustainable development, investment law, national 

economy.  

 

 

 مقدمة:

ماااا مااان   اساااة ساااوا  اتتااااا ية أ  تا و عاااة حاااول الت اااو اق االتتااااا ية   االساااثمما  ياااج الجزائااار إال   أنهاااا تشااا ر إ اااى أب امل  وماااة 

   اااد    1989االتتااااا ية الجزائرقاااة تاااد عرفااا  إعاااا ة هعكلاااة   إ ااا   تاااا و:إ   هعكلعفقاااد أتااا  فكااارة التعد ياااة الحزاعاااة لسااا ة 

د لة يج تصني ال  ا  اللعإرا ج   التفلج عن ال  اا  االداترا إ القاائم تصا   لاكد  ايفهاا الت معاة  ستو  من  فس الس ة ظهو   عة ال

االتتاا ية   ترتعة االساثمما د عغعاة تحقعاس الت معاة املساتدامةد   ياج ها ا االجاال اساتغ     تفلا  الد لاة الجزائرقاة علاى الفكار 

قعلااااة   االعتمااااا  األعمااااى علااااى سعاسااااة االحر تاااااق   االتتاااااا  املوجااااه السااااائد تصاااا  الثسااااعع اق   الاااا م يعتمااااد علااااى الااااا اعة الم

لتغ عة  فقاق الد لة   تحاع  إيرا اق ال زق ة العمومعةد   ثد ول العالم االتتاا م يج مظاال العوملاة   ظهاو  االساثمما اق 

التقلعاااادمد ماااان أجاااا   لااااك سااااع   الجدياااادة التااااي تعتمااااد علااااى الرتم ااااة   االثتكااااا    ياااا لك مظاااااالق عدياااادة جدياااادة   اااار االسااااثمما 

الجزائاار ثاااد  ها ملوايصااة التقاااد    تهعااااة أسااواتها الساااتق ا  املسااثممرقن   مشاااا ية ال اااواا يااج مظاااال االسااثمما  ث اااماب حرقاااة 

املصا  ة   امللكعة ال ا ة    لكلثشجععهم على   اول األساواق الجزائرقاةد   ماا تظاد  اشداا ة إلعاه هاو أ اه ها ا التوجاه الجدياد   

تد األساااواق الجزائرقاااة يااا لك الت اااوم ياااج مظااااالق االساااثمما   ا ااا  لاااه أساااصا     ايااااق مااان تصااا  الحكوماااة  فعفهاااا لوضااا  ثر اااامس فااا

mailto:Salimaimene126@gmail.com
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يتماشااا ى مااا  التحااااوالق االتتااااا ية الحديماااةد   يمااااا أ فقفهاااا إساااتراتظعة تا و عااااة مااان تصااا  الد لااااة مااان جهاااة لثشااااجع  هااا ه األ ااااوام 

ت  ااعم تااا و:إ يتماشاا ى ماا  الت ااو اق   املسااتظداق الحالعااة االتتاااا يةد   ماان ه ااا  الجدياادة ماان االسااثمما اق   ماان جهااة لوضاا 

اقع االستثمار الجزائري في ظل التحوالت االقتصادية؟يمكن أب   ر  الثساؤل التا ج:   ما هو و

 ال  ة التالعة: تقسعم   لاجاثة على ه ه اشدكالعة  قتر 

تشاجع  االساثمما   اا ا الق اام    حتمعاة تغع ار التوجاه االتتااا م الجزائارم   ق تا ب:: ياج أ ال: التوجه الرأساما ج   فاتد األساواق

 .الريعج

امل ماد القا و عاة الجديادة    آاا  األ مااق الحديماة علاى االساثمما  الاوطني : يج  ق ت ب:اا عا: الت  عم القا و:إ ل سثمما  م الجزائر

 .يج ظ  االسثمما  الحر

 أوال: التوجه الرأسمالي و فتح األسواق 

لقااد دااكل  املعاااالم االتتاااا ية الحديماااة تشااكع  فظااوة ثااا ب الااد لد حعاااث أظهاارق تفااا ق ثعنهاااا ففااإ الوتااا  الاا م ا  ا ق الاااد ل 

ا م املتقدمة توة ا  ا ق يج  لك الح ب ال عا االتتاا م للد ل ال امعة ل لك لجاظق ها ه األ  ارة إ اى تصناي ثارامس إ ا   اتتاا

من أج  النهوض ثاالتتاا  الاوطني   تحقعاس الت معاة االتتااا يةد   ثاعتصاا  الجزائار مان الصلاداب الساائرة طرقاس ال ماو اعتمادق 

هج األ ر  على تغع ر   امها االتتاا م من ال  ا  املوجه إ ى االتتاا  الرأسما ج   االسثمما  الحارد   ا   تاا مان ها ا امل  اس 

 و اق االتتاا ية  ا    عة الد لة الجزائرقة يج تصني فكرة اتتاا  السوق من جهة مفر ضة   ال مفر منها   من أج  موايصة الت

حعاث  ا ا  دارإ  مان دار إ الاد ول ياج األساواق الد لعاةد   مان جهاة أ ار   ا ا   ساعلة لتحقعاس اال  هاا  االتتااا م للااص     

 حقعس فوائد مالعة   تاد الحاول على موا   أيإر لتغ عة ال فقاق.ت وي  من  سائ  اش تاا   ال م يعتإر الح  األمم  لت

 حتمية تغيير التوجه االقتصادي الجزائري: -1

أماا  ضااعفاال  ا  االحلاج ماان جهااة    قاص حاااعلة ال قااد األج باي املتظتعااة عان الاااا  اق   ماان تحاوق ق  ؤ س األمااوال األج بعااة 

رهااا إال ثاااللجو  إ ااى طااح  تساا ها االحتعاااطإ ماان  اا د ق ال قااد الااد  ج الاا م يصلهااا ماان ال ااا اد لاام يصقااى للجزائاار  عااا  لتاادث ر أم

 عشر إ طالصا منها تحرقر  سالة ثموجوها تتعهد ثث فع  در إ أهمها: 

 تحرقر األسعا  ثرف   عم الد لة عنها. -

 التقلعص من تد   الد لة يج النشاإ االتتاا م   العم  على ترتعة ال مو االتتاا م. -

 فتد األثوا  أما  االسثمما  األج بي املصادر. -

 .1من   ل تحقعس تاثلعة تحوق  الدي ا   الدا لعةتحرقر التظا ة ال ا جعة  -

 
ثوطم ب سامعةد إ  مام الجزائر إ ى امل  مة العاملعة للتظا ةد م يرة ضمن مت لصاق دها ة املاجست ر يج العلوم االتتاا يةد جامعة  1

 .220د ا2001الجزائرد 
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فش  تحقعس سعاسة االيتفا  ال اتإ الكلج ل تتاا  الوطني   ل  الجزائر يج مفا ضاق م   ا د ق ال قاد الاد  ج   التاي    أما 

 .19891مام 30ملدة س ة يج  by-standتعة أثرم  ثالتا ج الحكومة اتفا

  ععد  لك  للد ول يج السوق الد لعة سع  الد لة الجزائرقة إ ى اال  ما  للم  مة العاملعة للتظا ةد فقد تادم  الد لاة طلا  

دة لعتظاااا   عااااد  املفا ضااااق عشااار جاااوالق ماااان أجااا  اال  اااما  يمااااا تامااا  الد لاااة ععاااا 1994اال  اااما  م ااا  جولاااة األ   ااااوام ياااج 

إ ا حاق هعكلعااة   تشاريععة ال تلااا الق اعاااقد  إضاافة إ ااى  لااك فععتإار موضااوم اال  اما  إ ااى امل  مااة العاملعاة للتظااا ة الاا م 

يقاثلااه إلتااازا  الد لاااة الع اااو ثفاااتد أساااواتها أمااا  السااال    ال ااادماق الاااوا  ة إليهاااا   يااا ا االلتاازا  ثقواعاااد امل  ماااة املشاااا  إليهاااا ياااج 

 .2ه ه االلتزاماق عصا ة عن مفا ضاق التي تظر ها الد لة التي تر   يج الع وقة الفا  األ ل   تعتإر

أجاا   لااك سااع  الد لااة الجزائرقااة إ ااى اال  ااما  للم  مااة العاملعااة للتظااا ة   الاا م ماان املؤيااد أب امل  مااة تقااو  علااى مصااا ئ   ماان

 .3ال إ ى اتتاا  السوق   تقو  ثتحرقر التظا ة ال ا جعةالرأسمالعة   اللعإرالعة مما جع  الجزائر تقو  ثإ  حاق ج  قة ل  تق

 تشجيع االستثمار خارج القطاع الريعي: -2

تؤ م هعم ة االحر تاق علاى  اا  اق الجزائار إ اى اتساا  االتتااا  الجزائارم ثالهشاداة   الحساساعة الكص ارة للتقلصااق ياج أساعا  

  علااى هااا ا األساااس فلقاااد  ا اا   عاااة  ،4الت معااة االتتااااا ية الوط عااة عمومااا ثالسااال هاا ه املااوا  د   هااا ا ثااد  ه ياااؤار مصاداارة علاااى 

املشااارم الجزائااارم ياااج مشاااا ية األجا ااا  ياااج مظاااال االساااثمما  تاااد ظهااارق م ااا  االساااتق ل فقاااد اعتااارف ث ااار  ة اساااتق ا  املساااثممر 

األ ل ععاد االساتق ل الا م  277-63لقاا وب  تام األج بي   اعتإره توة مساعدة يج ث ا  االتتاا  الوطنيد   من أج   لك فععتإر ا

يساااامد ثإ  ااااال األجا اااا    مشااااا يفهم يااااج االسااااثمما  الااااوطنيد ااااام   ععااااد  لااااك   يااااج ثدايااااة الثسااااعع اق ثاااادأق سعاسااااة ال و اااااة 

الجزائرقاة ثال هو  يج أ ل  الق اعاق إال ما هج إستراتعظعة   حكر على الد لة ال   ر   ه ا فإب  ل على ش ي  فهاو   عاة الحكوماة 

الجدياادة علااى مشااا ية ال ااواا يااج ت معااة الق ااام االتتاااا م   الصحااث عاان مااوا   حديمااة   اار الق ااام الريعااجد    أضااا إ ااى  لااك 

  ال م يعتإر اشطا  املرجعج   SDAT املعر ف   2030اال  ل التوجعهي للت معة السعاحعة آفاق  2008أعدق الجزائر م   عا  

د   ال م يحد  أهداف يإر  يعم  على تحقعقها من ثعنها 2030راتظعة الوط عة لت معة السعاحة لغاية ال م ت ف  من   له اشست

د   ياااج هااا ا الساااعاق يعتإااار االساااثمما  األج باااي مااان أهااام العوامااا  التاااي تااادف  عملعاااة 5ترتعاااة االتتااااا  الساااعاحج يصااادي  للمحر تااااق

 ه الد ل تساعى جاهادة لجا   ها ه االساثمما اق   م حهاا حاوافز جمريعاة الت معة االتتاا ية يج الد ل األت   موا   ال امعة   ه

 
1ALLOUI FARIDA,L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence , Mémoire en vue 

d’obtention du diplôme de magistère en droit, Tizi ouzou,23/06/2011, p 23. 
على السعاساق ال قدية   املالعةد  سالة للحاول على دها ة  يتو اه    أحمد  رقبيد ا  مام الجزائر إ ى امل  مة العاملعة للتظا ة   آاره  2

 . 232د ا2009يج العلوم االتتاا يةد جامعة ثن يوسا ثن  دةد الجزائرد 
د  3 القا وب  يج  ل ع  دها ة املاجست ر  للتظا ة  ا:عكاساته على االتتاا  الوطنيدم يرة  العاملعة  إ ى امل  مة  حاا  اثد  وا ةداال  مام 

 .49د ا2012معة مولو  معمرم ت زم     جا
جامعة    4 االتتاا يةد  العلوم  يج  ل ع  دها ة  يتو اه  أطر حة  للتظا ةد  العاملعة  امل  مة  إ ى  الجزائر  ا  مام  متاععة  سلعمةد  عصعدة 

 .125د ا2015الجزائرد 
  العر إ ) الجزائرد تو:س  املغر (.   اسة مقا  ةد ثو ا م ساعدد تظا ر االسثمما  األج بي على ت معة الق ام السعاحج يج ثلداب املغر   5

 .56د ا2017أطر حة مقدمة ل ع  دها ة  يتو اه علوم اتتاا يةد جامعة الحاا ل  ر ثات ةد 
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  ضاارقبعة مفتلفااة   التااي تااؤمن ثااد  ها إ تاااا ساال     اادماق جدياادة   تساااهم عشااك  يص اار يااج تشااغع  العااد العاملااة   اسااتفدا  

 .1تك ولوجعا

صااااا ئ األساساااااعة يااااج مظاااااال االساااااثمما  ل سااااثمما اق األج بعاااااة تاماااا  الد لاااااة ثتكاااااريس مظموعااااة مااااان امل  تشاااااجععاأجااااا   لااااك   ماااان

 .2متمادعة م  املما ساق الد لعة   التي تستظع  لل  ا  اللعإرا ج   حرقة املصا  ة

 ثانيا: التنظيم القانوني لالستثمار في الجزائر 

يشاهد العاالم االتتااا م تغ اراق   متقلصااق مساتمرة    لاك   ارا ل هاو  :شااطاق جديادة   مت وعاة مان جهاةد   مان جهاة أ اار  

عسب  التغ راق   ت وم ال ر ف االتتاا ية   ب توتا حعث تلع  األ ماق     يج تغع ر امل مد االتتاا يةد ل ا استوج  األمر 

   اا  ال اار ف   تتماشاا ى ماا  الحعاااة االتتاااا ية العومعااةد   ماان أجاا   لااك عمااد املشاارم  ضاا    اال   اسااتراتظعاق تا و عااة تاات  

الجزائرم هو ا  ر على  ض   اوا تا و عة ت من مزام ة أم ظرف   الحفاظ على مصدأ تحقعس الفعالعة االتتاا ية   ت وقر 

ال اار ف التااي ظهاارق حااديما علااى االسااثمما  الااد  ج  االسااثمما  لتحقعااس الت معااة املسااتدامةد إال أ ااه ال يمكاان أب :غفاا  حقعقااة تااظا ر

 عشك  عا    الوطني عشك   اا.

 آثار األزمات الحديثة على االستثمار الوطني: -1

إب امة جدل حول أ  ا  الد لة االتتااا ية ماا ثا ب مان يادعم لحرقاة اتتااا ية مفتوحاة   مساتقلة مان التاد   الحكاومإ إال مان 

  ما ث ب  اعم لتد   من تص  الد لة لتحف ز ال ل   معالجة التصاطؤ االتتاا م ع د  جو   ضا    اجصاته الدفاععة   األم عةد

اتتاااا م  ااع د   ياااج هاا ا السااعاق فقاااد أ   ال اارف ال اااا ئ ماان ا ثشااا   ااااا   و   ااا إ اااى ت شاا ي مصااا ئ العوملاااة   تعمااعم إ ااا ق 

ق يااج االتتاااا  الحااديث ماان حعااث طصععفهااا أ  م اهرهااا   د   دااكل  هاا ه الجائحااة أماار   اار مسااصو 3الحااد     تع اا  حريااة ال قاا 

د   يج ظ  اش  ق االتتاا م جزا  ه ا الواا  فإب الد لة س رق استراتعظعة ملواجهة التحدياق االتتاا ية   التي تقو  4آاا ها

د    را لل ر  ال م أسفرته ه ه 5ةعلى مراجعة توا  ب السعاسة املالعة للد لة   تردعد اش فاق العا    التقلع  من عجز امل زا ع

 الجائحة يج االسثمما  الوطني تم ت ام  لج ة الحماية املكلفة ثتقععم آاا   اا   و   ا على االتتاا  الوطني.

 املالمح القانونية الجديدة في ظل االستثمار الحر: -2

الجزائرقااة إ ااى تفاااعص  اااوا تا و عااة هاادفا يااج ساابع  تشااجع  االسااثمما  الحاار   لتحقعااس الت معااة املسااتدامة عماادق الحكومااة 

ترتعة ه ا االجال   ال ر ا من االسثمما  املوجه  حو اسثمما  يعما  علاى االثتكاا    اش تااا   التك ولوجعااد فصداياة   الساتق ا  

أماا  ها ا الت او  تام  د  6املسثممر األج بي يرس املشرم يج حالة االتفاق ث ب األطراف اللجو  إ ى التحكعم  وسعلة لح  النزاعاق

 
ثلمقدم ما فىد حلعمي  هعصةد االسثمما  األج بي ث ب لع      الوساطة ل ق  التك ولوجعا   ث ب احتكا ه لهاد مظلة  فاتر اتتاا يةد  1

 .  91د جامعة الجلفةد ا2د مظلد 4عد  ال
 ا ج  ا يةدال  ام القا و:إ الجزائرم ل سثمما    مد  فعالعته يج استق ا  االسثمما اق األج بعةد أطر حة ل ع  دها ة  يتو اه يج  2

 .28د ا2015العلوم القا و عةدجامعة مولو  معمرم ت زم    د
د  2د العد 3ة       جديد للد لة اتتاا ياد مظلة االتتاا  الد  ج   العوملةد االجلد  أحمد فايز الهرشد أ مة ف ر س  و   اد العومل  3

 . 234د ا2020جامعة الجلفةد 
د  2د عد 2د مظلدد مظلة ثحوا اش ا ة   االتتاا 19أحمد فايز الهرشد أ مة اش  ق الكص رد ا اا  االتتاا ية لف ر س  و   ا  وفعد    4

 . 126د ا2020جامعة الجلفةد 
5 http//:www.ech-chaab.com vu 23/10/2020  

 )ملغى(.  1993أيتوار  10 ا    64ديتعلس ثترتعة االسثمما  ا   م 1993أيتوار  5دمؤ خ يج 12- 93مرسوم تشريعج د 41أ  ر املا ة  6
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  1ال م ي من ثد  ه استفا ة املسثممرقن ضما اق تعم  علاى تشاجععهم علاى االساثمما  ياج الساوق الجزائرقاة 03-01إ دا  األمر  

ماااان  43إضااااافة إ اااى  لااااك تاااام تكاااريس مصاااادأ حرقااااة االساااثمما   سااااتو قا حعااااث  اااا  املااااا ة  ماااا ي اااامن حرقااااة إ ظاااا  االسااااثمما اقد ي

حريددة االسددتثمار و التجددارة معتددر  مهددا، و تمددارس فددي إطددار القانون.تعمددل الدولددة علددى تحسددين منددا  حة على ) را  01-16القا وب  

د   للتظيعاااد ت هااار  عاااة املشااارم علاااى 2األعمدددال،و تشدددجع علدددى ازدهدددار املؤسسدددات دون تمييدددت خدمدددة للتنميدددة االقتصدددادية الدددوطني.( 

د   3تمملاة ياج إعفاا اق مقدماة للمساثممر ال ااا ساوا  الاوطني أ  األج بايترتعة االسثمما  ثحعث  ظاد تحف ازاق   مزاياا ضاراعة امل

التاااي تعاااد مااان الوساااائ  املشاااج  للمصاااا  ة   االساااثمما  ياااج األساااواق الوط عاااةد أيثااار مااان  لاااك ت هااار  عاااة الد لاااة الجزائرقاااة ياااج تشاااجع  

د   التاي  ا ا  مان أهام العراتعا  التاي تحاد 2020ثموجا  تاا وب املالعاة لسا ة  %49-%51االسثمما  من   ل ت ا لهاا عان القاعادة 

 من االسثمما   ا   األسواق الجزائرقةد   التي أت  عغرض تحس ب م اخ األعمال   جا ثعة االتتاا  الوطني .

 

 الخاتمة: 

عااة ماان أ لوقااة جمعاا  الااد ل سااوا املتقدمااة أ ااصد الثسااا م  حااو التقااد  االتتاااا م   الو اا  إ ااى املكا ااة العلمعااة يااج األسااواق الد ل

التي تسعى إ ى الحفاظ على مكا فها املرموتة    ي لك الد ل ال امعة التي ثد  ها تهدف إ ى الحاول على حاة من السوق الد لعة 

ياااج هااا ا   ث هاااو  ال  اااا  االتتااااا م الجدياااد الااا م جاااا  ثفكااار   اااوم حاااديث مااان االساااثمما    الااا م هدفاااه الت معاااة املساااتدامةد   

الاااد   ا اا  الجزائاار ماان الااد ل التااي سااع  ثااد  ها ثفااتد أسااواتها أمااا  املسااثممرقن   تاماا  ثثشااجع  املصااا  ة ال ا ااة التااي تعااد 

أهاام  سااعلة ل  تقااال ماان ال  ااا  االتتاااا م املوجااه الاا م  اااب أماار الثااد م ااه لل اار ا ثاالتتاااا  الااوطني ماان األ ماااق التااي عاداافها 

ال  ا  االدترا إد   من أج  تحقعس الت معة املستدامة عمل  الجزائر على تشجع  املصا  ة ال ا ة    السوق الوط عة عسب  فش 

  االسثمما  األج بي   يج ه ا االجاال يرسا  إساتراتعظعة تادعم ثاه الد لاة :شااإ االساثمما د   ملوايصاة االتتااا  العااملإ عمادق   

ساااثمما د لكااان هااا ه السعاساااة  اجهاااة  اااعوااق  ا اااة ياااج ا   اااة األ  ااارة تامااا  عسلساااة إ ااا حاق تا و عاااة عغعاااة ترتعاااة   ت اااوقر اال 

حعااث أب العااالم االتتاااا م يكاا  تااد  ااا ف فتاارة   ااو     لااس عسااب  جائحااة  و   ااا   التااي   اارق ماان معااالم االتتاااا  يااج   ل 

ما قةد   ماااان ه ااااا فماااان العااااالم يكاااا    األماااار الاااا م أ   إ ااااى تاااادهو  اتتاااااا  جمعاااا  الااااد ل   توتااااا العديااااد ماااان النشاااااطاق االسااااثم

املستلز  للد لة ال  ر يج أ لوقاتهاا    ضا  مف  ااق اتتااا ية فعالاة لتتااد  ما  املشاا   مان ها ا ال اوم   تتفاا   الاد ول ياج 

 األ ماق االتتاا ية يما عليها ثتفعع   اوا تا و عة تفد  االسثمما    تساهم ثدف  ععجلة االتتاا   حو التقد .

 

 
  08-06معدل   متمم ثاألمر    د2001أ ق    22 ا   يج    47يتعلس ثت وقر االسثمما  ا   م    2001أ ق    20املؤ خ    03-  01أمر  تم  د  03أ  ر املا ة    1

  44ا   م  2009يت من تا وب املالعة التكمعلج  2009يولعو  22مؤ خ  01- 09معدل ثاألمر  47يتعلس ثت و  االسثمما  ا   م  2006يولعو  15مؤ خ 

 . 46يتعلس ثترتعة االسثمما د ا   م   2016 ش   3مؤ خ يج  09-16  امللغى جزئعا ثموج  القا وب  تم 
 . 2016ما س 7د  ا   يج 14د يت من التعدي  الدستو م ا   م 2016ما س  6د مؤ خ 01- 16تا وب  تم 2
 .46ا   م  يتعلس ثترتعة االسثمما د د2016 ش   3مؤ خ  د09-16تا وب  تم د 18أ  ر املا ة  3
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 املراجع:

 )ملغى(. 1993أيتوار  10 ا    64يتعلس ثترتعة االسثمما  ا   م  د1993أيتوار  5مؤ خ يج  د12-93مرسو  تشريعج  -

  2006يولعو   15مؤ خ    08-06معدل   متمم ثاألمر   د2001أ ق   22 ا   يج   47يتعلس ثت وقر االسثمما  ا   م    2001أ ق   20املؤ خ    03-  01أمر  تم  -

  امللغااى جزئعااا ثموجااا   44ا   م  2009يت اامن تااا وب املالعااة التكمعلااج  2009يولعاااو  22مااؤ خ  01-09معاادل ثاااألمر  47االسااثمما  ا   م يتعلااس ثت ااو  

 .46يتعلس ثترتعة االسثمما د ا   م  2016 ش   3مؤ خ يج  09-16القا وب  تم 

 .2016ما س 7د  ا   يج 14 د يت من التعدي  الدستو م ا   م2016ما س  6د مؤ خ 01-16تا وب  تم  -

 .46ا   م  يتعلس ثترتعة االسثمما د د2016 ش   3مؤ خ  د09-16تا وب  تم 

 ه علااى السعاساااق ال قديااة  املالعااةد  سااالة للحاااول علااى دااها ة  يتااو اه يااج العلااو  اأحمااد  رقباايد ا  ااما  الجزائاار إ ااى امل  مااة العاملعااة للتظااا ة  آااا  -

 .2009ثن  دةد الجزائرد االتتاا يةد جامعة ثن يوسا 

طر حااة مقدمااة ثو ا م ساعدد تظا ر االسثمما  األج بي على ت معة الق ام السعاحج يج ثلااداب املغاار  العر ااإ )الجزائاارد تااو:س  املغاار (.   اسااة مقا  ااةد أ  -

 .2017ل ع  دها ة  يتو اه علو  اتتاا يةد جامعة الحاا ل  ر ثات ةد 

 .2015زائر إ ى امل  مة العاملعة للتظا ةد أطر حة ل ع  دها ة  يتو اه يج العلو  االتتاا يةد جامعة الجزائرد عصعدة سلعمةد متاععة ا  ما  الج

أطر حااااة ل عاااا  دااااها ة  يتااااو اه يااااج العلااااو   ال  ااااا  القااااا و:إ الجزائاااارم ل سااااثمما    مااااد  فعالعتااااه يااااج اسااااتق ا  االسااااثمما اق األج بعااااةد  ا ااااج  ا يااااةد -

 .2015و  معمرم ت زم    دجامعة مول القا و عةد

ائااارد ثاااوطم ب ساااامعةد ا  اااما  الجزائااار إ اااى امل  ماااة العاملعاااة للتظاااا ةد مااا يرة ضااامن مت لصااااق داااها ة املاجسااات ر ياااج العلاااو  االتتااااا يةد جامعاااة الجز  -

2001. 

ل عاا  دااها ة املاجساات ر يااج القااا وبد جامعااة مولااو  ماا يرة  اال  ااما  إ ااى امل  مااة العاملعااة للتظااا ة  ا:عكاساااته علااى االتتاااا  الااوطنيد حاااا  اثااد  ااوا ةد -

 .2012معمرم ت زم      

د جامعااة الجلفااةد 2د العااد 3أحمد فايز الهرشد أ مة ف ر س  و   اد العوملة       جديد للد لة اتتاا ياد مظلااة االتتاااا  الااد  ج   العوملااةد االجلااد   -

2020. 

د جامعاااة 2د عاااد 2د مظلاااة ثحاااوا اش ا ة   االتتااااا د مظلاااد19االتتااااا ية لف ااار س  و   اااا  وفعاااد  أحماااد فاااايز الهااارشد أ ماااة اش ااا ق الكص ااارد ا ااااا  -

 .2020الجلفةد 

د 4  ثلمقااد  مااا فىد حلعمااي  هعصااةد االسااثمما  األج بااي ثاا ب لعاا      الوساااطة ل قاا  التك ولوجعااا  ااا ب احتكااا ه لهاااد مظلااة  فاااتر اتتاااا يةد العااد -

 د جامعة الجلفة.2مظلد 

- ALLOUI FARIDA,L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence , Mémoire en vue d’obtention du 

diplôme de magistère en droit, Tizi ouzou,23/06/2011 

- http//:www.ech-chaab.com vu 23/10/2020 
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 ثروة األمالك الوقفية الجزائرية

 قصور تشريعها القانوني االستثماري وعدم االستغالل األمثل ملواردها االقتصاديةبين 

Wealth of Algerian waqf propertiesBetween the deficiencies 

 of its investment legal legislation and the bad use use of its economic resources 
 

 جمال عياش ي كتور الد ذاألستا

 والعلوم السياسية، جامعة املديةكلية الحقوق 

 1مخبر قانون األسرة، بجامعة الجزائر

 .commailg@ayachilDr.djame 

 

 ملخص:

ا ثالسعاسااة  االحت لعاااة تمباا   اااائس األ دااعا اااار ة ضاا مة لألماا   الوتفعااة التاااي لحقهااا ال مااس  اشف ااا  ثكااا  ال اارق ثااد  

مر  ا ثقاو  ال اوا القا و عة التي حا ق عن الاوا  يج إسقاإ ال صععة القا و عة عن األما   الوتفعاةد  ا فهاا   ثالتعادياق 

 التي لحقفها من ال واا.

    لك أجإر املشرم الجزائرم أب يسن جملة من ال اوا التي يحماي قهاا ها ه األما   عغارض اساثمما ها  اال تفاام منهااد 

 هو ما سعى إلعه على استحعا  يج مظموعة من القوا  ب التي لم تؤ م الغرض امل لو  منها لعد  دمولها  عد  توف رها لآللعاق 

 القا و عة  االتتاا ية امل اسصة.

 األم   الوتفعةد الثشري  القا و:إد االسثمما  الوتفإد املوا   االتتاا ية.الكلمات املفتاحية: 
Abstract: 

The archive documents prove a vast wealth of waqf properties that have been obliterated and destroyed in all 

ways, from colonial policy to the inadequacy of legal texts that have been correct in overturning the legal nature of waqf 

properties, and ending with encroachments on private property. 

All this forced the Algerian legislator to enact a number of texts to protect these properties for investing and 

utilizing them, this series of laws did not serve their purpose because they were not covered and not provided for the 

appropriate legal and economic mechanisms. 

Keywords: goods waqf, legallegislation, waqf investment, economic resources. 

 

 

 مقدمة:
تعتإر من أهم الع ا ر التي تقو  عليها الد ل ثا ت ف  و ها املدا ع  الس وقةد  ه ا ما يفرض سعاسة  دعدة تسا ر الثار اق 

املوجو ة  فس املقد ةد ال اتة  احس  املت لصاقد أين يؤ م  ظا  الجهاق اال ولة تسع ر تلك الثر اق إ ى تحقعس توا ب عا  ث ب 

 املدا ع  املالعة  ال فقاق الس وقة الشاملة لكافة االجاالق ال دماتعة  السلععة.

ج   لة مكتملة األ  اب  املقوماق فإنها تقو  على  فس املصادأ  الجزائرد إ  تعتإر من ث ب أمل اا القا وب الد  ج العا  االجسدة ي

الرامااإ أ اااالة إ ااى حسااان اسااتغ ل املاااوا   الوط عااة مااان  ااا ل اسااثمما ها اساااثمما ا أمماا د تحقعقاااا أل فاار  يااا  ثااافة    قاااةد  دماااة 

 للوطن  املواط  ب.

العاااز ف  التقااااا ر إ اااى الحااااد الااا م تتع اااا  فعاااه  اااا  ت ااااواق      ااام  لااااكد إال أب الكم ااار ماااان الثااار اق الوط عااااة ينتاااا  اسااااثمما ها 

 الفوائد الد  قة الكص رة لتلك الثر اق.

mailto:Dr.djamelayachi@gmail.com
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ه تاوف ر تشااريعاق تا و عاة م اساصة  سعاسااة اتتااا ية  دااعدةد  دِّ
ع
 األما   الوتفعاة يم اارة جادا ياج الجزائاارد  هاو مااا يقتضا ي ما  تظياا

ممر
ُ
 أجو  ما يمكن  أيثر ما ُيست ام. ترمعاب إ ى االستغ ل األمم  له ه األم   حتى ت

 مان املشارم القاا و:إ الجزائارم ياج تحقعاس تلاك األهادافد أ اد  جملاة مان ال ااوا القا و عاة التاي أ ا  مان   لهاا سان 
 
 مسااهمة

   سص  اسثمما  يفعلة ثإ ما  األم   الوتفعة  حسن اسثمما هاد  هو األمار الا م ياؤار ثال ار  ة علاى الجوا ا  االتتااا ية للاص

غني ال زق ة العامة ع ا  التكف  قها من موا   أ ر  مفتلفة.
ُ
    ر الق واق اش فاتعة الكم رة التي تسدها املدا ع  الوتفعة  ت

 ألب الوتااا ثاعتصااا ه   امااا داارععا  ا ااا     طصععااة تعصديااة مح اااةد فااإب األحكااا  االسااثمما قة التااي تساارم علعااه يظاا  أب ياااتم 

حتراما أساسعاد  من ه ا جا  الفقه اشس مإ تديما  حديما ثالعديد من  و  االسثمما  الجائز إعمالها احترا  ه ا الجا   فعه ا

على األم   الوتفعة  التي  ص املشرم الجزائرم على عع ها  راحة فعما أضمر لل رق األ ر   أجملهاا ياج  اعا ة تا و عاة عاماة 

  داملة أحعا ا أ ر .

حتااى يااتم ث ااا    )مبحددث أول(  ااعم القااا و:إ االسااثمما م لألماا   الوتفعااة عغاارض تقععمااه ماان جهااة  ماان ه ااا يتوجاا  ال  اار يااج الت 

علعه تقععم ا  ا اق االتتاا ية لا ا اق القائمة على اسثمما  األم   الوتفعة من   ل ال  ر ياج  او  االساثمما  املعمولاة أ  

 .)مبحث ثان( ع ألت  االجراة يج الجزائر 

 م التشريع القانوني االستثماري لألمالك الوقفيةمبحث أول: تقيي

ا ثالقاااا وب  تااام  املتعلاااس  10-90سااان املشااارم الجزائااارم جملاااة مااان ال ااااوا القا و عاااة التاااي  ااااها ثاساااثمما  األمااا   الوتفعاااة ثاااد  

ألماا   الوتفعااة يااج  الاا م جااا  متممااا لااه السااعما يااج مظااال ثعا ااه ل اارق اسااثمما  ا 072-01املعاادل ثموجاا  القااا وب  تاام  1ثاأل تاااف

الجزائرد   ر أب ه ه التعدي ق التي دمل  تا وب األ تاف  مس   على األ ص الجا   االسثمما م لألم   الوتفعةد ثحاجة إ اى 

 تقععم تا و:إد   لك عغرض الوتوف على مد  إمكا عة تفعع  ه ه ال اوا القا و عة على أ ض الوات .

ة ثاا ب مااا جااا  ثااه الفقهااا  املتقاادموب ماان تعااام ق مالعااة تاثلااة لاعمااال علااى األماا   الوتفعااة  تتفاارم طاارق اسااثمما  األماا   الوتفعاا

اتتصاسااااها ماااان الفقااااه  2001 اسااااثمما ها لت معفهااااا قهاااااد  هااااج التااااي حااااا ل املشاااارم الجزائاااارم ماااان  اااا ل تعديلااااه لقااااا وب األ تاااااف ساااا ة 

ر ب تمادعا منهم م  التقاد  التك ولاواج الحا ا   تمسا را مانهم د  ا ب ما اجفهد فعه الفقها  املعا )مطلب أول( اشس مإ  املة  

ة حديمااااة تث اساااا   العاااار املعاااامق  هاااج ثااااد  ها يوجااااد لهاااا يااااج تاااا وب األ تاااااف أساااااس يفول اااا الت اااارق لهااااا  ل ااارق اسااااثمما قة  تفعااا 

 .)مطلب ثان(  ال  ر فيها 

 الوقفيةمطلب أول: تقييم تشريع الطرق الكالسيكية الستثمار األمالك 

ش  اا  ااااا   اااااو  التاااااارفاق  07-01ثالقااااا وب  10-91سااااعى املشااااارم الجزائااااارم ماااان  ااااا ل تعديلاااااه  ةتماماااااه لقااااا وب األ تااااااف  تااااام 

د  لقااد 9مكار   26إ اى  26 التاي تار  علاى الوتاا  قاالح اساثمما ه قهااد   لاك ياج املاوا   3الك ساعكعة التاي  اص عليهاا الفقاه اشسا مإ

  و ة عقو  مفتلفة ا ت ف املال املوتوف: تم عرضها يج القا وب يج

 

 . 690د ا 1991د 21ثاأل تافد جرقدة  سمعةد عد  د يتعلس 1991أثرق   27د املواتا  1411دوال  12ممض ى يج  10-91. تا وب 1

املتعلس ثاأل تافد جرقدة الرسمعةد    10- 91د يعدل  قتمم القا وب  2002مام    22املوافس    د1422 فر    25ممض ي يج    07-01. تا وب  2

 .  6د ا 2001د 29عد  
الدين القرة داغي.  3 القديمة والحديثة،  علي محيي  الوقف وطرقه  ، نقال عن موقع: مكتبة مشكاة إسالمية، استثمار 

www.islamonline.net ، 12إلى   5ص من . 
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ب أب ها ا العقاد ياتم ثاا "إع اا  األ ض للمازا م  1مكار   26 هو ال م  ص علعه ياج املاا ة  عقد املزارعة:  -األول  الفقارة األ  اىد أيان ثا  

أل اضا ي الوتفعاة القاثلاة ل ستغ ل مقاث  حاة من االحاول يتفس عليها ع د إثرا  العقد"د  ه ا ال يكوب ث صععة الحاال إال ياج ا

 للز اعة يما هو  اضح جلج من ال صر

فاااه املشااارم ياااج الفقااارة الما عاااة مااان املاااا ة  عقدددد املسددداقاة: -الثددداني علاااى أ اااه "إع اااا  الشاااجر ل ساااتغ ل ملااان  1مكااار   26 هاااو عقاااد عر 

 يالحه مقاث  جز  مع ب من امره"د ف  يكوب إال لأل اض ي املشجرةر

اه علاى حالاة االتت اا د ماا يمكان تفسا ره 2مكر   26له املشرم الجزائرم يج املا ة املوالعة )  تعرض عقد الحكر:  -الثالث ( مقعماا إيا 

ثال اار  ة أ  الحاجااة القاااو د  لقااد  ااص يااج  ااعا ة املااا ة علااى تفاااعص ثموجاا  هاا ا العقااد: "جااز  ماان األ ض العاطلااة للص ااا  

املوتوفاة  تا  إثاارا  العقادد ما  التازا  املسااثممر ثادف  إيظاا  ساا وم   /أ  للغارس ملادة معع اة مقاثاا   فا  مصلاك يقاا   تعمااة األ ض

 يحد  يج العقد مقاث  حقه يج اال تفام ثالص ا   /أ  الغرس..".

  أ  ف التعرقا الوا   يج ال ص القا و:إ عع ا من ا اا  القا و عة السعما منها:

لاااة األجااا   اااص الفقاااه علاااى ثقائاااه ماااا  ا  االحتكااار يساااد  ثااادائ  تاااوا ا حاااس اال تفاااام  ااا ل مااادة العقااادد  التاااي  الصاااا ماااا تكاااوب طوق -

 ر1اشيظا 

-91ماان تااا وب األ تاااف  تاام  25إلحاااق التغع ااراق ال حقااة ثاأل اضاا ي املوتوفااة ثظ اا  األ ض الوتفعااةد عماا  ثمقتضاا ى  ااص املااا ة  -

 ر2من تا وب األسرة الجزائرم  219 هو  فس الحكم الوا   يج املا ة  10

الفقاااه اشسااا مإ فععرفاااوب الحكااار علاااى أ اااه: "ثقاااا  األ ض املوتوفاااة ياااج ياااد املساااتظجر الااا م يسااامى محتكااارا ماااا  ا  يااادف  أجااار أماااا ياااج 

 .3املم "

 هااو تااارف اسااتغ  ج ثااافة أ  ااىد   اار تااائم أساسااا علااى اسااثمما  أ  ت معااة األ اضاا ي الوتفعااةد  مفااا ه يمااا هااو اإلدمدداج: -الرابددع 

مان تاا وب األ تااف إمكا عااة "إ مااا األ اضا ي الف حعاة الوتفعااة االجاا  ة للتظمعااق الساك عة ضاامن  3مكاار   26ماار  ثاه ياج املاا ة 

 ر4املعدل  املتمم 29-90األ اض ي العمرا عة" ملا فعه من إعمال ألحكا  تا وب الفهعاة  التعم ر  تم 

تغع ااار   هااا ا تاااارف مااااس ثتفوقااا  املشااارم  ااا   م ماااالحة أ  سااال ة تا و عاااة مشااار عةد ،5تغييدددر وجهدددة امللددد  الدددوقفي -الخدددامس

 ت واق إ فاق الرقوم الوتفعة ث ا   على أسس حسن استغ ل الوتاد  يج إطا  االحترا  التا  لشر إ الواتا املنل ق للتارف.

عغاارض االسااثمما  األ:ساا  للمسااتظجر  5مكاار   26 هااو عقااد  اااا يساامد القااا وب ث ااا  علااى  ااص املااا ة ، عقددد املر ددد -السددادس

ب املشارم عع اا مان ا ااا  التاي مان  الص ا  فوق األ ض املوتوفة   لك "مقاث  استغ ل إيرا اق الص ا "د  على  اق أسااس الحكار ثا  

 أهمها:

 

يج الفقه  1 يج.  الح ثن سلعماب ثن حمد الحويسد أحكام عقد الحكر  ثما علعه العم    
 
اململكة العراعة السعو يةد  اشس مإد مقا  ا

العلعا  الد اساق  تسم  اشس معةد  الشريعة  الد اساق  الشرععةد  لعة  العلعا  الد اساق  ثقسم  الديتو اه  ل ع    جة  مقدمة   سالة 

  ما يليها. 40 هادا1428 – 1427الشرععةد تفاص: فاقهد اململكة العراعة السعو يةد جامعة أم القر د 

مؤ خ يج   02-05 املت من تا وب األسرةد املعدل  املتمم ثاألمر  تم  1984املوافس س ة  1404 م اب  9املؤ خ يج  11-84. القا وب  تم 2

 . 15د عد  2005فإراير   27املوافس  1426محرم  18د جرقدة  سمعةد مؤ  ة يج 2005فإراير  27املوافس  1426محرم عام  18

هاد ا    1388كند الوتا يج الشريعة  القا وبد  ا  النه ة العراعة لل صاعة  النشرد ث ر ق لص ابد ثد ب عد  طصعةد س ة  .  هدم ي3

 . 122د  101

د  2004أ ق    14املؤ خ يج  05-04املتعلس ثالفهعاة  التعم رداملعدل  املتمم ثالقا وب    1990 يسمإر    01املؤ خ يج    29-90. القا وب  تم  4

 .2004د س ة 51عد  جرقدة  سمعةد 

 من تا وب األ تاف. 4مكر   26.  اج  املا ة 5
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 إلحاق اشضافة للملك الوتفإر -

 ر1ا ثم ه  ا ب الجهة املؤجرة طعلة فترة العقادإمكا عة ت ا ل املستظجر يج املر د عن حقه يج اشيرا اق املستحقة اتفات -

 .2أما فقها فععتإر املر د: "ث ا  دعده املستظجر ثإ ب املتو ج أ  القاض ي لتكوب تعمته  ي ا على الوتا"

قا لااة مف ااعا إيااه ألحكاا  امل 3 لام يحاد  فعاه املشاارم   ار حاالتي  اوب "...الااممن حاضارا  لعاة أ  مظاز ا..."، عقددد املقاولددة -السددابع 

مان  549يما هج م  مة يج القا وب املاد:إ  تظاد  اشداا ة ياج ها ه الجزئعاة إ اى أب عقاد املقا لاة يماا هاو محاال إلعاه معارف ياج املاا ة 

ثظ ه: "عقد يتعهد ثمقت اه أحد املتعاتدين أب يا   دماا أ  أب يؤ م عم  مقاث  أجر تعهد ثه املتعاتد ا  ار"د   4القا وب املد:إ

 ثص ب عد   ضو  الع تة املصادرة ث ب تعرقا عقد املقا لة يج القا وب املد:إ  األم   الوتفعةر من ه ا ي

د أ  ماااا ياااا لح علاااى تسااامعته ع اااد الفقهاااا  الصااااحم ب ياااج مظاااال األ تااااف اشسااا معة ثاالساااثصدالد  مفاااا ه عقددددد املقايضددددة -الثدددامن

إسااقاإ هاا ا الحكاام الفقهااي علااى الاا ص  6/2مكاار   26يااج املااا ة "تعااوقض عاا ب موتوفااة ثملااك آ اار"د  لقااد حااا ل املشاارم الجزائاارم 

القا و:إ ثظب اعتإر املقاي ة: "اسثصدال جز  من الص ا  ثظز  من األ ض"د  م ه يثص ب تار املقاي ة على ه ه الحالة   ب سواها 

 شرم لحاالق االسثصدالرمن تا وب األ تاف  التي تعرض فيها امل 24  م اشحالة الوا  ة يج ال ص املشا  إلعه للما ة 

من تا وب األ تاف املعدل  املتممد محا ال يج  7مكر    26د  ال م ت ا له املشرم الجزائرم يج املا ة  عقد الترميم والتعمير  -التاسع 

 ال ص القا و:إ إع ا  تعرقا مقت   له  مريزا فعه على التزاماق ال رف املستظجرد أين  ص على أب املستظجر يج عقد الترمعم

 التعم ر: "يدف  املستظجر ثموجصه ما يقا   تعمة الترمعم أ  التعم ر م   امها من مصلاك اشيظاا  مساتقص "د  ه اا حاار املشارم 

 ه ا ال وم من العقو  ثا:

 العقا اق الوتفعة املصنعةد -

 العقا اق الوتفعة املعرضة لل را   اال داا د  ه ا   ب   رها من العقا اق األ ر .  -

مان مصادارة مما  ها ا ال اوم مان التاارفاق القا و عاة الاوا  ة علاى  -علاى ال ااهر-ا يكاوب تفلاا إحاد  ها ه الشار إ ما:عاا  من ه ا

 األم   الوتفعةر

د  ماااان   ب أم  ااااوم ماااان أ ااااوام التفاااااعص أ  التمع ااااز لهاااا ه العقااااو  املرتص ااااة 5عقااااد إيظااااا  السااااك اق االحاااا ق التظا قااااة -العاداااار

الجزائااارم ت  اااعم أحكامهاااا إ اااى القاااا و  ب: املاااد:إ  التظاااا م ثحسااا  طصععاااة محااا  اشيظاااا د فاااإب  ااااب االحااا  ثاااالوتا أحاااال املشااارم 

املوتوف سك عا  ا   أحكا  عقد اشيظا  يج القا و:إ املد:إ هج املعتمدةد  ةب  اب االح  املوتوف محا  تظا قاا فاإب أحكاا  إيظاا  

 ا م هج املعتمدة.االح ق التظا قة يما هج م  مة يج القا وب التظ

 ماااا  هاااا ا تعااااد املشاااارم  افااااة األحكااااا  القا و عااااة العامااااة ثااااالرجوم إ ااااى "أحكااااا  الشااااريعة اشساااا معة يااااج   اااار امل اااااوا علعااااه" عشااااظب 

ماان  فااس القااا وبر  اااب ماان املفاار ض أب يشااترإ احتاارا  أحكااا   2الوتاااد   لااك ث ااا  علااى ادااتراطه ضاار  ة مراعاااة أحكااا  املااا ة 

 يج    األحكا   لو  الا ث لك أحكا  القا وب املد:إ أ  التظا م. الشريعة اشس معة

 
العد   1 العراعةد  للد اساق اشس معة  العاملعة  يج الجزائرد مظلة الحجا   القا   در بد أسالع  اسثمما  الوتا  د سكعكدةد  8. عصد 

 .184د ا 2014الجزائرد 

 . 122د 101.  هدم يكند املرج  الساثسد ا 2

 من تا وب األ تاف.  6/1مكر   26ا ة .  اج   ص امل3

 د يت من القا وب املد:إ الجزائرم املعدل  املتمم.1975سبتمإر  26د مؤ خ يج 58-75. األمر 4

 من تا وب األ تاف.  8مكر   26.  اج   ص املا ة 5
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 يج ه ا العقد  ج  املشرم الجزائرم إ ى السل ة املكلفة ثاأل تاف يج تفوقلها إثرا  ، عقد إيجار األراض ي الفالحية  -الحادي عشر

عمااا تعااد املشاارم هاا ا التفوقاا  ثادااتراطاق د ف9مكاار   26عقااو  "إيظااا  األ اضاا ي الوتفعااة اال ااااة للف حااة"   لااك يااج  ااص املااا ة 

 من  اق القا وب. 14الواتا ثإ جاعه التفوق  إ ى احترا   ص املا ة 

ح يااااج هاااا ا الاااا ص ) ( طاااارق إثاااارا  هاااا ا ال ااااوم ماااان العقااااو  إال أ ااااه أحااااال يااااج الفقاااارة الما عااااة "داااار إ 9مكاااار   26   اااام أ ااااه لاااام يوضاااا 

املصا ب لشار إ  يعفعااق إيظاا  األ اضا ي الوتفعاة  70-14االجساد ياج املرساو  الت فعا م  تام ت صعس...املا ة  يعفعاتها" إ ى الت  اعم  

 ر1اال ااة للف حة

 ماان  اا ل مااا ساالا ثعا اااه جملااة  احاادة يثصاا ب أب املشاارم الجزائااارم  لااو  اااب يااج ال اااهر م  ماااا ل اارق االسااثمما  الااوتفإ ثموجااا  

-18 املرساو  الت فعا م  تام  70-14ة ثموج  املرسو  الت فعا م  تام  مهتما ث رق اسثمما   ا  2001التعدي  الاا   س ة 

د إال أب  اا  هاا ه العقااو  2املتعلااس ثاالحااد  لشاار إ  يعفعاااق اسااتغ ل العقااا اق الوتفعااة املوجهااة ش ظااا  مشااا ي  اسااثمما قة 213

مظار  إدااا اق ل ارق اسااثمما  فقهعااة  املا  و ة لمساا  دااملة ماان حعاث ت  عمهااا  ال  املاة ماان حعاث األحكااا  الاوا  ة فيهااا  ة ماا هااج

تديماااة  أ ااار  مظفهااادة   اااار  ا ماااة تماماااا ل سااااثمما  األممااا  لألمااا   الوتفعاااة السااااعما ثاااال  ر للااااعك التااااي ساااعق  قهاااا  للت  ااااعم 

 القا ر جدا لهاد م  عد  إحاطفها ثما يث اس   ةياها من آلعاق ممسرة تتحول ه ه ال رق إ ى مظر  حشو ال طائ  م ه.

 ن: تقييم تشريع الطرق املعا رة الستثمار األمالك الوقفيةمطلب ثا

حااا ل املشاارم الجزائاارم مسااايرة العديااد ماان ال اااوا القا و عااة املقا  ااة يااج ت  عمهااا ل اارق معا اارة اسااثمما قة لألماا   الوتفعااةد 

قهااا فااتد االجااال أمااا  هاا ا ال ااوم  جملااة ماان التااارفاق القا و عااة التااي أ ا  10مكاار   26أ    يااج املااا ة  07-01 اااد   القااا وب  تاام 

مااان االساااثمما اق ال ا ماااة أليإااار تاااد  مااان االساااثمما   أيإااار :ساااصة مااان املاااوا  د  لكااان  لاااك لااام ياااظق ثوجاااه  اااافد حتاااى ثاااافتراض أب 

ل التااارفاق الااوا  ة يااج املااا ة املشااا  إليهااا لاام تااظق إال  ظمملااة ألب املشاارم الجزائاارم لاام يااد ا يااج الاا ص القااا و:إ ععااض ال اارق فقاا

 .)فرع ثان( مغف  الصعض ا  ر  )فرع أول( 

 املصرح مها في التشريع الجزائري  الطرق  -فرع أول 

جا  املشرم الجزائرم ثالعديد من ال رق االجفها ية الحديمة  اال ولة  فقا لارقد ال اوا اسثمما  األما   الوتفعاة  ةب  ا ا  

التممعاا  إال أنهااا  ا  ة يااج القااا وب  فاتحااة لصااا  االجفهااا  فيهااا  اشضااافة عليهااا ث اارق هاا ه األ  اارة لاام تااظق يااج ال اااهر إال علااى ساابع  

 أ ر  لم يتم  يرها يج القا وبد أما ه ه امل  و ة ثارقد ال ص تا و ا فمظسدة هج:

ى أب يععد ه يج أج   تد عرفه يج الفقرة األ  ى من املا ة امل  و ة ثظ ه: "إتراض االحتاج ب تد  حاجفهم عل  ،القرض الحسن  -أوال

 متفس علعه"ر

د  يج الفقرة الما عة من ال ص القا و:إ حا ل إع ا  مفهو  لها ا التاارف أيان  اص ثالاارقد الودائع ذات املنافع الوقفية  -ثانيا

أل تااف على أب ه ه الو ائ : "هج التي تمكن  اح  مصلك من املال لامس ياج حاجاة إلعاه لفتارة معع اة مان تسالعمه للسال ة املكلفاة ثا

يج دك    يعة يساترجعها متاى داا د  تقاو  السال ة املكلفاة ثاأل تااف ثتوظعاا ها ه الو يعاة ما  ماا لاد ها مان أ تااف"د  مان مظار  

االطاا م علاااى هااا ا الااا ص ي هااار  اظااا    لاااوه ألم آلعاااة تا و عاااة أ  توضااعد  ااااف ملما ساااة هااا ا ال اااوم مااان التاااارفاق التاااي  اااص عليهاااا 

 

در إ  يعفعاق إيظا  األ اض ي الوتفعة اال ااة  يحد     د2014فإراير    10د املوافس  1435 اع  الما:إ    10املؤ خ يج    70-14. املرسوم الت فع م  تم  1

 .5د ا  9للف حةد جرقدة  سمعةد عد  

 ش     20املوافس    1439 م الحجة    9املؤ خ يج    213- 18.  ه ا ما سمتم تبعاب أحكامه فعما هو آق من ه ا الصحث.  اج  املرسوم الت فع م  تم  2

 .7د ا 52وجهة ش ظا  مشا ي  اسثمما قةد جرقدة  سمعةد عد  د يحد  در إ  يعفعاق استغ ل العقا اق الوتفعة امل2018
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 ااو  الت معااة لألماا   الوتفعااة  ا ااة ماا  فقااداب املؤسساااق املالعااة الوط عااة اال ولااة اسااتعمال هاا ه املشاارم ثاعتصا هااا  ااو ة ماان 

 الوسعلة املالعة.

 598ام إب ه ه الو ائ  امل  و ة يج ال ص القا و:إ املشا  إلعه إ ما هج تر ض  لمس    ائ د ثاملفهو  العا   امفهو   ص املا ة 

 .1من القا وب املد:إ الجزائرم 

تعارف امل اا اة الوتفعاة ثظنهاا: "هاج التاي ياتم فيهاا اساتعمال  10مكار   26د جاا ق الفقارة المالماة مان املاا ة املضاربة الوقفيددة  -ثاثال

 2ععض  ي  الوتا يج التعام  املاريج  التظا م من تص  السل ة املكلفة ثاأل تاف"  لقد ضصل املشرم ه ه املعاملة ث ص املا ة 

م ااه علااى أحكااا  الشااريعة اشساا معةد  هاا ا أماار جااد م ااني إ  يعااا يمكاان للقاضاا ي ماام  الاا م يعاارض  ماان تااا وب األ تاااف إحالااة

علعااه  ااازام عشااظب م اااا اة  تفعااة أب يرجااا  إ ااى أحكاااا  الشااريعة اشسااا معة عغاارض الفاااا  يااج الق اااعة املعر ضااة أماماااهد ثاا  يعاااا 

  لك ممك ا  لكن العام  الزمني مهم جدا. يمكن لألطراف الرجوم إ ى أحكا  الشريعة ل صل معالم التارف  لو  اب

ماااان تااااا وب األ تاااااف  45أمااااا  هاااا ا القاااااو  الفااااا   السااااعما يااااج التااااارفاق االسااااثمما قة الحديمااااة حااااا ل املشاااارم ثتعديلااااه للمااااا ة 

 أب يفسح االجال أما  استغ ل  اسثمما   ت معة األم   الوتفعة   لك ث اث إ: 07-01ثالقا وب  تم 

 ا  الشريعة اشس معةرعد  مفالفة أحك -

 احترا  إ ا ة الواتا. -

 يااج هااا ا ثعااااب علااى أب  ااا  الااااو  ساااالفة الاا ير  الصعااااب لااام تااظق إ اااى علاااى سااابع  املمااال ال الحاااارد   ااار أب فااتد الصاااا  أماااا  طااارق 

لحقااوق السااعما االسااثمما  قهاا ه ال رققااة يظعاا  ماان اشتاادا  علااى االسااثمما اق الوتفعااة دااصه م عااد  ألب السااص  الكفعلااة ثحمايااة ا

منهااا ا لعاااق القا و عااة املتاحااة   اار متااوفرة  هااو مااا يحقااس العااز ف األيعااد عاان االسااثمما  يااج مظااال األ تاااف يااج الجزائاار  هاا ا أيإاار 

  . عه ثمشا ي  تا و عة جديدة  جديةما:  يظ  تدا يه  العم  على تف

 املصرح مها في التشريع الجزائري  الطرقغير  -فرع ثان

أما  ه ا الوض  يكوب الجا   الت صعقإ للعديد من ال رق الحديمة الرامعة إ ى اسثمما   ت معة األم   الوتفعة حبساة الشاغو  

تااارف  القااا و:إد  االجفهااا اق العلمعااة  العملعااة املعمااول قهااا مرته ااة ثااد  ها ععااد  :شااو   زاعاااق ت ااائعة تااد تااؤ م إ ااى إلغااا  أم

  اش ق ث ا  عليها جملة  احدة   لك م   عا  ال ص امللز  للقاض ي  املتقاض ي على حد سوا .

 من ه ا تإر  ال رق االسثمما قة األ ر  التي لم ي ص عليها املشرم الجزائارم  التاي تظاد ت  عماا لهاا ياج   ل أ ار   ةتصااال عليهاا ثا  

  تحقس عوائد معتإرة  التي من جملفها:

 التي يقاد قها "مؤسساق مالعة تنشظ من مال الوتا ال يوظا فيها إال من يشرم له إ ا ة  تسع ر األموال   ،البنوك الوقفية  -أوال

د  هااج مؤسسااق تنشاظ ثاظموال املوتاا ش ا ة األماوال الوتفعاة عغارض ت معفهااا 2الوتفعاةد ثحعاث ال يساتعم  عليهاا   ار الكاا  التقاإ

 جعة للمؤسساق املالعة اشس معة امل لقة. اسثمما ها تتف  الاو ة ال مو 

 

لعقد . جا  يج  ص املا ة: "إ ا  ا   الو يعة مصلغا من ال قو  أ  أم ش ي  آ ر مما يسفهلك   اب املو م لديه مظ   ا له يج استعماله اعتإر ا1

 ترضا".

. تاسم هعمم محمد فو م الكسمد مارف الوتا اشس مإد  سالة ماجست رد األ ا يمعة العراعة للعلوم املالعة  املارفعةد  مشسد    2

 . 29مد ا  2008سو قاد 
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د التااي تتظلااى يااج  اااائس تمباا   تااا موجااو اق ماان   اق األ ااول الماثتااة  العقااا اق أ  األ ااول امل قولااة 1الصددكوك الوقفيددة -ثانيددا

و   اااحوها د فكا  ها ه يسثشااهد علاى  تفهااا مان  ا ل الاااكو  الوتفعاة التااي يقا2 الساعا اق أ  أ اول مع وقااة  االإرا اق اال تاارام

 ثوتفها  املساهمة يج ت معة أ   الوعا  الوتفإ ال اا أ  العا .

 مبحث ثان: تقييم اآلداءات االقتصادية لإلدارة املخولة استثمار األمالك الوقفية

اال ا قة للجهاق اال ولة تا و ا املصا  ة ال فهاا  ا  آلعاة   ساعلة مشار عة متاحاة للادف  ععجلاة  تعإر الت  عماق الهعكلعة  ا  ا اق

 ما  األم   الوتفعة  الو ول إ ى أتص ى   جااق اساثما ها عان الااو ة الحقعقعاة للعوائاد االتتااا ية لألما   الوتفعاةد  ااد ب 

علاااى أ ض الواتااا  العدياااد مااان الااااعوااق التاااي تحاااول   ب تحقعاااس أ :اااى داااك ينتاااا  هااا ه العملعااااق امل لوااااة  املفتااارض تظساااعدها 

 .)مطلب أول( االسثمما  الوتفإ األمم  

   ااام  ااا  الااااعوااق التاااي تعتااارض الجهااااق  ااااحصة الحاااس ياااج اساااثمما  األمااا   الوتفعاااة إال أب مساااؤ لعفها ال تساااقل ثالكلعاااة عااان 

 .)مطلب ثان( دا  االسثمما  األمم   امل لو  لألم   الوتفعة مسا لفها حول ضعا الري  الوتفإ  فقا مل اهر تإر   اظ   ا:ع

 مطلب أول:  عوبات استثمار األمالك الوقفية في الجزائر

يلعاااا  إحاااااا   حااااار األماااا   الوتفعااااة يااااج الجزائاااار ماااا  سااااعة الرتعااااة الجغرافعااااة للااااوطن أهاااام عااااائس حقعقااااإ  فعلااااج   ب حساااان 

مصادرة على األم   الوتفعة يج حد  اتها ث   قاؤ م إ اى فقادانها ثالتاد ا لعاد   اسثمما  األم   الوتفعةد  ه ا ما ي عكس ثاو ة

إمكا عة االحاف ة عليها طاملا لم تحص يج جملة األم   مستحقة الحماية ثاعتصا هاا أم  اا موتوفاةد  مان ه اا ثادار املشارم لسان 

  لااك قهاادف ت ياج  اا  مااا:  يحااول   ب إ ظااا  العملعااة  )فددرع أول( تاداث ر عغاارض الحااار التااا   اشحاااا  الكاما  لألماا   الوتفعااة 

 .)فرع ثان( على أتم  جه 

 تدابير حصر وإحصاء األمالك الوقفية :فرع أول 

يعتإااار حاااار األمااا   الوتفعاااة  ةحاااااؤها مااان أهااام األساااس التاااي تمسااار االحاف اااة علاااى األمااا   الوتفعاااة  مااان اااام اساااثمما ها يماااا 

 م حع ما  ص على تداث ر تساهم ثحار األم   الوتفعة  التي من أهمها:ينصغجد  ه ا ما أ  يه املشرم الجزائر 

اقددف بتقييددد الوقددف -أوال  فااس مااا هااو  ا   يااج الاا ص القااا و:إ أياان ألزمااه املشاارم إ ااى تقععااد " تفااه ععااد لااد  املواااس  أب  إلددزام الو

 من تا وب األ تافر 41يسجله لد  املاالح املكلفة ثالسج  العقا م"د  ه ا يج املا ة 

عما ععااااد تعديلااااه ماااان تااااا وب األ تاااااف الساااا 8د ثموجاااا   ااااص املااااا ة لددددزوم إخضدددداع األمددددالك الوقفيددددة لعمليددددة الجددددرد العددددام  -ثانيددددا

 ر07-01ثالقا وب  تم 

 من تا وب األ تافر 8من املا ة  2د  فس الفقرة استحداث سجالت عقارية خا ة باألوقا  -ثالثا

د إ  ث ااااا  علاااى ماااا ساااالاد إ ااادا  أ  عااااة  ماااا ا مرفقاااة ثقاااارا    ا م تحاااد  دااااك  إ دددددار نمدددداذج الاددددجل العقدددداري الددددوقفي -رابعددددا

 .3م ه 3ألم   الوتفعة  فس املا ة  محتو  السج  العقا م ال اا ثا

 

د  . أحمد محمد هلع د مظاالق  تفعة مقترحة   ر تقلعدية لت معة مستدامةد ثحث مقدم لأل تافد الاعك الت موقة  الرؤ  املستقصلعة  1

 . 26د 23د 12د ا 2006جامعة أم القر د مكة املكرمةد اململكة العراعة السعو يةد س ة 

املستدامة  2 الت معة  لتحقإ  الوتفعة  آلعة  الاكو   الدا مد  ثن  قدد   رة  الوتفعة -.  اععة  املشا ي   لتموق   مقترحة  ت صعقعة    اسة 

مإ   ر الراحج )الز اة  الوتا( يج تحقعس الت معة املستدامةد امل عقدة أدغاله  د املؤتمر الد  ج الما:إ حول     التموق  اشس  -ثالجزائر

 . 12مفإر الت معة االتتاا ية  البشرقة يج الجزائرد جامعة سعد  حل د الصلعدةد الجزائرد ا  2013مام  21-20يومإ: 
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د ياااج  اااو ة املديرقاااة الفرععاااة لحاااار األمااا   الوتفعاااة التاععاااة ملديرقاااة األ تااااف تكليدددف اإلدارة بحصدددر األمدددالك الوقفيدددة -خامسدددا

 اامن املت 427-05ماان املرسااو  الت فعاا م  3 الز اااة  الحااج  العماارةد ثمهمااة حااار األماا   الوتفعااة  تسااجعلهاد  فقااا لاا ص املااا ة 

 ر1ت  عم اش ا ة املريزقة يج   ا ة الشؤ ب الدينعة  األ تاف

د تظسمسااا علااى 2د فمهمااة "الصحااث عاان األماا   الوتفعااة   اار املااا فة  ةحااااؤها"تكليددف وكيددل األوقددا  بمهمدددة البحددث -سادسددا

ثاااملوظف ب امل تماا ب لألساا   ال ا ااة املت اامن القااا وب األساساا ي ال اااا  411-08ماان املرسااو  الت فعاا م  تاام  27/4 ااص املااا ة 

س د إال لويع  األ تاف  فس  رقد عصا ة ال ص املشا  إلعهر3ثاش ا ة املكلفة ثالشؤ ب الدينعة  األ تاف
ُ
 د ال ت

د   لااك ماان  اا ل تفوقاا    قاار الشااؤ ب الدينعااة  األ تاااف ثقاارا    ا م مشااتر  ماا  توسدديع رقعددة الحصددر إلددى خددارج الددوطن -سددابعا

ا جعااااة السااااعج لحااااار األماااا   الوتفعااااة التااااي أجراهااااا جزائرقااااوب علااااى ممتلكاااااتهم  ااااا ا الااااوطن أ  أجراهااااا أجا اااا  لفائاااادة   قاااار ال 

 جزائرق ب  ا ا اشتلعم الوطني للد لة الجزائرقةر

األحكاا   موضحه الجموعة 20/03/2016ت فع ا لك  ه ه اشجرا اق القا و عة امل  و ة  د ق التعلمعة الو ا قة املشترية ثتا قخ 

 .4 اشجرا اق الواج  إتصاعها ل م األم   الوتفعة   ر االحااة للش اعة املع وقة لألم   الوتفعة العامة

يما أ ه لم يد ر جهدا لتحقعس أيإر تد  من إحاا  األم   الوتفعة  ه ا ما جساده ثموجا  اتفااق املسااعدة الف عاة ما  الص اك 

د قهاااادف تموقاااا  املشاااار م الااااوطني لحااااار ممتلكاااااق األ تاااااف يااااج 18/11/2000 عااااة ثتااااا قخ: اشساااا مإ للت معااااة عغاااارض املساااااعدة الف

 .5الجزائر

 فرع ثان: عدم تفعيل إحصاء وحصر األمالك الوقفية

  اام  اا  مااا ساالا إال أب عملعتااا اشحاااا   الحااار تصقااى ماان   اار تفععاا  جاادم   اق  تااائس   اار مرضااعة ثااال  ر لكاا  هاا ه األحكااا  

ة عشااااااظنها  ماااااادة   ولهااااااا ح ااااااز ال فااااااا   هاااااا ا تااااااائم علااااااى العديااااااد ماااااان العواماااااا  القا و عااااااةد اش ا قااااااة د جغرافعااااااةد القا و عااااااة الاااااااا   

  االجتماععة األ ر د السعما منها:

د من املواط  ب  ا رق مفتلفةد سوا  ثإثرا  التارفاق القا و عاة عليهاا  االصع   الهصاةد التعدي الكبير على األمالك الوقفية  -أوال

 ععد  اشتدا  على تواعقها  تسجعلها حماية لها من ال عامد أ  توا ثها م  عد    حعفها ل لكرأ  

افية للدولة الجزائرية  -ثانيا  ا ثشا  األ تاف السعما العقا قة منها على  ام  الترا  الوطني  ه ا يج حد  شساعة الرقعة الجغر

  اته يمم  عائقا حقعقعا يج عملعتي الحار  اشحاا ر

ثاظم  او ةد  مان أطاراف متعاد ةد مان  ا ل القعاا  ثإت فهاا أ  إتا ف أم  لعا  يمبا   التواطؤ على طمس األمددالك الوقفيددة  -الثاث

  جو هار

 
 . 2003/ 11/ 15.  اج  القرا  امل  و   الاا   ثتا قخ 3
  ما يليها.  8د ا 2005د س ة 73 . الجرقدة الرسمعةد عد 1

مكر  من القا وب    8االحد  لكعفعاق ت صعس أحكام املا ة    2003/ 02/ 04املؤ خ يج    51-03من املرسوم الت فع م  تم    3.  اج   ص املا ة  2

 املعدل  املتمم.  10-91 تم 
  ما يليها. 26د ا 2008د س ة 73. الجرقدة الرسمعةد عد  3

   قر    .  اج  التعلمعة الو ا قة املشترية ث ب   قر الد لة   قر الدا لعة  الجماعاق االحلعة    قر الشؤ ب الدينعة  األ تاف    قر املالعة4

يج    د  املتعلقة ثتحديد يعفعاق تسوقة األم   الوتفعة العقا قة العامة التي هج2016/ 20/03الف حة  الت معة الرقفعةد الاا  ة ثتا قخ :  

 حو ة الد لة. 

 . 6د ا 2001د س ة 25. الجرقدة الرسمعةد عد  5
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أ   إ اااى الثسااااه  معهاااا  مااا   عاااا  الاااوا م الاااديني ع اااد ال ااااس  طغعااااب  عددددم اشدددتراط الرسدددمية كدددركن مدددن أركدددان الوقدددف -رابعدددا

لحقصاااة الزم عاااة املتقدماااة مااان الااازمن سااااهم مسااااهمة فعالاااة ياااج طماااس العدياااد مااان األمااا   املااااالح الش ااااعة  ا اااة ياااج هااا ه ا

 الوتفعةر

د  لاااو  ااااب الرجاااوم إ اااى أحكاااا  الحاااار اسدددكهالك املنقدددوالت علدددى  دددورة ال تتحقدددق فيهدددا مصدددلحة الذمدددة املاليدددة لألوقدددا  -خامسدددا

 ف ال م ال يظ  إهمالهر اشحاا  ال يرج  يج ال اهر إ ى جر  امل قول  لك ه من املال املوتو 

مان  ا ل الحكام ثاص  ب ععاض األ تااف  مساهمة بعددا األحكددام القضددائية فددي التقليددل مددن الوعدداء العقدداري لألوقددا   -سادسا

 القديمة جدا  التي ال يفترض يج حقها إال االحاف ة على االستقرا   التكعا م  الوض  القائم لهار

جاااز اش ا ة الو اااعة عااان تحقعاااس ال تاااائس امل ت ااارة ياااج عملعتاااي الحاااار  اشحااااا   ااا  هااا ه العوامااا  سااااهم  مسااااهمة فعالاااة ياااج ع

لألم   الوتفعة  م  تحقس    ما سلا تتوج  إعا ة ال  ر يج ا لعاق القا و عاة  الت  عمااق الثشاريععة التاي توضاح اشجارا اق 

 ا قاااة  الق ااااائعة الوط عااااة تمسااا را للعملعااااة قهاااادف الفعلعاااة املتصعااااة  التاااي تفااااتد الصااااا  أماااا  االحققاااا ب ثاالسااااتعا ة ثكااا  الجهاااااق اش 

 الو ول إ ى الهدف املنشو  يج أسرم  ت   أت  جهد  تكلفة.

 طلب ثان: مظاهر عدم االستغالل األمثل لألمالك الوقفيةم

يفا ة االح  الوتفإ ال يكوب اسثمما  األم   الوتفعة مؤ  الغرض ال م تم  مصادرته ألجله إال إ ا  ا  يد  من الرقوم ما يوافس 

املسااااتظجر  ماااان ه ااااا يعتإاااار  اااا   قااااص يااااج الرياااا  الااااوتفإ ماااان أم  ااااوم ماااان أ ااااوام االحاااا ق الوتفعااااة م هاااارا  اااارقحا ماااان م اااااهر عااااد  

 االستغ ل األمم  لألم   الوتفعةد    م أب امل اهر يم رة إال أب األمملة التي يمكن تواعقها يج ثحث ممع  محاو ة يج:

د ثحعااث لام ُيعثاار علاى أم عقااد مان عقااو  الحكار أ  املر ااد  الكم ار ماان  او  العقااو  األ اار  قددود القانونيددةعدددم تفعيددل الع -أوال

املار  قها من تص  الجهاق الرسمعة السعما يج املوات  االلكتر  عة الرسمعة لهاد  ها ا فعاه  لعا   ااف علاى أب العقاو  االساثمما قة 

لااااةد  ةب لاااام تكاااان ُمغفلااااة تمامااااا فإنهااااا   اااار مااااار  ثالقلعاااا  املوجااااو  منهاااااد  يااااج هاااا ا ثعاااااب علااااى أب هاااا ه العقااااو  ال  الوتفعااااة   اااار مفع 

لةر
 
ها  هج مع   تستعم   أب ال اوا القا و عة املارحة قها ال تؤ م الغرض من سن 

 هااا ا ماااا يمكااان أب ُيسثشاااهد لاااه ثظااا  ال ااااوا القا و عاااة ، قصددددور االسددددتثمار املددددنظم علددددى األمددددالك العقاريددددة دون غيرهددددا -ثانيددددا

االحاد  لشار إ  يعفعااق اساتغ ل العقاا اق الوتفعاة املوجهاة  213-18إ ى املرسو  الت فع م  تام 10-91الاا  ة ثدأ من تا وب 

مان  11/1ش ظا  مشا ي  اسثمما قةد م  ما يفترض يج    مح  مان محاال الوتاا مان عقاا  أ  م قاول أ  م فعاة طصقاا لا ص املاا ة 

 ر1تا وب األ تاف

وا القا و عة الكم رة توحج ثظب االهتما  الجم م ا   حاو العقاا    ب امل قاول   ام ماا لاصعض مان امل قاوالق  م   اد فإب ال ا 

من تعماة مالعاة معتإارةد إال أب املشار م آاار  ياج  ا  مارة التري از علاى العقاا    ب امل قاوالق  امل ااف د  مان أ ضاح األمملاة علاى  لاك ماا 

 ساته يج  عا ة:

األ تاااف املاااو ة  التااي لاام يتعاارض فعااه املشاارم للمحااال امل قولااة إال يااج فقاارت ب   اام أب املااا ة تحااوم تسااعة التااي تحااار  8املااا ة  -

 أ وام من األموال املعتإرة  تفا ماو اد  من   ر أ :ى إدا ة للم فعة يمح  للوتار

يهااا: "... هاادف هاا ا املرسااو  إ ااى تحديااد املعاادل  املااتمم لقااا وب األ تااافد  التااي جااا  ف 07-14ماان املرسااو  الت فعاا م  تاام  1املااا ة  -

 در إ  يعفعاق إيظا  األ اض ي الوتفعة اال ااة للف حة"ر

  التي  ا  على أ ه: "تسرم أحكا  ه ا املرسو  على األملك الوتفعة العقا قة..."ر  213-18من املرسو  الت فع م  تم  2املا ة  -

 

 . جا  يج القا و:إ: "يكوب مح  الوتا عقا ا أ  م قوال أ  م فعة". 1
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 هاااا ا مااااا يسااااتدل لااااه  ااااراحة ثا:شااااغال املشاااارم ثإ اااادا  ، دون غيرهددددداقصدددددور االسدددددتثمار املدددددنظم علدددددى االوقدددددا  الخا دددددة  -ثالثدددددا

االحااد  داار إ  381-98ال اااوا القا و عااة ال ا ااة ثث  ااعم الوتااا العااا    ب ال اااا يمااا هااو دااظب املرسااو  الت فعاا م  تاام 

د  التااي 102-02األ تاااف ثالقااا وب  تاام ماان تااا وب  1د ااام ثتعاادي  املااا ة 1إ ا ة األماا   الوتفعااة  تسااع رها  حمايفهااا  يعفعاااق  لااك

جااااا   اااااها ثالااااارقد مستقاااااعا للوتااااا ال اااااا ماااان الت  ااااعم ال اااااا ثاأل تاااااف : يحااااد  هاااا ا القااااا وب القواعااااد العامااااة لت  ااااعم 

 األم   الوتفعة العامة  تسع رها  حف ها  حمايفها  الشر إ  الكعفعاق املتعلقة ثاستغ لها  اسثمما ها  ت معفها.

ا ال ااا لألحكااا  الثشاريععة  الت  عمعااة املعمااول قهاا"د  هاا ا فعاه  لعاا  علااى إ جاام ت  ااعم الوتاا ال اااا ألحكااا  يف ا  الوتاا

 الوتا الوا  ة يج تا وب األسرة  على ما فيها من ملح يج الاعا ة  عد  يفاية يج الت  عم.

لارقد يج موت    ا ة الشؤ ب الدينعة  األ تاف فه ه فقل هج امل  و ة ثا ،اقتصار املظاهر املصرح مها على مجرد مشاريع   -رابعا

الجزائرقاااةد  هاااج ال تتعاااد  مظااار  مشاااا ي   تلعلاااة جااادا مقا  اااة مااا  ماااا ينصغاااج أب يكاااوبد   اااظب مشاااا ي  االساااثمما  املااا  و ة ماااا هاااج إال 

 42وهرابد مشار م ث اا  إ  لام تتعاد: مشار م ث اا  مرياز تظاا م  اقاايج ثا - علاى اساتحعا -تظا   ملشا ي  اتتااا ية تصادارها اش ا ة 

مح  تظا قا ثوالية تعا قد مشر م إ ظا  مرايز تظا قة  ة ا قة على أ ض  تفعة ثاعغة عقاو  االمتعاا   ها ا عساعدم يحاج ثاالجزائر 

محا  تظا قااد ععاا ة متعاد ة التفااااقد  170مساك ا   150العا مةد مشر م اسثمما م ثحث الكارا   الا م يحاوم مساجدا  

 .3سعا ة أجرة 30األيتا د  قا ة على املساحاق ال  را د  مشر م طايس ي الوتا ال م ثدأ ثإجما ج  ف دقد ث كد  ا 

 ه ه املشا ي   لها منشو ة يج م   مدة يج موت  الو ا ة  لم يح ب إ ى ساعة االط مد  ها ا فعاه إتارا  ضامني علاى توتاا االساثمما  

 ع د ه ا الحد على ال اهرر

سااعا ة أجاارة يااج مشاار م طايساا ي الوتااا فعااه تشااد  ثااالك يااج اش فاااقد  30ج ععااد  الجديااةد ألب اال  اا ق ثااا  حتااى هاا ه املشااا ي  تااوح 

  ه ا يعني إما أب املشر م لم ُيد س يفاية لعتم ت فع ه أ  أ ه مظر  تظراة عاثرة  ا تهىر

( مان تعماة اشيظاا  الفعلعاة املعماول 1/5السعما السكني  التظاا م م اه  الا م ال يرإاى إ اى  ماس ) ،قيمة اإليجار البخسة  -خامسا

قها يج السوق يج يم ر من األحعابد  يج ه ا ه م  اضح لحس الوعا  املاا ج للوتاا  تعادم  اا خ علاى حقاوق املوتاوف علايهمد  ةب 

-18ماان املرسااو  الت فعاا م  تاام  9ماان أهاام مااا يؤيااد هاا ا الوضاا  ثاا   هاا ه السعاسااة الثشااريععة الحكاام الااوا   ضاامن  ااص املااا ة 

 د  التي جا  فيها: " يتم استغ ل العقا اق الوتفعة املوجهة ل سثمما  مقاث  تسديد ما يظتإ:213

ياااادف  املسااااثممر ثاااادل إيظااااا  ساااا وم اثتاااادا  ماااان تااااا قخ التوتعاااا  علااااى العقاااادد  تحااااد  تعمااااة اشيظااااا   فقااااا  خدددددالل مرحلدددددة اإلنجددددداز:-

 ملقت عاق السوق العقا قةد

علاااى أسااااس املر   ياااة  %8إ اااى  %1ة مائوقاااة مااان  تااام األعماااالد تتااار ا  هااا ه النساااصة ثااا ب : تساااديد :ساااصخددددالل مرحلددددة االسددددتغالل-

االتتااا ية ل ساثمما   األاار اشيظاا إ املترتا  علاى الت معاة االحلعاة".  مان  ا ل ها ه النسا  املا  و ة  التقاديراق املقترحاة يثصا ب 

ر  ال يمكاااان أب تقااااد  :ساااا  الرقااااوم الوتفعااااة ثمماااا  هاااا ه  هااااد املشاااارم يااااج االسااااتفا ة ماااان املشااااا ي  االسااااثمما قة الوتفعااااة  هاااا  ا ُمح اااا 

 التقديراق  ال ثمم  ه ه ال رق القا و عة.

 

 د االحد  لشر إ إ ا ة األم   الوتفعة  تسع رها  حمايفها  يعفعاق  لك. 1998 يسمإر   1املؤ خ يج  381-98. مرسوم ت فع م 1

الت فع م2 املرسوم  يج  10-02 تم    .  املؤ خ  املوافس  1423دوال    10د  األ تاف  2010 يسمإر    14د  تا وب  يعدل  قتمم  د جرقدة  10-91د 

 . 3د ا 2002د 83 سمعةد عد  

د على الساعة:  10/2020/ 24. تا قخ االط م: السب  يوم  www.marw.dz.  ق  عن  فحة   ا ة الشؤ ب الدينعة  األ تاف الجزائرقةد3

18:51. 
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د   م املدة املتاحة  تاا تفلا ا لعاق القا و عة  الكفا اق ال  مةد  ه ا قيام موانع الحصر الكلي لألمالك الوقفية -سادسا

 :1على اشط ق  اتس عن العديد من العوام  التي تعتإر من أهمها

ثااا   امل عدماااة ياااج ععاااض املراحااا  الثشاااريععة الساااعما  ااا ل فتااارة  اااد   تاااا وب الماااو ة  عددددم تدددوفير الحمايدددة القانونيدددة الكافيدددة،. 1

الز اععة ال م لم يفرق ث ب األ اض ي الحبسعة  اململوية ح ب طصس تاعدة األ ض ملن يملكها  هو ماا اساتمر إ اى حا ب  اد   تاا وب 

ال م حا ل املشرم من   له سن آلعة تا و عة تفول     م مالحة امل الصاة ثار  األما   الوتفعاة  25-90ا م  تم التوجعه العق

 إ ى طصععفها القا و عة األ لعة  ه ا ما لم يتم ثالسهولة املفترضةر

   املرساو  الت فعا م  تام  ه ا ما استمر الوض  املاز م علعاه إ اى حا ب  اد . غياب التنظيم اإلداري املسير لألمالك الوقفية،2

  ال م ثموجصه تم إ:شا  مديرقة عامة مكلفة ثاأل تافر  94-470

ساا ة  ااد   تااا وب األ تاااف أب يوجااه  1991د   اام أب املشاارم حااا ل يااج  اا  ماارة  اااد ا ماان ساا ة . عدددم االلتددتام بالشددهر العقدداري 3

متظااا  اد  ال يمكااان ثحاااال مااان األحاااوال لاااا ا ة  حااادها أب الواتاااا  املوتاااوف علعاااه إ اااى إاصااااق األمااا   الوتفعاااة إال أب العاااز ف ثقاااإ 

 تحص ي األم   الوتفعة السعما إب  ا     ر مشهرة إال إ ا تد   الواتا أ  املستفعد من الوتا للمساهمة يج  لكر

 ة أل ضاح  اضحة   املة ملوا   األم   الوتفعاة  عاد  املساتفعدين  طرتهاا  تعماة االساتفا ،عدم نشر إحصاءات دقيقة  -سابعا

 لعاا  علااى عااد  تمكاان اش ا ة الو ااعة ماان القعااا  ثاملهااا  املو لااة إليهااا علااى أتاام  جااه يااج ظاا   اا  ال اار ف  املوا:اا  املاا  و ةد ماا  أب 

( أحصا ى ععاض املاؤ   ب أب الوتاا ياج 18اشحاا اق  ا   موجو ة تديما السعما  من الد لة العمما عة  يج القرب المامن عشر )

هكتاااا ا مر عااااا  2.000.000األمااا   الح اااا قة  الرقفعاااة  هاااو ماااا أياااده االحااات ل الفر:سااا ي الااا م أحصااا ى مسااااحة الجزائااار ثلاااك ال اااي 

ملعاااوب فر كاااا  40 ااااد   سااا وم يقاااد  ثاااا  %66 ظ اضااا ي   اععاااة موتوفاااة  هاااو ماااا  ااااب يعاااا ل  تفهاااا ال اااي العقاااا اق املوتوفاااة ثنساااصة 

 د  ه ا من الغراثة ثما  اب.18302فر:سعا س ة 

أب مؤسسة األ تاف يج الجزائر  ا     ل تلك  1831 لقد  ير "ج را   آب" مدير أم   الد لة الفر:س يد يج تقرقر له     ه س ة 

فقل من مادب ع اثاة  عقا ا يج العا مة فقلد  أب مظموم العقا اق املستو ى عليها من أملكا الد لة الفر:سعة 1400الفترة تملك  

 اعقاة  تااا تمماا   13583عقااا اد ها ا  لقااد أحاام  تصاا   لاك   اا ل الفتارة العمما عااة أيثار ماان  3697 تسا  ع ة   هااراب ثلغا  

 .4 مح  من محاله 3    احدة منها  وعا من أ وام الوتا

 

العلوم  . عصد  1 يج اشس مد   اسة ت صعقعة عن الوتا الجزائرمد  سالة  يتو اهد  لعة  القا   ثن عز  د فقه اسثمما  الوتا  تموقله 

 .55د 54د ا 2004-2003اشس معةد تسم الشريعةد جامعة الجزائرد 

  ما يليها.  421ا د 1989د  ا  المقافةد ث ر قد لص ابد 3. عصد الرحمن الجع  جد تا قخ الجزائر العامد ا2

د ها  . ألنها  ا   تقسم على ا اة أتسام: األ ل  قتعلس ثالواائس الشرععة املتعلقة ثاألم   الوتفعة  ااألحكام الق ائعة املرتص ة قها  ع3

ثم   13000 ال  راق    ائ   الصايلك  املتعلقة عشؤ ب سص   املال   فاتر  ثم   فعتعلقاب عسج ق  املال  ضصل     اعقةد  الما:إ  المالث 

الوتفعة  عد ها   األم    العقا اق  اشثاضعة    583حاالق  األ تاف  ما فى  ااحجد  أ  ر  م زا  - اعقة.  ثوا م  األ تاف  حالة    اسة 

د  " ر اية"د م يرة املاجست ر يج علم االجتمام المقايج الترثومد جامعة الجزائرد  لعة العلوم اش:سا عة  االجتماععةد تسم علم االجتمام

 . 55د ا 2007- 2006تفاص اقايج تراومد س ة 

  ب . ف علة ثكو د   عد الفترة العمما عة من  اائس األ تاف ثاأل دعا الوطني الجزائرمد ال د ة العلمعة حول الوتا يج الجزائر أا ا  القر 4

 . 1د ا 2001مام   30د29د األ دعا الوطني الجزائرمد يومإ 19د18
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 عد  النشر لم م لقا فالجهاق الو عة تنشر    س ة ثعا اق  سمعة حول مادا ع  الا فل مام   تث اتلهاا  ساائ  اشعا    لقاد 

 .1ملعا    ال  أمرقكإ س وقا 30ث ب التدتعس  التقدير ملا يسا م أ  يفوق  2020  2019ه األ  رة   ل س ة ثلغ  ه 

ف   على أب عوائد األ تاف يج ععض الا  م االتتااا ية املقا  اة ي باق ثاال فرة االتتااا ية ياج الجزائار الساعما إ ا تام اساتغ لها 

 187ملعوب  قال  هو ما يقا    700املمال تد  األم   الوتفعة يج السعو ية س وقا  ث رققة مملى  يج ظر ف م اسصةد  على سبع 

 .19992ملعوب   ال ا أمرقكعاد ه ا  فس إحاا اق س ة  40ملعوب   ال ا أمرقكعا  يج الكوق  

 

 الخاتمة:

الوتفعاااة ثالااااو ة امل لوااااة   اااا  مااان الواضاااح   ااام يثااارة ال ااااوا القا و عاااةد عاااد  دااامولها لألحكاااا  الكافعاااة الساااثمما  األمااا  

 املوا قااة للقعمااة املالعااة الحقعقعااة لأل تااافد  هااو مااا يااؤار ثاا   قاا  يااج عااد  القااد ة علااى اسااثمما ها ثمااا ي اسااوها  قفااد  الت لعاااق 

 االتتاا ية للد لةد   عد جملة ال تائس املتو   إليها  ال اهرة يج متب الصحثد يمكن حار أهم االتتراحاق يج:

 ير طرق اسثمما  األم   الوتفعة   ر  اف من حعث الت  عم  التفعع د  هو ما يقتضا ي ما  تحققاه      ا   قاص   . أب مظر 1

 يج ه ا الجا  ر

. أب ت ااوقر  ت معااة األماا   الوتفعااة يقتضاا ي تحعم ااا مسااتمرا لل اارق  متاععااة  ائمااة للت ااو اق التق عااة  تسااهع ق إ ا قااة حتااى ال 2

ل سااثمما  ماان اشتاادا  علااى هاا ا الصااا د  ماان ه ااا يظاا  العماا  علااى سااد مماا  هاا ه المغااراق حتااى ال تمماا  عائقااا يااج سااعج الاارا ص ب 

 تكوب   يعة ما:عةر

. ضااار  ة االساااتفا ة مااان ال ماااا ا الد لعاااة ال اتحاااة ياااج مظاااال االساااثمما  الاااوتفإ  تسااا  ر  ااا  الكفاااا اق  الوساااائ  لتحقعاااس هااا ا 3

 الغرضر

ا ثوي   األ تااف  ا فهاا  ثالق ااة الا ين ترفا  إلايهم . العم  على تكوقن  ةعا ة تكوقن    مت4 د   يج عملعة االسثمما  الوتفإ ثد  

 امل ا عاق الوتفعةر

. إيظا  حلول تا و عة  اجعة  تفععا  ماا هاو موجاو  منهاا   لاك لكا  المغاراق املوجاو ة الساعما ماا تعلاس منهاا ثاالفهر  مان التاارقد 5

 رثوجو  األ تاف  عد  املسا عة شاصاتها

 . العم  على عد  السما  ث عام  ا داا  األم   الوتفعة ال م يؤ م إ ى عد  إمكا عة اسثمما ها لعد  جديفهار6

. التعاما  ما  االساثمما  الاوتفإ ثماا تقت ااعه الثار ة مان جدياةد حتاى يتاوا ب م اازاب القعماة الحقعقعاة للثار اق الوتفعاة ياج الجزائاار 5

 م  مدا ليها الس وقة املستمرة.
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 وتحقيق التنمية املستدامة دور مؤسسات االئتمان في تمويل االستثمار 

The role of credit institutions in financing investment projects 

and achieving sustainable development 
 

 

 بوخرص عبد العزيز الدكتور 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 جامعة محمد بوضيا  املسيلة 

 

 ملخص 

الص و   مؤسساق االئتماب يج تموق  املشر عاق االسثمما قةد  هو     مهمد     ار تث ا ل ه ه الد اسة ثالصحث     

ثااااال  ر إ ااااى اعتمااااا  هاااا ه املشاااار عاق يااااج ثقادهااااا  اسااااتمرا ها علااااى مااااا تقدمااااه هاااا ه ماااان الص ااااو   مؤسساااااق االئتماااااب ماااان تسااااهع ق 

ععااا  اال تلفااة للت معااة املسااتدامة يااج  ساام ائتما عااةد  يسااتد ى يااج  اق الوتاا   ضاا  سعاسااة تموقلعااة  اتحااةد يم اارا مااا تساااهم األ

 معاملهاد  هج أععا  معتإرة  اب لها التظا ر الواضح على تقدير مسؤ لعة الص ك يج ه ا الاد .

 مشا ي  اسثمما قةد ت معة مستدامةد مسؤ لعة الص و .  دمؤسساق االئتماب د: ث و الكلمات املفتاحية
 Abstract  

This study examines the role of banks and credit institutions in financing investment projects, they play an 

important role in providing credit facilities to investment projects for survival and sustainability these investment 

projects, Achievement of these goals requires successful financing policy defined by the multiple dimensions of 

sustainable development, these dimensions are significant and they have clear impact in estimating bank responsibility. 

keyword: banks; credit institutions, investment projects, sustainable development, Bank's responsibility 

 

 مقدمة

تعتإااار املشااار عاق االساااثمما قة ع اااارا حعوقاااا  فعااااال ياااج تحقعاااس الت معاااة االتتااااا ية ألم ثلااادد حعاااث أب الزقاااا ة ياااج هااا ه 

املشاااار عاق يااااؤ م حتمااااا إ ااااى  قااااا ة ال اااااتس القااااومإد  تراجاااا  يااااج معاااادالق الص الااااةد  تعتمااااد هاااا ه املشاااار عاق يااااج :شااااظتها أ  ماااان أجاااا  

ال م تحا  علعهد ثمعنى آ ار علاى ماا يتاوفر لهاا مان ساعولة  قدياة  (1)م  مة التموق الحفاظ على ثقادها  استمرا ها على حجم   

 من أج  إ فاتها على االسثمما اق  تكوقن  أس املال الماث .  

لاد  ها ه املشار عاق الهااجس الادائمد  هاج ياج سابع   لاك تلجاظ إ اى عدياد املااا  د  ل ا يعد الصحث عن ماا   التموق 

 املاريج.لع  أهمها التموق  

ماان ه ااا يااظتإ     الص ااو   مؤسساااق االئتماااب يااج تااوف ر االحتعاجاااق املالعااة ال اار  قة ال تلااا املشاار عاق االسااثمما قة  

 ع د إ:شادها أ  عغرض ت وقرها. 

 الحقعقة أب ما يتوافر للص ك من إمكا ااق ما ياة  ف عاة ضا مة يساعفه ياج القعاا  قها ا الاد  د  هاو امتعاا     ار تملكاه 

الص او   مؤسسااق االئتماابد  لك اه يظلا  لهاا مفااطر جساعمةد فهاو ياؤ م إ اى اشااا ة الدائماة ملساؤ لعفهاد ال ساعما حع ماا تتااد   

 
يقاد ثالتموق  ثاو ه عامة " توف ر السعولة ال قدية من أج  إ فاتها على االسثمما اق  تكاوقن  أس املال الماث  قهدف  قا ة اش تاا     )1(

 .20د ا:  1998د  ا   فا  للنشر  التو ي د عمابد ال صعة األ  ىد  اإلدارة املالية الحديثة االسفه   " حمزة الشعخجد إثراهعم الجز ا مد  
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لتموقاا  املشاار عاق االسااثمما قة التااي تعاارف  ااعوااق مالعااةد ااام إب ه ااا  عااام  جدياادا   اا  يااج تقاادير املسااؤ لعة القا و عااة ه اااد 

 االجتماععة امللقاة على عاتس للص و  ضمن الد   امل ت ر منها يج الت معة املستدامة. يتعلس األمر ثتعاظم املسؤ لعة

 ا ااا  علاى مااا ساصس يحااس ل اا أب  ثسااا ل عان أهمعااة     الص او   مؤسساااق االئتمااب يااج تموقا  املشاار عاق  اشطاا  ياج هاا ا

  لعة ه ه األ  رة يج ه ا الاد ؟االسثمما قةد  عن تظا ر األععا  اال تلفة للت معة املستدامة يج تقدير مسؤ 

 هااو الثساااؤل آار ااا اشجاثااة ع ااه ضاامن الحااديث عاان م اااهر تااد   مؤسساااق االئتماااب يااج تقااديم الثسااهع ق االئتما عااة 

) د  تاظا ر أععاا  الت معاة املساتدامة ياج تقادير مساؤ لعاق ها ه األ  ارة ثااد  م حهاا االئتمااب)مطلب أول(   للمشر عاق االسثمما قة

 .( مطلب ثان

 املطلب األول: مظاهر تدخل مؤسسات االئتمان في تمويل املشروعات االستثمارية               

ماان أهاام العملعاااق املااارفعةد  أيثاار أ  ا  الص ااو   مؤسساااق االئتماااب   ااو ةد فهااي تااد   (1)تعتإاار عملعااة ماا د االئتماااب                

ممكان مان أموالهااد ياج داك  اعتماا اق تم حهاا  عائدا الثاظس ثاه لها ه األ  ارةد مماا يغر هاا  ائماا علاى ثا ل الجهاد شتاراض أيإار عاد 

 لزاائنها. 

 تملك املؤسساق االئتماب ياج ها ا االطاا  العدياد مان األ  اق املاارفعة للقعاا  قها ا الاد   فقاد يكاوب تاد لها مان  ا ل 

د   ار أب تزاياد أول( )فددرع األسالع  التقلعدية املعر فة أ  من   ل أسالع  حديمة  لعدة الت و  الحا   يج الاا اعة املاارفعة 

الاااد   امل ت ااار مااان مؤسسااااق االئتمااااب ياااج املسااااهمة ياااج الت معاااة املساااتدامة جعااا  مااان  ظعففهاااا األساساااعة املتعلقاااة ثمااا د االئتمااااب 

  )فرع ثان(.مرتص ة ثمحد اق  اق ع تة ثظععا  الت معة املستدامة 

 

 

 

 

 
من تا وب ال قد  القرض على أ ه " يشك  عملعة ترضد يج مفهوم ه ا األمرد    عم  ي      68يج تعرقا عملعاق االئتماب  ا  املا ة     )1(

يأخذ بموجبه لصالح الشخص اآلخر التتاما بالتوقيع كالضمان  ثموجصه مل ص ما أ  يعد ثوض  أموال تح  تارف مل ص آ رد أ   

 ن. االحتياطي أو الكفالة أو الضما

تعتبر بمثابة عمليات قرض، عمليات اإليجار املقرونة بحق خيار الشراء، السيما عمليات القرض اإليجاري وتمارس  الحيات املجلس  

 إزاء العمليات املنصوص عليها في املادة "

  66ة التي استعملها يج  ص املا ة ما ي حق ثداية يج  ص ه ه املا ة أب املشرم الجزائرم استعم  عصا ة "عملعاق القرض"د  هج  اق العصا   

التي يقاد قها االئتماب أ  االعتما د  األمر ال يتعلس   "Créditمن تا وب ال قد  القرض من تص د  هج يج الوات  ترجمة   ر صحعحة لكلمة "

ال  ث ب عملعة  التفرتة  املاريج  القا وب  يج  يظرم  إ   ثمفاهعم  ما لحاق مارفعة  تعقةد  لغوقة  ة ما   Opération de" قرضثترجمة 

prêt"   ال م هو  فقا للقواعد العامة عقد يلتزم ثمقت اه املقرض )الص ك(أب ي ق  إ ى املقترض )الزاوب( ملكعة مصلك من ال قو د على أب ير

فه  إ (د  ا ب  من القا وب املد:إ املتعلقة ثتعرقا القرض االس  450املقترض ع د نهاية مدة القرض ممله يج مقدا ه   وعه    فه) املا ة  

التي يعد القرض املاريج  و ة من  و هاد ل ا فإب    ترض هو عملعة ائتمابد  ال يترت   " les opération de crédit"عملعااااق االئتماااااب"

 رفعة. عن    عملعاق االئتماب ترضد  قه ا يقدم ل ا املشرم  و ة عن عدم التحكم يج املا لحاق  املفاهعم املتعلقة ثامله ة املا

العمو  أجر"  م   على  مقاث   التارف  تح   األموال  ثظنها"  ض   مفتارا  تعرفا  االئتماب  أ   االعتما   عملعة  تعرقا   une mise à)يمكن 

disposition de fonds rémunérée)  

د  سالة  مسؤولية البن  تجاه الغيراملشرم  الجزائرم  الفر:س ي لعملعاق االئتماب أ  ر : ثو را عصد العزقزد    أليثر تفا  يج  قد  تعرقا

  ما ععدها.  50د ا  2017- 2016 يتو اهد  لعة الحقوق  العلوم السعاسعةد جامعة ثااج مفتر ع اثة 
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  تمويل املشروعات االستثماريةالفرع األول: التدخل التقليدي ملؤسسات االئتمان في 

د ياااااج عملعاااااة تموقااااا  املشااااار عاق االساااااثمما قةد  قمكااااان عملعاااااا التمع اااااز ثااااا ب (1)يث اااااوم تاااااد   الص اااااو   مؤسسااااااق االئتمااااااب

 مظموعت ب من األسالع  التقلعدية  الحديمة.

 األساليب التقليدية للتمويل املصرفي  -01

 حقاق  تقسم إ ى تموق  تا ر األج   ائتماب متوسل  طوق  األج .ترتصل ه ه األسالع  ا تصاطا  اعقة ثآجال االست

استقر العرف املاريج على أب م د ه ا ال وم من االئتماب  لتموقا  فتارة  م عاة عاا ة تكاوب أتا   التمويل قصير األجل:  -أ

 املقااو  ثنشاااطاق االساتغ ل ه اا  اا  العملعااق التااي ( 2) تكاوب تلااك األماوال موجهاة لنشاااإ االساتغ لمان سا ة  لغاارض محاد د 

 م زاق ه ه النشاطاق أنها تتكر  ثاستمرا  أا ا  عملعة اش تاا أم دهراد  من م 12تتم يج فترة تا رةد  التي ال تتعد  يج الغال  

د  تكااوب عااا ة إمااا يااج دااك  تسااهع ق ال زق ااة أ  يااج دااك  تعااد جااا م ماادين لتموقاا   أس املااال العاماا  للنشاااإد  ترا ااج (3) النشاااإ

د  أب يث اسا  ماا  الغارض م ااه  ال ياارتصل -ضاامابأل اه يكااوب عاا ة ثااد ب -الص او  يااج الغالا  ع ااد املا د أب يكااوب يااج أضاعس الحااد  د 

 .(4)م حه ثثسهع ق  قدية أ ر  

فهااو إ ا تموقاا  يساافهدف تااوف ر سااعولة  قديااة يااج مواجهااة احتعاجاااق آ عااة   ب أب يااؤ م  لااك إ ااى ا اات ل يااج املريااز املااا ج 

  ب موعد السدا .للمسثممر للمستفعد م هد  طاملا أ ه ه ا األ  ر تا   على تسديد التزاماته حع ما يح

عا ة ما يغ إ االئتماب متوسل األج  فترة  م عة تا  إ ى  مس س واق لتمع ازه التمويل املتوسط وطويل األجل:   -ب

 .(5)عن التموق  طوق  األج  ال م يغ إ فتراق تفوق ال مس س واق

سااثمما م أل ااه يسااتفد  لتموقاا    فقاا ملااا جاار  علعااه العاارف املاااريج يتم ااز التموقاا  متوسال  طوقاا  األجاا  ثظ ااه تموقاا  ا

أ ول  أسمالعةد  ه ا التموق  يساعد على  قا ة ال اتة اش تاجعة للنشاإ املمول  لمس االحافق على ال اتة اش تاجعة  ضماب 

 استمرا قة النشاإد يما يج التموق  تا ر األج .

 
)1(   " الص ك  إ ى جا   ما لح  الفر:س ي   établissement de "Lesا آ را هو مؤسساق االئتماب  د ما لح"La banqueيستعم  املشرم 

crédit"    ى  احدا أ واعا مفتلفة من املؤسساق التي تما س النشاإ املاريج.  د  .Th. Bonneau, Thierry هو مفهوم دام  يظم  تح  مسم 

édition, Delta, 2005 , p 8. ème, 5Droit bancaire,  

ملا ج  ال قدم فإب مؤسساق االئتماب هج: " أمل اا مع وقة تقوم لحساقها ال اا  احكم مه فها  من القا وب ا L511-1 طصقا ل ص املا ة 

 .L ي ا م د االعتما اق املشا  إليها يج املا ة    د  L. 312-2االعتعا ية ثتلقإ األموال من الجمهو  القاثلة ل سترجامد  املشا  إليها يج املا ة  

"د   يتم اعتما  مؤسساق االئتماب يج أحد األدكال التالعة: ث كد أ  ث ك تعاضدم أ  تعا :إد أ  مؤسسة ائتماب متفااةد أ   313-1

   د ق ائتماب ثلدم.

   رة يمكنها القعام ثظمع  العملعاق املارفعة م   لك لم يو   املشرم الفر:س ي تعرقفا للص و د  ايتفى ثال ص على أب ه ه األ 

Art.L511-9 du C. monét. fin.al 02 "…Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque" . 
 05دا: 1998د منشظة املعا فد اشسك د قةد مارد الفكر الحديث في مجال مصادر التمويلم  ر إثراهعم ه دمد  )2(

 . 57دا  2001د  يوب امل صوعاق الجامععةد الجزائرد تقنيات البنوك رشد طاهر ل )3(
د 2009د  ا  النه ة العراعةد مار ال صعة األ  ى  ضوابط من االئتمان املصرفي من منظور قانوني ومصرفي    إثراهعم ملحاتةد    )4(

 . 43ا 
 . 48املرج   فسهد ا  )5(



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

55 

       

55 

للنشااااإ  الهيكددددل التمددددويلي الفقاااه ثاااا:  يعتماااد عاااا ة االئتمااااب املااااريج متوسااال  طوقااا  األجااا  علاااى   اساااة ماااا ي لاااس علاااى 

املمااولد للتحقاااس ماان  جاااو  تااوا ب ثااا ب املااوا   ال اتعاااة متمملااة ياااج  أس املااال  املااااا   ال ا جعااة متمملاااة يااج القااار ض املم وحااة مااان 

 . (1)يك الص و  األ ر  لتموق   اق النشاإد  االئتماب التظا م املم و  يج دك  سل    دماق  تظا ر  لك على الهعك  التموق  

 /األساليب الحديثة للتمويل املصرفي 02

  اام ت ااوم أسااالع  التموقاا  التقلعديااة يااج تموقاا  املشاار عاق االسااثمما قةد إال أنهااا تااد تصااد  يااج ععااض األحعاااب   اار  افعااة 

املااااارفعة أماااا  تزايااااد الصحاااث عاااان الثساااهع ق االئتما عااااةد أ    اااار م ئماااة ل صععااااة املشااار عاقد لاااا ا ظهاااار ياااج ظاااا  ت اااامإ الااااا اعة 

 أسالع  حديمة لتموق  املؤسساق  املشر عاق تتمم  يج: 

  :التمويل عن طريق االعتماد اإليجاري  -أ  

يعتإااار االعتماااا  اشيظاااا م  ساااعلة تموقلعاااة حديماااة النشاااظة   ااام  لاااك فهاااي تساااج  توساااعا ساااريعا ياااج االساااتعمال مااان تصااا    

 سعفهم ال رق التقلعدية يج تحقعس حاجاتهم التموقلعة.  املسثممرقن عسب  املزايا التي توفرها لهم.  حع ما ال  ت

 هو"  سعلة تموق  ثمقت ااها تقاو  مؤسساة مالعاة ثتاظج ر ععاض التظه ازاق  ا الق  األ  اق  املهمااق إ اى عم دهاا ما   

 . (2)ت صعس أحكا  عقد اشيظا  يج الع تة التعاتدية ثعنهم"

د  عرفتااه املااا ة  األ  ااى م ااه ثقولهااا" یعااد (3) 09-96  عم ثموجاا  األماار  تاام  تااد ت ااا ل املشاارم الجزائاارم هاا ا العقااد ثااالت

 االعتما  اشيظا م موضوم ه ا األمرد عملعة تظا ةة  مالمة:

 اتم تحقمقها من تص  الص و   املؤسساق املالمةد أ  درية تظج ر مؤهلة تا و ا  معتمدة  راحة. -

االتتااا ا ب الجزائارة ب أ  األجا ا د أمل ا اا طصمعما ب أ  مع اوة ب تااعع ب للقاا وب العاا  قه ه الاافةد ما  املتعاامل ب 

 أ  ال اا.

 تكوب تائمة على عقد إيظا  امكن أب ات من حس ال ما د ثالشرا  لاالح املستظجر. -

  تتعلس فقل ثظ ول م قولة أ    ر م قولةد  اق االستعمال املنهي أ  ثاالح ق التظا ةة أ  -

 ثمؤسساق حرفمة(

 ققو  ه ا العقد على فكرة التموق  الععني  ال م مان   لاه يسات ع  املشار م الحااول علاى ماا يحتااا إلعاه مان أ اول 

 أسمالعة سوا  ع د ثداية التظسمس أ  لد  إح ل  تظديد املعداقد   ب أب يساث فد املاوا   املالعاة املوجاو ة لدياه ياج حالاة دارا  

 .(5)عن االعتما  اشيظا م ثظ ه أ اة تا و عة يج  دمة حاجة اتتاا ية د ل ا يقال(4)األ ول 

عملعاا يلجاظ  ااح  املشار م إ اى إحاد  الشار اق املتفاااة ياج مزا لاة :شااإ التاظج ر  قإار  معهاا عقادا ثمقت ااه تلتاز  

يفتاا ه  اماا يتفاس ما  احتعاجاتاهد درية االعتما  اشيظا م عشرا  ا الق  املعداق التي يحد ها  ااح  املشار مد مان املاو   الا م 

علااى أب تؤجرهااا لاااه املاادة املتفااس عليهااااد  هااج عااا ة طوقلاااة األجاا د  ت اا  هااا ه ا الق  املعااداق مملويااة للشااارية املااؤجرة طااوال مااادة 

ظجر  عاا  د  ع اد نهاياة املادة يكاوب أماا  املسات(6)اشيظا د  قتحم  املستظجر  حاده تكاالعا الااعا ة أ  اش ا   أ  أم أعصاا  أ ار  

 
 .49د ا الساثس املرج  د    إثراهعم ملحاتة   )1(
 .  10د ا 1990د  ا  النه ة العراعةد القاهرةد الجوانب القانونية للتأجير التمويليعلج سعد تاسمد  )2(
 . 1996ي اير  14د الاا  ة ثتا قخ 03.ا  د العد  1996ي اير  10املتعلس ثاالعتما د املؤ خ يج  09- 96األمر  تم  )3(
 . 9د  ا 2005د  ا  الجامعة الجديدة للنشرد االسك د قةد التمويلي عقد االيجار  ظو  إثراهعم الصدا جد  )4(
 .  592د ا 2000د  ا  النه ة العراعةد ال صعة المالمة عمليات البنوك، من الوجهة القانونيةعلى جمال الدين عوضد  )5(
 . 10-9د  ا مرجع سابق ظو  إثراهعم الصدا جد   )6(
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 احااد ماان األمااو  الم اااةد أب يشااترم اللاا ي  ثقعمتااه  تاا  مصاداارة هاا  ال عااا د أ  يكتفااإ ثاال تفااام ع ااد نهايااة املاادةد  يععااد اللاا ي  

 .(1)للص ك ال م يبععه أ  يؤجره لش ص آ رد أ  ي ل  تظديد اشيظا  مدة أ ر  تكوب عا ة ثظجرة أت 

 لصيرفة اإلسالمية التمويل عن طريق العمليات املتعلقة با -ب

ياااتم التموقااا  مااان  ااا ل العملعااااق الص كعاااة املتعلقاااة ثالاااا رفة اشسااا معة ضااامن إطاااا  مااان القواعاااد الشااارععة الحايماااة  

 ألعمال املارف اشس مإ   التي تكف  درععة العم   عدالة الراد املتحقس م ه.

سااتفدامها يااج تموقاا  العديااد ماان الق اعاااق  تااد  تحاا  املاااا ف اشساا معة يااج تقااديم العديااد ماان الاااعك التااي يمكاان ا

االتتاااا ية ماان  اا اععة  تظا قااة   دمعااة ثظسااالع    ااعك متعااد ة  مت ااو ة منهااا الصعاا  ثاملراثحااةد املشااا يةد امل ااا اةد اشجااا ةد 

  االستا ام  السلم.

د الا م يحاد  العملعااق 02-20ال  اا   تد ت ا ل امل  م الص كإ أسالع  التموقا  املتعلقاة ثالاا رفة اشسا معة ثموجا  

فااة للم تظاااق املتعلقااة ثالااا رفة اشساا معة 03-20د  اموجاا   التعلعمااة (2)الص كعااة املتعلقااة ثالااا رفة اشساا معة د  تشاام  (3)املعر 

إ ى  5التموق  املاريج  فس ه ا ال  ا ر املراثحةد املشا يةد امل ا اةد اشجا ةد السلمد االستا امد  تد تم تفاعص املوا  من 

 شع ا  تعرقا لك  م تس من ه ه امل تظاق على ال حو التا ج:  10

معلومااةد ساااوا   ا اا  م قولاااة أ    ااار  ثموجصااه الص اااك أ  املؤسساااة املالعااة ثبعااا  لزاااوب سااالعة  هاااج عقااد يقاااو ملرابحدددة: ا

م قولااةد يملااك الص ااك أ  املؤسسااة املالعااةد ثتكلفتااة اتت ادهااا ماا  إضااافة هااامق  اااد متفااس علعااه مسااصقا  فقااا لشاار إ الاادف  املتفااس 

 .(4)عليها ث ب ال رف ب

ؤسسااااة أ  يااااج : هااااج عقااااد ثاااا ب ث ااااك أ  مؤسسااااة مالعااااة   احااااد أ  عاااادة أطاااارافد قهاااادف املشااااا ية يااااج  أساااامال ماملشدددداركة

 .(5)مشر م أ  يج عملعاق تظا قة من أج  تحقعس أ اا 

:هااج عقااد ُيقااد  ثموجصااه الص ااك أ  مؤسسااة مالعااة املساامى املقاارض لألمااوال  أس املااال الاا    للمقااا ل الاا م  املضدداربة

 .(6)يقد  عمله يج مشر م من أج  تحقعس أ اا 

 
 . 591د  ا مرجع سابقعلى جمال الدين عوضد   )1(
د يحد  العملعاق الص كعة املتعلقة ثالا رفة اشس معة  تواعد مما سفها من طرف الص و   2020ما س    15د املؤ خ يج  02-20ال  ام     )2(

 . 2020ما س  24د مؤ  ة يج 16 املؤسساق املالعةد ا  د العد  

20 du  02 avril 2020 définissant les produits relevant de la finance islamique et fixant les modalités et -Instruction n°03 )3(

caractéristiques techniques de leur mise en œuvre par les banques et établissements financiers. 

(https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/instructions2020/instruction032020.pdf) 

يج    03-20التعلعمة   التق عة   2020أفرق     02املؤ  ة  ثالا رفة اشس معةد  االحد  ة لاجرا اق  ال اائص  املتعلقة  للم تظاق  فة  املعر 

 لت فع ها من طرف الص و   املؤسساق املالعة 
 . 02-20من ال  ام  05املا ة  )4(
 .02-20  ام من ال 06املا ة  )5(
 . 02-20من ال  ام  07املا ة  )6(
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 :ؤسسااااة املالعااااة املساااامى املااااؤجر تحاااا  تااااارف الزاااااوب املساااامى هااااج عقااااد إيظااااا  ي اااا  ماااان   لااااه الص ااااك أ  املاإلجدددددارة

املستظجر  على أساس اشيظا  سالعة م قولاة أ    ار م قولاة يملكهاا الص اك أ  املؤسساة املالعاةد لفتارة محاد ة مقاثا  تساديد إيظاا  

 .(1)يتم تديده يج العقد

املشااترم عشاارا  ساالعةد التااي تساالم لااه : هااو عقااد يقااو  ماان   لااه الص ااك أ  املؤسسااة املالعااة الاا م يقااو  ثاادالسددلم   

 .(2)آج  من طرف  او ه مقاث  الدف  الفو م  ال قدم

هو عقد يتعهد ثمقت اه الص ك أ  املؤسسة املالعة ثثسلعم سلعة إ ى  او ه  اح  األمرد أ  عشرا  لد  االستصناع :

ُما   سلعة ستا    فقا ل اائص محد    متفاس عليهاا ثا ب األطارافد عساعر ااثا    فقاا لكعفعااق تساديد متفاس عليهاا مساصقا 

 .(3)ث ب ال رف ب

 لتنمية املستدامة الفرع الثاني: التمويل املصرفي في ظل ا

ثادا مفهااو  الت معاة املسااتدامة ي هاار ياج األ ثعاااق الت موقااة الد لعاة يااج أ اساال المما عنعااق ماان القاارب املاضا ي تحاا  تااظا ر 

االهتماماق الجديدةد ثالحفاظ على الصماة   ثعظة ل هتماماق التي أاا تهاا   اسااق  تقاا قر  اا م   ماا الشاه رة ياج الساصعع اق مان 

 املاض ي حول ضر  ة الحفاظ على املوا   ال صعععة القاثلة لل  و د  على الصماة  التوا  اق الجوهرقة يج األ  مة الصعتعةدالقرب  

 .(4) تد ا ثشر استعمال املفهو  عسب  تكاار األحداا املسماة للصماة  ا تفام   جة التلوا عاملعا

ملعااا:إ لهاا ا ظهاارق تعااا قا مت وعااة  متعااد ة  متدا لااة  أب  مفهااو  الت معااة املسااتدامة متعااد  االسااتفداماق  مت ااوم ا

 ه ا التدا   ث ب التعا قا هو أيثر ما يم ز أ ثعاق الت معة املستدامة يج املرحلة الراه ة.

ع  للت معااة املسااتدامةد التعرقااا الااوا   يااج تقرقاار مسااتقصل ا املشااتر   الاا م عاارف الت معااة   ماان أ ل التعااا قا التااي  ضااِّ

 .(5)ى أنها" الت معة التي تلبي احتعاجاق الجع  الحا ج   ب التفرقل يج مقد ة األجعال القا مة على تلصعة احتعاجاتها"املستدامة عل

 االتري ز على الصعد الصعوي عرف املشرم الجزائارم الت معاة املساتدامة ياج املاا ة المالماة مان القاا وب املتعلاس ثحماياة الصمااة 

الصعاد الصعواي  التوفعس ث ب ت معة اجتماععة  اتتاا ية تاثلة ل ستمرا   حماية الصماةد أم إ  اا" نها:يج إطا  الت معة املستدامة ثظ

 .(6)."يج إطا  ت معة تت من تلصعة حاجاق األجعال الحاضرة  املستقصلعة

 
 . 02-20من ال  ام  08املا ة  )1(
 .02-20من ال  ام  09املا ة  )2(

 . 02-20من ال  ام  10املا ة  )3(
مظلة  يا ج للعلوم اش:سا عةد   لعة الترثعة للعلوم   التنمية املستدامة املفهوم والعنا ر واألبعاد  عصد هللا حسوب محمدد  آ ر بد  )4(

 . 239د ا 2015اال:سا عة  الجامعة املسث ارقةد العراقد العد  الساع   الستوبد 
 .51د ا 2007د  ا  العصعكاب اململكة العراعة السعو ية اقتصاديات املواد الطبيعيةحمد ثن محمد أل الشعدد  )5(

ت معة املستدامة ثالتري ز على  أس املال  ضماب ت معته أ  اصاته عشك  ال يؤار على حاص األجعال القا مة يج ح ب يعرف الص ك الد  ج ال 

على أنها " العملعة التي تهتم ثتحقعس التكافؤ املتا  ال م ي من إتاحة  الفرا الت موقة الحالعة  فسها لألجعال القا مة   لك ث ماب  

التنمية املستدامة وتطبيقاتها مع التركيت على  ستمرة عإر الزمن" )عصد هللا ثن عصد الرحمن الصد مد  اصاق  أس املال الشام  أ   قا ته امل

 .(52د ا 2015د العصعكاب السعو ية العالم العربي
  20ثتا قخ  الاا  ة    43د ا   العد املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامةد  2003يولعو    19املؤ خ يج    10-03القا وب  تم    )6(

 .2003يولعو 



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

58 

       

58 

الرادد إال أ ه  ة ا  ا   الص و   مؤسساق االئتماب تهدف من   ل أ ادها إ ى تحقعس أهداف اتتاا ية تؤ م إ ى تحعس 

د  هااج الوظعفااة التااي  اااب لهااا (1)يااج  فااس الوتاا  يفتاارض أب تحقااس يااج ظاا  الت معااة املسااتدامة أهاادافا اجتماععااة  اتتاااا ية  اعتعااة

 التظا ر الكص ر على سعاساق اشتراض لد  للص و   مؤسساق االئتماب على ال حو التا ج: 

 ملؤسسات االئتمان  أثر البعد االقتصادي على السياسية التمويلية -01

تهدف الت معة املساتدامة ياج ععادها االتتااا م إ اى اساتمرا قة  تع اعم الرفااه االتتااا م ألطاول فتارة  م عاة ممك اة مان 

  ل توف ر مقوماق الرفاه اش:سا:إ ثظف    وععةد ثمعنى آ ر استفدا  املوا   قهدف تحس ب مستوقاق املعمشاة  التقلعا  مان 

 .(2) الفقر

يظتإ ي هر     الص و   مؤسساق التموق  التاي تعما  مان  ا ل الثساهع ق االئتما عاة املم وحاة للمشاا ي   اشطا يج ه ا 

الت موقااة علااى  قااا ة اش تاجعااةد  لااس فاارا العماا د   قااا ة القااد ة الشاارائعةد التااي تساااعد ثااد  ها علااى التوساا  يااج اسااتغ ل املااوا   

  استدامفها. االتتاا ية  تحس ب مستو  املعمشة

على ه ا األساس تحتاا مؤسساق التموق  يج ظ  ما يق  على عاتقها من مساهمة يج تحس ب مستوقاق املعمشة لألفرا  

  عشااار إ م حهااااد  متاععفهاااا  تحااااعلها   أ اااوام القااار ض  قاااا ة اش تااااا القاااومإ إ اااى  ضااا  سعاساااة تموقلعاااة  اتحاااةد تتعلاااس ثحجااام 

 .(3) السدا  سعر الفائدة  مد  

ياج ها ا اشطاا   ضاامن مكو ااق السعاساة التموقلعااةد ت ا  الص او   مؤسساااق االئتمااب عاا ة االجاا ق املسامو  قهااد    اار 

املساامو  قهااا قهاادف التقلعاا  ماان اال اااطر ال اجمااة ماان هاا ه االجاااالقد  ه ااا يإاار  الصعااد االتتاااا م للت معااة املسااتدامةد فعقاا  علااى 

جز  من اسثمما اتها إ ى املشر عاق التاي تسااهم حقعقاة ياج الت معاة املساتدامةد علاى  ارا  عاتس الص و   املؤسساق املالعة توجعه 

  مشر عاق ال اتة املتظد ة  الز اعة املستدامة    رهما. 

 / أثر البعد البيئي على السياسة التمويلية ملؤسسات االئتمان  02

ساااهم يااج عملعااة الت معااة االتتاااا ية ماان  اا ل ماان تااوة تموقلعااة م  مااة أب ت يفتاارض يااج مؤسساااق االئتماااب ثمااا تملكااه

حمايااة الصماااة   ااوب ماان  اا ل املساااهمة يااج تموقاا  املشااا ي  الصعتعااة ضاامن مااا ثاااق يعاارف ثاالتتاااا  األ  اار أ  االتتاااا  الصعوااي 

 املستدا .

لاااااى الاااااا  م  تعااااارف املشااااار عاق املساااااتدامة ثعتعاااااا ثظنهاااااا املشاااااار عاق التاااااي تهااااادف إ اااااى حماياااااة الصماااااااة مااااان  ااااا ل التري اااااز ع

د فهاي مشار عاق تسااهم ياج الت معاة االتتااا ية ثااملوا اة ماا  (4)اشيكولوجعاة  االجتماععاة التاي تعتماد عليهاا للحااول علاى موا  هاا

 .(5)الحفاظ على الصماة  العم  م  املستفدم ب  االجتم  عشك  عا  قهدف تحس ب جو ة الحعاة لجمع  األطراف 

 
التنمية املستدامة بين تراكم رأس املال في الشمال واتساع الفقر في  يج األععا  اال تلفة للت معة املستدامة أ  ر:  الح عمر فالحجد   )1(

د  1عصاس س عا    . مظلة العلوم االتتاا ية  علوم الثسع ر د  لعة العلوم االتتاا ية  التظا قة  علوم الثسع ر جامعة فرحاقالجنوب

  ما ععدها. 247د ا مرجع سابق ما ععدهار عصد هللا حسوب محمدد  آ ر بد  09د ا 2004د  03العد  
 . 248د ا مرجع سابقعصد هللا حسوب محمدد  )2(
د  ا  الحامد للنشر  التمويل وادارة املؤسسات املاليةيج تعرقا السعاسعة التموقلعة أ  سعاسة اشتراض أ  ر: أحمد عصد الوها د      )3(

 . 169دا  2007 التو ي  د عمابد 
 . 33د ا 2005د الدا  الجامععة اشسك د قةد مارد ال صعة األ  ى املراجعة البيئيةأم ب السعد ل فإد   )4(
د   اسة حالة الجزائرد  استراتيجية املؤسسات املالية في تمويل املشاريع البيئية من أجل تحقيق التنمية املستدامةق حدةد  فر حا  )5(

 . 124د  ا  2010-2009د 07مظلة الصاحث د جامعة تا دم مراا    تلةد العد  
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ما اق إ تاجعااة أ   دماتعااة مرتص ااة ثالصمااة  تهاادف إ ااى تااوف ر م تظااق   عفااة ال ت اار قهاااد فاملشاا ي  الصعتعااة إ ا هااج اساثم

يمااااا تشاااام  املشااااا ي  الوتائعااااة لتظ اااا  حاااااد ا تلااااوا ثالصماااااة أ  تاااادهو  أ    ااااو  موا  هاااااا أ  تلااااك االسااااثمما اق التااااي تهاااادف إ اااااى 

صعاد الصعوااي يري ازة أساساعة لقعامهاا  هاج ال ا اعة التااي الاتفلص مان ملوااتهاا أ  ياج معالجاة مشااا     اوقهاد فهاي ثالجملاة ترا اج ال

 .(1)تم زها عن املشر عاق االسثمما قة األ ر  

ا   تا مما سصس ثدأ الحديث يج أ ثعااق الت معاة املساتدامة عان التموقا  الصعواي أ  التموقا  األ  ار الا م يمما  اتظاهاا  

جديدا للتموق  املاريجد  ال م يسعى إ ى توف ر الدعم املاا ج ما ففض التكلفاة  طوقا  األجا  ملشار عاق ال اتاة ال  عفاةد   قاا ة 

سواق املالعة ال ا ة  حو االسثمما  يج ال اتة ال  عفةد فتعم  الا رفة ال  را  على تحقعس يفا ة األموال العامةد  توجعه األ 

ال مااو لكااا  ماان الق اااام املاااريج  االتتااااا  يكاا  مااا  الحفاااظ تاااد  املساات ام علاااى ساا مة الصمااااة  ياا لك االلتااازا  ثمعاااي ر ترداااعد 

 .(2)اسفه   املوا   ال صعععة

ة الصماااة املقا  ااة لت اا  لااد  الص ااو  مععااا ا جدياادا ينصغااج أ اا ه ععاا ب االعتصااا  ع ااد يااج  اق الوتاا  تااد ل  تااوا  ب حماياا

 م د الثسهع ق االئتما عة يتعلس األمر ثتظا ر املشر م املزم  تموقله من طرف الص ك على الصماة.  

لد اسااة التااظا ر أ  علااى أ ااه" تف اا د مسااصقا  حساا  الحالااةد  (3)ماان تااا وب حمايااة الصماااة 15يااج هاا ا الاااد   ااا  املااا ة 

 ملوجز التظا ر على الصماةد مشا ي  الت معة  الهعا    املنشآق الماثتة  املاا:   األعمال الف عة األ ر د   ا  األعماال  اارامس الص اا 

  الفهعاةد التي تؤار ثافة مصادرة أ    ر مصادرة فو ا أ  الحقا على الصماة ..."

تص  اتفا  ترا ها ثم د االئتماب تقديم "  اسة التظا ر أ  موجز التظا ر على   على ه ا األساس تشترإ مؤسساق االئتماب

الصماااااة"د  هااااو إجاااارا   هاااادف إ ااااى تحديااااد مااااد  م ئمااااة إ  ااااال املشاااارم يااااج ثعتتااااه ماااا  تحديااااد  تقعااااعم ا اااااا  املصاداااارة أ    اااار املصاداااارة 

د ثمعناى آ اار   عصااا ة مفتااارة  هااو (4)  املشاار م املعناايللمشار مد  التحقعااس ماان التكفاا  ثالتعلعمااق املتعلقااة ثحمايااة الصماااة ياج إطااا

 .(5)إجرا   هدف إ ى تحديد  معرفة  تائس املشر م   آاا ه على الصماة 

ي هااار مااان  اااا  ماااا سااااصس أب الص اااو   مؤسساااااق االئتمااااب تتاااد   ضاااامن  ظعففهاااا األساسااااعة املتعلقاااة ثتو ياااا  االئتمااااب يااااج 

 اا ل أسااالع  متعااد ة  ضاامن سعاسااة تموقلعااة محااد ةد تساااهم األععااا  اال تلقااة  تقااديم التموقاا  للمشاار عاق االسااثمما قة ماان

 للت معة املستدامة يج  سم حد  هاد  هج أععا  معتإرة  اب لها التظا ر الواضح على تقدير مسؤ لعة الص ك يج ه ا الاد .

 سات االئتمان تأثير األبعاد املختلفة للتنمية املستدامة في تقدير مسؤولية مؤس املطلب الثاني:

تواجااه الص ااو   مفتلااا مؤسساااق االئتماااب  هااج تقااو  ثااد  ها األساساا ي يااج تموقاا  املشاار عاق االتتاااا ية مسااؤ لعاق 

مفتلفااةد تحماا   وعااا ماان املفا تااة فهااي مسااؤ لعة عاان تقااديمها للثسااهع ق االئتما عااة إ ا تماا  عشااك    اار تااا و:إد  يااج  اق الوتاا  

 .(6)ا تم  يج  ت    ر م اس مسؤ لة عن ت   ه ه الثسهع ق إ 

 
 املرج   فسه. )1(
ثث مقدم إ ى املؤتمر العلمي ال امسد  ، د البيئي عند تمويل املشروعاتدور البنوك في تقييم ومراعاة البعياسر عوض عصد الرسولد   )2(

 . 05د ا 2018أفرق    24-23القا وب  الصماةد   لعة الحقوقد جامعة ط  اد مار  
 . 2003يولعو   20املؤ خ يج   43يتعلس ثحماية الصماة يج إطا  الت معة املستدامة. ا    العد   2003يولعو  19املؤ خ يج  10-03القا وب  تم  )3(
د يحد  مظال ت صعس  محتو   يعفعاق املاا تة على   اسة  2007مايو    19املؤ خ يج    145-07املا ة الما عة من املرسوم ت فع م  تم   )4(

 .  2007مام  22الاا  ة يج . 34دا   عد   موجز التظا ر على الصماة  

62., 4 eme Edition, Dalloz, 2004, PDroit de l’environnementPRIEUR Michel,  )5( 

عن ه ه الوضععة ثظملة ده رة  " يوجد الص و  ث ب أمرقن أح هما مرد ت   االئتما عاق    Cabrillac et Teyssié تد عإر األستا اب      )6(

 أ  تمديدهاد م  املسؤ لعة يج  لتا الحالت ب" 
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إال  ت اااامإ أهمعاااة هااا ا الاااد   ياااج ظااا  األ مااااق االتتااااا ية التاااي عرففهاااا الكم ااار مااان الاااد ل  ظهاااو  املساااؤ لعة االجتماععاااة  

 فاا  ثاالفكر القااا وب إ اى امل ااا اة ث اار  ة التففعاا ماان املساؤ لعة القا و عااة للص ااو  تشاجععا لهااا علاى تموقاا  املؤسساااق  (1)للص او 

تتااااا ية ال ساااعما تلاااك التاااي تعااارف  اااعوااق مالعاااة تاااد تاااؤ م قهاااا إ اااى اشفااا سد ثمعناااى آ ااار  ااااب للاااد   االجتماااا ج امل ت ااار مااان اال

الص ااااو   مؤسساااااق االئتماااااب ثااااافة عامااااة القعااااا  قهااااا تااااظا ره الواضااااح علااااى تقرقاااار مسااااؤ لعاتهاد يااااج حالااااة ماااا د الثسااااهع ق املالعااااة 

   لك فإب الفهديد ال م تعرفاه الصمااة  الادعوة إ اى حمايفهاا أااا  الثسااؤل لاد  الفقاه حاول (د م) فرع أول للمشر عاق االسثمما قة  

 .)فرع ثان( إمكا عة مسا لة ه ه األ  رة يج حالة ما إ ا تام  ثتموق  مشر عاق م رة ثالصماة 

 القانونيةالفرع األول: تأثير الدور االجتماعي ملؤسسات االئتمان في التخفيف من مسؤوليكها 

ال يمكاان اال اات ف حااول الااد   االتتاااا م امل ت اار ماان الص اااو   مؤسساااق االئتماااب أب تلعصااه يااج ظاا  األععااا  اال تلفاااة 

للت معاااة املساااتدامةد إ ا يقااا  علاااى عااااتس هااا ه األ  ااارة ياااج إطاااا  مساااؤ لعفها االجتماععاااة املسااااهمة ياااج الت معاااة االتتااااا ية مااان  ااا ل 

ة االجتما د  هاو الاد   الا م يمكاان أب تؤ ياه مان  ا ل املسااهمة ياج تقاديم الثساهع ق االئتما عااة تحسا ب  وععاة ال ار ف املعمشاع

 يسااعا الص ااو   مؤسساااق االئتماااب يااج القعااا  قهاا ا الااد   مااا يتااوفر لهااا ماان إمكا اااق ما يااة  ف عااة         للمشاار عاق االسااثمما قة.

ا مفااطر جسااعمةد فهاو ياؤ م إ اى اشاااا ة الدائماة ملساؤ لعفها ال سااعما هاو امتعاا     اار تملكاه ها ه األ  ارة  لك ااه يظلا  لها ضا مةد

 .(2) حع ما تتد   يج أ تاق األ ماق

ل ا  اب ال ثد من مراجعاة املساؤ لعة القا و عاة للص او   مؤسسااق االئتماابد عغارض تشاجع  ها ه األ  ارة علاى املسااهمة  

 تعرف  عوااق مالعة.  يج تموق  املشر عاق االسثمما قة ال سعما منها تلك التي

 لقااااد ا تباااا  الثشااااريعاق الحديماااااة علااااى  اااارا  املشاااارم الفر:سااااا ي إ ااااى ا اااااا  السااااماة للثشاااااد  يااااج مسااااؤ لعة الص ااااو  ماااااا حج 

د فتفلاى ثداياة عان افتاراض (3)االئتمابد  اافة أعم املساهم ب يج تموقا  املشار عاق الساعما منهاا تلاك التاي تمار ثظ مااق اتتااا ية

ال اااا ثالثسااوقة  التااافعة  1985ي اااير  25ماان تااا وب  180د فظااا  ثاا ص املااا ة 1967جولعااا  13ماان تااا وب  99ة املسااؤ لعة ثاملااا 

د  التي تمم    اما جدياد للمساؤ لعة التاي يتعارض لهاا املادير ب حع ماا تثساب  أ  ااؤهم ياج إ ا ة املشار م ياج  قاص (4)الق ائمت ب

 

  "Les banques se trouvent entre Charybde et Scylla, couper les crédits ou prolonger…avec la responsabilité dans les deux 

cas" " 

éd., Dalloz 2005.p 83 er01  obligations et responsabilités du banquier,cité par Routier.(R), . 
عرف الص ك الد  ج املسؤ لعة االجتماععة ملنشآق الق ام ال اا ثظنها: "االلتزام ثاملساهمة يج الت معة املستدامة من   ل العم  م     )1(

 موظفيها  االجتم  االحلج يك  لتحس ب مستو  معمشة ال اس ثظسلو  يفدم التظا ة  الت معة يج آب  احد" 

World Bank. 2005. Opportunities and options for Governments to Promote Corporate Social Responsibility in Europe and 

Central Asia: Evidence from Bulgaria, Croatia and Romania. Working paper 
أسعوإد مار  د  سالة  يتو اه د  لعة الحقوقد جامعة  مسؤولية البن  التقصيرية بصدد فتح االعتمادجمال عصد االحسن أحمدد   )2(

  263.د ا 1993
التوجهات الجديدة في قوانين  يج االتظاه املثشد  ال م عرفته مسؤ لعة ما حج االئتماب للمؤسساق املتعثرة أ  ر : ثو را عصد العزقزد    )3(

  - الجز  األ ل    -  4عد   ال  -ملحس  اا    -د  مظلة  لعة القا وب الكوقثعة العاملعة  اإلفالس الحديثة رؤية اقتصادية بأفكار قانونية جديدة

  ما ععدها. 435من ا   2019مايو  -ها  1440 م اب 

98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, JORF du 26 -Loi n° 85 )4(

janvier 1985 page 1097 
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د  ال دك (1)ير الفعلج يج ظ  ه ا القا وب تقو  على ال  ظ  اج  اشاصاقأ ولهد حعث أ صح  املسؤ لعة على أساس  فة املد

أب ها ه   اوة هامااة مان جا ا  املشاارم الفر:سا ي ياج ساابع  تحقعاس اتظاهااه الجدياد ياج   ااا  اشفا س  املتمما  يااج عا ا املشاار عاق 

 شاعة افتاراض املساؤ لعة علاى أسااس  افة املادير د إ  من دظنها حث الص و  على املساهمة يج تحقعس ها ا الهادف   ب (2)املتعثرة

 .  (3)الفعلج

   م أهمعة ه ا التعدي  إال أب التحول الحقعقإ يج معالجة املشارم الفر:سا ي ملساؤ لعة الص او  ماا حج االئتمااب جاا  ما  

ماان القااا وب التظااا م الفر:ساا ي  L650-1م ااه )املااا ة 126د فقااد  ااا  املااا ة (4)2005 ااد   تااا وب الحفاااظ علااى املؤسساااق لساا ة 

 Principe ".لاااااااام يكاااااااان معر فااااااااا يااااااااج القااااااااا وب الفر:ساااااااا ي هااااااااو مصاااااااادأ عااااااااد  مسااااااااؤ لعة الص ااااااااو  مااااااااا حج االعتمااااااااا  حالعااااااااا( علااااااااى مصاااااااادأ

d'irresponsabilité des banquiers dispensateurs de crédit" د يااااج حالااااة فااااتد إجاااارا اق الحفاااااظ علااااى املؤسساااااق أ  إجاااارا اق

  .(5)أ  الثسوقة الو ية الثسوقة الق ائعة

طصقا له ا املصدأ ال يمكن مسا لة الص و  لد  تو يعها ل عتما اقد ثحعث تصقى يج م ظ  عن أية مسؤ لعة يمكان أب تماا  

حولهاااااد عسااااب  تعامهااااا ثتو ياااا  االعتمااااا اق املالعااااة تسااااهع  لاااادعم الق ااااام االتتاااااا مد إال يااااج حاااااالق ااااا ا  قتعلااااس األماااار ثااااالغقد 

 . (6) اا يج تسع ر)إ ا ة( أعمال املديند  أ  را التظمع اق   ر املتوا  ةالتد   ال

 اال  ر إ ى ما حملته ه ه املا ة من أحكا  تعإار عان   ارة جديادة مان املشارم الفر:سا ي  ملساؤ لعة الص اك ماا د االئتماابد 

لحفااظ علاى املؤسسااق(د   ااب االعتاراض علاى مان تاا وب ا 126)املاا ة  L560-1 فإب  قادا تا و عا م وال  ا  حول  ستو قة املا ة

 د1789ماااااان إعاااااا ب حقااااااوق اش:ساااااااب  املااااااواطن لساااااا ة 16  04 ساااااتو قفها مؤسااااااس علااااااى أماااااارقن: األ ل يتعلااااااس ثمفالففهااااااا للماااااا ت ب 

(Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789) د  علااى  جااه ال اااوا مفالففهااا ملصاادأ املسااؤ لعةد  الحااس يااج

 تاد أجاا  االجلاس الدساتو م علاى                  . (7) الصة ثالتعوقض عن ال ر د أما الما:إ فعتمم  يج مفالففهاا للحاس ياج التقاضا يامل

 

éd., 1987,  ème, Dalloz, 2entreprisesRedressement et Liquidation judiciaires des  P. Sortais.:-F. Derrida., P. Godé, et  J )1(

p 176. 
 . 293. 292د  ا رسالة سابقةجمال عصد االحسن أحمدد  )2(

1975. G.I 1, JCP. elle être source de responsabilité envers les tiers? »-L'ouverture de crédit peut« J. Stoufflet,  )3(982.  

845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises NOR: JUSX0400017L ; J.O n° 173 du27 juillet 2005 -Loi n° 2005 )4(

p 12187. 

es créanciers " Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, l )5(

ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, 

d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont 

disproportionnées à ceux-ci." 
  "Fraude"لم يكن  ي ص إال على حالت ب هما:  الغقد    2004جا فإ    26اشدا ة إلعه أب مشر م تا وب حماية املؤسساق  املؤ خ يج   تظد     ((6

 " " Comportement  Manifestement abusifد التارف املصالك فعه ال اهر   

soixante  Constitutionnel en date du 13 juillet 2005 présentée par plus de soixante députés etSaisine du Conseil  )7(

sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2 de la constitution, et visée dans la décision n ° 2005-522 DC, NOR : 

CSCL0508606X, JO 27 juillet 2005, p 12226 et s. 

 ملزقد من التفاع  أ  ر: 

, thèse de doctorat en droit La responsabilité bancaire à l'égard des entreprises en difficultéL .Capoen: -A

, Université de Toulouse 1, 2008, p 66 et s . 
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د  اعتإاااااار أب حااااااس امل الصااااااة (1)  اااااار مفااااااالا للدسااااااتو   2005جولعااااااا  26ماااااان تااااااا وب 126هاااااا ه االعتراضاااااااق ثااااااالقول أب  ااااااص املااااااا ة 

 م  اجاا  االحتاارا   قتمتاا  ثقعمااة  سااتو قة أيعاادةد لكاان  لااك ال يم اا  املشاارم ماان اتفااا  ععااض ثااالتعوقض عاان األضاارا  حااس  سااتو 

املعتاارض عليهاااا ال  126التااداث ر يااج ساابع  املاااالحة العامااة  قم اا  املساااا لة يااج ععااض الحاااالقد  اعتإااار أي ااا أب  أحكااا   اااص املااا ة 

ساها تاد  ضاع  اا ا اساتئ ا اق علاى مصادأ عاد  املساؤ لعةد تم   الش ص املت ر  من إتامة الادعو  أماا  االحاايمد فاملاا ة  ف

 تد تكوب سب  شتامة الدعو   مسا لة الص ك مو م االعتما .

 ثانيا: تقرير مسؤولية البنوك عن الضرر البيئي

إ اااى املساااؤ لعة االجتماععاااة التاااي ينصغاااج أب ت ااا ل  قهاااا الص اااو   مؤسسااااق االئتمااااب ياااج العاااار الحاااديث ثااادأ  مااا   اال ثصااااه

الثساؤل يج الفقه حول إمكا عة مسا لة ه ه األ  ارة عان ا ااا  السالصعة  ال اا ة ثالصمااة التاي تحادثها مشار عاق ممو اة مان طرفهاا 
(2). 

أ ه سعكوب مصالك فعهد  هج  جهة   ار  -يج  ت  من األ تاق- (3)  فعه الصعضه ا املسؤ لعة ه ا  أ  ث عم  ةترا الجوا   

 املتمما  ياج التففعاا مان مساؤ لعة الص او    - ال تزال -يج تقدير ا  ا   منسجمة م  التوجه الجديد ال م عرفته القوا  ب املقا  ة

ها ه املساؤ لعةد فمساائ  الصمااة تعناي الجمعا   تظعا  مان د م   لك يعترف ه ا الفقه أب يكوب من امل  س إتارا  (4)ما حة االئتماب

 .   (5)   من يلحس ضر ا قها أ  يكوب له تظا ر عليها مسؤ ال عن  لك

ماان ال احعااة العملعااة يقااد  ل ااا االجفهااا  الق ااائإ املقااا ب عاادة حاااالق يمكاان أب تكااوب ساابصا شاااا ة مسااؤ لعة الص ااك قهاا ا 

 الاد . 

ص اك امللاك الجدياد مل  قاة ملوااة مان  ا ل تعاماه ثالت فعا  علاى ضاماب  ااب اداترطه ع اد ثداية يمكان أب يااصد يمكان ال

م حه تسهع ق مالعة السثمما  ماد ياج ها ا الااد  لام يتار   الق اا  األمرقكاإ ياج تحمعا  املساؤ لعة للص اك الا م أ اصد حاائز ملوتا  

د ما  (7)الص اك مان اساتعمال حقاه ياج الت فعا  علاى ال اماب د ه ا الحكم يمكن أب ي هر أ ه   ر عا ل أل ه يمكن أب يحار (6)ملوا

 لااك اسااتمرق االحااايم األمرقكعااة يااج األ اا  قهاا ا الحاا   ةتاارا  مسااؤ لعة الص ااك ثحجااة أب هاا ا األ  اار ماان املاارتح أب يكثساا   اافة 

 .(8)مستغ  املوت   ثمظر  أب ياصد املالك عن طرقس مما سته حقوته ال اتظة عن الرهن العقا م 

 اا  مسااؤ لعة الص ااك ال يمكاان أب تمااا  الجاار  الثسااهع ق التااي م حهااا ملسااثممر ملااوا للصماااةد فااإب الثساااؤل ي اار  أال إ ا  ا

يمكن أب تما  عسب   الصعتعة للص كيمكن أب يسا ل الص ك ملا له من تظا ر على ه ا األ  رد يج الوالياق املتحدة األمرقكعة املسؤ لعة 

 . (Le débiteur pollueur)  واد ما له من تظا ر على املدين املل

 
publiée au JO du 27 juillet 2005, p 12225.522 DC du 22 juillet 2005, -Cons. Constit., décision N° 2005) 1( 

(2) Routier.(R),op.cit,.p 82. 
(3) Ibid. 

  يج ه ا التوجه  مإر اته االتتاا يةد  يج الد   ال م ينصغج أب يلعصه الص ك يج ظ  الاعوااق التي تعرفها املشر عاق االتتاا يةد أ  ر:   )4(

 437د  مرج  ساثسد ا  قوانين اإلفالس الحديثة رؤية اقتصادية بأفكار قانونية جديدةالتوجهات الجديدة في  ثو را عصد العزقزد  

  ما ععدها.

, p 82.op,citRoutier.(R),  )5( 
(6) Ibid. 
(7) Ibid. 

(8) V.S. Sweeney "Lender liability and cercla" ABA Journal févr.1993, p 68, cité par Routier.(R), op,cit, p 82. 
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ال تتحدا سو  عن مسؤ لعة املستغ  لكنها عرفته ثظ ه الش ص" ال م يما س  تاثة على  (1)صحعد أب اتفاتعة لوجاب 

النشاإ ال  ر"  هج عصا ة ف فاضة  اق مفهو   اس د  تدف  إ ى الثساؤل ه  يتعلس األمر ثالش ص ال م يماا س  تاثاة ما ياة 

  املشار م ال   ار؟ الحا  الماا:إ أال يمكان أب يشام  للعملعاق امللواةد أ  ثالش ص ال م يما س تظا ر   ر محد   على املؤسسة أ

 الص ك ال م ساعد أ  موب املشر م أ  املؤسسة ؟ 

تاااد تكاااوب الص اااو    ااار مساااتعدة لتحمااا  تكلفاااة :شااااإ  اائنهاااا امللاااوا بد يماااا أ اااه ال يوجاااد أم  ا اااج أ  مإااار  لجعااا  الص اااك 

ا  علاى األتا  مساؤ لعة   ار مصادارة د فالصمااة أضاح  عاام  ضامن مصادر لجمع  االلتزاماق الواتعة علاى عااتس  اائ اهد  لكان ه ا

   devoir de diligenceأ  ع اااارا   ااارا ثالنساااصة ل ئتماااابد ي ااااف إ اااى  لاااك أ اااه يمكااان أب  تااااو  ثاااال  ر إ اااى االلتااازا   الع اياااة  

املسااتفعد ماان التموقاا ( ا  اارقن إ ا  امللقااى علااى عاااتس الص ااكد أ ااه يمكاان لاادائني املاادين)  Le devoir  de contrôleااللتاازا  ثالرتاثااة 

لز  األمرد مسا لة الص ك عان عاد  م الصتاه مان مؤسساة  ا اععة محفوفاة ثاال ااطر  تقاديم   اساة إيكولوجعاةد تصا  م حهاا أم 

 ائتماب.

علاى ها ا األساااس يكاوب مان الجعااد علاى الص ااك أماا  مقتارض محاااإ ثمفااطر ثعتعااة أب يقاو  ثإ  اام تموقلااه لارأم  ص اار 

 متفاص يج الصماة.

 ""ماا   لااك يااج تقاادي ا أ ااه ينصغااج عااد  الثشااد  يااج تقاادير  تاثااة الص ااك ه ااا فهااي محااد  ة ثمصاادأ التااد   يااج دااؤ ب الزاااوب 

ingérence-L'obligation de non (2) يااج دااؤ ب  او ااه ال ا ااة سااوا  ثاالسااتع    أب يتااد  د  يعنااي هاا ا املصاادأ أب الص ااك لاامس لااه

 .(3)أب يصقى محايدا تظاه ما يقو  ثه  او ه عنها فعظ  على الص ك

 

 خاتمة 

 فلاص مماا سااصس إ اى أب الص ااو   مؤسسااق االئتماااب تلعا     ا هامااا ياج تموقاا  املشار عاق االسااثمما قةد ضامن  ظعففهااا 

األساساااعة املتعلقاااة ثتو يااا  االئتماااابد  تملاااك الص اااو  ياااج هااا ا االطاااا  العدياااد مااان األ  اق املاااارفعة للقعاااا  قهااا ا الاااد   فقاااد يكاااوب 

عر فة أ  من   ل أسالع  حديمة على  را  التموق  التظج رم    عك التموق  يج الص و  تد لها من   ل األسالع  التقلعدية امل

 اشس معةد  هج  عك أاب  الوات   ظاعفها. 

 تحتاا الص و  للقعا  قه ا الد   إ ى  ض  سعاساة تموقلعاة  اتحاةد تتعلاس ثاألسااس ثحجام  أ اوام  القار ض   عشار إ 

عااد االتتاااا م االجتمااا ج  الصعوااي للت معااة املساتدامةد يااج  ساام حااد   هاا ه السعاسااةد إ  م حهااد  تااد ساااهم مع ااى جديااد هاو الص

  اب له ا الصعد تظا ره الواضح على مظاالق التموق  املاريج تشجععا  م عا. 

مااا   لاااك  لاااه ال يمكااان إ فاااال حقعقاااة أب الص اااو  تواجاااه  هاااج تقاااو  ثاااد  ها األساسااا ي ياااج تموقااا  املشااار عاق االتتااااا ية 

اق مفتلفااةد تااد تحااد ماان هاا ا الااد    تظعلهااا تتاار   يااج تقااديم التموقاا  ملشاار عاق  امااا هااج يااج أمااس الحاجااة إليهاااد  هااو مااا مسااؤ لع

 فااا  ثاااالفكر القاااا وب إ اااى الااادعوة إ اااى ضااار  ة التففعاااا مااان املساااؤ لعة القا و عاااة للص اااو  تشاااجععا لهاااا علاااى القعاااا  قهاااا الاااد  د  هاااج 

 د من الثشريعاق املقا  ة. الدعوة التي لقع  استظاثة لد  العدي

 

 
املتعلقة ثاملسؤ لعة املد عة عن األضرا     ١٩٩٣لعام     (Convention de luganoاملا ة الما عة الفقرة ال امسة من اتفاتعة لو ا و )  )1(

 ال اجمة عن األ:ش ة ال  رة على الصماةد )اتفاتعة لو ا و(
(2)  Également dénommée  "L'obligation de non immixtion " 
(3)  Th. bouneaux, op.cit., p 279. 
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 فرقة بحث الحريات االقتصادية في إطار تحقيق التنمية املستدامة
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 ملخص:

يعتإر االسثمما  األج بي من أهم العوام  املساعدة على الت معة ثك  أععا هاد   ر أب استق ا   ؤ س األموال األج بعة 

 ت ل  توف ر م اخ م ئم عن طرقس تقديم تحف زاق  ضما اق ترف  من اقة املسثممر  تشجعه على مما سة :شاطه.ي

املتعلااااس ثترتعااااة االسااااثمما   عاااان طرقااااس االتفاتعااااااق  2016أ ق  03املااااؤ خ ياااااج  09-16سااااع  الجزائاااار ماااان  اااا ل القااااا وب 

ا  ياااااج الحفااااااظ علاااااى حقاااااوتهم املكثساااااصةد تمكعااااانهم مااااان تحوقااااا  الد لعاااااة إ اااااى تقاااااديم ضاااااما اق للمساااااثممرقن األجا ااااا  تتممااااا  أساسااااا 

 اص  فاس القاا وب علاى ما د تحف ازاق للمساثممر علاى داك  امتعاا اق   ال عائداتهم املالعة  اللجو  إ اى التحكاعم التظاا م الاد  جد

 جصائعة  جمريعة مشترية أ  موجهة السثمما اق من طاع   اا.

 ةد ضما اق االسثمما . يج الجزائرد اشسثمما  األج بيد اشمتعا اق الجمريع اشسثمما الكلمات املفتاحية: 
 

           Abstract: 

Foreign investment is an important factor for development, however, the attractiveness of 

foreign capital requires the establishment of an adequate climate through granting privilegs and 

guarantees to investors in order to capture their confidence and encourage them to carry out their 

economic activities. 

Through Law 16-09 of 03.08.2016 relating to the promotion of investment and international 

conventions, Algeria has seeked to provide guarantees to foreign investors such as retention of 

acquired rights, transfer of funds, and recourse to international commercial arbitration, The same law 

also providedgranting incentives to the investor in form of joint tax and customs concessions or 

directed to investments of a special nature. 

Keywords: Invest in Algeria, Foreign investment, customs concessions, investment guarantees.   

 
 مقدمة:

 ماااان مؤدااااراق ال مااااو االتتاااااا مد  ا ااااة يااااج الصلااااداب ال امعااااة التااااي تفتقاااار لاااارؤ س 
 
ا هامااااا يعتإاااار االسااااثمما  األج بااااي مؤداااار 

األموالد فاملسثممر األج بي من دظ ه أب يفلس م ا   دغ   أب يساهم من   ل :شاطاته يج ت وقر امل  قة التي يسثممر فيهاد 

 عن حجم 
 
 اشيرا اق التي تستفعد منها ال زق ة العمومعة من   ل جصاية ال رائ   املستحقاق األ ر .ه ا ف  

إ ااااى ماااا د ضااااما اق -عغاااارض اسااااتق ا  االسااااثمما اق األج بعااااة-سااااع  مع اااام   ل العااااالم عاااان طرقااااس تشااااريعاتها الدا لعااااة 

عة أ  القا و عااةد  مااا يظااد  الت بعااه إلعااه أب   حااوافز للمسااثممر األج بااي تفتلااا ماان حعااث حجمهااا  طصععفهاااد فمنهااا املالعااةد الق ااائ

لااام تتوتاااا ع اااد حاااد   -ساااوا  التاااي يساااثممر  عاياهاااا ياااج ال اااا ا أ  تلاااك التاااي تصحاااث عااان اساااتق ا   ؤ س األماااوال -مصاااا  اق الاااد ل 

mailto:Hamid.zaabat@gmail.com
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ة اتفاتعاااق   لعااة ا ائعااة أ  مت عااد ة األطااراف ماان االمتعا اتوالحمايااة التااي توفرهااا تشااريعاتها الدا لعااة للمسااثممرقند ثاا  أثرماا  عااد 

 أج  توف ر حماية إضافعة ملاالح املسثممر الوطني  األج بي على  جه ال اوا.

الجزائاار  احاادة ماان الااد ل ال ف عااة التااي عايشاا  األ مااة  ثكاا  الحلااول املمك ااة  منهااا تشااجععها علااى تااوف ر م اااخ االسااثمما    

االحر تاااق علاى الاااا  اق  مان احتكا هااا ل ساثمما  أ ااد ق  امل ئام لجاا   املساثممر األج باايد  محا لاة منهااا للاتفلص ماان هعم اة

-16ترسا ة من ال اوا القا و عة م   تب يها   ا  اتتاا  السوق حول ضواثل االسثمما  يج الجزائرد  اب أ رها القا وب  تم 

ة 2016املتعلاااس ثترتعاااة االساااثمما  الااا م عقااا  مصادااارة التعااادي  الدساااتو م ياااج سااا ة  2016أ ق  03املاااؤ خ ياااج  09 د يماااا أثرمااا  عاااد 

اتفاتعاق   لعة سوا  ا ائعة أ  متعد ة األطراف مل د مزايا  ضما اق للمسثممرقن األجا  د تعز  اقفهم  تحاههم علاى االساثمما  ياج 

 الجزائر.

إب   اسااة الثشااري  الجزائاارم ماان حعااث تهعتتااه مل اااخ األعمااال  اسااتق ا  االسااثمما اق األج بعااةد يعتإاار موضااوعا  ا أهمعااة 

ثالغة حعث لم تتمكن الجزائر م   االستق ل من ت وي  اتتاا ها  التفلص من التصععة للمحر تاق يماد  دصه  حعد للعملة 

اعتمد ا يج ها ه من ه ه الوضععة التي تؤار سلصا على ال مو االتتاا م يج الصلدد الاعصة   م  جو  إجمام على ضر  ة ال ر ا 

الد اسااااة علااااى امل هجاااا ب الو اااافإ  التحلعلااااج حعااااث تاااام اسااااتعراض مفتلااااا ال ااااما اق  املزايااااا املم وحااااة للمسااااثممرقن األجا اااا  يااااج 

 .الجزائر ام تحلعلها  م اتشة فعالعفها  تظا رها يج ج    ؤ س األموال األج بعة

افز التددي منحهددا قددانون االسددتثمار  حول من   ل ما تقد  فاب  إدكالعة   تت ا العلمعة تتمحو    ماهية الضمانات والحو

تم ا ثتحلع  ه ه اشدكالعة من   ل ت ا ل واالتفاقيات الدولية الستقطاب رؤوس األموال األجنبية واستثمارها في الجزائر؟ 

املزاياااااااا املم وحااااااة ل ساااااااثمما اق امل ظاااااازة ياااااااج  ااااااام   )املبحدددددددث األول( م وحااااااة للمساااااااثممر األج باااااايال ااااااما اق القا و عااااااة  االتفاتعاااااااة امل

 .)املبحث الثاني( الجزائر
 

 مانات املمنوحة للمستثمر األجنبيالض :املبحث األول 

االسااثمما  ثاالحاف ااة علااى حقااوق يقاااد ثال ااما اق مظموعااة التااداث ر التااي تتعهااد ماان   لهااا الد لااة التااي يقاا  يااج إتلعمهااا              

املسااثممر  حمايااة أموالااه  ممتلكاتااه ماان  اا  مااا تااد يلحااس ثااه ماان أ  ااا    اار تظا قااة ثاشضااافة إ ااى مما سااة النشاااطاق االتتاااا ية 

د  يسااااتفعد املسااااثممر األج بااااي يااااج الجزائاااار ماااان ضااااما اق تا و عااااة )امل لاااا  األ ل(  أ اااار  اتفاتعااااة 1املتعلقااااة ثاسااااثمما ه ثكاااا  حرقااااة

 )امل ل  الما:إ(. 

 الضمانات القانونية :املطلب األول 

يقاااد قهااا مظموعااة التااداث ر امل اااوا عليهااا يااج الثشااري  الجزائاارم  التااي ماان   لهااا تتعهااد الد لااة ثتااوف ر الحمايااة ال  مااة 

اساا ياج املعاملاة العا لاة املتعلاس ثترتعاة االساثمما   تتمما  أس 09-16ملاالح املساثممرد  تاد    ق ها ه ال اما اق ياج القاا وب  تام 

 امل اااافة )الفااارم األ ل(د الحفااااظ علاااى الحقاااوق املكثساااصة )الفااارم الماااا:إ(د احتااارا  حاااس امللكعاااة  الحاااس ياااج تحوقااا  األماااوال )الفااارم 

 المالث(.

 املعاملة العادلة واملنصفة: الفرع األول 

ة املسااااثممر األج باااي سااااوا   ااااب مل اااااا طصعععااااا أ  املتعلااااس ثترتعاااة االسااااثمما د علاااى أب معاملاااا 09-16مااان القااااا وب  21 اااا  املااااا ة 

 مع وقا تقو  أساسا على العدل  اش اافد يما يستفلص م  ص املا ة األ  ى من  فس القا وب على أب 

 
د أطر حة  يتو اهد جامعة أثواكر ثلقايدد  -  اسة مقا  ة-عصد ال  م  ديظةد ال  ام القا و:إ ل سثمما اق األج بعة يج الجزائر  فر:سا 1

 .152د ا 2018-2017 لعة الحقوقد تلمسابد الجزائرد 
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 .  1املسثممر األج بي يح ى ث فس املعاملة التي يح ى قها املسثممر الوطني ثحعث ي صس على  ليهما   ا  تا و:إ  احد

 املساس بالحقوق املكتسبة عدم : الفرع الثاني                 

يكثس  املساثممر حقوتاا ثموجا  العقاد الا م أثرماه ياج ظا  تاا وب معا بد فاإ ا  ااب مان حاس الد لاة تعادي  توا عنهاا فإ اه 

 لاة اقاة املساثممرقن من حس املسثممر ي لك االحاف ة على املكاس  التي حا  عليها أا اا  سارقاب تاا وب معا بد  حتاى ت امن الد

 . 2تتعهد ععد  سرقاب القوا  ب املستقصلعة على العقد املإر  م  املسثممر  هو ما يعرف ثالمصاق الثشريعج

"ال تسدددري األثدددار الناجمدددة عدددن مراجعدددة أو  :املتعلاااس ثترتعاااة االساااثمما  علاااى أ اااه 09-16مااان القاااا وب  22 تاااد  اااا  املاااا ة 

" إلغدداء هددذا القددانون التددي قددد تطددرأ مسددتقبال علددى االسددتثمار املنجددز فددي إطددار هددذا القددانون، إال إذا طلددب املسددتثمر ذلدد   ددراحة

اق تااد  ااا لك فإ ااه إضااافة إ ااى ضااماب اسااتقرا  الثشااري د ماا د املشاارم الجزائاارم الفر ااة للمسااثممر ل سااتفا ة ماان مزايااا أ  ضااما 

 .3تم حها ال اوا الثشريععة املستقصلعة إ ا تد  املسثممر أب  لك يعو  علعه ثفائدة أيإر

 والحق في تحويل األرباح ق امللكيةاحترام ح :الفرع الثالث                

ثفاااوا  اازم امللكعااة ماان أجاا  امل فعااة إب هاا ا ال ااماب يااوفر الحمايااة للمسااثممر ماان القاارا اق التااي تااد تتفاا ها الد لااة                 

للمسااثممر يااج الحااااول علااى تعااوقض عاااا ل  ضاااما اق املتعلاااس ثترتعااة االسااثمما د 09-16ماان القااا وب  23العامااة  تااد تاادم  املاااا ة 

 . 4 م اا إ ا اض رق الد لة لنزم ملكعته عن طرقس االسثع   يج الحاالق التي يقر ها القا وب 

  اساثمما اته إ اى تحقعاس الاراد  لان يتاظتى لاه  لاك إال مان  ا ل تحوقا  األ ااا  التاي يظ يهااد فالحرقاة يسعى املسثممر من  ا ل إ ظاا

التي يتمت  قها املسثممر يج تحوق   أس املال ال م أ ظز ثه االسثمما   الفوائد ال اتظة ع ه تعتإر ضما ا مهماد  تد تم تكريس ه ا 

 .5مما  األج بي قهااملصدأ يج مع م الد ل ال امعة لثشجع  االسث

املتعلااس ثترتعااة االسااثمما  علااى أب املسااثممر يسااتفعد ماان ضااماب تحوقاا   أس املااال  العائااداق  09-16ماان القااا وب  25 ااا  املااا ة 

 لقد  س  د ال اجمة ع ه يما يحس له تحوق  عائداق األسهم املعا  اسثمما ها إضافة إ ى الحاص الععنعة  اق املاد  ال ا اج

زائاارم ماان ال ااما اق املم وحااة للمسااثممر األج بااي فعمااا يفااص تحوقاا  األمااوال إ  أع ااى لااه الحااس يااج تحوقاا  العائااداق املشاارم الج

 ال اتظة عن ت ا له عن اسثمما اته حتى  لو فات   أس املال املسثممر يج الصداية.
 

 طلب الثاني: الضمانات االتفاقيةامل

مااا  الجزائااار عاادة اتفاتعااااق   لعااة ساااوا   ا اا  ا ائعاااة أ  متعاااد ة عغاارض مااا د ضااما اق أيإااار  يساا  اقاااة املسااثممرقن أثر 

 األطرافد م ح  من   لها ضما اق إضافعة للمسثممرقن  قا ة على تلك التي توفرها الثشريعاق الدا لعةد

 
  لعد لعما مد الحوافز القا و عة ل   1

 

 

  .17د ا 2011- 2010د  لعة الحقوقد 1لجزائرد م يرة ماجست رد جامعة الجزائر اسثمما  األج بي يج ا
د  09د در إ المصاق يج العقو  اش ا قة ي ما ة لج   االسثمما اق األج بعةد مظلة الحقوق  العلوم السعاسعةد العد  جصايلج  إري ة  2

 . 261د ا 2018جا فإ 
     84  83د ا 2014مح د  اعلج ععصوإد االسثمما اق األج بعة يج القا وب الجزائرمد ال صعة الما عةد  ا  هومةد الجزائرد  3
د مظلة العلوم القا و عة 09-16تا  عصد القا  د ضما اق  حوافز االسثمما  األج بي يج الجزائر  فس تا وب    ق يوساد    4

 .   104  103د ا 08 االجتماععةد جامعة  قاب عادو  ثالجلفةد العد  
 . 176ا  عصد ال  م  ديظةد مرج  ساثسد5



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

69 

       

69 

إال ثاتفاااق  فااإ ا  ا اا  الد لااة تااا  ة علااى تغع اار توا عنهااا الدا لعااة ثإ ا تهااا امل فاار ة فااإب تعاادي  االتفاتعاااق الد لعااة ال يااتم

د  مان أهام  الحقاوق التاي يسافهدفها املساثممر  التاي تت امنها االتفاتااق 1جمع  األطراف  هو ما يعتإر ضما ا توقا للمسثممراألج بي

 اللجو  إ ى التحكعم التظا م الد  جد   لك للحجج التالعة: فإالد لعة هو حقه

إب من أهم ما يشغ  املسثممر األج بي هو ضماب حقوته ع د  توم أم  زام يتعلس ثاسثمما اتهد يما أب املسثممر األج بي يتفا   

اللجااو  إ ااى الق ااا  الااوطني لثسااوقة هاا ه امل ا عاااق حعااث يف اا  التحكااعم التظااا م الااد لع  را لتااوفره علااى مقوماااق تث اساا  ماا  

 .2لجة النزامد  إرة االحكم ب  يفا تهم إضافة إ ى املر  ة التي يتمت  قها مقا  ة م  الق ا طصععة االسثمما   السرعة يج معا

املتعلس ثترتعة االسثمما  على حس املسثممر األج باي ياج اللجاو  إ اى  2016أ ق  03املؤ خ يج  09-16من القا وب   24 تد  ا  املا ة  

إ ى  جو  اتفاق مسصس م  املسثممر أ  يج حالة  جو  اتفاتعاق   لعة ساوا  التحكعم التظا م الد  ج   ر أنها أ  ع  ه ا الحس 

  ا   ا ائعة أ  متعد ة األطراف  ا ت  عليها الجزائر تتعلس ثاملاالحة  التحكعم.   

 ااااااااا ت  الجزائااااااار علاااااااى اتفاتعاااااااة تساااااااوقة امل ا عااااااااق املتعلقااااااااة  1995أيتاااااااوار  30املاااااااؤ خ ياااااااج  346-95ثموجااااااا  املرساااااااو  الرئاسااااااا ي 

سااااثمما اق ثاااا ب الاااااد ل   عايااااا الااااد ل األ ااااار د  االتااااا ج يحااااس ألم مساااااثممر أج بااااي يااااج الجزائااااارد ينتمااااي إ ااااى   لاااااة ع ااااو يااااج هااااا ه ثاال 

االتفاتعةد أب ي ل  اللجو  إ ى التحكعم على مستو  املريز الد  ج لثسوقة امل ا عاق املتعلقة ثاالسثمما اقد ياج حالاة :شاو   ازام 

 .3 مايليها 25ضمن الشر إ امل اوا عليها يج االتفاتعة السعما املوا  يتعلس ثاسثمما ه يج الجزائر 

تفرض االتفاتعاق الد لعة حقوتا  التزاماق على األطراف ل لك تلجظ الد ل شثرا  ه ه االتفاتعاق عغرض حماية ماالح  عاياها 

 اق للمساثممرقن األجا ا  قهادف اساتق ا  ال ين يسثممر ب يج ال اا ا يماا تع اإ مان   لهاا الاد ل املست اعفة ل ساثمما  ضاما

 ؤ س أماااوالهمد ث اااا ا علاااى ماااا تقاااد  يمكااان تاااانعا ال اااما اق االتفاتعاااة مااان حعاااث مااااد ها ثااا ب ضاااما اق مااااد ها االتفاتااااق 

  ضما اق ماد ها االتفاتاق املتعد ة األطراف )الفرم األ ل(. الم ائعة )الفرم األ ل(

 الثنائية األول: االتفاقياتالفرع  

هد عاااد  االتفاتعااااق الم ائعاااة ياااج مظاااال االساااثمما د  التاااي ي لاااس عليهاااا تسااامعة "اتفاتعااااق تشاااجع   حماياااة االساااثمما اق يشااا

( اتفاتعاااااة ا ائعاااااة تتعلاااااس 80د فحسااااا  الو الاااااة الوط عاااااة لت اااااوقر االساااااثمما د أثرمااااا  الجزائااااار اماااااا وب )4املتصا لاااااة" ا تفاعاااااا متزايااااادا

 ثاالسثمما  مو عة  االتإ: 

 تفاتعاق م    ل إفرققعةد( ا07سص  ) -

 ( اتفاتعاق م    ل أمرقكعةد03ا ا ) -

 ( اتفاتعاق م    ل أسعوقةد10عشر ) -

 ( اتفاتعة م    ل أ  اعةد30ا اوب) -

 
 .187املرج   فسهد ا  1
 . 107اثسد ا القا  د مرج  س    ق يوساد  تا  عصد 2
 وفمإر  05د الاا  ة ثتا قخ 66اتفاتعة تسوقة امل ا عاق املتعلقة ثاالسثمما اق ث ب الد ل   عايا الد ل األ ر د الجرقدة الرسمعة  تم 3

 . 28د ا 1995
واكر ثلقايدد  لعة  االسثمما  األج بي ث ب الثشري  الجزائإ  االتفاتعاق الد لعةد أطر حة  يتو اهد جامعة أث ضما اقدعصاب  وفعابد 4

 . 04ا  د2019- 2018الحقوقد تلمسابد الجزائرد 
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 .1( اتفاتعة م    ل عراعة30ا اوب) -

  االتها املكلفة ثاالسثمما د املتعلس ثترتعة االسثمما  أثرم  الجزائرد ممملة يج   2016أ ق  03املؤ خ يج   09-16تص   د   القا وب  

 عدة اتفاتعاق م  مسثممرقن أجا   م حفهم من   لها عدة حوافز من ثعنها:

ثا ب   الاة ترتعاة االساثمما اق   عمهاا  متاععفهاا  دارية ا  اساكو  تعلعكاو  القاث اة  2001ا ق  05اتفاتعة االساثمما  املإرماة ياج   -

تعا اق القاو  املم وحة يج إطا  ال  ا  العا  التي  ص عليها املرسو  الثشاريعج  التي  ا  على استفا ة ه ه الشرية من االم

 . 2املتعلس ثترتعة االسثمما ال م  اب يؤطر االسثمما  يج الجزائر آ  ا  1993أيتوار  05املؤ خ يج   93-12

دارية    او ش تااا الساعا اق  التاي ت ام   ثا ب الو الاة الوط عاة لت اوقر االساثمما     2013أ ق  01اتفاتعاة االساثمما  املإرماة ياج  -

 .  3درإ م د الحارقة يج السوق الجزائرقة له ه الشريةد ملدة ا ا س واق

 تمحو  ال ما اق التي تؤيد عليها اتفاتعاق تشجع   حماية االسثمما اق املتصا لة حول:ت        

التمع از ثا ب املساثممر األج باي  الاوطني  م حهماا  فاس ال اما اق مصدأ املعاملة العا لاة  امل اافة: حعاث تؤياد علاى ضار  ة عاد    -

 .   4 االمتعا اق

ضااماب تحوقاا  األمااوال: تقاار  أ لاا  االتفاتعاااق الم ائعااة املتعلقااة ثاالسااثمما  حرقااة تحوقاا  األمااوال للمسااثممر األج بااي إال أنهااا تااد  -

 .5لد لعة املست عفة ل سثمما ترال ه ا الحس ثوفا  املسثممر ثظمع  التزاماته الجصائعة تظاه ا

حمايااااة االسااااثمما :  تتعلااااس هاااا ه الحمايااااة أساسااااا ثاال اااااطر   اااار التظا قااااةد  ال اااار  ال اااااتس عاااان التااااظمعمد الناااازام املساااالح أ  حالااااة  -

 .6ال وا ئ 

 الفرع الثاني: االتفاقيات متعددة األطرا 

 التي تهدف أساسا إ ى تشجع   حماية االسثمما  األج بي  من أهمها: ا ت  الجزائر على العديد من االتفاتعاق الد لعة              

  ا ت  عليها الجزائر عن  1987اتفاتعة إ:شا  الو الة الد لعة ل ماب االسثمما  التي أ صح  سا قة املفعول اثتدا  من س ة  -

املت ااامن املاااا تة علااى االتفاتعااة املت ااام ة إ:شااا  الو الااة الد لعاااة  1995أيتااوار  30املاااؤ خ يااج  345-95طرقااس املرسااو  الرئاساا ي 

ف هاا ه الو الااة إ ااى تشااجع  االسااثمما اق  ا ااة يااج الااد ل ال امعااةد عاان طرقااس تااوف ر ضااما اق لهاا ه د حعااث تهااد7ل ااماب االسااثمما 

 .8االسثمما اق من ثعنها التظم ب  ةعا ة التظم ب ضد اال اطر   ر التظا قة

 
1 www.andi.dz 

الحقوق  العلوم   2 م تو مد  لعة  اش وة  جامعة  ماجست رد  أ  اسكومد  سالة  حالة  الجزائرد   اسة  يج  األج بي  اشسثمما   محمد سا ةد 

 .  79د ا 2010-2009السعاسعةد تس  ع ةد الجزائرد 
3ZOUITEN Abderrezak, l’investissement en droit algérien, thèse de doctorat, université des frères Mentouri, faculté de 

droit, Constantine, Algérie, 2014-2015, p 383 

 . 190ا  عصد ال  م  ديظةد مرج  ساثسد4
 .204املرج   فسهد ا  5
 .209املرج   فسهد ا  6
 . 259عابد مرج  ساثسد ادعصاب  وف 7
  05الاا  ة ثتا قخ  66املا ة الما عة من االتفاتعة املت م ة إ:شا  الو الة الد لعة ل ماب االسثمما د منشو ة يج الجرقدة الرسمعة تم  8

 .03د ا 1995 وفمإر 
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 ل العراعااةد ضااد اتفاتعااة إ:شااا  املؤسسااة العراعااة ل ااماب االسااثمما د التااي تعنااى ث ااماب اسااثمما   ؤ س األمااوال العراعااة يااج الااد -

املت امن مااا تة  1995أيتاوار  07املاؤ خ ياج  306-95األ  ا    ر التظا قة  تد ا  م  إليها الجزائر ثموج  املرسو  الرئاس ي 

 . 1الجزائر على االتفاتعة املوحدة السثمما   ؤ س األموال العراعة يج الد ل العراعة

 زايا املمنوحة للمستثمر األجنبياملبحث الثاني: االمتيازات وامل                

ال دك من تظا ر ال ما اق املم وحة للمسثممر األج باي علاى اساتق ا   ؤ س األماوالد   ار أب ها ه ال اما اق ال تكفاإ 

املساثممراألج بي يااو ج اهتمامااا ثالغاا للحااوافز املالعااة ثممر هااو تحقعااس األ ااا د لاا لك فااإب لوحادها ألب الهاادف الا م يسااعى إلعااه املسا

تي يمكن أب يحا  عليها ثاسثمما ه يج الصلد املست عا ألب لهاا تاظا را مصادارا علاى حجام األ ااا  التاي يحققهااد  تاد ما د القاا وب ال

املتعلااس ثترتعااة االسااثمما  عاادة مزايااا جصائعااه  جمريعااة للمسااثممرقن األجااا صعن طرقااس هاا ه الحااوافز  2016أ ق03املااؤ خ يااج  16-09

عاان مسااتحقاق جصائعااة  جمريعااة يظاا  أب ياادفعها املسااثممر األج بااي لل زق ااة العمومعااة   لااك ماان أجاا  تث ااا ل الد لااة ملاادة معع ااة 

د قمكاان تقسااعم تلااك املزايااا إ ااى فاتاا ب: املزايااا املم وحااة 2تففااعض أعصائااه املالعااة  هااو مااا يعتإاار  وعااا ماان الاادعم املااا م   اار املصاداار

 ال ا ة ثصعض االسثمما اق) امل ل  الما:إ(.لجمع  املسثممرقن )امل ل  األ ل(  املزايا 
 

 املطلب األول: املزايا املمنوحة لجميع املستثمرين

د للمسثممر عغض ال  ر عان  و اه جزائرقاا أ  أج بعاا 3تم د ه ه املزاياد التي ي لس عليها أي ا تسمعة مزايا ال  ا  العا 

 09-16من القاا وب  12ة الجغرافعة التي يسثممر فيهاد  تد  ا  املا ة    ب األ   عع ب االعتصا  النشاإ ال م يما سه أ  امل  ق

علىاااالحوافز الجصائعااااة  الجمريعاااة املم وحااااة لجمعاااا  املساااثممرقن  التااااي تشاااام  مرحلاااة اش ظااااا  )الفاااارم األ ل ( اااام  مرحلااااة اسااااتغ ل 

 االسثمما )الفرم الما:إ(.

 في مرحلة اإلنجاز الفرع األول:

ثترتعااة االساثمما  إ ااى أجا  يتفااس املتعلاس  2016أ ق  03املاؤ خ يااج  09-16مان القااا وب  20اش ظااا  حسا  املااا ة تمتاد مرحلاة 

 علعه املسثممر األج بي  الو الة الوط عة لت وقر االسثمما د يصدأ سرقا ه من تا قخ تسجع  االسثمما  لد  ه ه الو الة.  

 التالعة: يج ه ه املرحلة يستفعد املسثممر من االمتعا اق

اشعفاااا  ماااان الحقاااوق الجمريعااااة  الرسااام علااااى القعماااة امل ااااافة للسااال  املسااااتو  ة أ  املقت ااااة محلعااااا التاااي تااااد   مصادااارة يااااج إ ظااااا   -

 االسثمما .

املتعلقة ثاالسثمما د إضافة إ اى اشعفاا  مان حقاوق  اشعفا  من  ف  حس  ق  امللكعة ععوض  الرسم على اشدها  العقا قللعقا اق -

الثساااجع   الرسااام علاااى اشداااها  العقاااا م  مصاااالك األمااا   الوط عاااة املت ااام ة حاااس االمتعاااا  علاااى األ ععاااة العقا قاااة التاااي ي ظاااز عليهاااا 

 االسثمما د على أال تتظا   املدة الد عا لحس االمتعا  املم و .

   يج إطا  االسثمما من الرسم العقا م ملدة عشر س واق.إعفا  األم   العقا قة التي تد  -

 إعفا  العقو  التظسمسعة للشر اق  الزقا اق يج  أس املال من حقوق الثسجع .  -

 
 . 279دعصاب  وفعابد مرج  ساثسد ا 1
ل سثمما اق األج بعة املصادرة يج الد ل ال امعة على ضو  التحوالق العاملعة :ععمي فو مد   اسة ععض الجوا   االتتاا ية  القا و عة  2

الجديدة م  إدا ة  ا ة لحالة   ل املغر  العر إد أطر حة  يتو اهد جامعة جع  ج لعاعسد  لعة الحقوق  العلوم السعاسعةد ثلعصاسد  

   2001-2000الجزائرد 
 . 170دعصاب  وفعابد مرج  ساثسد ا  3



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

72 

       

72 

 .%90تففعض مصلك اشتا ة اشيظا قة الس وقة ثنسصة  -

 الفرع الثاني: في مرحلة االستغالل     

سااتفعد املسااثممر ملاادة ااا ا ساا واق ماان اشعفااا  الجصااائإ الاا م يشاام  ال اارقصة علااى ععااد الااد ول يااج مرحلااة االسااتغ ل ي               

 .%50أ اا  الشر اق  الرسم على النشاإ املنهي ثاشضافة إ ى تففعض إتا اق اشيظا  ثنسصة 

 

 املطلب الثاني: املزايا الخا ة ببعا االستثمارات

املتعلااس ثترتعااة االسااثمما د  2016أ ق  03املااؤ خ يااج  09-16قااا وب إضااافة إ ااى املزايااا التااي تماا د لجمعاا  املسااثممرقند  ااص ال

)الفاارم األ ل( أ   1مظموعااة ماان االسااثمما اق ثمزايااا إضااافعةد   اارا ش ظا هااا يااج م اااطس تت لاا  ت معفهااا مساااهمة  ا ااة ماان الد لااة

أ  تعتإاااااااار اسااااااااثمما اق  اق أهمعااااااااة  ا ااااااااة ل تتاااااااااا   )الفاااااااارم المااااااااا:إ(2لكونهااااااااا :شاااااااااطاق  اق امتعااااااااا  أ  منشااااااااظة مل ا اااااااا  دااااااااغ 

 )الفرم الما:إ(.3الوطني

تسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتفعد  االستثمارات املنجزة في املناطق التي تتطلب تنميكها مساهمة من الدولة :  الفرع األول 

 امل ااطس  امل ظزة ياج الج او   اله اا  العلعاا  تلاك املتواجادة ياج م ااطس تت لا  ت معفهاا مسااهمة  ا اة مان الد لاةداالسثمما اق  

 2016أ ق  03املااااؤ خ يااااج  09-16ماااان القااااا وب  13ال ائعااااةد ماااان مزايااااا إضااااافعة تشاااام  مرحلتااااي اش ظااااا   االسااااتغ لد عااااد تها املااااا ة 

 املتعلس ثترتعة االسثمما .  

 نجاز:في مرحلة اإل  -أ 

تتكفاااا  الد لااااة ث فقاااااق األدااااغال املتعلقااااة ثاملنشاااااق األساسااااعة ال اااار  قة ش ظااااا  االسااااثمما    لااااك ثااااافة  لعااااة أ  جزئعااااة حساااا   -

 .تقععمها من طرف الو الة الوط عة لت وقر االسثمما 

 تففع مصلغاشتا اتال اجمة عن م د األ اض ي عن طرقس االمتعا  من أج  إ ظا  املشا ي  االسثمما قة -

 ي مرحلة االستغالل:ف - 

تساااتفعد هااا ه االساااثمما اق مااان تمدياااد اجاااال اشعفاااا اق الجصائعاااة  التففاااعض مااان اشتاااا اق املم وحاااة ل ساااثمما اق ياااج إطاااا   

 ال  ا  العا  إ ى عشر س واق اثتدا  من تا قخ الشر م يج مرحلة االستغ ل.

                        النشاطات ذات االمتياز أو املنشأة ملنا ب الشغل: الفرع الثاني

املتعلاااس ثترتعاااة االساااثمما د النشااااطاق  اق  2016أ ق  03املاااؤ خ ياااج 09-16مااان القاااا وب  15حاااد  املشااارم مااان  ااا ل املاااا ة 

االمتعا   هج تلك املتعلقة ثالنشاطاق السعاحعةد الا اععة أ  الف حعةد  م حها استئ ا  حس االستفا ة   من مزايا ال  ا  العا  

  حها تا وب االسثمما  إضافة إ ى استفا تها من التحف زاق الجصائعة  املالعة املم وحة لها ثموج  توا  ب أ  ت  عماق أ ر .التي م

ماان  فااس القااا وبد االسااثمما اق املنشاااة أليثاار ماان ماااة م ااا  دااغ   ائاام ثمزايااا إضااافعة تتمماا  يااج  16يمااا  ااا  املااا ة  

غ ل املقر ة يج إطا  ال  ا  العا  من ا ا س واق إ ى  مس س واق يصدأ سرقانها من تا قخ تمديد فترة االستفا ة من مزايا االست

 تسجع  االسثمما د أم من ثداية مرحلة اش ظا د إ ى الس ة األ  ى من مرحلة االستغ ل على األيثر.

 
 املتعلس ثترتعة االسثمما . 2016أ ق  03املؤ خ يج  09-16القا وب من  13ة املا  1
 املتعلس ثترتعة االسثمما .  2016أ ق  03املؤ خ يج  09- 16القا وب من  16  15املوا  2

 املتعلس ثترتعة االسثمما .  2016أ ق  03املؤ خ يج  09- 16القا وب من  18 17املوا   3
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املزاياا اشضااافعة امل ااوا عليهااا ياج املااا ة يماا يشااترإ الساتفا ة االسااثمما اق املنشااة أليثاار مان ماااة م اا  دااغ   ائام ماان  

من تا وب ترتعة االسثمما د عد  تواجادها ضامن امل ااطس التاي تت لا  ت معفهاا مسااهمة  ا اة مان الد لاةد  ياج حالاة  جو هاا   16

 ضمن ه ه امل اطسد تستفعد من املزايا اشضافعة اال ااة ل سثمما  يج ه ه امل اطس ال ائعة.

 النشاطات ذات األهمية الخا ة لالقتصاد الوطني: الفرع الثالث

املتعلااااس ثترتعااااة االسااااثمما  علااااى اسااااتفا ة املسااااثممر ماااان مزايااااا  2016أ ق  03املااااؤ خ يااااج  09-16ماااان القااااا وب  17 ااااا  املااااا ة   

 لااة ععااد موافقااة اسااتئ ائعة عاان طرقااس اتفاتعااة االسااثمما  التااي تإاار  ثم ااه  ااا ب الو الااة الوط عااة ل سااثمما  التااي تتااارف ثاساام الد

 االجلس الوطني ل سثمما .

 2016أ ق  03املاؤ خ ياج  09-16 تفتص ه ه االتفاتعاق ثاالسثمما اق  اق األهمعة ال ا ة ثاالتتاا  الوطنيد   ار أب القاا وب 

ة االسثمما  ث  ايتفى املتعلس ثترتعة االسثمما  لم يحد  املزايا االستئ ائعة التي يمكن أب يتحا  عليها املسثممر عن طرقس اتفاتع

ثال ير على سبع  املمالد تمديد مزايا االستغ ل من ا ا س واق إ ى عشر س واق  اشعفا  أ  التففعض من الحقوق الجمريعة 

 .1 ال رقبعة

مد   ار تظد  اشدا ة إ اى ا املشارم الجزائارم لام يحاد  االساثمما اق  اق األهمعاة ال ا اة ثاالتتااا  الاوطني ثا  تار   لاك للت  اع

 ا ه لم ياد  أم مرسو  أ  ترا  يحد  ه ه النشاطاق.

ثااالر م ماان أب هاا ه االمتعااا اق املالعااة التااي تماا د للمسااثممرقن الجزائاارق ب  األجا اا  علااى حااد السااوا د تاا قص ساا وقا ماان ماادا ع  

إال أب الجزائاااار ال تعتإاااار  جهااااة 2ملعااااا    ال  أمرقكااااإ 6.9ملعااااا   ي ااااا  جزائاااارم أم مايعااااا ل حااااوا ج  450ال زق ااااة العمومعااااة مايقااااا   

 2020  لااة حسا  تقرقاار مما سااة أ:شا ة األعمااال لساا ة  190مان مظمااوم  157جا ثاة ل سااثمما اق األج بعااةد حعاث تحتاا  املرتصااة 

 .3الاا   عن الص ك الد  ج  ال م يرت  الد ل حس  سهولة مما سة أ:ش ة األعمال

 

 :خاتمة

 التالعة: من   ل ه ه الد اسة استفلا ا ال تائس

يساااتفعد املساااثممر األج باااي مااان حاااوافز  ضاااما اق هاماااة ل ساااثمما  ياااج الجزائااار  اااا  عليهاااا القاااوا  ب  االتفاتعااااق املإرماااة ياااج هااا ا  -

االجالد ه ه الحوافز  ال ما اق لم تؤ م حتى االب إ ى تحس ب م اخ االسثمما   ج    ؤ س األموال األج بعة  الدلع  على  لك 

  رة من  احعة استق ا  االسثمما اق األج بعة.  جو  الجزائر يج املرات  األ 

 تتمم  الحوافز املم وحة للمسثممرقن يج إعفا اق  تففع اق جصائعة  جمريعة. -

ه ا  عوائس يم رة تحول   ب استق ا   ؤ س األموال األج بعة ل سثمما  يج الجزائر تتعلس أساسا ثتموق  املشاا ي   امل  وماة   -

 الص كعة. 

 ل العااااااالم ضااااااما اق ل سااااااثمما  إضااااااافة للتففع اااااااق  اشعفااااااا اق الجصائعااااااة  الجمريعااااااة لاااااا لك ال يمكاااااان لهاااااا ه تماااااا د مع اااااام   -

ال ااااما اق  الحااااوافز أب تااااؤ م لوحاااادها إ ااااى اسااااتق ا   ؤ س األمااااوال  الاااادلع  علااااى  لااااك عااااد  فعالعااااة هاااا ه الحااااوافز يااااج جاااا   

 االسثمما اق إ ى الجزائر.       

 
 .2016أ ق  03د الاا  ة ثتا قخ 46املتعلس ثترتعة االسثمما د الجرقدة الرسمعة  2016أ ق  03املؤ خ يج  09-16من القا وب  08املا ة  1

2 Ibid, p 147. 
3 www.doingbusiness.org 

 

http://www.doingbusiness.org/
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 ا ااة أب اشحالااة إ ااى الت  ااعم    ق أ  عااة  عشاارقن  09-16معااة التااي يحعاا  إليهااا القااا وب عااد   ااد   جمعاا  ال اااوا الت  ع -

 ( ما ة. 39( مرة يج ه ا القا وب ال م يحتوم على تسعة  ا ا ب )24)

  ا ا ا على  ا   قتر  التو عاق التالعة:

املتعلااس  2016أ ق  03املااؤ خ يااج  09-16اسااتكمال استااادا  املراسااعم الت فع يااة  القاارا اق الت  عمعااة التااي يحعاا  إليهااا القااا وب  -

 ثترتعة االسثمما . 

إ     ت وقر امل  ومة الص كعة ثاعتصا ها عاما  أساسا ي ياج جا   االساثمما اق األج بعاة  ا اة فعماا يتعلاس ثتحوقا  األماوال إ اى   -

 .ال ا ا

  اسااااة العواماااا  التااااي تععااااس تاااادفس االسااااثمما اق األج بعااااة إ ااااى الجزائاااار لثساااالعل ال ااااو  عليهااااا ماااان أجاااا  معالجفهااااا  تاااا لع  جمعاااا   -

 العقصاق التي تحول   ب استق ا   ؤ س األموال األج بعة ل سثمما  يج الجزائر.

 

 املراجع:

 االتفاقيات الدولية  -1

 .1995 وفمإر  05د الاا  ة ثتا قخ 66سثمما اق ث ب الد ل   عايا الد ل األ ر د الجرقدة الرسمعة  تم اتفاتعة تسوقة امل ا عاق املتعلقة ثاال  - 

 .1995 وفمإر  05الاا  ة ثتا قخ  66االتفاتعة املت م ة إ:شا  الو الة الد لعة ل ماب االسثمما د منشو ة يج الجرقدة الرسمعة  تم  - 

 النصوص القانونية -2

 .2016أ ق  03د الاا  ة ثتا قخ 46املتعلس ثترتعة االسثمما د الجرقدة الرسمعة  2016أ ق  03املؤ خ يج  09-16القا وب  

 ملؤلفات -3

 .  2014مح د  اعلج ععصوإد االسثمما اق األج بعة يج القا وب الجزائرمد ال صعة الما عةد  ا  هومةد الجزائرد   -

 املقاالت العلمية -4

 . 2018د جا فإ 09يج العقو  اش ا قة ي ما ة لج   االسثمما اق األج بعةد مظلة الحقوق  العلو  السعاسعةد العد    جصايلج  إري ةد در إ المصاق -

د مظلة العلو  القا و عااة  االجتماععااةد جامعااة  قاااب 09-16   ق يوساد  تا  عصد القا  د ضما اق  حوافز االسثمما  األج بي يج الجزائر  فس تا وب  -

 .08د العد  2017الجزائرد عادو  ثالجلفةد 

 الرسائل واملذكرات الجامعية  -5

د أطر حااااة  يتااااو اهد جامعااااة أثااااواكر ثلقاياااادد  لعااااة -  اسااااة مقا  ااااة-عصااااد الاااا  م  ديظااااةد ال  ااااا  القااااا و:إ ل سااااثمما اق األج بعااااة يااااج الجزائاااار  فر:سااااا -

 .2018-2017الحقوقد تلمسابد الجزائرد 

 .2011-2010د  لعة الحقوقد 1القا و عة ل سثمما  األج بي يج الجزائرد م يرة ماجست رد جامعة الجزائر  لعد لعما مد الحوافز  -

ضاااما اق االساااثمما  األج باااي ثااا ب الثشاااري  الجزائاااإ  االتفاتعااااق الد لعاااةد أطر حاااة  يتو اهدجامعاااة أثاااواكر ثلقايااادد  لعاااة الحقاااوقد  داااعصاب  اااوفعابد -

 .2019-2018تلمسابد الجزائرد  

حااوالق العاملعااة الجدياادة ماا  :ععمي فو مد   اسة ععض الجوا   االتتاا ية  القا و عة ل سثمما اق األج بعة املصادرة يج الد ل ال امعة على ضو  الت  -

 .2001-2000إدا ة  ا ة لحالة   ل املغر  العر إد أطر حة  يتو اهد جامعة جع  ج لعاعسد  لعة الحقوق  العلو  السعاسعةد ثلعصاسد الجزائرد 

 لعاااة الحقاااوق  العلاااو  السعاساااعةد محماااد ساااا ةد اشساااثمما  األج باااي ياااج الجزائااارد   اساااة حالاااة أ  اساااكو د  ساااالة ماجسااات رد جامعاااة اش اااوة م تاااو مد  -

 .2010-2009تس  ع ةد الجزائرد  

- ZOUITEN Abderrezak, l’investissement en droit algérien, thèse de doctorat, université des frères Mentouri, faculté de 

droit, Constantine, Algérie, 2014-2015, p 147.  

اقع االلكترونيةا -6  ملو

- www.andi.dz 

- www.doingbusiness.org 

http://www.andi.dz/
http://www.doingbusiness.org/
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 املؤسدددسة الناشئدددة آليدددة حديثة القتصاد املعرفة من أجل التنميدددة 

Start-up: a new mechanism to knowledge management for development 

 

 سفيان حديدان الدكتور 

 ،قاملة 1945ماي  8كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

sofiane.hadidane@yahoo.fr 

 

 ملخص:

املؤسسة ال اداة ما لح اتتاا م حديث ظهر ضمن اتتاا  املعرفة يعتمد على مفهو  العم  املستمر لتحقعس  تائس 

 ااثتة    مو سري د فالجمهو  هو ماد  الراد. 

إب التوا ااا  علاااى مساااتوقاق مفتلفاااة هاااو تاااوة املؤسساااة ال ادااااةد فهاااي ت ماااو ضااامن حاضااا ةد  قمكااان لهاااا أب تنتقااا  إ اااى مسااارعاق 

 ضمن مف ل  أب طرق تموقلها متعد   مفتلا عن التموق  التقلعدم. األعمال 

 املؤسسة ال اداةد املشر م املصتكرد حاض ة األعمالد مسرعاق األعمال. الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

Startup is a modern economic term which occurred within the knowledge economy depends 

on the concept of continuous work to achieve stable results and rapid growth, where customer is the 

source of profit. 

  Startups' strength came through many levels, they  grow within an incubator, and can move to 

business accelerators within a scheme, their  financing methods are multiple and different than 

traditional financing. 

 

Keywords: startup, innovative project, business incubator, business accelerators 

 

 

 مقدمة: 

الجديد الا م يعتماد  االحر  الرئمس ي ل مو اشتتاا  ساس املعلوماقد فاملعرفة هجألى إب اتتاا  املعرفة حديث النشظة يقو  ع

 على تك ولوجعاق اشع     االتاال.

تهاادف املؤسسااة ال اداااة ا ااى ترتعااة تااد اق االثتكااا    الرتم ااة ش تاااا ساال    ت ااوقر  اادماق ضاامن اتتاااا  معريااج علااى  اا ف        

 املال   الت  عم. هج: العم    األ ض    أس و فعه على عوام  إ تاا تقلعدية   اشتتاا  التقلعدم ال م يعتمد  ال م

mailto:sofiane.hadidane@yahoo.fr
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يقو  اتتاا  املعرفة على املوا   البشرقة املؤهلة    اق املها اق املتقدمة أ  ما يسامى ثاالرأس املاال املعرياج ألنهاا أيثار األ اول       

 .1تعمة

ة يااج الااد ل ظهاار اتتاااا  املعرفااة أل ل ماارة يااج ال مساام اق ع اادما ثاادأ الصاااحموب ي ح ااوب الت ااو  التااااعدم لق اعاااق جديااد      

 املتقدمة على حسا  ت ا ج الز اعة   الا اعة .

لقااد عاارف األسااتا  ف رتااز مااا لو  االتتاااا  الجديااد املصنااي علااى املعرفااة   الاا م تفااوق فعااه أعاادا  العمالااة يااج الق اعاااق امل تظااة      

جاو   مساة ت اعااق اتتااا ية أساساعة أعدا  العمالة يج ثاإج الق اعاق االتتاا ية األ ر د   لقد أدا  ف رتز مالكلو  د إ ى   

 .2ضمن االتتاا  املعريج   هج : التعلعمد الصحوا   الت معة د االتااالق د آالق املعلوماق د    دماق املعلوماق 

 إب إتتاا  املعرفة أ    إ ى ت و  ععض الق اعاق التك ولوجعة القائمة على املكوب املعريج   هج:  

:    ماااان أهمهااااا محر اااااق الصحاااث   ثاااارامس املساااااعدة االفتراضااااعة   ثاااارامس ط بتطددددوير أنظمددددة الكمبيددددوترالددددذكاء اال ددددطناعي املددددرتبا 

التعااارف علااااى الهوقااااة الصعولوجعااااة   السااااعا اق  اق القعااااا ة   ال ااااائراق املساااا رة ثااااد ب طعااااا    ثرمظعاااااق الترجمااااة د   ي اااام سااااوق 

العمعااس د الرؤقاة الحاساواعة د الإرمظااة اللغوقاة العاابعة د آلااة الا  ا  اال ا  ا ج سا  ت اعاااق  ئمساعة   هاج تعلاام ا لاةد الاتعلم 

 التفك ر امل  قإ د   تق عاق ال  ا  اال   ا ج القوقة . 

: هاااو مفهاااو  مت اااو  لشااااصكة اش تر ااا  ثحعاااث يمكااان لكافاااة األداااعا  التااااي يتعامااا  معهاااا اش:سااااب أب تثسااام ثقاثلعااااة إنترنددددش األشددددياء

  ممالاه : االحا اع     ا   ظائا محد ة من  ا ل الشاصكةدش سال   استقصال الصعا اق أل  االتاال ثاش تر   أ  ثصع ها الصعض

 الترثة الز اععة التي يمكن أب تفإر املزا ع ب ثمد  احتعاجها للما    املوا  املغ ية اال تلفة . 

ق    قااااا ة يفااااا ة  مر  ااااة عملعاااااق د تق عااااة ا اعااااة األععااااا  علااااى تقااااديم تااااامعم أمماااا  للم تظااااا: تساااااعالطباعدددددة الثالثيدددددة األبعددددداد

 التانع  النهائإ. 

إب ت اااوقر هاتاااه الق اعااااق ال يكاااوب إال ثواسااا ة املؤسسااااق ال ادااااة التاااي ت هااار ثااااعغة املغاااامرد فد جاااة ال  ااار جاااد عالعاااة د       

هاو يعاامق حالاة ماان الر ااو  د فمان يتقااد  ثاملشار م ال يتمتاا  ثالقاد ة املالعااة   ال القاد ة التق عااة لجلا  الزاااائن  ةت ااعهم ثااالفكرة ف

ت هاار عليهااا ع ماااق الفشاا    االحا لااة يااج حلقااة ماان التكاارا  املتوا اا  إ ااى  ايااة إيظااا   ااعغة م اسااصة لتف ااإ العراتعاا  عاان طرقااس 

          تحديد  مو ا عم  تظا م. 

 ؟ ماهو اإلطار القانوني للمؤسسة الناشئة في الجزائر و ما هي طرق تمويلهاف   

 
املعريج المو ة الا اععة الراععة ععد المو ة الا اععة األ  ى التي إعتمدق على املا    الصفا  لتحرقك االالق   إستفدم    يعد اشتتاا   1

اق  المو ة الا اععة الما عة الكهراا  من أج  الو ول إ ى اش تاا   اس  ال  اق    يزق المو ة الا اععة المالمة على إستفدام اشلكتر  ع

وماق لرتم ة اش تاا أما المو ة الا اععة الراععة فهي عصا ة عن مزا التق عاق التي تلغج الحد   الفا لة ث ب    ما هو ف زيائإ   تق عة املعل

   

  تمي   ثعولواج يج ظ  ثوتقة من الت و اق التق عة التي سعمتد تظا رها إ ى عد  يص ر من   ل العالم يج   وب الس واق القا مة.  
 . 10د ا 2019أتتاا  املعرفةد   تة إطا قةد   د ق ال قد العر إد س ة  سفعاب تعلولد هصة عصد امل عمد 2
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ته العملعة  ا ة اما  الحرية الثشريععة يج الجزائر التي تعم  على تشجع  إ:شا  املؤسساة ال ادااة إب حدااة املوضومد   أهمع

ثم حهااا تحف اازاق جصائعااة   دااصه جصائعااة ضاامن   ااة إتتاااا ية تااراهن الد لااة ماان   لهااا علااى اب تكااوب تاااطرة اشتتاااا  الااوطني 

   ل العشرقة القا مة. 

املصحااااث األ ل: اشطااااا  صحماااا ب: ت ااااا ل   ثااااه تاااام تسااااعم   ااااة العماااا  إ ااااى م لتحلعاااا  هاتااااه اشدااااكالعة إعتمااااد ا علااااى املاااا هج التحلعلااااجد 

 املصحث الما:إ: ماا   تموق  املؤسسة ال اداة. د  ت ا ل القا و:إ للمؤسسة ال اداة

 املبحث األول: اإلطار القانوني للمؤسسة الناشئة

إب املؤسسة ال اداة تسعى إ ى تسوقس   طر  م توا جديد أ   دماة مصتكارة تسافهدف قهاا ساوق يص ار د عغاض ال  ار عان حجام     

الشرية أ  مظال :شاطها د يما أنها تتم ز ثإ تفام عد  التظياد   مفااطرة عالعاة ياج مقاثا  تحقعقهاا ل ماو تاوم   ساري  ما  احتماال 

 ا. ج يها أل اا  ض مة يج حالة  ظاحه

لم تكن أ لعة الثشري  الجزائرم يج الحقصة السعاسعة الساثقة اشهتما  ثاملؤسسة ال اداة د ألب اشتتااا  الاوطني إعتماد علاى     

املؤسسااة الاااغ رة   املتوساا ة لتحقعااس الثاار ة   الق ااا  علااى الص الااة د ثم مااا املؤسسااة ال اداااة تاام اشدااا ة إليهااا فرععااا ثموجاا  

املت امن القاا وب التاوجعهي لت اوقر املؤسسااق الااغ رة   املتوسا ة علاى أب املؤسساة ال ادااة  17/02ا وب مان القا  6 ص املا ة  

 تستفعد من أحكا  هدا القا وب. 

  ر أب اشطا  الت  عمي   العملج للمؤسسة ال اداة يفتلا عن   ا  أ  هدف  املؤسسة الاغ رة أ  املتوس ة   ي هار الفارق    

 ثعنهما يج مايلج : 

 املطلب األول: املؤسسة الناشئة و املؤسسة الصغيرة

لقد ا تصل مفهو  املؤسساة الااغ رة ثاملشار م الااغ ر أ  الحرياجد يماا أب عاد  العاامل ب فعاه جاد محاد   د ياديره  ااحصه            

 حجم أعماله ضعس يعم  ضمن  ائرة إ تاا ه التظا م. 

يعارف ياج  021/ 17د تحا   تام 2017جاا فإ  10الاغ رة   املتوسا ة الااا   ثتاا قخ إب القا وب التوجعهي لت وقر املؤسساق       

شخصددا و رقددم اعمالهددا السددنوي ال يتجدداوز  49مؤسسددة تشددغل مددا بددين عشددرة و  املااا ة التاسااعة م ااه املؤسسااة الاااغ رة علااى أنهااا :

 .،ينار مليون د 200مليون دينار أو مجموع حصيلكها السنويدددددددددددة ال يتجاوز   400

ملعااوب  40أماا املؤسسااة الاااغ رة جاادا فهااي املؤسسااة التاي تشااغ  ماان م ااا  إ ااى تسااعة أملا اا    تاام أعمالهااا الساا وم أتاا  ماان 

ا املفهو  ال يت اثس م  فلسافة أ  فكارة املؤسساة ال ادااة التاي  هد   ملعوب  ي ا  20 ي ا  أ  مظموم حاعلفها الس وقة ال يتظا   

 2على عكس املؤسسة الاغ رة التي تهدف إ ى الراد   تحقعس الثر ة . تقو  على أساس اشثتكا  د

 
يت من القا وب التوجعهي لت وقر املؤسساق الاغ رة   املتوس ة املنشو  ثالجرقدة الرسمعة    2017جا فإ    10مؤ خ يج    02/  17تا وب    3

 ععدها .  ما  4ا  2للجمهو قة الجزائرقة عد   تم 
تاد النهوض ثاملؤسساق الاغ رة   املتوس ة ثا  ق   ا ة املؤسساق الاغ رة   املتوس ة   الا اعاق التقلعدية ساثقا ثوض  اشطا     2

املرسوم  يج هدا اشطا  إ دا   املؤسساق  تم  تسهع   املؤسساق   مرايز  ثإ:شا  مشات   الدم يسمد  الت  عمي  الثشريعج    القا و:إ   
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د   لقاد إ تااصل   up  فكارة ال مااو القاوم  startإب املؤسساة ال ادااة هاج مشاار م  اغ ر ثادأ للتااو تتكاوب مان جازئ ب فكاارة اش  ا ق   

 .capital risque مفهو  املؤسساق ال اداة ثرأس مال اال اطر 

املت من ا:شا  لج ة  ط عة  2020سبتمإر  15املوافس ل  1442محر   27املؤ خ يج  254/  20الت فعدم  تم لقد حد  املرسو     

 .اطا  إعتما  املؤسسة ال اداة 1مل د ع مة مؤسسة  اداة   مشر م مصتكر   حاض ة اعمال  تحديد مهامها   تشكعلفها   س رها 

    مؤسسة  اضعة للقا وب الجزائرم   تحتر  املعاي ر ا تعة: املؤسسة ال اداة يج مفهو  القا وب الجزائرم هج

 / يظ  أال يتظا   عمر املؤسسة اما:إ س واق .1     

 / يظ  أب يعتمد  مو ا أعمال املؤسسة على م تظاق أ   دماق آ   مو ا أعمال أ  أم فكرة مصتكرة .2     

 تحد ه اللج ة الوط عة . / يظ  أال يتظا    تم األعمال الس وم املصلك ال م3     

ثاملائة على األت  من تص  أمل اا طصععع ب أ    ا يس االساثمما  معتمادة أ   50/ أب يكوب  أس مال الشرية مملو ا ثنسصة   4    

 من طرف مؤسساق أ ر  حا لة على ع مة مؤسسة  اداة 

 / يظ  أب تكوب إمكا عاق  مو املؤسسة يص رة ثما فعه الكفاية.  5    

 عام .  250/ يظ  أال يتظا   عد  العمال  6    

يتعااااا ب علاااااى املؤسساااااة الرا صاااااة ياااااج الحااااااول علاااااى ع ماااااة مؤسساااااة  ادااااااة تقاااااديم طلااااا  عإااااار الصواثاااااة اشلكتر  عاااااة الوط عااااااة          

 3الوط عاااة  د   ا اااه يقاا  علاااى اللج اااة254/2020ماان املرساااو  الت فعااادم 12 اااا  عليهاااا املاااا ة  2للمؤسساااق ال ادااااة مرفقاااا ثواااائس 

يوما تحس  من يو  إيدام ال ل د   أب    تظ  ر يج تقديم جز  مان الوااائس يوتاا هادا األجا  د  30الر  على ال ل    ل مهلة 

يومااا اثتااد ا ماان تااا قخ إ  ااا ه ماان طاارف اللج ااة الوط عااة تحاا  طائلااة  15  علااى  اااح  ال لاا  تقااديم الواااائس ال اتاااة يااج أجاا  

 

  املت من القا وب األساس ي ملشات  املؤسساق يما تم إ دا  املرسوم الت فعدم  تم    2003فعفرم    25املؤ خ يج    03/78 تم  الت فعدم  

 املت من القا وب أألساس ي ملرايز الثسهع .  2003فعفرم   25املؤ خ يج  79/ 03
املت من ا:شا  لج ة  ط عة مل د ع مة مؤسسة    0202سبتمإر    15املوافس ل    1442محرم    27املؤ خ يج    254/   20املرسوم الت فعدم  تم    1

   مايليها.  10ا   2020س ة  55 اداة   مشر م مصتكر   حاض ة اعمال   تحديد مهامها   تشكعلفها   س رها . جرقدة  سمعة عد  
حاض ة أعمال   تحديد املت من إ:شا  لج ة  ط عة مل د ع مة مؤسسة  اداة   مشر م ثتكر      20/ 254من مرسوم    12 ا  املا ة    2

مهامها   تشكعلفها   س رها على الواائس الواج   إ فاتها ضمن ال ل   الواج  تقديمه عإر الصواثة اشلكتر  عة اال ااة لداق الغرض    

اش فراإ د   دها ة  للشرية  القا وب األساس ي  د :س ة من  الجصائإ   اشحاائإ  التعرقا  ث اتة  التظا م    السج   : :س ة من  يج    م 

ة الا د ق الوطني للعمال األجرا    دها ة اش فراإ يج الا د ق الوطني للعمال   ر األجرا  د   :س ة من الكشوفاق املالعة للس ة الجا ق

د   مف ل أعمال املؤسسة مفا   املؤه ق العلمعة   التق عة   ال إرة ملستفدمإ املؤسسةد   ع د اشتتاا      اعقة ملكعة فكرقة أ   

 جائزة متحا  عليها.  أم
تتو ى اللج ة الوط عة مل د ع مة مؤسسة  اداة   مشر م ثتكر   حاض ة اعمال املنشظة لد  الو قر املكلا ثاملؤسساق ال اداة ثم د     3

  ترتعة  ع مة مؤسسة  اداة   م د ع مة مشر م مصتكر   مشر م ع مة حاض ة اعمال   تساهم يج تش عص املشا ي  املصتكرة   ترتعفها

 ال  م الصعتعة للمؤسساق ال اداة . 
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ض طل  ماد فإ ه يتع ب على اللج ة الوط عة تإرير ترا  الرفض  ة  ا   اح  ال ل  ثادلك إلكتر  عاا  فض طلصهد   يج حالة  ف

 30  يمكن للج ة اعاا ة ال  ار ياج تارا  الارفض ث اا ا علاى طلا  مإار    ياتم ا  اا  املعناي ثاالر  النهاائإ الكتر  عاا ياج اجا  ال يتعاد  

را اق ماا د ع مااة مؤسسااة  اداااة يااج الصواثااة اشلكتر  عااة الوط عااة للمؤسساااق يومااا اثتااد ا ماان تااا قخ إيداعااه لل لاا  د يمااا تنشاار تاا

 ال اداة.

 س واق تاثلة للتظديد مرة  احدة حس  األدكال  فسها.  4إب م د ع مة يمؤسسة  اداة يكوب ملدة 

تساااهع  ترتعاااة :شااااإ االثتكاااا    التففعاااا مااان العراتعااا  التاااي يواجههاااا الشاااصا  ياااج هااادا االجاااالد  إب املشااارم الجزائااارم   قهااادف      

أحاادا ع مااة مشاار م مصتكاارد يسااتفعد م ااه  اا  ملاا ص طصععااج ا  مظموعااة أملاا اا طصعععاا ب يحااو  ب علااى مشاار م مصتكاارد عإاار 

ل املشاااار م   أ جااااه االثتكااااا  فعااااهد   ياااادا إياااادام طلاااا  عإاااار الصواثااااة اشلكتر  عااااة الوط عااااة للمؤسساااااق ال اداااااة مرفقااااا ععاااارض حااااو 

الع ا ر التي تمب  اشمكا اق الكص رة لل مو االتتاا م   املؤه ق العلمعة   التق عة    إرة الفرقس املكلا ثاملشر م أ  أم  اعقة 

 ملكعة فكرقة   أم جائزة أ  مكافظة متحا  عليها. 

 اا طصعععا ب ملادة سانت ب تاثلاة للتظدياد مارت ب   ينشار تارا  ما د تم د ع مة مشر م مصتكر للش ص ال صععاج أ  مظموعاة أملا

 ع مة مشر م مصتكر يج الصواثة اشلكتر  عة الوط عة للمؤسساق ال اداة. 

 إب  عم هاته املشا ي  املصتكرة تكوب عن طرقس الحاض ة د فما هج الحاض ة ؟   ما هج إجرا اق م د ع مة حاض ة أعمال ؟    

 : حاضنة أعمال املطلب الثاني  

د   تعماااااا  علااااااى تااااااوف ر جملااااااة ماااااان ال اااااادماق   الثسااااااهع ق 1إب حاضاااااا ة أعمااااااال هااااااج مؤسساااااااق تائمااااااة ثاااااا اتها لااااااد ها يعاااااااب تااااااا و:إ

 للمسثممرقن الاغا  الدين يصا   ب إ ى إتامة مؤسساق  اداة. 

يمكن لها اب تتمت  عع مة حاضا ة أعماال على األمل اا القا و عة التي  20/ 254من املرسو  الت فعدم   21لقد  ا  املا ة         

  هاج  ا  هعكاا  تااع  للق ااام العاا  أ  الق اام ال اااا أ  ثالشاراية ثاا ب الق اام العاا    الق ااام ال ااا يقتاار   عماا للمؤسساااق 

 ال اداة   حاملج املشا ي  املصتكرة فعما يفص اشيوا    التكوقن   تقديم االسثشا ة   التموق . 

اول على ع مة حاض ة أعمال توجه عن طرقس الصواثة اشلكتر  عة الوط عة للمؤسساق ال اداة مرفقة ثملاا إب طلصاق الح     
يوما اثتدا  من تاا قخ إيداعاه   تما د اللج اة  30  يتم الر  على    طل  للحاول على ع مة حاض ة أعمال   ل فترة أتااها   2

 
درقفة ثودعو د     حاض اق األعمال يج  عم   ت معة املؤسساق ال اداةد   اسة حالة الجزائرد مظلة البشائر اشتتاا يةد االجلد  1

   مايليها.   417ا  2الراع د العد  
الساثس اشدا ة إلعه على الواائس الواج  ا فاتها ضمن طل  الحاول على ع مة حاض ة   254/20  من املرسوم الت فعدم   22 ا  املا ة    2

اعمال   يتكوب من الواائس ا تعة : مف ل تهعاة مفا  لحاض ة األعمالد تائمة املعداق التي ت عها تح  تارف املؤسساق ال اداة  

اض ة األعمال للمؤسساق ال اداةد تقديم مفتلا ثرامس التكوقن   التظط ر  التي يتم احت انها د تقديم مفتلا ال دماق التي توفرها ح

تم  التي  ال اداة  املؤسساق  تائمة  د  املؤطرقن  املكو  ب    األعمال    حاض ة  ملستفدمإ  الداتعة  الس رة  األعمالد  حاض ة  تقترحها  التي 

من   23عة للق ام ال اا   هج الواائس املشا  اليها يج املا ة  احت انها اب  جدقد ثاشضافة ا ى ملا ا ا م  اا ثالحاض اق األعمال التاع

  فس املرسوم 
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لااااة للتظديااااد يمااااا تنشاااار تاااارا اق ماااا د ع مااااة حاضاااا ة األعمااااال يااااج الصواثااااة الوط عااااة ع مااااة حاضاااا ة أعمااااال ملاااادة  مسااااة ساااا واق تاث

 اشلكتر  عة الوط عة للمؤسساق ال اداة.

تتاو ى حاضا ة األعماال مهااا  مرافقاة املؤسسااق ال اداااة التاي ياتم احت اانها  اا ل فتارة الح اا ة مقاثاا  االساتفا ة مان تااداث ر     

 مساعدة  عم الد لة   تلتز  ثمايلج: 

 توط ب الشر اق ال اداة التي يتم احت انها   تز قدها ثمساحاق عم  مهعظة.- -   

 مرافقة حاملج املشا ي  إا ا  إجرا اق إ:شا  املؤسسة.  -    

 مساعدة املؤسساق ال اداة يج ا ظا  مف ل األعمال     اساق السوق     ل التموق .  -   

   االلتزاماق القا و عة   االحاسبعة.توف ر تكوقن  و ج    او ا يج إ ا ة األعمال  -   

 ضاا  الوسااائ  اللوجمسااثعة تحاا  تااارف حاااملج املشااا ي  مماا  تاعاااق االجتمااام   عتااا  اشعاا   ا  ااج  املسااتلزماق املكتبعااة    -    

 اش تر   عا ج التدفس. 

 مساعدة املؤسساق ال اداة ش ظا  ال ما ا.  -    

 يتم احت انها شيظا  ماا   التموق    اال ثشا  يج السوق.مرافقة املؤسساق ال اداة التي  -   

إب ت فعاا  هاتاااه االلتزامااااق تكاااوب تحااا   تاثاااة اللج اااة الوط عاااة   اب  اا  إ ااا ل قهاااا يترتااا  ع اااه تظمعاااد أ  طاااح  ع ماااة حاضااا ة       

أعماااال مااا  تإريااار ال لااا    إ  اااا  حاضااا ة أعماااال ثااادلك   يمكااان للج اااة الوط عاااة إعاااا ة ال  ااار ياااج هااادا القااارا  ععاااد إ الاااة ال قاااائص 

 مال الكتر  عا ثالقرا  .املعاي ة   يتم إ  ا  حاض ة األع

د فهاااي تشااصه إ ااى حااد يص ااار حاضاا اق األعمااال مااان  acceleratorsعلااى مساارعاق األعمااال  254/20لاام ي اااص املرسااو  الت فعااا م  

حعث تقديم  فس ال دمة   لكن الفرق هو مدة اش ت اب    وععة املشا ي  االحت  ة د ثحعث تقد  مسرعاق األعمال ثرامظها 

أداهرد   ثادلك يكاوب للإر اامس ثداياة   نهاياة    لاك لعاد  محاد  مان املشاا ي   3أسااثع     6 ة د تكاوب عاا ة ثا ب يج مادة  م عاة محاد

 :1يمكن تانعا حاض ة األعمال إ ىد ال اداة

ة مان : تهدف إ ى  دمة م  قة إتلعمعة أ  جغرافعة قهدف ت معفها   تعم  على اساتفدا  املاوا   االحلعا حاضنات إقليمية  -  1        

 ه امل  قة.  ال اماق   ال دماق   اسثمما  ال اتاق الشصا عة العاطلة يج ه

 
يج   1 يج استدامة املؤسساق الاغ رة   املتوس ةد   تة ثحمعة مقدمة  عزالدين عصد الرؤ فد يحيى ل  رد حاض اق األعمال      ها 

 يسمإر   7     6زائرد جامعة الشهعد حمة ل  رد الوا م  امللتقى الوطني حول ادكالعة استدامة املؤسساق الاغ رة   املتوس ة يج الج

2017 . 

https://www.univeloued.dz/images/pdf %استدام %20املؤسساق% 20الاغ رة%20 املتوس ة%20يج% 20الجزائر/املدا  ق/

.92/201pdf 

 

https://www.univeloued.dz/images/pdf/استدامت%20المؤسسات%20الصغيرة%20والمتوسطة%20في%20الجزائر/المداخلات%201/92.pdf
https://www.univeloued.dz/images/pdf/استدامت%20المؤسسات%20الصغيرة%20والمتوسطة%20في%20الجزائر/المداخلات%201/92.pdf
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 : تهدف إ ى التر قس استق ا   أس مال أج بي   ل ق    توط ب التك ولوجعا.حاضنات دوليدددددددددة -2

: تقاااااا   ا ااااا  م  قاااااة  ااااا اععة ععاااااد تحدياااااد احتعاجااااااق هاااااده امل  قاااااة مااااان الاااااا اعاق املغ ياااااة   حاضددددددنات  ددددددناعية -3

 ال دماق املسا دة.

: تهدف إ ى  دمة ت ام أ  :شاإ محد  مما  املوهاوا ب   اال تارع ب أ  الإرمظعااق أ  الاا اعاق حاضنات قطاع محدد -4

 اله دسعة. 

 ي   ت وقر تامعماق الد  س   االستفا ة من   داق األعمال.: تهدف إ ى ترتعة الصحث العلمحاضنات بحثيددددددددة -5

 : تهدف إ ى توف ر عقا  يحت ن املكات      ا  األعمال ثد ب أم أجهزة أ  معداق.حاضنات مكتبيددددددددةى -6

 : تهدف إ ى  عم التر قس   الثسوقس امل توا الرقفإ   إثرا  االثتكا   اشثدام.  حاضنات األعمال الريفية -7

 : تهدف إ ى  عم ال دماق االفتراضعة عإر الف ا  األ  ق.ت افتراضيةحاضنا -8

تهدف حاض اق األعمال إ ى مساعدة املؤسساق املصدعة ال ادااة   مشاا ي  االثتكاا  إ اى تاوف ر الوساائ    الادعم ال  ما ب مان        

ي تااد تااد   ساا ة أ  أيثاار د يمااا تقااو  ععملعاااق ال إااراق   األماااين   الاادعم املااا ج لتف ااإ أعصااا    مراحاا  اال  اا ق  التظساامس التاا

لتحقعااس  الثسااوقس   :شاار امل تظاااق لهااده املؤسسااة ماا  تظ اا  األ  ااا    تقلعاا  ا   اجعااة الجهااو  ممااا يااؤ م إ ااى تقلااعص التكااالعا

املشااا   أهااداف الحاضاا ةد يظاا  أب يتحلااى ماادير الحاضاا ة ثااصعض املهااا اق يااج مظااال التف ااعل  اش ا ةد   يااتمكن ماان ايثشاااف 

قوجاد ياج الجزائار العدياد مان الحاضا اق    دتص  أب تثصلو د يما يظ  أب يتمت  ثدعم االجتم  من   لة أ  جامعاة أ  دار اق يإار  

 من أهمها:

 هاج ح اا ة أعماال   مسارعة مشاا ي  مقرهاا الجزائار العا امة تعما  علاى تقرقا     2015تظسس  يج سا ة  التي sylabsح ا ة   -

 اة يج ال  ا  الصعوي الرقا م   توسع  دصكاق ع تاتهم. مس الشر اق ال اد

ه الشاارية املشااا ي    الشاار اق ال اداااة املصتكاارة  هااج ح ااا ة أعمااال مقرهااا الجزائاار العا اامة   تساااعد هاا INCUBEMEح ااا ة  -

 من   ل تقديم الدعم   املشو ة   متاععة س ر املشا ي  ف عا   ما يا   لوجمسثعا   إ ا قا. 

الو الة الوط عة لتر قس  ترتعة الح ائر التك ولوجعة   ت وقرها     CYBERPARC DE SIDI ABDALLAHسعدم عصد هللا ح  رة    -

د تهااادف إ اااى إ:شاااا    اااا  ثمااااة  قاااا م   طناااي مااان  ااا ل تشاااجع  الشااار اق  2004هاااج مؤسساااة تاععاااة للق اااام العاااا  تظسسااا  عاااا  

 لة يج االتتاا  الوطني . ال اداة   املشا ي  املصتكرة ل ماب املشا ية الفعا

: تعرف ثمريز ت معة التك ولوجعا املت و ة التي يق  مقرها ياج ثاثاا أحسان ثالعا امة   تعاد مؤسساة تاععاة   FIKRA TECHح ا ة    -

 للق ام العا  متفااة يج العلو    التك ولوجعا   تتمم   دماتها يج  عم املشا ي  املصتكرة يج مظاالق العلو    التك ولوجعاا  

 يج مظال الصحث العلمي   االثتكا  التك ولواج   املساعدة يج  قا ة القعمة   ي لك من   ل التد قصاق .

  ر أب املؤسسة ال اداة   املشا ي  املصتكرة تحتاا إ ى طرق حديمة للتموق  تفتلا عن الص و د فماهج ماا   تموق  املؤسسة  

 ال اداة   املشا ي  املصتكرة ؟

 : مصادر تمويل املؤسسة الناشئةاملبحث الثاني

إب تموق  املؤسسة ال اداة   مشا ي  االثتكا  د تكوب على أساس  أس مال اال اطر   هو  وم من الشار اق املعا ارة التاي تقاد    

م علااى الاادعم املااا ج   التقنااي   لقااد ا اا لح علااى تساامعته  أس املااال الجرياائ أ  املغااامر أ  االجااا ف يقااو  ثتموقاا  إسااثمما اق تحتااو 
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ص اااار :سااااصة مفاااااطرة اعلااااى ماااان املتوساااال مقاثاااا  ماااار    يااااة عالعااااة يااااج حااااال  ظااااا  املشاااار م تظيعاااادا ملصاااادأ : الراحعااااة مرتص ااااة إ ااااى حااااد ي

 .  ثمستو  اال اطرة يج االسثمما 

إب تموق  عملعاق  عم   مسااعدة املؤسسااق الااغ رة   املتوسا ة يفتلاا عان  عام   تموقا  املؤسسااق ال ادااة د فاملؤسساة  

ع وا ااااه الااااا د ق الااااوطني لتظهعاااا   302/ 124الاااااغ رة   املتوساااا ة  اااااص لهااااا املشاااارم حسااااا  تفاااااعص  اااااا يحماااا   تاااام 

 .1املؤسساق الاغ رة   املتوس ة    عم اشسثمما   ترتعة الت افسعة الا اععة

 املطلب األول: آليات تمويل املؤسسات الناشئة

 املؤسساق ال اداة فعمايلج:  تتعد  آلعاق  تموق ق

إب االعتماااا  علاااى املاااال ال ااااا لاااااح  النشااااإ عاااا ة ماااا يكاااوب ع اااد ثدايتاااهد فالتكاااالعا تكاااوب محاااد  ة  :التمويدددل الدددذاتي /أوال

أب تغ ااااإ املاااد راق الش اااااعة البساااع ة   ماااااا قا الثشاااغع  األ  ااااىد   مااان أهاااام م ااازاق هااااده ال رققاااة هااااو أب  :سااابعاد   يمكااان

 اح  املشر م يحتفق ثكام  ملكعة الشرية   ب الحاجة إ ى الت ا ل عن جز  منها للغ رد   يج املقاث  يتحما  املساؤ لعة الكاملاة 

زايد األعصا  املا ية   ال فسعة م  ا تفاام   جاة ال  ار     او  املؤسساة ياج عن ما ر الفكرة   يعفعة استقصالها يج السوق  سل ت

 ثداية :شاطها. 

توفاااااااااار الكم اااار ماااان الص ااااو  ثاااارامس لتموقاااا  املشاااار عاق الاااااغ رة    ماااان مزايااااا هااااده الوسااااعلة  :قددددروض املشددددروعات الصددددغيرة /ثانيددددا

هاا أم طارف آ ار د لكان  ياج املقاثا  فاالص و  تشاترإ ضاما اق للوفاا  يساثقفها أنها تصقإ على ملكعة الشرية لااحوها ف  ي ا عاه في

ثالقرضد األمر الدم يعد مستحع  التحقس  ثالنسصة للشصا  الحاملج ملشاا م مصتكارة د  حادي ي التفارا مان الجامعاة د مماا يظعا  

 .أفكا هم يج الكم ر من الحاالق حصمسة أ  اا املؤسسة التعلعمعة

ا االجااال أ:شااظ املشاارم الجزائاارم    ياج هاا دحديمااة للقاارض املااغر الاا م يواياا  مفهااو  املؤسسااة ال اداااة مماا تعاا ب إ:شااا   ااعك     

  وق تموق  املؤسساق ال اداة ال م يعتمد على  أس مال اال اطر  قمتا  ثاملر  ة   تحم  اال اطر د   يمكن الشصا  أصاحا  

اطاإ مان  ا ل هاده الوساعلة التاي تتمتا  ثاملر  اة التاي تت لوهاا املؤسسااق املشا ي  من تفا م الص و    ما ي ظر عنها من اقا  ث ر تر 

 ال اداةد  قتم تموق  هدا الا د ق من طرف الد لة على أب يصقى  أس ماله مفتو  للق ام ال اا. 

ب لفكااارة تعاااد فكااارة التموقااا  الجماااا ج حديماااةد   تعتماااد علاااى جمااا  التموقااا  مااان املساااثممرقن املتحمسااا  :التمويددددل الجمدددداعي  /ثالثددددا

املشار م أ  اشثتكاا د عان طرقاس عارض يقدماه  ااح  اشثتكاا  عان مشار عه أ   دمتاه علاى امل اااق اشلكتر  عاة اال اااة لهادا 

الغرضد   يقو  املمول ثالتإرم ثمصالك ملعة مقاث  مزايا مفتلفة من ثعنها الحاول على :س  محا عاة مان امل تاوا أ  علاى :ساصة مان 

 األسهم أ  األ اا . 

 
عدد    ،جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ، 2020جوان    4الصادر بتاريخ    ،قانون المالية التكميلي  1

 و مايليها.  4ص  2020سنة   33
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إب تموق  الحاض اق لر ا  األعمال ال ادا ب ال يقتار علاى الادعم الفناي  التقناي ثا  تاد يمتاد للادعم  :حاضنات األعمال  /بعارا

 املا ج.

يسمى أي ا  اس مال الجريئد املمول هو در اق يإر     جال أعمال يكوب لهم االستعدا  السثمما    :رأس مال املخاطر  /خامسا

 .1الد ال اق ملساعدة در اق  اداة  اق فكرة  اعدة على ال مو   ال ظا  مصالك طائلة تقد  ثم ي ب

هااو مساثممر ااارم يساااهم ياج تموقاا  الشاار اق ال ادااة مقاثاا  حاااة مان الشاارية   التااي تاا  يااج ععااض  :املسددتثمر املددالك /سادسددا

 ثاملائة. 49األحعاب إ ى 

  ندوق دعم املؤسسة الناشئة في الجزائر  :املطلب الثاني

لقاااد عكفااا  الد لاااة الجزائرقاااة ضااامن مشااار عها االتتااااا م الجدياااد علاااى املراه اااة علاااى ت اااوقر االتتااااا  الاااوطني عإااار املؤسساااة    

 ال اداااااة   املشااااا ي  املصتكاااارة قهاااادف إع ااااا   فاااا     ي امعكعااااة جدياااادة لل مااااو االتتاااااا م عإاااار مشااااا ية الشااااصا  حاااااملج املشااااا ي 

املصتكااااارة   املؤسساااااة ال ادااااااة علاااااى ت اااااوقر مفهاااااو  املقا التعاااااة    قلهاااااا إ اااااى العاملعاااااة مل افساااااة الشااااار اق الكإااااار   ا اااااة ياااااج مظاااااال 

ا الاااااد  تاااام إ:شااااا   اااا د ق  عاااام املؤسسااااة ال اداااااة التااااي أعلاااان ع ااااه السااااعد  ئاااامس  تك ولوجعاااااق اشعاااا     االتاااااالد   يااااج هاااا

 ر من س ة ألف ب   عشرقن. الجمهو قة يج تا قخ المالث من دهر أيتوا

د يعااد  اا د ق  عاام املؤسساااق ال اداااة   املشااا ي  املصتكاارةد  ااعغة حديمااة لتموقاا  املشااا ي  يقااو  علااى أساااس  أس مااال اال اااطر

  ع وا ااااه:  ااا د ق  عاااام   ت اااوقر امل  ومااااة االتتااااا ية للمؤسساااااق  302/ 150شاااا  حسااااا  تفااااعص  اااااا  تااام تاااد تاااام إ:  

م ااه يقعااد يااج ثااا  اشياارا اق للااا د ق : إعا ااة الد لااة د  68ثاملااا ة  2020ا وب املالعااة التكمعلااج لساا ة ضاامن تاا  START UPال اداااة 

 ال اتس من الرسو  الجصائعة د الهصاق   الو ايا د جمع  املوا     املساهماق األ ر  

التق عااااة د تموقاااا  التكااااالعا  يقعااااد يااااج ثااااا  ال فقاااااق: تموقاااا    اساااااق الجااااد   د تموقاااا  ت ااااوقر   ااااة العماااا  د تموقاااا  املساااااعداق

د التااااار قس للم  وماااااة اشتتااااااا ية   START UPاملتعلقاااااة ثإ:شاااااا   ماااااو ا أ  اااااج د تموقااااا  التكاااااوقن د إحت ااااااب املؤسسااااااق ال ادااااااة 

 .للمؤسساق ال اداة

 قفتلا الا د ق يج مظال  عمه للمؤسساق ال اداة عن الص و  يج مايلج:   

اال اطر عصا ة عن مساهمة يج  اس مال املنشظة لفتاااااااااااااارة ال تقا  عان اا ا سا واق   تاد  إب تموق  در اق  أس مال  :التمويل  /أوال

 .2تا  إ ى عشر س واق يج ح ب أب تموق  الص و  للمشا ي    املؤسساق يكوب ثواس ة ترض

 
 11ص ، المرجع السابق،  سفيان قعلول 1
 ،المنشأة اإلقتصادية، مصادر التمويل، تكلفة التمويل، التمويالت المتخصصة  ،تمويل المنشآت اإلقتصادية  ،احمد بوراس  2

 , 127ص  2008 ،دار العلوم للنشر و التوزيع 
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يماااااا أب مععاااااا  التموقااااا  ثالنساااااصة لشااااار اق  اس ماااااال اال ااااااطر يكاااااوب علاااااى ماااااد   فاااااام  ااااااح  املشااااار م عااااان فكرتاااااهد   تد اتاااااه     

املساااتقصلعة ياااج تحقعاااس ال ماااود   تاااظا ره ياااج الساااوق مااا  تقااادير القعماااة امل اااافة االحتملاااة علاااى عكاااس الص اااو  التاااي تسااااهم ياااج تموقااا  

 يد م  توافر ضما اق حقعقعة   ععنعة للوفا . املشر م على أساس القد ة املالعة للثسد

إب هااادف داار اق  أس ماااال اال ااااطر هاااو الحااااول علاااى فاااائض تعمااة متوتااا  علاااى املاااد  املتوسااال أ  ال وقااا  حاااال  :الهدددد  /ثانيدددا

  ر جه من املشر م يج ح ب يتمم  هدف الص ك على العوائد ال اتظة على  ف  القرض.

علاااى أسااااس القااارض يتحاااد  ياااج العقاااد ثم ماااا مااادة تموقااا  دااار اق  أس ماااال اال ااااطر ال تكاااوب إب مااادة تموقااا   :مددددة التمويدددل ثالثدددا/

 محد ة مسصقاد ث  ثحس  تقد  املشر م   تحقعقه  اتعا   ما يحتاا إلعه يج سبع  ال مو   تحقعس القعمة امل افة. 

الد  قة الواج   فعه من تص  املنشظة أما  إب عائد القرض محد  ثدتة   هو ااث د   هو عصا ة عن معدل الفائدة:  العائد  رابعا/

عائد در اق  أس مال اال اطر فعتمم  يج األ اا  الس وقة إ ا تقر  تو يعها إضافة إ ى القعمة امل افة التي يمكن تحقعقها يج حالة 

 عائد م عد .  ظاحها أما يج حالة ال سا ة فتمتد ال سا ة إ ى املمول ألنها درقكه يج  اس املال   يج هده الحالة ال

تعفااااى املؤسسااااة املنشااااظة ماااان تقااااديم أم ضااااماب   ال ااااماب الوحعااااد هااااو اسااااتعدا  املشاااار م لل مااااو  تحقعااااس  :: الضدددددماناتخامسدددددا

املر   يةد فاال اطرة ثرأس املال تقو  على أساس املغامرة يج ح ب أب الص ك يعم  على طلا  أداعا  ملموساة   اق تعماة ي اماب 

 تص  م د القرض. 

 

 الخاتمة: 

تعتإار املؤسساة ال اداااة تااطرة االتتااا  الااوطني  ا ل املرحلاة القا مااةد   لقاد  ااص لهااا املشارم الجزائارم مظااال يص ار ضاامن   

قهاادف تففعااا األعصااا  عنهاااد فهااي معفاااة ماان الرساام  2021  ياادا مشاار م تااا وب املالعااة لساا ة  2020تااا وب املالعااة التكمعلااج لساا ة 

  موا  التظه ز   ال دماق التي تد   مصادارة ياج االساثمما    اشعفاا  الكلاج مان ال ارقصة علاى  على القعمة امل افة على املقتنعاق

 س واق.  3أ اا  الشر اق  ال رقصة على الد   اشجما ج   اشعفا  من الرسم على النشاإ املنهي ملدة تد تا  إ ى 

تعم  على تغع ر املفاهعم القديمةد  ةع ا  تعمة أيإر للعلم إب ال مو ا االتتاا م للعشرقة القا مة يحتاا إ ى إ ا ة دصا  عة    

  العمااا  للنهاااوض ثاالتتااااا  الاااوطني الااا م يعتماااد أساساااا علاااى املهاااا اق البشااارقة  ت وقرهاااا ثااادل االعتماااا  علاااى  أس املاااال  ظسااااس 

  حعد للت معة. 

إب املرحلة الساثقة التي مرق قها الجزائر أهمل  الرأس املال البشرمد   القد اق العلمعة   لم تعل تعمة للعم    العلمد األمار   

الاا م أ   إ ااى توتااا العديااد ماان املؤسساااق الاااغ رة   املتوساا ة عاان الاادف .   اام اشمكا عاااق املا يااة الكص اارة التااي  ضااعفها الد لااة 

 غ رة   املتوس ة.لفائدة املؤسساق الا 

يظاا  أب تعمااا  املؤسساااة ال اداااة  فقاااة املؤسساااة الاااغ رة   املتوسااا ة لت معاااة االتتاااا  الاااوطني ضااامن إسااتراتعظعة تعتماااد علاااى 

 االثتكا    املعرفةد   تقوقة القد اق البشرقة قهدف تحقعس أهداف الت معة املستدامة. 
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املت من القا وب التوجعهي لت وقر املؤسساق الااغ رة   املتوسا ةد  17/02يق  على املشرم الجزائرم إعا ة ال  ر يج القا وب    

علااااى أب يفاااااص تساااام  اااااا للمؤسساااااق ال اداااااة   طاااارق تموقلهااااا د أ  يعماااا  علااااى إعاااادا  تااااا وب  اااااا ثاملؤسساااااق ال اداااااة 
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  :ملخص

ُ هُ الساااوق ال عاااا  األ ظااا  ملوايصاااة الت  اااو  الااا م يشاااهده العاااالم ياااج ساااوق املاااال  األعماااالد  يعتإااار التوجاااه  حاااو إتتااااا  ِّ
َد  
ُ
  الااا م تااا

ة ة  العجلاااة اشساااثمما ق  فافعةد اشساااتقرا   اشساااتمرا . فتعتماااد ياااج  لاااك علاااى الهعا ااا  القا و عااا 
 
ة داااديدة الشااا ة ت افساااع  لت ااامن عمايااا 

ة  املتم ة  ا ااا  ة للمشااار م  تف اااعه ل ااااوا تا و عااا  ملاااة ياااج القاااا وب التظاااا م  تاااا وب اشساااثمما . ل  ااار  إداااكالعة الو تاااة الصحمعااا 

  : ا تإ

  يج تعصاة اشسثمما  الوطني؟ -درية املساهمة -ماهج ا لعاق التي تعتمدها الهعا   القا و عة للمشر م اشتتاا م

قاااا و:إ للمشااار م اشتتااااا م املوجاااه لت معاااة ت اااام ثاشحاطاااة ثمفااار اق الهعكااا  ال ف ظعااا  عليهاااا ياااج اااا ا محاااا    فتزلهاااا ياااج: أ الع

اشسثمما د اا عا ت ا ل مصا م حويمة در اق املساهمة     ها يج تحقعس اشستقرا   اشسثمما  الوطنيد  االما تحديد ا لعاق التي 

  .تعتمدها درية املساهمة لتعصاة إسثمما  ت موم يج ظ  اشتتاا  الرأس ما ج

ة:    .درية املساهمةد حويمة الشر اقد اشسثمما  يج سوق  أس املالالكلماق املفتاحع 

summary: 

Orientation towards a market economy is the most effective option to keep pace with the 

development witnessed by the world in the financial and business market, which the investment 

wheel revolves to ensure highly transparent competitive protection, stability and continuity.  In this, 

it depends on the legal structures of the project and subject it to special legal texts represented in the 

commercial law and the investment law.  Let us pose the problem of the research paper as follows: 

What are the mechanisms adopted by the legal structures of the economic project - the joint stock 

company - in mobilizing national investment? 

We answer them in three axes, which we summarize in: First, by taking note of the vocabulary of 

the legal structure of the economic project directed to the development of the investment sector, 

secondly addressing the principles of corporate governance and their role in achieving stability and 

national investment, and thirdly defining the mechanisms adopted by the joint stock company to 

mobilize development investment in the light of the capitalist economy.  

Keywords: joint stock company, corporate governance, investment in the capital market. 
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 مقّدمة:

هااا اشتتاااا م ثمااا فيهااا الجزائاار عااان ضاار  ة إعتمااا         ة ملشاار م موجاااه  أ  ياا  الااد  ل ال امعااة التااي تصحااث عااان  مو  هعا اا  تا و عاا 

ل   ال دماقد  حرية تصا لها  ط عا     لعا وععاة  حاو اشتتااا  الحار  إ اى 1ملما سة أ:ش ة ش تاا الس  قلاة ال   . أيَن  تهادف ها ه ال  

 تم
وقلهاا    عام  ف  اشسثمما    تحسا ب م ااخ األعماال   تبساعل اشجرا آتاملساَتوجصة لصعاث  تلاك الهعا ا    تساع ر   تساهع  طارق 

ر اق  دااافافعفها ش ظاااا  :شااااإ إساااثمما م م اااتس يحقاااس ت معاااة مساااتدامة ياااج الجزائااار.  أيااان إعتمااادق ياااج  لاااك علاااى سااان  
 
حويماااة الشااا

شاااإ اشسااثمما م لتعتمااد أحكااا  القااا وب 
 
ة  ا اا  ت ااام الن ة  توجيههااا ثمااا يتوافااس  أهاادافها اشسااتراتعدج  الت موقاا   اااوا تا و عاا 

س ثترتعااة اشسااثمما  السااعما مااا     يااج الفااا  األ ل م ااه تحاا  ع ااواب مظااال الت  صعااسد    2016أ ق  03يااج املااؤ  خ   09-16 تاام 
 
يتعلاا

ل   املتممفاااااإ  1975سااااابتمإر  26املاااااؤ  خ ياااااج  58-75يااااا ا أحكاااااا  األمااااار  تااااام  ظاااااا م املعاااااد  إ فااااار ق 2م اااااه 254املت ااااامن القاااااا وب الت 

ف  ال-عشر اق األموال  .-تي تتعام  قهادرية املساهمة   سائ  الد 

ة التالعااة: يااج تعصاااة   -داارية املساااهمة–ماااهج ا لعاااق التااي تعتماادها الهعا اا  القا و عااة للمشاار م اشتتاااا م  ف  اار  قهاا ا اشدااكالع 

 اشسثمما  الوطني ؟

ة للمشاار م اشتتااا ة تريااز عليهااا "الهعا اا  القا و عاا  ة محو قاا  ا م    ال اااع  ل ظعاا  علااى هاا ه اشدااكالعة ثث ااا ل ااا ا ضااواثل حلقعاا 

سااس املفااااهعمي د  ت اااام اشسااثمما  دداارية املساااهمة دااااا م ال اادماتإ اش تاجاااااااإلتظاااااااااا
 
لاااة يااج: الن

 
سااع ر ثالحكاماااةد   املتمم

 
أ  اق د الث

 تعصاة اشسثمما .

:
ً
 اإلحاطة املفاهيمية للهيكل القانونّي للمشروع اإلقتصادي املوّجه للتنمية قطاع اإلستثمار أوال

العاة: هداق "د ساوق األ  اق املالعاةد دارية املسااهمة  ث اا ل ياج ها ا الجاز  الع ا ار الت 
 
د القاعم امل قولاة "السا داق   األساهم  الشاا

 الت  معة املستدامة.د اشسثمما د الحويمة

أسااما ج  أ اة الت  ااو  اشتتاااا م يااج العااار الحااديثد  املساااهمة داار اق " تعااد   سدداهمة:شددركة امل -/1 ئمساا ي لل  ااا  الر  العمااا  الر 

ة   تسااااتظار  حاااادها القعااااا  ثاملشاااار عاق الكإاااار  التااااي  ة  الااااا اعع  ظا قاااا 
ؤ ب الت 

 
 تااااد  ماااا    اتساااا    اتهااااا حتااااى  ااااا ق تحتكاااار الشاااا

   ؤ س أماااوال ضاا مة  ققتضااا ي ت فعاا ها   
 
د   لاااك ألنهاااا أتااد  مااان   رهااا علاااى تظمعاا   ؤ س األماااوال   ألب حعاتهاااا تت لاا

 
ا طااوق  تتااا 

 
1-Ahmed bouyacoub , « Les investissements étrangers en Algérie 1990-1996,Quelles 

perspectives ? »,RevueAlgerienne D’ économie & Gestion ,Université d’ ORAN,es-senia,N°2, Mais1998,p37. 
ة  -2 س ثتظسمس درية املساهمة    594إ ى  ص املا ة:  592من  ص املا ة :  -ت م    أحكاما عام 

 
إ ى  595من  ص املا ة :– م ه دأحكام تتعل

س ثإ ا ة درية املسا-م ه 609 ص املا ة:
 
وا ج دأحكام تتعل همة يج تكوقنها املز  ا مظلس اش ا ة  مظلس املديرقن   مظلس املراتص ب على الت 

ة    685 ص املا ة:    –  674م ه. جمععاق املساهم ب من  ص املا ة:    673- 642  ص املا ة    641-610من  ص املا ة : م ه.األدكال ال ا  

م هد مراتصة در اق املساهمة من  ص املا ة:   3مكر     715إ ى  ص املا ة:  687م هد تعدي   أس املال من  ص املا ة:    686للت   عم املا ة:  

م هدح  17مكر     715إ ى  ص املا ة    15مكر      715م هدتحوق  درية املساهمة من  ص املا ة:  14مكر     715إ ى  ص املا ة    4مكر      715

ة يج درية املساهمة من  ص املا ة:  م20مكر     715إ ى  ص املا ة    18مكر      715درية املساهمة من  ص املا ة:     715 هداملسؤ لعة املد ع 

م هدت م  ة الع ا ر  132مكر     715إ ى  ص املا ة    30مكر      715م هدالقعم امل قولة من  ص املا ة:  29مكر     715إ ى  ص املا ة    21مكر    

اوق د س داق ا العة: أحكام مشتريةد األسهمد دها اق اشسثمما   دها اق الت   ملساهمةد س داق اشستحقاقد تعم م قولة أ ر . الت 
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ة عن حعاة املساهم ب فيها
 
هاا تهام الجمهاو  د مستقل االوب ثالحعااة التظا قاةد ثا  إن 

  ال تقتار أهمعة در اق املسااهمة علاى مان يت 

 ال م يسثممر مد راته فيها ثما تاد ه من أ  اق مالعة.

ة  :تعريفهددا -/1.1 داارية ي قساام  أساامالها إ ااى أسااهم مثسااا قة القعمااة يااتم  تاادا لها علااى الوجااه املصاا ب يااج القااا وب   تقتااار مسااؤ لع 

رية إسٌم تظا م مشتس من الغرض من إ:شادها"
 
 .1املساهم على أ ا  تعمة األسهم التي إيتتب  فيهاد   يكوب للش

2.1/- 
 
ز درية املساهمة ثمظموعة من ال اائص  تتعل  س ثااااااا:تتم  

ظسمس: ظا قة.   ظد ه ا  ا ا حاالق للت 
رق الت 

 
دا ل ثال   * أسمال درية املساهمة ي قسم إ ى أسهم مثسا قة تاثلة للت 

س ب فحس د :الة األ  ىحال ظسمس املغلس: يقتار تكوقن  أس املال على املؤس 
 ال يق   عن  يج الت 

 
 ملعوب  ي ا .1إ 

رية يكوب مقدا ه  :الحالة الما عة
 
ظسمس عن طرقس اشيتتا  العا  على األت   أس املال الش

 م ي ب  ي ا  جزائرم. 5يج حال الت 

دا ل  رقك تاثلااااة للتاااا 
 
ة الشاااا موه ماااان حاااااص.   ظااااد أب  حااااا  م تااااد 

 
 ثالقااااد  الاااا 

 
رية إال

 
ر ا  مسااااؤ لوب عاااان  يااااوب الشاااا

 
*ال يكااااوب الشاااا

ته املا ة  ة.  40مكر   715عسهولة  ه ا ما أتر  ة أ   قدي  ة إما ععنع  ر ا   تكوب الحا 
 
ة الش جو  إ ى موافقة ثقع 

 
 يج أم  ت     ب الل

رية.
 
ئمس ي للش رية لاع    اشع ب للغ ر يستمد من :شاطها  قمكن إضافة إسم درقك أ  أيثر )+( االح  الر 

 
 *إسم  ع واب الش

 تدا  الشرية  ترات  ثمظا
 
ة  اش ا ة إ   لس. حس      وم  عغة يج اشيتتا .*الفا  ث ب امللكع 

رية.
 
ة ثمظر     وله يمساهم يج الش ظا ق 

فة الت  رقك الا 
 
 *ال يكثس  الش

ك  القا و:إ لش اعفها املع وقة من حعث املريز  :الحالة المالمة 
 
رية هو عصا ة عن تغع ر الش

 
ل الش ل درية املساهمة: إب  تحو  تحو 

ة العم  قها  .2املا ج   املريز القا و:إ أا ا  مد 

رية  ظد ما أ   ته املا ة: -
 
حوق  الش ر إ الواجصة للت 

 
  ب هما:م ه  تعرض درط ب أساسع15مكر   517ع د ال   ر يج الش

ظيعد على  ضععفها املالعة.   *مر   سنت ب على تظسمس درية املساهمة  ه ا للت 

 *أب تمب  إعدا  م زا مت ب مالعت ب  تمب  موافقة املساهم ب عليها.

رية  يعااارض القااارا  إ ا  -
 
  ؤ س األماااوال تساااا م علاااى األتااا   أس ماااال الشااا

 قتعهاااد مااان أجااا  إتااارا  التحوقااا  م اااد  إ الحسااااثاق أب 

  قف   ععدها التحوق  إ ى در إ اشدها  امل اوا عليها يج القا وب. تتض ى األمر على موافقة جمع  أصحا  الس  داقدا

ة  سددوق األوراق املاليددة:-/2 ة  توجيههااا إ ااى ت ااواق إسااثمما ق  هااج املكاااب الاا م يااتم فعااه  قاا  أمااوال  حشااد   تعصاااة املااد راق القومعاا 

قااا م ياج تعصاااة املااوا   تعما  علااى  عام اشتتاااا  القاومإ     ة الر   يرتكااز     األسااواق املالعا 
 
مااو اشتتااا م د إ  الق ال   تزقااد ماان معاد 

ة   املااادا راق مااان الوحاااداق  اق الفاااائض   توجيههاااا  حاااو الوحاااداق  اق العجااازد حعاااث اشساااثمما اق امل تظاااة ثاشضاااافة إ اااى  املالعااا 

 
ةد س ة  -1 ةد ال صعة األ  ىد اشسك د ق  ةد مكتصة الوفا  القا و ع  ظا ق 

ر اق الت 
 
 .161- 159د ا 2009ما فى يمال طهد الش

ة-2 ه ة العراع  ر اقد  ا  الن 
 
ة عن مظموم الش  .1720س ة د القاهرةد أ  ر يج  لك طه دوإج مؤمند   اسة تا و ع 
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نها   تديرها ثف عة التي تت م  هعافها للوحداق الصاحمة عن  ؤ س األموال. يما تعم  علاى تاوف ر   جاة عالعاة ال دماق الواسعة املت و 

ة  ظا ق 
عولة للمسثممرقن من   ل حرية القعم امل قولة تاثلعفها للتدا ل ثال رق الت  ة -من الس   .-األ  اق املالع 

ة تساااامى  "الساااا داق   األسااااهم": هااااج عصااااا ة عاااان أ  اتااااا أ   ااااكو ا تاااااد ها دااااريةالقدددديم املنقولددددة:  -/3 املساااااهمة  اق تعمااااة مالعاااا 

 ثاأل  اق املالعة  هج ا ا أ وام:

رية. -
 
ر ا  يج  أسمال الش

 
مها الش ة التي يقد    الحا 

 
 األسهم:  تمم

رية. الس  داق: -
 
  القر ض التي تعقدها الش

 
 تمم

ة  - رية   ب يقاثلها تقديم حا 
 
  حقا يج أ اا  الش

 
سمس أ  حاص األ اا :  تمم

 
 يج  أس املال.حاص الث

وجعه على املستو  املؤسسااتإ  الحوكمة:-/4  تاثة   الت  يحاد  املساؤ لعاق   الحقاوق   الع تااق ما  جمعا  الفاااق د "هج   ا  للر 

ماااااة
 
س ثالعمااااا  ياااااج امل  

 
داااااعدة املتعلااااا ح القواعاااااد  اشجااااارا اق اال ماااااة لاااااا   الااااارا  الر  ة   يوضااااا   هاااااو   اااااا  يااااادعم العدالاااااة   د املع عااااا 

قة   املاداتعة يج ثماة العم . 
 
ة  يعز   الم فافع 

 
 الش

ر اق: هو  لك ال  ا  ال م -
 
 .1يدير يعا اق املؤسساق  يعفعة السع رة عليها"حويمة الش

ا  األساااهم  اإلسدددتثمار: -/5 ل  د  تاااد يكاااوب إساااثمما  ااثتااا  "هاااو عصاااا ة عااان  أس املاااال املساااتفد  ياااج أ تااااا أ  تاااوف ر ال ااادماق أ  السااا 

ة املمتلكاق . ا مم  ملكع  ر  ا متغ    املمتا ة   الس  داق أ  إسثمما  

ه األ 
 
د  يسعى  ول التي يشتر ها األفرا    املنشآق من أج  لحاول على     يج الوت  الحا ج  املستقصلجيما يعر ف اشسثمما  ثظ 

 ملا يلج:

ض م. - اتظة عن الت  ة ال   رائع 
 
ته الش  توف ر الحماية للمال من إ ففاض تو 

ة. -   االحاف ة على إستمرا  الت  معة يج المو ة املالع 

   الجا م.لو ول إ ى أيإر تعمة من الد  ا -  

رائ . -     توف ر الحماية الد    من ال  

 
 
ة ثهد   تشك ة املساثممرقند  تعاد   * أ  اته: يعتمد اشسثمما  على مظموعة من األ  اق ال ا   ة تثصا  مللكعا  ة أ  حقعقعا   مالعا 

 
أ وال

ا إ ى تسم ب هما: ة تا    ه ه األ  اق  سائل إسثمما ق 

ة  املشر عاق اشتتاا ي   -  العقا اقد السل .ةد أ  اق اشسثمما  املا ي 

هم   الس  داق لمشم  ث وع ب أساسع ب: - ة  الس   أ  اق إسثمما  مالع 

 اشسثمما  املا ج. أ  اشسثمما الحقعقإ •

 "2اشسثمما  املع وم. •

نميدددددة املسدددددتدامة: -/6
ّ
ي إحتعاجاااااق  الت ة عشاااارإ أب تلباااا  ظا قاااا 

ة ت ااااوقر األ ض   املاااادب   االجتمعاااااق  ياااا لك األعمااااال الت  "هااااج عملعاااا 

 .3الحاضر ثد ب املساس ثقد ة األجعال القا مة على تلصعة حاجعاتها "

 
دتم تافد املوت    saqrcenter.netد2017مام    03مظلة  قر للد  اساق د  ا   ثتا قخ  د  مه د العزا مد "الحويمة م هج تعا ة مت و  "  -1

اعة 2020سبتمإر 30ثتا قخ    .15:16د على الس 
ثتا قخ    -2 موضومد  ا    مظلة  "د  اشسثمما   "تعرقا  تافmawdoo3.comد2017يولعو    22مظد   رد  ثتا قخ  دتم  املوت    04د 

اعة 2020سبتمإر   .18:26د على الس 
اعة 2020سبتمإر 07تم تافد املوت  ثتا قخ  د ar.m.wikipediaد  -ت معة مستدامة  -موت   قكعصبعديا-3   .22:46د على الس 
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 اإلستثماري الوطني.االستقرار مة و دورها في تحقيق ثانًيا: مبادئ حوكمة شركات املساه -

ا حويماااة دااار اق املسااااهمة  اق اشيتتاااا  املفتاااو  التاااي تلجاااظ إ اااى ساااوق  أس املاااال  ثو  اااة القاااعم امل قولاااة لتااادا ل  –تقاااو  أساسااا 

و  ا الت  د  اا عاااا 
 
رية أ ال

 
ة ثاااا ب املسااااثممرقن   مظلااااس إ ا ة الشاااا  ائعاااا 

 
ة التااااي أسااااهمها "د علااااى تحديااااد الع تااااة الم فافع 

 
سااااع  ماااان حالااااة الشاااا

ة ل اااماب عاااادالفها   ثالتااااا ج التوساااع  ماااان إثاااارا  الاااافقاق    ااااول هااااا ا السااااوق  يرافقهاااا اشفاااااا  الكاماااا  ياااج سااااوق األ  اق املالعاااا 

ماو امل ار  ياج تعماة إساثمما  
اق ثإ تعاحعة ما ينل ق تدفس جديد يج حجام املعاام ق . يماا تهادف الحكاماة ياج مفهومهاا الواسا  إ اى ال  

فااااا  القاااارا اق فعمااااا 
 
رية   تردااااعد إت

 
 ماااان  اااا ل تحساااا ب أ ا  الشاااا

 
 لاااان يحاااادا  لااااك إال

 
حملااااة األسااااهم إ ااااى أتصاااا ى   جااااة ممك ااااةد إ 

يت اااام  ه  لااااك ماااان إعاااادا  حااااوافز   مزايااااا  فااااس إجاااارا اق تفااااد  ماااااالح حملااااة األسااااهم  تحتاااار  يااااج  اق الوتاااا  ماااااالح   اااارهم 

 .1ثالشرية 

ة سوا   ا   االتا ج فإب  إعتما حويمة الش ة  ظسلو  ي ر اق اشسثمما ق  ة أ    لع  ة محلعة  ط ع  ج عقل اة إ ا ة املشاا ي  اشساثمما ق 

ة "  فافع 
 
 : 2 ة ظاحها يكوب ثإعتما  مصدأين أساسع ب هما " اشفاا    الش

فافّية: -1
ّ
 تعريف اإلفصاح و الش

ة 3تعرقا اشفااا : " - ة  )فتاراق مالعا  ا ثااو ة    قا  ة( تهام  املساثممرقن د  قاتم إما  ة  الغ ار املالعا  ة الكشاا عان املعلومااق )املالعا  عملعا 

ة إساتفا ة أحاد  ة ع اد حاد ا املعلوماة   لاك حتاى تتاوافر املعلومااق ثا فس الوتا  للجمعا   عاد  إمكا عا  محاد  ة(د أ  ثااو ة فو قا 

 األمل اا تص    ره من املعلومة 

مااة تعكااس  اتاا  تعرقا - ة املقد  رية د  تت لاا  أب تكاوب الصعا اااق املالعاا 
 
ة للشاا ة الحقعقعاا  ة :هااج الكشااا الكاماا  الااو  املالعاا  فافع 

 
ا الشاا

غع اار تصعااا لاا لك  ة الكاملااة أب يعكااس الت  فافع 
 
  الشاا

 
قرقاارد ع اادها تت لاا مااة للت  ريةد  يااج حااال تغع اار يااج الوضاا  املااا ج للجهااة املقد 

 
الشاا

ة علعه".   شك  مصادر   أب  يتم  إط م  جمع  األطراف املع ع 

ة ياااااحوها العدياااد مااان  فوائدددد حوكمدددة شدددركات املسددداهمة: -2 ة مااان  ااا ل اشفااااا  الكامااا  ياااج ساااوق األ  اق املالعااا  فافع 
 
إب   اياااة الشااا

ها:  الفوائد أهم 

ة: ثمعنااى تحقعااس  قااا ة يااج املعلوماااق املتاحااة لكاا  املتعااامل ب ثالساا   -/1.2      اق الع تااة -ثو  ااة القااعم امل قولااة –وق  قااا ة الفاعلعاا 

سصة لااااااا
 
ة لصو  ة القعم امل قولة ثالن سع رة  ه ا يحقس مر  ة  فاعلع 

 
عام قد الث ة السوقد ثعا اق الت  : املسثممرد املصادرة ثاااااا: حريع 

 القعم امل قولةد  الغ ر.

ة  -/2.2     ة املتاحااة للااصعض   ب ثقعاا  س األماار ه ااا ثاشفاااا  الغ اار  اماا  مااا تااد فضااح املعلوماااق ال ا اا 
 
وق: يتعلاا املتعااامل ب يااج الساا 

دفس على حسا  متعامل ب آ رقن.  م على أمر الت 
 
 يشج   ععض املسثممرقن   املتعامل ب إ ى إستغ ل املعلوماق يا: االط

وق   ار عا لاة ه اا ي-/3.2     فافعة تكاوب السا 
 
لة الش

 
ما تع 

 
رعة  قا ة اقة املسثممرقن:  ل قاة  اشئتماا و السا 

 
كاوب املسااس ثمصادئ الم

وق.  فقاق    ول ه ا الس  عام    إثرا  الا  ا على الر  صة يج اشسثمما  من   ل الت  ر سلص 
 
 يج املعام ق  ه ا يؤا

 
ر اق يج األسواق ال اداةد أ س س دحويمة CIPEتقرقر مريز املشر عاق الد  لعة ال ا ة  - 1

 
 . 3د ا.2008الش

ة دالقاهرة   -2 ه ة العراع  ة   تحقعس الت معة املستدامةد  ا  الن  ر اق      ها يج ج   اشسثمما اق األج بع 
 
 محمد أحمد س مةد حويمة الش

 . 53- 32د ا ا 2014د 
اعة  2020سبتمإر  10د تم  مراجعته ثتا قخ  Transparency.pptxموت    -3  . 23.00على الس 
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عر-/4.2     ة السااااا  س األمااااار ثاملساااااا اة ياااااج الحااااااول علاااااى املعلوماااااة ثااااا ب- قاااااا ة ياااااج حرياااااة    اب األساااااعا  -حساساااااع 
 
املتعاااااامل ب  :  قتعلااااا

عر   الكمعة –اشتتاا ي و ي ا در اق املساهمة يج   .-الس 

غا يج ثو  ة القعم امل قولة أيثر إعتما ا علاى املعلومااق املنشاو ة -/5.2      وق: إب  املسثممرقن الا   قا ة الت افس ث ب  ا:عج الس 

 أب  أصااااحا  الفااااا
 
عااااام ق الضاااا  مة . إ  وق أصااااحا  الت  ة األ  اااارة  الصااااا مااااا يكااااوب لااااد هم جمعاااا  املعلوماااااق أيثاااار ماااان  ااااا:عج الساااا 

وق  ة تعماا  علااى أب يقااو   ااا:  الساا  فافع 
 
  قااا ة الشاا

فقاق الكإاار    ثالتااا ج فااإب  ة التااي تساااعدهم علااى إثاارا  الااا  ة املهماا  اشسااثمما ق 

وق حتاى يقوماوا ثاإثرا   افقاتهم ا  ثص ل مزقد من الجهاد للحااول علاى معلومااق   ار متاحاة للجمعا  ياج السا  مماا يفلاس ثعانهم   حا 

 من الت  افس يج الحاول على املعلوماق.

فافية:-3 
ّ
 1ضمانات اإلفصاح و الش

 م  اشجارا اق التاي تحقاس أف ا  حماياة   تاوا   ب مااالح 
ر اق يعناي  ضا د ت صعاس القواعاد   الا  

 
إب  مفهو  مصا ئ حويمة الشا

رية  املساهم ب   أصحا  املاالح األ ر  املر 
 
ة إسثمما قة ت موقة تظ   أحد مديرم الش تص ة قها قهدف ضماب حسن تسع ر عملع 

ظااا م ثمااا يسااتظع  ألحكااا   03 -02 ااو  النشاااإ اشتتاااا م دااك   موضااوعا امل اااوا علعااه يااج أحكااا  املااا ة  ماان القااا وب الت 

حو ال م ُي من ق فافعة  اشفاا  على ال  
 
 هما:تا وب  ترتعة اشسثمما  د من   ل تكريس مصدأ الش

رية إ ى املسااهم الجدياد أ    حماية املسثممر:–/  1.3
 
" حعث  هدف اشفاا  عن املاالح إ ى ج   أيثر املساهم ب ا  رقن يج الش

ريةد
 
ريةد فقد تكوب مالحته ياج تغ ار أمار جاوهرم ياج الشا

 
ته يج الش يتغع ار ياج مظلاس اش ا ة أ   املساهم ال م  ا  من :سصة ملكع 

فاا هم اشجارا اق التاي تحماي ال   ا  األساس ي لل
 
ر أمو هم إت رية فعؤ م اشفاا  يج ه ه الحالة إ ى ت بعه ثاإج املساهم ب   تدث 

 
ش

 ماالحهم.

ة املالاااااك الحقعقاااااإ -/2.3 وق: إب  اشفااااااا  عاااان املااااااالح يساااااتلز  توضااااعد مل ااااااع  ضااااماب سااااا مة املعاااااام ق يااااج السااااا 

هم د  من ام  فإ ه يساعد على عد  إستغ ل الصو  ة يج إثرا   فقاق مشصوهة     ر مشر عة.  لألس 

وق حعاااث ي ماا ب -/3.3 وق: ماان  اا ل  قاااا ة اقااة املسااثممر يااج الساا  إ ااى أب  الااممن الاا م أ اه مقاثااا  تحساا ب يفااا ة الساا 

قة قها ه األساهم معا اة للجمعا  
 
هم د حعث أب  املعلوماق املتعل من الحقعقإ للس 

 
من ال م تص ه يج حالة ثع    هو الم

 
األسهم أ  الم

هم" ة للس   .2  تعكس القعمة الحقعقع 

ا: ا لعاق املعتمدة  يج درية املساهمة لتعصاة إسثمما  ت موم يج ظ   -
 
 اشتتاا  الر أسما ج.  االم

سوف  فتار يج ه ا الجز  د التري ز على أهم الع ا ر   املع عاق التي توضح ل ا ا لعاق    األ  اق املعتمدة  لشرية املساهمة 

ة  هااج )سااوق  أس املااال ة جوهرقاا  ا ماان ا ائعاا 
 
أسااما ج إ   تاا ق الصو  ااة أ  سااوق األ  ا-لتعصاااة إسااثمما  ت مااوم يااج ظاا  اشتتاااا  الر 

ة     القعم امل قولة( :من: –املالع 

 
الفر:س ي ث ب اشع م القا و:إ  الجإرم ال م ينشظ عن طرقس  Frison Roche  Michel Germain & Marie Anne &حس -1 فر ق املشر م 

اتإ ال م تفرضه تواعد اشلتزام األ  إج د  ال م يصقى ترجمة لالتزام ثحس
 
لقائإ أ  ال  ة   ث ب اشع م الت  لو     القواعد القا و ع  ن الس 

فافعة قهدف 
 
 م للمساهم ب د حعث أ س ى تواعدا للش

 
م حس اشط

 
ر اق ال م   

 
دق   امل اوا علعه يج تا وب الش رف   الا 

 
مصا ئ الش

 االحاف ة على إستقرا    أمن السوق .
ر اق "د  تة -2

 
ة د أفرق   82عم   تم  سمعحة فو مد "تقععم مصا ئ حويمة الش مة من املريز املارم للد  اساق اشتتاا ي  د  2003مقد 

 . 19ا. 
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أ  ما ي لس عليها ثاااااا: ثو  ة القعم امل قولة  هو املكااب الا م تلجاظ إلعاه دار اق املسااهمة  اق اشيتتاا   سوق األوراق املالّية: -/  1

ساااعلة األيثااار  ظاعاااة املفتاااو  فتنلااا ق ساااوق تفتلاااا عااان األساااواق العا ياااة فتتااادا ل ثظموالهاااا تحااا  مسااامى القاااعم امل قولاااة   هاااج الو 

عاتد إثارا  الاافقاق د محا  الاافقاق "  -شسثمما  ت موم  تحقس من   لها إستقرا    إستمرا   املعام ق سوا ا من حعث) الت 

 (  يما سمتم عرضه.-مكانها- مح  توظعفها -موضوعها" د طرق ت فع ها

اس شثرا   فقاق تعرقا سوق األ  اق املالعة:  " الصو  ة  مظموعة العملعاق ال-/1.1 تي تتم  يج مكاب مع ب ث ب مظموعة من ال  

ة سااوا   ة أ  أ  اق مالعاا  ة  اا اعع  ة حااول م تظاااق   اععاا  فقة حاضاارا أ   جااو   مااو ا أ  عع  ااة م ااه  -تظا قاا  أ   ائصااا  –أ اااب  اا  الااا 

ائ  من  لمة سوق حعث تفتلا الصو  ة عن
 
وق يج ا ا أمو : عن مكاب العقد   لمس  الصو  ة سوتا ثاملفهو  الش  الس 

ام   -
 
عامااا  ثاااال مو ا "عع  اااة" أ  ثالو اااا الشااا ا ياااج الصو  اااة فعاااتم  الت  وق علاااى أداااعا  موجاااو ة ثالفعااا د أمااا  فقاق ياااج السااا  تاااتم الاااا 

لعة".  للس 

ل  دا  - وق يحدا يج جمع  الس  عام  يج الس  ة لا   اا د   أب تكاوب مان اململعااق  لت  لعة القاثلع  ا يج الصو  ة ف ثد  أب تتوافر يج الس  أم 

ة. ل    األحوال امل ا ع 
 
ة معع  ة عسب  ظر ف العرض   ال  غ ر يج فترة  م ع 

عام     وب أامانها عرضة للت     تكرا  الت 

ر تعاد ها عليهاا  -
 
 ال يؤا

 
ر علاى مساتو  األساعا  لكثارة  د-علاى األساعا  – تكوب األسعا  يج األسواق ااثتة إ 

 
علاى عكاس الصو  ااق تاؤا

 .1مايعقد فيها من  فقاق"

 : 2أ وام الصو  ة: تلجظ در اق املساهمة عع واب الافقاق اشسثمما قة إ ى ا ا أ وام من الصو  اق -/2.1

عاتااد   الصاااإج ع ااد  -"   أ/   من ع ااد الت 
 
ثو  ااة الص اااعة الحاضاارة:  هااج التااي يااتم  التعاماا  فيهااا ث ااا  علااى عع  ااة د ااام ياادف   الاا  الاام

سلعم.
 
 الث

ر اق اال تل اااة أ  السااا  داق عساااعر ثاااااقد أ   - /      
 
ة :  هاااج التاااي تصاااام فيهاااا أساااهم دااار اق املسااااهمة أ  الشااا ثو  اااة األ  اق املالعااا 

ب د   ه ه األ  اق تد تكوب حاضرة د تد تكوب على املكشوف اليملكها ثائعها.عسع  ر الصو  ة يج تافعة محد  ة ثتا قخ مع  

س علاى ساعر الصو  اة ياج تاافعة -ا/     
 
ثو  ة العقاو :  هاج التاي ياتم  الصعا  فيهاا لسال   ائصاة   ار حاضارة عساعر ثااق أ  عساعر معلا

سلعم يج املستقص  ال يج الحال."محد  ةد  قكوب الصع  فيها على امل
 
 كشوف أم ثع  مقد   الث

 :-ثو  ة القعم امل قولة –العملعاق التي تقو  قها در اق املساهمة يج سوق  أس املال -/3.1

 "تتف   درية األموال أحد الشكل ب ع د مصادرتها لعملها يج ثو  ة القعم امل قولة:

م الصاااائ  العملعااااق العاجلاااة:  هعاااالتي تاااتم ياااج ال-أ/   
 
وق العاجااا د    لاااك ثاااظب يلتاااز   ااا  مااان املتعاتااادين ثث فعااا  عقو هماااا د يسااال سااا 

ة ال تتظااااا    ة   املشااااترم امنهااااا حاااااالد أ  يااااج مااااد  ساااااعة د   حعنااااا   يحااااتفق املشااااترم قهااااا د   يسااااتفعد ماااان أ ااحهااااا د  48األ  اق املالعاااا 

وتع   ثإتما  الافقة -الصو  ة – قتحم    سا تها ي لك د  تقو  السوق  رف ب للت 
 
رف ب   يرس  األ  اق لل 

 
ثافة  يع  عن ال 

 عليها.

 
د حسن عصد هللا  -2 ةد القاهرةد سع  ة   الصو  اق د ا  الكت  القا و ع   . 12دا.2010داألسواق املالع 
صعة األ  ى د -3

 
ة املعا رة د ا  الفكر املعا رد ال   . 484د ا.  2002 مشسد   هعصة الزحعلجد املعام ق املالع 
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ساالم د  تااد - /  
 
ساالعم   الث

 
ب يااتم  فعااه الث العملعاااق ا جلااة:  هااج التااي يلتااز  ثمقت اااها العقااداب علااى تااافعفها يااج تااا قخ آجااال معاا  

ة التعااوقض    يعااا تظاار  الااافقة يااج  اا  دااهر فقاااب علااى تظ ااع   اااا  داار إ   يعفعاا  م  يت  فقاق نهائعااا  قااتم  ة فثسااو  الااا  ماار 

افعة ة أيا  من تا قخ الت  ة   ل عد   1"-تافعة الافقة- ف  الممن   تسلم األ  اق املالع 

عاتد.    العملعاق امل اعفة:  هج التي يكوب فيها الحس للم ا   يج م اعفة التي إدتراها أ  ثاعها عسعر الت 

ة : أ  مااااا ي لااااس عل -/2  ة  مفهااااو  القااااعم امل قولااااة د  اائاااااهاد األ  اق املالعااا  يهااااا ثااااالقعم امل قولااااة :   التااااي ساااا ث ا ل يااااج هاااا ه الجزئعاااا 

رة يااج الصو  ااة  تظ اا   دا ل دتاااد ها داار اق املساااهمة  تكااوب مسااع 
 تعتإاار القااعم امل قولااة ساا داق تاثلااة للتاا 

 
طصععفهاااد أ واعهااا. إ 

تها املوا  من  حو التا ج: 33مكر  715إ ى  30مكر   715ا ا أ وام أتر  ظا م الجزائرم على ال    من القا وب الت 

رية.←س داق يتممع  لرأس مالها  ▪
 
ر ا  يج  أس مال الش

 
مها الش  الحاص التي يقد 

فها.←س داق يتممع  لرسو  ▪ يوب التي على  م   الد 

ة معع  ة لرأسمالها )الشرية( ▪   حا 
 
حوقا  أ←س داق تع إ الحس يج م د س داق أ ر  تمم ساديد عن طرقس الت 

 
صاا لد أ  الث   الت 

 أ  أم إجرا  آ ر.

عاق سوف  ث ا ل:   يج ه ا الس 

 األسهم و الّسندات: -/1.2

دا ل  د40مكااار  715 فقاااا لااا ص املاااا ة  األسدددهم:-أ/ رقك ال احعاااة املوضاااو جد←هاااج سااا داق تاثلاااة للتااا 
 
احعاااة  حااااة الشااا ا مااان ال   أمااا 

رقك يج 
 
هم:الشكلعة فهو عصا ة عن  ك مكتو  يمب  حس الش رية. من  اائص الس 

 
 الش

 *مثسا قة القعمة.   

دا ل:     ة يتم الت  ا ل عنها عن طرقس القعد.←*تاثله للت   األسهم اشسمع 

 األسهم لحاملها يتم الت ا ل عنها عن طرقس امل ا لة.←

ظزئة.     *  ر تاث  للت 

رية.   
 
 *ال يظو  إ دا  أسهم  اق تعمة أت  من تعمة املقر ة يج الش

وا ج  فقااااا ل اااااوا  ك د  ماااان حعااااث الحقااااوق التااااي تاااارتصل قهااااا  علااااى التاااا 
 
ةد الشاااا امل حااااق أب  أ ااااوام األسااااهم لاااااعقة ث صععااااة الحااااا 

 على ال حو ا تإ: 45د مكر  35دمكر  42دمكر  41مكر   715املوا :

ة ةد أسهم  قدي  ةد أسهم ععنع  ةد أسهم لحاملهاد أسهم إسمع  ة.د   األسهم العا ي  ة أ  األ لوق  مت  أ  أسهم األف لع   أسهم الت 

  ظد املشر م تد  ص  على  وع ب من الس  داق  هج: 75  مكر  70مكر   715الس  داق: ثالر جوم إ ى  ص املوا : - /

 

 
ين علج القرةد -1  .  120د ا.2002ثحوا يج اشتتاا  اشس مإد  ا  البشائر اشس معة د ث ر ق دال صعة األ  ى د علج محج الد 
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ةد ت -/1     ااااكو  مديو عاااا 
 
ا تمماااا

 
  تاااارض جمااااا جد   مثسااااا قة القعمااااة    اااار تاثلااااه ساااا داق املساااااهمة: ماااان أهاااام  اائاااااها أ اااا

 
مماااا

ة. ظا ق 
رق الت 

 
دا ل ثال   للتظزئة.  األهم أنها تاثلة للت 

 *أ واعها:

 س داق عا ية. ▪

 س داق  ا  ة  اتلة من تعمفها اشسمعة عن طرقس الت  ا ل عن جز  من تعمفها. ▪

ام . ▪  س داق  اق ال  

 الس  داق امل مو ة. ▪

 سهم.س داق تاثلة للتحوق  إ ى  ▪

ة:-/2  ففهااااا    حااااد  ق املسااااؤ ل عاااان إ اااادا ها  تحديااااد  81  مكاااار   80مكاااار  715ساااا داق اشسااااتحقاق: ثااااالعو ة إ ااااى  ااااص املااااا   عر 

تها سااااصة لاااا فس القعمااااة د داااار طهاد مااااد 
 
ين ثالن سااااصة لا اااادا  الواحااااد  فااااس الحقااااوق الااااد 

 
ل ثالن دا ل تحااااو  ا هااااج ساااا داق تاثلااااة للتاااا 

 
إ 

ة.  اشسمع 

  ظد: 127د162د114مكر   715ثالعو ة إ ى  ص املوا :  *أ واعها:

 س داق اشستحقاق القاثلة للتحوق  إ ى سهم. ▪

 إيتتا  ثاألسهم. س داق اشستحقاق  اق تسعماق ▪

صددويش: شددهدات-/2.2
ّ
مها املشاار م الجزائاارم يااج  اااوا املااوا : اإلسددتثمارو شددهدات الحددق فددي الت فعاار ف ياا   72د61مكاار   715تااد 

 منهاد  حد    اائاهاد  در إ إ دا ها.

هم. أياااان تماااا د لحاملهااااا  دااااهداق-أ/ دا ل تكااااوب تعمفهااااا املالعااااة مسااااا قة لقعمااااة الساااا  ة  هااااج تاثلااااة للتاااا    حقااااوق مالعاااا 
 
اشسااااثمما : تمماااا

 :إمتعا اق

ف علج.*اشستفا ة             من حس اشمتعا  الت 

رية دظنهم دظب املساهم.          
 
 م على  اائس الش

 
 *جوا  حامليها اشط

  من أهم  اائاها:-

   ر موحدة القعمة  عو ا   ز ال حس  املصالك التي يرقد  احوها اشسثمما ة فيها. -

ل لحامليها املشا ية يج األ اا    ال سائر   ب املشا ية يج اش ا -   ة .تفو 

رية ععد تافعفها. -
 
 تستويج تعمفها من موجو اق الش

ة املرتص ة ثاألسهمد  لقإ   رة سريعة على:- /   حقوق أ ر    ر الحقوق املالع 
 
اوق :  هج دها اق تمم  دها اق الحس يج الت 

مته املا ة : ▪  :64د65مكر  د 715در إ إ دا ها:  هج ما تد 

 اشسثمما . عد ها يظ  أب يكوب مسا قا لعد  دها اق -

ك  اشسمي. -
 
 أب تكثس ي الش
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 تتظا    -
 
 من  أس املال.4/1أال

ة العامة ث ا  على تقرقر من مظلس اش ا ة  مظلس االحاسصة أ  تقرقر م د   الحسصاق.  -  تنشظ من طرف الجمعع 

وها: -
 
ف علج الحقوق التي ترت اوق .د   حس اشيتتا  الت   حس الت 

 م -
 
قة على املساهم ب. حس اشط ر إ امل ص 

 
رية حس   فس الش

 
 على  اائس الش

 

 خاتمة:

وق ي  اااا  ساااائد ياااج العاااالم املعا ااار أ اااه يحتااااا   شاااك  ملاااح إ اااى تكععاااا مقت اااعاق املفااااهعم الجديااادة  لقاااد أابااا  إتتااااا  السااا 

 افسعةاشسااااثمما قة ماااان  اااا ل الهع
ة  الت  ة اشتتاااااا ي  مااااو ا الاااا م يظماااا  الفاعلعاااا  ة للمشاااار م    الهاااادف لتحقعااااس ال   ا اااا  القا و عاااا 

 .1مهما  اب موضوعه–درية املساهمة -الراحج

  يااام هائااا  مااان اشساااثمما اق
 
تفاااص  مشاااا ي  الصنعاااة    مااان  ااا ل ماااا تااام  عرضاااه فإ  اااا يمكااان القاااول أب   اشتتااااا  املعا ااار  يت لااا

 مااااا تكااااوب اشسااااثمما اق 
 
 عااااا ة

 
ل    ال اااادماق اال تلفااااة د إ  ةد    ياااا ا إ تاااااا الساااا  أساااامالع  اق الر  ة ش تاااااا التظه اااازاق    املعااااد  حتعاااا  الت 

سة عامة عشك  م فار  لها ا تلجاظ إ اى ثعا  اشلتزامااق املالعا   ة أ  مؤس  هم امل لواة أيإر من اشمك عاق املتاحة ألم درية  ا   ة  السا 

   ملشا يعها مان جهاة   مان جهاة أ ار  جعلهاا 
 
موق  اال ة لتتمكن من الحاول على الت  وق املالع    الس  داق     رها من أ  اق الس 

ة  ااوا القا و عا  ة لتحقعقاه عع اواب ال   شاإ.  ها ا ماا تساعى الد لاة الجزائرقا 
 
 سلة   أ اة لتحقعس الت معة املستدامة يج ت ام الن

اد ة  
ُ
شاإ   طصععة املتعام  اشتتاا م  مظاال اشساثمما  االحلاج   األج باي. ياج ها ا اشطاا  يمكان   اد مظموعاة امل

 
 ي ا  وم الن

 من التو عاق: 

ص.  *التوسع  من  ائرة األ:ش ة املوجهة لترتعة اشسثمما    ت ويعها يج جمع  ت ام النشاإ اشتتاا م ثما هو مقر  يج ال  

ر اق  *ضصل ا لعاق املعتمدة
 
 سوق  أس املال ثإ تعاحعة من   ل: -در اق األموال –لولوا الش

ة للمتعاااامل ب -    ك  تقاااديم ضاااما اق تا و عاااة  أ ااار  عملعااا 
 
ة داملوضاااومد اشتتااااا ي ب  تق عنهاااا  تحديااادها مااان حعاااث: الشااا ق عااا  د الت 

ل ب فيها.
 
 املتد 

فافعة  اشفاااا  ياااج املعاااام ق اشتتاااا ية  - 
 
ر اق ياااج إطااا  الثساااع ر الااادا لج أ  يااج ع تفهاااا مااا  إتاارا  مصااادأ الشااا

 
التاااي تقاااو  قهااا الشااا

 الستق ا  أيإر للمسثممرقن االحلع ب   الد  لع ب.د الغ ر

رعة يااااج املعااااام ق ماااان  اااا ل  لااااس تاااازا ا ثاااا ب دااااك  الهعكاااا  القااااا و:إ للمشاااار م  قااااة  اشئتمااااا و الساااا 
 
*العماااا  علااااى تفععاااا  مصاااادأ الم

شاااااإ ماااان ج
 
ة القااااعم امل قولااااة  طاااارق اشيتتااااا  املعتماااادة ماااان أجاااا  توسااااع   ائاااارة الشاااار اق اشتتاااااا م   ااااوم الن هااااة  ياااا ا حريعاااا 

ساق التي تما س :شاطها على مستو  ثو  ة الجزائر.   املؤس 

 
ة-1 ةدلعما ة جمالد"إتتاا  املشا ية ثدي  شتتاا  السوق"د   اساق إتتاا ي  اة يج العلوم اشتتاا ي  ة متفا  العد  األ لد  ا     د    ق 

ةد  .62س ةد ا.1999الجزائرد ال لد  ع 
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 املراجع:

صوص القانونّية و التنظيمّية-/1
ّ
 :الن

 املعدل  املتمم. القا وب املد:إد   املت من 1975سبتمإر 26ج املؤ خ ي58-75األمر  تم-1   

ل  املتمم. 1975سبتمإر  26املؤ  خ يج  58-75األمر  تم -2    ظا م املعد   املت من القا وب الت 

ل  املتمم. 2001 ش   20املؤ  خ يج 03-01األمر -3 س ثت وقر اشسثمما د املعد 
 
   املتعل

 املعدل   املتمم.د املؤسساق العمومعة اشتتاا ية   تسع رها    و افها   املتعلس ثث  عم 2001 ش 20املؤ خ يج 04-01األمر  تم-4

 .املعدل  املتممد   املتعلس ثال قد   القرض 2003 ش 26املؤ خ يج 11-03األمر  تم -5

هااة ش ظااا   2008املااؤ خ يااج ساابتمإر04-08األماار  تاام-6 الاا م يحااد  داار إ   يعفعاااق ماا د اشمتعااا  علااى األ اضاا ي التاععااة لألماا   ال ا ااة للد لااة   املوج 

 مشا ي  إسثمما قة داملعدل   املتمم.

 يتعلس ثترتعة اشسثمما .د 2016 ش   3املوافق   1437دوال عا  29مؤ خ يج 09-16تا وب  تم -

يتعلس ثمتاععة اشسااثمما اق  العقوااااق امل صقااة يااج حالااة عااد  إحتراماشلتزاماااق   الواجصاااق  د2017ما س  5املؤ خ يج   104-17ملرسو  الت فعدم  تما-

 املكتثصة.

 :الكتب باللغة العربّية-/2

د حسن عصد هللا -1 ة   الصو  اقد سع  ةد د األسواق املالع   .2010القاهرةد  ا  الكت  القا و ع 

ر اق -2
 
ة عن مظموم الش ةد  طه دوإج مؤمند   اسة تاتو ع  ه ة العراع   .2017س ة  د القاهرة د ا  الن 

ين علج القرة -3  .2002د ال صعة األ  ىد ثحوا يج اشتتاا  اشس مإد  ا  البشائر اشس معةد ث ر قد علج محج الد 

ر اق      ها  -4
 
ةمحمد أحمد س مةد حويمة الش ه ة العراع  ة   تحقعس الت معة املستدامةد  ا  الن   .2014 دالقاهرةد يج ج   اشسثمما اق األج بع 

ةد-5 ظا ق 
ر اق الت 

 
ةد  ما فى يمال طهد الش ةد ال صعة األ  ىد اشسك د ق   .2009مكتصة الوفا  القا و ع 

ة املعا رةد  ا  الفكر املعا رد ا-6 صعة األ  ىد  مشسد  هعصة الزحعلجد املعام ق املالع 
 
 .2002ل 

 :املقاالت-/6

1-Michel Germain &Marie Anne& Frison Roche, « La protection Des Actionnaires monétaires »,Revue.Droit bancaire,n°59,Paris, jan 

1997.  
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 االستثمار السياحي 

Tourism investment 
 

 أسماء عساس ي طالبة الدكتوراه    

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، املدية

assassiasmaa@gmail.com 

 

 ملخص:

يعتإر اشسثمما  السعاحج   اعة القرب الحا جد ملا له من آاا  إيظاثعة  ا اة علاى الجا ا  اشتتااا مد   لاك   ارا ملاا يحققاه مان 

مظااااالق مفتلفاااةد يماااا يعتإااار هااا ا الق اااام العامااا   قاااا ة ياااج الاااد   الاااوطني   الحاااد مااان الص الاااةد ثفلاااس م ا ااا  داااغ  عديااادة ياااج 

الرئمساا ي يااج جلاا  العملااة الاااعصة للااص  د فااالنهوض ثااه يسااتلز  علااى الد لااة تشااجع  اشسااثمما  يااج هاا ا الق ااام ثماا د مظموعااة ماان 

عاااا  اشطااااا  الثسااااهع ق  اشمتعااااا اقد تاااااد جاااا   املسااااثممرقند   لهاااا ا تم ااااا يااااج هاااا ه املدا لااااة ثد اسااااة اشسااااثمما  السااااعاحجد   تحل

 القا و:إ   املؤسساتإ لاسثمما  السعاحج يج الجزائر.

 اشسثمما  السعاحجد الا اعةد السعاحةد اشطا  القا و:إ   املؤسساتإ. الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

Tourism investment is regarded as the industry of current century, due to its positive effects, 

especially on the economic side, by increasingthe national income and reducing unemployment 

through creating many jobs in various fields. Moreover; it is considered as the main factor in 

bringing hard cash to the country., So that; government has to  grant a set of facilities and privileges 

in the aim of attracting investorsto encourage investment in this sector. 

We tried through this paper to  study tourism investment and analyze the legal and institutional 

framework for tourism investment in Algeria. 

KeyWords: Tourism investment, industry, tourism, legal and institutional framework. 

 

 مقدمة

اجتماععةد فقد أ  ق ح زا يص را من الت  عم ثاعتصا  السعاحة   اعة  اق أهمعة يإر د   را ملا تحققه من ت معة إتتاا ية   

  الصحث يج العديد من الد لد ثاشظافة إ ى    ها األساس ي ياج  لاس م ا ا  عما    يا ا جلوهاا للعملاة الااعصة للاص   املسات عفةد 

 رهااااا ماااان   تنشاااعل العديااااد مااان الق اعاااااق التااااي لهاااا ع تااااة ثالسااااعاحة  اااال رقد ال قاااا    اشتاااا قد ت ااااام  اااادماق اشطعاااا     

الق اعاق   تحقعس  ف   اضح إيرا اق السعاحةد   التي ثد  ها ترف  مكا ة اشتتاا د   الجزائار تعتا  مان ثا ب الاد ل التاي أ لا  

اهتماما ثق ام السعاحةد ثاشسثمما  يج ه ا الق ام حتى   إب  اب  لك متظ را  وعا ماد إال أنها إتظه   حو  هج اشسثمما  عموما 

السعاحج  او اد   يتظلى    ه ا يج مظموعة القوا  ب امل  مة له ا الق امد لكن ه ا الت  عم يظ  أب يااحصه   اشسثمما   

mailto:assassiasmaa@gmail.com
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جااا   املساااثممرقن لهااا ا االجاااال   الااا م يتحقاااس ثمااا د املساااثممرقن مظموعاااة مااان الثساااهع ق   اشمتعاااا اقد   مااان ه اااا يمك  اااا طااار  

 لسعاحة يصدي  اتتاا م لق ام االحر تاق؟االدكالعة التالعة: ما هج مت صاق النهوض ثق ام ا

  التي تتمم  فعما يلج:   س حا ل يج ثحم ا ه ا الت رق ألهم ال قاإ املتعلقة ثاشسثمما  السعاحج

 : مفاهعم أساسعة حول اشسثمما  السعاحج.أوال

 .مت لصاق اشسثمما  السعاحج :ثانيا

 أوال: مفاهيم أساسية حول االستثمار السياحي 

تعتإر السعاحة ار ة إتتاا ية   لك لكونها تمم  أهم ماد  للعم ق األج بعة ثالنسصة للعديد من الد لد   التي عرف  ت و ا   

 ت وعا ثالغج األهمعة يج الس واق األ  رة.

 تعريف السياحة:-1

تعااااد السااااعاحة ظاااااهرة مريصااااةد   تااااد حااااا ل العديااااد ماااان الصاااااحم ب تعرقفهاااااد   حتااااى ععااااض األجهاااازة   امل  ماااااق الحكومعااااة   الغ اااار 

الحكومعةد   ألب للسعاحة  أ واعا عدةد فإب تعرقفها يفتلا ثا ت ف  وعهااد أ  يمك  اا القاول مان أم م  او  عرف اهااد   مان ثا ب 

فقد عرفها على أنها ا تقاال األفارا   اا ا الحاد   السعاساعة للد لاة التاي يعمشاوب فيهاا  Robinsonأهم التعا قاد  ظد أب   انسن

ماادة أ  اا   عشاارقن ساااعةد   تقاا  عاان عااا   احاادد علااى أب ال يكااوب ماان   ا   لااك اشتامااة الدائمااة أ  العماا  أ  الد اسااةد أ  مظاار  

املتحادةد إال أ اه اتتاار علاى الساعاحة الد لعاة   اساثصعد منهاا  العصو  لد لة أ ر د     هو التعرقا املعتماد مان طارف هعااة األمام

 .1السعاحة الدا لعة

يمااا عرفهااا األسااتا  أحمااد هااا  ب ثظنهااا مظموعااة األ:شاا ة الح ااا قة   اشتتاااا ية   الت  عمعااة ال ا ااة ثا تقااال األفاارا  إ ااى ثاا   

 2عم  ال م يدف  أجره  ا   الصلد املزا .ساعةد ألم  رض ما عدا ال 24  ر ث  هم   إتامنهم ملدة ال تق  عن 

علااى أنهااا مظموعااة ماان الع تاااق املتصا لااة التااي تنشااظ ثاا ب الو الااة السااعاحعة    1935أمااا حاا  يسااماب السويساارم فقااد عرفهااا عااا  

الع تاااق  السااائدد   الاا م يتواجااد ثااافة مؤتتااة يااج مكاااب مااا   ثاا ب األملاا اا املقعماا ب يااج هاا ا املكااابد    يااز هاا ا التعرقااا علااى

 3اش:سا عة التي تنشظ ث ب السائد   السكاب األ لع ب.

أما فر لر األملا:إ فقد عرفها على أنها ظاهرة من ظواهر العارد   تنشس من الحاجة املتزايدة للحاول على الراحة   اشستظما  

 4يج امل اطس  اق ال صععة ال ا ة.  تغع ر الجد   اشحساس ثظمال ال صععةد   الشعو  ثالصهجة   املتعة    ر اشتامة 

 
داهد إلعاس  فر   عصد امل عمد اشسثمما  السعاحج يج الجزائر ث ب اشطا  السعاس ي   القا و:إد مظلة الت معة   االسثشراف للصحوا   11

 26د ا 2016د 1د العد  1الد اساقد االجلد 
 . 18د ا 2016حمزة عصد الحلعم   ا ية   من معه د مصا ئ السعاحةد مكتصة االجتم  العر إ للنشر   التو ي د ال صعة األ  ىد األ  بد 2
 .23د ا 1996ماهر عصد العزقز توفعسد   اعة السعاحةد  ا    هاب للنشر  التو ي د عمابد األ  بد 3
 .70د ا 2006السعاحعةد املكتصة الجامععة الحديمةد اشسك د قةد مارد اثراهعمد  فا    إد     السعاحة يج الت معة 4
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  السااااعاحة لغااااة تعنااااي الساااافرد أم اش تقااااال ماااان مكاااااب   اااار سااااوا   ا اااا  الد لااااة  فسااااها ماااان مدي ااااة أل اااار د  املسااااماة ثالسااااعاحة 

 الدا لعةد يما تد تكوب من ثلد   ر   تسمى سعاحة  ا جعة أ    لعة.

ن جهااااة ال لاااا  علااااى العاااار ض ماااان ال اااادماق السااااعاحعةد مماااا     اااا  يعرفهااااا حساااا  تفااااااهد فاشتتاااااا  ي  اااار إ ااااى السااااعاحة ماااا

 الف ا ق   النزل       سائ  اشتامة   الترحع .

أمااا علمااا  اشجتمااام فم  ااو هم إ ااى السااعاحة علااى أنهااا الر صااة يااج التعاارف علااى اقافاااق   تقالعااد أ اار د  تااد     لفااق السااعاحة يااج 

 القرآب الكرقم يج أيثر من موض .

 د " فسعحوا يج األ ض أ  عة أدهر   اعلموا أ كم   ر معجزم هللا   أب هللا مفزم الكافرقن".2تواة ا ية سو ة ال :1املوضع 

د "التااائصوب العاثااد ب الحامااد ب السااائحوب الرايعااوب الساااجد ب ا ماار ب ثاااملعر ف  ال اااهوب 113سااو ة التواااة ا يااة  :2املوضددع 

 .1بعن امل كر   الحاف وب لحد   هللا   عشر املؤم  

 ثاشضافة إ ى التعرقفاق الساثقة ه ا  ععض األجهزة   امل  ماق التي تام  ثتعرقا السعاحة من ثعنها   ير ما يلج:

(د فتااااار  يااااج السااااااحة علااااى أنهااااا  ااااا اعة تعتمااااد علاااااى حريااااة الساااااكاب أيثاااار مااااان D.E.C.Dم  مااااة التعااااا ب   الت معاااااة اشتتاااااا ية)  -

 الص ائ .

( فتعاااارف الساااعاحة علاااى أنهااااا :شااااإ إ:سااااا:إ   ظااااهرة إجتماععاااة تقااااو  علاااى ا تقااااال U.N.W.T.Oأماااا امل  ماااة العاملعااااة للساااعاحة) -

ساعة   ال تتعد  سا ةد    24األفرا  من أماين اشتامة الدائمة لهم إ ى م اطس أ ر   ا ا مظتمعاتهم لفترة مؤتتةد ال تق  عن 

د إال أب ماااا 2فاااةد ماعااادا الد اساااة   العماا د   هاااو التعرقاااا املعتماااد يااج العدياااد مااان الاااد ل  لااك لغااارض مااان أ اااراض السااعاحة املعر  

 يعع  ه ا التعرقا أ ه اسثصعد السعاحة الدا لعة   اعتمد فقل على السعاحة ال ا جعة أ  الد لعة.

الد لعااة للساعاحة علاى أنهااا عصاا ة عان لفااق ي اارف إ اى أسافا  املتعااة فهاي مظموعاة ماان األ:شا ة التاي تعماا   يماا عرففهاا األ ا معاة

 3على تحقعس ه ا ال وم من األسفا .

  الواتاا  أب السااعاحة هااج  اا اعة مكو ااة ماان عاادة ع ا اارد الف ااا ق   :شاااإ م  مااي الاارح ق   الو اااالق السااعاحعة ثاشظافااة إ ااى 

 ا  السعاحة   اعة مكو ة من عدة   اعاق متالة ثصع ها الصعضد   مكملة لصع ها الصعض.ال ق د فعمكن اعتص

 تعريف االستثمار: -1

 4استفدا  املال   تشغعله ثقاد تحقعس امرة ه ا اشستفدا د فعكثر املال   ي مو على مد  الزمن.يقصد باإلستثمار لغة: 

 
أهمعفها1 السعاحة    الع ا عمرد   اعة  الد اساق   محمد  مريز  السعاحة"د  على  اش هاثعة  األعمال  أار   " العلمعةد  ال د ة  اشتتاا يةد 

 . 09د ا 2010جوقلعة   06-04 الصحواد  مشسد 
 .18عصد الر اق العلوابد مر اب محمد أثو  حمةد ما فى يوسا  ايجد املرج  الساثس ا حمزة عصد الحلعم   ا يةد حمزة 2
د  لعلى ثوحديدد الهام يحعا مد إمكا عة اشستفا ة من التظراة التريعة يج   اعة السعاحة االحلعة للجزائرد مظلة اشتتاا   الت معةد الع  3

 . 115د جامعة املديةد ا 2016د جا فإ 05
 18د ا2008صد الكرقم عصد هللاد ضما اق اشسثمما  يج الد ل العراعةد ال صعة األ  ىد عمابد  ا  المقافة للنشر   التو ي د عصد هللا ع4
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املتعلاااس ثترتعاااة اشسااااثمما  يماااا يلاااج: يقااااد ثاشساااثمما  ياااج هاااا ا  05-16 تااام  مااان القاااا وب  2  تاااد عرفاااه املشااارم الجزائااارم ياااج املااااا ة 

 القا وب ما يظتإ:

 إتت ا  أ ول ت د ا يج إطا  استحداا :شاطاق جديدة   توسع  تد اق اش تاا أ  إعا ة التظهع . .1

 1املساهماق يج  أس املال. .2

قهااادف الحااااول علاااى تااادفقاق  قدياااة مساااتقصلعة تعاااوض عااان   تاااد عرفاااه فااارا:س علاااى أ اااه:" توظعاااا األماااوال لفتااارة  م عاااة محاااد ة 

 القعمة الحالعة لألموال   مفاطر التض م   التدفقاق".

  ه اا  أي اا ماان عارف اشساثمما  علااى أ اه مظموعاة التوظعفاااق التاي مان دااظنها  قاا ة الاد       تحقعااس اشظافاة الفعلعاة يااج  أس 

لعوائااادد  ثعظاااة تضاااحعة الفااار  ثم فعاااة حالعاااة للحااااول علاااى تااادفقاق مالعاااة املاااال األ ااالج مااان  ااا ل إمااات   األ اااول التاااي تولاااد ا

 2مستقصلعةد أ  ا عع ب اشعتصا  الع ا ر التالعةد العائدد اال اطرة   الزمن ال    ل لك.

نهاا   الحااول   يمك  ا تعرقا اشسثمما  على أ ه تفلج على م فعة آ عاة أ  حالعاة يمتلكهاا الفار    لفتارة  م عاة معع اة لاساتفا ة م

علااى تاادفقاق مالعااة يااج املسااتقص  تعوضااه عاان تعمااة امل فعااة الحالعااة   هاا ا مقاثاا  تحماا  ع ااار اال اااطرة املتمماا  يااج عااد  تحقعااس 

 3ه ه األ اا .

 اإلستثمار السياحي: -2

يعتإر االسثمما  السعاحج القاعدة أ  األسااس ياج ت معاة الق اام الساعاحجد   الا م يحقاس  ماوا إتتااا يا  اضاحاد  ا اة ياج الاد ل 

ال امعاااةد   ااارا لوضاااعها اشتتااااا م املتااادهو د  ا اااة ياااج مظاااال التاااانع   التك ولوجعااااد فهااا ا ماااا يقو هاااا أ  ماااا يظعلهاااا ياااج حاجاااة 

يةد   ثماااا أب الساااعاحة تلعااا     ا هاماااا يااج ت معاااة اتتااااا  الاااد لد ملاااا تتمتااا  ثاااه مااان  ااااائصد اشسااثمما  ياااج عااادة مظااااالق إتتااااا 

حعث أنها ترتصل ععدة ت اعاق   تحسعنها ثاشسثمما  فيها يحسن ث رققة   ر مصادرة عدة ت اعاق أ ر د   له ا تو ج عادة   ل 

 إهتماما ثالغا ثاشسثمما  السعاحج.

  اشسثمما  يمك  ا تعرقا اشسثمما  الساعاحجد حعاث يمك  اا القاول أ اه ال يوجاد تعرقاا موحاد    فصعد ما عرف ا    من السعاحة

 دام  لاسثمما  السعاحجد   ثما أ ه لم يفص ثتعرقا تا و:إ فنرج  إ ى التعا قا اشتتاا يةلاسثمما  السعاحج.

 
الاا  ة يج   46د املتعلس ثاشسثمما د الجرقدة الرسمعة العد   2016 ش     03املوافس ل    1437دوال    29املؤ خ يج    09- 16القا وب  تم  1

 . 2016 ش  
إلعا2 الت معة  داهد  القا و:إد مظلة  السعاس ي    ث ب اشطا   الجزائر  يج  السعاحج  امل عمد اشسثمما   للصحوا    س  فر   عصد  االسثشراف 

 . 28د ا 2016د 1د العد  1لد اساقد االجلد  ا  
 . 30داهد إلعاس  فر   عصد امل عمد املرج  الساثسد ا 3
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حاو إتاماة املنشاآق الساعاحعة  فاس م ااخ م ئام  املتاوفر علاى يعرف اشسثمما  السعاحج على أ ه توف ر املوا   املالعة   توسععها  -1

 1العوام  األساسعة   عوام  الج   السعاحج  الثشري  املعمول ثه.

اشسثمما  السعاحج هو توظعا األموال من أج   لس  أس ماال ماا م   عشارم يعما  علاى الت اوقر   النهاوض ثق اام الساعاحةد -2

عم قد    اق املعااهد   أعسال ال ادماق التاي يحتاجهاا أم مساافرد تاوف ر  ادماق اشتاااالق يتوف ر ال دماق ) مكات  تحوق  ال

  اال تر ااا ..(د   تشااامعد الف ااااا ق   امل تظعااااق السااااعاحعةد   يمك  اااا القااااول علاااى أ اااه أم :شاااااإ يناااتس ع ااااه تعماااة م ااااافة ياااج مظااااال 

    ااااار مصادااااار يتاااااوف ر  تحسااااا ب اشتاااااااالق   تااااادفس الساااااعاحة   يمكااااان أب يكاااااوب مصادااااارا ياااااج ت اااااام الساااااعاحةد يص اااااا  الف اااااا قد أ

 2اش تر  .

  يتممااا  الاساااثمما  الساااعاحج ياااج  ااا  ماااا ي فاااس علاااى ت اااام الساااعاحةد   ماااا تساااتق صه الد لاااة مااان اساااثمما اق أج بعاااة موجهاااة لهااا ا 

لعاة معتإارةد  ها ا متوتاا الق امد   يعتإر اشسثمما  الساعاحج مان األ:شا ة الواعادة ملاا تثعحاه مان فارا يم ارة لتحقعاس عوائاد ما

علاااى طلااا     صااااق أساساااا جاااو ة امل اااتس املصنعاااة لثاشضاااافة  جاااالداالعلاااى ماااد  اساااثمما   ؤ س األماااوال األج بعاااة   االحلعاااة ياااج هااا ا 

 .3السائدد  طرققة تسوقس امل تس السعاحج

لسااعاحةد   التااي تلبااي إحتعاجاااق السااعا      عرفاا  امل  مااة العاملعااة للسااعاحة اشسااثمما  السااعاحج علااى أ ااه "الت معااة اشسااثمما قة ل

املواتااا  امل ااااعفة إ اااى جا اااا  حمايااااة   تاااوف ر فاااارا للمسااااثممرد   هاااج القواعااااد املرداااادة ياااج مظااااال إ ا ة املااااوا   ث رققاااة تحقااااس فيهااااا 

م الحعاااومد   مت لصااااق املساااائ  اشتتااااا يةد اشجتماععاااة   المقافعاااةد   يتحقاااس معهاااا التكامااا  المقاااايج   العوامااا  الصعتعاااة   الت اااو 

 4 عم   م الحعاة".

 ثانيا: متطلبات اإلستثمار السياحي 

 اشسااثمما  السااعاحجد يمك  ااا  ععاادما ت رت ااا يااج الجااز  األ ل ماان هاا ا املقااال إ ااى املفاااهعم األساسااعة لكاا  ماان السااعاحةد اشسااثمما 

 :التالعةع ا ر الاش تقال إ ى مت لصاق اشسثمما  السعاحج  امل قسمة إ ى 

 :األول: العنصر البشري  العنصر  -أ 

 د حعث 5هو العد العاملة يج ت ام السعاحةد   الجمهو  امل عا من مكاب الصلد املزا  ثإدرا  العامل ب يج االجال السعاحج 

 
 مو جاد االجلة الجزائرقة للعوملة   السعاساق اشتتاا يةد  - جزائر  الية مستغا ماشسثمما  السعاحج يج ال   تعة م حجد  ات    تحدياق  1

 . 141د ا 2014د 03د جامعة الجزائر 05العد  
 .29داهد إلعاسد   فو  عصد امل عمد املرج  الساثسد ا 2
محمدد مدا لة عع واب   اسة مقا  ة لوات  ت ام السعاحة يج   ل دمال إفرققعاد حالة الجزائرد تو:سد املغر د    ثوفلع   بع د تقر ق 3

 . 09د املريز الجامعجد الصوقرةد ا2010مام    12-  11الوات    ا فاق يومإ    - املقدمة يج إطا  امللتقى الوطني األ ل حول السعاحة يج الجزائر
 .19د ا 2008 عد مظعد العا:إد اشسثمما   الثسوقس السعاحجد ال صعة األ  ىد  ا  ي و  املعرفة للنشر   التو ي د عمابد  4
مر و ج جع  جد هواب ثوعصد هللاد مدا لة حول تقععم اشسثمما  السعاحج يج الجزائر من   ل ت افسعة الق ام يج م  قة دمال إفرققعاد 5

د 2019جواب    26وطني األ ل حول   اعة السعاحة يج الجزائر الوات د  التحدياق   ا فاقد املد سة العلعا للتظا ةد  مقدمة يج امللتقى ال

 . 03ا
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يعتإااار الع اااار البشااارم الع اااار األساسااا ي لتحقعاااس إساااثمما  ساااعاحج حقعقاااإد ألب ال ااادماق املقدماااة ياااج هااا ا الق اااام تااارتصل 

يها   علعاه فاإب اشساثمما  ياج الع اار البشارم يعاد العاما  األساسا ي ياج  ظاا  اشساثمما  الساعاحجد   لها ا ا تصاطا  اعقاا ثمقادم

فااإب العديااد ماان الااد ل أ:شااظق مدا سااا   مرايااز تااد ق  ا تهااتم ثتفاارقس يااد عاملااة مؤهلااة   يفااؤةد   هااو مااا تقااو  ثااه الشاار اق 

ن  اااا ل إعاااادا ها لهاااام لااااد  اق تكوقنعااااة   تراااااااق ماااان أجاااا  الكإاااار  للسااااعاحة ع ااااد تعععنهااااا للمااااوظف بد فتقااااو  ثتااااد قوهم ماااا

 1تحس ب آ ادهم.

  هو ما تفتقده الجزائرد   ال م يت ل  منها مراجعتة عشك   تعس من   ل: 

 تكوقن  وا    ا ة يج ت ام السعاحة من موظف ب   مسؤ ل ب.-1

  اساتغ لها للنهاوض ثاشتتااا  الاوطنيد فلا لك يظا  أب توععة أفرا  االجتم  الجزائرم ثظهمعة السعاحةد   اعتصا ها اار ة يظا-2

 يكوب أفرا  االجتم  على   ج عن يعفعة معاملة السعا .

  :العنصر الثاني: العنصر املادي -ب

  يتمم  الع ار املا م يج مظموعة الع ا ر القائمة على أساسها السعاحةد من م اطس ج   للسعا  إ ى الف ا ق    دماق  

        رها من ال دماق التي يعحتاا إليها أم سائد ع د  قا ته ألم ث  أ  حتى يج مدي ة   ر مدينته  ا   ثلده. اشتااالق   اال تر 

علااى  اا    لااة ت مااد لثشااجع  السااعاحة ساا رق ثاارامس لاسااثمما  السااعاحجد أب تهااتم ثماااا   جاا   السااعا  ) الع ااار املااا م(د   

 ا ماا  .من   ل ه ا املقال سنسلل ال و  على أهم ا    

ه ااا د  فلكاا    لااة ماازقس مم ااز ماان الع ا اار ال صعععااة   الجمااال ال صععااجد م م اااخد ت ااا يسد صااحا مد :املصددادر الطبيعيددة-1

  هااج ماان أهاام ماااا   الجاا   السااعاحجد فهااو م لاا  مع اام السااعا د  ا ااة ماا  ضااغوطاق د دااواطئد أنهااا د الااوا   أم ااا ....إل 

يتظهوب إ ى ال صععة للترفعه   التر قد عن ال فس من ضغل الحعاة العملعةد   مما   السعا فإب مع م    الحعاة من عم      اسةد

 .2ال دك فعه أب السعاحة الترفعهي هج أيثر أ وام السعاحة امل لواة من السعا 

أب الجزائااار مااان الاااد ل الكص ااارة مسااااحةد   تعااارف ت وعاااا يص ااارا مااان حعاااث ال صععاااةد فالساااائد إب تاااادها يظاااد ضاااالتهد  ونهاااا  ثماااا  

تتمتاااا  ثماااادب ساااااحلعة  اق دااااواطئ  ملعااااة   صاااا رقةد يمااااا تتمتاااا  ثاملقاثاااا  ثم اااااطس صااااحرا قة ماااان أجماااا  املاااادب عاملعااااا  ا ااااة يااااج 

تتمت  قها عدة مدب جزائرقةد يما أب الجزائر تتمت  ثم اخ معتدلد   لها أ  عة   موضوم الشر ق   الغر  د   الغاثاق الجمعلة التي

فاااول حقعقااة.  اا  هااا ا يفااد  اشسااثمما  الساااعاحج يااج الجزائاارد لكاان يظااا  تساالعل ال ااو  علاااى ال صععااة   الصماااة ثحمايفهاااا أ الد 

 حج ثك  املقوماق   املعاي ر.لعم  على ت  عفهاد   تز قدها ثاملرافس ال ر  قةد حتى تكوب م اطس ج   سعاا  

علاااى سااا د األ ض مااان آااااا  اق الح اااا اق القديماااةد  التاااي تامااا    تتممااا  هااا ه املااااا   ياااج مفلفااا ملصددددادر األثريددددة التاريخيددددة:ا-2

 موات  تا قفعةد من آاا  تا قفعةد مساجد   معاثدد يما تتمم  أي ا يج املرايز العلمعة   المقافعة   الصحمعة املعا رة.  

 
 . 33داهد إلعاسد  فر   عصد ال ععمد املرج  الساثسد ا 1
 . 175ج  الساثس ا حمزة عصد الحلعم   ا يةد حمزة عصد الر اق العلوابد مر اب محمد أثو  حمةد ما فى يوسا  ايجد املر  2
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ائر تز ر ثاملعالم التا قفعة   الح ا قة املت وعةد مما جعلهاا مهادا للح اا ة اشسا معةد  دااهدا حعاا علاى ا تمادهاا للف اا    الجز 

 اشس مإ املتوس إ   اشفرققإد ألب الجزائر مهد الح ا اق املتعاتصة.

 1  اهتما  السعا د حعث يز ا  ال ل  عليها.  تعتإر ا اا  التا قفعة   النشاطاق المقافعة   الترفيهعة عام  الستق ا    ج 

 فاشسثمما  يج ه ه الع ا ر يكوب ثترمعم ا اا د تحس ب املساجد من الدا  د إ:شا  مرايز اقافعة مت وعة.

ه اا  عادة  ادماق تظا   الساعا    مان أهمهاا  ادماق الف دتاةد  ادماق اشطعاا د  ادماق اشتاااالق   املصادر الخدماتيددة:-3

 دماق تحوق  العم قد  دماق ال ق .اش تر  د    

تعااد  اادماق اشتامااة ماان أهاام ال اادماق املقدمااة للسااائد ملااا لهااا ماان أهمعااةد فالسااائد  إلسددتثمار فددي خدددمات الفندقددة و اإلقامددة:ا

لااة ماان مظمااوم مااا يدفعااه علااى سااعاحتهد   علعااه فإ ااه ماان املهاام لكاا      % 40يقضاا ي  تتااا يص اارا يااج الف اادقد ثاشضااافة إ ااى أ ااه ياادف  

 ترقد ت معة ت ام السعاحة أب تقو  ثثشجع  اشسثمما اق يج ه ه ال دمة من ث ا  ف ا ق   تقديم ال دماق املرافقة لها.

  يعتإر الف دق هو  لك املكاب ال م يحا  فعه املقعم أ  السائد أ  العمع  على جمع  ال دماق املمكن الحاول عليها يج منزله 

   لكن مقاث  أجر.

 2تامة أ وام منها: الف ا ق ثظ واعهاد امل تظعاقد اال عماقد ثعوق الشصا د اشيوا  ال اا.  أماين اش

ها ه ال ادماق تشام  تشامعد ال ارق   تاوف ر ساعا اق ال قا  للساعا د  يا لك ث اا  امل اا اق   تاوف ر  اإلستثمار في خدددمات النقددل:

جد ثاشضاااافة إ ااى  ااادماق ال قاا  الااادا لجد   املتمملااة ياااج ال قااا    ااوإ ال قااا  ثاا   الساااائد   الد لااة امل اااعفةد   هااو ال قااا  ال ااا ا 

  ا   الصلد املزا .

إب  اادماق ال قاا  ع ااار مهاام يااج  اا اعة السااعاحةد   السااب  يااج  لااكد أب السااائد الاا م يااتمكن ماان الت قاا  ماان الف اادق أ  مكاااب 

هر    لعاااا  سااااعاحج ممقااااا   تااااا   علااااى تز قااااده اشتامااااة إ ااااى امل اااااطس التااااي يااااو   قا تهااااا هااااو ثحاجااااة إ ااااى  سااااائ  ال قاااا د ماااا  سااااائس مااااا

ثاملعلوماق ال  مةد   ل لك تصن    االق السفر  السعاحة العاملعة إعدا  ثرامس سعاحعة متكاملة من  ا ل التنساعس ثا ب دار اق 

 3ال ق    الشر اق الف دتعةد لتقديم  دماق م ئمة   حاجاق     صاق السعا .

  تشام  ها ه ال دماة تاوف ر داصكة الهااتا ال قاالد  ا اة ياج امل ااطس الصاحرا قة التاي يز  هاا  اإلتصدداالت:اإلستثمار فددي خدددمات 

 4السعا د   ي لك توف ر  دماق اال تر   ثتدفس جعدد   ه ا من أج  توف ر    ال ر ف ملتعة السائد.

تحاا  ثواساا ة دااصكة اال تر اا د    اا  ماان    يمااا :علاام أب اال تر اا  أ ااصح  ضاار  ة حتمعااة يااج حعاااة األملاا ااد فمع اام األعمااال

يسافر أ  يقو  عل ي  ممت  يو  مشا يته علاى مواتا  التوا ا  اشجتماا ج ما  أ ادتائه   عائلتاهد   ها ا إب  ااب مل ااا يساتعم  

 
ت افسعة الوحداق السعاحعةد م يرة ماسترد جامعة جعظ د   1 يج تحس ب  الر ايدد السعاحة املستدامة      ها  ثو  فايزةثحشةد  افعة 

 . 66د ا 2014- 2013
 .32داهد إلعاسد   فو  عصد امل عمد املرج  الساثسد ا 2
 . 319حمزة عصد الحلعم   ا ية   آ ر بد املرج  الساثسد ا  3
 . 29داهد إلعاسد  فر   عصد امل عمد املرج  الساثسد ا 4
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غ ا   سائ  اشتااالشجتما ج ثااو ة عا ياةد أماا إ ا  ااب ماؤارا أ   اا:  محتاو  علاى مواتا  التوا ا  اشجتماا ج فا  يمك اه اشسات

علااى الجزائاار التحساا ب ماان  وععااة تاادفس اش تر اا  للو ااول إ ااى د  االتااا ج علااى اال تر اا د فهااو يشااا   :سااصة ماان حعاتااه علااى متاعععااه

   اعة سعاحعة حقعقعةد يج سبع  :عزقزاشتتاا  الوطني.

  :العنصر التنظيمي العنصرالثالث:

السااااااعاحج يمااااااو   هااااااا  لاتتاااااااا  الااااااوطني أ   إ ااااااى اش تقااااااا  ثالق ااااااام السااااااعاحج إ ااااااى الق اعاااااااق  إب اشهتمااااااا  الكص اااااار ثاشسااااااثمما 

اشتتااااا ية  اق األ لوقاااة ملاااا يملكاااه مااان     مساااتدا  ياااج إيظاااا  التوا  ااااق اشجتماععاااة  اساااتمرا هاد  ا اااة   أب الجزائااار تااادفعها 

ما ظهر فعلعا يج ثر امس الحكومةد   يعتإر ه ا  عما  اضحا   ترتعة إ ا ة يص رة يج أب تكوب طرفا فعاال يج السعاحة العاملعةد   هو 

 السعاحة الوط عة تاد إ ماجها ضمن السوق السعاحعة الد لعة.

  لها ا أ لا  الد لاة أهمعاة يإار  لثشاجع  اشساثمما  الساعاحج ثترتعتااه   ت اوقره مان  ا ل امل ااخ امل ئام  االحفازد   الا م يتماشاا ى 

( ثاشضاافة إ اى ت  اعم مظموعاة مان 1الد لعة من  ا ل سان مظموعاة مان القاوا  ب امل  ماة لها ا الق اامد)م  مت لصاق السعاحة 

 (.2الهعااق   املؤسساق القائمة على ه ا الق ام)

 اإلطار القانوني لإلستثمار السياحي في الجزائر: -1

ماااا يحققاااه مااان اااار ة إتتااااا يةد فاااإ ا تااام  يحتااا  ت اااام الساااعاحة أهمعاااة يإااار  ثالنساااصة ملع ااام الاااد لد    لاااك ملاااا لاااه مااان عوائاااد  

اشساااثمما  فعاااه ثظحسااان ال ااارق    فقاااا للاطاااا  القاااا و:إد فمع ااام   ل العاااالم تاااو ج اهتماماااا يص ااارا ياااج سااان الثشاااريعاق   القاااوا  ب 

قاوا  ب امل  مة لاسثمما  السعاحجد   تعتإر الجزائار مان ثا ب ها ه الاد لد حعاث  ظاد أب املشارم الجزائارم تاد سان مظموعاة مان ال

 لت  عم الق ام السعاحج.

:   يحااد  هاا ا القااا وب املقاااو  ثالنشاااإ السااعاحجد   ياا ا داار إ املتعلددق بالتنميددة املسددتدامة للسددياحة 01-03القددانون رقددم -أ

 الت معة املستدامة لأل:ش ة السعاحعةد   ي ا املقاو  ثالفهعاة السعاحعة.

ة املستدامة لأل:ش ة الساعاحعةد   يا ا تاداث ر  أ  اق ت فعا هاد    هادف   لقد  د  ه ا القا وب من أج  تحديد در إ الت مع

 م ه: 02ه ا القا وب يما  ا  املا ة 

 ترتعة اشسثمما  السعاحج   ت وقر الشراية يج ه ا الق ام. •

 تحس ب  و ة الجزائر السعاحعة يج االحاف  الد لعة. •

 ة اشعتصا  لها. ف  تد اق اشيوا د الف ا ق   املقا د السعاحعة   إعا  •

 ت وي  امل توا السعاحج   استحداا م تظاق سعاحعة جديدة. •

 اشهتما  ثالسعاحة الدا لعةمن   ل توف ر ما ي لصه السائد. •

 1املساهمة يج حماية الصماة   تمم ب القد اق ال صعععة   المقافعة   التا قفعة. •

 تحس ب  وععة ال دماق السعاحعة. •

 
د ا 02/2003 /  19املؤ  ة يج          11د املتعلس ثالت معة املستدامة للسعاحةد الج  د العد   17/02/2003املؤ خ يج    01-   03تا وب  تم  1

04 . 
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 ثاملو  ا المقايج   التراا السعاحج الوطني. اشهتما  •

 الترتعة   ت معة الشغ  يج الق ام السعاحج. •

 يز ه ا القا وب على ت معة األ:ش ة السعاحعةد   مراعاة مصا ئ حماية املوا   ال صعععة   المقافعاة   التا قفعاةد   لاك مان     تد •

أجاا  اسااتمرا قة العاارض السااعاحج   ا تقااا هد   لقااد  ااا  املااا ة الساااععة ماان هاا ا القااا وب علااى التاازا  الد لااة ثتااوف ر  اا  الشاار إ 

 لك م ف ل إع ا  األ لوقة له ه املشا ي   ا ا  م ااطس التوسا  الساعاحج ما  تكفا  الد لاة ثاألعصاا   لترتعة اشسثمما  السعاحجد  

 املترتصة عن إعدا  الد اساق   أدغال الصنعة القاعدية   إ ظا ها  ا   م اطس التوس  السعاحج.

   أهم ما  يز علعه ه ا القا وب ا ا  قاإ:

 التنمية السياحية: ( 1

فهو   اس  إ ى   جة أنها تشم  ثرامس مفتلفة عع ها متا  ثا  ر   متدا     متفاع د يؤ م إ ى استمرا  للت معة السعاحعة م

التقااد    ال مااو لااا اعة العاحااة   الف دتااةد   التااي تعااد جااز ا ماان التمعااة اشتتاااا ية للااد لد   تشاام  الت معااة السااعاحعة جمعاا  

  السااااعاحع بد التو ياااا  الجغرايااااج للم تظاااااق السااااعاحعةد التاااادفس   الحريااااة الجوا اااا  املتعلقااااة ثاألم اااااإ املكا عااااة للعاااارض   ال لاااا

 1السعاحعةد   مفتلا تظا راق السعاحة.

املتعلاااس ثالت معاااة املساااتدامة للساااعاحةد فالت معاااة الساااعاحعة تهااادف إ اااى  فااا  تاااد اق  01-03فحسااا  ماااا جاااا  ثاااه املشااارم ياااج القاااا وب 

 2عاحج م  الحرا على تمم ب التراا السعاحج الوطني.اش تس السعاحجد  ا ة عن طرقس اشسثمما  الس

  تاااد  ضاااا  املشاااارم مظموعااااة ماااان الثساااهع ق   التااااداث ر الثشااااجعععة  ا ااااة يااااج مظاااال الفهعاااااة   تسااااع ر م اااااطس التوساااا    املواتاااا  

 3السعاحعة تاد ترتعة   ت وقر اشسثمما  السعاحج.

 الكهيئة السياحية: ( 2

املتعلااااس ثالت معااااة املسااااتدامة للسااااعاحةد ثظنهااااا مظموعااااة أدااااغال إ ظااااا   01-03ماااان القااااا وب  03عرفهااااا املشاااارم الجزائاااارم يااااج املااااا ة 

املنشآق القاعدية لف ا اق   مسااحاق موجهاة الساتقصال إساثمما اق ساعاحعة تتظساد ياج الد اسااق التاي تحاد  طصععاة عملعااق 

 الفهعاةد   طصععة مشا ي  األ:ش ة للمنشآق املرا  تحقعقها.

 املتعلس   ثالت معة املستدامة للسعاحة أب مف ل الفهعاة السعاحعة يساهم يج: 01-03من القا وب  13يج املا ة    حس  ما جا 

الت معاااااة املنساااااجمة للمنشاااااآق   الهعا ااااا  الساااااعاحعة   اشساااااتغ ل العق :اااااإ مل ااااااطس التوسااااا  الساااااعاحج  املواتااااا  الساااااعاحعة   يااااا ا  •

 الحفاظ عليها.

  اق تهعاة اشتلعم   التعم ر.إ ماا األ:ش ة السعاحعة يج أ  •

 
 . 85د ا1999امععة للنشرد مار فؤا  السعد امللعحجد االحاسصة يج األ:ش ة السعاحعة   الف دتعةد الدا  الج1
د املتعلس ثالت معة املستدامة للسعاحةد  2003فإراير س ة    17ه املوافس ل 1423 م الحجة عام    16املؤ خ يج   01-03من القا وب    09املا ة  2

 .11د العد  2003فإراير   19هد املوافس ل  1423   الحجة عام  18الج   املؤ  ة يج 
 املرج  الساثس. 01-03من القا وب  11املا ة 3
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 1تتم الفهعاة السعاحعة يج إطا  احترا  األحكا  القا و عة   الت  عمعة املتعلقة ثحماية التراا المقايج   العمراب. •

 

 الترقية و اإلعالم السياحي: ( 3

اشعاا   السااعاحج هااو مفاطصااة الجمهااو   ا اا  الااص      ا جهاااد ثاسااتفدا  عتا اار الجاا   السااعاحج  الثسااوقس يااج تقااديم امل ااتس 

د   تد اعتإر املشرم    2السعاحج املعر ض من تص  الشر اق   الو االق السعاحعةد    ا  ثقاد ج   السعا    تكرا  الزقا اق

القااد اق السااعاحعة   ترتعااة سااعاحعةد فااالغع   السااعاحج يلعاا     ا هامااا يااج تحرقااك عجلااة  عماا  إع مااإ   اتاااا ج موجااه لتمماا ب

 اشتتاا  الوطنيد يما يعتإر أهم مرتكزاق   آلعاق :شر املعلوماق   ثث الو ج   تنشعل مظال السعاحة.

 املتعلق باإلستغالل السياحي للشواطئ: 02-03القانون رقم -ب

 العامة املتعلقة ثاستغ ل الشواطئ يج االجال السعاحجد    هدف إ ى:   يحد  ه ا القا وب القواعد

 حماية الشواطئ   اشهتما  قهاد تاد استفا ة املا اف ب منها ثالسعاحة   اشستظما   ال دماق املرتص ة قها. •

ف ب   تحقعاس ت معاة موا  اة اشهتما  ثال  افة   األمن   حماية الصمااة علاى امتادا  الشاواطئد   لاك اساتظاثة إ اى حاجااق املاا ا •

 فيها.

 .3تحس ب  دماق إتامة املا اف ب •

  يم د ها ا الحاس ثاافة أ لعاة للمؤسسااق الف دتعاة  يما يف   استغ ل الشواطئ إ ى حس اشمتعا  حس   فتر در إ محد  د

املا فة ثالنسصة للشواطئ التي يكوب لها امتدا  د أما ثاإج الشااطئ فتما د إ اى  ا  ملا ص طصععاج أ  اعتصاا م ترساو علعاه املزايادةد 

الاوا جد   ث اا ا علاى    يتعهد   احترا   فتر الشر إد   يتم تحديد أجزا    مساحاق من الشاواطئ لتكاوب محا  امتعاا  ثقارا  مان

 اتترا  من لج ة  الئعة.

 املتعلق بمناطق التوسع السياحي: 03-03قانون رقم  -ق

األمماااا  للمااااوا    يحااااد  هاااا ا القااااا وب مصااااا ئ   تواعااااد حمايااااة   تهعاااااة   ترتعااااة   تسااااع ر م اااااطس التوساااا د    هاااادف إ ااااى اشسااااتفدا 

السعاحعةد   إ  اا ه ه امل اطس يج اال  ل الوطني لفهعاة اشتلعم   اشستغ ل لك  اشمكا عاق المقافعة   التا قفعة   الدينعةد   

يقااااد ثم ااااطس التوسااا  الساااعاحج هاااج  ااا  م  قاااة أ  امتااادا  مااان اشتلاااعمد   يتم اااز ثاااافاق أ  ثفاو اااعاق طصعععاااة   اقافعااااة   

 
 د املرج  الساثس.01-03من اال وب  13املا ة 1
د ا 2014 الد عصد الرحماب آل   عمد اشع م السعاحج   ت معة السعاحة الوط عةد  ا  أسامة للنشر   التو ي د األ  بد ال صعة األ  ىد  2

59 . 
د يحد  القواعد العامة لاستعمالو اشستغ ل 2003فإراير    17د املوافس ل  1423 م الحجة عام  -املؤ خ يج &  02-03من القا وب    02املا ة  3

 السعاحع ب للشواطئ. 
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ععااااة م اسااااصة للسااااعاحةد مؤهلااااة شتامااااة ا  ت معااااة منشااااظة سااااعاحعةد   يمكاااان اسااااتغ لها يااااج ت معااااة  ماااال أ  أيثاااار ماااان عشاااارقة   إثدا

 1السعاحة  اق املر   ية.

 

 :2030املخطط التوجيهي للكهيئة السياحية آفاق  -د

هااااج اسااااتراتعظعة اعتماااادتها  د  2030إب ا فهاااااا مسااااا  الجااااو ة موجااااو ة يااااج تلاااا  اسااااتراتعظعة الت معااااة السااااعاحعة الجزائرقااااة  فاااااق 

(د مااااان  ااااا ل الد اسااااااق   األثحااااااا   اشسثشاااااا ة املوساااااعة لجمعااااا  SADATالحكوماااااة ياااااج اال  ااااال التاااااوجعهي للفهعااااااة الساااااعاحعة ) 

الفااعل ب ياج ت اام السااعاحةد   تعكاس ها ه اشساتراتعظعة إ ا ة الد لااة ياج  عام اشمكا عااق ال صعععااة   المقافعاة   التا قفعاة للصلااد 

 ترتعة   جع  الجزائر جهة سعاحعة ثامتعا . من أج 

املا ية   املالعة للو ول    يت من اشطا  اشستراتعدج له ا اال  ل  مسة أهدافد   التي يظ  تحقعقها من حجم اشسثمما اق

 إ ى اسثععا  عد  السعا  اال  ل الو ول إلعهد   هج:

 :من خاللجعل السياحة إحدى محركات النمو اإلقتصادي و ذل   أوال:

 ترتعة اتتاا  ثدي  يح  مح  االحر تاق. •

 ت  عم العرض السعاحج ثاتظاه السوق الوط عة. •

 أهم  جهة سعاحعة يج الحوض املتوسلد تاد املساهمة يج  لس  ظائا جديدة. إع ا  الجزائر إ ثشا ا سعاحعا   لعاد   جعلها •

) الف حاااااةد الص ا دال ااااادماقد األداااااغال العمومعاااااة   الاااااا اعة الدددددددفع بواسددددددطة األثددددددر العكألدددددد ي علددددددى القطاعددددددات األخددددددرى  ثانيددددددا:

وامااا  ثماااا فيهاااا ال قااا د التعم ااارد التقلعدياااة(د    لاااك مااان  ااا ل ال  ااار إ اااى الساااعاحة ياااج إطاااا  مقا ااااة عرضاااعةد   تشااام  مفتلاااا الع

 التكوقند الصماة   الت  عم االحلجد حعث تظ   عع ب اشعتصا  م  س املتعامل ب ال واا   العمومع بد الجزائرق ب   األجا  .

 ثالثا: التوفيق بين ترقية السياحة و البيئة

   تتظلى أهمعة الع تة ث ب الصعماة   السعاحة من   ل عدة  قاإ:

   الصماة مت  متابد   ت معة املوا   الصعتعة يؤ م إ ى استمرا     مو النشاإ السعاحج. السعاحة •

 الصماة ال  عفة هج ال ماب لسعاحة جديدةد   تعتإر من أهم عوام  الج   السعاحج. •

 تعد الصماة أحد أهم العوام  املؤارة على اشسثمما  السعاحج يج املستقص . •

 يرتكز علعه النشاإ السعاحج.الصماة هج األساس ال م  •

 الصماة الغ ر   عفة تس ي  إ ى سمعةا ملقاد السعاحج. •

 

 
الج.  املؤ  ة    د2003فإراير    17د املوافس ل  1423 م الحجة    16املتعلس ثم اطس التوس  السعاحج املؤ خ يج    03- 03من القا وب    02املا ة  1

 . 11د العد  2003فإراير   19املوافس ل   1423   الحجة  18يج 
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 رابعا: تثمين التراث التاريخي و الثقافي و الشعائري 

فاشتتاااااا  السااااعاحج ياااارتصل ا تصاطااااا  اعقااااا ثاااااشتلعم املعإاااار عاااان التااااا قخ   الت ااااوم المقااااايجد   الع ا اااار املكو ااااة للتااااراا اشتلعمااااي ) 

 صععاااااااةد   امل ااااااااخ....إل (   تشااااااك   اااااااو ته   إ تاجاااااااهد   أمااااااا  األ لوقاااااااة املسااااااافهدفة للسااااااعاحةد    ا اااااااة ياااااااج امل ااااااااطس اش:سااااااابد ال

 1اشتتاا ية الهشةد التي يمكن لها أب تفلس  دماق   فتد  ظائاد مما يعؤ م إ ى م اعفاق   تدفقاق مالعة.

 خامسا: التحسين الدائم لصورة الجزائر 

س إ اااى إحاااداا تغع اااراق ياااج التااااو  الااا م يحملاااه املتعااااملوب الاااد لعوب ياااج الساااوق الجزائرقاااةد ضااامن آفااااق حعاااث يساااعى هااا ا الإر اااام

لجعلهااااا سااااوتا هامااااة   لمساااا  اا وقااااةد ثمااااا يااااج  لااااك مظموعااااة املااااوا    ال اتاااااق املتاحااااة التااااي تسااااتظع  إ ااااى حاجعاااااق املساااافهلك ب 

 2الد لع ب.

الجاادير ثالاا ير أب الجزائاار تز اار ثمااؤه تكص رة لااا اعة السااعاحة   اشسااثمما  يااج هاا ا   : اإلطددار املؤسسدداتي لإلسددتثمار السددياحي 

االجاااالد  ا اااة ياااج مظاااال ال صععاااةد فهاااي تتمتااا  ثث اااوم جغراياااج ال محاااد  د إال أ اااه يصقاااى   ااار  ااااف لوحاااده ثاااد ب ت  اااعمد فاش تقاااا  

ت  عمااا مؤسساااتعاد   هااو مااا ساانت رق إلعااه يااج هاا ه  ثالسااعاحة يثاار ة إتتاااا ية ثديلااة لق ااام االحوتاااق يت لاا  ت  عمااا تا و عااا  

 الجزئعة.

 مجموعة الهياكل التي تسعى لترقية السياحة: 

د   الاا م عاادل ثموجاا  1988أيتاوار  31املااؤ خ يااج  214-88أ:لاا ق ثموجا  املرسااو  الت فعاا م  تام الددديوان الددوطني للسددياحة: -1

املت ااامن إ:شاااا  الاااديواب الاااوطني للساااعاحة   الت  اااعمد   الااا م عااارف د   1992أيتاااوار  31املاااؤ خ ياااج  402-92املرساااو  الت فعااا م 

الااااديواب علااااى أ ااااه أ اة للااااو ا ة املكلفااااة ثالسااااعاحة لتاااااو  تحقعااااس ترتعااااة السااااعاحة     اسااااة السااااوق   الع تاااااق العامااااةد مهمتااااه 

لساهر علاى ت فعا هاد    لاك عان املشا ية يج إطا  السعاساة الوط عاة ال ا اة ثمظاال الساعاحة ياج إعادا  ثارامس ترتعاة الساعاحة   ا

 طرقس:

 جم    تحلع    استغ ل املعلوماق   اشحاائعاق املتعلقة ثالترتعة السعاحعة. •

 إجرا     ثحث أ    اسة عغعة ضصل األسالع    تحوالق السوق السعاحعة الدا لعة   ال ا جعة. •

 م.املشا ية يج ترتعة السعاحة   متاععة العملعاق املعتمدة يج ه ا الق ا •

 املشا ية يج الت اهراق الد لعة املرتص ة ثالسعاحة   الحماماق املعد عة. •

 3تنشعل   ت وقر التصا الق م  املؤسساق   الهعااق ال ا جعة يج معداب الترتعة السعاحعة. •

 
فاطمة1 لعلمي  السعاحعة)  -   ج سعا د  للفهعاة  التوجعهي  للمف ل  اسث ا ا  السعاحعةد  الت معة  منشو    ر    -(2030استراتعظعة  مقال 

 .08م  و ة إسم االجلةد ا
لاسثمما  السعاحج يج الجزائرد م يرة ماسترد  لعة الحقوقد جامعة ال اهر موالمد  طعبي محمدد ثن عمس ى أحمدد ال واثل القا و عة  2

 . 38د ا 2016سععدةد 
 . 1992أيتوار  31املوافس ل  1413جما   األ  ى   5املؤ خ يج  402-92من املرسوم الت فع م   04املا ة 3
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ا لج للاااديواب د الااا م ي ااامن الت  اااعم الاااد2002 اااوفمإر  25  يماااا س الاااديواب مهاماااه ياااج إطاااا  القااارا  الاااو ا م املشاااتر  املاااؤ خ ياااج 

 1الوطني للسعاحة.

د   هاج مؤسساة عمومعاة 1998فعفارم  21املاؤ خ ياج  98-70تم إ:شا  الو الة ثمرسو  ت فع م  تام  الوكالة الوطنية للسياحة:-2

املااااا مد   تعااااد األ اة الرئمسااااعة املتفااااااة   املسااااؤ لة عاااان   اق طاااااع   اااا ا ج تظااااا م تتمتاااا  ثالش اااااعة املع وقااااة   اشسااااتق ل

الثسع رد الت معة   الحفاظ على العقا  السعاحجد   علعه فالعام  األساس ي املكلا ثت صعس السعاسة الوط عاة للت معاة الساعاحعة 

 املستدامةد   لها عدة مها   يرق يج املا ة الراععة من ه ا املرسو د   املتمملة يج:

 م اطس التوس  السعاحج   االحاف ة عليها.حماية  •

 اتت ا  األ اض ي ال ر  قة ش:شا  الهعا   السعاحعة   ملحقاتها. •

 القعا  ثالد اساق   الفهعاة اال ااة للنشاطاق السعاحعة   الف دتعة   الحماماق املعد عة. •

 ترتعة م اطس التوس  السعاحج   ت وقرها. •

الساااااااعاحج للم اااااااع  املعد عااااااة  اق القعمااااااة الع جعاااااااة العالعااااااةد  القعااااااا  ثد اساااااااق الفهعااااااااة اتت ااااااا  األ اضاااااا ي ال اااااار  قة لاسااااااتغ ل  •

 ال ر  قة.

إعا ة ثع  األ اض ي املهعظة من طرف الو الة إ ى املسثممرقن أ  املتعامل ب ثمقاث د  تكاوب إعاا ة الصعا  مرفقاة ثادفتر الشار إ  الا م  •

 ما  معد:إ.يوض  له ا الغرضد  قتعلس ثمشر م سعاحج أ  مشر م ح

 

 الخاتمة:

ثاالر م مان إحا ل السااعاحة ياا اعة مساتدامة محاا  ت اام االحر تااقد   ياا ا تم از   ا فارا  الجزائاار ثم ا هاا املت اومد   ثثر اتهااا 

ال صعععة   المقافعة   أ ر  ح ا قةد    التي تعتإر من أهم ع ا ر الج   السعاحجد حتى أ ه تعا  ياج ها ا الصلاد أ اه ج اة هللا ياج 

هد إال أب جاااا  االجهااااو اق   األعمااااال التااااي تاماااا  قهااااا الد لااااة يااااج ساااابع   عاااام هاااا ا الق ااااام   النهااااوض ثااااه ماااان  اااا ل اشسااااثمما  أ ضاااا

ةد   تتممااا  أهمهاااا ياااج  الساااعاحج فإنهاااا لااام تحقاااس ععاااد املر   ياااة ال  ماااة   امل ت ااارة مااان هااا ا اشساااثمما د    الااا م يعاااو  ألساااصا  جمااا 

 ا اق الجزائرقااااةد إ ااااى جا اااا  عااااد  إ فاااااق مع اااام املشااااا ي  السااااعاحعة ثاااااملرافس   ال اااادماق الص ر تراطعااااة املعتماااادة يااااج مع اااام اش 

ال اار  قة ماان دااصكاق إتاااال   املوا اا تو ياا ا تحوقاا  العماا ق     رهاااد  التااي ال يساات ع  السااائد اشسااتغ ا  عنهااا  اا ل  حلتااه 

 ق   املتمملة يج ا تإ:السعاحعة.  من   ل ثحم ا ه ا تو ل ا إ ى جملة من ال تائس   التو عا

العم  على تحس ب الق اعاق املرافقة لق ام الساعاحةد   التاي تاا  ياج مظموعاة مان ال ادماق ال ار  قةد   التاي يحتاجهاا أم   -

ياااااااج الشاااااااواطئد الحااااااادائس أ  م تظعااااااااق الثسااااااالعةد داااااااصكة ال رتااااااااقد داااااااصكة اشتاااااااااالق    ساااااااائد  ااااااا ل  حلتاااااااه السعاحعةساااااااوا 

 اش تر  ....إل .

 ت وقر   تحس ب م اطس الج   السعاحج عن طرقس تهعافها ثاملرافس ال ر  قة. -

 
 وفمإر   27املؤ  ة يج    78لديواب الوطني للسعاحةد الج  د العد   د املت من الت  عم الدا لج ل2002 وفمإر    25ترا    ا م مشتر  مؤ خ يج  1

2002 . 
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 اار جا   ساعاحج ياج ضر  ة توععة أفرا  االجتم  ثالحفاظ على الصماةد   التي تعد الداعم األ ل للسعاحةد  ا ة   أب أهم ع  -

 الجزائر هو ال صععة ال  ثة   امل اطس الجغرافعة التي تز ر قها.

 ت وقر الصنى التحتعة  اق الالة ثالق ام السعاحج. -

 ضر  ة  جو  مكات  لتحوق  العم ق إ ى جا   تسهع  ه ه املعام ق. -

 ج النشاطاق املكملة له ا الق ام. عم املؤسساق الاغ رة   املتوس ة التي تنشل يج ت ام السعاحة أ  ي -

 العم  على ت وقر الثسوقس السعاحج ثوسائ  حديمة تتماش ى م  مت لصاق العار. -

تد ق    تكوقن الع ار البشرمد من   ل توععة املواط  ب ثمد  أهمعة ه ا الق ام يثر ة إتتاا ية يظ  علع ا اساتغ لها     -

إااج إتتاااا م  اقااايجد  ياا ا إعاادا  ثاارامس تد قبعااة لل اداا  ب يااج الق ااام السااعاحج ماان أجاا  امل اااف  التااي يعااو  قهااا علااى االجتماا  ماان  

 آ ادهم   تقديمهم ألف   ال دماق   املعام ق م  السعا . تحس ب

 

 املراجع:

 :النصوص القانونية
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 .2014سعاحة الوط عةد  ا  أسامة للنشر  التو ي د األ  بد ال صعة األ  ىد  الد عصد الرحماب آل   عمد اشع   السعاحج   ت معة ال •

 املقاالت: 
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 .2010جوقلعة  06-04 مشسد 
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د جااا فإ 05د الها  يحعا مد إمكا عة اشستفا ة من التظراة التريعة يج   اعة السعاحة االحلعة للجزائرد مظلااة اشتتاااا   الت معااةد العااد  لعلى ثوحديد •

 د جامعة املدية.2016

د 05 مو جاااااد االجلااااة الجزائرقااااة للعوملااااة  السعاساااااق اشتتاااااا يةد العااااد  -السااااعاحج يااااج الجزائاااار  اليااااة مسااااتغا م  تعااااة م حااااجد  اتاااا    تحدياتاشسااااثمما  •

 .2014د 03جامعة الجزائر 

قدمااة يااج ثوفلعاا   بعاا د تقاار ق محماادد مدا لااة عع ااواب   اسااة مقا  ااة لواتاا  ت ااام السااعاحة يااج   ل داامال إفرققعاااد حالااة الجزائاارد تااو:سد املغاار د   امل •

 د املريز الجامعجد الصوقرة.2010مام  12- 11الوات    ا فاق يومإ  -إطا  امللتقى الوطني األ ل حول السعاحة يج الجزائر

قدمااة يااج مر و ج جع  جد هواب ثوعصد هللاد مدا لة حااول تقعااعم اشسااثمما  السااعاحج يااج الجزائاار ماان  اا ل ت افسااعة الق ااام يااج م  قااة داامال إفرققعاااد م •

 وطني األ ل حول   اعة السعاحة يج الجزائر الوات د  التحدياقامللتقى ال

 .2019جواب  26  ا فاقد املد سة العلعا للتظا ةد   •
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 ترقية االستثمار في العقار الفالحي مطلب ضروري لجزائر ما بعد البترول 

Investment promotion in adriculture sector: a necessary requirement for 

Algeria after oil 
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 ملخص

إب الجزائر الجديدة تقتض ي الدف  ععجلة الت معة إ ى األما  للتفلص من التصععة للمحر تاقد  ا ا  اتتاا  ت ماوم تاوم 

الصعواايد تظ صاا لأل ماااق التاي تعااا قهااا مان حاا ب   ار  ثعظااة يسااهم ياج الت وياا  االتتااا م للااص    ضاماب أمنهاا الغاا ائإد  توا نهاا 

 انهعا  أسعا  ال فل.

 يج ه ا اشطا  تم إ  اا االسثمما  يج الق ام الف حج يج  معم السعاساق االتتاا ية للد لةر ث  من ث ب الرها اق التي 

 للمحر  
 
تاااااق ماااان أجاااا   لااااس ااااار اق  ااااا ا هاااا ا الق ااااامد ُيعااااَول عليهااااا يم اااارا ماااان أجاااا  النهااااوض ثاالتتاااااا  الااااوطنيد  جعلااااه ثاااادي 

 م اعفة فرا الشغ       االثتكا   املصا  ة ثثشجع  أصحا  ها ه املشاا ي د فهاو  اما  أمااب ل تتااا  الاوطني ثاعتصاا ه مان 

 أهم الق اعاق االستراتعظعة امل تظة. 

 دج.الق ام االستراتعالعقا  الف حجد االحر تاقد الت معةد  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The new Algeria requires pushing the wheel of development forward to get rid of dependence 

on hydrocarbons, build a strong development economy that contributes to the country's economic 

diversification and ensure its food security and environmental balance, in order to avoid the crises 

that plague it from time to time as a result of the collapse of oil prices. 

In this context, investment in the agricultural sector has been included at the core of the 

country's economic policies. Rather, it is  among the bets that are much relied upon for the 

advancement of the national economy and making it an alternative to hydrocarbons in order to 

create wealth outside this sector, double job opportunities and the spirit of innovation and the 

initiative to encourage the owners of these projects, it is a safety valve for the national economy as 

it is one of the most important strategic productive sectors. 

Keywords: agriculture sector, oil, development, strategic sector. 
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 مقدمة

 ية الراه اااااة يااااااج العاااااالم  التوجاااااه االتتاااااااا م للجزائااااار  حاااااو اتتااااااا  السااااااوق فااااارض علاااااى الد لااااااة إب التحاااااوالق االتتااااااا

الجزائرقاااة ضااار  ة الصحاااث عااان ماااوا   اتتااااا ية  اااا ا ت اااام االحر تااااقد الااا م عااارف ياااج ا   اااة األ  ااارة ت ثااا ثاق مت حقاااة ألساااعا  

 ه ا الق ام الحساس. االحر تاق يج األسواق العاملعةد مما أ   إ ى تراج  مدا ع  الد لة من

هاا ا الوضاا  امل اا ر  أ  اا  الساال اق الجزائرقااة القائمااة علااى الشااظب االتتاااا م إ ااى ت اعااة مفا هااا أب العقااا  الف حااج 

م لاا  ثامتعااا  لل اار ا ماان تصععااة االحر تاااقد فااالجزائر تتمتاا  ثمساااحاق داسااعة ماان األ اضاا ي الاااالحة للف حااة   اار املسااتغلةد 

 سب  السعاسة املوهمة يج تسع ره  تريه عرضة للنه   االستغ ل   ر العق :إ.ه ا األ  ر ال م عا:ى ع

 تااااااد تغع ااااار هااااا ا الواتااااا  السااااالبيد عمااااادق السااااال اق الجزائرقاااااة إ اااااى تصناااااي جملاااااة مااااان اال ااااا حاق االتتااااااا ية املتعاتصاااااة 

املشااا ي  االسااثمما قة يااج أم يهااا   السعاسااق امل تهجااة يااج هاا ا الاااد ر  اعتمااا  عديااد ا لعاااق القا و عاة ماان أجاا  ت ااوقر  تشااجع 

ثاعتصاااا ه أ ل  19 -87الوط عاااة ال ا اااةر حتاااى يسااات ع  العقاااا  الف حاااج أب يلعااا     ه هاااو ا  ااار ياااج مظاااال الت معاااةد ثااادأ ثالقاااا وب 

املاازا م  تاا وب ا اا حج لأل اضاا ي الف حعااة  آلعااة جدياادة لت ه اار العقااا  الف حااج اململاو  للد لااةد الاا م  اااب ساااثقا مسااتغ  يااج إطااا 

 -10التاععة للمو ة الز اععةد  ت ام الثسع ر ال اتإد  ما لحقه من ت  عماق عديدة ثلو ق سعاسااق مفتلفاةد   اوال إ اى القاا وب 

 مراسااعمه الت  عمعااةد   لااك تاااد معالجااة اال اات الق املترتصااة علااى اال اا حاق الساااثقة التااي لاام تحقااس األهااداف املرجااوة ماان  03

 لت وقر االسثمما  يج العقا  الف حج.السل اق الجزائرقة 

  ياااا ا توسااااع  
 
 أ  أج بعااااا

 
 ألب  تسااااهع  عملعااااة الحاااااول علااااى العقااااا  الف حااااج ماااان دااااظنها جاااا   املسااااثممر سااااوا  يااااااب  ط عااااا

حجماهااااا  مظاالتهااااد فا اااه يتعااا ب علاااى الد لاااة أب تاااوفر للمساااثممرقن  ااا  ال اااما اق القا و عاااة  العملعاااة مااان أجااا  تظساااعد املشاااا ي  

 سثمما قة  ال م يع إ لااحصه أتص ى االمتعا اق املمك ة عغرض الحاول على تملك ه ا العقا .اال 

 ت هاار أهمعااة هاا ه الد اسااة ماان  اا ل معرفااة الااد   الفعااال الاا م يلعصااه االسااثمما  يااج العقااا  الف حااج يااج تحساا ب األ ضااام 

 ا ا تا ام االحر تاق يج الجزائرد  ما يستثصعه من أ ماق  االجتماععةد  تحقعس الت معة االتتاا ية املستدامة للد لة الجزائرقة

  اتظة عن ا ففاض أسعا ه من ح ب   ر. 

 تهااادف الد اساااة إ اااى الصحاااث عااان ا لعااااق  الساااص  التاااي ت اااو  مااان االساااثمما  ياااج العقاااا  الف حاااج ياااج الجزائااارد   لاااك ثحسااان 

جا ااا  تموقااا  الاااا اعة الغ ائعاااة ثماااا يحتاجاااه هااا ا ال اااوم مااان اساااتغ له لمسااااهم ياااج  لاااس القعماااة امل اااافة  ت ويااا  االتتااااا د إ اااى 

 النشاإد  التي يج مظملها تشك  أععا ا استراتعظعة للت معة.

إلى أي مدى يساهم االستثمار في العقددار الفالحددي بددالنهوض باالقتصدداد الددوطني   مما تقد  يمكن طر  االدكالعة التالعة:

 الجزائر؛ ومن ثم التخلص من تبعية املحروقات؟وترقيته تحقيقا لتنمية مستدامة في 

 تاااد معالجاااة إداااكالعة الصحاااثد ا تظي اااا أب  قساام الد اساااة إ اااى محاااو قن  ئمساااع بد  ث ااا ل اشطاااا  املفااااهعمي للد اساااة ثماااا 

لعقاا  د اام  :ساتعرض ساص   آلعااق ترتعاة االساثمما  ياج ا)املحددور األول( تحمله من مفاهعم أساسعة لفهم املوضوم  حسن إ  ايه 

 .)املحور الثاني( الف حج يصدي  للنهوض ثاالتتاا  الوطني  ت وي  مدا عله 

 



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

115 

       

115 

 مدخل للعقار الفالحي املوجه لالستثمار: -املحور األول 

للصحاااث ياااج موضاااوم ا لعااااق التاااي مااان   لهاااا ياااتم ترتعاااة العقاااا  الف حاااج املوجاااه ل ساااثمما د يتعااا ب الت ااارق لاطاااا  املعرياااج 

( لعقاا  الف حاج  املفااهعمي لكا  ماان ا
ً
د ااام معرفاة ععااض األساساعاق حاول مفهااو  االساثمما   م اه االسااثمما  الف حاج يصاادي  )أوال

( للتفلص من تصععة االحر تاق 
ً
( .  أ  را معرفة التوجه الجديد ل تتاا  الجزائرم )ثانيا

ً
 .)ثالثا

  اإلطار املفاهيمي للعقار الفالحي: -أوال

ض الف حعة  ما يج حكمها من أ وام األ اض ي األ ر  من  احعة ا ااا  التاي تترتا  عان ها ا تصد  أهمعة تحديد املقاو  ثاأل  

التحديااادد فااااأل ض الف حعاااة علاااى  اااارا  األ اضااا ي الصاااو  أ  الصاااحرا قة تف ااا  ل  اااا  تاااا و:إ مفتلاااا عااان األ  ماااة القا و عاااة التاااي 

ن  احعااة ماااا أ   ه املشاارم ماان تواعااد تاااد قهااا االحاف ااة تف اا  لهااا األ اا اف األ اار د  تحديااد التعرقااا ال اااا قهااا يظااد تإريااره ماا

 على الوجهة الف حعةد  عد  تظزئفهاد أل ه ثالتظزئة تفقد األ ض الف حعة  ا عفها  تحول عن طصععفها.

يقاااد ثاااأل ض الف حعااة األ ض الاااالحة ل سااتغ ل عاان طرقااس   عهاااد أياااا  ا اا  االحا ااع  التااي تااز م فيهاااد  قكفااإ العتصااا  

 .1أل ض ف حعة أب تكاوب  الحة للز اعة حتى  لو لم يتم   اعفها ثالفع ا

يما عرف على أ ه: "  لك الحس الععني األ لجد ال م ير  على أ ض   اععةد  يع إ لااحصه سل ة االستعمال  االستغ ل  

 .2 التارفد فكوب األ ض الز اععةد هو ال م يؤ م إ ى   ا امللكعة قه ا الو ا " 

: " األ ض الف حعاااااة أ   اق الوجهاااااة ياااااج ما تااااه الراععاااااة عاااارف العقاااااا  الف حاااااج ث اااااه 25 -90أمااااا تاااااا وب التوجعااااه العقاااااا م 

هاااااج  ااااا  أ ض تناااااتس ثتاااااد   اش:سااااااب سااااا وقا أ   ااااا ل عااااادة سااااا واق إ تاجاااااا يسااااافهلكه البشااااار أ  الف حعة يج مفهو  ه ا القا وبد 

 .3الحعواب أ  يسفهلك يج الا اعة اسفه  ا مصادرا أ  ععد تحوقله " 

  ااة األ  اارة ماان أجاا  تلصعااة مت لصاااق ت ااام التعم اار املتزاياادة األماار  لقااد عرفاا  األ اضاا ي الف حعااة ضااغ ا يص اارا عليهااا يااج ا  

ال م استوج  على املشرم إيظا    ا  مراتصة  ا   فعما يتعلس ثتحوق  األ ض الز اععة الف حعة  الص ا  عليهاد  ه ا عن طرقس 

حج ع دما يتعلس األمار ثاالساثمما اق ادتراإ الحاول على تر عص مسصس تص  الشر م يج أم أدغال ال تم  ثالة ثاملعداب الف 

 .4الف حعة 

تااد أتااى ثمااا لح مغاااير ملااا  ااص علعااه تااا وب التوجعااه العقااا مد حعااث  ااص علااى  5 25 -90يمااا أب تااا وب الفهعاااة  التعم اار 

د طصععاااة األ ض أماااا تاااا وب التوجعاااه العقاااا م فاعتماااد علاااى  مر   ياااة األ ضاأل اضااا ي  اق املااار    العاااا ج أ  الجعااادد ثاالعتماااا  علاااى 

 
 .22د ا1997محمد حسن تاسمد امللكعة الز اععةد اشيظا  الز ا جد  ا  الجامعة الجديدةد القاهرةد س ة  -1
ح ابد آلعاق حماية العقا  الف حج يج الثشري  الجزائرمد مظلة جع  األثحاا القا و عة املعمقة العام ال امسد   أحمد ثرا مد دتواب   -2

 .52د ا 2020د فإراير  38العد  
 املعدل  املتمم.  1990د لس ة 49د املت من القا وب التوجعهي العقا مد ا.   العد  18/11/1990د املؤ خ يج 25 -90القا وب  -3
واة عما د م ا عاق   ص الص ا   فس أحدا التعدي ق القا و عة  االجفها اق الق ائعةد ال صعة األ  ىد  ا  األيام للنشر  التو ي د عمش  -4

 .47د ا 2020عماب األ  بد 
 . 1990د لس ة 52د املتعلس ثالفهعاة  التعم رد ا.   العد  01/12/1990د املؤ خ يج 29 -90القا وب  -5



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

116 

       

116 

ثحعث تد تكوب  اصة أ  أتا   ااواةد أ  ضاععفة ال ااواة ضامن ها ه الفاااق. أماا ثالنساصة لتاانعا األ اضا ي الف حعاة فعاتم 

 ث ا  على أ  اق تق عة م ئمة  ظب تا ا ث ا  على تد تها يج إ تاا الحصو  مم .

ال يمكن مقا  ته ثالعوام  األ ر  يقوة العاد العاملاة  تشك  األ ض ثالنسصة لق ام الف حة العام  الرئمس ي لا تااد ال م

أ   أس املالد أل ه مو   طصععج ال يمكن إعا ة إ تاجهد حقعقة أب العقا  يلع     ا هاما يج الق اعاق األ ر د  لكن يج أم منهاا ال 

امل اتس  املااد   القاعادة التاي يقااو  يمك اه أب يلعا     ا مريزقاا جاد هاا  يماا هاو علعاه الحاال ياج الق اام الف حاجد ألب األ ض هاج 

 .1عليها الق ام 

 أساسيات حول االستثمار الفالحي: -ثانيا

إب ثاااار       االسااااثمما  يااااج العقااااا  الف حااااج يصاااادي  جااااد هااااا  لت وياااا  االتتاااااا  الااااوطني  تحاااار ه يسااااتد ج تحديااااد مفهااااو  

 ف حج يما لح مري  ) (. االسثمما  ثوجه عا  )أ(د على أب  قا ععد  لك على مفهو  االسثمما  ال

يقاد ثاالسثمما  ثوجه عا  ثظ ه: "  لاك الجاز  املقت ا  مان الاد   القاومإد  املسامى ثاال  اا   املوجاه إ اى  مفهوم االستثمار:  -أ

تكاااوقن ال اتااااق اش تاجعاااة الجديااادةد مااان  ساااائ  إ تااااا  مكاااائن  معاااداق  أسااامالعةد مااان أجااا   لاااس سااال    ااادماق جديااادةد  يااا ا 

علاااااى ال اتاااااق اش تاجعاااااة القائمااااة  تظديااااادهاد  تلصعااااة حاجعااااااق املساااافهلك ب.  طاملاااااا أب املسااااثممر مساااااتعد لقصااااول مصااااادأ االحاف ااااة 

 التضحعة ثر صته االسفه يعة الحاضرةد يكوب مستعدا أي ا لتحم    جة معع ة من اال اطرة.

س ثزقاااااا ة ال اتاااااة اش تاجعاااااة  ه اااااا  مااااان يقاااااد  مفهاااااو  االساااااثمما  ثااااااو ة أيثااااار دااااامولعةد ثحعاااااث تشااااام  جمعااااا  ماااااا يتعلااااا

 االسثمما  يج التعلعم  التد ق   الصحة    رها من االسثمما اق التي تعم  على  ف  مستو  إ تاجعة األفرا   االتا ج  ف  مستو  

 .2اش تاجعة على املستو  الوطني 

اا املتاااوفرة )األ ضد العمااا د  أس املاااال( يعااار ف االساااثمما  الف حاااج علاااى أ اااه: "  ماااس عوامااا  اال تااا تعريددددف االسددددتثمار الفالحددددي: -ب

 .3 تشغعلها تاد إ تاا موا    ائعة لسد حاجعاق املسفهلك بد  الحاول على أف   ال تائس املمك ة " 

يظ   االسثمما  الف حج  فس مفهومه العا  على مستو  االتتاا  الكلجد   ر أ ه إضافة لتفلج املسثممر عن  أس املاال 

عشاكله ال قادم  اسااثصداله ثظ اول  ساال  إ تاجعاة  ة ماجهااا ش تااا سال    اععااة لساد حاجعاااق املسافهلك بد  الحاااول علاى أف اا  

 قااا ة ال اااتس الااوطني الز ا ااج  تحساا ب مسااتو  معمشااة السااكاب  التقلعاا  ماان الص الااةد عائااد ممكاان  املتمماا  يااج الااراد للمسااثممرد   

 
املرحلة  ثكرقتي  ا رة  -1 الجزائر   ل  يج  الف حج  النشاإ  تحلع   الديند  طوق   و   درقا  إ ى    2017  -1967د  الحكومإ  الثسع ر  من 

 . 2110د ا2018اال  حاق اللعص رالعةد مظلة الد اساق االتتاا ية املعمقةد العد  الساع د 
(د 2015  -1988ج ظ  الت و اق العاملعة الراه ةد         )ثن ل  ر عمس ىد سعاسة تموق  االسثمما اق يج الجزائر  تحدياق الت معة ي  -  2

 . 25ا  2019/ 2018أطر حة  يتو اهد جامعة الجع  ج لعاعسد سعدم ثلعصاسد الجزائر الس ة الجامععة 
"د   2014  -1990رة سم ر ثوعافعةد ثلقاسم  حا جد االسثمما  العمومإ العمالة  اال تاا الف حج يج الجزائر "   اسة تحلعلعة تعاسعة للفت -3

 .194د ا 2018مظلة الد اساق االتتاا ية املعمقةد العد  المامند 
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 ي ا تحقعس األمن الغ ائإد فإ ه يتحم  مفاطر مرتص ة ثمتغ راق اتتاا ية متعد ة يمكن السع رة عليها  التقلع  من تظا راتهاد 

 .1رف    جة اال اطرة له ا ال وم من االسثمما   مفاطر أ ر  مرتص ة ث ر ف م ا عة  اعتعة ياع  السع رة عليهاد مما ي

ا ات ف السا ة اال اطرة العالعاة يماا  ير اا آ فااد     ه ا ما يظع  يتمت  االسثمما  الف حج ععد  من ال اائص على  را 

العااارض  ال لااا  حسااا  األساااواق الغ ائعاااةد  املالعاااة ياااج االساااثمما  الف حاااج عااان السااا ة املالعاااة العا ياااة )الاااد  ة الز اععاااة(ر  ا ااات ل

إ ااى جا اا   اعواة التموقاا  الف حااج  هاا ا  د2 اهعاك عاان  ااعواة تقعااعم االساثمما اق الف حعااة   ا تصاطهااا ثموساامعة اش تااا الز ا ااج

ع د مقا  فها عسب  تلة ال ما اق التي يوفرها الق ام الف حجد ثاشضافة إ ى ض امة  أس املال الماث  للعملعة اش تاجعة  ا ة 

 . 3م  الق اعاق األ ر  

 التوجه الجديد " جزائر ما بعد البترول ": -ثالثا

% ماااان  اااااا  اق الااااص  د  املاااااو   90إب االتتاااااا  الجزائاااارم يعتماااااد  لعااااا علاااااى ماااادا ع  االحر تاااااق  التاااااي تمماااا  ماااااا :ساااابته 

لن  ال اتس الدا لج ال ا   ا ا ت ام االحر تاق للجزائراألساس ي لل زق ة العامةد  تد أدا  تقرقر للص ك الد  ج إ ى أب :سصة  مو 

د هااا ا  قحتااا  ت اااام الف حااااة املرتصاااة المالماااة ععاااد ال اااادماق 4. 2014% ساااا ة 5.1د مقاثااا  2016% ياااج 4.4  2015% ياااج 4.8تتعاااد  

٪ ثفا ف عاا  1.2د ها ثزقاا ة تا 2016٪ من القعمة امل افة لل اتس االحلج اشجما ج ياج عاا  12.3 االحر تاقد حعث ساهم ثنسصة 

1999  5. 

 األ ماق املتتالعة التي أ اث  االتتاا  الوطني الجزائارم جارا  ا ففااض أساعا  الصتار ل جعلا  الحكوماة الجزائرقاة 
 أب 
 
إال

 د  االهتما  ثظمع  الق اعاق األ ر  6تد   ضر  ة إيظا  ثدائ  لتعوقض مكا ة الصتر ل يج االتتاا  الوطني  استدامة الت معة 

  را ملاا تتمتا  ثاه الجزائار مان اار اق طصعععاة  ساعاحعة  معاا ب  مسااحاق داساعة  م ااخ مت اوم  م ئام ل دماة الز اعاةد ها ا ماا 

ب  تسثممر يج العقا  الف حج  استغ له لت وقر االتتاا   جلا  العملاة الااعصةد  اااأل ص ع اد تظاا   مرحلاة االيتفاا  
َ
يؤهلها أل

تاا الوطني املترت  عن عملعاق االسثمما  يج ه ا الق ام إ ى ال ا اد فظزائر ما ععد الصتر ل تستد ج ال اتإ  القعا  ثتادير اال 

 استراتعظعاق فعالة تهتم ثالعقا  الف حج للو ول إ ى  لس الثر ة  ا ا االحر تاق.

 

 
عمر حوتعةد سععس مو  رةد ت وقر االسثمما  الز ا ج     ه يج  عم  مو الق ام الف حج  تقلعص الفظوة الغ ائعة يج الجزائرد مظلة    -  1

 . 188د ا 2018االتتاا   ة ا ة األعمالد االجلد الما:إد العد  الساع د 
(  ثاستفدام  2018  -1990  ا م لعلىد      م لحسند   اسة تعاسعة ألار االسثمما  العمومإ على اش تاا الف حج يج الجزائر للفترة          )  -  2

 . 6د ا2020د العد  األ لد 14 مو ا اال حدا  ال اتإ للفظواق الزم عة املو عة املتصاطاةد مظلة أثحاا اتتاا ية  ة ا قة االجلد 
 .195سم ر ثوعافعةد ثلقاسم  حا جد املرج  الساثسد ا  - 3
 . على الراثل االلكتر :إ:  21/10/2020سم ا قوهاق جزائر ما ععد ال فلد جرقدة العر إ الجديدد ثتا قخ:  - 4

https://www.alaraby.co.uk/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D 
ثتا قخ:    -5 الرقفعة  الف حة  الت معة  لو ا ة  الرسمي  موت   عن  اشجما جد  االحلج  ال اتس  يج  الز اععة  امل افة  القعمة  عن  احاائعاق 

 http://madrp.gov.dz/ar. على الراثل االلكتر :إ للموت : 2020/ 10/ 21
استف ف الثر ة الصتر لعة يج إطا  ضواثل الت معة املستدامة يج الجزائرد م يرة ماجست رد  لعة العلوم   مصا  إ يرقمةد استراتعظعاق  -  6

 . 225ا  2014/  2013د الجزائرد الس ة الد اسعة 1االتتاا ية  التظا قةد  علوم الثسع رد جامعة س عا 

http://madrp.gov.dz/ar
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 آليات تنمية العقار الفالحي املوجه لالستثمار: -املحور الثاني

إب الجزائاار تواجااه عاادة تحاادياق ت موقااة اتتاااا ية  اجتماععااةد تحاااتم عليهااا إتصااام اسااتراتعظعة ت موقااة تكفاا  لهااا مواجهاااة 

مفتلاااا اال ااااطر ال اجماااة عااان االعتماااا  عشاااك  مصاااالك فماااه علاااى مااادا ع  الصتااار ل يمااااد  أ  اااج ملااااا   الاااد   الاااوطني.  هاااو ماااا 

لف حاااج عغااارض تااااوف ر الف اااا   امل ااااخ االسااااثمما م االحفاااز للمساااثممرقند  ظحااااد يفااارض إيظاااا  ساااص  لترتعااااة االساااثمما  ياااج العقااااا  ا

. علااى  اارا    ااا  االستااا   يااج إطااا  االمتعااا  يااج ت معااة العقااا  الف حااج املوجااه ل سااثمما  1الحلااول الرئمسااة للت معااة االتتاااا ية

(د أ  ثاتصام  مل  حعد لترتعة االسثمما  متمم  يج عقو  االمتعا  
 
(. 03 -10عم  ثظحكا  القا وب )أ ال

 
 )اا عا

 دور نظام االستصالح في إطار االمتياز في تنمية العقار الفالحي املوجه لالستثمار: -أوال

إب السعج الدؤ   للحكومة الجزائرقة للو اول إ اى أ ظا  ا لعااق التاي تحفاز علاى االساثمما  ياج العقاا  الف حاجد جعلهاا تقار  

  ااا  االستااا   يااج إطااا  االمتعااا  إحااداهار سااوا  ماان  اا ل الحاااول علااى األ اضاا ي الف حعااة عاان  ععديااد السعاساااقد حعااث يعااد

طرقس االستا   يج إطا  االمتعا  )أ(د أ  ثالحاول على األ اضا ي الف حعاة عان طرقاس االستاا   ياج إطاا   فاس ال  اا د  لكان ياج 

 سترجام الد لة للعقا  الف حج   ر املسثممر فعه)ا(.إطا  حعا ة امللكعة العقا قة الف حعة) (د أ  ثالحرا على ا

عتإاار العقااا  الف حااج ااار ة حقعقعااة للد لااةد  أ اة  ز:الحصددول علددى األراضددد ي الفالحيددة عددن طريدددق االستصددالح فدددي إطددار االمتيددا -أ

محر تااااقد ثاشضاااافة إ اااى فعالاااة  حاااو الت معاااة االتتااااا ية املساااتدامةد ثماااا يحققاااه مااان ايتفاااا   اتاااإ  أمااان  ااا ائإ  ةنهاااا  التصععاااة لل

الاة الساتغ لها  االساتفا ة منهاا ث رققاة مملاىد مان  املساهمة يج  لس التوا ب الصعوي  ه ا يج حالة ما إ ا  ضاع  لاه أطار تا و عاة فع 

   ل  سم الد لة الستراتعظعاق  سعاساق اتتاا ية ل هتما  قها  اسثمما ها  ةيظا  أ ظ  السص  ل لك.

  االمتعاااا   ماااال اساتااااغ ل  17املتعلاااس ثالتوجعاااه الف حاااج ياااج املاااا ة  16 -08ا وب  تااام  تظساااعدا لااا لك  اااص القااا
 
علاااى: "ياشكاااا

  .2األ اض ي الف حعة التاععة لألم   ال ا ة للد لة " 

مااان  فاااس القاااا وب فقاااد أتااار ثا لعااااق  ال ااارق الحاااارقة الساااتغ ل العقاااا  الف حاااج عغااارض ترتعاااة  18أماااا مااان  ااا ل املاااا ة 

االسااااثمما  يااااج هاااا ا الق ااااام يصاااادي  للمحر تاااااق  ت وياااا  االتتااااا د  التااااي جااااا   اااااها  ااااا تإ: " ال يمكاااان اساتاااااغ ل األ اضاااا ي   ت معاااة

 .لأل اضاإ التي استالحفها الد لةثالاناساصة  دكا  امتاعا يج   -الواج  استا حها  التاععة لألم   ال ا ة للد لة إال:  

لأل اضاااااإ الاااااتي اساتاااااالحها املاستافعاااااد ب يااااج املااااا اطس يااااج مافاهاااااو  الاثاشاااااري  املعاماااااول ثاااااه ثالانااساااااصة  عةداكااااا  ملاااااكعة عاااااقا ة ف حااااايااااج   -

   "3.الاااحرا قة  دصه الاصحارا قة  يا ا األ اض ي  ا ر املستااالحة الاتااععااة لألم   ال ا ة للد لة

ح الشااااار إ  تااااد  ااااا  الفقاااارة األ  اااارة ماااان املااااا ة املاااا  و ة أعاااا ه  علاااااى أب ياااااد  يااااج هاااا ا اشطااااا   اااااوا ت  عمعااااة توضاااا 

د حعاااث  اااد  2011 الكعفعاااق التاااي تمااا د قهاااا األ اضااا ي الف حعاااة ل ستاااا  د   ااار أب هااا ه ال ااااوا لااام تااار  ال اااو  إال ععاااد سااا ة 

 

 
 ل العقا  املوجه ل سثمما  " العقا  الا ا ج  مو جا "د مظلة ج ل عزقزمد عصد الكرقم مويةد عقد االمتعا  الف حج  آلعة الستغ  -  1

 . 128أثحاا تا و عة  سعاسعةد تاد  عن  لعة الحقوق  العلوم السعاسعةد جامعة محمد الاديس ثن يحج  جعظ د ا
 . 2008 د لس ة46د يت من التوجعه الف حجد ا.   العد  2008أ ق  03د املؤ خ يج 16 -08من القا وب  17املا ة  -2
 من  فس القا وب. 18املا ة  -3
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 تراعاااة الحعوا ااااقد املتعلاااس ثإ:شاااا  املساااثممراق اال اااااة للف حاااة  2011فعفااارم  23املاااؤ خ  108املنشاااو  الاااو ا م املشاااتر   تااام 

األ اضا ي الف حعاة التاععاة  املتعلس ثالحاول على 2017 يسمإر  14املؤ خ يج  1839املعدل  املتمم ثاملنشو  الو ا م املشتر   تم 

 .1لألم   ال ا ة للد لة  املوجهة ل سثمما  يج مظال استا   األ اض ي عن طرقس االمتعا 

رِّ ف االستااااا   
ا تااااإ: " االستااااا   ثمفهااااو  هاااا ا القااااا وب  اااا  عماااا  ماااان دااااظ ه جعاااا  أ اض تاثلااااة  علااااى ال حااااو 2 لقااااد عااااُ

للف حاةد  ااالحة ل ساتغ لد  قمكاان أب ت اا  هاا ه األعماال علااى أدااغال تعصااة املعاااه  الفهعااة  ت قعااة األ اضا ي  التظه ااز  السااقإ 

 .3 التففعض  الغراسة  االحاف ة على الترثة تاد إ ااقها" 

ن القااا وب 
 
ال ااواا ماان حعااث امللكعااة أ  ماان حعااث الثسااع رد   لااك ثااامت   أ اض تاععااة للد لااة داارق ة  18 -83 حعااث مكاا

استااا حها تحااا  مسااامى الحعاااا ة. هاا ا اشطاااا  القاااا و:إ يااار س ملصاادأ االستاااا    ظحاااد األ  اق الجديااادة التااي لهاااا أععاااا  اتتااااا ية 

 السثمما  أمم  للعقا  الف حج.

االحااااد  لشاااار إ الت ااااا ل عاااان األ اضاااا ي الصااااحرا قة يااااج املساااااحاق االستااااا حعة  يعفعااااة  289 -92أمااااا املرسااااو  الت فعاااا م 

ايثسااااقهاد فقاااد حاااد  املقااااو  ثاالستاااا   ثظ اااه يشااام  جمعااا  األعماااال املتعلقاااة ثماااا ياااظتإ: تظ عاااد املعااااهد التماااوقن ثال اتاااةد ساااص  

ظاااا  مظماااوم األعماااال التاااي تاااد   ياااج ساااعاق اش تااااا الو اااول إ اااى املسااااحاقد استاااا   األ ض  تهعافهاااا  ساااقيها   ااارف معاههااااد إ 

 .4 املتعلقة ثالز اعاق املعتمدة 

أي ااا عرفاا  االستااا   ثظ ااه: "  اا  عملعاااق االسااثمما  الرامعااة إ ااى  483 -97يمااا أب املااا ة الما عااة ماان املرسااو  الت فعاا م 

  .5جع  طاتاق األم   العقا قة م تظة  ة ى تممعنها " 

ن املرسااااو  الساااااثس تتكفاااا  الد لااااة  لعااااا أ  جزئعااااا ثال فقاااااق املرتص ااااة ثالعملعاااااق التالعااااة: جلاااا  املعاااااهد ماااا 03  فقااااا للمااااا ة 

 التز قد ثال اتة الكهراائعةد دس ال رقد إ ظا  مظموم األعمال ال ر  قة الستعمال األم   العقا قة املع عة ثاالستا   

 
االحد  لكعفعاق م د ت   أ ضعة من األم      438  -97 اب السصس يج ت  عم االمتعا  يج إطا  العقا  الف حج للمرسوم الت فع م  تم    -1

عدل  املتمم ثاملرسوم الت فع م  . امل1997لس ة    83د ا.   العد   1997/ 15/12ال ا ة التاععة للد لة يج املساحاق االستا حعةد املؤ خ يج  

د يحد  يعفعاق م د امتعا  ت   أ ضعة من األم   الوط عة ال ا ة التاععة للد لة يج املساحاق  23/11/1998د املؤ خ يج  372  -98 تم  

 . 1988لس ة  88االستا حعة  أعصائه  در طهد ا.   العد  
م ملا لح االستا   يتماش ى م  مد  -2 د  ةب  اب اشطا  الثشريعج السا م 372  -98لول االسثمما  من م  و  املرسوم  امل حق أب ما تد 

ثاملفهوم   متظارا  ل سثمما   االستا    آلعة  اعتإر  الجزائرم  املشرم  أب  إال  االسثمما د  ترتعة  مظال  يج  املا لح  ه ا  إعمال  يسثصعد 

 االتتاا م ال م تد يقر  املفهوم ب على  حو مع ب. 
 . 1983د لس ة 34د املتعلس ثحعا ة امللكعة العقا قة الف حعةد ا.   العد  08/1983/ 18د املؤ خ يج 18 -83القا وب من  80املا ة - 3
د االحد  لشر إ الت ا ل عن األ اض ي الصحرا قة يج املساحاق االستا حعة 07/1992/ 06د املؤ خ يج  289  - 92املرسوم الت فع م  تم    -4

 . 1992د لس ة 55 يعفعة ايثساقهاد ا.   العد  
د يحد  يعفعاق م د حس امتعا  ت   أ ضعة من األم   الوط عة ال ا ة التاععة  12/1997/ 15د املؤ خ يج  483  -97املرسوم الت فع م    -5

 .1983د لس ة 83للد لة يج املساحاق االستا حعةد  أعصائه  در طهد ا.   العد  
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  أمم  
 
 عق  عا

 
 .1استعماال

ي صااس يااج إطااا  استااا   املشااا ي  الاااغ رةد  التااي يتكفاا  ثثصعاتهااا املسااثممرد فااإب املرسااو   تاام  18 -83فااإ ا  اااب القااا وب 

ي صاااس ياااج حالاااة ا ظاااا  مشاااا ي  اساااثمما قة يإااار  ياااج امل ااااطس الجصلعاااة  الساااهصعة الصاااحرا قة التاااي تت لااا  تكاااالعا عالعاااةد  483 -97

 .2ثحعث يق  على عاتس الد لة التكف  قه ه األعصا  املالعة 

 عمومااا  هاادف املشاارم ماان  اا ل مظمااوم ال اااوا القا و عااة  الت  عمعااة التااي تاام  الت اارق إليهااا إ ااى تكععااا  تعاادي    ااا  

 ةجاااارا اق الحاااااول علااااى األ اضاااا ي الف حعااااة اال ااااااة ل سااااثمما  يااااج إطااااا  استااااا   األ اضاااا ي عاااان طرقااااس االمتعااااا د ماااا  مراعاااااة 

يا  اش تاااا الاوطنيد ماا  تااوف ر فارا عماا  ياج امل اااطس املساافهدفةد  ا اة يااج اله ااا  املت لصااق االتتاااا ية املتمملاة يااج ت ااوقر  ت و 

 .3العلعا  الج و  

 يااج هاا ا اشطااا  تاام  تحديااد فاتاا ب ماان املشااا ي  االسااثمما قةد  همااا املشااا ي  الف حعااة املاااغرة التااي يااتم ت فعاا ها علااى ت اا  

الف حج األ ر    هج مشا ي  ت ف  على مساحاق أيإر تكوب  اق طااع   هكتا د  مشا ي  االسثمما  20أ ضعة ال تزقد مساحفها عن 

 .4اثتكا م  أهمعة  ط عةد حعث يمكن ت فع ها عشك  فر م أ  من   ل الشراية 

 ه ا  له سععا من القائم ب على الق ام االتتااا م إ اى تحقعاس أهاداف اساتراتعظعة تتمما  ياج تساهع  إجارا اق الحااول 

 تاظم ب  مرافقاة املساثممرقن الساعما اساترجام األ اضا ي   قا ة على تشجع  االسثمما  من   ل االستاا  دحعةد على األ اض ي الف  

 الغ ر مستغلة.

  الحصول على األراض ي الفالحية عن طريق االستصالح في إطار االمتياز بحيازة امللكية العقارية الفالحية: -ب

تسالعل ال او  علاى  قااإ ال ا  د الا م حاا ل مان   لاه املشارم 19/11/2015املاؤ خ ياج  927 د  املنشو  الو ا م املشتر   تم 

د حعاث تام توضاعد   شاك   تعاس إجارا اق التي عرفها االستا   يج إطا  ترتعة االساثمما  تحا  مسامى إ:شاا  مساثممراق جديادة

 ععاااد اش:شاااا   ة للد لاااة ياااج هااا امااا د االمتعاااا  علاااى األ اضااا ي ال ا اااة التاععااا
 
اشطاااا د مااا  الحااارا علاااى عاااد  مااا د االمتعاااا  الف حاااج إال

املريزقة  يج ظا  التفاصل الا م  االستا  د تفا يا للوتوم يج حاالق   ر م هرة تا و ا من جديدد   ر أب اش ا ة الفعلج الحع اق

 آلعاة  1839ا د تاما  ثإ ادا  املنشاو  الاو ا م املشاتر   تام تعمشه ثالنسصة لت  عم عملعااق االستاا   ياج إطاا  ترتعاة االساثمم

 40لت ه ار العقاا  الف حاج تعتماد علاى اساتغ ل األ اضا ي الف حعااة عان طرقاس االمتعاا    ار القاثا  للتحوقا  إ اى ت اا ل  ملاادة  جديادة

 س ة تاثلة للتظديد.

 
الف    -1 األ اض ي  ملكعة  اسثمما   فائزةد  اج   العقا م  تم  فق ر  التوجعه  تا وب  ظ   يج  ال ا ة  ماجست رد  لعة  25  -90حعة  م يرة  د 

 .73د ا2005/  2004الحقوقد جامعة الجزائرد ثن عك وبد الس ة الجامععة 
د أطر حة سوسن ثو بععاقد ال  ام القا و:إ الستغ ل العقا  الف حج يج الجزائر " األ اض ي الف حعة التاععة لألم   ال ا ة للد لة "  -2

 . 207د ا 2018/ 2017 يتو اهد  لعة الحقوقد جامعة تس  ع ةد الس ة الجامععة 
د  التي تسمد ثمعالجة الحاالق  2016جا فإ    25املؤ خ    66 لقد تم إعا ة تظهع  »  حدة التمس ر « املنشظة ثموج  امل يرة الو ا قة  تم    -3

 والئعة. ال ا ة على مستو  الو ا ةد تص   فعها إ ى اللج ة ال
ثتا قخ:    -4 الرقفعةد  الف حة  الت معة  لو ا ة  الرسمي  املوت   عن  االسثمما د  االلكتر :إ:  2020/ 21/10ترتعة  الراثل  من   ل  د 

http://madrp.gov.dz/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84 /  
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الاة  ائماا إ اى ت صعاس ماا جاا  ثاه املنشاو  الاو ا م  تام  اعتما  ه ه ا لعة الجديدة يإر  أيثر من   ل تعا  الحكومة ثاشح 

د 18/07/2018املؤ خ يج  750املشا  إلعه آ فاد يج إطا  عملعاق الت ه ر التي ثادرتها ثموج  املنشو  الو ا م املشتر   تم   1839

تاععااة لل ااوااد ثإ  اااعها ال هاا ا األ  اار الاا م  ااص أي ااا علااى ت ه اار  ضااععاق األ اضاا ي املسااتغلة ثااد ب ساا د  تلااك   اار املسااتغلة

 .1ل ستا   يج إطا  ترتعة االسثمما  عن طرقس االمتعا  

أضاحى مان   ار املعقاول تار  األ اضا ي الف حعاة أ  تلاك الااالحة للف حاة  استرجاع الدولة العقددار الفالحددي غيددر املسددتثمر فيدده:  -ج

القا و عاة لهاا ه األ اضاا ي ساوا   ا اا   ا ااة أ  تاععاة لألماا   ال ا ااة   ار املسااتغلة مان طاارف املسااتفعديند مهماا  ا اا  الوضااععة 

 للد لةد   لك عغض ال  ر عن طرققة استغ لها.

من تا وب  20 علعه فإب األحكا  الثشريععة  الت  عمعة املعمول قها ت ص على إلزامعة استغ ل األ اض ي  االتحديد املا ة 

على أم   اج أب االستغ ل الفعلج لأل اض ي الف حعة توجعه الف حجد  التي ت ص على املتعلس ثال 03/08/2008املؤ خ يج   16  -08

 .2مسثممر ف حج أ  مل ص طصععج أ  اعتصا م 

ل القا وب للمد ا  الوالئع ب التاعع ب لديواب الوطني لأل اض ي الف حعة   ثاتفا  إجرا اق فس  عقد االمتعا   ةلغا  ترا   و 

 ال ين لم يلتزموا ثالشر إ القا و عة  املتعلقة ثاستغ ل األ اض ي املم وحة. الجدا ة ضد املستفعدين

حالااة  عااا  عملعااة استااا   د فإ ااه يااج ثالنسااصة لأل اضاا ي اال ااااة ثموجاا  مف اال حعااا ة امللكعااة العقا قااة الف حعااةأمااا 

ن  ئامس الصلدياة ثاإث ل القاضا ي اال اتص يقو  الوا ج  ا لا  ماثاستئ ا  حاالق القوة القاهرةد  (ر05األ اض ي ملدة  مسة س واق )

 لغرض ت صعس در إ الفس .

 تحسين استغالل العقار الفالحي املوجه لالستثمار من خالل عقود االمتياز: -ثانيا

تو ا  الد لاة ماان  ا ل اعتما هااا علاى عقااو  االمتعاا   آلعااة لثساع ر االسااثمما  ياج األماا   الوط عاة ال ا ااة أب تعاو  عليهااا 

ا لعاااة القا و عاااة ثامل فعاااةد مااان  ااا ل إ:شاااا  أت اااا  اساااثمما قة هاماااة مااان داااظنها أب تففاااا علاااى الد لاااة ع اااا  املااار    السااالبي هااا ه 

 
د 31يج الجزائرد مظلة العلوم اال:سا عةد االجلد    دوإج  لعفإد آلعاق تسوقة العقا  الف حج مح  االستا   يج إطا  ترتعة االسثمما   -  1

 .479د ا 2020العد  األ لد جواب 
  48أحكاما جديدة فعما يفص االستفا ة من العقا  املوجه ل سثمما  من   ل املا ة    2015لقد ت من تا وب املالعة التكمعلج لس ة    -2

ال م يحد  در إ   يعفعاق م د االمتعا  على األ اض ي التاععة    2008سبتمإر    01املؤ خ يج    04  –08من األمر  تم    05التي تعدل  تتمم املا ة  

لألم   ال ا ة للد لة  املوجهة ش ظا  مشا ي  اسثمما قةد حعث ثموج  ه ه األحكام يم د االمتعا  على العقا اق املوجهة ل سثمما  

 حارقا عن طرقس التراض ي ثموج  ترا  من الوا جد

 ملزقد من التفاع  ي  ر األحكام الجديدة فعما يفص االستفا ة من العقا  املوجه ل سثمما د املوت  الرسمي  =

  د على الراثل االلكتر :إ للموت :21/10/2020لو ا ة الدا لعة  الجماعاق االحلعة  الفهعاةد ثتا قخ: 

 https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar 

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar
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للمؤسسااااااق العمومعاااااة االتتااااااا ية مااااان جهاااااةد  مااااان جهاااااة أ ااااار   لاااااس م ا ااااا  داااااغ  لفائااااادة الص اااااال ب أ  املسااااارح ب مااااان هااااا ه 

 1املؤسساق

ب  ال ياازال تحكمااه مما ساااق ساالصعة تقااو  علااى الردااوة  امل ااا ااق  املسااا ماق   اار إب ماا د العقااا  الف حااج يااج الجزائاار  ااا

د األمار الا م يظعا  مشاكلة العقاا  الف حاج 2املشر عةر  تظ ر عملعة النهوض قه ا الق ام الحعومر  م ه تع ع  مشا ي  الت معاة 

ى مساتو  االساثمما  ياج الجزائارد  ياج ماا يلاج سا حد   آلعاق الو ول إلعه  تسوقة ملكعته  استغ له أهم املع  ق امل ر حة علا

املقاااااو  ععقااااو  االمتعااااا  الف حااااج )أ(د علااااى  قااااو  ععااااد  لااااك ثتبعاااااب داااار إ  ةجاااارا اق ماااا د عقااااد االمتعااااا  الف حااااج  آلعااااة حديمااااة 

 ل سثمما  يج العقا  الف حج ) (.

  الف حااج ساابع   حعااادا السااتغ ل العقاااا  الف حااج التااااع  اتفاا  املشااارم الجزائاارم مااان عقااد االمتعاااا :املقصدددود باالمتيددداز الفالحدددي  -أ

صني فكرة  03 -10للملكعة ال ا ة للد لة ثاد   القا وب  تم 
َ
متفلعا ث لك عن فكرة تظثعد حس اال تفام على األ اض ي الف حعة  ت

  عن طرقس االمتعا 
 
 .3األ اض ي  د قهدف ضماب االسثمما  امل تس  االستغ ل األمم  له هاستغ لها املؤت

 لقااد اسااتد   جمعاا  األ  ااا   ال قااائص  التعااا ض الاا م دااا  ال اااوا الساااثقة امل  مااة للعقااا  الف حااجد ثااظب ضااصل 

ياااج  اااال   مفهااو  االمتعاااا  ثقولاااه: " االماتااااعا  هااااو الاعاقااااد الااا م تاماااا د ثموجااااصه الد لااااة دافاااااا طاصاعاعاعااااا ماان جاناساعااااة جازائارقااااة يااااد ى

حس اساتاغ ل األ اض ي الاف حاعاة الاتااعاعاة لألما   ال اا ااة لالااد لةد  ياا ا األما   الااسا احاعااة   اساتامامار  اح  االماتاعا "امل "الا ص

( ساا ة تاثلاااة للتاااظديد ماااقاث   فاا  إتااا ة 40املاتااالاااة ثاهاااا ثا اااا  عااالى  فاتااار دااار إ يحااد  عاان طرقااس الااات  عم ملاادة أتااااها أ  عااوب )

 .4 ومد تا صل يعافعاق تحديدها  تحاعلها  تفاعاها ثموج  تا وب املالعة " سا

 تظاد  اشداا ة إ اى أب املقاثا  املااا ج " اشتاا ة " التاي تادف  ساا وقا مان طارف املساثممر  ااح  االمتعااا  أداصه ماا تكاوب ضاارقصة 

ة  أ اا اف األ اضاا يد فعمااا إ ا  ا اا  مسااقعةد أ   ال يمكاان أب تكااوب إيظااا د  هااج تفتلااا ثااا ت ف امل اااطس  اق اشمكا عاااق الف حعاا

 
ثا يس ثومزارد عقو  االمتعا   آلعة لثسع ر االسثمما  يج األم   الوط عة ال ا ةد مظلة العلوم اال:سا عةد تاد  عن جامعة اش وة    -1

 . 252د ا 2018د  يسمإر 50م تو مد تس  ع ةد الجزائرد االجلد أد العد  
ثن    -2 الصاحث تاد  عن جامعة ثن حمو ة محصو د  ت معة االسثمما  األج بيد مظلة  يج  الجزائر     ه  يج  العقا   أ مة  تا ة اسماعع د 

 . 103د ا2007/ 01/06تا دم مراا د   تلةد الجزائرد االجلد ال امسد العد  ال امسد 
االجلة    -3 الجزائرمد  القا وب  يج  االمتعا   طرقس  عن  الف حج  العقا   استغ ل  طع د  السعاسعةد  تصايلج  القا و عة  للعلوم  الجزائرقة 

 .  593د 2020ما س 2020د العد  الما:إد 57 االتتاا يةد تاد  عن  لعة الحقوقد جامعة الجزائرد االجلد 
ة  د ال م يحد  در إ  يعفعاق استغ ل األ اض ي الف حعة التاععة لألم   ال ا  2010أ ق    15د املؤ خ يج  03  -10من القا وب    04املا ة    -4

 . 2010د لس ة 46للد لةد ا.   العد  

الثشري  الجزائرم. ي  ر عواطا عصا د عقد االمتعا   املسثممراق الف حعة طصقا   - يج إطا   للوتوف على تعرقا عقد االمتعا  الف حج 

 . 469د ا  2019جا فإ  د  11مظلة الحقوق  العلوم السعاسعةد تاد  عن جامعة عصاس لغر  د  نشلةد الجزائرد العد     03  -10للقا وب  
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 الهادف مان ها ه االتاا اق ال اتعلة التحف از علاى  دماة األ ض مان  د1124 -12  ر مساقعةد  االحاد ة ياج املرساو  الت فعا م  تام 

 .2ألج  تلصعة حاجاق االتتاا  الوطني  طرف املسثممر

 د03 -10يج القا وب  املسثممرثما لح  19 -87 يج القا وب ال م  اب مستعم  امل تس ق حق أب املشرم اسثصدل ما لح 

يستوع  امل تس  الف  د    ره من األملا اا القاا  قن   ه ا يعكس   رة املشرم للق ام الف حجد حعث أ صد ت اعا اسثمما قا

 .على االسثمما  يج العقا  الف حج

أب عقد االمتعاا  الف حاج ُيما د  03 -10أتر املشرم الجزائرم من   ل القا وب  شروط وإجراءات منح عقد االمتياز الفالحي:  -ب

د ساوا  الا م ثحعاا تهم عقاد  سامي 19 -87ألع ا  املسثممراق الف حعة الجماععة  الفر ية الا ين اساتفا  ا مان أحكاا  القاا وب 

 مشهر يج االحاف ة العقا قةد أ  ترا  من الوا ج. 

علااى أب االسااتفا ة ماان عقااد االمتعااا  تكااوب ثتقااد   املعنااي ثاااألمر ث لاا  إ ااى املااالحة املع عااةد حعااث  ااا  املااا ة السا سااة 

املت ااامن يعفعااااة ت صعااااس حاااس االمتعااااا  الساااتغ ل األ اضاااا ي الف حعاااة التاععااااة لألماااا    326 -10( مااان املرسااااو  الت فعااا م  تاااام 06)

ما ت لص    اسة ملا تحوق  حس اال تفام الدائم إ ى حس امتعا  معلوماق تكمعلعةد سوا   د على أ ه يج حالة إ ا3ال ا ة للد لة  

مااا تعلااس منهااا ثالوعااا  العقااا م للمسااثممراق الف حعااة أ  األماا   الساا حعة املتااالة قهاااد أ  اسااتحس امللااا التحقااس ماان الواااائس أ  

 الوتائ  املار  قها.

( مان  فاس املرساو  ثرئاساة الاوا ج مان أجا  07امل ااوا عليهاا ياج املاا ة السااععة ) على أب يرس  امللا إ ى اللج ة الوالئعة 

  ال م يقو  ثإ ساله الوا ج ععد تصوله من اللج ة إ ى الديواب الوطني لأل اض ي الف حعة. 4التحقس من تا و عة امللا 

م الااوا ج املعناي ثاااألمر ثقارا   فااض ما د اال  متعااا  ما  ا سااال :سا ة ماان القارا  إ ااى الااديواب أماا يااج حالاة عااد  تصاول امللااا ُيعلاِّ

 الوطني لأل اض ي الف حعةد  قم د للمعني الحس ععدها يج ال عن أما  الجهاق الق ائعة اال تاة.

إب مااان ثااا ب أهااام  السااالصعاق التاااي طالااا    اااا  االمتعاااا  الف حاااج أ اااه ياااج يم ااار مااان الحااااالق تتاااظ ر املاااديرقاق الوالئعاااة ألمااا   

عقاااو  االمتعاااا د مماااا يااااع  علاااى الف حااا ب التعامااا  مااا  الهعاااااق األ ااار   اااالص و  مااام د يماااا تااام تساااجع  عدياااد  الد لاااة ياااج تسااالعم

 
د يحد  امل اطس  اق اشمكا عاق الف حعة التي يعتمد عليها  ظساس لحسا   03/2012/ 19د املؤ خ يج  124  -12املرسوم الت فع م  تم    -  1

 . 2012د لس ة 17إتا ة أم   الد لة عع واب حس االمتعا  على األ اض ي الف حعة التاععة لألم   ال ا ة للد لةد ا.    العد  
مو ة مق تإد الت  عم القا و:إ الستغ ل العقا  الف حج يج القا وب الجزائرمد مظلة تشريعاق التعم ر  الص ا د تاد  عن  لعة الحقوق   -  2

 . 123د ا 2017 العلوم السعاسعةد جامعة اثن  لد بد تعا قد العد  الراع د جواب 
يعفعة ت صعس حس االمتعا  الستغ ل األ اض ي الف حعة التاععة لألم   ال ا ة  املت من    326  -10من املرسوم الت فع م  تم    06املا ة    -  3

 .  2010د لس ة 79د ا.   العد  2010 يسمإر  23للد لة املؤ خ 
د الس ة 01ثرقك الز ا رد ال  ام القا و:إ لعقد االمتعا  الف حج يج ظ  التعدي قد م يرة ماجست رد  لعة الحقوقد جامعة الجزائر    -  4

 . 100د ا 2015 -2014لجامععة ا
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.  ها ا  لاه ال يشاج   علاى االساثمما  الف حاجد  مان 1العقصاق   ل عملعة إعدا  عقو  امللكعة عسب  تظ ر عملعاق مساح األ اضا ي

 ام عرتلة  ت رة الت معة االتتاا ية.

 

 :خاتمة

نهااا أب تظعاا  اتتاااا ها يااج  نااى عاان االحر تاااقد إ ا مااا تملاا
 
ك الجزائاار مقوماااق اتتاااا ية هامااة يااج ت ااام الف حااةد مااا يمك

اساااتغل  إمكا اتهاااا الف حعاااة علاااى أيمااا   جاااهد فالعقاااا  الف حاااج أحاااد االحر ااااق األساساااعة للت معاااةد دااارق ة تاااوفر الصمااااة أ  امل ااااخ 

 تعة االسثمما  فعه.امل ئم ثإطا ه الثشريعج  الت  عمي لتر 

عاااد  تاااوفر ثمااااة اتتااااا ية  سعاساااعة  تظا قاااة مساااتقرة تشاااج  علاااى االساااثمما  ياااج العقاااا   مااان ثااا ب ال تاااائس املتو ااا  إليهاااا 

الف حااجد  تساااهم يااج تحقعااس التغ ااراق الهعكلعااة ال اار  قةد حعااث أب االسااتقرا  الثشااريعج " األماان القااا و:إ "ر يظعاا  املسااثممرقن 

 يشعر ب ثالمقةد  يسمد للمزا ع ب  التظا  ثاتفا  اجرا اق هامة  لفترة طوقلة. االحلع ب  األجا  

اتفاااااا ق الجزائاااااار يااااااج الواتاااااا  العديااااااد ماااااان ا لعاااااااق  السااااااص  عغعااااااة ترتعااااااة االسااااااثمما  يااااااج العقااااااا  الف حااااااج علااااااى  اااااارا    ااااااا  

م يتم إعا ة ال  ر يج التداث ر الساثقة   ر أب  لك ال يكفإ ما ل االستا  د أ  عقو  االمتعا  الف حج ي مل حارم الستغ له.

  فس مت لصاق الت معة  األ ضام االتتاا ية الد لعة الراه ة.  

 تقد  ثظملة من الحلول  التو عاق التاي  حاا ل مان   لهاا معالجاة االداكاالق التاي يم رهاا االساثمما  ياج العقاا  الف حاج  

 يصدي  ت موم استراتعدج   لك فعما يلج:

ت ه اااار العقااااا  الف حااااج الاااا م تاااام م حااااه  التكفاااا  ثالد اساااااق علااااى مسااااتو  محع اااااق استااااا   األ اضاااا يد أمااااا ثالنسااااصة  -

للم اطس السهصعة  الصحرا قة إعا ة ال  ر ج  قا يج تا وب الحعا ة على امللكعة الف حعاة عان طرقاس االستاا  د  ة:شاا  الشاصا  

ةد ي اااام  اااا  املتااااد ل ب يااااج تسااااع ر دااااؤ ب العقااااا  الف حااااج  املااااو   املااااائإد ألب هاااا ا املوحااااد لااااد  الااااديواب الااااوطني لأل اضاااا ي الف حعاااا

 الشصا  يقد     ال دماق املتعلقة ثالحاول على العقا  الف حج.

الق ااا  علااى الساااوق املوا قااة للعقااا   مكاااافحة دااصكاق امل ااا اة علااى العقااا د التااي أسااا ق اسااتغ له  جعلاا   العماا  علااى-

 السري د  ي ا العم  على إ الة اشجرا اق الص ر تراطعة للحااول على العقااا  ش ظا  املشا ي  االسثمما قة. م ه ماد ا للثرا 

العماااا  علااااى  تم ااااة هاااا ا الق ااااام   ضااااعه تحاااا  تااااارف الغرفااااة الف حعااااة ش اااادا  ث اتااااة املسااااثممرة  تحععنهااااا  تمعااااا علااااى -

 تد ل ب يج االسثمما   اال تاا الف حج. الص اتة الصعومترية للف   القاثلة للقرا ة لد     امل

 
ملزقد من التفاع  فرقدة عصةد تقععم السعاساق العقا قة للق ام الف حج يج الجزائر  الحلول املقترحة لح  االدكالعة العقا قةد مظلة  - 1

محمد  ع رد عسكرةد    د  لعة العلوم االتتاا ية  التظا قة  علوم الثسع ر جامعة2016أثحاا اتتاا ية  ة ا قة العد  عشر بد  يسمإر  

 .  204الجزائرد ا
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 االتحدياد ال ار ا ماان  03 -10 فعماا يفاص االمتعاا   جاو  إ ادا   ا  ال اااوا الت صعقعاة املت ام ة لت صعاس القاا وب -

 الشعومد ال مد تحوق  الحس يج االمتعا   الت ا ل عن حس االمتعا .

 

 املراجع:

 :النصوص القانونية

 .1983د لس ة 34د املتعلس ثحعا ة امللكعة العقا قة الف حعةد ا.   العد  18/08/1983املؤ خ يج د 18 -83القا وب  -1

 املعدل  املتمم. 1990د لس ة 49د املت من القا وب التوجعهي العقا مد ا.   العد  18/11/1990د املؤ خ يج 25 -90القا وب  -2

 .1990د لس ة 52ثالفهعاة  التعم رد ا.   العد  د املتعلس 01/12/1990د املؤ خ يج 29 -90القا وب  -3

 . 2008د لس ة 46د يت من التوجعه الف حجد ا.   العد  2008أ ق  03د املؤ خ يج 16 -08القا وب  -4

د 46العااد   د الاا م يحااد  داار إ  يعفعاااق اسااتغ ل األ اضاا ي الف حعااة التاععااة لألماا   ال ا ااة للد لااةد ا.  2010أ ق  15د املااؤ خ يااج 03 -10القااا وب  -5

 . 2010لس ة 

د االحاااااد  لشاااار إ الت ااااا ل عااااان األ اضاااا ي الصااااحرا قة ياااااج املساااااحاق االستااااا حعة  يعفعاااااة 06/07/1992د املااااؤ خ يااااج 289 -92املرسااااو  الت فعاااا م  تااااام  -6

 . 1992د لس ة 55ايثساقهاد ا.   العد  

ا  ت ااا  أ ضاااعة مااان األمااا   الوط عاااة ال ا اااة التاععاااة للد لاااة ياااج د يحاااد  يعفعااااق مااا د حاااس امتعااا 15/12/1997د املاااؤ خ ياااج 483 -97املرساااو  الت فعااا م  -7

 .1983د لس ة 83املساحاق االستا حعةد  أعصائه  در طهد ا.   العد  

 يساامإر  23املت اامن يعفعااة ت صعااس حااس االمتعااا  السااتغ ل األ اضاا ي الف حعااة التاععااة لألماا   ال ا ااة للد لااة املااؤ خ  326 -10املرسااو  الت فعاا م  تاام  -8

 .2010د لس ة 79د ا.   العد  2010

د يحاااد  امل ااااطس  اق اشمكا عااااق الف حعاااة التاااي يعتماااد عليهاااا  ظسااااس لحساااا  إتاااا ة أمااا   19/03/2012د املاااؤ خ ياااج 124 -12املرساااو  الت فعااا م  تااام  -9

 .2012ة د لس 17الد لة عع واب حس االمتعا  على األ اض ي الف حعة التاععة لألم   ال ا ة للد لةد ا.  العد  

 

 

 املراجع باللغة العربية: 

د 38ح ااابد آلعااااق حمايااة العقاااا  الف حااج ياااج الثشااري  الجزائااارمد مظلااة جعااا  األثحاااا القا و عاااة املعمقااة العاااا  ال ااامسد العاااد   أحمااد ثاارا مد داااتواب  -1

 .2020فإراير 

 و مدثاااا يس ثااااومزارد عقااااو  االمتعااااا   آلعاااة لثسااااع ر االسااااثمما  يااااج األماااا   الوط عاااة ال ا ااااةد مظلااااة العلااااو  اال:سااااا عةد تااااد  عاااان جامعااااة اش ااااوة م تاااا  -2

 .2018د  يسمإر 50تس  ع ةد الجزائرد االجلد أد العد  

 -2014د الساا ة الجامععااة 01ثرقك الز ا رد ال  ا  القا و:إ لعقد االمتعا  الف حج يج ظ  التعدي قد م يرة ماجست رد  لعااة الحقااوقد جامعااة الجزائاار  -3

2015. 

مااااان الثساااااع ر الحكاااااومإ إ اااااى اال ااااا حاق  2017 -1967زائااااار  ااااا ل املرحلاااااة ثكرقتاااااي  اااااا رةد دااااارقا طوقااااا   اااااو  الاااااديند تحلعااااا  النشااااااإ الف حاااااج ياااااج الج -4

 .2018اللعص رالعةد مظلة الد اساق االتتاا ية املعمقةد العد  الساع د 

د ا ثاان حمااو ة محصااو د ثاان تا ااة اسااماعع د أ مااة العقااا  يااج الجزائاار     ه يااج ت معااة االسااثمما  األج باايد مظلااة الصاحااث تاااد  عاان جامعااة تا اادم مرااا  -5

 01/06/2007  تلةد الجزائرد االجلد ال امسد العد  ال امسد 

(د أطر حااة  يتااو اهد 2015-1988ثاان ل  اار عمساا ىد سعاسااة تموقاا  االسااثمما اق يااج الجزائاار  تحاادياق الت معااة يااج ظاا  الت ااو اق العاملعااة الراه ااة         ) -6

 .2019/ 2018جامعة الجع  ج لعاعسد سعدم ثلعصاسد الجزائرد 

ة زمد عصااد الكاارقم مويااةد عقااد االمتعااا  الف حااج  آلعااة السااتغ ل العقااا  املوجااه ل سااثمما  " العقااا  الااا ا ج  مو جااا "د مظلااة أثحاااا تا و عاا جاا ل عزقاا  -7

  سعاسعةد تاد  عن  لعة الحقوق  العلو  السعاسعةد جامعة محمد الاديس ثن يحج جعظ .

(  ثاساااتفدا   ماااو ا 2018 -1990  العماااومإ علاااى اش تااااا الف حاااج ياااج الجزائااار للفتااارة          )  ا م لعلاااىد      م لحساااند   اساااة تعاساااعة ألاااار االساااثمما -8

 .2020د العد  األ لد 14اال حدا  ال اتإ للفظواق الزم عة املو عة املتصاطاةد مظلة أثحاا اتتاا ية  ة ا قة االجلد 
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"د مظلاااااة  2014 -1990ا الف حاااااج ياااااج الجزائااااار "   اساااااة تحلعلعاااااة تعاساااااعة للفتااااارة سااااام ر ثوعافعاااااةد ثلقاسااااام  حاااااا جد االساااااثمما  العماااااومإ العمالاااااة  اال تاااااا -9

 .2018الد اساق االتتاا ية املعمقةد العد  المامند 

د العااد  األ لد 31دااوإج  لعفااإد آلعاااق تسااوقة العقااا  الف حااج محاا  االستااا   يااج إطااا  ترتعااة االسااثمما  يااج الجزائاارد مظلااة العلااو  اال:سااا عةد االجلااد  -10

 .2020واب ج

د ماا يرة ماجساات رد  لعااة الحقااوقد جامعااة 25 -90فق اار فااائزةد  اجاا  اسااثمما  ملكعااة األ اضاا ي الف حعااة ال ا ااة يااج ظاا  تااا وب التوجعااه العقااا م  تاام  -11

 .2004/2005الجزائرد ثن عك وبد الس ة الجامععة 

ترحااة لحاا  االدااكالعة العقا قااةد مظلااة أثحاااا اتتاااا ية  ة ا قااة العااد  فرقااد عصااةد تقعااعم السعاساااق العقا قااة للق ااام الف حااج يااج الجزائاار  الحلااول املق -12

 د  لعة العلو  االتتاا ية  التظا قة  علو  الثسع ر جامعة محمد  ع رد عسكرةد الجزائر.2016عشر بد  يسمإر  

لو  القا و عة السعاسعةد  االتتاا يةد تاد  عن تصايلج طع د استغ ل العقا  الف حج عن طرقس االمتعا  يج القا وب الجزائرمد االجلة الجزائرقة للع -13

 2020ما س 2020د العد  الما:إد 57 لعة الحقوقد جامعة الجزائرد االجلد 

تتااااا ية مصاااا  إ يرقماااةد اساااتراتعظعاق اساااتف ف الثااار ة الصتر لعاااة ياااج إطاااا  ضاااواثل الت معاااة املساااتدامة ياااج الجزائااارد مااا يرة ماجسااات رد  لعاااة العلاااو  اال -14

 .2014/ 2013د الجزائرد 1 علو  الثسع رد جامعة س عا   التظا قةد 

 .1997محمد حسن تاسمد امللكعة الز اععةد اشيظا  الز ا جد  ا  الجامعة الجديدةد القاهرةد س ة  -15

 لعااة الحقااوق  العلااو  مو ااة مق تااإد الت  ااعم القااا و:إ السااتغ ل العقااا  الف حااج يااج القااا وب الجزائاارمد مظلااة تشااريعاق التعم اار  الص ااا د تاااد  عاان  -16

 .2017السعاسعةد جامعة اثن  لد بد تعا قد العد  الراع د جواب 

اااا   ة ا ة عمر حوتعةد سععس مو  رةد ت وقر االسثمما  الز ا ج     ه يج  عاام  مااو الق ااام الف حااج  تقلااعص الفظااوة الغ ائعااة يااج الجزائاارد مظلااة االتت -17

 .2018األعمالد االجلد الما:إد العد  الساع د 

مظلة الحقوق  العلو  السعاسعةد تاد  عن جامعة عصاس لغر  د  نشلةد  03 -10عواطا عصا د عقد االمتعا   املسثممراق الف حعة طصقا للقا وب   -18

 .2019د جا فإ 11الجزائرد العد  

  ىد  ا  األيا  للنشر  التو ي د عماااب األ  بد عمشواة عما د م ا عاق   ص الص ا   فس أحدا التعدي ق القا و عة  االجفها اق الق ائعةد ال صعة األ  -19

2020. 

الف حااج يااج الجزائاار " األ اضاا ي الف حعااة التاععااة لألماا   ال ا ااة للد لااة "د أطر حااة  يتااو اهد  العقددارسوساان ثو اابععاقد ال  ااا  القااا و:إ السااتغ ل 

.2018/ 2017 لعة الحقوقد جامعة تس  ع ةد الس ة الجامععة    

 

اقع االلكترونية:   املو

https://www.alaraby.co.uk 

http://madrp.gov.dz/ar 

http://madrp.gov.dz 

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar 
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 الداعمة لسياسة التنمية املستدامة. متطلبات املؤسسات املالية

Requirements of supportive financial institutions 

 to sustainable investment policy 
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 ملخص:

أ   ت و  االتتاا  العاملإ إ ى ظهو  محر  أساس ي للتظا ة  االسثمما  أال  هو املؤسسةد محر  االتتااا  التاي تعتإار  

يت لااا  تكااااريس الت معااااة املسااااتدامة توجعاااه هاااا ه املؤسسااااة إ اااى مما سااااة :شاااااطها االتتاااااا م د أ اة مما ساااة النشاااااإ االتتاااااا م

 الحاجاااة الصعتعاااة  الحاجاااة االجتماععاااةد  هااا ا تظساااعدا للمساااؤ لعة االجتماععاااة قهااادف تحقعاااس التاااوا ب ثااا ب الحاجاااة االتتااااا يةد 

للمؤسساااااق. تعتإر الص ااااو   املؤسساااااق املالعااااة ماااان حعااااث تشااااكعلها  طصععااااة النشاااااإ الاااا م تما سااااه مؤسساااااق اتتاااااا يةد فهااااي 

 سااة  ساااطة مالعااة   ضاا  أ  اق ماادعوة أي ااا إ ااى تحماا  هاا ه املسااؤ لعة االجتماععااة لاسااها  يااج تحقعااس الت معااة املسااتدامة ثمما

مالعااااة  ااااديقة للصماااااة تكريسااااا ل تتاااااا  األ  اااار  املضاااا ي ل لااااس  اااا رفة   اااارا .  اليمكاااان تكااااريس  لااااك إال إ ا أ مظاااا  أهااااداف 

 الت معة املستدامة يج السعاساق املارفعة  املالعة.

  ام املاريج  املا جد املؤسسة االتتاا ية.الت معة املستدامةد اشتتاا  األ  رد الا رفة ال  را د القالكلمات املفتاحية: 

 

Abstract : 

The global economy’ development led to the emergence of a major engine for trade and investment, 

namely institution, This economy’ engine is considered as a tool for carrying out economic activities. 

Achieving sustainable development requires directing this institution to carry out its economic 

activity in order to achieve a balance between economic need, environmental need, and social need, 

In order to embody corporate social responsibility, banks and financial institutions, in terms of their 

formation and the nature of their activity, are considered as economic institutions, they are also called 

upon to assume this social responsibility, to contribute in achieving sustainable development, through 

financial intermediation, and developing environmentally friendly financial instruments, to assure 

green economy and creating green banking. This can only be achieved if the Sustainable Development 

Goals are integrated into banking and financial policies. 

keywords: Sustainable development, green economy, green banking, banking and financial sector, 

economic institution . 
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الحديماااة للت معاااة االتتااااا ية مااان املواضاااع  الراه اااة الهاماااة ياااج الجزائااارد الساااعما ع ااادما  يعتإااار موضاااوم االساااثمما    املت لصااااق      

يتعلس االمر ثإاا ة سص  ترتعة االسثمما  يج الد ل ألج  النهوض ثالت معة االتتاا ية  تحقعس الت معة املستدامةد ثما تفرضاه مان 

 ب ثااا ب املااااالح االتتااااا يةد االجتماععاااة  الصعتعاااةد أب لاااك مصاااا ئ  ا اااة فعماااا يتعلاااس ثتحسااا ب املساااتو  املعملااا ي  تحقعاااس التاااوا

 أ صد  ها ا للمظتمعاق  الد ل.

إب الجزائر من الد ل التي تصن  سعاسة الت معة املستدامةد   را ملا تحققه ه ه األ  رة من إيظاثعاق يج العديد من الجوا  د       

 االتتاا يةد االجتماععةد الصعتعةد الصحعة    رها.

يما أب املض ي يج سعاسة ت معة مستدامة متوا  ة يعني  االد جاة الاو ى الثسا  ر العق :اإ  األمما  ملاا تز ار ثاه الاص   مان اار اق      

 طاتوقةد ال اث ة منها    ر ال اث ة.   على ه ا الاععد تام  الجزائر على الاععد الد  ج ثاملاا تة على:

ا  تصنعااااا التفاتعااااة األماااام املتحاااادة االطا قااااة عشااااظب تغ اااار امل اااااخ  الحااااد ماااان ا صعاااااااق د الاااا م جاااا2005-02-16ثر تو ااااول يعوتااااو يااااج  --

 االحتصاس الحرا م  الغا اق الدفعاة.

  2002 لقد اعتمدق االتفاتعة االطا قة لألمم املتحدة       الإر تو ول يج ح ز الت فع  م   فإراير 

د التااي جسااد علااى 2009 -09-16الجااوم ماان التلااواد اتفاتعااة فع ااا لساا ة    ماان أهاام االتفاتعاااق الد لعااة املتعلقااة ثحمايااة الغاا ف-

 إارها ثإر تو ول مو رقال لجماية طصقة األ   ب ا ج ا  م  إلعه الجزائر.

 2017اتفاتعااااة   لعااااة مااااا ثاااا ب ساااا تي  11  ثااااملوا اةد  ااااا ت  علااااى العديااااد ماااان االتفاتعاااااق الد لعااااة فعلااااى ساااابع  املمااااالد تاااام توتعاااا  

 دق عدة ثرامس تعا ب  ا ة م  االتحا  األ   إد يج اطا  ت وقر   ترتعة االتتاا  األ  رد أهمها:يما أع  د2018 

 ثر امس  عم السعاسة الق اععة للصماة.-

   ا  تقاسم العلوماق الصعتعة األ  اعة.-

 الإر امس اشتلعمي ش الة التلوا من م  قة الصحر األثعض املتوسل.-

 الإر امس اشتلعمي لثشجع  االتتاا  لا تقال إ ى أ ماإ االسفه     اش تاا املستدام ب  االتتاا  األ  ر.-

إب تكريس م حى اتتاا م على ه ا ال حو يعني تس  ر الوسائ   ا لعاق  تهعاة الصماة امل اسصة ل لك.  أعدا     املؤسساق       

 صني ه ا ال مل املستحدا يج الت معة ثك  أععا ها.اشجتماععوب لت االتتاا ية   الشر ا 

فالت معاااة تعناااي الوساااائ  البشااارقةد االتتااااا ية  املالعاااة  ا اااة فااا  ت معاااة ثاااد ب  ؤ س أماااوال الااا م ععتإااار ثالد جاااة األ  اااى عاااا  

م ماد  تساتظع  االتتاا د  استعدا ه ملوايصة مفتلا الت او اق  التغ اراق االتتااا ية الت موقاة مساظلة تفارض  فساهاد فاإ ى أ

 الصماة املارفعة  املالعة الوط عة ملت لصاق الت معة املستدامة؟

لعاااظتإ تقاااادير ماااا إ ا  ا اااا  )أوال(  إب مقا ااااة االداااكالعة املقترحااااة يقتضااا ي اثاااارا  املت لصااااق التاااي تقااااو  عليهاااا الت معااااة املساااتدامة       

 )ثانيا(.ه ه املت لصاق ظر ف  مع عاق الصماة املارفعة   املالعة الوط عة تستظع  له ه 
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 أوال: متطلبات التنمية املستدامة

تحقيدددق التدددوازن بدددين البيئدددة واالقتصددداد واملجتمدددع تعتإااار الت معاااة املساااتدامة م لصاااا ملحاااا للاااد ل حعاااث تساااعى هااا ه األ  ااارة إ اااى       

 معااة  الحفاااظ علااى الصماااةد   ثمعنااى ضاار  ة تحقعااس التااوا ب ثاا ب حاجاااق االجتماا  االساافه يعةد  أهااداف االتتاااا  يااج تحقعااس الت

ثااا لك تحقعاااس ت معاااة مساااتدامة مااا  االحاف اااة علاااى الصمااااة.   علعاااه ضااار  ة اعتماااا  سعاسااااق طاتوقاااة تهااادف إ اااى تاااوف ر طاتاااة ثديلاااة 

 .(1)تحفق تحقعس الت معة املستدامة 

مدق معاي ر اتتاا يةد ثعتعةد ظهرق عدة اتظاهاق حا ل  إع ا  تعرقا للت معة املستدامةد اعت  :أ: مفهوم التنمية املستدامة

 اجتماععةد تك ولوجعة.

إعتما ا على املععا  االتتاا م يقاد ثالت معة املستدامةد ثمفهو  الصلاداب املتقدماة اتتااا يا تحقعاس املعيار االقتصادي: -1-أ

  فض يج اسفه   ال اتة  املوا  .

عاة املسااتدامة تعناي الت معاة ال  عفاة   الدائمااة للماوا   مان أجا   فاا  أماا ثمفهاو  الصلاداب ال امعاة أ  املتااظ رة اتتااا يا فاإب الت م 

 .(2)مستو  املعمشة  الحد من الفقر

تعنااااي الت معااااة املسااااتدامة أ اااا ا قهاااا ا املععااااا  حمايااااة املااااوا   ال صعععااااة  االسااااتعمال األمماااا  لكوياااا  األ ض ثكاااا  املعيددددار البيئددددي: -2-أ

مكو اتااه. حعااث يااتم تحساا ب مسااتو  املعمشااة للمظتمعاااق   ترتعااة اساافه يها ثاادفعها إ ااى تصنااي  اا اعة   عفااةد  اساافه   ال اتااة 

السمو    الغا اق امل رةد امللواة  التي تساهم يج االحتصاس الحارا م    ال  عفةد عن طرقس تك ولوجعا تمكن من الحد من إ تاا

 تشك    را على الغ ف الجوم.

علااااى هاااا ا املععااااا د تساااا  ر ا لعاااااق  األهااااداف ماااان أجاااا  اسااااتقرا  ال مااااو  يقاااااد ثالت معااااة املسااااتدامة ث ااااا ااملعيددددار االجتمدددداعي: -3-أ

 السكا:إ  تحس ب ال دماق يج    االجاالق السعما يج مظال الصحة  التعلعم.

  على  ععد آ ر عرف  لج ة ثو ت  د الت معاة املساتدامة علاى أنهاا ت معاة تعناى ثتحقعاس مت لصااق األجعاال الحاضارة   ب املسااس 

 صاق األجعال املستقصلعة.ثحقوق  مت ل

د علااى أب الت معااة املسااتدامة تعإاار عاان ضاار  ة تكااريس الحااس يااج 1992يمااا جااا  يااج تو ااعاق املااؤتمر العاااملإ لااأل ض الاا م ا:عقااد يااج 

 الت معة عشك  يحقس الثسا م  التوا ب ث ب الحاجعاق الت موقة لألجعال  مت لصاق الحفاظ على الصماة.

صماااة  الت معاة علااى أنهاا الت معااة التاي تسااعى إ اى تااوف ر الحاجااق األساسااعة للجمعا    توسااع  الفارا أمااا   عرففهاا اللج ااة العاملعاة لل

 األجعال ش ضا  ت لعاتهم إ ى حعاة أف     :شر القعم التي تحث على تصني أ ماإ اسفه يعة تحتر  الصماة.

 
ال اتاق املتظد ة     ها يج تحقعس الت معة املستدامةد تظراة أملا عا  موجاد مظلة مع ف للصحوا     مزمد   اج  يج املوضوم: ثو  جة-(1)

 . 606د ا.2017 الد اساقد العد  ال امسد جواب 
 . 609مرج   فسهد ا-(2)
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عاااا ا أساساااعة تهااادف إ اااى تحقعاااس اال تصااااإ ثااا ب اااا ا عوامااا  ماااا ي حاااق مااان  ااا ل التعاااا قا السااااثقةد أب للت معاااة املساااتدامة أع      

فددال أساسعة هج العام  االتتاا مد فا  ت معاة ثاد ب اتتااا د   العاما  االجتماا جد فا  اتتااا  ثاد ب مظتما د   العاما  الصعوايد 

 اقتصاد وال مجتمع بدون محيط بيئي.

إ ى توف ر الحاجاق اشسفه يعة للمظتمعاق  األجعال الحاضرة  فالت معة املستدامة تقو  أساسا على تصني سعاساق ت موقة تهدف

  املسااتقصلعةد عشااك  مسااتقرد  ائاام  مسااتمر   هاا ا علااى أساااس تحقعااس تااوا ب ثاا ب املاااالح االتتاااا ية  املاااالح االجتماععااة   

 مت لصاق الحفاظ على الصماة.

دامة ال م  ضعته اللج ة العاملعة للصماة  الت معة ثظنها: "الت معة   للت ي رد يتل ص ه ا املفهو  جلعا يج تعرقا الت معة املست     

التي تقض ي ثث معة الحاجاق األساسعة للجمع    توسع  الفر ة أما  االجتم  ش ضا  طموحاتهم إ اى حعااة أف ا   األ ا  ثاالقعم 

 (1)معقول". التي تشج  أ ماطا اسفه يعة من حد   اشمكا اق الصعتعة التي يت ل  إ ى تحققها عشك 

املتعلاااس ثحماياااة  10-03يماااا تاااد  املشااارم الجزائااارم تعرقفاااا للت معاااة املساااتدامة مااان  ااا ل  اااص املاااا ة المالماااة مااان القاااا وب  تااام       

 الت معة املستدامة حعث عرفها على أنها: إطا الصماة يج 

الصمااااةد أم إ  اا الصعاااد الصعواااي ياااج اطاااا  ت معاااة مفهاااو  يعناااي التوفعاااس ثااا ب ت معاااة اجتماععاااة   اتتااااا ية تاثلاااة ل ساااتمرا    حماياااة 

 (2) ت من تلصعة حاجاق األجعال الحاضرة   األجعال املستقصلعة.

 تقو  الت معة املستدامة على عدة مصا ئ أهمها: مبادئ التنمية املستدامة: -ب

 مصدأ اال ماا.د مصدأ املشا يةد امللوا الصاعث مصدأد مصدأ االحتعاإد مصدأ العدالةد مصدأ املر  ةد مصدأ الكفا ة يج اتفدا  املوا  -

ما تظ  م ح ته أب تكريس سعاسة ت معة مستدامة فعلعة  فعالة يقتض ي أب ت اد ا ها ه املصاا ئ ياج سعاسااق اش ا ة  الحويماة 

للمؤسسااق االتتاااا ية    اا  املتااد ل ب يااج تحقعاس الت معااة. أل ااه داارإ أساساا ي حتااى تتوافاس أهااداف الت معااة ماا  أهااداف املع عاا ب 

 ثتحقعقها.

 يعني تحقعس الت معة املستدامة تحقعس الت معة م  احترا  الصماةد ة:أهدا  التنمية املستدام-ج

املتعلااااس ثحمايااااة الصماااااة يااااج اطااااا  الت معااااة  10-03 هاااا ا مااااا تلتااااز  ثااااه الد لااااة حعااااث  ااااا  املااااا ة الحا يااااة عشاااار ماااان القااااا وب  تاااام 

ا عاة  ال صاتعاة   مواضاعهاد  اشثقاا  علاى "تساهر الد لاة علاى حماياة ال صععاة  االحاف اة علاى السا الق الحعو  على أ ه:  (3)املستدامة

 
الرفا جد الت معة املستدامة م  تري ز  اا على الدا ة الصعتعة: إدا ة  ا ة للعراقد أ  اق عم  املؤتمر العر إ  اج  يج املوضوم: طحر  -(1)

 . 24د ا200ال امس لا ا ة الصعتعة امل عقد يج تو:سد سبتمإر 
قدة الرسمعة للجمهو قة الجزائرقة  د الجر 2003جوقلعة  19يتعلس ثحماية الصماة يج اطا  الت معة املستدامةد املؤ خ يج  10- 03تا وب  تم  -(2)

 . 2003لس ة  43عد  
   اج  أي ا يج املوضومد ثلف لم.داالطا  القا و:إ لل اتاق املتظد ة يج الجزائر     ها يج االحافة على الصماة  جل  اشسثمما د االجلة-(3)

   irl-10.29117-doi.org//https :.0054.2019د العد  األ لد 2019الد لعة للقا وب 
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التوا  ااااق الصعولوجعاااة  األ  ماااة الصعتعاااةد   االحاف اااة علاااى املاااوا   ال صعععاااة مااان  ااا  أساااصا  التااادهو  التاااي تهاااد ها ثاااالز الد   لاااك 

 ثاتفا     التداث ر لت  عم  ضماب الحماية".

ا فيهااا ال اتوقااة منهااا ماا  ضااماب اسااتمرا قفها عشااك  يحقااس التااوا ب إ ا يقاا  علااى عاااتس الد لااة ضااماب اسااتمرا قة املااوا   ال صعععااة ثماا

الصعوي.   ها تظيعد على ضر  ة الصحث   استعمال املوا  ال صعععة ال اتوقة الصديلة التي تتم ز ثالديموماة   االساتقرا    ال  افاةد 

 تحافق على الصماة.

  هاا ا ال مااو ا الجديااد لل اتااة هااو مااا . ةد تكااوب اتاا  تلوقمااا للصماااة ال يمكاان أب يكااوب  لااك   ب اللجااو  إ ااى مااوا   جدياادة لل اتاا    

يعااااارف ثال اتاااااااق املتظاااااد ة.   تكريسااااااه  هاااااا ا ما ععااااا  املؤسساااااااق االتتااااااا ية إ ااااااى تكريسااااااه مااااان  اااااا ل تصناااااي أهااااااداف الت معااااااة 

 .(1)املستدامة يج إطا  مما سفها لنشاطها االتتاا م

يماا  د ل ثثصناي الإارامس   الصحاوا ال  ماة لتكاريس آلعااق اساتفدا  ها ه ال اتاةدففإ إطا  سعاساق الت معاة املساتدامةد تهاتم الا

 أ ه من أهداف الت معة املستدامة:  

 الق ا  على الفقر  تحقعس العدالة االجتماععة.-

  امان   الق املكو اة لشاصكة ال قا     لاك عشاكتحس ب دصكة ال ق : توفر ال اتاق املتظاد ة طاتاة لتز قاد مفتلاا املعاداق   ا -

  ائم  مستمر.

توساااع  االساااتفا ة مااان ال اتاااة: تز ااار الاااص   ثف ااا  مم زاتهاااا ال صعععاااة ثثااار ة هائلاااة مااان ال اتاااة املساااتمدة مااان ال صععاااة ال يمكااان -

 مقا  فها ثال اتة التقلعدية. إب ه ا املنسو  الهائ  من ال اتة يثعد توسع  االستفا ة من ال اتة  تو يعها عشك  عا ل.

ل املعملااا ي إب تاااوف ر ال اتااااق املتظاااد ة ثكلفاااة معقولاااةد   توسااع    ااااق اسااافه يها عشاااك  امااان  مساااتقر مااان داااظ ه تحساا ب الااا م-

تحساااا ب الاااا مل املعملاااا ي للمساااافهلك   اااارا شدااااصام حاجعاتااااه ال اتوقااااة   حفاظااااه علااااى محع ااااه الصعوااااي   ثلااااك الحفاااااظ علااااى هد ئااااه 

  صحته.

  لس مؤسساق  ديقة للصماة.-

تحقعاس االساتق لعة اشتتااا ية: إب اشمكا عااق ال صعععاة التاي تز ار قهاا الجزائار تؤهلهاا ألب تكثسا  منساواا طاتوقاا يص ارا يمكنهااا -

أب تمتلك ار ة طاتوقة تظعلها يج مقدمة الصلداب اتتاا يا إ ا ما استغل  ه ه الثر ة الجديدة عشاك  عق :اإ   داعد. ها ا ماا تاد 

 من التصععة االتتاا ية من حعث ال اتة. يمكن الصلد من التفلص

 الثسع ر العا ل   املستدا  للموا   املالعة. -

 ضماب التو ي  العا ل لل اتة  ضماب استدامفها. -

 
ثحث  -(1) مظلة  املستقصلعةد  الجزائر  افاتها  يج  املمتظد ة  ال اتاق  ملاا    االتتاا ية  االاا   سهعلةد  موايني  املوضومد  يج  أي ا   اج  

 .32 ت معةد ا
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 تعزقز ال مو االتتاا م املستدا   العمالة  ال دماق ال  عفة.-

 تعزقز التانع  املستدا .-

 تشجع  االثتكا .

 (   1) إ تاجعة  اسفه يعة مستدامة   ديقة للصماة. تكريس سلو اق-

 تعزقز الحويمة االيكولوجعة من   ل الصحث عن  ض  سعاسة ت معة متوافقة م  الصماة.-

 ثانيا: مدى استعداد املؤسسات املصرفية و املالية ألداء دورها في الوساطة املالية في اطار التنمية املستدامة.

 اريج عا  اشتتاا د فهو من املاا   األساسعة لرؤ س األموالد  ال ت معة ثد ب  أس مال.يعتإر الق ام امل      

إب هااا ا الق اااام م الااا  العاااو  ثاااظب يلعااا     ا هاماااا لتوجعاااه :شااااإ املؤسسااااق املاااارفعة   املالعاااة إ اااى ترتعاااة سعاساااة الت معاااة       

 عوي االجتما ج من   ل مما سة الوساطة املالعة.املستدامة عشك  يظعلها تساهم يج تحقعس التوا ب االتتاا م الص

   تقتض ي الوساطة املالعة للمؤسساق املارفعة   املالعة يج اطا  الت معة املستدامة توفر عدة در إ: 

 ضر  ة إ ماا مصا ئ  أهداف الت معة املستدامة يج سعاساق الص و    املؤسساق املالعة. -

اجتماععااا ثااالتوفعس  التنسااعس ثعاا ب املما ساااق املالعااة  سعاسااة الت معااة املسااتدامة   هاا ا تصنااي سعاسااة مالعااة   مااارفعة مسااؤ لة -

 يفرض إ ماا أهداف الت معة املستدامة يج سعاساق الص و   املؤسساق املالعة.

 مما سة  ساطة مالعة مر ةد مهعكلة   متفااة.-

التعاماا  اشلكتر :ااإ ما   ضاا  أ  اق مالعاة  ااديقة للصماااةد  اساتعمال إ ا ة   اارا  ياج تسااع ر الص ااو   املؤسسااق املالعااة ثثشاجع -

 الساااا داق ال  اااارا د  ااااكو  االسااااثمما  ال  اااارا  ل ااااماب التموقاااا  املسااااتدا  ماااا  تشااااجع     فاااا  املؤسساااااق االتتاااااا ية إ ااااى 

 النشاإ يج اطا  االتتاا  األ  ر.

أساااس  جااو  اطااا  تااا و:إ يكاارس م  ااس الااا رفة يقااو  اتحااا  الص ااو    املؤسساااق املالعااة يااج مما سااة االتتاااا  اال  اار علااى -

 (2)ال  را 

 ثااالقر ض األماار تعلاس سااوا  األمااوال  ؤ س ياوفراب اللاا اب التموقاا    للقارض االساساا ي املالعاة املاااد  املؤسساااق   الص ااو  تعتإار 

 . املشا ي  ثتموق  أ  االسفه يعة

 
سؤ لعة  اج  يج املوضوم: حجا  موس ىد املسؤ لعة االجتماععة     ها يج تحقعس الت معة املستدامةد مدا لة يج امللتقى الوطني حول امل -(1)

 .05ب ا  2019افرق  \ 10  09االجتماععة  فرا تحقعس الت معة املستدامةد يومإ 
د الغر تةد جمهو قة مار  2018يو عو    28-26 اج  يج املوضوم: أدغال م تد : الا رفة ال  را د ال رقس إ ى الت معة املستدامةد أيام  -(2)

 العراعة.
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 .ل دماتها الجعد األ ا  تعرت  التي الحواجز   القعو  عن عععدا أ ا ها تسه    سائ  آلعاق إ ى تحتاا  لك ألج  هج  

 ماا  ا  تساتوع  أب مان أضاعس االحلعاة املاارفعة األسواق جع  إ ى أ   الص و  تشغع  اتتاا ياق يج حدا ال م الت و    إب      

  ال توفر أ صح   اته الوت  يج أنها يما االحلعةد للماا ف  اش تاجعة القد اق ثه تسمد
 
 لتريز االحترا م   التحوإ للحماية مظاال

 .الد  ج   املاريج التعام   توس  التفاص ثحكم  ا تصاطها اال اطر

 للتعامااا  املاااد رقن إتصاااال  قاااا ة طرقاااس املاااال عااان ساااوق   ت اااوقر تشاااجع  ياااج الص اااو  مشاااا ية ضااار  ة الت اااو   هااا ا اتتضااا ى يماااا      

  تغ عاة االحاافق  ضاماب  ة ا ة السمسارة دار اق  تظسامس إ:شاا   إطاا  ياج   لاك اال تلفاة الشر اق  س داق يج أسهم  التملك

 يااااج تتعامااا  اسااااثمما   تكااااوقن  ااا ا يس ش:شاااا  الوط عااااة التاااظم ب  داااار اق  ااا ا يس  التعاااا ب ماااا  جا اااا د مااان  ال ااااام االيتتاااا 

 جا   آ ر. من املال أسواق

  تنشااااعل ال اااادماق اتظاااااه يااااج ال  مااااة السااااوق   احااااوا التاااار قس ثحماااا ق ثااااالص و  املتفااااااة اش ا اق تعااااا   لااااك إ ااااى أضااااا      

  ااااالحفق جديااادة  تحاااديث  ااادماق  ةيظاااا  املالعاااة لاااأل  اق  الشااارا  الصعااا  أ ا عملعااااق لثساااهع  قهاااا  املقدماااة القائماااة  األ:شااا ة

 . ه ه األ  اق تدا ل  لسرعة املريزم 

 .املالعة   املارفعة الحويمة مظال يج مستحداة جديدة أسالع  تشك    لها ه ه

الق ااااام املاااااريج العااااو  ثمما سااااة الوساااااطة ثاااا ب الت معااااة االتتاااااا ية   حمايااااة الصماااااة ماااان  اااا ل تكااااريس االتتاااااا     يقااااو       

 األ  ر ثف   مما سة الا رفة ال  را .

 حعث تهدف الا رفة ال  را  إ ى حماية الصماة لألجعال الحاضرة  األجعال املستقصلعة.

ج ع ب االعتصا  األععا  االتتاا ية   االجتماععة   الصعتعاة التاي تقاو  عليهاا الت معاة إب الا رفة ال  را  عم  ماريج يظ   ي       

 املستدامة.

  لهاا ا فااالص و    املؤسساااق املالعااة ماادعوة العااو  إ ااى اسااتفدا  التك ولوجعاااق   امل تظاااق   ال اادماق التااي ترا ااج الصماااة   التااي 

 :إ لل اتة.تتم ز ثالديمومة   االستدامة م  االستفدا  العق 

 علعه أ صد من ال ر  م اب تلجظ الص و   املؤسساق املالعاة إ اى تصناي أساالع  جديادة ياج اش ا ة لتنتقا  مان اش ا ة التقلعدياة إ اى 

 ما يمكن   فه العو  ثاش ا ة ال  را  التي تظ   عدة أدكال:

لفاار مد األماار ا ااج سااعوفر ماان اسااتعمال الااو ق   ال اتااة مما سااة العملعاااق املااارفعة عإاار األ تر ماا    االسااتغ ا  عاان التوجااه إ ااى ا-

 الكهراائعة   الوتو  مما  سعقل  من ال فاياق   التلوا الصعوي  ت مع  الوت   االجهو .

 استعمال أ  اق الا رفة ال  را  املتمملة يج:-

  التاااي يقاااو  قهاااا العمااا   عإااار داااصكة يقااااد قهاااا تلاااك الو ائااا  املالعاااة   الحسااااثاق الجا قاااة   حسااااثاق اال  اااا الودائددددع الخضددددراء:-

 اال تر م   التي تمكنهم من االستفا ة من :س  فوائد عالعة مقا  ة ثتلك الحساثاق التي تتم ثافة مصادرة على مستو  الفر م.
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املالعااة أسااعا ا محفاازة للقاار ض املتعلقااة ثاتت ااا  م ااا ل تسااتعم  فيهااا  تعاارض الص ااو    املؤسساااق القددروض العقاريددة الخضددراء:-

 ال اتة ال  عفة.

الص اااو    املؤسساااق املالعااة ثمااا د تسااهع ق علااى للقاار ض املتعلقاااة ثاالسااثمما اق املتعلقااة ثالصمااااة أ   تقااو القدددروض الخضدددراء: -

  التي تحتر  فيها املعاي ر الصعتعة. 

نهاا ث اتااق تقاو  الص او  مان  ا ل الرساو   ال اام الواتا  علاى اساتفدامها ثتإرعااق للم  مااق إبطاقات االئتمان األخضر:  -

 املدافعة على الصماة مقاث  أب يحا   اح  الص اتة على محفزاق  ثعظة استفدامها.

 لااك التموقاا   ياا لك ماان أدااكال الااا رفة ال  اارا  يااج إطااا  االتتاااا  األ  اار التموقاا  األ  اار. حعااث يعتإاار تمااوق  أ  اارا      

ال م يوجه لأل:ش ة االتتاا ية التي يؤ ا  فيهاا ثمصاا ئ الت معاة املساتدامةد  الحفااظ علاى الصمااةد  اساتعمال ال اتاة ال  عفاةد 

  تحقعس الت معة االجتماععة العا لة   املتكافاة.

  ساا واق اساافهدف  الصنعااة التحتعااة لااه يعتإاار الق ااام املاااريج   املااا ج الااوطني ماان الق اعاااق التااي عرفاا  إ اا حاق ج  قااة م اا      

ياا لك األطاار القااا و:إ   اش ا قااة التااي ت  مااه حتااى يتماشاا ى  مت لصاااق التعاماا  ماا  الق اعاااق املااارفعة  املالعااة الد لعااة   يواياا  

ا تعلاس ثإارامس مفتلا التحوالق االتتااا ية الد لعاة   ماا التزما  ثاه الد لاة الجزائرقاة عإار املوااعاس الد لعاة قها ا الااد  الساعما ما

الت معة املستدامة التي ثات  ضر  ة ملحة على    الد ل. فالص و    املؤسساق املالعة مدعوة ث  م الصة ثظب تلعا     ا فعااال ياج 

  عم الت معة املستدامة لرف  اتتاا ياق   لها. 

ا  تفععااا      الص اااو    املؤسسااااق لكااان ي حاااق  جاااو  عااادة عقصااااق تعتااارم الصمااااة املاااارفعة  املالعاااة الوط عاااة تشاااك  عراتعااا  أمااا

 .(1)املالعة يج  عم الت معة املستدامة

   من أهم ه ه العراتع :

 قااااص الثشااااري  الااااوطني  املاااااريج املشااااج  علااااى   ااااول الص ااااو   املؤسساااااق املالعااااة يااااج االتتاااااا  األ  اااار أ  ثمما سااااة الااااا رفة -

معااااة املسااااتدامة   التوجااااه إ ااااى ال اتاااااق املتظااااد ة تشااااج  ال  اااارا د   هاااا ا علااااى الاااار م ماااان  جااااو   اااااوا متعلقااااة ثتكااااريس الت 

 املؤسساق االتتاا ية على النشاإ يج اطا  االتتاا  األ  ر.

ال الاااا  الص ااااو    املؤسساااااق االتتاااااا ية الوط عااااة حصمسااااة االطااااا  القااااا و:إ   االجرائااااإ الجاماااادين ممااااا يقرقهااااا إ ااااى   اااافها مظاااار  -

مت لصاااق تاادععم االسااثمما  التااي تقااو  علااى أساااس الساارعة املر  ااة  امل ئمااة يااج اتفااا   إ ا اق مالعااة  مااارفعةد   هاا ا الياات     

 القرا  املاريج أ  املا ج عشك  يفد   املؤسسة االتتاا ية تحقعقا ألهداف الت معة املستدامة.

ي تااؤار ساالصا علااى عملعاااق يعتإاار ضااعا العملااة الوط عااة ماان العراتعاا  التااي تمااس ثفعالعااة الق ااام املاااريجد أل ااه ماان العواماا  التاا-

 الارف   التحوق  املاريج.

 
يج املوضوم: أي   ا    اي ة-(1) ل ع  ها ة   اج   القا وب الجزائرمد  سالة  يج مواجهة األ  ا  املارفعة يج ظ   الص ك املريزم  د مسؤ لعة 

  ما ععدها . 28. ا 2012الديتو اه يج العلومد تفاص القا وبد  لعة الحقوق  العلوم السعاسعةد جامعة مولو  معمرمد ت زم    ب 
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ضاااعا الصمااااة التحتعاااة االلكتر  عاااة ياااج الجزائااار مماااا ي اااعا الشاااصكة االلكتر  عاااة ياااج الق اااام املااااريج يمقااا  العملعااااق املاااارفعة -

لعق :اإ للماوا   املاارفعة االلكتر  عة التاي تعاد م لصاا هاماا العاو  ألنهاا تسااهم ياج تحقعاس اش ا ة املاارفعة ال  عفاة ما  الثساع ر ا

  املالعة.

عاااااد   جاااااو  أساااااواق مالعاااااة متفاااااااة ياااااج تموقااااا  املشاااااا ي  ال  ااااارا  مماااااا ياااااؤ م إ اااااى  اااااعواة تااااادا ل أ  اق الاااااا رفة ال  ااااارا  -

  الس داق   األسهم ال  را .

اق املارفعة.   ي هر ضعا اقافة التعام  ثالا رفة ال  را   او ا من تص  املتعامل ب االتتاا ي ب   ثاإج مسفهلكإ ال دم-

 لاااك ماااان عااااد  إتاااادا  الص ااااو   املؤسساااااق املالعااااة علااااى اساااتعمال ال اتاااااق ال  عفااااة لتااااوف ر احتعاجاتهااااا ال اتوقااااة علااااى مسااااتو  

 مرايزها   فر عها.

  قص الس داق ال  را  امل ر حة.-

 عد  اشستقرا  املا ج ال م تعرفه الص  .-

 ال  را  يج الثشري .عد   جو  تعا قا  اضحة للا رفة -

 

 خاتمة:

 يعتإر الق ام املاريج  املا ج من الق اعاق االستراتعظعة امل الصة ثاملساهمة عشك  فعال يج تحقعس الت معة املستدامة .      

ص ااااو  إال أب ال قااااائص التااااي تعااااا:إ منهااااا الصماااااة املااااارفعة  املالعااااة الوط عااااة تقااااا حاااااجزا أمااااا  الااااد   الاااا م يظاااا  أب تؤ يااااه ال      

  املؤسساق املالعة لدعم سعاسة الت معة املستدامة.

 إب تدا   ه ه ال قائص يت ل  عدة در إ ال ثد من تحققها:        

 ضر  ة ا ماا أهداف   مصا ئ الت معة املستدامة يج سعاساق اش ا ة   الحويمة للص و   املؤسساق املالعة.-1

ا ماا  التوفعااس  التنسااعس ثاا ب املما ساااق املالعااة  سعاسااة الت معااة املسااتدامة أم تصنااي سعاسااة مااارفعة  مالعااة مسااؤ لة اجتماععاا -2

اال تقال من الحويمة املارفعة التقلعدية إ ى الحويمة املارفعة  املالعة ال  را د إ  يظ  أب تكوب الص و    املؤسساق املالعاة 

 أل  رة ثاستعمال أ  اتها.الوط عة مسؤ لة   اعمة للت معة املستدامة من   ل تحقعس أهداف ه ه ا

 مما سة  ساطة مالعة مر ةد مهعكلة  متفااة.-3

  ض  أ  اق مالعة  ديقة للصماة ل ماب :شاإ ماريج  ما ج مستدا .-4

تشااريعج   إجرائااإ يقااو  علااى أساااس مما سااة  ساااطة مالعااة   اارا  ماا   إب  اا  هاا ه الشاار إ اليمكاان تحققهااا إال ثتكااريس اطااا -5

 توف ر أ  اق مالعة  ديقة للصماة تحقعقا ألهداف الت معة املستدامة.
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ضر  ة تحرقر الص و   املؤسساق املالعة من الجمو  الثشريعج   االجرائإ املفر ض عليها لتفعع     ها يج مرافقة املساثممر ياج   -6

 تتاا  األ  رد   فعها ل سثمما  يج ه ا االجال تحقعقا لسعاسة مارفعة مستدامة.اطا  تحقعس اال

  يقاو  الق اام املااريج العاو  ثمما ساة الوسااطة ثا ب الت معاة االتتااا ية   حماياة الصمااة مان  ا ل تكاريس االتتااا  األ  ار 

 ثف   مما سة الا رفة ال  را .

 ة لألجعال الحاضرة  األجعال املستقصلعة.حعث تهدف الا رفة ال  را  إ ى حماية الصما

إب الا رفة ال  را  عم  ماريج يظ ا  ياج عا ب االعتصاا  األععاا  االتتااا ية   االجتماععاة  الصعتعاة التاي تقاو  عليهاا الت معاة        

 املستدامة.

ال اادماق التااي ترا ااج الصماااة   التااي   لهاا ا فااالص و    املؤسساااق املالعااة ماادعوة العااو  إ ااى اسااتفدا  التك ولوجعاااق   امل تظاااق   

 تتم ز ثالديمومة   االستدامة م  االستفدا  العق :إ لل اتة.

 علعه أ صد من ال ر  م اب تلجظ الص و   املؤسساق املالعاة إ اى تصناي أساالع  جديادة ياج اش ا ة لتنتقا  مان اش ا ة التقلعدياة إ اى 

 عدة أدكال: ما يمكن   فه العو  ثاش ا ة ال  را  التي تظ  

مما سااة العملعاااق املااارفعة عإاار األ تر ماا    االسااتغ ا  عاان التوجااه إ ااى الفاار مد األماار ا ااج سااعوفر ماان اسااتعمال الااو ق   ال اتااة -

 الكهراائعة   الوتو  مما سعقل  من ال فاياق   التلوا الصعوي  ت مع  الوت   االجهو .

 استعمال أ  اق الا رفة ال  را  املتمملة يج:-

يقااااد قهااااا تلااااك الو ائاااا  املالعااااة  الحسااااثاق الجا قااااة   حساااااثاق اال  ااااا  التااااي يقاااو  قهااااا العماااا   عإاااار دااااصكة  ودائددددع الخضددددراء:ال-

 اال تر م   التي تمكنهم من االستفا ة من :س  فوائد عالعة مقا  ة ثتلك الحساثاق التي تتم ثافة مصادرة على مستو  الفر م.

الص ااو    املؤسساااق املالعااة أسااعا ا محفاازة للقاار ض املتعلقااة ثاتت ااا  م ااا ل تسااتعم  فيهااا تعاارض  القددروض العقاريددة الخضددراء:-

 ال اتة ال  عفة.

تقومالص و   املؤسساق املالعاة ثما د تساهع ق علاى للقار ض املتعلقاة ثاالساثمما اق املتعلقاة ثالصمااة أ  التاي القروض الخضراء:  -

 تحتر  فيها املعاي ر الصعتعة. 

إنهاا ث اتااق تقاو  الص او  مان  ا ل الرساو   ال اام الواتا  علاى اساتفدامها ثتإرعااق للم  مااق   تمان األخضر:بطاقات االئ-

 املدافعة على الصماة مقاث  أب يحا   اح  الص اتة على محفزاق  ثعظة استفدامها.

ر تمااوق  أ  اارا  لااك التموقاا  ياا لك ماان أدااكال الااا رفة ال  اارا  يااج إطااا  االتتاااا  األ  اار التموقاا  األ  اار. حعااث يعتإاا      

ال م يوجه لأل:ش ة االتتاا ية التي يؤ ا  فيهاا ثمصاا ئ الت معاة املساتدامةد  الحفااظ علاى الصمااةد  اساتعمال ال اتاة ال  عفاةد 

  تحقعس الت معة االجتماععة العا لة   املتكافاة.

الااوطني ماان الق اعاااق التااي عرفاا  إ اا حاق ج  قااة م اا  ساا واق اساافهدف  الصنعااة التحتعااة لااه  يعتإاار الق ااام املاااريج   املااا ج      

ياا لك األطاار القااا و:إ   اش ا قااة التااي ت  مااه حتااى يتماشاا ى   مت لصاااق التعاماا  ماا  الق اعاااق املااارفعة  املالعااة الد لعااة   يواياا  
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زائرقاة عإار املوااعاس الد لعاة قها ا الااد  الساعما ماا تعلاس ثإارامس مفتلا التحوالق االتتااا ية الد لعاة   ماا التزما  ثاه الد لاة الج

الت معة املستدامة التي ثات  ضر  ة ملحة على    الد ل. فالص و    املؤسساق املالعة مدعوة ث  م الصة ثظب تلعا     ا فعااال ياج 

  عم الت معة املستدامة لرف  اتتاا ياق   لها. 

الصمااااة املاااارفعة  املالعاااة الوط عاااة تشاااك  عراتعااا  أماااا  تفععااا      الص اااو    املؤسسااااق لكااان ي حاااق  جاااو  عااادة عقصااااق تعتااارم 

 .(1)املالعة يج  عم الت معة املستدامة

   من أهم ه ه العراتع :

 قااااص الثشااااري  الااااوطني  املاااااريج املشااااج  علااااى   ااااول الص ااااو   املؤسساااااق املالعااااة يااااج االتتاااااا  األ  اااار أ  ثمما سااااة الااااا رفة -

ال  اااارا د   هاااا ا علااااى الاااار م ماااان  جااااو   اااااوا متعلقااااة ثتكااااريس الت معااااة املسااااتدامة   التوجااااه إ ااااى ال اتاااااق املتظااااد ة تشااااج  

 تاا  األ  ر.املؤسساق االتتاا ية على النشاإ يج اطا  االت

ال الاااا  الص ااااو    املؤسساااااق االتتاااااا ية الوط عااااة حصمسااااة االطااااا  القااااا و:إ   االجرائااااإ الجاماااادين ممااااا يقرقهااااا إ ااااى   اااافها مظاااار  -

إ ا اق مالعااة  مااارفعةد   هاا ا الياات      مت لصاااق تاادععم االسااثمما  التااي تقااو  علااى أساااس الساارعة املر  ااة  امل ئمااة يااج اتفااا  

 أ  املا ج عشك  يفد  املؤسسة االتتاا ية تحقعقا ألهداف الت معة املستدامة. القرا  املاريج

يعتإاار ضااعا العملااة الوط عااة ماان العراتعاا  التااي تمااس ثفعالعااة الق ااام املاااريجد أل ااه ماان العواماا  التااي تااؤار ساالصا علااى عملعاااق -

 الارف   التحوق  املاريج.

ا ي اااعا الشاااصكة االلكتر  عاااة ياااج الق اااام املااااريج يمقااا  العملعااااق املاااارفعة ضاااعا الصمااااة التحتعاااة االلكتر  عاااة ياااج الجزائااار ممااا-

االلكتر  عة التاي تعاد م لصاا هاماا العاو  ألنهاا تسااهم ياج تحقعاس اش ا ة املاارفعة ال  عفاة ما  الثساع ر العق :اإ للماوا   املاارفعة 

  املالعة.

ياااااؤ م إ اااااى  اااااعواة تااااادا ل أ  اق الاااااا رفة ال  ااااارا   عاااااد   جاااااو  أساااااواق مالعاااااة متفاااااااة ياااااج تموقااااا  املشاااااا ي  ال  ااااارا  مماااااا-

  الس داق   األسهم ال  را .

ضعا اقافة التعام  ثالا رفة ال  را   او ا من تص  املتعامل ب االتتاا ي ب   ثاإج مسفهلكإ ال دماق املارفعة.   ي هر -

ف ر احتعاجاتهااااا ال اتوقااااة علااااى مسااااتو   لاااك ماااان عااااد  إتاااادا  الص ااااو   املؤسساااااق املالعااااة علااااى اساااتعمال ال اتاااااق ال  عفااااة لتااااو 

 مرايزها   فر عها.

  قص الس داق ال  را  امل ر حة.-

 عد  اشستقرا  املا ج ال م تعرفه الص  .-

 عد   جو  تعا قا  اضحة للا رفة ال  را  يج الثشري .-

 
الص-(1) يج املوضوم: أي   ا    اي ةد مسؤ لعة  ل ع  ها ة   اج   القا وب الجزائرمد  سالة  يج مواجهة األ  ا  املارفعة يج ظ    ك املريزم 

  ما ععدها . 28. ا 2012الديتو اه يج العلومد تفاص القا وبد  لعة الحقوق  العلوم السعاسعةد جامعة مولو  معمرمد ت زم    ب 
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 املراجع: 

 قائمة املراجع: 

 النصوص القانونية:  -1

لساا ة  43د الجرقاادة الرساامعة للجمهااو ة الجزائرقااة عااد  2003جوقلعااة 19يتعلااس ثحمايااة الصماااة يااج اطااا  الت معااة املسااتدامةد املااؤ خ يااج  10-03تااا وب  تاام 

2003. 

 املقاالت العلمية:  -2

ا د االجلااة الد لعااة للقااا وب د العااد  األ لد االطااا  القااا و:إ لل اتاااق املتظااد ة يااج الجزائاار     هااا يااج االحاف ااة علااى الصماااة  جلاا  اشسااثممبلفضددل م.، -

2019 .irl-10.29117-doi.org//https :.0054.2019  

د ال اتاااق املتظااد ة     هااا يااج تحقعااس الت معااة املسااتدامةد تظراااة أملا عااا  مو جاااد مظلااة مااع ف للصحااوا  الد اساااقد العااد  ال ااامسد بودرجددة رمددزي  -

 .621-603. ا ا.2017جواب 

 .33-30. ا ا 2018د االاا  االتتاا ية ملاا   ال اتاق املتظد ة يج الجزائر  آفاتها املستقصلعةد مظلة ثحث  ت معة.هيلةمواكني س - 

 الرسائل واملذكرات الجامعية:  -3

 تفااااص العلااو د يااج الااديتو اه هااا ة ل عااا   سااالة الجزائاارمد القااا وب  ظاا  ياااج املااارفعة األ  ااا  مواجهااة يااج املريااازم  الص ااك مسااؤ لعةأيددش وازو زاينددة:  -

 .2012     ت زم   معمرمد مولو  جامعة السعاسعةد  العلو  الحقوق   لعة القا وبد

  املداخالت:  -4        

 تحقعااس  فاارا االجتماععااة املسااؤ لعة حااول  الااوطني  امللتقااى يااج مدا لااة املسااتدامةد الت معااة تحقعااس يااج     هااا االجتماععااة املسااؤ لعة دموسدد ى  حجدداب  -

 .15-05. ا ا 2019أفرق   10  09 يومإ املستدامةد  الت معة

 الصعتعاااة لاااا ا ة ال اااامس العر اااإ املاااؤتمر عمااا  أ  اق للعاااراقد  ا اااة إداااا ة: الصعتعاااة الااادا ة علاااى  ااااا تري اااز مااا  املساااتدامة الت معاااة دالرفددداعي سدددحر - 

 .37-22. ا ا 2009  سبتمإر تو:سد يج امل عقد

 العراعة. مار جمهو قة د الغر تةد2018 يو عو 28-26 أيا   املستدامةد الت معة إ ى ال رقس  ال  را د  الا رفة:  منتدى أشغال -
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 متطلبات تفعيل عنا ر النظام البيئي للمؤسسات الناشئة في الجزائر 

 -حاضنة املسيلة -

Requirements f 

or activating the elements of the ecosystem for Start-ups in Algeria  - Msila 

Incubator - 
 

 هبوب فريال هتوراطالبة الدك                                                                                                      مير احمد الدكتور 

 علوم التسيير، جامعة املسيلةكلية                                            كلية علوم التسيير، جامعة املسيلة                          

 msila.dz-feriel.haboub@univ                                مخبر استراتيجيات والسياسات االقتصادية في الجزائر

     msila.dz-ahmed.mir@univ    

 

 ملخص:

عالم  قا ة األعمال عالم مملو  ثالتحدياق  ال ظاحاق  اال تكاساق  االثتكا اق  التظا   الرائدة يج إ:شا  املؤسساق ال اداةد 

فالعااالم العااو  تغ اار  لاام يعااد الشااغ  الشااا    لشااصا  العااو  هااو الصحااث عاان  ظعفااة يسااتمر فيهااا طااوال حعاتااهد إ ااى أب يحااال علااى 

ها ه الفكارة أ اصح  مرفوضاة نهائعاا ع اد العدياد مان ط ث اا  ااحمم اا فلام يعاد امل اا  اش ا م أ  التقاعد أ  ما يسمى ثاملعاشد 

الاوظعفإ يسافهو هم ثا  ا تقا  اهتماماه إ اى ايإار مان  لاكد إ اى عااالم  قاا ة األعماال إ اى عاالم  لاس القعماة مان ال شا ق مان العاد  ماان 

  لااااة أل اااار   ماااان هاااا ا امل  لااااس تااااظتإ ماااادا لت ا ا   ريااااز علااااى ع ا اااار اشمكا عاااااق االحااااد  ة...ال .  لكاااان ثماااااة األعمااااال تفتلااااا ماااان 

ال  ااا  الصعوااي للمؤسساااق ال اداااة   ا ااة يااج الجزائاار  نهاادف ماان   لهااا إ ااى تساالعل ال ااو  حااول مت لصاااق تهعاااة هاا ا ال  ااا  

 ي.يإر تد  ممكن من املؤسساق ال اداة  اق القعمة اشضافعة الكص رة ل تتاا  الوطنأالصعوي ل لس 

 .ال  ا  الصعوي للمؤسساق ال اداة املؤسساق ال اداةد حاض اق األعمالد ال  ا  الصعويدالكلمات املفتاحية: 

 
Abstract : 

The world of entrepreneurship is a world full of challenges, successes, setbacks, innovations and 

pioneering experiences in establishing emerging enterprises. The world today has changed and the 

preoccupation of today's youth is no longer searching for a job in which they continue throughout 

their lives, until they are referred to retirement or the so-called pension, this idea has become totally 

rejected when Many of our students and researchers are no longer interested in the administrative or 

professional position, but rather their interest has shifted to something greater than that, to the world 

of entrepreneurship to the world of creating value from nothing out of nothing out of limited 

capabilities ... etcBut the business environment differs from one country to another, and from this 

point of view comes our intervention as we focus on the elements of the ecosystem of emerging 

enterprises, especially in Algeria, and through which we aim to shed light on the requirements for 

preparing this ecosystem to create the largest possible number of emerging institutions of great 

additional value for the national economy 

Keywords: Startups, business incubators, ecosystem, Ecosystem for startups. 
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 مقدمة:

تعتإااار  قاااا ة األعماااال  احااادة مااان أف ااا  اساااتراتعظعاق الت معاااة االتتااااا ية لت اااوقر ال ماااو االتتااااا م  االجتماااا ج ثاااالص               

أ اااصد التري اااز علاااى  قاااا ةة األعماااال ضااامن فااااة الشاااصا  مااان  الحفااااظ علاااى تاااد تها ياااج مواجهاااة االتظاهااااق املتزايااادة للعوملاااة د حعاااث 

 املواضع  التي ال يمكن تظاهلها د   لك ال تصاطه ا تصاطا  اعقا ثمسظلة ال مو  تعزقز الت افسعة يج االتتاا ياق العاملعة .

ا للمؤسسااااق ال ادااااة مااا   جاااو  م  مااااق   ا ثعتعااا  جديااادة تولااادها  ااا  ياااو .  ياااج السااا واق القلعلاااة املاضاااعة د أ:شاااظق الجزائااار    امااا 

ثاادعم  مظموعااة ماان   ا  األعمااال الشااصا   امللهماا ب. فاا  يمكاان للمؤسساااق ال اداااة تحوقاا   فسااها إ ااى داار اق أيإاار   ب التغلاا  

 املتمملااااة يااااج االفتقااااا  إ ااااى الفهاااام الواضااااح  start upsعلااااى التحاااادياق   املشااااا   الرئمسااااعة التااااي تاااازعج مع اااام املؤسساااااق ال اداااااة 

  قص األموال د  الصنعة التحتعة د  ال إرة يج اتفا  ترا اق جعدة د  ضعا مشا ية املوظف ب د   قاص التوجعاه مان   للسعاساق د

ال إرا .علااى الاار م ماان أب املصااا  اق الجدياادة التااي اتفاا تها  اا  ماان الد لااة  الحكومااة تاادعم ععااض هاا ه التحاادياق  تتاااد  لهااا د 

عاااا  الق ااااايا األ اااار  ل سااااتمرا   ال مااااو يااااج السااااوق الت افسااااعة العااااو . تحااااا ل هاااا ه يظاااا  علااااى   ا  األعمااااال االلتاااازا  ثمعالجااااة جم

الد اسااة داار  الوضاا  الحااا ج لل  ااا  الصعوااي للمؤسساااق ال اداااة يااج الجزائاار   التحاادياق الرئمسااعة التااي تواجههااا هاا ه املؤسساااق 

تام لقاد  .ادااة ثظ اه حاديث  مصتكار  مساتقصلجم  أمملاة حقعقعاة .  قمكان   اا ال  اا  الصعواي للمؤسسااق ال  start upsال اداة  

علااى أنهااا العاا   ئمساا ي يااج الت معااة االتتاااا ية.  يشاا ر ال  ااا  الصعوااي لألعمااال ال اداااة  إ ااى  start upsال  اار يااج املؤسساااق ال اداااة 

قاااااز ت اااااوقر هااااا ه  الع ا ااااار الداعماااااة لهاااااا تتفاعااااا  ياااااج ثمااااااة التاااااي تااااام إ:شااااااؤها لتعز  start upsال ااااااهرة ياااااج أم املؤسسااااااق ال ادااااااة 

ا تد  يج االجال االتتاا م start upsحعث تؤ م املؤسساق ال اداة  start upsاملؤسساق ال اداة  ا مهم  ياج ال ماو د مان  30%    

املهااام معرفاااة ال إاااراق التاااي يتقاسااامها الصااااحموب  املما سااا ب ياااج ثمااااة ثاااد  الثشاااغع  مااا ف ل الحااااول علاااى املعرفاااة الجماععاااة مااان 

ة.  سااااعع ا إ ااااى تحلعاااا  ال  ااااا  الصعوااااي للمؤسساااااق ال اداااااة  محا لااااة تحديااااد اهاااام املت لصاااااق ال  مااااة لتفععاااا   جهاااااق   اااار مفتلفاااا

 ع ا ره يج الجزائر.

 إشكالية الدراسة واألسئلة الفرعية:

  ث ا ا على ما سصس تثصلو  إدكالعة الصحث يج ما يلج:

 في الجزائر؟ start ups startupsالناشئة  ما هي متطلبات تفعيل النظام البيئي  املؤسسات

 :لاجاثة عن إدكالعة الدا سة فإ ه تم تقسعم مشكلة الصحث إ ى أسالة فرععة يما يلج  

 ماهج الع ا ر املكو ة له؟ ماهو ال  ا  الصعوي للمؤسساق ال اداة ؟ اتترح ا أسالة  ئمسعة:

 ل اداة يج الجزائر ؟ماهج أهم مت لصاق  ظا  ع ا ر ال  ا  الصعوي للمؤسساق ا ➢

 األهدا  الرئيسية للدراسة: 

 حعث تممل  األهداف الرئمسعة لد اسث ا يج تحديد ما يلج:

 تعرقفاق ال  ا  الصعوي للمؤسساق ال اداة  •

ا للمؤسساق ال اداة  • ا ثعتع   الع ا ر املهمة التي تشك    ام 

 مت لصاق ال  ا  الصعوي للمؤسساق ال اداة يج الجزائر  •

 األ  ا  التي تلعوها ه ه الع ا ر يج  قا ة األعمال  الت معة   •

 ااا ل هااا ه الفتااارة مااان طااارف الد لاااة  مظموعاااة الجهاااو  املص  لاااة ياااج  start ups:   ااارا ألهمعاااة املؤسسااااق ال ادااااة أهميدددة الدراسدددة

س الت معااة فقااد سااع  الد لااة  حااو تااوف ر  اا  املت لصاااق األ مااة قهاا ا ال ااوم ماان املؤسساااق ساابع  النهااوض ثاالتتاااا  الااوطني  تحقعاا
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  را للد   الفعال الا م ساتلعصه ياج تعجعا  عجلا  ال ماو  أي ااأب سار ها ا االهتماا    إب  ل علاى شا ي  فإ ماا   start upsال اداة  

 االجتماععة . يدل على اش  ا  املت امإ ألهمعفها     ها يج الت معة االتتاا ية   

ثتقديم عرض  يج مفتلا املفاهعم املتعلقة   لاجاثة على إدكالعة الد اسة تم اعتما  امل هج الو فإ  التحلعلج د:  منهاج الدراسة

 ثال  ا  الصعوي للمؤسساق ال اداة  د  تحلع  تظراة حاض ة املسعلة  قه ا ال اوا.

 وحاضنات األعمال start ups ملحور األول: اإلطار ملفاهيمي لكل من املؤسسات الناشئةا

 أوال:  اإلطار أملفاهيمي للمؤسسات الناشئة 

استعمال ما لح "مؤسساق  اداة" ثاأل ساإ األ ا يمعة  اصمااة األعماالد مان  ا ل ها ا االحاو  سا حا ل إ ساا  يم را ما تدا ل 

 املفاهعم املتعلقة قه ا ال وم من املؤسساق قهدف االستعمال املستقصلج له ثاحترا   اائاه.

 تعريف املؤسسة الناشئة -1

 Start-up ظل زم: ع  أنها مشار م  اغ ر ثادأ للتاو    لماةا   حا حس  القاموس اال   Startupتعرف املؤسسة ال اداة  

 "  هو ما يش ر إ ى فكرة ال مو القوم.up "  هو ما يش ر إ ى فكرة اال   ق  "Startتتكوب من جزأين "

 Jeune entrepriseعلى أنها: " املؤسساق الشاثة املصتكرة يج ت ام التك ولوجعاق الحديمة.  La rousse يعرفه القاموس الفر:س ي 

  (=Start-upgrowthعا  أنهاا دارية  امم  لت ماو عسارعة )growthيج مقاله املشهو  حاول ال ماو   Paul Grahamبينما عرفها  

 start ups  ونهاا تظسساا  حاديما ال يعنااي أنهاا داارية  ادااة يااج حاد  اتهااا. يماا أ ااه لامس ماان ال ار  م أب تكااوب املؤسسااق ال اداااة 

ب تماااول مااان تصاا  مفااااطر أ  مغاااامرد أ  أب يكااوب لهاااا  اااوم ماان   ااال ال اااراد األماار الااا م  هااام هاااو تعماا  ياااج مظاااال التك ولوجعاااد  أ

 .1يثص  ال مو start upsال مو  أم ش ي  يرتصل ثاملؤسساق ال اداة 

ثظنها: دك   اا من أدكال األعمالد  أضاف أب الشرية ال اداة هج درية ث م  للصحث عن  مو ا عم   Steve blankعرفها 

 . 2تاث  للتكرا   تاث  للت و  

" أب املؤسساااة ال ادااااة هاااج م  ماااة تااام تشاااكعلها للصحاااث عااان  ماااو ا سددديليكون فددددالي أحاااد   ا  األعماااال ياااج " سدددتيف بالنددد  يشااا ر 

 عة. أعمال تاث  للتكرا   تاث  للتوس

" فمشا ر إ اى :"أنهاا دارية مااممة لت ماو سدديليكون فددالي  هو  جا  أعماال  أ اا يمي ياج "Y Combinatorد مؤسس بول جراهام أما  

عسااارعة أم أب تظسااامس الشااارية حاااديما ال يظعااا  الشااارية ياااج حاااد  اتهاااا دااارية  ادااااة يماااا أ اااه لااامس مااان ال ااار  م ثالنساااصة لشااارية 

تظ   مظا فة مالعة معع ةد لكن الل ي  األساس ي الوحعد هو ال مو     ش ي  آ ر مرتصل  اداة أب تعم  على التك ولوجعاد أ  أب 

يثصعها ال مو. إ  ال  هم عمر الشرية ع د تانعفها يشرية  اداة سوا  تم تظسمسها تص  ث عة   start upsم  املؤسساق ال اداة  

ن تااانعفها علااى أنهااا داارية  اداااةد لاا لك فااإب ال مااو أدااهر أ  تصاا  ااا ا ساا واقد طاملااا أب م حنااى  مااو الشاارية مااا ال عمااو م يمكاا

د  هاا ا ال مااو يمكاان أب يكااوب  مااوا  ا لعااا ماان  اا ل توسااع  start upsالسااري  عشااك  يص اار هااو إحااد  سااماق املؤسساااق ال اداااة 

 3الفرق  العملعاق أ  يمكن أب يعني  مو السوق عن طرقس  قا ة عد  املستفدم ب  العم  ."

 
داة   اسة حالة الجزائرد مظلة البشائر االتتاا ية االجلد  الراع   ثالشعو  درقفةد     حاض اق األعمال يج  عم ت معة املؤسساق ال ا1

 . 420د ا 2018د 2العد 
(د  ات  مسرعاق األعمال يج  قا ة فرا  ظا  الشر اق الرقا ية ال ادة يج ت ام  زةد  سالة ماجمست رد  2017 العا أحمد محمد يو:سد )2

  لعة التظا ةد الجامعة اشس معة عغزةد  زة.
 (د 11/11/2020تا قخ اشط مفعلص ابد مؤسسة مها اق) ال اداة اشع معة الشر اق،مال علج الر 3

arabicdocx.pdf-up-start-study-http://www.maharatfoundation.org/media/1519/final        

http://www.maharatfoundation.org/media/1519/final-study-start-up-arabicdocx.pdf
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"مشدددددروع  دددددغير يسدددددعى لطدددددرح منتجدددددات جديددددددة مبتكدددددرة   اللتعااااا قا الساااااثقة يمكاااان القااااول أب املؤسسااااة ال اداااااة هااااج:  ماااان 

 ."تسكهد  سوق كبيرة وتتميت بدرجة عالية من املخاطر، ولكن مقابل ذل  تحقق نمو سريع وقوي بأرباح ضخمة محتملة

 start upsخصائص املؤسسات الناشئة  -1

 : 1ثمظموعة من ال اائص يمكن  ير أهمها فعما يلج start upsتتم ز املؤسساق ال اداة 

 الرقا ةة  االثتكا  •

 ال مو املثسا م •

 الراد يج املد  ال وق  •

 واملؤسسات التقليدية start upsالفرق بين املؤسسات الناشئة  -2

تستمر يج اال تفام  ال مود عكاس املؤسساة املؤسسة ال اداة تتقد   تتراج  ما ث ب اال   ق  ال مو  ع دما تا  ملرحلة ال ضج 

 start ups قمكان إب   اعا إب تفتلاا املؤسسااق ال ادااة  الاغ رة التي تستمر يج ال مو حتى مرحلة ال ضج ام تصدأ يج التراجا 

.  لاااا لك فااااإب 2عاااان املؤسساااااق التقلعديااااة يااااج  ونهااااا مؤسساااااق مؤتتااااة ماااااممة للصحااااث عاااان  مااااو ا أعمااااال تاثاااا  للتكاااارا   التوساااا 

 ضااععة النشااظة تعتإاار حالااة مؤتتااةد   عاادها إمااا تاا تح  تكإاار أ  تفشاا   تفتفااإد أ  تاادمس ماا  مؤسساااق تقلعديااةد  الع ااار الاا م 

 .يحد  مستقص  املؤسسة ال اداة هو "ال مو"  يج الشك  التا ج يمكن إثرا  الفرق ث ب املؤسسة ال اداة  املؤسسة الك سعكعة

 

 

 

 

 . 

 

مجلة (، دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية املؤسسات الناشئة: دراسة حالة الجزائر. 2018شريفة بوالعشور، )   املصدر:

 423-420،  ص. 2، العدد 4املجلد البشائراالقتصادية، 

 ة: يوضح الشك   مو املؤسسة ال اداة مقا  ة ثاملؤسسة الك سعكعةد فاملؤسسة ال اداة تعرف أ  عة مراح  أساسع

  التي تتحول فيها الفكرة االثتكا قة إ ى مشر م على أ ض الوات . مرحلة اإلقالع : -

:  التااااي تظ اااا  فتاااارة  م عااااة طوقلاااة  وعااااا مااااا مقا  ااااة ثاملؤسسااااة الك سااااعكعةد   لااااك ثااااال  ر إ ااااى حدااااااة فكاااارة مرحلددددة النمددددو البطدددديء -

:  او اا ععاد ثداياة إتصاال الجمهاو  علاى النمددو -املشر مد  اعواة تقصلاه مان طارف الفااة املسافهدفة  حاجتاه ملزقاد مان الثساوقس. 

 امل تس أ  ال دمة التي تقدمها املؤسسة. 

 
)أحم1 جلولد  ثن  من:2020د  االستر ا   تم  الجزائرد  يج  ال اداة  املؤسساق  http://m.youtube.com/watch?=N-  (د 

gmanVEIgIt=238s  :( 12/11/2020)تاريخ اإلطالع 

 االستر ا  من: (.    ة حعاة الشر اق ال اداة. تم 2017سا ة    . )2

startup-a-of-https://www.arabnet.me/arabic/editorials/entrepreneurship/startups/lifecycle  :اشط م  )تا قخ 

13/11/2020 ) 

TEMPS 

CA 

http://m.youtube.com/watch?=N-gmanVEIgIt=238s
http://m.youtube.com/watch?=N-gmanVEIgIt=238s
https://www.arabnet.me/arabic/editorials/entrepreneurship/startups/lifecycle-of-a-startup
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د   لاك ععاد ايثساا  حااة سااوتعة معتإارةد  ماا يسااعدها ياج  لاك أب ال دماة فرقادة مان  وعهاا أم ال يكااوب فددي النمددو زيددادة قويددة -

للمؤسساة م افسا ب يااج الساوقد  تلباي حاجااة أ  تحا  مشاكلة فعلعااة للزااوب مماا يزقااد اشتصاال عليهاا. مقا  ااة ثاملؤسساة الك سااعكعة 

 1استقرار النموفي األجل الطويل.د مو في األجل القصيرالند اإلقالعالتي تعرف ا اة مراح  أساسعة: 

 في الجزائر: start ups. املؤسسات الناشئة 3

يااااج الجزائاااارد ماااان  اااا ل الفاااارا املتاحااااة أمامهااااا  التحاااادياق التااااي  start upsيااااج هاااا ا الجااااز  ساااامتم تقعااااعم املؤسساااااق ال اداااااة      

 تواجهها. 

)الجرقااااادة الرسااااامعة : 2020 هاااااج الفااااارا املتاحاااااة للمؤسسااااااق ال ادااااااة  فاااااس ماااااا يااااا ص علعاااااه القاااااا وب التكمعلاااااج لسااااا ة  الفددددددرص: ➢

 للجمهو قة الجزائرقة(

 اشجما ج  من الرسم على النشاإ املنهي ملدة ا ا س واقرإعفا اق من ضرقصة الد    •

 الحاول على إعا اق من الد لةر •

 رstart upsالت ل  ش ماا املؤسساق التظا قة   س ا  عملعاق الصو  ة املعتمدين يج تموق  املؤسساق ال اداة  •

 اق ال اداة.استحداا حسا  تفاعص  ع وا ه   د ق الدعم  ت وقر امل  ومة االتتاا ية للمؤسس •

 التحديات ➢

 يج مسا هاد  تتمم  أثر ها فعما يلج: start ups هج التحدياق التي تواجه املؤسساق ال اداة 

 ال  رة االجتمععة  المقافعة ال عقة للمؤسساق ال اداة •

 ت  وم املشا ي  الرقا ية على :سصة يص رة من اال اطرة •

 2)تا و عاد اتتاا يا..(ضعا التوجعه  عد   جو  تظط ر  ايج  •

 5يااااج إفرققعااااد ثقعمااااة ال تتعااااد   start upsضاااعا التموقاااا د تحتاااا  الجزائااار املراتاااا  األ  اااارة مااان حعااااث تموقاااا  املؤسسااااق ال اداااااة  •

  ال د  يعنعااا ثااا ملعااوب  747ملعااا    ال د مقا  ااة ثنعظ ريااا التااي تحتاا  املرتصااة األ  ااى ثااا  2.02ملعااوب   ال  ماان إجمااا ج التموقاا  املقااد  ثااا 

 ملعوب   ال  211ملعوب   ال   مار ثا   564

 في تحقيق التنمية االقتصادية start upsمساهمة املؤسسات الناشئة  -3

االتتااا يةد  الت معاة يج مفتلا   ل   ل العالم  ااأل ص املتقدمة منها يج تحقعاس start upsتسهم املؤسساق ال اداة               

 start upsإ  أنهااا تااؤار عشااك  يص اار علااى مفتلااا املتغ ااراق االتتاااا ية الكلعااةد  األماار ه ااا يفااص عشااك  أيإاار املؤسساااق ال اداااة 

)التحوقلعااة(  start upsالتحوقلعااة أيثاار منهااا ماان األ ااوام األ اار  للمؤسساااق ال اداااةد  لااك أب هاا ا ال ااوم ماان املؤسساااق ال اداااة 

 3ؤسساق  ط عة    لعة يج املستقص د  هو ما يظعلها تؤار على االتتاا  ثافة يص رة.تهدف ألب تكوب م

 

 

 
 423- 420د مرج  ساثسد ادرقفة ثو لشعو د  1
 )الجرقدة الرسمعة للجمهو قة الجزائرقة( : 2020القا وب التكمعلج لس ة 2

3Partech Africa Team, (2019), Africa tech venture capital report, PP. 12-13. 
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 ملفاهيمي لريادة األعمالا ثانيا :اإلطار 

 وأنواعها األعمال ريادة -1

 : تعريف ريادةةاألعمال1-1

ا مان التعرقفااق  يج العقو  املاضعة د ا يص ار  حدا   قا ة األعمال يج مظال اش ا ة. فعما يتعلس قه ا د تد  العديد من الصاحم ب عد  

 لرقا ةة األعمال د

 (. 1985د Gartnerحعث ُي  ر إليها يج الصداية على أنها إ:شا  مشا ي  جديدة ) 

 يت من م د املوا   الحالعة لقد ة جديدة على إ تاا الثر ة". ( على أنها "عم  مصتكر د1985 ق  ر إليها  اير ) -

ا ل ثتكاا  د  تاد ت  اوم علاى ت اوقر  ؤ   أساالع  Carrier 1996أما ثالنسصة لشرية)  - ا  ئمساع  ( د فاإب  قاا ة األعماال تمما  »مااد  

 عم  جديدة للمؤسساق القائمة ثاشضافة إ ى إ:شا  م  ماق جديدة

عاااا1997حساااا  فعلعااااوب ) -
ُ
رَّف  قااااا ة األعمااااال ثظنهااااا "االجااااال الاااا م يااااد س مما سااااة   ا  األعمااااال: تتااااا  أ:شاااا فهم   اائاااااهم (د ت

 ا اا  االتتاا ية  االجتماععة لسلويهم  أ ماإ  عمهم لثسهع  التعص ر عن أ:ش ة  قا ة األعمال". ثمعنى آ رد  قا ة األعماال 

 الفر ة  استغ لها يج مؤسسة جديدة.  هج العملعة التي تظم  ث ب تد ة الش ص على ايثشاف  تقععم

د تام ما د تعرقفااق أ ار  لرقاا ة األعماال. ياج ها ا الساعاقد تمما   قاا ة األعماال القاد ة علاى تحدياد الفارا  متاععفهاا 2007يج عاا   

 (2007من أج  إ:شا  امل  ماق  من ام تولعد القعمة  الثر ة )م  مة التعا ب االتتاا م  الت معة د ثا  ب د 

هج تد ه امل  ماق على إيظا أدعا  جديدة )م تظاق  دماق( تثسم ثاالتفر  مان  ا ل القاد اق   :ف ريادة األعمااللحديثتعري  -

اشثداععاةد  الإراعااة يااج تشاا عص الفاارا الصعتعاةد  العماا  علااج اسااتغ لهاد  االسااتعدا  للتعاماا  ما  اال اااطرة التااي تااد ترافقهااا ماان 

 .1اج  تحقعس ال ظا   التفوق 

 :تا فاألعماالشثداععةإ ى عدة أ وام حس  منشظ الفكرة إ ى:الريادية األعمال أنواع:1-2

 : يقو  الرقا م ثتحوق  الفكرة الجديدة إ ى م تس جديد.ابتكاريه بحتة أعمال -

 اار  : ي  لاس املصااا   م ظفكاا   معلومااق  تك ولوجعاا متاوفرة ياج تفااااه  توظعفهاا ياج أعماال  مظااالق أابتكاريدده مطددورة أعمددال -

 مفتلفة. 

 .2: ه ا يشترم الرقا م مؤسسة ا  عم  جاهز لك ه يتح ب الفرا يج العم   قتحم  اال اطر املرتقصةابتكاريه امللكية ألعمال -

 ربط ريادة األعمال بالتنمية املستدامة -2

ا لسثعفا مسكو جاثو   و ثعو  ملشاا   االجتمعااق 2011)  فق 
 
(د تشك   قا ة األعمال  الت معاة املساتدامة أ اة مريزقاة تاوفر حلاوال

ا لاا) قهادف ضاماب ت معفهاا ياج املساتقص . ا مفتلفااة  فقا  ( مما :  قاا ة األعمااال OCDE 2010تظ اا  الع تاة ثا ب ها ين املوضاوع ب أ واعا 

ا د  قاااا ة األعماااال االجتماععاااة التاااي تتكاااوب مااان تقاااديم حلاااول مصتكااارة لحااا  املشاااك ق االجتماععاااة د الااا  .... أماااا  الصعتعاااة املوجهاااة ثعتعااا 

ا يص رة ل لس تق عاق مصتكرة Cohen and Winn 2007ثالنسصة إ ى )  (د فقد أابتوا أب  قص السوق يشك  فر  

( اللا ين يظاا الب ثاظب  قاا ة األعماال ُي  ار 2010ث ب  قا ة األعمال  الت معة املستدامة على ياو    فع كاتا امااب )ُي  ر إ ى الع تة  

 Shepherd andإليهااا علااى أنهااا حاا  للتاادهو  الصعوااي. إ ااه يشااك  فر ااة لت  ااعم  حاا  املشااك ق الصعتعااة. ثاشضااافة إ ااى  لااكد الحااق 

 
هللا  ا ر بد االثتكا  اش ا م  استراتعظعة  قا ة االعمال الع تة  االار   اسة حالة الشرية اشس معة    سامر عرتا م  فا م احمدحر  1

 . 54ا 2020الفلس عنعة للت معةد مظلة جامعة فلس  ب التق عة لألثحاا 
التكو 2 امقا التعة  ملتقى    ج حول  الاغ رة  املتوس ةد  املشر عاق  يج  الرقا ة  االثدام  قن  فرا االعمالد جامعة عسكرةد  ايد مرا د 

2010 . 
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Pratzelt (2011 أب  قا ة األعماالد يحا )  للمشاا   الصعتعاةد تاا  ة علاى الحفااظ علاى ال  اا  الصعواي عان طرقاس الحاد مان الحرمااب

 الصعوي   قا ة العم  الز ا ج  الحفاظ على الت وم الصعولواج

 للتلاااوا  -
 
اد ثقلااام يوساااا  آ ااار بد ايثشااافوا ياااج   اسااافهم أب  قاااا ة األعماااال الرسااامعة    ااار الرسااامعة ياااج إفرققعاااا تممااا  حااا  ماااؤ ر 

 .1الصعوي

 ملفاهيمي النظام البيئي للمؤسسات الناشئةا اإلطار  ملحور الثاني:ا

 اإلطار ملفاهيمي للنظام البيئي للمؤسسات الناشئة  •

 تعريف النظام البيئي للمؤسسات الناشئة  -1

فها  -  ثظنها " م  مة مؤتتة يج الصحث تاثلة للت وقرد تاثلة للتكرا د مراحة  تمم   مو ا عم  " ستيف بالن عر 

 أ ه"مؤسسة ماممة ش:شا  م تس أ   دمة جديدة يج ظر ف عد  العق ب الشديد ".إري  ريسيج ح ب  ير   -

مماااا   دة عوامااا د: دااارية  ادااااة يم  مااااة  اق  إااارة محااااد  ة ياااج العماااا  ثماااوا     ااار  افعااااةد  تتاااظار ععااااو ددددف كددددراون  -

 املسثممرقن  العم    امل افس ب  استفدا  الدي امعكإ تق عاق امل تس.

 إ ى  وع ب: start upsيمكن تانعا م تظاق املؤسساق ال اداة 

ا ثاساااام ثااااد   ا ثااااد  تشااااغع  األجهااازة( أ امل تظاااااق يمعفااااة الإااارامس )يشااااا  إليهااااا أي ااا  امل تظااااق يمعفااااة اساااتفدا  األجهاااازة )تساااامى أي ااا 

ا يااج ت معااة   مااو الد لااة. م اا  الساا واق القلعلااة املاضااعةد أ ااصح   start upsتلعاا  املؤسساااق ال اداااة  تشااغع  الإاارامس(. ا مهماا      

ظاااهرة يااج هاا ا الصلااد. فقاال يااج العقااد   اااا العقااد املاضااع ب ثاادأ املزقااد ماان ال اااس  start upsل اداااة  قااا ة األعمااال  املؤسساااق ا

ا أب تكاااوب املؤسسااااق ال ادااااة   مااان الصحاااث عااان  ظاااائا. لااا لك مااان املهااام جاااد 
 
مساااتعدة  start upsيفكااار ب ياااج  لاااس  ظاااائا ثااادال

 .2ملواجهة جمع  التحدياق  العقصاق يج جمع  مراح  الت وقر

 Startup ر النظام البيئي عنا -2

د هاؤال  موضااحة يااج الجااد ل ععاد  لااك فحااص  تعااس للع ا اار startupياج هاا ا القساامد :ساالل ال او  علااى ع ا اار ال  ااا  الصعوااي 

الوا  ة يج )الجد ل(ي هر العدياد مان أ جاه الثشااثه  اال ت فصعانهم. علاى سابع  املماالد ت هار المقافاة ياج  ا  ماا ة لكنهاا تفتلاا ياج 

ا فقلد ت هر املها اق التق  ا أساسع  عة فقل يجد  قصد  أب الف ا  ععض الع ا ر )على سبع  املمالد يصد  أب السوق تكوب ع ار 

املا م  األحداا هج ع ا ر أساسعة فقل يج. ثاشضافة إ ى  لكد تفتقر جمع  املقاالق الم اة إ ى  او ة  املاة ياج الساعاق العااملإ. 

 :يلج فعما الحاجة إ ى استكشاف  فهم الع ا ر اال تلفة

 ع ا ر يج   ا  ثعوي لصد  الثشغع 

جهاق تموق  د إطا  تا و:إ د سوق د حاض ة/ مسرم د جامعة / مريز أثحااا د تعلاعم د  يمو رافعااق دجغرافعاا    ج  أعمال د

 سعاسةد أسرةد اقافةد مظتم دالتق عاق د امل هجعاق د الشرية املؤسسة

مقاااااااادمإ  المقافااااااااة د الص اااااااا  د الشااااااااصكة د مشااااااااا ية أصااااااااحا  املااااااااالحة )محلااااااااج دحكوماااااااااق الوالياااااااااق  الحكوماااااااااق الفعد العااااااااة ر

ال دمااااة)مم  االحاسااااص ب  االحااااام ب  االسثشااااا ق ب( ر التعلعمعااااة  مؤسساااااق الصحااااث ر املااااوجه ب. املسااااثممرقن.  سااااائ  اشعاااا  ر 

  جال األعمال(دالعملعة د  الف ا  املا م د  األحداا

 
1OCDE, (2007). Programme d’indicateurs de l’entrepreneuriat : Rapport d’étape et propositions de 

définitions et d’indicateurs clés, Paris 
2VaidaPilinkien˙e and PovilasMaˇciulis. Comparison of di_erent ecosystem analogies: The main economic 

determinants and levels of impact.Procedia-social and behavioral sciences, 156:365–370, 2014. 



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

146 

       

146 

 :  تتمم  يج الع ا ر التالعة up-startإ ى ا ه ه ا  من ي ه  إ ى تحديد ع ا ر أ ر  لل  ا  الصعوي ل  -

 ريادي  -1

يشا ر إ اى أم ملا ص يرقاد ثاد  مشار م جدياد ا  مشار م  هاو  ائاد األعماالد start-upالع ار األ ل  األيثر أهمعة يج ال  ا  الصعواي 

تظاااا مد عاااا ة مااااا ياااتم إ دااااا    ا  األعماااال ماااان تصااا  حاضاااا اق  مسااارعاق األعمااااال د الااا ين يمكاااانهم املسااااعدة يااااج ت اااوقر األعمااااال 

 :startupالتظا قة تعم  الع ا ر الفرععة التالعة يعوام   عم يج

ن ثاااد  الثشغعلحاسااام. يظااار ب ثااارامس ياااج موتااا  معع لجااا   املواهااا  مااان  ااا ل :     الحاضااا اق  ااا ل املراحااا  األ  اااى ماااحاضدددنات -

ا إ اى ج ا   start upsتقديم اش دا  للمؤسس ب   ائد أعمال.   ل فترة الح ا ةمن املؤسساق ال اداة  د تعما  الحاضا اق ج صا 

 اااة تحوق ألفكااااا  إ اااى داااارية  اداااااة مااا  يعا اااااق أ ااار  دمماااا  املاااوجه ب د يااااج مسااااحة عماااا  مشااااترية د قهدفتز قاااد   ا  األعمااااال ثفر 

حقعقعة يمكن للحاض اق الحااول علاى  عام مان الجمهاو  )علاى سابع  املماال د التموقا  الحكاومإ(  الق اعااق ال ا اة. ياج ها ه 

الإااااارامس دمااااان  ااااا ل تز قاااااد   ا  األعماااااال ثماااااا يلزماش داااااا   التموقااااا  املصكااااار ياااااج ععاااااض األحعااااااب د إ اأصاااااحا   ؤ س األماااااوال   ااااار 

 .ن يج م  قة ما د يمكن للمسرعاق أب تظ  هامكانهم ثالتحول إ ى مسثممرقنموجو ي

املوهااااوا ب  املسااااثممرقن د  هااااج ثمماثااااة محفااااز  يااااتم إ:شاااا  األحااااداا  ت  عمهااااا للعمااااو  علااااى مؤسساااا ب مشااااا ي ب داألفاااارا  األحددددداث: -

  اقافة االثتكا  يج امل  قة.  start upsش:شا  املؤسساق ال اداة 

عاماا  الاادعم الرئمساا ي هااو الحكومااة. التااي داام  مسااؤ لعة الحكومااة  لااس ثماااة هاا ا يساااعد علااى  مااو املؤسساااق ال اداااة  حكومددة: -

start upsد  التي يمكن أب تدف  املسثممرقن ل سثمما  فيها  الجديدة األعمال التظا قة يج امل  قة 

مل تظها د يظ  على الشارية ال ادااة مراعااة الجوا ا  القا و عاة فعتلاك امل  قاة  : ع د ا تعا  م  قة السوق االحتملةإطار قانوني -

 التي يمكن أب تكوب يج دك  ضرائ  فكرقة حقوق امللكعة د  مستو  التد   الص ر تراطإ. 

( يمكان أب Facebookد   .... Twitterاستفدا  الوسائل د مما   ساائ  التوا ا  االجتماا ج )علاى سابع  املماال د   م:وسائل اإلعال  -

 يكوب استفدامها  للحاول على  عاية مظا عة  

املرحلة :   ل ثرامس الحاض ة  املسرم دالد   من اش دا  يلع     ه.  وم املردد املعني أمر ثالك األهمعة د  ا ة ملؤسس ي مرشد -

املصكارة  فاارق ثاد  الثشااغع  التااي   ال  إ ااى مرحلاة الحقااة ماان الت او    جاا  لدياه القااد ة علااى  لاس عقلعااة  قاا ة األعمااال فعال  ااا  

 الصعوي

الشااااارية ال ادااااااة إ اااااى أ اااااوام مفتلفاااااة مااااان التموقااااا  ياااااج مراحااااا   التموقااااا  ع اااااار مهااااام ياااااج ثمااااااة ثاااااد  الثشاااااغع  أل تحتااااااا :التمويدددددل -2

يمكان  startupمفتلفةللحفاظ على  فسها أا ا  ت وقر امل تس  األعماالملراح    عد  لك أل راض التوس . ث ا   علاى مرحلاة ت اوقر 

عاااااة د التموقااااا  الجماااااا ج د للمؤسساتال ادااااااة تلقاااااإ التموقااااا  ث ااااارق متعاااااد ة د ثماااااا ياااااج  لاااااك االساااااثمما اق ال ا اااااة داملااااا د الحكوم

االسثمما اق العامة د الجوائز د القر ض. فعما يلاج الع ا ار الفرععاة للتموقا  د  الا م يمكان مان   لاه تولعاد األماوال ياج ال  اا  

 الصعوي:

 . املؤسسات املؤسسة -

 استثمار البذور  -

  ناديق رأس املال االستثماري  -
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افيا -3 ا ماان جوا اا  ال  ااا  الصعوااي يااج م satrtupيريااز ال  ااا  الصعوااي  :الددديموغر ا مهماا  عااد جا صاا 
ُ
 قااة معع ااة.على الااديمو رافعا التااي ت

ا مرتص اة ثالاديمو رافعا  تظا راتهاأا اا  ت اوقر الشارية ال ادااة يماا يلج:المقافاة  اللغاةد ال ااتس  ا مفتلفا  لصد  الثشغع .ع ارا فرعع 

 االحلج اشجما جدجغرافعةدالتا قخداملهاجر ب.

علاااااى عااااااد  املساااااتفدم ب النشااااا  ب لااااااام تظاتها. ثالنساااااصة لهاااااااد فاااااإب العااااااام ب  start upsيعتمااااااد  ماااااو املؤسسااااااق ال اداااااااة : سددددددوق   -4

 الرئمسعاب مرتص اب ثالسوق: 

   ول السوق االحلج )حجم السوق االحلعاالتتاا  اقافة االسواق التي يمكن للشرية ال اداة الو ول إليها -

ا علاى  ال اداة على اال   تعاملإ "من   ل ال ماو  اا ا حاد  ه الوط عاة(" حجام ساوق  السوق العاملعة )تد ة الشرية  - ياؤار أي ا 

 فعال  ا  الصعوي االحد . start ups وم السوق ال م تسفهدفه املؤسساق ال اداة 

اع ار ش:شا    ا  ثعوي أتو  لصد  الثشغع . إ ى عن على سبع   :التعليم   -5 ا مهم  تعتإر العديد من املقاالق األ لعة التعلعم أمر 

املمالد تش ر إحد  الد اساق إ ى أب امل اطس التي تفتقر إ اى التعلعمعواجاه   ا  األعماال  أصاحا  ال إارة تحادياق    رةياج تعاا ة 

 start upsأ  مة املؤسساق ال اداة 

 ع ار مفتلا  مهم ي بمس من التحلع ق هج  أس املال البشرمد  ال سعما من حعث املوهصة التي :رأس املال البشري -6

ال ماو د  أس املاال البشارم ما  املهاا اق امل لوااة يمكان أب يكاوب  أمر ضر  م مل  وماة ثاد  الثشاغع . ياج املاد  ال وقا  االتتااا م

 د  الثشغع  املفتاحسائس يج ال  ا  الصعوي لص

 التكنولوجيا  -7

 مهتمااةيج ت ااوقر امل تظاااق التااي تت اامن اسااتفدا  الإاارامسstart upsماان الد اساااق األ لعااةد  جااد ا أب مع اام املؤسساااق ال اداااة 

 التك ولوجعاد التي يمكن أب تمكنهم من اسفهداف ت اام تك ولوجعاا الثشاكع .  االتاا جد فاإب التك ولوجعاا لهاا تاظا ر علىاملؤسسااق 

    امها الصعوي. العوام  التالعة تساعد يج تشكعلتق عة. start upsال اداة 

 start upsدور العنا ر في تطوير منتجات املؤسسات الناشئة   -3

ياااج ت اااوقر امل تظااااق. إ اااى لتحقعاااس هااا ا الهااادفد  startup ااااب الهااادف األ  ااار لهااا ه الد اساااة هاااو فهااام أ  ا  ع ا ااار ال  اااا  الصعواااي 

اسااااااتفدم ا املراحاااااا  التااااااي  يرهااااااا  ا:ااااااك  آ اااااار ب.  األسااااااصا  الكام ااااااة   ا   لككا اااااا  للحاااااااول علااااااى   اااااارة عامااااااة لت ااااااوقر امل ااااااتس   

ا لاااااا)  ( ت اااااوقر امل تظمرحلاااااة هاااااجWang et alاساااااتفدامه يعدساااااة لتقعاااااعم أ  ا  ع ا ااااار ال  اااااا  الصعواااااي للمؤسسااااااق ال ادااااااة. فق 

 "املفهو  د يج الت وقر د ال مو ا األ  ج للعم  د الوظعفعم تس م  عد  محد   من املستفدم ب د م تس  ظعفإ عا ج  م تس  اضج ".

  ا  األعماال  قحاا ل املؤسساوب الا ين لاد هم أفكاا  مصتكارة تحوقلهاا إلىف اة عما  مان أجا   يج مرحلة املفهاو  دمرحلة املفهوم:  -

 تظسمس در اتهم ال اداة. 

 .. يج ه ه املرحلة الفعلعةيحدا ت وقر م تس قيد التطوير / نموذج العمل -

د مماا  األسااالع  الردااعقة للم ااتس  قمكاان أب يحاادا  هاا ه املرحلااة د يااتم اسااتفدا  مععا امل هجعاااقمنددتو وظيفددي / ناضدد . خددالل  -

ا  ت اااوقر العمااا    أس ماااال عشااارم )ي ااام موهاااوا ب األملااا اا( لت اااوقر م ااازاق امل اااتس. مااا  مراعااااةيعتإر ساااوق امل اااتس ال اضاااج مهمااا 

 8ث تتظلا من لقاثلعة التوس . إب ع ا ر ال  ا  الصعوي الرقا م هج العوام  التي يمكن استفدامها لقعاس أ ا  تلك ال  مد حع

البنيددة التحتيددة،  السياسات، األسواق، رأس املال البشددري،د الدعم الخاص باألعمال التجارية  ،التموق  :هج  عنا ر أساسية

 :والتطوير، الثقافةالبحث 

  قمك  ا ا تاا  تلك الع ا ر ثمعا لة عسع ة: ال  ا  الصعوي الرقا م = األفرا  + المقافة -

https://www.alefstartup.com/blog/2018/10/07/تمويل-المشاريع-الناشئة-وأنواع-المستثمرين-فيها
https://www.alefstartup.com/blog/2018/10/07/تمويل-المشاريع-الناشئة-وأنواع-المستثمرين-فيها
https://www.alefstartup.com/blog/2018/10/07/تمويل-المشاريع-الناشئة-وأنواع-المستثمرين-فيها
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ألب جوهر ال  ا  الصعوي الرقا م املما ج هو األفرا  أ    ا  األعمال  المقافة التي تسمد لهم ثالتعا ب  العم   التفاع  فعما ثعنهم 

 .1 ت وقر مشا يعهم الرقا يةأ  م  االجتم  ش:شا  

 النظام البيئي للمؤسسات الناشئة في الجزائر -4

التحااار   التقاااد  التك ولاااواجد مااا  إمكا عاااة الو اااول إ اااى املاااوا  د  تظمااا  املعرفاااةد  التموقااا  د  املعااااي ر العاملعاااة القا ماااة د  ا  هاااا  

 .start upsاملؤسساق ال اداة  األسواق االحلعة د  تقلعص فظوة االتاال د  لها عوام   جه  إ ى اقافة

ا هائلةد ا  إنها   لة فتعةد لد ها املها اق ال  ماة إ تإار  عسارعة  وجهاة  ي امعكعاة لرقاا ة األعماال. علاى الار م  تقد  الجزائر فر  

ا ياااج الجزائااار   اااعواة ياااج ايثساااا  املواهااا  start upsتظاااد املؤسسااااق ال ادااااة  دماان  ااا  اشيظاثعااااقد إال أب االثتكاااا  مااا ففض جاااد 

 لألسصا  التالعة: 

 ال يرقد ال اس تر  املؤسساق الكص رة للعم  يج درية  اداةعد   جو    ا  ثعوي لصد  الثشغع  ثم ما توجد الفرا   -

 تفتقر الجزائر إ ى ال  ا  الصعوي امل اس  لصد  الثشغع . ثاستئ ا  ععض  لعاق إ ا ة األعمال يج الد لة  -

 تساعد مع م املؤسساق التعلعمعة ال    على أب ياصحوا   ا  أعمالال   -

 ال يزال سوق  أس املال املغامر  األسهم ال ا ة يج طو  التكوقن  -

  قص الدعم من الحكومة د  أم حوافز للمؤسساق ال اداة د   عا   أس املال االسثمما م ال اا املوجه  حو االثتكا  -

 مما يقل  الكفا اق  -ة د  ال دماق اللوجسثعة السماة  الصنعة التحتعة السما  -

  عا  م تد  التفك ر الحر يج التعلعم ال  ا  -

 لد ها طرقس طوق  لتق عه فهي   االفتقا  إ ى الرؤقة  القعا ة د  التري ز على يس  املال السري  هج ععض اال تكاساق يج الجزائر  -

أ ال  اااا  الصعواااي للمؤسسااااق ال ادااااة ياااج الجزائااار  فعاااالت و .يج السااا واق القلعلاااة  لكااان النشااااإ الااا م يحااادا مم ااار ل هتماااا . ثاااد

ا ثاااادي امعكعاق مفتلفااااة مماااا  التموقاااا   التحالفاااااق  أ:شاااا ة  املاضااااعة د ت ااااو  ال  ااااا  الصعوااااي لصااااد  الثشااااغع  يااااج الجزائاااار  ماااادفوع 

 اال دماا  التك ولوجعا املتقدمة  ا  ها  السوق االحلعة. 

ا   ق ة اهتما  عاملعة.  -  أ صح  الرهاب الكص ر على االثتكا  الجزائرم  اتظاه 

فعااالجزائر  إ اى ظهااو  داار اق start upsعواما  التحف ااز للمساثممرقن الااد ول يااج مظاال جديااد مان األعمااا أ ق املؤسساااق ال ادااة  -

ق ثد  الثشغع  األ ر   املسرعاق  املسثممرقن   اداة مرتص ة  ثظصحا  املالحة الرئمسع ب يج ال  ا  الصعوي ثما يج  لك حاض ا

 start upsامل    أصحا   ؤ س األموال  مظموعاق الادعم  املاوجه ب  دار اق التك ولوجعاا. إنهام ياز   ب املؤسسااق ال ادااة 

 املشا ي  الشاثة.ثمشو ة ال مو  أ  اق اتفا  القرا  ثما يج  لك املشو ة عشظب السعاساق الحكومعة لألسواق  االتا ج  قا ة  ضج 

ال اضجة ثب ا  حلول مصتكرة ياج مظاال  start upsثارف ال  ر عن تحس ب  مل حعاة املواط  ب د تقو  ه ه املؤسساق ال اداة  -

 ال اتة  التعلعم  الرعاية الصحعة د مما يفلس فرا عم   قزقد من إ تاجعة ه ه املؤسساق الاغ رة  الو ول إليها.

سفه  إ إ ى تغ ية اش تاا  العرض. م  تغلغ  التك ولوجعا د يوفر السوق الجزائرم  للمؤسسااق ال ادااة أ   ال مو يج اش فاق اال  -

ا ل ثتكا   فر  

ياج تقلعا   start upsيما أنها عمل  علاى مسااعد ياج  قاا ة  أس املاال د  تاوفر فارا التوا ا  التاي تسااعد ها ه املؤسسااق ال ادااة   -

يااج الوتاا   فسااه د فااإب السعاساااق  الصماااة  ة ماان تصاا  هاا ه الحاضاا اق يااج ث ااا  أعمااال مسااتدامةالعاا   املااا ج. يااتم تقااديم املساااعد

 الت  عمعة مم  ال رائ  د  التاا قد متعد ة ال واف  د هج الق ايا املتعلقة ثالجزائر التي يتم إ ا فها للمؤسساق ال اداة.

 
1Boyd Cohen. Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. BusinessStrategy and the Environment, 15(1):1–14, 2006. 
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حساس للسعرد  املر  ة هج أحد العوام  الرئمسعة ش ا ة ال مو  يد   ال اس اال اطر  املكافآق ألب الجزائر يج املقا  األ ل سوق 

 .start ups املوهصة  التموق  التي تشك  تحدياق له ه املؤسساق ال اداة 

 السوق الجزائرقة فوضوقة  م قسمة عشك  يص ر.  -

تحاادياق التموقاا  هااج الشااغ  الشااا   يااج مرحلااة ثااد  الثشااغع  حعااث ال يوجااد طااج  ائتمااا:إ. إ ااى جا اا  عااد   جااو  ا تااراق  اماا   -

ياااااج ثمااااااة ت افساااااعة عالعاااااة  start upsللتك ولوجعاااااا إ ا ة األعماااااال مااااا  عاااااد   جاااااو  آلعاااااة  سااااامعة لتوجعاااااه هااااا ه املؤسسااااااق ال ادااااااة 

   عمي  ع . الحفاظ على عم  تاث  ل ستمرا  يج إطا  ت

أع ااى  مااس التك ولوجعااا  املوهصااة  فعااة للمؤسساااق الجزائاار ال اداااة التااي تؤسااس أعمالهااا ثقاااد تعمااة العماا   املاادمرة لتحقعااس  -

لجع  ه ا الحلم حقعقة  اتعة د ستكوب ه اا  حاجاة إ اى طاتاة   ساائ       ما  مفتلاا أصاحا  املاالحة   حلم  قا ة األعمال

 ما ا أعمال عاملعة  أب يتعاملوا م  الق ايا  start upsيظ  أب يثصنى مصتكر  املؤسساق ال اداة ال ين يلعصوب الد   الصحعد. 

 املهمة للجزائر  القا ة اشفرققعة

إ ى  عم حكومإ مستمر ملساعدة ه ه املشا ي  على اتفا  ال عا اق الصحعحة من  ا ل إ:شاا  سعاسااق startupتحتاا  حلة ثد -

ا لز اعة المقا  فة الصحعحة  تشجععها على ح  مشا   الصلد. أيثر تقدم 

ا يج تامعم مستقص  ه ه املؤسساق ال اداة   - ا حعوق  من   ل توف ر الفرا   start upsيمكن للمؤسساق يج الجزائر أب تلع      

ا حهاد  املساعدة يج يمكن أب يكوب الجم  ث ب السعاساق الحكومعة التي تم إ       أس املال له ه املشا ي  الجديدة للت افس عاملع 

جماا   أس املااال ماان ماااا   مفتلفااةد  التوجعااه ماان   ا  األعمااال الراطاا  ب  األ ساااإ األ ا يمعااة هااج ال اارق الصااحعحة لتحرقااار 

 1اشمكا اق الحقعقعة ال اداة مل  ومة.

 -تجربة حاضنة املسيلة –املحور الثالث : متطلبات نجاح النظام البيئي للمؤسسات الناشئة 

 متطلبات النظام البيئي للمؤسسات الناشئة أوال :

 –يشتم  ال  ا  الصعوي لرقا ةة األعمال على ا اة أساسعاق  مو جعة 

 : ال يمكن ثد  عم  تظا م ثد ب ثنعة تحتعة  ه ا يت ل  املال. ) أس املال املرتصل ثظ ول ملموسة( ررأس املال -

  الصاعة ألب ه ه املها اق ضر  قة ل ثتكا   ت معة األعمال التظا قة.تت ل  عمال معرفة مم  املامم ب  امله دس ب  املعرفة: -

ا عن ش ي  جديد  قتحد  املوتا املع ى راألساسعاقاالندفاع وتحدي - الم اة موجو ة ثنس  مر اة ياج  : يصحث  ج  األعمال  ائم 

د ثا  هاو الد جاة التاي يفتل اوب قهاا  ا ا  ب   ثلد. لكن الل ي  األيثر أهمعة لمس مظر   جاو هم النسابي أ   عااقهم ياج مكااب معا 

ا الجز  الرقا م من االتتاا . إب الجم  ث ب ه ه األساسعاق الم ااة املوجاو ة ياج ثلاد ماا يقار  اتتااا   لاك الصلاد حعاث يمكان ماز 

 ه ه األساسعاق عسص  طرق:

 رأس املال فقط ✓

 رأس املال باإلضافة إلى املعرفة )االقتصاد الفعال(  ✓

 املعرفة فقط ) اقتصاد املقاول )مزود الخدمة(  ✓

 (املعرفة باإلضافة إلى املخاطر ) اقتصاد املالعب ✓

 
اداة يج الجزا1  dz.comhttp://sylabs على الراثل: 12:23على الساعة  2020  2111ئرد اطل  عليها يوم الشر اق ال  

 

http://sylabs/


 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

150 

       

150 

 اقتصاد الكفا  )البقاء(  ✓

 ( املخاطر باإلضافة إلى رأس املال) االقتصاد املالي  ✓

 : املال باإلضافة إلى املعرفة باإلضافة إلى املخاطرة رأس ✓

 1سعؤ م تكوقن ه ه العوام  إ ى إ:شا    ا  ثعوي م اس  لصد  اال  ها   ال مو

 ثانيا : حاضنة املسيلة

 تعريف حاضنة األعمال جامعة املسيلة  -1

د حعااث تعتإااار أ ل 2019مااام  27الااااا   ثتااا قخ  182أ:شاات  حاضاا ة األعمااال ثظامعااة املساااعلة ثمقتضاا ى القاارا  الااو ا م  تاام 

حاض ة أعمال  ا   الجامعة على املستو  الوطنيدتصعفها ععض الجامعاق الجزائرقة يج ا:شا  حاضا اق أعماال يظامعاة الصلعادة 

التاععااة ملديرقااة  ANVREDETلااة الوط عااة لتمماا ب  تااائس الصحااث العلمااي  الت ااوقر التك ولااواج    تلااة  تاملااة ...الاا . تثصاا  إ ا قااا للو ا

د يااديرها ماادير حاضاا ة يعاا ب ماان تصاا  إ ا ة الجامعااة  قرساا  DGRSDTالصحااث علااى مسااتو    ا ة التعلااعم العااا ج  الصحااث العلمااي 

التك ولوجعاد يما اب مدير الحاض ة له   حعة تشكع  لج ة ا تقا  املشا ي  ملفه للو الة الوط عة لتمم ب  تائس الصحث  الت معة 

 ت م مظموعاة مان األساات ة يعملاوب علاى ا تقاا   مرافقاة مفتلاا املشاا ي   األفكاا  لاد  الشاصا    ا  األعماال. يماا تعما  ا ا ة 

دير الجامعة للع تاق ال ا جعة  مممل ب الحاض ة على تشكع  مظلس ا ا ة الحاض ة  ال م يثشك  من مدير الحاض ة   ائ  م

مديرقة الا اعة  امل اجم . الو الاة الوط عاة للثشاغع . ممملا ب هان املؤسسااق االتتااا ية الشارقكة للجامعاة   ANVREDET:  عن

 ...ال .

 هياكل حاضنة أعمال جامعة املسيلة: -2

 

 

 
1Startup Daily, The mission to grow the “ChileconValley”startup ecosystem. 

http://www.startupdaily.net/2015/02/mission-grow-chilecon-valley-startup-ecosystem/, 2015 

(accessedNovember13, 2020). 
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 برامو ومهام الحاضنة  -3

: هااا ا الإر اااامس موجاااه لفائااادة  ال لصاااة   الصااااحم ب املهتمااا ب ثرقاااا ة األعماااال ( Programme Ambassadeurبرندددامو طالدددب سددددفير)  ✓

 يساهم ه ا الإر امس يج التعرقا ثالحاض ةد التر قس لهاد يج   قا ة مرئعفها الوسل الجامعج   ال ا اج

موجاااه لفائاااادة ال لصااااة الاااا ين لااااد هم طماااو د  ت اعااااة ثإ:شااااا  مؤسساااااتهم ال اداااااة (:Programme Discoverبرنددددامو إكتشددددا )  ✓

Start up حعاااااااااااث تقاااااااااااو  الحاضااااااااااا ة ععااااااااااادة    اق تد قبعاااااااااااة :Coaching « Le coaching est l’art d’aider une personne à 

trouver ses propres solutions » selon Socrate ساااااات ة الصااااااحم ب مااااان  ااااا ل د يماااااا يااااادعم هااااا ا الإر اااااامس   ا  االعماااااال  األ

 مفتام ومسثشا قنالقعا  ثد  اق تكوقنعة من تص  

يعتمااد هاا ا الإر ااامس علااى ا تعااا اق  لج ااة اعتمااا  املشااا ي   التااي تنتقااإ  أحساان :Programme des Aluminiبرنددامو الخددريجين    ✓

ة الحاضاااا ة ثتفاااااعص امكا عاتهااااا البشاااارقة االفكااااا  الرقا يااااة   االثتكا قااااة القاثلااااة للتظسااااعد يمؤسساااااق  اداااااة د ممااااا يساااامد ال ا  

 دهر. 24 املا ية الحت اب افكا هم يج مدة ال تتظا   

: إب  ااب هادف ا هاو تمكا ب   ا  االعماال  مان تحقعاس آماالهم ياج تظساعد أفكاا هم االثتكا قااة D-Startبرنددامو املؤسسددات املنطلقددة  ✓

مل افسة يج السوق االحلعاة  العاملعاة. فااب ثر اامس املؤسسااق يمؤسساق  اداة  اتحةد لمس  فقل مد ة للد  د ث  تا  ة على ا

  التي   ل  أ  تكا  عالم امل افسةد (start up) هتم ثاملشا ي  االجسدة  D-Start امل  لقة

 اتفاقيات شراكة وتعاون مع املؤسسات االقتصادية بوالية املسيلة -4

 anvredetاتفاتعة دراية  تعا ب م  الو الة الوط عة لتمم ب  تائس الصحث  الت معة التك ولوجعة  -

 اتفاتعة دراية  تعا ب م  مديرقة الا اعة  امل اجم ثاملسعلة -

 اتفاتعة دراية  تعا ب م  مؤسسة ح  ة حلع  -

 MEIاتفاتعة دراية  تعا ب م  مؤسسة  عا ة العتا  الا ا ج  -

 تعا ب م  مؤسسة ماترا  ثاي  اتفاتعة دراية    -

 اتفاتعة دراية  تعا ب م  مؤسسة ح  ة للصماة  الرسكلة -

 اتفاتعة دراية م  مؤسسة ح  ة وال  -

 اتفاتعة دراية  تعا ب م  مؤسسة ت اعة للا اعاق الغ ائعة -

   SARL VISION-TEKاتفاتعة دراية  تعا ب م  مؤسسة  -

 .ملسيلة في اطار تعزيز العالقة مع الشركاء االقتصاديينالنشاطات التي قامش مها حاضنة أعمال جامعة ا -5

  22-21 حمايااة امللكعااة الفكرقااة "ثتااا قخ  حااول ثااا: "ثاارا ة اش تاارام 2019أيتااوار  22-21ت  ااعم يااوم ب تكااوق  ب ثالجامعااة ثتااا قخ: •

املعهاد  ( ثالتنساعس ما (CATIد امل  مة من تص  جامعة محمد ثوضعاف ثاملساعلة )مرياز الادعم التك ولاواج  اشثادام 2019ايتوار  

   ة تااام ت  اااعم  2020فعفااارم  25   24ياااو :  01الاااد  ة التكوقنعاااة ثظامعاااة سااا عا(INAPI)الاااوطني للملكعاااة الفكرقاااة  الاااا اععة 

تكوقنعاااة ياااج يعفعااااق تساااجع  ثااارا اق اال تااارام  ثظامعاااة محماااد ثوضاااعاف ثاملساااعلة  التعاااا ب مااا  املعهاااد الاااوطني للملكعاااة الاااا اععة 

INAPI   حاض ة أعمال جامعة املسعلة  مريز الدعم التك ولواج  االثتكا  CATI 

 .الدا لعة  الجماعاق االحلعة املشا ية يج ال د ة الد لعة حول املؤسساق ال اداة  التي   مفها   ا ة  •
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ثظامعاااااة  ANVREDETاملشااااا ية يااااج املسااااااثقة الوط عااااة ألحسااااان فكاااارة مصتكااااارة يااااج مظاااااال الجامعاااااق ال يعاااااة  امل  مااااة مااااان طاااارف  •

 .فكرة 50جامعاق مشا ية  ايثر من  08 الحاول على املرتصة الراععة من ث ب  2019 يسمإر  01/02  ل دهر  02تس  ع ة 

احساااان فكاااارة مقا التعااااة مصتكاااارة ثمكتاااا  السااااعد االماااا ب العااااا  لواليااااة املسااااعلة ماااان  اااا ل ت  ااااعم عاااادة لقااااا اق التح اااا ر ال تعااااا   •

تمف ااا  عااان تشاااكع  لج اااة ت ااام  فصاااة مااان االساااات ة مااان جامعاااة املساااعلة   عاااض االطاااا اق مااان  الياااة املساااعلة مهمفهاااا التح ااا ر 

 ال تقا  االفكا  املصتكرة.

لتعرقاا ال لصاة االحت ا  ب ثاالمكا عااق الوط عاة  2019 يسامإر  28للم تاوا االحلاج ثتاا قخ  القعا  ثزقااة معدا عاة للمعارض الاوطني •

 يج مفتلا االجاالق.

 التاااي تفللهاااا ت  اااعم مسااااثقة ا تعاااا   2020فعفااارم  05   04ت  اااعم ت ااااهرة جامعاااة املساااعلة جامعاااة املؤسسااااق ال ادااااة ثتاااا قخ  •

 61طالاا   ااحااث   200جامعاااق  ط عااة  ح ااو  ايثاار ماان  08 امشااا ية  احساان ااا ا افكااا   اداااة يااج مظااال الاا  ا  اال اا  ا ج

 فكرة مصتكر

 التاااي   مهاااا امل تاااد  الجزائااارم للشاااصا   2020فعفااارم  05املشاااا ية ياااج ال اااد ة الوط عاااة حاااول املقا التعاااة ثاااالجزائر العا ااامة ياااو   •

حاض اق األعمال     ها يج النهاوض ثق اام   املقا التعة من تص  مدير الحاض ة ثمدا لة تح  ع واب  سعاسة التوجه  حو  لس

 املؤسساق ال اداة الجزائرقة

املشااااا ية ثمدا لاااااة علمعااااة حاااااول تظراااااة ا:شاااااا  حاضاااا ة اعماااااال جامعااااة املساااااعلة     هااااا ياااااج تكااااريس اقافاااااة االثتكااااا  لاااااد  ال لصاااااة  •

  الصاحم ب

ساااعة مو عااة  40ؤسساااق ال اداااة ثمظمااوم فعفاارم تاام اطاا ق    ة تكوقنعااة حااول يعفعاااق ا:شااا  مواتاا  ا تر اا   ا ااة ثامل 20يااج  •

 ساعة تد ق   20على ا ا ادهر من تقديم ععض ال إرا   املإرمظ ب  اسث ف  منها حوا ج 

ا ااى  ايااة  2020فعفاارم  22القعااا  ثو داااق عماا  مفااااة للصاااحم ب يااج مظااال الر اوتاااق  اسااتمرق ملاادة ااا ا أساااثع  اثتاادا ا ماان  •

 2020ما س 08

 04/05ثظامعااة الصلعاادة   لااك ثتااا قخ  ANVREDETة الوط عااة ال تعااا  احساان فكاارة  اداااة  امل  مااة ماان تصاا  املشااا ية يااج املساااثق •

 الحااااول علاااى املرتصاااة الما عاااة ثفكااارة تعاااو  للصاحاااث محماااد سااا مإ  هاااج عصاااا ة عااان ت صعاااس موجاااه لفااااة   م املهاااا اق  2020ماااا س 

 االحد  ة فاة املكفوف ب.

ما س    10   ائد اعمال الغد ثالتنسعس م  امل تد  الجزائرم للمقا التعة  الشصا    لك يو   ت  عم  د ة  ط عة حول "طال  العو  •

  التي اف   ا ى اتفاتعة دراية ث ب الجام عة  امل تد .  2020

ثالتعااااا ب ماااا  جامعااااة  ANVREDETتاااا  م الو الااااة الوط عااااة لتمماااا ب  تااااائس الصحااااث  الت معااااة التك ولوجعااااة  2020مااااا س  11ثتااااا قخ  •

.)تام تظجعلاه إ اى تاا قخ  ID TOURضعاف ثاملسعلة من   ل حاض ة األعمال د مساثقة  ط عة ألحسن ا اة أفكا  مصتكارة محمد ثو 

 الحس عسب   اا   و   ا(.

تااام عقااد اتفاتعاااة املوتعااة ثااا ب الجامعااة  امل تاااد  الجزائاارم للشاااصا   املقا التعااة د إ  تعهاااد  ئاامس امل تاااد   2020مااا س  10ثتااا قخ   •

فكاارة مؤسسااة  اداااة ماان أفكااا  ال لصااة  الصاااحم ب امل ثسااص ب للحاضاا ة إ ااى   ا اق املع عااة  15الساا   محمااد ثتقااديم  السااعد عصااد

 )  ا ة املؤسساق الاغ رة  املؤسساق ال اداة  اتتاا  املعرفة د   ا ة الحاض اق ( قهدف تموقلها   عمها.
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ضاااد ا ثشاااا  ف ااار س  و   اااا ثالشاااراية مااا  مؤسساااة ح ااا ة للصمااااة املسااااهمة ياااج ا تااااا امل هااار  املساااتفد   2020ماااا س  20ثتاااا قخ  •

 الرسااااااكلة  مفإاااااار  لعااااااة العلااااااو  . القعااااااا  ثحماااااا ق ت ه اااااار لعاااااادة هعااااااااق ا ا قااااااة ثالواليااااااة )الجامعااااااة. الصلدية.الحمايةاملد عااااااة. ا  

 املس  ب....(

راتعظعاق الثسااااوقس الرتماااي للمؤسساااااق اشعاااا ب عااان   داااة التااااد ق  القعاااا م    قاااا ة  األعمااااال حاااول اسااات 2020أفرقااا   02ثتاااا قخ  •

 أيو  تريل ي عإر األتسا  االفتراضعة . –الامد    –ال اداة م  الكوتق 

حاااول يعفعااااق املسااااهمة ياااج الحاااد مااان جائحاااة  و   اااا .ا  داااا ية ياااج   meetingت  اااعم  اااد ة افتراضاااعة  ط عاااة ثاساااتفدا  ت صعاااس  •

 جامعة جزائرقة 12 ص ر من  ا   الوطن   ا جه  من  52ال د ة ا قد من 

 أهم األفكار املحتضنة من قبل الحاضنة -6

- Réalisation d’une plate-forme spéciale qui s'appeler Elmakitha - الماكثة pour les femmes qui veulent 

pratiquer une activité libre pour les intégrer dans le monde du travail.( la startup est réalisé sur terrain).  

- Réalisation une entreprise pour Produire des savons biologique à l'aide de cosmétiques naturels. ( la 

startup est réalisé sur terrain). 

- Réalisé une plate-forme médicales « ZAMOO » Pour aider les patients à soulager la douleur et 

faciliter le travail des médecins. ( la startup est réalisé sur terrain). 

-  Réalisation D’un Transmetteur De Données Par Lumiere (LIGHT-FIDELITY-Li-Fi) ( la startup est 

encore incubé). 

-   Smart Parking"Réalisation D’une Maison Intelligente A Base d’Arduino. 

( la startup est encore incubé). 

- Utilisation Des Réseaux De Neurones Profonds Pour La Prédiction De Vitesse Du Vent.( la startup est 

encore incubé). 

- Étude Et Simulation D’une Cellule Solaire A Base D’éléments Calogènes "( la startup est encore incubé). 

- Synthèse Organique D’un Dérivé Du Captoprile Plus Actif. ( la startup est encore incubé). 

ثاساااتفدا  ال اتاااة الشمساااعة  ال اتاااة الهد  جعنعاااة  ال اتاااة الحااارة .)الفكااارة ال تااازال إ تااااا الكهرااااا  ثال اتاااة  الشمساااعة املهج ة -

 محت  ة  يج مراحلها النهائعة(.

- Conception D'une Installation Photovoltaïque Par Un Arbre Solaire (Le prototype a été réalisé). 

- Réaliser Une Voiture Electrique Solaire (Le prototype a été réalisé 50%) 

- L'utilisation Agressif D'engrais Chimique Mène A La Pollution De L'air, De L'eau Et Du Sol Et 

Cause Plusieurs Maladies.(projet prés pour l’utilisation ). 
 تائو املحققة من طر  الحاضنة في مجال املؤسسات  الناشئةنالأهم 

 ه ا  ا ا مؤسساق تفرج  من حاض ة االعمال جامعة املسعلة   هج

 vision entak مؤسسة -

 مؤسسة لا اعة الااثوب ال صععج -

 ا ضعة  تمعة  ت صعس   إ موجه للنسا  املايمة يج الصم (مؤسسة املايمة )  -

 الخاتمة

 من   ل ماتم ت ا له ساثقا  لا ا مظموعة من ال قاإ التي أثر تها   اسث ا متمملة يج: 

 على الاععد االحلج يج  لس فرا العم .-تعتإر الشرية ال اداة سمة مهمة لل مو االتتاا مد ال سعما -

     حاسم يج  عاية الشرية ال اداة. startupعوي تلع  ع ا ر ال  ا  الص  -
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 الجزائر  تحديد أهم مت لصاق  ظاحه .هدف    اسث ا إ ى استكشاف ال  ا  الصعوي للمؤسساق ال اداة يج  -

 لاجاثة على أسالة ال ا ة ث اد على ال حو املقتر  :  ✓

  تحديداهم مت لصاق  ظاحه. startup هدف ثحم ا إ ى الحاول على   رة عامة على ع ا ر ال  ا  الصعوي  -

   ا  ثعوي يعم  يج ثماة تق  يج م  قة معع ة. startupث ا   على التعرقفاق املقدمة  -

 اارهم ماان األملاا اا الاا ين املسااثممرقند   د يشاام  الجهاااق الفاعلااة التااي يمكاان أب تعماا   ظصااحا  مااالحةد مماا    ا  األعمااال

لد هم ععض املاالح ال اتعة يج ال  ا  الصعواي. يماا تتعاا ب ما  امل  مااق الداعماةد مما    ااالق التموقا   الحكومااق  املؤسسااق 

 startاأل ا يمعةد املؤسساق  املؤسساق القائمة ش:شا  الصنعة التحتعة فيها دصكة مشترية يمكنها  عم  ا ا  املؤسساق ال اداة  

ups  على   اق أ غرد 

: هدف ا التاا ج هاو فهام ع ا ار ال  اا  الصعواي الشارية ال ادااةد  التاي تام تحديادها اما عاة ع ا ار startupع ا ر ال  ا  الصعوي   -

 ظهرق )م  التري ز على امل تظاق يمعفة الإرامس( د هج  التا ج: startupمهمة يج 

  أس املال البشرم  التعلعم  الديمو رافعا   ا  األعمال د التموق  د السوق د التك ولوجعا د  -

فعما يتعلس ثالعوام  الداعمة د ظدأب الحاض اق  املسارعاق مهماة ياج املرحلاة املصكرةاملؤسساوب   جاال األعماال مان حعاث تاوف ر 

 اثلة للت صعس. الرجال امل اسص ب عا ة حتى تتمكن االجموعتاب األ  رتاب من تحس ب أعمالهمااألفكا   تحوقلها إ ى   ل أعمال ت

ا مااان  ااا ل  - الحكومااااق إ:شاااا  الإااارامس  تاااوف ر التموقااا  لرجاااال األعماااال. الع اااار املهمهوالتموقااا  د. يمكااان أب يكاااوب التموقااا  ممك ااا 

 حكومةد  التموق  الجما ج. د امل  املسثممرقن  املؤسساق املؤسسة  أصحا   ؤ س األموال  الص و 

ا علاااااى   اااااا  ثاااااد  الثشاااااغع . يشااااام  الديمو رافعااقافاااااة امل  قاااااة  لغفهاااااا  موتعهاااااا ياااااؤار أ العوامااااا  الديمو رافعاااااة للم  قاااااة - - ي ااااا 

 الجغرايج...

ا أ  عاملعا يج ال  اقد  قتظار ثالعم     وم األعمااللتي تشا   فيها درية  اداة. -  السوقد  ال م يمكن أب يكوب محلع 

يحتاجوب إليها ش:شا  املؤسساق , معة حعث يتلقوب التد ق التعلعمد  هو أمر مهم لتعلعم الشصا  املواه  يج املؤسساق التعلع -

 . املؤسساق التعلعمعةدstart upsال اداة 

ا يج  لس الصماة التعلعمعة.   حاض ة   إرة  ةع معلع  الجمع  أ  ا  

 الحكومة  السعاساق  املواه  الشاثة. د يتظار ثاملسرعاق  الحاض اق  التعلعم  ال إرة  أس املال عشرم هو ع ار آ رد -

 ع ارقن األ  رينهما التك ولوجعا   جال األعمال. من ع ا ر ال  ا  الصعوي لألعمال األهم يج األ ثعاق الحالعة. -

ا ماااااان جوا اااااا   مااااااو اتتاااااااا  الد لااااااة,يما أنهااااااا تساااااااهم يااااااج  لااااااس فاااااارا العماااااا   start upsتشااااااك  املؤسساااااااق ال اداااااااة  ا مهماااااا  جا صاااااا 

املساااتوق ب اشتلعماااي  الاااوطني. العدياااد م االثتكاااا اق ال ا تاااة  أيإااار األعماااال  اااا ثتم إ:شااااؤها ثواسااا ة املؤسسااااق   االتتااااا على

ر  االتاااااا ج د فاااااإب إمكا ااااااتهم حقعقعااااة. أصاااااحا  املاااااالحة املهتمااااا ب ثحاجفهااااا الت موقاااااةللتعا ب ياااااج داااااك  داااااصكة  start upsال اداااااة 

جوا   ال  اا  الصعواي لصاد  الثشاغع  لام ياتم استكشاافها ععاد.تم تاامعم ها ه  ينشاوب فيهاع تة ي  ا  ثعوي.  م   لك ده ا 

الد اساااة )حاضااا اق األعماااال جامعااااة املساااعلة(  لتحدياااد الوضاااا  الحاااا ج للصحاااث فعال  اااا  الصعوااااي لصاااد  الثشاااغع  د  تعرقفاتااااه  اق 

 الالة د  ع ا ره املهمة د     ه ه الع ا ر يج ت وقر م تس الشرية ال اداة. 

 والتو يات : ئوالنتا -

 تشجع    السهر على  ض  م  ومة م دمظة للمؤسساق ال اداة تثشك  من  افة الفاعل ب أ  املتد ل ب ثمفتلا فااتهم -
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ترتعة     حاضا اق املؤسسااق علاى مساتو  ها ه امل  وماة امل دمظاة: الجامعااقد الحاضا اق املتفاااةد الوسا ا  املسااعد ب  -

د املؤسسااااااق  املتعاااااامل ب العماااااومع بد الص اااااو د مراياااااز الصحاااااث   ف اااااا اق start upsأ  املساااااهلوبد مشاااااات  املؤسسااااااق ال ادااااااة 

 التد ق    العم  التعا :إ
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 لتحقيق التنمية املستدامة االستثمار في امللكية الفكرية أداة 

Investing in intellectualproperty as a tool 

 to realisesustainableinvestment 

 

 زواني ناديةالدكتورة 

 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 

 ملخص:

لقاد جعلا  المااو ة الاا اععة الراععاة امللكعااة الفكرقاة احااد  املواضاع  الرئمساة يااج السعاساة االتتااا ية   اا   القارا  ماان 

ا مان االتتااا  العااملإ املصناي علاى الارأس املاال الفكارمد  تص  الق اع ب العا   ال ااد فلقد أ صد اتتاا  املعرفة  األفكا  جز  

املالعااة يااج عااار ا الحااديثد  االتااا ج ا  لااس الق ااام العااا   ال اااا  حااو االسااثمما  يااج الفكاار  الاا م أ ااصد ي  اار لااه  ااظامن األ ااول 

 اشثاااادام الاااا م تااااؤ م ثاااااد  ه إ ااااى االثتكااااا    لاااااس ااااار ة اجتماععااااة  اتتاااااا ية للمظتمااااا  يمااااا يساااااهم ياااااج تحقعااااس أهااااداف الت معاااااة 

 املستدامة ثما يظع  امللكعة الفكرقة إحد  مفاتعد ال مو  الت معة.

ماااا ماااد  الع تاااة ثااا ب امللكعاااة الفكرقاااة  االساااثمما   الت معاااة املساااتدامة؟  ماااا     االثتكاااا  التك ولاااواج ياااج تحقعاااس الت معاااة ف

 املستدامة؟

 الوقصو.–الت معة املستدامة  –االسثمما   –االثتكا  التك ولواج  –امللكعة الفكرقة  الكلمات املفتاحية:

          Abstract : 

The fourth industrial revolution has made intellectual property as one of the main topics in 

economic policies and decisions, making by the public and private sectors, as the knowledge 

economy and ideas have become an integral part of the global economy based on intellectual 

capital, which has come to be seen as the most valuable asset in our modern era, thus the public and 

private sector go towards investingin thoughts and creativity, which in turn leads to innovation and 

creates social and economic wealth for society, and contributes to achieve sustainable development 

goals, that makes intellectual property as one of the keys to growth and development. 

This paper aims to answer the following questions: what is the relationship between 

intellectual property, investment and sustainable development ?And what is the role of 

technological innovation in achieving sustainable development ? 

          Key words: Intellectual property – technological innovation – investment – sustainable  

development – wipo. 
 

 مقدمة:

مللكعااة الفكرقااة العااو  محااو ا أساسااعا يااج عملعاااق الت ااوقر املعريااج  الااا ا ج  التك ولااواجد ففااإ إطااا  املفاااهعم اأ ااصح  

الحديماة للمعرفااة  االتتااا د ال يمكاان فاا  امللكعااة الفكرقاة عاان الت معاة االتتاااا ية املساتدامة ألب أم إ مااا  اتتااا م ينصاا  يااج 

اثلعفهااااا ألب تكاااوب عملعاااةد  لااااك أب مساااظلة امللكعاااة الفكرقااااة  حفاااق الحقاااوق اشثداععااااة املقاااا  األ ل مااان ت ااااو  األفكاااا   حاااداافها  ت

يتكامااااا  عشاااااك  مصادااااار مااااا  العوائاااااد االتتااااااا ية   افععاااااة العمااااا  االتتااااااا م  حاااااو تحقعاااااس املااااار    املاااااا مد   لاااااك عإااااار تشاااااجع  
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عااا   مساااتمر ثاااالفكر الجدياااد ياااج الت معاااة االثتكاااا اق  االيثشاااافاقد   لاااك ثاااز م المقاااة ياااج األجعاااال الاااااعدة ثاااظب تسااااهم عشاااك  فا

 .1 الت وقر

فالعالم يعمق او ة تك ولوجعة هائلة يج جمع  االجاالق   ا ة يج مظال املعلوماق  االتااالقد ثحعاث لعصا  تك ولوجعاا 

مااان مساااتو   املعلومااااق    ا يص ااارا ياااج ت اااوقر   ماااو الشاااعو د  ياااج  فااا  مساااتو  الت معاااة االتتااااا ية  املعرفاااة العلمعاااةد فهاااي ترفااا 

 الرفاهعة  تحسن من  وععة الحعاة للبشر.

إب ه ا املوضوم جدير ثالد اسة ألب ال  ا  العاملإ الجديد يرتكز على ا اة مرتكزاق  ئمسة  هج: التك ولوجعا  االتتاا  

أب امللكعة الفكرقة هج    القا وبر حعث يؤ م تكام  ه ه املرتكزاق إ ى ت و  الد ل  ا   تها  حو الت معة املستدامةد  ا لك  ظد

التااي تظماا  هاا ه الع ا اارد فهااي مااا لح تااا و:إ اتتاااا م تك ولااواجد  لقااد أاصثاا  الد اساااق ثااظب اتتاااا ياق الااد ل تعتمااد علااى 

ماااد  التقاااد  العلماااي  التك ولاااواجد علاااى أسااااس أب هااا ا التقاااد  يحتااااا إ اااى تشاااجع  ل ثتكاااا   التظدياااد مااان  ااا ل إ ساااا  تواعاااد 

كرقةد  ا   لاك مان داظ ه أب يشاج  االساثمما  ياج  ا اعة تك ولوجعاا املعلومااق   قا  التك ولوجعااد  يعتإار أحاد حماية للملكعة الف

 .2مؤدراق الت معة املستدامة يج االجال التك ولواج  العلمي

م امللكعة  ترج  أهمعة املوضوم إ ى أب االتتاا  الحديث أ صد مصنعا على  أس املال الفكرم  ال م يحتاا إ ى حماية ثقوا 

الفكرقاةد  لقااد ثاادأ فعا  يحاا  محاا  الارأس املااال املااا مد ثحعاث أ ااصد العقاا  هاو  اااح  القاارا د  ا  لاس الق ااام العااا   ال اااا 

 .3 حو االسثمما  يج الفكر  اشثدامد  أ صد ي  ر إ ى الرأسمال الفكرم  ظامن األ ول يج عار ا الحديث
 

فمدددا مددددى العالقدددة بدددين امللكيدددة الفكريدددة واالسدددتثمار والتنميدددة املسدددتدامة ؟ ومدددا هدددو دور االبتكدددار التكنولدددو ي فدددي تحقيدددق 

 التنمية املستدامة ؟

 ا تهج ا م هجا   فعاد تحلعلعاد  تسم ا ه ه املدا لة إ ى محو قن أساسع ب:   لاجاثة عن ه ه اشدكالعةد

 أارها على االسثمما .االحو  األ ل: امللكعة الفكرقة   

 االحو  الما:إ:     االثتكا  يج تحقعس الت معة املستدامة.
 

 املحور األول: امللكية الفكرية وأثرها على االستثمار 

 تعريف امللكية الفكرية: أوال

علااى  تاااا  هناايد  امللكعااة الفكرقااة هااج اماارة اشثاادام  اال تاارام البشاارمد  سااماها ععااض القااا و ع ب ثامللكعااة ال ه عااة ألنهااا تاار 

 .4 ممالها حس املؤلا على مؤلفهد  حس اال ترم على ا تراعهد  حس التاجر على ع مته التظا قة    ر  لك

 هااااج ساااال ة مصاداااارة يم حهااااا القااااا وب للشاااا ص علااااى شاااا ي    اااار مااااا مد أم م تظاااااق عقلااااه  فكاااارهد  تمك ااااه ماااان االسااااتتما  

 مر    ما ج. اال تفام ثما تد  علعه ه ه األفكا  من 

 علااى هاا ا األساااسد فهااي تفااول  اااحوها حااس االسااتتما  امل لااس ثظمعاا  مزايااا ملكااهد  تقاار  حقااا يااد   طعلااة ثقااا  محلااه  ال 

 يسقل ثالتقا    قمكن االحتظاا ثه تظاه الكافة.

 
 daily.comwww.aman       عإر املوت  االلكتر :إ التا ج: 04/2019/ 24امللكعة الفكرقة  الت معة املستدامةد مقال منشو  ثتا قخ 1
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 . 125د ا2016
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 . 54د ا 1998األ  بد  ا  الحصم  للنشر  التو ي د  عامر الكسوا:إد امللكعة الفكرقةد ماهعفهاد مفر اتهاد طرق حمايفهاد 4
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لمعاااة  األ ثعاااة  مفهااو  امللكعاااة الفكرقاااة يشااام  جمعااا  جوا ااا  األ:شااا ة اش:ساااا عةر الاااا اععة منهاااا  التظا قاااة  الف عاااة  الع

  مفر اق امللكعة تتمم  يج: امللكعة الا اععة  امللكعة التظا قة  امللكعة األ ثعة  الف عة.

فامللكعااااة الااااا اععةد هااااج التااااي تاااار  علااااى  اااا  املصتكااااراق الجدياااادة املتعلقااااة ثالنشاااااطاق الااااا اععةد  اال تراعاااااق  الرسااااو  

 يص رة يج الت معة االتتاا ية  الثر ة العلمعة.  ال ما ا الا اععةد  الستغ ل الحقوق الا اععة أهمعة

 امللكعة التظا قةد هج التي تر  على تعم تظا قة مع وقة  تشم  املصتكراق الجديدة شتامة النشاطاق التظا قةد أما امللكعاة 

 .1األ ثعة  الف عة فهي حس الش ص على  تاا  ه ه  ترقحتهد  ققاد قها حس املؤلا  الحقوق االجا  ة

ا امللكعاااة الفكرقاااةد هاااج حااااعلة إثااادام البشااار  ماااا ياااالوب إلعاااه مااان ا تراعااااقد ألنهاااا  اتظاااة عااان مظهاااو   هناااي ممااا  حاااس  أمااا

.  علااى ها ا األساااس فحماياة امللكعااة الفكرقاة تعتإاار 2املؤلاا    ار مظهااو ه ياج التااظلعاد  اال تارم علااى جهاده حتااى   ا  إ ااى ا تراعاه

 حقا من حقوق اش:ساب.

امللكعة الفكرقةد هو تعزقز التقد  العلمي االتتاا م  االجتما ج  المقايج للمظتم  من   ل ت وقر إب الهدف من   ا  

 .3إ ا ة القوا  ب  املعاهداق الد لعة ال ا ة ثحقوق امللكعة الفكرقة التي تؤ م إ ى تشجع  االثتكا       املعرفة

 ثانيا: التعريف باالستثمار

ى عااان جاااز  ماااان االسااافه   العااااو د  قت لااا  إ اااى  قااااا ة اال رجااااق يااااج املساااتقص د  هااااو االساااثمما  هاااو :شاااااإ اتتااااا م يتفلاااا

 .4يت من  أس مال ما م ملموس )أثنعةد معداقد ث ائ (  اسثمما اق   ر ملموسة )التعلعمد الصحواد الت وقر  الصحة(

امت   أ   من األ اول علاى أما   االسثمما  هو    ما ي فس من أج  الحاول على مر    يج املستقص د  ه ا من   ل 

 .5أب يتحقس من   ائه عائدا يج املستقص 

 تتمماااا  أهمعااااة االسااااثمما  يااااج تقااااديم الااااد ل العااااو  يقاااااس علااااى أساااااس حجاااام اسااااثمما اتها أ  أ ااااولها التااااي تعتإاااار ماااان أهاااام 

يةد اجتماععة  استراتعظعة  تكمن العوام  املالعة لرف  الد   الوطني  مستو  املعمشةد  ه ا ما ُي هر ل سثمما  أهمعة اتتاا 

يج الد   الها  ال م يلعصه يج عملعة ال مو االتتاا مدإ  يعتإر متغ را هاما جدا يد   يج تحديد ال اتة اش تاجعةد يما أ ه يؤ م 

 .6إ ى  قا تهاد  تز ا  أهمعته العتصا ه من مكو اق ال ل  الكلج

 :7 تتمم  أهداف االسثمما  يج

 تحقعس العائدر -

 تكوقن الثر ة  ت معفهار -

 تظم ب الحاجاق املتوتعة  توف ر السعولة ملواجهة تلك الحاجاقر -

 
د 2010دلبيد  لع  حقوق امللكعة الفكرقةد مععا  املاداتعة  األ  تعاقد  لعة الترثعة الرقاضعة للص اقد جامعة حلوابد مارد    إلهام.1

 .4ا
د  ا 2007د  اثلسد  3د م2محمد دلقد حقوق امللكعة الفكرقة ث ب الفقه  القا وبد مظلة جامعة ال ظا  للعلوم اش:سا عةد االجلد  .2

770 . 
 . www.arabblaw.orgكعة الفكرقة يج االتفاتعاق الد لعةد مقال منشو  على: حقوق املل.3
 . 779د ا 2006ثولساموقلسوبد  قلعام  و   ها سد ترجمة هشام عصد هللاد االتتاا د األهلعة للنشر  التو ي د عمابد األ  بد .4
 .5د ا 1999إثراهعم ه دمد أساسعاق االسثمما  يج األ  اق املالعةد منشظة املعا فد اشسك د قةد  م  ر .5
د  2005أحمد  يرقا ضعا د آلعاق ج   االسثمما اق ال ا جعة إ ى الد ل العراعة يج ظ  العوملةد مظلة اتتاا ياق دمال إفرققعاد األ  بد  .6

 . 84ا 
 .52د ا 2009 اقد  ا  المقافةد األ  بد تاسم  ايا علوابد إ ا ة االسثمما.7
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 االحاف ة على تعمة املوجو اق. -

  االسثمما   وعاب: اسثمما  أج بي مصادرد  اسثمما  أج بي   ر مصادرر

 قمتلكهااا  يساا رها املسااثممر األج بااي  ا اا  ثلااد   اار الصلااد فاالسااثمما  األج بااي املصاداار هااو عصااا ة عاان تلااك املشاار عاق التااي يقعمهااا  -

  لك ثقاد املشا ية الفعالة ث ام  يإر  له الحس  داأل لجد إما عسب  ملكعته الكاملة للمشر م أ  الدترايه يج  أسمال املشر م

 قاااا ة علاااى ال إااارة  د ولوجعاااة  الثساااوققعةثاشضاااافة إ اااى املاااوا     ااار املالعاااة:  ااااملؤه ق التك دياااج اش ا ة علاااى ماااوا  ه املالعاااة ال ا اااة

 ر1الف عة يج جمع  االجاالقد  قكوب الغرض من   ا ها املشر م هو تحقعس أ اا   عوائد تكالعا االسثمما 

 هو يتعلس ثتحر اق  ؤ س األموال متوس ة  تا رة األجا  ثا ب   ل العاالم اال تلفاةد  يعناي دارا   د اسثمما  أج بي   ر املصادر -

  اق املالعااااة ماااان أسااااهم  ساااا داق ملؤسساااااق  ط عااااة يااااج   لااااة مااااا عاااان طرقااااس مقعمااااي   لااااة أ اااار د  يع ااااإ هاااا ا االسااااثمما  ععااااض األ 

للمسثممر الحس فع ام  من أ ااا  الشار اق التاي تاما  ثإ ادا  األساهم إال أ اه ال يترتا  علعاه    فاا ل ساثمما  املصادار حقاوق 

 .2للرتاثة أ  املشا ية يج إ ا ة ه ه الشر اق

  ااارا لآلااااا  ال ادااااة مااان تحقعقاااه لل تاااائس  د ق إاااج االساااثمما  املصادااار اهتماماااا  تف اااع  يص ااارا مااان تصااا  الد لاااة امل اااعفة لاااه

 املر واة للصلد امل عا  تحرقك عجلة الت معة االتتاا ية.

د م اااعا ثقااااد يماااا يعاااد االساااثمما  األج باااي املصادااار :شااااطا اساااثمما قا طوقااا  األجااا د يقاااو  ثاااه مساااثممر   ااار مقاااعم ياااج ثلااا

املشااا ية الفعلعااة  االسااتق ل ثاااش ا ة  القاارا د حعااث أب   اثاال االسااثمما  ث صععفهااا  اق آجااال طوقلااةد يمااا أنهااا  اق  االة  اعقااة 

ثكعاااب الد لااة امل ااعفةد سااوا  ث رقااس مصاداار ع اادما يتعلااس األماار ثاسااتغ ل الثاار اق ال صعععااة للااص  د أ  ث رقااس   اار مصاداار ماان 

 .3على   ل الت معة االتتاا ية للص   احعة تظا رها 

 تظد  اشدا ة إ ى أب االسثمما  األج بي املصادر تترت  علعه آاا  إيظاثعة ثالنسصة للد ل ال امعةد  تتمم  أهم ه ه ا اا  يج 

تففاعض أ  الق اا  تدفس  ؤ س األموالد ثاشضافة إ اى  قا  التك ولوجعااد  يا لك تحقعاس اساتفداماق أف ا  للماوا   مان  ا ل 

 على األدكال اال تلفة لعجز أ  عد  يمال السوق.
 

 ثالثا: عالقة امللكية الفكرية باالستثمار

إب الع تااة ثاا ب حمايااة امللكعااة الفكرقااة  االسااثمما  األج بااي املصاداار هامااة جااداد  ق هاار  لااك يااج أ ااه إ ا  اااب   ااا  الحمايااة 

مماا يظعا  تلاك الد لاة أتا  جا ثعاة ل ساثمما د أماا  دقلعد  التعدم علاى الحقاوق ضععا فإب  لك سعؤ م إ ى ا تفام احتمالعة الت

ن الحماياة الكافعااة للمساثممرد فاإب  لااك سمشاج  علاى االساثمما  ثكافااة جوا صاه  أ اه لاان  دإ ا  ااب   اا  الحماياة توقااا  فعااال  قاؤم 

 .4 س زيد حجم االسثمما اق يج تلك الد ل  ديتم التعدم على حقوق املسثممرقن

 يعد ج   االسثمما اق األج بعة املصادرة من أهم األهداف التي تسعى إ اى تحقعقهاا  ا  مان الاد ل املتقدماة  ال امعاةد ثا  

 إب هااا ه الاااد ل تثسااااثس ياااج تقاااديم الحاااوافز  ال اااما اق لثشاااجع  االساااثمما  فيهاااا ساااوا  أ ااا ق هااا ه الحاااوافز  ال اااما اق الشاااك 

االتتااااا م أ  القاااا و:إ أ  املاااا جد  ترماااإ الاااد ل مااان   ا   لاااك إ اااى االساااتفا ة منهاااا لاااد  االساااثمما اق األج بعاااة مااان ماااوا    أسااامالعة 

 
 . 5د ا 2004د 32حساب   رد االسثمما  األج بي املصادرد مظلة جسر الت معةد املعهد العر إ للتف علد الكوق د العد  .1
عقعة يج سوق  إيا  طاهر محمدد     حسن أحمدد االسثمما  األج بي   ر املصادر  ا:عكاساته على تدا ل األسهم العا يةد   اسة ت ص.2

 . 105د ا 2013العراق لأل  اق املالعةد مظلة  لعة عغدا  للعلوم االتتاا يةد العد  ال اا ثمؤتمر الكلعةد 
  23عمر مشهو  حديمة الجا مد     امللكعة الفكرقة يج استق ا  االسثمما د محاضرة ألقع  يج االجم  العر إ للملكعة الفكرقةد ثتا قخ  3

 . www.aspip.org: على املوت  2003أيلول  
 .3عمر الجا مد املرج  الساثسد ا 4
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 ا ااة يااج الااد ل ال امعااة التااي تحو هااا  دهائلااة  أ ااول تك ولوجعااة  علمعااة  ة ا قااة مت ااو ة يمكاان أب تسااهم يااج  فاا  عملعااة الت معااة

 .1قةالكم ر من املوا   الساث

 ا ة اتظاه الد ل  دإب حماية حقوق امللكعة الفكرقة القوقة تدعم  تعز  ثافة عامة الد اف  ل سثمما  األج بي املصادر

ال امعةد   لك ألب الحماية ستزيد من  احعة املشر عاقد ألنها تؤ م إ ى توسع    اق السوق من   ل تمبعل املقلدين يج الدا   

 ا تادير سلعهم املقلدة إ ى أسواق الد ل ال امعة.ال ين اعتا    دأ  ال ا ا

 حمايااة امللكعااة الفكرقااة تظعاا  الشاار اق متعااد ة الجنسااعاق تسااثممر يااج الااد ل امل ااعفة  هااج آم ااة ماان التقلعااد ماان جهااةد 

 .2مصادر يما أب ه ه االسثمما اق تد تق   ال رقس على امل افس ب االحتمل ب يج ظ  الحماية  ةدصام حاجة السوق االحلج عشك 

 لقااد  ا  جاادل يااج هاا ا ال اااوا حااول أااار الحمايااة القوقااة علااى ا تعااا  معكا  زماااق اسااتغ ل األ ااول الفكرقااة  املعرفعااة 

لاااد  الشااارية ياااج ال اااا اد هااا  مااان  ااا ل االساااثمما  املصادااار أ  مااان  ااا ل التااار عصد ثحعاااث يااار  الاااصعض ياااج هااا ا ال ااااوا أب 

مكاااان أب تاااادعم التوجااااه  حااااو التاااار عصد ثم مااااا الحمايااااة ال ااااععفة تااااد تاااادعم ا تعااااا  الحمايااااة القوقااااة لحقااااوق امللكعااااة الفكرقااااة ي

االسثمما  األج بي املصادر على أساس أب الحماية القوقة تظع  الشرية آم ةد  من امة يدفعها  لاك إ اى تار عص ثرا اتهاا لثساتغ  

 افسااةد  ماان امااة تف اا  أب تسااتغ  الإاارا ة يااج يااج ال ااا اد ثم مااا الحمايااة ال ااععفة تظعاا  الشاارية تشااعر ثااال وف ماان التقلعااد  امل

 .3ال ا ا ث فسها يج إطا  الافقاق الدا لعة ث ب الوحداق املكو ة للمنشظة

إب  قااا  التك ولوجعاااا يعاااد ضااار  ة الاااد ل ال امعاااة ملاااإ تحقاااس ت معاااة اتتااااا ية  اجتماععاااة ثمعااادالق معقولاااة   ااارا ألنهاااا ال 

فعلى سبع  املمال: تكالعا اثتكا    ا  جدياد  احاد تتظاا   ال مسامائة ملعاوب   ال   دكتمتلك الكم ر من التك ولوجعا ال  مة ل ل

أمرقكاااإد  مااان اماااة يااار ب أب الحماياااة ضااار  ة لكاااإ تحفاااز الشااار اق الد لعاااة مالكاااة التك ولوجعاااا ألب ت قلهاااا لغ رهاااا مااان الشااار اق أ  

لد ل املتقدمةد إال أب الاد ل ال امعاة تح اى ثاهتماا   ااا سوا  أ اب  لك يج الد ل ال امعة أ  ا دالد ل األ ر  عغعة االستغ ل

يااج هاا ا الاااد    اارا ل ااعا مسااتوقاق حمايااة حقااوق امللكعااة الفكرقااة فيهااا مقا  ااة ثالااد ل املتقدمااةد  االتااا ج فالحمايااة تااؤ م إ ااى 

  القر ا ة علاى  تاائس الصحاوا تسري  اشتظا  يج التك ولوجعاد  التوس  يج إتاحاة الفر اة لتصاا ل املعرفاة علاى أسااس أب السارتة أ

 ماااان ثااااا  أ  ااااى الشاااار اق  اااااحصة االثتكااااا اق تكااااوب أتاااا   د االثتكااااا اق ماااان تصاااا  اال فهااااا ق ب يقلاااا  الحااااوافز ل لقهااااا  اشثاااادام فيهااااا

 .4 ا ة لتك ولوجعا سهلة التقلعد مم  الحاسصاق  الكعما قاق داستعدا ا ل قلها إ ى الغ ر

 امللكعة الفكرقة اا  ب من األهداف االتتاا ية الرئمسعة  هما:  تظد  اشدا ة إ ى أب ل  ا  حماية

تحف اااااز االساااااثمما  ل لاااااس املعرفاااااة  االثتكاااااا  عااااان طرقاااااس إ:شاااااا  الحقاااااوق الحاااااارقة الساااااتفدا   اساااااتغ ل التق عااااااق  امل تظااااااق  -

ر اق عاان االسااثمما  يااج الجدياادةد ثحعااث يااؤ م  عااا  هاا ه الحمايااة إ ااى السااما  للم افساا ب ثاسااتفدا  ال تااائس مظا ااا  تئااصل الشاا

 الصحث  الت وقر  االثتكا ر

:شااار املعرفاااة الجديااادة علاااى   ااااق  اسااا د  علاااى الااار م مااان أب حقاااوق امللكعاااة الفكرقاااة يمكااان أب تعاااز  عملعاااة االساااتحوا   :شااار  -

 .5املعرفة  املعلوماق الجديدةد  لكن يحتاا إ ى تكالعا  الصا ما تكوب مرتفعة جدا

 
أحمد عصد ال الس السعدد حماية حقوق امللكعة الفكرقة يج ظ  اتفاتعة التريبس  الثشريعاق االتتاا يةد  ا  الفكر  القا وبد امل او ةد  1

 . 91د ا 2011
 93 فس املرج د ا 2
 .94 فس املرج د ا  3
 . 113الساثسد ا  أحمد عصد ال الس السعدد املرج 4
 . 150ماع  على أثو    د املرج  الساثسد ا 5
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تشك  حماية حقوق امللكعة الفكرقة م ا ا مشجعا ال:سعا  السل   ال دماق ث ب الد لد   ب ال وف  على ه ا األساس  

مااان سااارتة اشثااادامد  اااا لك أ اااصد تففاااعض الرساااو  الجمريعاااة  توحعااادها  حماياااة حقاااوق امللكعاااة الفكرقاااة عإااار العاااالم مااان أهااام 

 .1مقوماق التظا ة الد لعة الحرة

قة يساهم يج تنشعل التظا ة من   ل تحوق  الفكرة إ ى سلعة ملموسةد  ه ه السلعة يما أب   ا  حماية امللكعة الفكر 

ساهلة التصااا ل التظااا مد فتعاو  علااى  اااح  الفكاارة الحقاا ثماار    مااا م يشااجعه علاى ثاا ل املزقااد ماان الجهاد لقااا  أفكااا  جدياادة أ  

 .2ت   املراج   وفا من سرتفها إ ا لم تكن لها حمايةت وقر فكرته األ  ىد  ةال لصقع  ه ه الفكرة يج عق   احوها أ  حصمسة الك

 املحور الثاني: دور االبتكار في تحقيق التنمية املستدامة

عرفااا  م  ماااة التظاااا ة العاملعاااة حقاااوق امللكعاااة الفكرقاااة ثظنهاااا الحقاااوق التاااي تع اااى لكافاااة أعماااال الفكااار املصتكااارة  م تظااااق 

تسام ب: أ الهماا امللكعاة األ ثعاة  الف عاة  الحقاوق املرتص اة قهاا أ  االجاا  ة لهااد  اا يهماا اشثدام ال ه عة  ت قسم ها ه الحقاوق إ اى 

حاااس امللكعاااة الاااا اععةد فالقسااام األ ل يتممااا  ياااج حاااس املؤلاااا علاااى إ تاجاااه الااا هني ياااج االجاااال األ  اااإ  العلاااو   الف اااوبد  الحقاااوق 

زقاو:إد أماا القسام الماا:إ  هاو امللكعاة الاا اععة فعت امن اال تراعااقد االجا  ة التي ت ارف إ ى األ ا  الفني  الصث اش ا اج  التلف

الع مااااااق التظا قاااااةد الاااااا اععة  ال دماتعااااااةد الرساااااو   ال ماااااا ا الااااااا اععةد االسااااام التظاااااا مد  اعا اااااااق املنشاااااظ  امل افساااااة   اااااار 

 .3املشر عة

اااالة ثالت معاااة ممااا : الصاااحة  التعلاااعم  علاااى هااا ا األسااااسد تتااادا   حقاااوق امللكعاااة الفكرقاااة ياااج يم ااار مااان الجوا ااا   اق ال

 الز اعة  الصماةد فصما أب حقوق امللكعة الفكرقة هج امتعا اق تم حها الحكوماق للمصتكرقن أ  للمفترع ب قهدف مكافظتهمد   لك 

السااما   ياج إطااا  التحف ااز  الثشااجع  علااى االثتكااا  لاااالح االجتماا د فماان ضاامن هاا ه االمتعااا اق حمايااة ثاارا اق اال تاارام عاان طرقااس

 .4لااح  االثتكا  أ  اال ترام ثاسثصعا  ا  رقن من   اعة أ  استفدا  أ  است را  أ  تادير  لك االثتكا 
 

 أوال: التعريف بالتنمية املستدامة

عاار ف الت معاااة املساااتدامة ثظنهاااا الت معاااة التااي تساااعى إ اااى االساااتفدا  األممااا    شااك  عاااا ل للماااوا   ال صعععاااةد حعاااث تعااامق 
ُ
ت

ل الحالعاة ثاد ب إلحااق ال ار  ثقاد ة األجعاال املساتقصلعة علاى تلصعاة حاجااتهمد ثحعاث ترياز الت معاة املساتدامة علاى املوائماة األجعا

ثاا ب التوا  اااق الصعتعااةد  ساااب     هااو أب السااكاب ياااج تزايااد مسااتمر ثم مااا املاااوا   ال صعععااة تث اااتص عشاااك  يص اارد فحمايااة الصمااااة 

د  تتمماا  أععااا  الت معااة املسااتدامة يااج أععااا  اتتاااا يةد 5ة أمااو  الثااد منهمااا يااج الت معااة املسااتدامة الت معااة االجتماععااة  االتتاااا ي

 ثعتعة  تك ولوجعة.

 

 
رد  لعلى دعفةد اتفاتعة حقوق امللكعة الفكرقة  اق الع تة ثالتظا ة الد لعة  ةدكالعة  ق  التك ولوجعا إ ى الد ل ال امعةد م يرة ماجست 1

 . 30د ا  2017جامعة الحاا ل  رد 

 
 . 45لعلى دعفةد املرج  الساثسد ا 2
ثتا قخ    محمد3 منشو   مقال  املستدامةد  الفكرقة  الت معة  امللكعة  حقوق  عوملة  الع  د  دصكة   15/02/2013سععد  موت   على 

 . www.iraqieconomists.netاالتتاا ي ب العراتع ب 
 . www.elsada.netعامر عا لد الت معة املستدامة  امللكعة الفكرقةد مقال منشو  على املوت  االلكتر :إ التا ج: 4

 
 الح ل  ا مد سلعماب يعوابد     اتتاا  الصماة يج تحقعس الت معة املستدامةد   تة مقدمة يج امللتقى الوطني ال امس حول اتتاا  5

 .  115د 114د ا 2019الصماة  الت معة املستدامة جامعة سكعكدةد 

http://www.elsada.net/
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 األبعاداالقتصادية:  -

تت ل  الت معة املتوا لة تردعد امل اهج االتتاا يةد حعاث أظهارق العقاو  األ  ارة مظ تاا ت موقاا عشاك   اضاح ياج ا قساا  

  ني  ج و  فق رد  من أهم األععا  االتتاا ية ما يلج: العالم إ ى دمال 

إيقااف تصديااد املااوا   ال صعععاةد املسااا اة يااج تو يا  املااوا  د الحااد ماان التفاا ق يااج املاادا ع د مساؤ لعة الصلااداب املتقدمااة عاان 

 .1التلوا  عن معالجته

 األبعادالبيئية:  -

تمر األمم املتحادة للصمااة اش:ساا عة الا م عقاد ياج ساتويهولم عاا  لقد اتضح  الع تة الواعقة ث ب الت معة  الصماة يج مؤ 

د  دااكل  مشااكلة تغ اار امل اااخ مشااكلة ضااا مة لجمعاا  مظتمعاااق العااالمد  تتمماا  ياااج: حمايااة امل اااخ ماان االحتصاااس الحااارا مد 1972

يظااا  ثماااة   اارا   العااة ماان  ااعا ة املعاااهد الت ااوم الحعااوم الاا م يظاا   ااعا ة ااارا  األ ض لألجعااال القا مااةد فهاادف الت معااة هااو إ

 .2التلوا  حماية الصماة من جمع  ا اا  السلصعة لجمع  اال لفاق الا اععة

 األبعادالتكنولوجية: -

الثااااد ماااان اسااااتعمال تك ولوجعااااا أ  ااااا يااااج املرافااااس الااااا اععة  األ اااا  ثالتك ولوجعااااا االحساااا ة  الحااااد ماااان ا صعاااااا الغااااا اق 

د  تصنى التك ولوجعا العالعة على أساس أب التك ولوجعا املستفدمة يج الصلداب ال امعة يم ارا 3األ   ب  الحعلولة   ب تدهو  طصقة  

 . 4ما تكوب أت  يفا ة  أيثر تسبصا للتلوا من التك ولوجعا املستفدمة يج الد ل الا اععة

  2030ثانيا: االبتكار أحد أهدا  التنمية املستدامة ضمن أجندة التنمية 

االثتكاا  هاو التو اا  إ اى مااا هاو جديااد ثااعغة الت ااو  املا  م  الت صعاس العملااج لفكارة جدياادة  هاو ال يتوتااا ع اد الفكاارة 

االثتكااااا  علااااى تاااادععم الت معااااة  ألب  لاااك ا تراعاااااد ثاااا  يتعااااداه إ اااى الت صعااااس العملااااج لتحقعااااس هدفااااه  هاااو طرحااااه يااااج السااااوقد  يعمااا 

 .5االتتاا ية  االجتماععة عإر إيظا  األسالع   التق عاق التك ولوجعة املدعمة للت معة

 لقااااد تعااااد ق تعااااا قا االثتكااااا  التك ولااااواجد فقااااد عرفااااه االتتاااااا م "مااااو قن" علااااى أ ااااه  ضاااا  ح ااااز الت فعاااا  أ  االسااااتغ ل 

  تترجم ث ثعظة   اععة. تك ولوجعا موجو ةد  التي تتم يج در إ جديدةد

علاااى أ اااه: "االثتكاااا  الااا م يغ اااإ امل تظااااق الجديااادة  األسااااالع   OCDOيماااا عرفتاااه م  ماااة التعاااا ب  الت معاااة االتتااااا ية 

الف عااااة الجدياااادةد  أي ااااا التغ ااااراق التك ولوجعااااة املهمااااة للم تظاااااق  األسااااالع  الف عااااةد  قكتماااا  االثتكااااا  التك ولااااواج ع اااادما يااااتم 

 
ساق آسعا تاس يد الت معة املستدامة ث ب الحس يج استغ ل املوا   ال صعععة  املسؤ لعة عن حماية الصماةد امللتقى الد  ج الما:إ حول السعا  1

 . 10د ا 2012 التظا   الت موقة ثاالجال العر إ  املتوس إد ثاجةد تو:سد أفرق  
 . 11د ا 1994 يوسا فاض د   اساق  أثحاا ثعتعةد مؤسسة مز  يق  وماقد2
الصماة  3 اتتاا   ال امس حول  الوطني  امللتقى  يج  مقدمة  هول داد   تة  تظراة  إ ى  اشدا ة  م   املستدامةد  الت معة  أععا   ثوعشةد  مصا   

 . 30د 29د ا 2020 الت معة املستدامة جامعة سكعكدةد  
د  7العاملعةد مظلة العلوم االتتاا ية  علوم الثسع رد م  مقدم عصعداقد  عصد القا   ثل  رد ال اتة  تلوا الصماة  املشا   الصعتعة   4

 .51د ا2007
ع اثةد  5 االتتاا يةد  العلوم  ماجست رد  لعة  م يرة  االتتاا يةد  الت معة  تحقعس  يج  التك ولواج     ه  االثتكا   ع ابد  الزهرا   فاطمة 

 . 64د ا 2007
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وقد أ  اساااتعماله ياااج أساااالع  اش تاااااد  مااان ه اااا فاالثتكاااا اق التك ولوجعاااة تاااد    ااا  أداااكال النشااااطاق العلمعاااة إ  الاااه إ اااى السااا

 .1 التك ولوجعة الت  عمعة املالعة  التظا قة

د  ظاااد الهااادف 2030إنهاااويج   ااااق األهاااداف الساااصعة عشااار للت معاااة املساااتدامة االحاااد ة ياااج   اااة الت معاااة املساااتدامة لعاااا  

الاا م ياا ص علااى ضاار  ة إتامااة ثنااى تحتعااة تااا  ة علااى الااامو د  تحف ااز التااانع  الشااام  للجمعاا   املسااتدا   تشااجع   (9التاساا  )

 االثتكا .

 تساااهم امل  مااة العاملعااة للملكعااة الفكرقااة يااج تحقعااس أهااداف الت معااة املسااتدامة عاان طرقااس تااوف ر  اادماق متق ااة لااد لها 

 فاااا  تاااااطرة االثتكااااا   الت افسااااعة  اشثاااادامد علااااى أساااااس أب اعتصااااا اق الت معااااة  األع ااااا   ااااإ تسااااتفد    ااااا  امللكعااااة الفكرقااااة يااااج

( 9املستدامة جز ا ال يتظزأ من عم  الوقصو  توس  الصعد اش مائإ أل:ش فها  مدا التها توساعا يص اراد حعاث تعتإار الهادف التاسا  )

معااا  لتااااتمكن ماااان   لااااه مااان تهعاااااة ال اااار ف امل ئمااااة هاااو جااااوهر مهمفهااااا لرقاااا ة  ت معااااة   ااااا     ااااج للملكعاااة الفكرقااااة ينتفاااا  ثااااه الج

 .2ل ثتكا   الت افس  اشثدام

 يعتإاااار الهاااادف  اق الهاااادف جااااوهر مهمااااة الوقصااااو لرقااااا ة ت معااااة   ااااا     ااااج للملكعااااة الفكرقااااةد ينتفاااا  ثااااه الجمعاااا د يمااااا أب 

 . 133 – 11 - 8 – 7 – 6 – 3 – 2االثتكا  ضر  ة حتمعة لتحقعس األهداف 

 اهمة الويبو في تحقيق أهدا  التنمية املستدامةثالثا: مس

د  هاااج 1967 إب امل  ماااة العاملعاااة للملكعاااة الفكرقاااة هاااج   الاااة متفاااااة تاععاااة لألمااام املتحااادة  ضاااعفها اتفاتعاااة الوقصوسااا ة

 تتممااا   دم  ماااة   لعاااة تهااادف إ اااى تقاااديم املسااااعدة مااان أجااا  ضاااماب حماياااة حقاااوق املصااادع ب  اال تااارع ب ياااج جمعااا  أ حاااا  العاااالم

أهااادافها ياااج تنساااعس الثشاااريعاق الوط عاااة ال ا اااة ثحماياااة امللكعاااة الفكرقاااةد  اتفاااا  اشجااارا اق ال ااار  قة لثساااهع   تمسااا ر حماياااة 

تااام إ:شاااا   حااادة  د حتاااى تقاااو  الوقصاااو ثاااد  ها الفعاااال دسااااعدة القا و عاااة  التق عاااة إ اااى الصلاااداب ال امعاااةامللكعاااة الفكرقاااة  تقاااديم امل

 .4إ ا قة تاععة للم  مة تعرف ثمريز الوقصو للتحكعم ال م يتو ى تسوقة امل ا عاق املتعلقة ثامللكعة الفكرقة

ال ثحعاث تتفار  ثاد    ئمسا ي ياج  ضا  اشطاا  القاا و:إ تسعى الوقصو إ ى تسهع  فهم معمس ل رققة عم    ا  االثتكا  الفع

يماا أنهاا تقاد  املشاو ة الثشاريععة عشاظب طرائاس تحاديث  دمعاهدة   لعة للملكعة الفكرقة 26الد  ج للملكعة الفكرقة ثما أنها تدير 

 توا  ب امللكعة الفكرقة الوط عة ثما ي من موايصة حقائس عالم سري  الت و  مدفوم ثالتك ولوجعا.

 قمكان ل ثتكاا  أب يحفاز ال مااو االتتااا م تحف ازا هااائ د  الإارا اق هاج ماان أساس االثتكاا  املسااتدا د  تاد تكاوب ال  ااوة 

 األ  ى  حو إ:شا  مؤسسة  اتحةد ل لك الثد أب يكوب   ا  الإرا اق متاحا على أ س    اق ممكن.

ة ماان األ:شاا ة التااي تعااالج ت ااايا امللكعااة الفكرقااة يمااا تاادعم الوقصااو ت فعاا  أهااداف الت معااة املسااتدامة ماان  اا ل مظموعاا

املتالة ثتقاسم امل اف  يج املوا   الو ااعة  حماية املعا ف التقلعديةد  تسعى أ:ش ة الوقصو التد قبعاة  ماوا   املعلومااق ياج ها ين 

من أج  ايثسا   د  الحعاةاالجال ب إ ى تمك ب الشعو  األ لعة  الشعو  ال ععفة  تمس ر   ول أفرا ها إ ى فرا التعلم مد

 .5املعا ف  املها اق ال  مة الستغ ل الفرا  املشا ية الكاملة يج االجتم  ثما يتماش ى م  إطا  أهداف الت معة املستدامة

 
 . 66فاطمة الزهرا  ع ابد املرج  الساثسد ا 1
 .www.wipo.intلكعة الفكرقةد ثواثة أهداف الت معة املستدامةد مقال منشو  على املوت  االلكتر :إ إ ظا اق ت ام امل2
 . 2. اwww.economy.govالوقصو  أهداف الت معة املستدامةد مقال منشو  على املوت  االلكتر :إ: 3
 .2د ا 2000امل  مة العاملعة للملكعة الفكرقةد معلوماق عامةد منشو اق الوقصود 4
 . 3الوقصو  أهداف الت معة املستدامةد املرج  الساثسد ا  5
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ملعااوب  اعقااة ثاارا ةد  70عاان طرقااس تااوف ر  فااا  مظااا:إ إ ااى مااا يفااوق  د تاادعم تاعاادة ثعا اااق الوقصااو " ياان الإاارا اق" االثتكااا 

الجموعااة ماان الواااائس هااج  احاادة ماان أيإاار مظموعاااق املعااا ف اش:سااا عة يااج العااالمد  تحااوم معلوماااق يااج االجاااالق التق عااة  هاا ه ا

 مم  ال  ا  اال   ا ج.

إب معالجة مشكلة تغ ر امل اخ يعتمد على ال ماو االتتااا م  ال داك أب الحلاول املصتكارة للتك ولوجعاا ال  ارا  سمسااعد 

أ   ساائل  قا   دثفع  املزقد ثموا   أت د سوا   ا   طرققة ثديلة  أيثر يفاا ة ش تااا ال اتاة  اساتفدامهاعلى  لكد ألنها تسمد 

   را  جديدة أ  أ ماطا من الز اعة تكوب أيثر استدامة   ديقة للصماة.

ا  العاالمد  قمكان يما تؤار أمراض امل اطس املدا قة املهملة  امل  قا  الس  على صحة أيثار مان ملعاا  ملا ص ياج جمعا  أ حا

  لك ثف    دل  ا  امللكعة الفكرقة تس  ر االثتكا  يج تحس ب الصحة العاملعة عإر تعزقز التعا ب ث ب الق اع ب العا   ال اا

 درا اق الصحوا االثتكا قة  تقاسم املعا ف.

ه ه السالعة تكاوب ساهلة  دملموسةإب   ا  امللكعة الفكرقة يساهم يج تنشعل التظا ة من   ل تحوق  الفكرة إ ى سلعة 

فتعاو  علاى  ااح  الفكارة الحقاا ثمار    ماا م يشاجعه علاى ثا ل املزقاد مان الجهاد لقاا  أفكاا  جديادة مت او ةد  دللتصاا ل التظاا م 

 .1 ةال ثقع  ه ه الفكرة يج عق   احوها أ  حصمسة الكت   وفا من سرتفها إ ا لم تكن لها حماية

لفكرقااة سااتقل  االثتكااا د حعااث أب التقلعااد يااؤ م إ ااى ضااعام حقااوق  اااح  االثتكااا   قظعاا  فالحمايااة ال ااععفة للملكعااة ا

 أفكا ه عرضة للسرتة  االستغ ل ث رق   ر مشر عة.

إضافة  ديعتإر عام  يج تراج  االسثمما  ديما أب  عا  المقافة لد  املواطن ثظهمعة االحاف ة على حقوق امللكعة الفكرقة

 ومعة أ  ال ا ة املع عة ثحماية حقوق امللكعة الفكرقة ال تؤ م الد   امل وإ قها لحماية ه ه امللكعة.إ ى أب املؤسساق الحك

 ااااالر م مااان أب جمعاااا  الاااد ل العراعااااة لاااد ها تااااوا  ب  ا اااة ثحقااااوق امللكعاااة الفكرقااااةد إال أب ت صعاااس هاااا ه القاااوا  ب مااااا ال 

تك ولوجعااا  تاااداث ر امللكعااة الفكرقاااةد  ضااعا اقافاااة الإاارا اق  ا ااا  ضااععفا   اارا لااا قص املااوا   البشااارقة املؤهلااة ياااج مظااال  قااا  ال

د ثاشضاااافة إ اااى أب االساااثمما اق ياااج الصحاااث  الت اااوقر ياااج الصلاااداب ال امعاااة ماااا ال ياااج مراحلاااه األ  اااى علاااى أسااااس أب :ساااصة 2الجامعااااق

عااد  ثاارا اق اال تاارام تلعلااةد يمااا أب هاا ه امل زا عااق الوط عااة اال ااااة ماان ال اااتس االحلااج اشجمااا ج علااى الصحااث  الت ااوقر ضااتعلة   

الااد ل تحتاااا إ ااى القعااا  ثالعديااد ماان اش اا حاق الثشااريععة التااي تحفااز علااى املساااهمة يااج االثتكااا   اش تاااا االتتاااا م ماان أجاا  

 .3إ:شا    ا  فعال  مستدا 

 

 الخاتمة:

املعرفااة  األفكااا  يااج النشاااإ االتتاااا م. فحويمااة الصحااث يعتمااد ال مااو الحقعقااإ  املسااتدا  علااى االثتكااا   علااى اسااثمما  

 هج أهم الر ائز التي تعتمد عليها الت معة املستدامة.  دالعلمي  التعلعم   ق  التك ولوجعا  االثتكا 

  لاك مان  ا ل مسااهمته  دإب االثتكا  التك ولاواج يعاد املفتاا  الرئمسا ي لتحقعاس أهاداف الت معاة املساتدامة االتتااا ية

 دمااان  ااا ل ت اااوقر االجتمااا    قاااا ة  فاهعتاااه دجلااا  املساااثممرقن  ا اااة األجا ااا  مااانهم للحااااول علاااى التك ولوجعااااد  اجتماععاااا ياااج

  او اا مااا يتعلااس منهاا ثإاارا اق اال تاارام  د تقاو  امللكعااة الفكرقااة ثاد   مهاام ثو اافها سعاساة إ:شااا   ةتاحااة ثمااة مواتعااة ل ثتكااا 

 
 45لعلى دعفةد املرج  الساثسد ا  1
 .5د ا 2016 وفمإر  2 – 1 ظعة العمرا:إ اش  يس يد سعاسة االثتكا  يج املغر د ملتقى    ج حول االثتكا د ث ر قد لص ابد 2
 .www.unescwa.orgعلى املوت  االلكتر :إ التا ج:  2016  ثتا قخ أيلول  إ:شا    ام  طني ل ق   ت وقر التك ولوجعاد مقال منشو 3
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العاملإ لتوف ر امل اخ امل اس  لثشجع  االسثمما اق   مو االتتاا  قهدف إ سا  إطا  يمكن من   ل حر ها على موايصة التوجه  

 تصا ل التك ولوجعاق الجديدة  مشا يفها عإر  افة أ حا  العالم.

 تاد أ ااصد اتتااا  املعرفااة  األفكااا  جاز ا ماان االتتاااا  العااملإ ثمااا يظعاا  امللكعاة الفكرقااة إحااد  مفااتعد ال مااو  الت معااة 

ونها من االجاالق ال اداة   اق ال مو املرتف  لكاوب االتتااا  اشثادا ج القاائم علاى املعرفاة  املعلومااق ياؤ م إ اى االثتكاا    لاس لك

 ار ة اجتماععة  اتتاا ية للمظتم  ف   على مساهمفها يج تحقعس أهداف الت معة املستدامة.

ال تتعلااااس ثحقااااوق املل ماااان املمكاااان أب يتاااار  تااااداععاق ساااالصعة علااااى  دكعاااة الفكرقااااةأب عاااد   جااااو  تااااوا  ب م صقااااة عشااااك  فعاااا 

االسااثمما د لاا لك يعتإاار الت صعااس الحقعقااإ للملكعااة الفكرقااة ماان أهاام العواماا  املساااهمة يااج تحف ااز االسااثمما  ملااا يااوفره ماان ضااماب 

 لحقوق أصحا  االثتكا اق  اال تراعاق.

   فلص إ ى التو عاق التالعة:

 الفكرقة  مراجعفها عغعة تحقعس الرفاه االجتما ج  التك ولواج  االتتاا مرالثد من ت وقر   م امللكعة  -

 التكوقن يج مظال  ق  التك ولوجعا  ت وقر القد اق يج معداب إ ا ة التظديدد امللكعة الفكرقةد التواعس...  -

  سالة الجامعاقر إعدا  سعاسة امللكعة الفكرقة ثالجامعاق ألب يكوب مكوب  ق  التك ولوجعا جز ا أساسعا من -

 تقديم حوافز لتعزقز  ق  التك ولوجعار -

 فااا  مساااتو  الاااو ج ثااا ب  افاااة املع عااا ب ثامللكعاااة الفكرقااااة  ا:عكاسااااتها علاااى مفتلاااا األ:شااا ة الاااا اععة  االجتماععاااة  المقافعااااة  -

  االتتاا ية يج االجتم ر

 ثتكا   الفكر املقا التإرجع  االثتكا  ع ارا أساسعا للقد ة الت افسعة  التر قس لمقافة اال  -

 الحاجة إ ى   ا  تعلعم عا ج الجو ةد تائم على تعم مم  الشراية  اال فتا  يج مظال الصحث  الت معة  االثتكا ر -

 تشجع  االسثمما  يج مظال الصحث  الت معةر -

 األهداف اشستراتعظعةرتحف ز  ت معة الق اعاق املوجهة  حو االثتكا   تماسك مفتلا الجهاق الفاعلة حول  -

 استحداا سعاساق للصحوا الت صعقعة لإرا اق اال ترام القاثلة للت صعس  التي لها أار على الا اعة. -
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 االستثمار في مجال االقتصاد األخضر أساس تحقيق التنمية املستدامة

Iinvesting in the green economy is the basis  

for achieving sustainable development 

  

 شلغوم سمير توراهطالب الدك

 كلية الحقوق جامعة يحي فارس، املدية

chelghoum.samir79@gmail.com                                                                         

 

 ملخص

لم يعد االتتاا  األ  ر مظر  دعا  يتغنى ثه يج االحاف  الد لعة ث  أ صد ضر  ة تسعى الكم ر من الد ل لتظسعدهد على  را  

املستدامة  الرفاهعاة  العدالاة   ا االجالد فهو سبع  لتحقعس الت معةاشمكا عاق ما يؤهلها لتكوب الرائدة يج ه الجزائر التي لها من

الكرااو:إد  التوجاه  حاو ال اتااق املتظاد ة   اال صعااا التلاوا االجتماععة  الحفاظ على الصماة  ال  م اشيكولوجعة  التقلع  من

األجعال القا مة ياج حعااة أف ا د  هاو األمار الا م  االستغ ل العق :إ للموا   ال صعععة  حمايفها من االستنزاف حفاظا على حس 

 :سعى لتوضعحه يج ه ه الو تة الصحمعة.

  االتتاا  األ  رد الت معة املستدامةد اال تاا األ  اد ال اتاق املتظد ة. الكلمات املفتاحية:

Abstract 

The green economy is no longer just a slogan to be chanted in international forums. Rather, it has 

become a miserable necessity for many countries to embody it, similar to Algeria, which has the 

potential to qualify it to be a leader in this field. It is a path to achieving sustainable development, 

welfare and social justice, preserving the environment and ecosystems, reducing pollution and 

carbon emissions, and the orientation towards renewable energies and the rational exploitation of 

natural resources and their protection from depletion in order to preserve the right of future 

generations to a better life, which we seek to clarify in this research paper. 

Keywords: Green economy, Sustainable development, Cleaner production, Renewable energies. 

 

 

 مقدمة:

األ  اارةد تعكااس فشاا  الإاارامس الت موقااة املعتماادة يااج تحقعااس إب تااداععاق األ مااة االتتاااا ية  املالعااة التااي دااهدها العااالم يااج ا   ااة 

الرفاهعااااة  العدالااااة االجتماععااااةد ثاااا   ا اااا  يااااج حقعقااااة ا ماااار ساااابصا يااااج اسااااتنزاف املااااوا   ال صعععااااة  التلااااوا الصعوااااي  تاااادهو  الاااا  م 

الت معااة يعارف ثاالتتاااا  اشيكولوجعاةد ا مار الاا م أ   ثااالجتم  الااد  ج لادق  قااوس ال  ار  ة  ا  ضار  ة تصنااي  مال جديااد مان 

األ  اارد يظ اا  يااج حسااصا ه الجا اا  الصعوااي  االسااتفدا  العق :ااإ الرادااد للمااوا   ال صعععااةد حفاظااا علااى حااس األجعااال القا مااة يااج 

املساااتدامةد  التاااي  للت معاااة االساااثمما اق الرفعقاااة ثالصمااااة  االحققاااة العااامق الكااارقم ياااج ثمااااة   عفاااة مساااتدامةد مااان  ااا ل تشاااجع 

mailto:chelghoum.samir79@gmail.com
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  الف حاااةد الساااعاحة ال  ااارا د املااادب ال  ااارا د الق اعااااق مااان العدياااد ياااج ال  ااارا  الوظاااائا مااان املزقاااد ج اساااتحدااتسااااهم يااا

 املتظد ةد تد قر ال فاياق    رها.  ال اتة

 تعااااد الجزائاااار ماااان ثاااا ب الااااد ل التااااي أهتماااا  ثفكاااارة االتتاااااا  األ  اااار  ضاااار  ة التوجااااه إلعااااه  آلعااااة لتحقعااااس الت معااااة املسااااتدامة 

 الحفااااظ علاااى حاااس األجعااااال القا ماااة مااان املاااوا   ال صعععااااةد  يصااادي  عااان االتتاااااا  الريعاااج الااا م ال طاملاااا أاباااا  فشاااله ياااج تحقعااااس 

القوا  ب تلز  املسثممرقن على مراعاة الجا   الصعوي يج مشاا يعهم الت موقاةد علاى  ارا   الت معة الوط عةد فكاب  د   العديد من

د املتعلس ثحماية الصماة يج إطا  الت معة املستدامةد  ال م  ص يج املاا ة الما عاة م اه 2003يولعو  19املؤ خ يج   10-03القا وب  تم  

ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط املعيشة، والعمل على  إ ى:على أب حماية الصماة يج إطا  الت معة املستدامة تهدف 

ضدددددددمان إطدددددددار معيةددددددد ي سدددددددليم، ترقيدددددددة االسدددددددتعمال االيكولدددددددو ي العقالندددددددي للمدددددددوارد الطبيعيدددددددة املتدددددددوفرة، وكدددددددذل  اسدددددددتعمال 

الت معاة  مشاا ي  الصمااةد علاى التاظا ر ملاوجز التاظا ر أ  لد اساة م ه على إ  اام  15" د يما  ص يج املا ة التكنولوجيات األكثر نقاء

   ار أ  ثاافة مصادارة تاؤار التاي  الفهعاةد الص ا  األعمال  ارامس     األ ر د الف عة  املاا:   األعمال الماثتة  املنشآق  الهعا  

 .على الصماة الحقاد ا  فو ا مصادرة

ا د  اااإجرا  لل ااار ا مااان تاااداععاق الأل ماااة املالعاااة د املتعلاااس ثترتعاااة االساااثمم2016 شااا   03املاااؤ خ ياااج  09-16اااام جاااا  القاااا وب  تااام 

على الص  د مؤيدا يج  فس الوت  على ضر  ة إ  اا الصعد الصعوي يج املشا ي  االسثمما قةد حعاث  اا  املاا ة   2014العاملعة لس ة  

تنظيمددات املعمددول مهددا، تنجددز االسددتثمارات املددذكورة فددي احكددام هددذا القددانون فددي ظددل احتددرام القددوانين والم ااه علااى مااا يلااج:"  03

 السيما تل  املتعلقة بحماية البيئة...".

 من ه ا امل  لس  ر  أب أهمعة ه ه الو تة الصحمعة تتظلى فعما يلج:

 إثرا  ع تة التكام  ث ب االتتاا  األ  ر  األععا  الم اة للت معة املستدامةر ➢

 االتتاا ية للمحر تاق  التوجه  حو ال اتاق املتظد ة   ر ال اضصةرأهمعة االتتاا  األ  ر يج إ راا الجزائر من التصععة  ➢

 إثرا  جهو  الجزائر املص  لة يج تشجع  االسثمما  األ  ر م  اشدا ة ألهم  و ه ر ➢

يماااا تكمااان أهمعاااة هااا ه الد اساااة ياااج إاااارا  امللتقاااى  لفااا  ا ثصااااه الفااااعل ب ل ااار  ة التوجاااه  حاااو تكاااريس االتتااااا  األ  ااار يسااابع   ➢

لتحقعاااس الت معاااة املساااتدامة  االساااتقرا  االجتماااا ج  األمنااايد   لاااس فااارا عمااا    ااارا   الحفااااظ علاااى الت اااوم الصعواااي  االيكولاااواج 

 زاف املفرإ  التظيعد على حس األجعال القا مة يج ثماة   عفة أف  .  حماية املوا   ال صعععة من االستن

املتااوا بد الاا م أاباا  فشااله يااج تحقعااس اال  هااا   الرفاهعااة التااي    اار ل تتاااا  الجامااد التقلعاادم  مو جااا فاا  طاملااا  اااب االتتاااا 

ال صعععااااة  تاااادهو  ثعولااااواج  ةيكولااااواج  تاااااصوا إليهااااا االجتمعاااااقد  تسااااب  يااااج أ ماااااق اتتاااااا ية  مالعااااة  اسااااتنزاف مفاااارإ للمااااوا  

األ  اااارد  هاااااتم ثالجا اااا  الصعواااااي يااااج  ااااا   سااااتد   أاا هاااااا لساااا واقد ف هااااار مفهااااو  جدياااااد للت معااااة االتتااااااا ية يعاااارف ثاالتتااااااا 

الساااعاق  شاااارا  هااا ا  االساااثمما اقد  يساااعى لتحقعاااس الت معاااة املساااتدامة  الاااتفلص مااان التصععاااة لل اتااااق   ااار املتظاااد ةد  ياااج هااا ا

كيدددددف يسددددداهم االقتصددددداد األخضدددددر فدددددي تحقيدددددق التنميدددددة املسدددددتدامة فدددددي ضااااوم ا تظي ااااا  ااااعا ة اشدااااكالعة علااااى ال حااااو التالعااااة : املو 

 الجزائر؟ 

املاااا هج التحلعلااااج  الو اااافإ للوتااااوف علااااى  اتاااا   علااااى االعتمااااا   لاجاثااااة علااااى هاااا ه اشدااااكالعة  ةااااارا  هاااا ه الو تااااة الصحمعااااةد ا تظي ااااا

املشاارم يااج إطااا  تكااريس هاا ا  أ  جهااا التااي القا و عااة  اا  ال اااوا سااتدامة يااج الجزائاار ماا  اسااتقرا االتتاااا  األ  اار  الت معااة امل

 ال مل من الت معةد   لك من   ل تقسعم ه ه الد اسة إ ى مصحم ب أساسع ب هما:
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 املصحث األ ل: التوجه  حو تكريس االتتاا  األ  ر يج الجزائر

 حقعس الت معة املستدامةاملصحث الما:إ: االتتاا  األ  ر آلعة لت

 املبحث األول: التوجه نحو تكريس االقتصاد األخضر في الجزائر 

ال  ارا د  العما   االساثمما اق الجديادة  حاو الق اعااق القائماة  توجعاه املشاا ي    ار ة على األ  ر مفهو  االتتاا  يرتكز

د   لاس فارا عما  1 ة تاجهاا املاوا    اسافه   ال اتاة اساتفدا  مان :ساصة  التقلعا  املساتدامة   ار أ ماإ االسافه   على تغع ر

للتوجه  امل اسصة األ ضعة إ ى تهعاة ثالجزائر  ف  املستدامةد األمر ال م الت معة من الص الة  الفقر يج إطا  تحقعس   را   الحد

الصعوااي يااج املشااا ي   تعماا  علااى إ  اا الصعاادالتااي  القااوا  ب ماان العديااد  اا ل إ اادا  ماان  حااو تكااريس هاا ا الاا مل الت مااوم الجدياادد

 تاااااوف ر امل ااااااخ االساااااثمما م امل اسااااا  لااااا لكد  للتوسااااا  أيثااااار سااااانت رق ياااااج امل لااااا  األ ل ل تتااااااا  األ  ااااار يفر اااااة  االساااااثمما قة

 حقعقعة للت معة ام سنت رق يج امل ل  الما:إ لاطا  الثشريعج لتكريسه يج الجزائر.

 فر ة حقيقية للتنمية املطلب األول: االقتصاد األخضر 

 الصمااااةد  و اااه  ضااار  ة حماياااة الت معاااة مت لصااااق ثااا ب األ  ااار حتمعاااة الثاااد منهااااد فهاااو أ اة الو ااا  إب التوجاااه لتكاااريس االتتااااا 

منهااد  جاز  هاو ثا  لهاا ثادي  لامس األ  ر فاالتتاا   اتعاد الغاية لتحقعس   هدفاب املستدامة الت معة م  املصدأ حعث يتوافس من

دتاااه الواعقاااة ال تامعاااة ملاااؤتمر ماااا لتحقعقهااااد  هاااو املساااتفدمة أهااام الوساااائ  ثااا ب مااان أ اااه أم
 
 مااان د فهاااو2012لسااا ة  +(20 قاااو ) أي

 يفا ة  قا ة إ ى   هدف مستدا د  حو على املوا   ال صعععة إ ا ة على القد ة  تعزقز املستدامةد الت معة املهمة يج تحقعس األ  اق

الصمااةد  علاى للنشااإ الت ماوم  السالصعة ا ااا  مان  الحاد إهادا ها مان  الحاد عليهاا العما  علاى االحاف اة   املتاحة املوا   استفدا 

 ل ا سنت رق لتعرقا االتتاا  األ  ر  أهمعته يج تحقعس الت معة املستدامة.

 األخضر: االقتصاد الفرع األول: تعريف

ثظ ااه " االتتاااا  الاا م يااؤ م إ ااى تحساا ب  فاااه اش:ساااب  2012عاارف االتتاااا  األ  اار حساا  ثر ااامس األماام املتحاادة للصماااة لساا ة 

 د فاالتتااا 2 تحقعس اش ااف االجتما ج  يساهم يج الحد من اال اطر  األضارا  التاي تهاد  الا  م الصعتعاة  املاوا   اشيكولوجعاة

 البشر أحوال  تحس ب االجتما ج اش ماا  تعزقز الفقر على  الق ا  املستدامة لتحقعس الت معة الهامة أحد السص  هو األ  ر

 علاى  ظائفهاا أ ا  ياج األ ض لكويا  اشيكولوجعاة الا  م اساتمرا  علاى  اتاه الوت   الحرا يج للجمع د العم  الئقة فرا   لس

  .3سلعم  حو

 

 الصماة على ثالت صعس معدا عة االسثمما  األج بي )  اسة لج   املستدامة الت معة آلعاق  ظحد األ  ر  فا مد االتتاا   ديس محمد  - 1

 647د ماردا2017د ي اير 17املارقة(د االجلة العلمعة لق ام  لعة التظا ةد جامعة األ هرد العد  

2 - Rapport, PNDE, « vers une économie verte : pour un développement durable et une éradication de la 

pauvreté-Synthèse à l’intention des décideurs » 2011, p.02  
 56د الفقرة 2012 د  عوقو  د إلعه  اصو ال م املستقص  املستدامةد للت معة  املتحدة األمم مؤتمر - 3
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  فساه القاد  إيا   األساساعة يقتضا ي مصا ئه أحد أب األ  رد االتتاا  عن تقرقره يج  الت معة للصماة العر إ امل تد   لقد  ضح

 الثاااار اق اسااااتفدا  يفااااا ة علااااى يم اااارا  هااااو يريااااز الصعتعااااةد االجتماععااااة  االسااااتدامة  العدالااااة االتتاااااا ية للت معااااة االهتمااااا  ماااان

   .1 تو يعها لت وي  االتتاا  ال صعععة

 الشمساااعة ال اتاااة ممااا ( ال اتاااة املتظاااد ة :ت اعااااق أ  عاااة مااان أساساااا يتكاااوب  ال  عفاااةد ال اتاااة اتتااااا  أ اااه يااا لك علاااى  يعاارف

 ال اتة استفدا   يفا ة التحتعة الصنعة التك ولوجعةد ال اتة  يفا ة ال  را  املصا:إ د)األ ضعة الحرا قة  ال اتة الرقا   طاتة

 ال اتاة ال  عفاةد إ تاا على القد ة على فقل يقتار ال األ  ر طاتةد فاالتتاا  إ ى ال فاياق  تحوق  التد قر  ةعا ة  ال ق د

 أتا د  االتاا ج طاتاة تسافهلك التاي امل تظاق على املتزايد السوق   ي لك األ  اد اش تاا ععملعاق تسمد التي التق عاق أي ا  لكن

 .2ال صعععة املوا   استفدا   تحسن األار الصعوي من تقل  التي  ال دماق  العملعاقد امل تظاقد تشم  تد

األجعاااال  تعاارقض   ب  اش:سااابد حعااااة  وععااة أب االتتااااا  األ  اار  هاادف إ اااى تحساا ب هاا ه التعاااا قا تتفااس علااى فااامل حق أب  اا 

 تقلا  مشاا ي  لمان  ا   الوظاائا ال ماو يولد اتتاا  فهو أ ر   أم ععصا ة    رةد إيكولوجعة  د ة أ  مفاطر ثعتعة إ ى القا مة

 املااااال  أس  تعااااز   الصعتعااااة الصعولااااواج  الاااا  م الت ااااوم تحمااااي  املااااوا  د ال اتااااة اسااااتفدا  يفااااا ة ترفاااا  الكراااااوبد  ا صعاااااا التلااااوا

  البشار الصمااة سا مة علاى للحفااظ  ساعلة ماا هاو ثقاد   اتهد حد يج  اية لمس األ  ر االتتاا  أب د يما يفهم ي لك3ال صععج

 لتحقعس الت معة املستدامة. أ اة  هو معاد

 الفرع الثاني: أهدا  االقتصاد األخضر

املستدامة فهو السبع  األمم  لتحقعقهاد  لع  من ث ب  الت معة مت لصاق م  تتماش ى األ  ر يم رة  مت وعة االتتاا  أهداف إب

 :4أهم ه ه األهداف  ظد

 االتتاا يةد االجتماععة  الصعتعةر أععا ها الم اث ب   التكام  املستدامة الت معة يساهم يج تحقعس ✓

 د االسااافه  5الوظاااائا ال  ااارا  ال  عااااد اش تااااا ال  ااارا د  االساااثمما اق متعاااد ة ثااا ب سعاسااااق يظمااا    عفاااا يعاااد اتتااااا ا ✓

 ر6ثه  طعدة  مة التي لها مفاهعم  لك من األ  ر  ة ى   ر

 الفقرر على االجتماععة  الق ا  عم    را   تعزقز الرفاهعة  العدالة فرا   لس حماية الصماة  ت معة  أس املال ال صععج ✓

 

 الاغ رة املشا ي   :العراعة امل  قة يج األ  ر االتتاا   إ ى اال تقال   د د )اشسكوا (آسعا لغر ى  االجتماععة  االتتاا ية  االج ة  - 1

 03 ا د 2013 املتحدةد األمم  املتوس ةد

2 - Adrian C.Newten & Elena Cantarello, An introduction to the green economy (Science, systems & sustainability), First 

published, Routledge, New York, 2014, P 3 

االتتاا  ثن الر اق   افرد عصد علج  - 3  الد اساق مظلةلصتر لد  ا أسعا  ا ففاض ظ  يج للجزائر استراتعدج يفعا  اال  ر  ا مد 

 90د ا 2016المالثد  التاس د االجلد الوا مد العد  د جامعة  املالعة االتتاا ية

الفقرد مظم  مد  ق امللتقى   من الحد يج  املساهمة ال  را  الوظائا  لس يج األ  ر االتتاا        ا رةد الحصم د ثري و ااثتي   - 4

 95د ا  2014اشت ل من الفقر يج الد ل العراعة يج ظ  العوملةد  يسمإر الد  ج حول تقععم سعاساق 

 ثالصماة تلحس أضرا    ال املتظد ة  ال اتاق تستفدم التي   ال دماق امل تظاق تقد التي  الوظائا تعرف ثظنها تلك    الوظائا ال  را :  - 5

 .ال اتة  يفا ة إعا ة التحوق د الع وقةد الز اعة يج العاملوب  من ثالصماةد   ديقة م تظاق فهي  ال صعععةد املوا   على  تحافق
الحقوق  العلوم   - 6 تا وبد  لعة  تفاص  العلومد  يج  أطر حة  يتو اه  الجزائرد  يج  املستدامة  للت معة  القا و عة  ا لعاق  لعلىد  أ :ق 

 321د ا2018السعاسعةد جامعة مولو  معمرمد ت زم    د الجزائرد 
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  اش تاار االسفه   أ ماإ املستدامة  تحس ب الا اعة املعاهد تشجع  أمن الغ ائإ  الاحج  تعزقز األمن توف ر ✓

  الصعويرالتلوا  لحجم اال ف ة  يشج  االثتكا اق التك ولوجعة ال  را د  ال دماق السل  توف ر ✓

اساافه يها   ت اارة ماان أعلااى ثااوت رة تتظااد  االسااثمما  يااج مظااال ال اتاااق املتظااد ة التااي ال ت  اا   املسااتدامة عشااك     م  التااي ✓

 يصدي  للوتو  األحفو مر

اسااااااتفدا  التك ولوجعاااااااق امل فف ااااااة الكراااااااوبد يمااااااا يماااااا د للمسااااااثممرقن فاااااارا متعااااااد ة لتعزقااااااز يفااااااا ة اسااااااتفدا  املااااااوا    ✓

 ال صعععةر

للصماةد فهو يساعد يج  لس الثر ة  امللوا ال  عا   ر اش تاا سثمما  يج مظال اعا ة تد قر ال فاياق  و ه من أهم تق عاقاال  ✓

  م ا   العم  ال  را   ققلص من :سصة استرا  املوا   ال صعععة  قففض من تكلفة     ال فاياق  أارها السلبي على الصماةر 

 لتغع اااراق يص ااار  التاااادم عشاااك  الدفعااااة الغاااا اق ا صعااااااق تففاااعض إ اااى ياااؤ م االتتااااا ية مماااا الق اعااااق مع ااام تف ااا ر ✓

 ال  عار  ال اتة استفدا  يفا ة الصعتعةد  العم  على تحس ب ال  م  حماية امل ا عة

 الصماةر حماية  ا ب  )البشرقة الت معة  لك يج ثما(أ واعها  عشتى الت معة املستدامة تحقعس مت لصاق ث ب الرال ✓

االتتاا مد عععدا عن التقلصاق التي تشهدها السوق العاملعة لل فل  ما يترت  عنها من أ ماق مالعة  األمن  االستقرا  تحقعس ✓

  االتتاا ية  ا قة ت عكس سلصا على األمن الغ ائإ  االجتما ج للد ل.

ال صعععاة  حمايفهااا مان ال  ااو د  الحاد مان االسااتنزاف املفارإ لهاا حمايااة لحاس األجعااال  االساتغ ل العق :اإ  الرادااد للماوا   ✓

 القا مة يج ثماة طصعععة أف   متوا  ةر 

ياااااج مفتلاااااا  ال اتاااااة اساااااتفدا   ترداااااعد   ااااارا   مااااادب إتاماااااة امللوااااااةد مااااان  ااااا ل   ااااار املساااااتدامة الح ااااارقة املعمشاااااة ياااااوفر ✓

 األ  ار الوتو   اعتما  ال ق  مم د الق اعاق يق ام

 ل سثمما اق ضرقبعة حوافز مم  اترا  العا  للاالح تحقعقا   لك االتتاا ية االجاالق يج العمومإ اش فاق أ لوقاق تحديد ✓

 للمااااوا   املسااااتنزفة للصماااااة امللواااااة االجاااااالق علااااى اش فاااااق ماااان يااااج املقاثاااا  الحااااد أ  اااارد اتتاااااا  إتامااااة لتعزقااااز يف ااااوة ال  عفااااة

 الوظااااائا ال  اااارا  لشااااغ   تااااوجيههم األفاااارا   تعلااااعم تااااد ق   اااا ل ماااان البشاااارم  الع ااااار يااااج جا اااا  االسااااثمما  إ ااااى ال صعععااااةد

 . ت وقرها لت معفها فيها  االسثمما 

 املطلب الثاني: اإلطار التشريعي لتكريس االقتصاد األخضر في الجزائر

املساااتدامة  أب  لاااك لااان يتاااظق إال مااان  ااا ل إ  اا  لقاااد أ  يااا  الجزائااار أهمعاااة التوجاااه  حاااو االتتااااا  األ  ااار  تحقعاااس الت معاااة

الصعد الصعوي يج سعاسفها االتتاا ية  ضر  ة الثسع ر العق :إ ملوا  ها ال صعععة  ال اتوقةد  الاتفلص مان التصععاة االتتااا ية 

 الصمااة ثحماياة املتعلاس 10-03تم إ ادا  القاا وب  تام  الجزائرد يج األ  ر االتتاا  لدعم امل اس  اشطا  للمحر تاقد  لفهعاة

  مراتصااة الصعوااي الصعااد إ  اا ت ااصل التااي القواعااد  اا  ت اامن ثحعااث األساسااعةد مصا دهااا ياارس  الاا م املسااتدامة الت معااة إطااا  يااج

م اه علاى ماا يلاج  15" أين  اص ياج املاا ة نظام تقييم األثار البيئية ملشاريع التنمية امللواةد فقد  اص فا  عع واب "  األ:ش ة

 الثابتددة واملنشددآت التنميددة والهياكددل مشدداريع  البيئددة، علددى  التددأثير ملددوجز التددأثير أو لدراسددة الحالددة، وحسددب مسددبقا تخضددع،" 

 او فدددورا مباشدددرة غيدددر أو بصدددفة مباشدددرة تدددؤثر التدددي ئدددة،والكهي البنددداء األعمدددال وبدددرامو وكدددل األخدددرى، الفنيدددة واملصدددانع واألعمدددال

 ...."على البيئة الحقا،

 الوط عاااة  تحسااا ب الت معاااة  ااا ل ترتعاااة مااان املساااتدامةد الت معاااة تحقعاااس أععاااا  مااان االحفااازاق التاااي تسااااعد ياااج يعتإااار هااا ا القاااا وب 

  الت وم الف حعةد الغاثاق األ اض ي  املعاهد ال صعععة  املوا  الصماة   على معمل ي سلعم  الحفاظ إطا   ضماب املستو  االجتما ج
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 د الاا مبالتنميددة املسددتدامة املتعلددق الددوطني املخطددط ع ااواب تحاا  عماا  ثر ااامس تاام اعتمااا  األهااداف  لتحقعااس هاا ه الصعولااواجد

 اشيكولوجعاةد الا  م حماية التصحرد  مكافحة الترثة االحاف ة على املائعةد املوا    هج استدامة ت اععة ثرامس ا ا على يقو 

 .األ  ر االتتاا  ضمن مفهو  ت د ا التي العامة اشجرا اق تم اعتما  العديد من اال  ل  لت فع  ه ا

ة  يااج  فاااس الساااعاقد تاام إ:شاااا   املرياااز املساااتدامةد  الت معااة للصمااااة تحقعااس  لاااك ممااا  املر ااد الاااوطني علاااى تسااااعد مؤسساااق عاااد 

   ااد  دااصكة األ  اااد اش تاااا لتك ولوجعااا الااوطني املريااز ال فاياااقد الوط عااة لثسااع ر الو الااة الصعولوجعااةد املااوا   ةلت معاا الااوطني

 .األ ر   املؤسساق من الهوا د    رها  وععة

 :االستثمار قوانين في  البيئي البعد إدماج :األول  الفرع

االسااثمما  لاام تع اار الجزائاار أم اهتمااا   ثت ااوقر د املتعلااس2001 شاا   20املااؤ خ يااج  03-01األماار م اا  االسااتق ل  ة ااى  ايااة  ااد   

 تقععااااد مظااااال يااااج حاسااااما م عرجااااا لاااا ا فااااإب هاااا ا األماااار يعتإاااار  ق ااااة تحااااول هامااااة  يشااااك  للصعااااد الصعوااااي يااااج سعاساااافها االتتاااااا يةد

  اا  التاي 04  املاا ة ثموجا   اراحة املشارم الصماةد  هو ما أتره حماية عشرإ لكن االسثمما  حرقة يرس إ  ثالصماةد االسثمما 

 األ ل تقععده ثالنشاطاق املق  ة  الما:إ تعد حماية الصماة  هو مح    اسث ا. أ   ق علعه تعدين االسثمما  لكن حرقة مصدأ على

 لعااق االجتما  الد لعاة لت  اساتظاثة ياج الجزائارد الصمااة املز قة التي ألا  إليهاا لأل ضام حتمعة فقد جا  تعد حماية الصماة ي ثعظة

االسثمما قة سوا  امل ظزة  املشا ي     يج الصعوي الصعد الت معة املستدامةد مما استوج  إ  اا إطا  يج حمايفها ث ر  ة  ا   ال م

 ياج صمااةال ثحماياة د املتعلاس2003يولعاو  19املاؤ خ ياج  10-03 القاا وب   اد    م  أيثر الفكرة تعز ق ه ه الجزائرد أ  املستقصلعة يج

 .للصماة العامة للسعاسة األساسعة املصا ئ ت من  ال م املستدامة  املشا  إلعه ساثقاد الت معة إطا 

الا م أياد علاى ضار  ة إ ماااا  03-01املعادل  املاتمم لألمار  2006جوقلعاة  15د املاؤ خ يااج 08-06تام إتارا  ها ا املصادأ أي اا ياج األمار 

الصعد الصعوي يج املشا ي  االسثمما قة يقعد جوهرم ل ستفا ة من االمتعا اق القا و عة  ال ما اق املم وحاة لهااد حعاث عادل  اص 

" للتظيعااد ثااظب هاا ه االمتعااا اق تماا د ل سااثمما اق التااي تقااو  ثااإ  اا الصعااد تسددتفيد" ثااااا "اسددتفادتمااا لح "م ااه ثتغع اار  04املااا ة 

 .1الصعوي يج مشا يعها الت موقة

املتعلس ثترتعة االسثمما د لعؤيد مرة أ ر  على ضر  ة إ  اا الصعد الصعوي يج  2016أ ق  03املؤ خ يج  09-16ام جا  القا وب  تم 

تنجددز االسددتثمارات املددذكورة فددي احكددام هددذا القددانون فددي التاي تا ص علاى  03االسثمما قة  هو ما :سثشفه من   ل املاا ة   املشا ي 

 إ ى توجعه االسثمما  فكرة ...."د حعث يرسظل احترام القوانين والتنظيمات املعمول مها، السيما تل  املتعلقة بحماية البيئة

 تااد:إ عسااب  يعمشااها التااي الراه ااة ال اار ف  اعتمااا ه ثاادي  للنهااوض ثاالتتاااا  الااوطني يااج ظاا املسااتدامةد  الت معااة مصااا ئ اعتمااا 

الصعتعة  هو ما يعكس حقعقة إ ا ة املشرم الجزائرم يج التوجاه  حاو تكاريس  املعاي ر احترا  الصتر لد  التظيعد على ضر  ة أسعا 

 .االتتاا  األ  ر

 10 تمتاااد إ اااى  جمريعاااة إعفاااا اق جصائعاااة مااا د عإااار العلعااااد  اله اااا  الج اااو  ياااج ل ساااثمما  يص ااار   شاااك  القاااا وب  هااا ا حعااث  عاااا

 يقع اا امل ااطسد ها ه ياج االساثمما   ت معاة تشاجع  ياج املشارم إ اى   صاة يشا ر  ها ا ثالادي ا  الرمازمد العقاا  ما د إمكا عاة م  س واق

 
 312لعلىد املرج  الساثسد ا أ :ق - 1
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 ال اتاااااق ياااج ثاااا  االساااثمما  تااار لد  ا اااة مااان  ااا ل فااااتدالص ععااااد ملاااا ث ااار  ة التوجاااه  حاااو ل تتاااااا  األ  ااار يحااا  ثااادي  م اااه

 .االجال يج ه ا يص رة ثإمكا عاق تز ر التي امل اطس الصحرا قة املتظد ة يج

 باالستثمار  لة ذات أخرى  قوانين الفرع الثاني: إدراج البعد البيئي في 

 ظااااد أب املشاااارم  ثاالسااااثمما د مصاداااارة  اااالة  اق التااااي تاااا  م ت اعاااااق حعوقااااة ماااان  اااا ل اسااااتقرائ ا لااااصعض ال اااااوا القا و عااااة

جوقلعاة  03املاؤ خ ياج  10-01 الصعواي فيهااد  لعا  مان ثا ب ها ه ال ااوا القا و عاة  ظاد القاا وب  يص ر للصعاد اهتما  الجزائرم أع ى

 طالا  زا  ا ل إلا الصمااةد مان علاى االحاف اة دارإ 149 املاا ة امل ظمايد  الا م أ  ا فعاه ثموجا  ثث  عم الق اام املتعلس 2001

   اسااق تصا  مكتا  مان الد اساة الصماةد ثحعث ت ظز ها ه على إتامته املزم  النشاإ امل ظمي تظا ر   اسة ثإجرا  امل ظمي الس د

 مفتص  معتمد.

 م ه 45 د ال م ي ص  راحة ثموج  املا ة2005  أفرق  28املؤ خ يج   07-05القا وب  تم  ف ظد االحر تاق أما فعما يفص ت ام

للمعاااااي ر   ا ااااة يسااااتظع  أب املتعاتااااد علااااى يظاااا  إ  الق ااااامد يااااج هاااا ا األ:شاااا ة املقامااااة يااااج الصعتعااااة املعاااااي ر احتاااارا  ضاااار  ة علااااى

كاام تزايااد حجاام املتعلقااة ثاااألمن الااا ا جد حمايااة الصماااة  التق عااة العلمعااةد   لااك يااج سااعاق اش اا حاق التااي ثاداارتها الحكومااة ثح

د ال م ت امن إجارا اق جديادة شع اا   فا  2013التلوا ال م يثسب  ثه ه ا الق ام  أاا ه السلصعة على الصماةد ام جا  تعدي  

تمكاان ماان  حديمااة تك ولوجعااة ايثسااا  علااى يشااج   أ ااه تااوم لهاا ا الق ااام ماا  التظيعااد علااى ضاار  ة االحاف ااة علااى الصماااةد   ا ااة

يصاااادي  عاااان  ال اتاااااق املتظااااد ة يااااج االسااااثمما  أجاااا  ماااان حااااوافز تقااااديم  أي ااااا األمماااا   العق :ااااإ لل اتااااة األحفو قااااةد االسااااتغ ل

 االحر تاق.

املتعلس ثالكهراا   تو ي  الغا  ثواس ة الق واقد فقد تم ثموجصه إ:شا    2002فعفرم    05املؤ خ يج   01-02يما  ظد أي ا القا وب  

ي تعم  ثاشضافة ملهامها على مراتصاة الت صعاس التقناي  دار إ ال  افاة  األمان  حماياة الصمااةد فقاد لج ة ضصل الكهراا   الغا  الت

 قها. تلحقه من أضرا  تد ملا الصماة يشرإ أساس ي لتظسعد االسثمما اق يج ه ا االجال تحسصا أ  ا املشرم حماية

تتاا  األ  ار يسابع  لتحقعاس الت معاة املساتدامةد  ال من   ل  لك يمك  ا القول أب املشرم الجزائرم أ    أهمعة تكريس اال

يتااظق  لااك إال ثااالتوفعس ثاا ب املشااا ي  االسااثمما   أععااا  الت معااة املسااتدامة السااعما الصعااد الصعواايد  هااو مااا يتضااح ل ااا جلعااا ماان  اا ل 

 املسااتدامةد  الاا م الت معااة  إطااا يااج الصماااة ثحمايااة املتعلااس 10-03  ثالقااا وب  تاام ثااد  مفتلفااةد تا و عااة ل اااوا إ اادا  املشاارم

 حماياة مظاال يج أ لعة يف وة الصعوي التظا ر   اسة  ةجرا  الصعتعة الترا عص  ةعمال   ا  الصعدد ه ا إ  اا يج ها  مرج  يمم 

 الصماة لحماية املقامة االسثمما اق توجعه يج مؤارة  آلعة اتتاا ية الصعتعة الجصائعة  ا ة   ععة تا و عة آلعاق ام إترا  الصماةد

 املتعلس ثترتعة االسثمما . 2016أ ق  03املؤ خ يج  09-16د    وال للقا وب  تم 1 فعقة قها إ تاجعة أ ماإ  اعتما 

 املبحث الثاني: االقتصاد األخضر آلية لتحقيق التنمية املستدامة

ب يج االحاف  الد لعةد ث  أ اصد ضار  ة حتمعاة تااصوا لم يعد الحديث عن الت معة املستدامة مظر  دعا اق يتغنى قها الحقوتعو 

لتحقعقها      ل العالم يج ظ  األ ضام الكا اعة التي سا  إليها الكوي  األ  قد عسب  سلصعاق الت معة التقلعدياة التاي  لا  فيهاا 

 

 318أ :ق لعلىد املرج  الساثسد ا - 1
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جتماا جد لكان ياج حقعقاة األمار الصعد االتتاا م يسبع  لتحقعاس الرفاهعاة  العدالاة االجتماععاة  اال تعااش علاى الصعاد الصعواي  اال 

لاام يكاان سااو  اسااتنزاف للمااوا   ال صعععااة عشااك  يسااحس حااس األجعااال القا مااة يااج االسااتفا ة منهاااد لاا ا  اااب الثااد ماان اسثشااعا   اا  

تلك اال اطر  العم  على تدا يها  اترا   مل اتتاا م جديد  هدف إ ى تحقعس الت معة املستدامةد من   ل إ  اا الصعد الصعوي 

االجتما ج يج املشا ي  االسثمما قة على تد  املساا اة ثالصعاد االتتااا مد  الحاد مان اساتنزاف املاوا   ال صعععاة  ا اة ال اتااق   

 األحفو قة  التوجه إ ى استغ ل ال اتاق املتظد ة   ر ال اضصةد  هو ما ي لس علعه تسمعة االتتاا  األ  ر.

 عاد الصعواي ياج املشاا ي  االساثمما قة لتحقعاس الت معاة املساتدامةد  التاي تهادف إ اى ترتعااةلقاد أ    املشارم الجزائارم أهمعاة إ  اا الص

ثالصمااااة   األضااارا  امللحقاااة التلاااوا أداااكال  ااا  مااان معملااا ي سااالعمد  الوتاياااة إطاااا  دااار إ املعمشاااة  ضاااماب  تحسااا ب  ط عاااة ت معاااة

 قاا د  شااارا   األيثار  اسااتعمال التك ولوجعااق ال صعععاة للماوا  العق :اإ  االيكولاواج االسااتعمال علاى مكو اتهااد  ترتعاة  الحفااظ

املوضوم أيثر سانت رق أ ال للت معاة املساتدامة ثااففها ضاماب لألجعاال الحالعاة  املساتقصلعة اام  ت ارق إ اى  او   أفااق االتتااا  

 األ  ر يج الجزائر.

 يةاملطلب األول: التنمية املستدامة ضمان لألجيال الحالية واملستقبل

 عع ااواب "مسااتقصل ا  الصماااة للت معااة الد لااة اللج ااة تقرقاار يااج 1987ساا ة  عشااك   ساامي لقااد تاام الت اارق ملفهااو  الت معااة املسااتدامة

 احتعاجاااااق تلبااااي التااااي ثظنهااااا " الت معااااة املسااااتدامة الت معااااة عاااارف  الاااا م (د Brundtlandثر  ت  ااااد ) أ  مااااا يعاااارف ثتقرقاااار  "املشااااتر 

 .1حاجاتها" تلصعة على القا مة األجعال ثقد ة اش  ل   ب  الحاضر

 اعقتاااه  للماااؤتمرد  الااا م حاااد  ياااج الرئمسااا ي أيااان  ا ااا  الت معاااة املساااتدامة االحاااو   د1992  ةاااو )تماااة األ ض( لسااا ة  اااام جاااا ق تماااة

 هاااة احتعاجااااق  تحاااادياقملواج يصااادي  املساااتدامة الت معاااة تحقعاااس لكعفعاااة  الصعتعاااة ال تامعاااةد املعااااي ر االتتااااا ية  االجتماععاااة

ا:عقاااد املاااؤتمر العااااملإ للت معاااة املساااتدامة ياااج جوها:ساااإرل قهااادف التظيعاااد علاااى االلتااازا   2002 العشااارقند  ياااج سااا ة  الواحاااد القااارب 

 إطااا ق فعاااه د  الااا م تقااار   2012( لسااا ة  ( 20 + ةاااو د اااام جاااا  ماااؤتمر2الاااد  ج ثتحقعاااس الت معاااة املساااتدامة  االحاف اااة علاااى الصمااااة

أي اااا  املاااؤتمر اعتماااد يماااا د 2015 سااا ة ععاااد ملاااا الت معاااة   اااة مااا  الت معاااة املساااتدامة تتوافاااس أهاااداف مااان مظموعاااة لوضااا  عملعاااة

 عااااا اق عشااااظب  العامااااة إعاااادا  الجمععااااة إطااااا  يااااج الحكوماااااق  تاااار ق األ  اااارد االتتاااااا  سعاساااااق عشااااظب توجيهعااااة  ائاااادة مصااااا ئ

 . 3املستدامة استراتعظعة تموق  الت معة

 املتحاادةد األماام يااج األع ااا  الااد ل  جمعاا  اعتماادتها  التااي د2030-2015لساا ة  املسااتدامة الت معااة   ااة تاام طاار  2015 ساا ة  يااج

 الااد ل  جمعاا  لااد ول  عاجلااة  عااوة  هااج املسااتقص د  يااج يااج الحاضاار  اال  هااا  يااج األ ض لكاا  ال اااسد الساا   لنشاار مشااترية   ااة

ال ماو   تحف از املساا اةد عاد  مان  الحاد  التعلاعمد الصاحة تحسا ب  العما  علاى الفقار شنهاا عاملعاة   داراية ياج  ال امعاة املتقدمة

 .4 الغاثاق على االحعل الحفاظ على  العم  امل اخد تغ راق مشا   معالجة م   لك    االتتاا مد

 

 
  ا  األ  ىد ال صعة تعاسهاد  أ  اق تف ع ها  أسالع  فلسففها  :املستديمة الت معة   لد أثو أحمد ماجدة   عمد محمد عمماب  - 1

 25د ا 2007 األ  بد عمابد  التو ي د للنشر  فا 

 102الساثس د ا عصد الرؤ ف ثلكوشد املرج   - 2
 103د ا 102عصد الرؤ ف ثلكوشد املرج   فسه د ا - 3
 103عصد الرؤ ف ثلكوشد املرج   فسهد ا  - 4
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 الفرع األول: تعريف التنمية املستدامة

 ل  ار تتعارض التاي للماوا   السالعمة  ةيظاا  الصادائ   ت وقرهااد علاى ت معفهاا  العما  املاوا  الحفاظ علاى  املستدامة الت معة تعني

 املقصلاة األجعاال تارا ع ادما املساتدامة تتحقاس الت معاة األجعاال املقصلاةد يماا يفهام أب حقوق  يرا ى على أب االستنزاف املفرإ لهاد

 .1الساثقة " األجعال  اته  ملا مشاقها  يج أت  تعدي  موا فاق  اق ثماة

 التغع ر  توجعه ال صعععة املوا   تاعدة  حماية املستدامة تعني " إ ا ة فإب الت معة  الز اعة لأل  ية مل  مة العاملعة أما ثالنسصة

 املستدامة الت معة إب  املستقصلعة"د الحالعة لألجعال البشرقة الحاجاق  استمرا  إ ضا  تحقعس ت من ث رققة  املؤسس ي التقني

 مان    م اساصة الصعتعاة ال احعاة مان م ئماة ثظنهاا  تثسام ثالصمااة ت ار  ال  الحعوا عاة ال صاتعة الو ااعة  املعاه  املاا   األ ض تحمي

 .2االجتماععة ال احعة من  مقصولة االتتاا ية ال احعة

تاادم رها  أ  ثاساتنزافها أب تسامد   ب  ال صعععاة املاوا   تسااتفد  التاي الت معاة أنهاا تلاك علااى Websterویبسددتر  قدداموس عرفهاا يماا

 .  3 لعا أ  جزئعا

د املتعلاااس ثحمايااة الصماااة يااج إطاااا  2003يولعااو  19املااؤ خ يااج  10-03ماان القاااا وب  4أمااا املشاارم الجزائاارم فقااد عرفهاااا ثموجاا  املااا ة  

اقتصادية اجتماعية بين تنمية التوفيق الت معة املستدامة على أنها "  البيئي البعد إدراج أي البيئة، لالستمرار وحماية قابلة و

 .املستقبلية " الحضرة واألجيال األجيال حاجات تلبية تضمن إطار تنمية في 

 ال اواثل الصعتعااة تظاها  أععا هاا الم ااة تسااعى لعاد  ثا ب  متكاملااة دااملة عملعاة هاج  علعاه يمكان القاول أب الت معاة املسااتدامة

  هكا اد السائدةد القاعدة الا اععة يج تحوالق  احداا البشرقة املوا   ت و   االعتصا  عع ب  األ   ال صعععةد املوا    استنزاف

د يما أب مت لصاتها تفرض على املساثممرقن العما  4االجتم  ألفرا  األف   ثاتظاه موجهة عملعة هج املستدامة عملعة الت معة فإب

 يااااج ةالقا ماااا األجعااااال حااااس يااااؤار  لااااك علااااى ال علااااى أب  حمايااااة الصماااااةد  االجتمااااا ج التقااااد  االتتاااااا م ثاااا ب التااااوا ب  إحااااداا علااااى

 املوا  .  فس استفدا 

 االتاا ج ال يمك  اا الحااديث عان الت معاة املسااتدامة إال ثاإ  اا الصعااد الصعواي ياج املشااا ي  االساثمما قة القائماة  املسااتقصلةد  الحاد ماان 

اسااتنزاف املااوا   ال صعععااة حفاظااا علااى حااس األجعااال القا مااة يااج االسااتفا ة منهاااد  ال يتااظق  لااك إ ااى ماان  اا ل التوجااه  حااو تكااريس 

 ل م ترا ه ع تة تكام  ثالت معة املستدامةد فهو ال يعد ثدي  لها ث  هو جز  منها. االتتاا  األ  ر ا

 أبعاد التنمية املستدامة:

تعالج الت معة املساتدامة اا ا أععاا   ئمساعة متدا لاة  متكاملاة فعماا ثعنهاا  هاج الصعاد االتتااا مد االجتماا ج  الصعواي  أم إ فاال  

 :5فهاألحدها يؤار سلصا على تحقعس أهدا

 
د مظلة املستقص  االتتاا مد  -حالة الجزائر–الجو م فتعحةد ثو قدة حمعدد االتتاا  األ  ر يمد   لتحقعس الت معة املستدامة  - 1

 311د ا2018العد  السا سد 

  الكفا ة املستدامة ثالت معة املتعلس الد  ج امللتقى  املفاهعمد اشدكالعة يج اتتاا ية مقا اة املستدامة الت معة مصا  د ثوعشة - 2

 5ا د 2008 س عاد جامعة املتاحةد للموا   االستفدامعة
 25د ا املرج  الساثس   لد أثو أحمد ماجدة   ممد محمد عمماب  - 3

 56ا  : 2017 األ  بد  التو ی د للنشر األ ا امموب   ا  األ  ىد ال صعة املستدامةد الت ممة   ايجد اوسا ما فى - 4
 160د ا2010 الجزائرد  التو ي د للنشر ال لد  عة  ا  األ  ىد ال صعة الصعويد االتتاا   آ ر بد االجمد عصد تدم - 5
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 االساتغ ل  ا ل مان أتصا ى حاد ممكاند االجتما  إ اى علاى املصادأ الا م يعما  علاى  قاا ة  فااه ه ا الصعاد يسث داالقتصادي:   البعد

تكااالعا ممك ااةد  تحقعااس أيإاار تااد  ماان املسااا اة يااج تو ياا  الثاار ةد ثحعااث  ثظتاا  عائااداق أف اا   تحقعااس ال صعععااة للمااوا   األمماا 

   :1التا ج ال حو على الق اعاقيج مفتلا  االستدامة تكوب 

  ايج   ف  يفا ة استفدا  املعاه يج الت معة الز اععةد الا اععةد الح رقة  الرقفعة إمدا  يج مظال املعاه: ضماب ➢

  ف  اش تاجعة الز اععة ألج  تحقعس االيتفا  ال اتإ  التوجه  حو التادير :يج مظال الغ ا  ➢

 الصحعة  الوتائعة  تحس ب الصحة  األماب يج أماين العم  الرعاية  :يج مظال الصحة ➢

 الص ا     م املوا  ق الكا  ملوا    االستعمال الكايج اشمدا  ضماب : يج مظال السكن  ال دماق ➢

 .ملنز جا الت معة الا اععة  املوا  ق  االستعمال مظاالق الكا  لل اتة يج  االستعمال الكايج اشمدا  ضماب  :يج مظال ال اتة ➢

: يرتكاااز هااا ا الصعاااد علاااى اش:سااااب أل اااه يشاااك  جاااوهر الت معاااة املساااتدامة  هااادفها األساسااا يد مااان  ااا ل االهتماااا  االجتمددداعي  البعدددد

ثالعدالااة االجتماععااة  مكافحااة الفقاار  تااوف ر ال اادماق االجتماععااةد  تحقعااس الرفاهعااة  تحسااعنهاد  تااوف ر األماان  احتاارا  حقااوق 

   املرأة  مشا يفها يج الت معة  العم  على االسثمما  يج املوا   البشارقة  ضار  ة اال اااف ثا ب األجعاال اال:سابد  ةع ا  أهمعة لد
2 . 

 ال صاتعاةد  الحاد مان  البشارقة  الحعوا عاة الحعااة الصمااة  الا  م الصعولوجعاة  اساتمرا  حماياة : يرتكز ه ا الصعد علاىالبيئي البعد

 حاو ال اتااق املتظاد ة  تاد قر ال فايااقد  التنصاؤ ملاا تاد يحادا للا  م اشيكولوجعاة مان جارا    التوجاهاستنزاف املوا   ال صعععة 

 3الت معة

 املستدامة التنمية الفرع الثاني: أهدا 

 :4أهداف   ير منها عدة تحقعس إ ى آلعاتها   ل من املستدامة الت معة تسعى

  للسكاب. أف   عغعة توف ر حعاة  لمس الكمي فقل ال و ج للت معة الجا   العم  على تري ز الإرامس الت موقة على ✓

  عااد  اال اا ل الاا  م اشيكولوجعااة الصماااة  علااى ثاا ب أععا هااا يااج  اا  املشااا ي  االسااثمما قة للحفاااظ علااى تحقعااس التكاماا  إ ااى تسااعى ✓

 األ ض. س د الحعوم على ثالتوا ب 

 .5أفرا  االجتم  ث ب  اش ااف املسا اة  تحقعس العدالة مصدأ تسعى لتكريس ✓

 ماان لهااا م اسااصة حلااول  ايظااا  علااى  حااههم تظاههاااد ثاملسااؤ لعة إحساسااهم  ت معااة القائمااة الصعتعااة ثاملشااك ق السااكاب تعزقااز   ااج ✓

 .املستدامة الت ممة  مشا ی  ثرامس  تقممم  ت فم   متاععة إعدا  يج مشا يفهم   ل

 
د مكت  حس ب العارقة لل صاعة  النشر 1تا  م محمد ال اهرد الت معة املستدامة يج الصلداب العراعة ث ب ال  رقة  الت صعسد إ - 1

 80- 79د ا ا 2013 التو ي د لص ابد 
 113عصد الرؤ ف ثلكوشد املرج  الساثسد ا - 2
 312د ا الجو م فتعحةد ثو قدة حمعدد املرج  الساثس - 3

 25ثوحصعلة إلهامد املرج  الساثسد ا عن م قول د 30- 28املرج  الساثسد ا اد    لد أثو أحمد ماجدة   ممد مدمح عمماب  - 4

 املكت  األ  ىد ال صعة الحديمةد  االحلعة العاملعة املتغ راق ضو  يج ال امإ االجتم  يج املستدامة الت معة  ااجد الفتا  عصد أحمد - 5

 43-41 ا.دا 2013 االسك د قةد الحديثد الجامعج
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استفدامها  على  عم  تدم رهاد أ  استنزافها   ب   اشحالة   محد  ة موا   للموا   ال صعععة  ونها  الراددالعق :إ   االستفدا  ✓

 .ي من الحفاظ عليها لاالح األجعال القا مة  توظعفها عشك 

 يااج االجااال الحديمااة ثظهمعااة التق عاااق توععااة املسااثممرقن  اا ل ماان الت معااة التك ولوجعاااق ال  عفااة ثمااا يفااد  أهااداف اساتفدا  ✓

  لااك عاان ااا ظم أب   ب  املنشااو ةد أهدافااه  تحقمااس االسااثمما اقد تحساا ب يااج منهااا متااا  هااو مااا  اا  اسااتفدا   يمفمااة الت مااومد

  .فيها التحكم امكا عة األت  أ  على سلصعة على الصماةد  آاا  مفاطر

 .االتتاا م النشاإ ثدال من التري ز املفرإ على اش:سا:إ الصعد على التريز ✓

 إ  اا الصعد الصعوي يج    املشا ي  االسثمما قة ثقد  املسا اة م  الصعد االتتاا م  االجتما ج. ✓

اسافه يها  ظداعة الشامسد   ت رة من أعلى ثوت رة تتظد   التي التوجه  حو استفدا  ال اتاق املتظد ة املستدامة عشك     مد ✓

 طاتة الرقا د  ال اتة الكهر مائعة    رها.

ت وقر   ا  تد قر ال فاياق ملا له مان     يص ار ياج الحفااظ علاى الصمااة  التقلعا  مان :ساصة التلاواد  تز قاد الساوق ثااملوا   األ لعاة  ✓

املوجهااة للااا اعة  التقلااعص ماان فاااتو ة اساات را ها أ  اسااتنزافها ماان ال صععااةد يمااا تساااهم يااج تقلااعص تكلفااة  فاان ال فاياااق التااي 

 ة  تعم  على  لس م ا   دغ    را  مستدامة. تكلا الد لة أموال ثاه  

 أفاق و ور االقتصاد األخضر في الجزائر : املطلب الثاني

 09-16علاااى االتتااااا  الاااوطنيد  ا ااا  الساااب  الرئمسااا ي   ا  إ ااادا  القاااا وب  تااام  2014إب تاااداععاق األ ماااة املالعاااة العاملعاااة لسااا ة 

د املتعلااس ثترتعااة االسااثمما د  الاا م ياارس املزقااد ماان ال ااما اق  املزايااا السااتق ا  االسااثمما اق االحلعااة 2016 شاا   03املااؤ خ يااج 

ععدا عن ت ام االحر تاقد  العم  على توجيهها  حو االتتاا  األ  ر  و ه أسااس تحقعاس الت معاة  األج بعة ثمفتلا أ واعها ع

املسااااتدامةد  يصاااادي  عاااان االتتاااااا  الريعااااجد  شااااارا  املوضااااوم أيثاااار ساااانت رق إ ااااى آفاااااق االتتاااااا  األ  اااار ااااام إ ااااى أهاااام  ااااو ه يااااج 

 الجزائر.

 الجزائر في  األخضر االقتصاد الفرع األول: آفاق

 ال اتااة   ال  عفااة املتظااد ة إمكا عاااق يص اارة تؤهلهااا لتكااوب الرائاادة يااج مظااال االتتاااا  األ  اارد السااعما ال اتاااق الجزائاار تمتلااك

 ت ويا  مان الجزائر تمك ب يج فهي تساهم املستدامةد  ط عة لتحقعس الت معة  استراتعظعة إ ماجها الشمسعةد ل ا فهي تعم  على

 يااج الحكوماة ثاادأق حعاث ن حالاة التصععاة للمحر تاااقد التاي ال طاملااا أ  لا  الجزائار يااج أ مااق مالعااة  ا قاةد ال ار ا ماا اتتااا ها

  ااارامس طموحاة مساا    ال  ضا   العما  علااى تشاجع  االساثمما  فيهاااد مان  اا ل الجديااةد مان اشمكا عاااق ثمزقاد ها ه اساتغ ل

 :1من الق اعاق   ير منها العديد

  اسااا د   ااااق علاااى  طاتاااة الرقاااا  الشمساااعة ال اتاااة ت اااوقر  ااا ل مااان 2030-2011 املتظاااد ة لت معاااة ال اتااااق الاااوطني الإر اااامس-

 ثتكلفاة الحرا قاة الشمساعة ال اتاة  ت اوقر  األ ضاعةد ال اتاة الحرا قاة د)ال فايااق اساتعا ة تمم ب( الحعوقة الكتلة فر م  ة  ال

-2015  ا ل الفتارة الوط عاة الساوق  احتعاجااق لتلصعاة الإر اامس ها ا ساعة تقاد  حعاث   ال د ملعا  100-80 ثحوا ج تقد  إجمالعة

 لحاااة معتإارة ماان  2030 آفااق ثااإ  اا ياج يسامد د مااا 2020عاا  ثحلاول  معغاا اإ م ااه 4500  تحقعااس  اإد معغاا 22000ثاا  2030

 
د مظلة  - التحدياق الفرا-الجزائر إ ى اشدا ة م  املستدامة الت معة لتحقعس مسا  األ  ر   اس مسعو ةد عاتإ يمع ةد االتتاا   - 1

 110-109د ا.ا2019د  2د العد  2االتتاا   الصماة االجلد 
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 2020 لس ة 50% االحلعة الا اعة إ ماا معدل من  الرف  الكهراا د الوط عة ش تاا الحاعلة يج ٪ 40 ثنسصة املتظد ة ال اتاق

ملعااا  متار مكعاا  مان الغااا د  600مصادارد  اتتاااا   حاو     ار مصاداار داغ  م ااا  ألاا  200  حااو   لاس د 2030لسا ة   %80  

 .1م   ض  ثر امس  طني للصحث يج مظال ال اتاق املتظد ة

 .2030-2010 اشتلعم لفهعاة الوطني اال  ل-

الكراااوبد  أيسااعد اااا:إ  تفاازقن حجااز  اا ل ماان الكراااوب  ا صعاااااق الاا م  هاادف إ ااى تقلااعص 2050-2015 للم اااخ الااوطني اال  اال-

 ا ااا   املكمااا  الثشااج ر املااائإ ال  ااا  تحساا ب امل ا عااةد للتغ ااراق التحتعااة الصنااى م  مااة ال  عفااةد  ال اتاااق ثاسااتعمال النهااوض

 امل ا عة. التغ راق م  الف حة  م  مةالتصحر  مكافحة أج  من ال  را  السد  

 الق ااااام ا تاجعااااة ماااان  الرفاااا  الشاااار اق   لااااس للنهااااوض ثاالسااااثمما  اهمعااااة يااااو ج الاااا م 2019-2015 الجديااااد االسااااثمما  مف اااال-

 ر االحر تاق  ا ا الا ا ج

الاوطني  السامكإ اال تااا فةم اع الرامإ إ ى 2020-2015 املائعة االحعا   تراعة الصحرم  الاعد :شاطاق لت معة الجديد اال  ل-

 الق ام. ه ا يج التكوقن س وقا  تعزقز/طن الا 200 ثا

 .االجال ه ا يج للصحوا ثر امس  طني   ض  األ  رد االتتاا  فر م يج تفاااق ش ماا  تكوقني تعلعمي   ا  تصني-

آفااق  ياج % 70 لنساصة ال فايااق مان تاد قر  الرفا  إ تاجهاا تقلاعص إ اى الهاا ف الح ارقة لل فايااق امل دمس للتدث ر الوطني الإر امس-

2020. 

 الجزائر في  األخضر االقتصاد لتكريس الفرع الثاني:  ور نموذجية

األ  ر على  را  الا ب  الوالياق املتحدة  االتتاا  لقد أامرق الجهو  املص  لة من طرف العديد من الد ل السصاتة يج تكريس

الجزائااار السااااععة لتفععااا  هااا ا الااا مل  لجهاااو  أماااا ثالنساااصة املساااتدامةد  حققااا   تاااائس موهااارة ياااج إطاااا  الت معاااةاألمرقكعاااة    ااارهم 

ال فاياااق  ونهااا يشااك ب فر ااة يص اارة   ة ا ة املتظااد ة ال اتاااق حعااوق ب يتماام ب يااج االتتاااا م الجديااد فقااد  ياازق علااى ت اااع ب

األ لعاااة   تز قاااد املؤسسااااق ثااااملوا  الصمااااة حماياااة مة  العمااا  علاااىمساااتدا عمااا    لاااس فااارا لتظساااعد مشاااا ي  اساااثمما قة   ااارا 

 يااج األ  اار محااو ا ل تتاااا  تشااك  ت اعاااق عاادة الععنتاا ب علااى الاار م ماان  جااو  قهااات ب ل يتفااا   فع ااا املسااترجعةد األماار الاا م

 أ ر . من ت اعاق    رها املستدامة السعاحة مم  الف حةد املوا   املائعةد الجزائرد

 :كبديل عن املحروقات املتجددة أوال: التوجه نحو الطاقات

ال اضاااصةد فهاااي  ثااادي  لل اتاااة األحفو قاااة مااان أهااام األلعااااق املعتمااادة ياااج تكاااريس الت معاااة املساااتدامة  ونهاااا املتظاااد ة تعتإااار ال اتااااق

 لتوجاااه  حوهااااد الاااد ل  مااان ياااد فااا  ثالعد  فعقاااة ثالصمااااة ت ااامن حاااس األجعاااال القا ماااة ياااج اساااتغ ل املاااوا   ال صعععاااةد األمااار الااا م

 الجزائاار علااى  اارا   اا  هاا ه الااد ل تحااو  ماان االمكا عاااق مااا يؤهلهااا لتكااوب  ائاادة يااج هاا ا االجااالد يكفااإ فقاال أب تكااوب ه ااا  إ ا ة 

سعاسااعة حقعقعااة لتكريساااها  تااوف ر امل اااخ االساااثمما م امل اساا  لااا لكد  لعاا  ماان ثااا ب أهاام املشاااا ي  التااي يثاار الحاااديث حولهااا هاااو 

 فقال لامس  هادف الشمساعةد ال اتاة مان الكهراائعاة ال اتاة ش تااا عااملإ مشار م عشراية أملا عة ال م يعاد أيإار  ديزرتي  عمشرو 

 الجغرايااج العلاام ثااظب املوتاا  األ   اعاةد ماا  لكاا  الااد ل  يمتااد لتز قااد أملا عاا  التوجااه  حااو التااادير ثاا  االحمعااة االحتعاجاااق لتغ عاة

 

 30د ا2016د - فر ة لت وي  اال تاا الوطني  تحف زه-شفرققعاد االتتاا  األ  ر يج الجزائراألمم املتحدة اللج ة االتتاا ية  - 1
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 2000 الشمسااا ي مااادة اشداااعام تتعاااد  إ   ا اااة الشمساااعةد املتظاااد ة ال اتااااق إ تااااا ياااج اتتااااا ية تاااوة لتكاااوب  للجزائااار يؤهلهاااا

 .1 الصحرا  العلعا ثاله ا  ساعة س وقا   3900 تا  إ ى الوطنيد  ام  الترا  على س وقا ساعة

 ماان أعلااى ثااوت رة تتظااد  طصعععااة ماااا   ماان تسااتمد ال ت  اا  مسااتدامة عشااك     مد التااي ال اتااة تلااك هااج املتظااد ة فال اتاااق

االحع ااااق ) أم  ياااج  الجاااز   املاااد  طاتاااة اسااافه يها  ظداااعة الشااامسد طاتاااة الرقاااا د ال اتاااة الكهر مائعاااة د طاتاااة ثااااطن األ ض  ت ااارة

 ثعولواج(. أ  جعوف زيائإ دمس يد ماد ها يكوب 

يصاادي  اسااتراتعدج  هااو مااا  لمسااه م ااة  اا ل اسااتحداا   ا ة ل  تقااال ال اااتوم  ال اتوقااة سعاساافها ضاامن الجزائاار  لقااد أ  جفهااا

تععاااا ب  د املت اااامن 2020يو عااااو 23يااااج  املااااؤ خ 163-20  تاااام الرئاساااا ي  ال اتاااااق املتظااااد ة يااااج الحكومااااة الحالعااااةد ثموجاااا  املرسااااو 

 املاؤطرة الت فع ياة  املراساعم  و عاةالقا ال ااوا مان جملة إ دا  أما ثالنسصة لل اوا الثشريععة فقد تم   الحكومةد أع ا 

 الاادعائم األ  ااى ثاا ب املتعلااس ثاالتحكم يااج ال اتااةد مان 1999جوقلعااة  28املااؤ خ ياج  09-99القاا وب  تاام   يعتإاار لل اتااق املتظااد ةد

ياااج  االساااثمما  علاااى  التحف اااز الصمااااةد حماياااة ظااا  ياااج املتظاااد ة ال اتااااق اساااتفدا  ترتعاااة إ اااى  هااادف حعاااث التوجاااهد لتكاااريس هااا ا

 يااج املتظااد  ة ال اتاااق د املتعلااس ثترتعااة2004أ ق  14املااؤ خ يااج  09-04 القااا وب   ااد  ال اتوقااة السعاسااة لهاا ه مظالهاااد  تاادععما

   ر ال اتة ماا   إ ى اللجو  تشجع  من   ل الصماة حماية إ ى  هدف ثموج  املا ة الما عة م ه املستدامةد ال م الت معة إطا 

 الت معاااة يااج الحااارا مد املساااهمة يااج االحتصاااس املثساااب  الغااا  إفاارا اق ماان امل ا عااة ثالحاااد التغ ااراق مكافحاااة يااج ملساااهمةا امللواااةد

املتظااد ة  ال اتااة ماااا   اشتلااعم ثثمماا ب لفهعاااة الوط عااة السعاسااة يااج التقلعديااةد املساااهمة ال اتاااق ثاالحاف ااة علااى املسااتدامة

 االسااااثصدال ماااا  الت معااااة املسااااتدامة تحقعااااس  ضاااار  ة ال اتااااة ماااااا   ت وياااا  ثاااا ب املوا  ااااة إ ااااى يرمااااإ  تعمااااعم اسااااتعمالهاد إ ب فهااااو

 .  عفة متظد ة ث اتاق التد قدج لل اتاق التقلعدية

 االتتاااااا  ظاااا  يااااج 2030م ااااا  دااااغ  يااااج أفاااااق  ألااااا 200 تااااوف ر أ قااااد ماااان إ ااااى  هاااادف املتظااااد ة ال اتاااااق ت ااااوقر يمااااا أب ثر ااااامس

 جديادة لتاوط ب  ا اعاق يماا  هادف أي اا فعاهد  تشاجع  االساثمما  الق اام  عام ها ا  حو التوجه أهمعة يعكس  ه ا األ  رد

 .2لق ام االحر تاق التصععة من  التفلص الوطني ل تتاا  االجال تدععما قه ا مرتص ة

 ثانيا: التوجه نحو إعادة تدوير النفايات )الرسكلة( 

 األ  اار االحققااة للت معااة املسااتدامةد فهااو يعماا  علااى االتتاااا  أهاام آلعااق ماان ثاا ب د قرهاتاا  ةعااا ة ال فاياااق تسااع ر يعتإار ت ااام

الحفاظ على الصماةد   لس الثار ة  تاوف ر املاوا   األ لعاة  التقلعا  مان اساتنزافها  يسااهم ياج  لاس فارا عما    ارا د  لقاد أ    

 لل فاياااااق امل اااادمس للتاااادث ر الااااوطني  اااا ل طرحااااه للإر ااااامساملشاااارم الجزائاااارم أهمعااااة النهااااوض قهاااا ا الق ااااامد  هااااو مااااا :سثشاااافه ماااان 

د  مااان  ااا ل إ ااادا ه لجملاااة ماااان 2020ياااج آفااااق  70%لنساااصة  ال فاياااااق مااان تاااد قر  الرفااا  إ تاجهاااا تقلاااعص إ اااى الهاااا ف الح ااارقة

-17عما القاا وب  املتوس ة يج ه ا االجالد الس الاغ رة ال اوا القا و عة التي تشج  االسثمما   تعم  على إدرا  املؤسساق

د املت اااااامن للقااااااا وب التااااااوجعهي لت ااااااوقر املؤسساااااااق الاااااااغ رة  املتوساااااا ةد سااااااععا م ااااااه لصعااااااث  مااااااو 2017ي اااااااير  10املااااااؤ خ يااااااج  02

 اتتاا م حقعس يج مفتلا الق اعاق .

 
 341د ا أ :ق لعلىد املرج  الساثس - 1
 .340د ااملرج   فسه - 2
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 التقلع  من ادت   لك الز اععةد أ  الا اععة املنزلعةد اال لفاق  استفدا  تانع  عملعة إعا ة هج ال فاياقد إب عملعة تد قر

ها ه  ثا لك فتعتإار مان مفلفاتهااد الاتفلص  تقلاعص تكلفاة املوا  األ لعة  د ة من الحد   إمكا عة يثعد الصماةد مما يج  ترايمها آاا ها

 للصماااةد ال ااالس للثاار ة  مل ا اا  العماا  ال  اارا د  هااج ياا لك عملعااة امللااوا   اار 1ال  عااا اش تاااا أهاام تق عاااق ثاا ب ماان العملعااة

 من الا اعاقد للعديد أ لعة ما ة مشكلة ث لك التانع د شعا ة توجيهها  تفكعكها ام فر ها ام ثتظمع  ال فاياقد تصدأ متكاملة

 املوا .  من    رها الحديدد ال حاسد الص سثعك  الزجااد الو قد   اعة  ا ة

أنهاا  يماا ال صعععة  ال اتوقاةد املوا   من األجعال املستقصلعة حس الت معة املستدامة  الحفاظ على أهداف تحقعس يج  هج تساهم

السااتقصال  صااحعة ماادافن إتامااة ألب للد لااة مالعااة ضاا مة مصااالك تااوف ر إ ااى ثاشضااافة تكلفااة إ تاجهااا أ  اساات را هاد تقلعاا  إ ااى تهاادف

 شعااا ة تااانععها ال فاياااق ه هاا هتوجاا املاادافن هاا ه إتامااة يااج اال فاااق فعااوض جااداد مكلااا أماار ساالعمة ث اارق   معالجفهااا ال فاياااق

 .الفر   االجتم  على ثال ف  تعو  أ ر    فقاق لتغ عة املصالك ه ه توجعه يمكن  ا لك

  األ  اارةد لهاا ه اشيكولااواج الثسااع ر املتكاماا  مصااا ئ  ة الفهاااد  مراتصفهااا ال فاياااق املتعلااس ثثسااع ر 19-01 القااا وب   لقااد حااد 
 
 فشااك

 االستعمال أ  شعا ة تاثلة موا  على الحاول  تمكن من طرققة ثك  أ  أ  ثرسكلفها استعمالها ثإعا ة ال فاياق لتمم ب  اعم إطا 

ن إ ااى ثاشضااافة ال اتااةد الحاااول علااى  املااواط  ب  تحساامس لل فاياااق  ةعاا   العق  عااة الصعتعااة املعالجااة تكااريس مصااا ئ أ ااه ت اام 

ه  هاا ا إ ا تهااا سااو  عاان ال اجمااة ثظ  ااا  د املتعلااس ثحمايااة الصماااة يااج إطااا  2003يولعااو  19املااؤ خ يااج  10-03القااا وب   عمااه التوجاا 

 .الت معة املستدامة املشا  إلعه ساثقا

 

 الخاتمة

 الت وم من التدهو  الصعوي  حماية الحد م  لس يسبع  لتحقعس أهداف الت معة املستدامة من األ  ر االتتاا  مفهو  لقد ثر  

للموا    الرفاهعة  العدالة االجتماععة لألفرا    لس م ا   دغ    را   ائمةد استغ ل العق :إ  الرادد  الصعولواجد تحقعس

 لك ااه جااا   محلهااد يحاا  ال الغااا اق الدفعااة  التوجااه  حاو ال اتاااق املتظااد ة الرفعقاة ثالصماااةد فهاو ا صعااااق تففااعض ال صعععاةد

 من   ل تكريسه. إال تتحقس أهداف الت معة املستدامة لن ثظب املتزايد للمظتم  الد  ج  ثعظة االتت ام

  اا ل احتاارا  ماان فقاال مسااتدامةد لاامس لتحقعااس ت معااة الو ااول  أجاا  ماان األ  اار االتتاااا  أسااس علع ااا إعمااال  علعااهد يتعاا ب

  أب االتتاااا ية القائمااةد  ا ااةال  اارا   العماا  علااى تف اا ر الق اعاااق  ثاا  ماان  اا ل تشااجع  ل سااثمما اق الصعتعااةد املعاااي ر

  واتهاااا ياااج  ياااج أ  ااى ال تاازال مااا يظعلهاااا تااا  ة علاااى تحقعااس  لاااك  النهاااوض ثاالتتاااا  الاااوطنيد   اار أنهاااا لهاااا ماان االمكا عااااق الجزائاار

 ت اااافر جهاااو   ااا  الجهااااق الفاعلاااة مااان سااال ة عاماااةد مسااااثممرقن الجديااادد الااا م يت لااا  تفععلاااه تكاااريس هااا ا الااا مل االتتااااا 

لل ار ا مان األ ماة االتتااا ية  املالعاة عساب  اال تصااإ  اساتغ لها يظا  فر ة هاماة فهو يمم  املد:إد االجتم  م  ماق واا   

 الدائم ثاالحر تاق  التي عرف  أسعا ها انهعا ا يص را يج ا   ة األ  رة.

 
 ضمن الصعتعة   مس االعتصا اق إ ى  ال م  هدف املستدامةد الت معة  مفهوم  ظهو    احص  التي الحديمة املفاهعم من  األنظف اإلنتاج  - 1

 ثالتامعم ثدأ التانع  على عملعة  ثعتعة  الستراتعظعة املستمر امل تسد  هو أي ا الت صعس حعاة     ة  طوال   عدها تصلها  اش تاجعة العملعة

  استفدامه. ععد ما إ ى  قمتد نهائإ على م تس الحاول   اية إ ى  التك ولوجعاق املوا   استفدام الثشغع   طرق 
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 ال ماو ا  و اه لتكاريس االتتااا  األ  ارد االتتااا ية اش ا حاق مسا رة  موا الة الجهاو  يما يستوج  على الجزائار تكمعاا

   ار يم ارة ثمظااالق  ااصا  قز ار االتتااا م الاوطني ماا يازال أب املستدامةد م  العلام الت معة لتحقعس  ال عا  األ:س  األ لح

ممرقن الااااوط ع ب مفعلااااةد تت لاااا  فقاااال تااااوف ر م اااااخ اسااااثمما م م اساااا   تقااااديم املزقااااد ماااان االمتعااااا اق  املزايااااا السااااتق ا  املسااااث

 األجا  د  توجيههم شع ا   ف  حقعقإ لعجلة الت معاة  النهاوض ثاالتتااا  الاوطني ياج ظا  الت معاة املساتدامةد فتااصد الجزائار 

 ث لك  مو ا يقتد ثه يج تصني االتتاا  األ  ر.   

  لع  من ث ب أهم التو عاق التي  فرا قها من   ل ه ه الد اسة ما يلج:

إب تكريس االتتاا  األ  ر يسبع  لتحقعس الت معة املستدامةد يت ل  ثال ر  ة  جو  إ ا ة حقعقعة لد  السل ة السعاسعة  ➢

ياااج الاااص   لتظساااعده علاااى أ ض الواتااا د  ةب ي اااا :شااااهد م ماااد تلاااك اش ا ة تلاااو  ياااج األفاااسد مااان  ااا ل إ:شاااا    ا ة جديااادة ل  تقاااال 

 على تشجع  االسثمما  يج ه ا االجال.  ال اتوم  ال اتاق املتظد ة تعم 

  ضاا  ثاارامس ت موقااة طموحااة يااج مفتلااا ت اعاتااهد تاثلااة للتظسااعد يااج أجااال محااد ةد  األ  اار ل تتاااا  داااملة اسااتراتعظعة تصنااي ➢

  العم  على إ  اا االسثمما اق ال ا ة يظز  من الت معة.

  ال ر ا من التصععة االتتاا ية لهار االسرام يج التوجه  حو ال اتاق املتظد ة يصدي  عن االحر تاق ➢

 االستغ ل العق :إ للموا   ال صعععة للحفاظ على حس األجعال القا مة يج حعاة أف  ر ➢

حث املؤسساق الا اععة القائماة  املساتقصلعة علاى إ  اا التك ولوجعااق املت او ة الرفعقاة ثالصمااة  اال ف اة ل  صعااا الكرااو:إ  ➢

  االسفه   ال اتومر

  االساااثمما  ياااج ت اعااااق االتتاااا  األ  ااار  الف حاااةد الساااعاحة ال  ااارا د املاادب ال  ااارا د ال اتااااق املتظاااد ة ثمفتلاااا تشااجع ➢

 أ واعهاد تد قر ال فاياق    رها من الق اعاق األ ر ر 

 األ:ش ة االتتاا يةر لوائد يج  ة  اجها األ  ر االتتاا  ثمهن  اا  لع   ض  ➢

مااا  مت لصااااق هااا ا الااا مل االتتااااا م  العمااا  علاااى ت اااوقر الصحاااث العلماااي ياااج هااا ا  املنهاااي  التكاااوقن التعلعماااي العاااا ج تكععاااا   اااا  ➢

  االجال  املتاععة الدائمة ملؤدراق تفععلهر

االحاااد  ةد ل ساااثمما  ياااج مظاااال االتتااااا    الكفاااا اق املالعاااة املاااوا    اق  املتوسااا ة الااااغ رة لااادعم الشااار اق  طناااي   اااا   ضاا  ➢

 األ  رر

 األ  ر من   ل تقديم املزقد من االمتعا اقر االسثمما  اسثمما م يعم  على تشجع  توف ر م اخ ➢

 .العم  على إتامة درا اق ا ائعة م  الد ل املت و ة يج مفتلا ت اعاق االتتاا  األ  ر ➢
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2013 . 
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 املقاالت العلمية -3
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 مساهمة االستثمار في الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة

The contribution of renewable energies’ investment in 

 sustainable development. 
 

 د/ حسناوي فاطمة

 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 1، جامعة الجزائر الحقوق  كليةمسؤولة خلية الجودة ب

  alger.dz-f.hassnaoui@univ 

 

  ملخص:

االتتاااا ية الدائمااةد التااي ماان دااظنها أب تصنااي اتتاااا ا حاارا  تعااز  تااوة الااد ل دااكل  ال اتاااق املتظااد ة أحااد أهاام املااوا   

الزا ارة قهاار   اار أب ها ا التااو  ال يتحقااس ماا لام يااؤطر ث اما اق االساثمما  يااج تلاك املاوا  د  قفااتد االجاال لل و ااة  الشااراية 

توجااااه الاااا م تصنتااااه الجزائاااارد حعااااث ع اااا  ثتلااااك األج بعااااةد ماااا  التظيعااااد علااااى     املؤسساااااق الوط عااااة يااااج هاااا ا السااااعاقد  هااااو  اق ال

 ال اتاق  سع  جاهدة للع اية قها  ت  عمها تشريععا  تظط رها هعكلعا.

 االسثمما ر ال اتاق املتظد ةر االتتاا  الوطنير ال اتة الصديلة. الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Renewable energies are considered as one of the most important permanent economic 

sources, which build a free economy and strengthen the countries’ power, which are rich in them. 

This perception cannot be achieved unless investment guarantees are given to those resources and 

foreign privatization and partnership are opened up, with emphasis on the role of national 

institutions in this context. The same  approach has been adopted by Algeria through  giving more 

interest to these energies, and giving them a legislative framework. 

Keywords: investment; renewable energies; national economy; alternative energy. 
 

 مقدمة: 

تساهم ال اتاق ثافة عامةد سوا   ا   متظد ة أ    ر متظد ة يج حرية ال مو  الت و  للشعو د  علعه تثساثس ه ه 

مااان التقاااد   الرفاهعاااةد  األ  ااارة الساااتغ ل ال اتااااق املوجاااو ة علاااى أ اضااايها ثظتصااا ى اساااتفا ة ممك اااة لتحقعاااس أتصااا ى تاااد  ممكااان

   ااارا إ اااى أب ال اتااااق   اااار املتظاااد ة تاثلاااة للااااز ال مااا  مااار   السااا  بد  ثعظااااة اساااتغ لها   ااار العق :ااااإد  االعتماااا  عليهاااا اعتمااااا ا 

مفرطااااد تساااعى مفتلاااا الاااد ل  مااان ثعنهاااا الجزائااار إ اااى تحاااا ب اتتااااا ها ثماااوا   طاتوقاااة متظاااد ةد لتحقعاااس الت معاااة املساااتدامة 

 اسفها الردعدة لحماية الصماة. توجعه سع

تكمن أهمعة ال اتاق املتظد ة يج  ونها ماد ا من ماا   ال صععةد فهي ال ت ف  يما أنهاا ال تاؤ م الصمااة ثا  تسااعد علاى 

  اففهاد ثاشضاافة إ اى تواجادها ياج  ا  مكااب مان العاالمد  تتظاد  عشاك  تلقاائإ   ب تاد   اش:ساابد  ال تحتااا إ اى  فقااق  مصاالك 

 العه يص ره الستغ لهاد فهي ث لك جد اتتاا ية.م

سااااع  الجزائاااار يغ رهااااا ماااان   ل العااااالم إ ااااى ترتعااااة ال اتاااااق املتظااااد ة حعااااث معتمااااده يااااج ثدايااااة األماااار علااااى تااااوف ر األسااااس 

ها أب  املنشاااق القاعديااة  املااز  ة ثظف اا  التظه اازاق  الوسااائ د ماان أجاا  التحقعااس الفعلااج لإاارامس الصعااث  الت ااوقرد التااي ماان دااظن

 توفر التكوقن  التعلعم املتفاصد شيظا   إرا   فرا عم د  ااحم ب يج مفتلا مظاالق ال اتة املتظد ة.

mailto:f.hassnaoui@univ-alger.dz
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ت هاار إ ا ة املشاارم يااج ترتعااه االسااثمما  يااج ال اتاااق املتظااد ة يااج مفتلااا القااوا  ب التااي ساان  يااج هاا ا االجااال ثدايااة ثإ:شااا  

د تحااا  1982اسااات ام تظسااامس االحاف اااة الساااامعة لل اتااااق املتظاااد ة سااا ة  الااا م  1962املعهاااد الاااوطني لل اتاااة الشمساااعة سااا ة 

ال م أيد على أهمعة ال اتاق املتظد ة يج الجزائر  الرها اق املعتإرة  2 11- 98إضافة إ ى القا وب  تم: 1.  اية  ئاسة الجمهو قة

لعلمعاااةد  اااارامس الصحاااث  الت معاااة ياااج املاااوا   التاااي تحملهاااا مااان أجااا  تحقعاااس أهاااداف اتتااااا ية  اجتماععاااة ثاشضاااافة إ اااى األهاااداف ا

   3البشرقة الواج  ت وقرها ملوايصة حجم عملعاق الصحث املرا  ت صعقها يج ه ا الق ام. 

علااى ضاار  ة تردااعد اسااتفدا  ال اتااة املتظااد ةد  الحااد ماان تااظا ر   ااا  ال اتااة علااى الصماااةد  4 09 - 99أيااد القااا وب  تاام 

ماااااا   ال اتااااة املتظااااد ة  حااااد  يعفعاااااق مساااااهمفها ياااااج  09 - 04املسااااتدامةد يمااااا اماااان القااااا وب   مساااااهمته يااااج تحقعااااس الت معااااة

السعاسااة الوط عااةد لتحقعااس الت معااة املسااتدامةد حعااث  اااب هاا ا القااا وب أ ل مااا ياارس   اااص لت ااوقر  ت معااه ت ااام ال اتاااق 

 اتة املتظد ة.املتظد ة يج الجزائرد   لك ثوض  ثر امس  طني  حاعلة س وقة الستعمال ال 

إب االساااثمما  ياااج ال اتااااق املتظاااد ةد يشاااك  تحاااديا مااان اجااا  تحقعاااس الت معاااة املساااتدامةد حعاااث تتموتااا  هااا ه ال اتااااق ياااج 

 اامعم السعاسااة ال اتوقااة  االتتاااا ية املتصعااة ماان طاارف الجزائاارد ال سااعما ماان  اا ل ت ااوقر ال اتااة الشمسااعةد  طاتااة الرقااا  

   الصحاااث علاااى التق عااااق الكفعلاااة ثاساااتغ لهاد   لاااس فااارا اساااثمما قة جديااادة لترتعاااة ال اتاااة علاااى   ااااق  اسااا د   قاااا ة االساااثمما

املتظاااد ة  ترداااعد الكهراااااا د مااا   اااال الصحااااث العلماااي مااا  اش تاااااا الاااا ا جد مااان  اااا ل ت اااواق اساااثمما قة جدياااادة  ضااار  ة تااااوف ر 

 در إ ل سثمما  يج ال اتاق املتظد ةد  م ه   ر  اشدكالعة ا تعة:

هي االسددتراتيجيات املتبعددة فددي الطاقددات املتجددددة ودورهددا فددي ترقيددة االسددتثمار وتحقيددق التنميددة املسددتدامة ؟  ومددا هددي   ما

 اآلليات املحفزة لذل  ؟  

 لاجاثااااة علااااى هاااا ه اشدااااكالعة ساااا ث ا ل ثالصحااااث يااااج االحااااو  األ ل: اسااااتراتعظعاق ال اتاااااق املتظااااد ة  مساااااهمفها يااااج ترتعااااه 

) املصحاث  ق املتظد ة ) املصحث األ ل (  يج محو  ااب س وضح: ا لعاق االحفزة ل سثمما  يج ال اتاق املتظاد ةاالسثمما  ثال اتا

 .الما:إ (

 املبحث األول: استراتيجيات الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة.

اتت اعهاا ععاد   يموماة املااا   األحفو قاة  تاار اتظه  جمع    ل العاالم إ اى الصحاث عان مااا   متظاد ة لل اتاة ععاد 

عمرهاا  التاظا راق الواتعااة علاى الصماااة  األ  اا  املتااااعدة جارا  اسااتغ ل ال اتاة التقلعديااة مان  فاال   اا  ثاشضااافة إ اى املراتصااة 

" أب  ا   5  اارق ساولو " التي تما سها الد ل  اق الا اعة الكإر  على ال اتة   ر املتظد ة حعث يقاول ياج ها ا الااد  األساتا  "

  ال  يففض عمر سعر املو   ال اض  هو ثمماثة معو ة تقادمها الاد ل الفق ارة املالكاة للا فل ال اا  علاى حساا  أجعالهاا املقصلاة 

 لتز ا  فقرا إ ى الد ل الغ عة املسفهلكة لل فل ال ا د لتزا   نى  ت فس جز  منها على الصحث  الت وقر شيظا  الصدائ  ".  

 
الت معة املستدامةد  سالة ماجست رد جامعة الجزائرد    ثن  جدال    1 يج إطا   يج الجزائر  لل اتة املتظد ة  القا و:إ  ال  ام  /    2009ملعا د 

 . 40د اد 2010
أ ق   22املت من القا وب التوجعهي  الإرامس ال ماس ي حول الصحث العلمي  الت وقر التك ولواج املؤ خ  يج    11-98ا  ر القا وب  تم    2

 2008فعفرم  27ا. م.   05  -08ملعدل ثالقا وب ا 1998
 . 50ثن  جدال ملعا د املرج  الساثسد ا:  3
 .51جرقدة  سمعة عد   1999سبتمإر 28د املتعلس ثالتدععم يج ال اتةد املؤ خ يج  09- 99أ  ر القا وب  4
 د أستا  فر:س ي ثمعهد ماساسودس  للتك ولوجعا  هو  ص ر اتتاا  عاملإ. 1987  ارق سولو: فائز ثظائزة  وا  ل تتاا  عام    5
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عتإر ال اتة ثمفتلا أ واعها االحار  األسااس لعملعاة الت معاة االتتااا يةد  هاج أهام أساصا  ال ماو ياج مفتلاا االجااالق ت

يااج  اا    ل العااالمد املتقدماااة أ  ال امعااة  تعااد ت معااة  ت اااوقر ماااا   ال اتااة  حساان إ ا تهاااا أهاام أساسااعاق الت معااة املساااتدامةد 

ا  تاااادفقها  تردااااعد اساااافه يها يت لاااا  اعتمااااا  اسااااتراتعظعاق محااااد ة لتحقعااااس الت معااااة  ش ا ة مااااوا   ال اتااااة  الااااتحكم يااااج اسااااتمر 

املستدامةد إ ا علم ا أب ماا   ال اتة   ر املتظد ة تمد ا ثما  حتاجاه مان طاتاة حتمعاة ال فاا د  أماا  الت ااتض املساتمر لها ه 

ياج ال اتااق املتظاد ة  ط عاا  علاى الااععد الاد  جد مان  ال اتة  الزقا ة املستمرة السفه يهاد ثاق من ال ار  م ت اوقر االساثمما 

اجاااا  توضااااعد املاااارا  ثكاااا  ماااان ال اتاااااق املتظااااد ة  الت معااااة املسااااتدامة الثااااد ماااان الت اااارق إ ااااى مفهااااو   اااا  منهماااااد ) امل لاااا  األ ل ( 

  الوتوف على األهمعة االتتاا ية ل سثمما  يج ال اتاق املتظد ة ) امل ل  الما:إ (.

 املقصود بكل من الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة.املطلب األول: 

د   لاااك ثاااال  ر للاااد   الكص ااار الااا م تلعصاااه ياااج مع ااام إب لااام  قااا   اااا   تعتإااار ال اتاااة  ي ااازة الت معاااة املساااتدامة ألم اتتااااا

الا اعاقد  أما  ا  يا  الحاجاق العاملعة لل اتةد  يج ظ  تزايد ال ل  عليهاد م  تهديد  فا ها  اب على      ل العالم الصحاث 

 عن ماا   طاتوقة ثديلةد تساعدها على تحقعس ت معفها  يج  فس الوت  ت من عد   فا ها.

للحااديث عاان مساااهمة االسااثمما  يااج ال اتاااق املتظااد ة يااج تحقعااس التم عااة املسااتدامة الثااد ماان الت اارق ال تلااا املفاااهعم 

 اق الع تااة ثاملوضااوم ) الفاارم األ ل (  ياا ا إثاارا   اااائص ال اتاااق املتظااد ة ) الفاارم المااا:إ (د ف اا  عاان حااار مفتلااا أ ااوام 

 ال اتاق املتظد ة ) الفرم المالث (.

 فرع األول: تعريف التمنية املستدامة: ال

 يظم  ما لح الت معة املستدامة ث ب الت معة يعملعة للتغع ر  االستدامة يصعد  مني.

" التوفعاااس ثااا ب ت معاااة اجتماععاااة  اتتااااا ية تاثلاااة ل ساااتمرا   الت معاااة املساااتدامة علاااى أنهاااا: 1 10 – 03عااارف القاااا وب  تااام 

صعوي يج إطا  ت معة تت من تلصعة حاجاق األجعاال الحاضارة  األجعاال املساتقصلعةد  تساعى الت معاة  حماية الصماة أم إ  اا الصعد ال

 املستدامة إ ى تحقعس عدة أهداف   ير منها: 

تحقعس  وععة حعاة أف   اتتاا ياد  فسعا    حعا عن طرقاس التري از علاى الجوا ا  ال وععاة لل ماو  لامس الكمعاة فقالد   شاك   -

 عا ل  مقصولد

 عس استفدا   استغ ل عق :إ للموا  دتحق -

  ال التك ولوجعا الحديمة ثظهداف االجتم د  -

 تحقعس  مو اتتاا م تقني يحافق على الرأسمال ال صععج. -

 الفرع الثاني: تعريف االستثمار في الطاقات املتجددة.

علااى حاادة تصاا  إع ااا   ي قساام هاا ا املااا لح إ ااى داا رقند اسااثمما   طاتاااق متظااد ةد لاا لك ساا حا ل ضااصل املااا لح ب

د أم سا قو  ثتعرقاا االسااثمما  اام الكاتاااق املتظاد ة   ااوال إ اى تعرقااا تعرقاا داام  ملااا لح االساثمما  يااج ال اتااق املتظااد ة

 االسثمما  يج ال اتاق املتظد ة.

 
 .20د ا. .م 2003مام  19املتعلس ثحماية الصماة يج إطا  الت معة املستدامة املؤ خ يج  10- 03أ  ر القا وب   1
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 ااول أ  تقااارد هااو الت ااا ل عاان السااعولة التااي يملكهااا الفاار  يااج لح ااة معع ااة  لفتاارة محااد ة ماان الاازمن تااد ت أ _ االسددتثمار:

 .1  ا ها ثظ   أ  أيثر من األ ولد التي يحتفق قها لتلك الفترة الزم عةد ثقاد الحاول على تدفقاق مالعةد مستقصلعة

ال اتاق املتظد ة على أنها: أدكال ال اتاق الكهراائعة  09 - 04عرف  املا ة المالمة من القا وب   ب _ الطاقات املتجددة:

أ  الحريعاااااة أ  الحرا قاااااة أ  الغا قاااااة االحاااااا  عليهاااااا ا   تاااااا مااااان تحوقااااا  اشداااااعاعاق الشمساااااعة  تاااااوة الرقاااااا   الحااااارا ة الجوفعاااااة 

يمااااا عرففهااااا علااااى أنهااااا ": مظمااااوم ال اااارق التااااي تسااااامد  د2تلااااة الحعوقااااة ال فاياااااق الع ااااوقة  ال اتااااة املائعااااة  تق عاااااق اسااااتعمال الك

ثاتتااااا  معتإااار ياااج ال اتاااة ثااااللجو  إ اااى تق عااااق ه دساااة امل ااااخ الحعاااوم ياااج عملعاااة الص اااا  "د يماااا عرففهاااا الو الاااة الد لعاااة لل اتااااق 

صععاة التلقائعاة  ظداعة الشامس  الرقاا  املتظد ة على أنها:" تثشك  ال اتة املتظد ة من مااا   ال اتاة ال اتظاة عان مساا اق ال 

   3التي تتظد  يج ال صععة ثوت رة أعلى من  ت رة اسفه يها. 

ععاااد تقاااديم تعرقاااا  ااا  مااان االساااثمما   ال اتااااق املتظاااد ة يمكااان  ماااس التعااارقف ب ج _ االسدددتثمار فدددي الطاقدددات املتجدددددة: 

ألمااوال املوظفااة يااج الوتاا  الحااا جد علااى تظساامس الصنعااة التحتعااة شع ااا  تعرقااا دااام  ل سااثمما  يااج ال اتاااق املتظااد ةد علااى ا ااه ا

 الهعا اااا  األساسااااعة التااااانعععة ملاااااا   ال اتااااة املتظااااد ةد  ت ااااوقر تق عاتهااااا ماااان أجاااا  الحاااااول علااااى طاتااااة   عفااااة يااااج املسااااتقص  

 . اتكالعا تشغعلعة أت 

 املطلب الثاني: ضرورة االستثمار في الطاقات املتجددة.

الاااد ل ل ساااثمما  ياااج ال اتااااق املتظاااد ة ضااار  ة ملحاااةد   عاااا ا اساااتراتعظعاد مااان  ااا ل فرضاااعة  فاااا  ال اتاااة أ اااصد توجاااه 

التقلعدياااةد  هااا ا الت ثااا   الحا ااا  ياااج أساااعا  ال اتاااة علاااى املساااتو  العااااملإد  ياااج الجزائااار فاااإب التحاااول  حاااو ال اتااااق املتظاااد ة 

حتمعة  فا  ال اتاة التقلعدياةد حعاث يعتإار ها ا التحاول ياج الجزائار تظرااة  التك ولوجعا املرافقة لهاد يعد ضر  ة حتمعةد  ثعظة ل

حديمااااة تساااالل ال ااااو  علااااى القعمااااة امل ااااافة التااااي تتحااااا  عليهااااا الجزائاااارد  ثعظااااة ت ااااوقر ماااااا   ال اتااااة املتظااااد ةد ثمااااا يتوافااااس 

حتعااااااإ اساااااتراتعدج لألجعاااااال  أهاااااداف الت معاااااة املساااااتدامة  تففاااااعض معااااادالق اساااااتفدا  ال اتاااااة التقلعدياااااةد  الحفااااااظ عليهاااااا  ا

القا مةد  ونها ماا   ال ت ف  يما أنها   عفة   ديقة للصماةد  من أج  التعرف على ه ه ال اتاق الثد من  يرها ) الفارم األ ل 

 (  ةثرا  أهمعفها االتتاا ية  االجتماععة ) الفرم الما:إ (.

 الفرع األول: املصادر املختلفة للطاقات املتجددة.

مع ز ث ب العديد من ماا   ال اتة املتظد ة حعث يمكن تقسعمها  فقا ملععا  الجد    االستفدا د إ ى ماا   يمكن الت

ثقولااه:" تف اا  عملعاااق  04 - 09ماان القااا وب  4 ئمسااعة  ماااا   اا وقااةد إال أ  ااا ساا كتفإ ثااالت رق إ ااى أثاار  مااا جااا  ثااه  ااص املااا ة 

 ى دكلها النهائإ ... " تحوق  ال اتاق املتظد ة من دكلها األ  ج إ 

 

 
إ  اجه  اا ضمن الفا  ال اا ثالتعا قا إال أ ه لم يوضح ثال صل املقاو  ثال اتة املتظد ة يثص ب أب املشرم الجزائرم  االر م من    1

ثاشضافة إ ى أب  عا ة املا ة جا ق  ام ا  وعا ما فصدال من تحديد املقاو  ثال اتة املتظد ة ايتفى املشرم ثبعاب الغاية من ت وقر  

املتظد ة القاثلة ل ستغ لد  التي جا ق  فقا لسعاق املا ةد   ا ة لد  استعمال ال اتاق املتظد ةد  تحديد ععض أ وام  فر م ال اتة  

 عصا ة " ال سعما " على سبع  املمال ال الحار.
 . 12د ا 1998 قا   م ابد مصا ئ االسثمما  الحقعقإ  املا جد  ا   ائ  للنشر  التو ي د األ  بد  2
تاق املتظد ة     ه يج تحقعس الت معة االتتاا يةد يج   ل املغر  العر إد مظلة أ ا  ينزة عمشا م  العاس ثد مد االسثمما  يج ال ا  3

 . 41د ا 2017د جامعة تا دم مراا د   تلة 11املؤسساق الجزائرقةد م 
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تعااااد الشااااامس مااااان أيإاااار مااااااا   ال اااااو   الحاااارا ة املوجاااااو ة ياااااج ال صععااااةد حعاااااث حاااااا ل اش:سااااااب _ الطاقدددددة الشمسدددددية: 1

تس  رها م   العاو  القديمةد ثاستفدا  مظموعة من الوسائ  التك ولوجعة التي تت و  ثاستمرا د حعث تقد  يمعة اشدعام 

آالف مااارة مظماااوم  10يماااا أب ال اتاااة ال اتظااة عااان أدااعة الشااامس تعااا ل  ²يعلااو اإ/   1.36حاااو الشمساا ي الوا ااالة إ ااى األ ض ث 

ال اتاااة املسااافهلكة عإاااار العاااالم  ال اتظااااة عااان أم  تاااو  أحفااااو م آ ااارد  تتم ااااز ال اتاااة الشمساااعة ثكونهااااا طاتاااة   عفااااة   ااار ملواااااة 

الت صعقااااق  ا ااارققت ب: إماااا طاتاااة حرا قاااة دمساااعة  للصمااااةد  ال توجاااد قهاااا مفلفااااق إ تااااا ضاااا ةد  تساااتفد  حالعاااا ياااج العدياااد مااان

تستفد  يج تس  ب املعاهد  ار  السصاحة  تدفاة املصا:إ  تإريدها من   ل تاامعم معما قة  ا ةد  طصخ ال عا د  ةماا طاتاة 

شمساااعة " يهراائعاااة دمساااعة  هاااج عملعاااة تحوقااا  ضاااو  الشااامس إ اااى طاتاااة يهراائعاااة مااان  ااا ل ترايعااا  إلكتر  عاااة تسااامى ال  ياااا ال

األلاااوا  الفوتوفول عاااة "د  حسااا  إحااااائعاق الو الاااة الد لعاااة لل اتاااة فاااإب ال اتاااة الفوتوفول عاااة املريصاااة ياااج العاااالم ثلغااا  سااا ة 

سااوف تساااهم الاا  م الشمسااعة الحرا قااة لتولعااد  2025معغااا اإد  تتوتاا  األماام املتحاادة أ ااه  احلااول ساا ة  39529حااوا ج  2010

 .1معغا اإ 130الكهراا  ثحوا ج 

 هااج ال اتااة التااي يمكاان اساتفراجها ماان املااوا  ال صاتعااة  الحعوا عاة  ال فاياااقد ععااد تفوقلهااا إ ااى _ طاقددة الكتلددة الحيويددة:  2

سااااائ  أ   ااااا د ثااااال رق الكعمعا قااااة أ  التحااااول الحاااارا مد ممااااا يمكاااان ماااان االسااااتفا ة منهااااا عاااان طرقااااس إحراتهااااا مصاداااارة  اسااااتفدا  

عاااهد  ة تاااا الصفااا د الاا م يمكاان ثواساا ته تشااغع  التو ام اااقد  تولعااد ال اتااة الكهراائعااةد  تااد ال اتااة ال اتظااة عنهااا يااج تساا  ب امل

% مان ال اتاة 48جعغاا اإ  مان املتوتا  أب ياتم تولعاد  72حاوا ج  2011تد  إجما ج القد ة املريصة للوتو  الحعوم يج العالم سا ة 

ثنسااصة  2040ا عشااك  يص اار ثالنسااصة لل اتااة الكهر ضااوئعة يااج  ماان املتوتاا  أب تاا ففض التكااالع 2050الكهر ضااوئعة ثحلااول ساا ة 

58%2. 

 هاااج ال اتاااة املتولااادة مااان تحرقاااك ألاااوا  يص ااارة ممبتاااة ثظمااااين مرتفعاااة ثفعااا  الهاااوا   قاااتم إ تااااا ال اتاااة _ طاقدددة الريددداح:  3

األيثاااار  مااااوا  األساااارم علااااى الكهراائعااااة ماااان الرقااااا  ثواساااا ة محر اااااق  اق ا اااااة أ  م تحماااا  عمااااو اد  تعتإاااار طاتااااة الرقااااا  ال اتااااة 

معغاا اإد  حسا  تقاديراق م  ماة  239485حاوا ج  3 2011املستو  العاملإد حعث ثلك إجما ج القاد ة املريصاة ل اتاة الرقاا  سا ة 

ملعاااوب معغااااا اإ علااااى ال  ااااق العاااااملإد  هاااو أضااااعاف تااااد ة  20املقاااايمس العاملعااااة يمكااان ل اتااااة الرقاااا  تولعااااد الكهراااااا  ثماااا يعااااا ل 

 املائعة. ال اتة

تعااد طاتااة الحاارا ة الجوفعااة ماان أهاام ماااا   ال اتااة  فقااا لااصعض العلمااا د حعااث يمكاان لهااا  _ طاقددة الحددرارة الجوفيددة:  4

تولعااد يمعاااق ضاا مة ماان الكهراااا  يااج املسااتقص د هاا ا مااا تاام التو اا  إلعااه ععااد إجاارا  أ ل تظراااة لتولعااد الكهراااا  عاان طرقااس ثفااا  

 ألا 280د ث اتة إ تاجعة تقد    1904جوف األ ض يج اي العا س ة 

د  قتم إ تاا ه ه ال اتة عن طرقس النشاإ اشدعا ج ال صععج للص و  املكو ة للقشرة األ ضعةد   لك يج ظ  4  يعلو اإ  

ال ا  ااة تااوفر عااد  ماان الشاار إ أهمهااا التااوا  املكو اااق الجعولوجعااةد لصاااطن األ ض علااى مساااماق   فو يااة ثاشضااافة إ ااى ال صقاااق 

 للما .

 
 sulter le 08.07.2019, article 4246, conwww.cder.dz      ياس   و  الديند مريز ت معة ال اتاق املتظد ة  1

2 Bernard, Wiesenfeld, l’énergie en 2050, nouveau défie et faux espoirs, France, EDP, Sciences,2005,PP 93/94. 
االتتاا يةد  محمد مداحجد فعالعة االسثمما اق يج ال اتاق املتظد ة  استراتعظعة تحوقلعة ملا ععد ال فلد حالة الجزائرد مظلة البشائر   3

 .5د ا 2016د 3م 
فرا ال ر ا من دصد   و  ال اتةد مريز الد اساق   املعلوماق د   إثراهعم الغع ا:إ   عصد الغا:إ أما:إد ال اتة املتظد ة يج مارد 4

 . 12د ا 2012

http://www.cder.dz/
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 _ الطاقة املائية:5

 هج عصا ة عن ال اتة املتولدة  ثعظة سقوإ األم ا  أ  ا:سعا 

املعاه عسرعة عالعة يج األنها د  أ صد اش:ساب يستعم  املعاه يج تولعد ال اتة الكهراائعاة عان طرقاس إتاماة مح ااق تولعاد  

ر يمعااق معتإارة مان املاا  ت امن تشاغع  ها ه االح ااق ثااو ة  ائماةد ال اتة على مساتل األنهاا   ا اا  الساد   الاا اععة لتاوف 

  تعد ال اتة الكهر مائعة أيإر مساهم يج إمدا اق ال اتة املتظد ة يج العالم.

 الفرع الثاني: األهمية االقتصادية لالستثمار في الطاقات املتجددة.

ت ام ال اتة املتظد ةد  االهتماا  ثتاوف ر التق عااق تساهم ال اتاق املتظد ة يج الت وي  االتتاا مد من   ل تظسمس 

ال  عفاااةد مماااا يسااااهم عشاااك  فعاااال ياااج عملعااااق الت ويااا  االتتااااا م للاااد لد   لاااك مااان  ااا ل العمااا  علاااى ت اااوقر هااا ه التق عااااق 

ثمما  ياج محلعاد   لس فرا تادير  اسعة من دظنها املساهمة يج ت وقر اتتاا  مستدا د تائم على املعرفاةد يماا يسااهم االسا

ال اتااااق املتظاااد ة ياااج تشاااجع  الاااا اعاق   ااار امللوااااة للصمااااةد   قاااا ة إيااارا اق الد لاااة  اااا ا ت اااام االحر تااااقد ياااج حالاااة تااااديرها 

 لد ل أ ر د ) أ ال (د يما تسعى الت معة االتتاا ية املستدامة من   ل آلعاتها إ ى تحقعس مظموعة من األهداف ) اا عا (.

 دي لالستثمار في الطاقات املتجددة:أوال/ البعد االقتصا

تعااد عملعااة االسااثمما  يااج ال اتاااق املتظااد ة عملعااة  ي امعكعااة تزقااد ماان الااد   القااومإد    اا  الفاار  املتوساالد ثاشضااافة 

إ ااااى تحقعااااس معاااادالق  مااااو عالعااااة يااااج ت اعاااااق معع ااااةد تعإاااار عاااان التقااااد د ممااااا تزقااااد ماااان يمعااااة الع ا اااار امل تظااااةد  تعااااد مظمااااوم 

اشجااارا اق الوط عاااة اال   اااة  املتمملاااة ياااج إحاااداا تغ اااراق ج  قاااة ياااج هعا ااا   انعااااب االجتمااا   تحقعاااس  قاااا ة ساااريعة السعاسااااق   

   ائمة يج متوسل     الفر  الحقعقإ ثحعث يستفعد منها جمع  أفرا  االجتم .

 ا ج:  تلع  مشا ي  ال اتاق املتظد ة    ا ثا  ا يج تحقعس الت معة االتتاا يةد املستدامة  الت

فاالسثمما  يج ال اتاق املتظد ةد يمكن أب يلع     ا يص را يج محا اة الص الة من   ل توف ر _ توفير منا ب الشغل:  1

م ا ااا  عمااا  ياااج مظاااال ال اتاااة املتظاااد ة علاااى املساااتو  التقنااايد  التقناااي  اش ا مد  هاااو ماااا ساااوف يااا عكس علاااى تحسااا ب مساااتو  

ملعاوب فر اة  27عة الس   األ  ر أب تحول القو  إ ى ال اتااق املتظاد ة ساوف ياوفر معمشة السكابد فقد     يج تقرقر لجما

د يمااا توتعاا  هاا ه الد اسااة ا فهاااا سعاسااة توقااة للتحااول إ ااى ماااا   ال اتااة 2030عماا د يااج  افااة أ حااا  العااالمد يااج   ااوب ساا ة 

 .2030ملعوب يج س ة  30املتظد ةد سوف يزقد عد  ه ه الوظائا إ ى 

يساااهم االسااثمما  يااج ال اتاااق املتظااد ة يااج تااوف ر احتعاجاااق الساااكاب مددددادات السدددكان بالطاقدددة الكهربائيدددة: _ تعزيدددز إ 2

 ا اااة ياااج امل ااااطس ال ائعاااة  اتكلفاااة م اساااصة  أتااا  مقا  اااة ثإمااادا اق الساااكاب التقلعدياااةد  هاااو ماااا ساااوف ياااؤ م إ اااى تحسااا ب  وععاااة 

 نشاإ االتتاا م فيها.الحعاة يج ه ه امل اطسد  فك العزلة عنهاد يما يحفز ال

ياااوفر االساااثمما  ياااج ال اتااااق املتظاااد ة اسااافه   مااااا   ال اتاااة  _ تخفيدددف الضدددغط علدددى مصدددادر الطاقدددة التقليديدددة: 3

التقلعديااة  هااو مااا يساامد ماان جهااة ثاالحاف ااة علااى احتعاااطإ الصتاار ل  الغااا  للااد ل امل تظااةد  ماان ااام يوجااه الفااائض للتااادير ماان 

لد ل   ر ال ف عة ف لك سوف يؤ م إ ى تد:إ تكالعا است را  ماا   ال اتاة التقلعدياةد  االتاا ج يوجاه جهة اا عةد أما ثالنسصة ل

 ه ا الفائض إ ى تموق  املشا ي  الت موقة الوط عة.

 تصدير الطاقة الكهربائية للخارج:  - 4 

للتوجه  حو ت اوقر  تاادير الكهرااا  املولادة إ اى يمم  االسثمما  يج ال اتة الكهراائعة إ ى تولعد ال اتة الكهراائعةد فر ة 

ال ااا ا  أ ااصد ثالتااا ج الااد ل املسااتو  ة لل اتااة إ ااى   ل ماااد ة لهااا.  تشااك  ثاا لك ماااد  جديااد للااد  . يمكاان ثواساا فها تموقاا  

 ال  ل  املشا ي  الت موقة الدا لعة.
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لتحقعااااس الت معااااة االتتاااااا ية علااااى جمعاااا  لاااا لك فاااااب ت ااااوقر ال اتاااااق املتظااااد ة  االسااااثمما  فيهااااا سمشااااك   سااااعلة عامااااة 

املسااااتوقاقد  حتااااى ثالنسااااصة للااااد ل األيثاااار تااااانععا: إ  يمكاااان االعتمااااا  علااااى ال اتااااة املتظااااد ة ماااان أجاااا  تففااااعض اساااات را  املااااوا  

  1ال اتوقة التقلعديةد  االتا ج تحقعس االستق لعة ال اتوقةد  تعزقز الت معة اشتتاا ية

ظااد ة ثالنسااصة للااد ل التااي تتااوفر علااى ماااا   طاتااة مت وعااةد يكااوب يااج ساابع  ت وياا  الر مااة ال اتوقااةد إب  عااا  ت ااوقر ال اتااة املت

 .2لتكمعا ماا    ا  اتها من جهةد  االحاف ة على استقرا  اال ز ب ال اتوم لد ها من جهة اا عة 

حعااث  ااص علااى:" تتمماا  أهااداف ترتعااة  09 – 04 هاا ا مااا أيااد علعااه املشاارم الجزائاارمد ماان  اا ل املااا ة الما عااة ماان القااا وب 

 ال اتاق املتظد ة يج ما يلج : ... املساهمة يج الت معة املستدامة ثاالحاف ة على ال اتاق التقلعدية  حف ها ...."

 االفعاا  فااإب الجزائاار  اب  ا اا  تعااد   لااة طاتوقااة. فاااب السعاسااة الوط عااة  ا ااة يااج ظاا  األ مااة املالعااة األ  اارة تسااعى إ ااى 

تتاااا  الااوطنيد ماان  اا ل ت وياا  ماااا   املاادا ع  الوط عااة ماان العملااة الاااعصةد  ااا ا ت ااام االحر تاااقد هاا ا مااا جعاا  تقوقااة اال

الساال اق العمومعااة تتظااه  حااو تصنااي جملااة ماان املعكا  زماااق  الحااوافز التااي ماان دااظنها تاادععم  تعزقااز مكا ااة ال اتاااق املتظااد ة يااج 

  ا ة ال اتة الشمسعة منهاد   لك ثاال  ر لامكا عااق الهاماة التاي يتاوفر عليهاا الج او  الجزائارمد  الا م   3الحاعلة ال اتوقة.

عشااك  محاا  اهتمااا  العديااد ماان الااد ل العراعااةد  منهااا األ   اعااة ماان اجاا  الحاااول علااى فاارا دااراية  اعاادةد ماان دااظنها تكمعااا 

 االسثمما اق الوط عة  تحقعس الت معة املستدامة.

 أهدا  االستثمارات في الطاقات املتجددة: /ثانيا

املتعلاااس ثترتعاااة ال اتااااق املتظاااد ة ياااج إطاااا  الت معاااة املساااتدامةد أ ل تاااا وب تااام تكريساااه  تفاعااااه  09-04يعاااد القاااا وب 

ل لت ااوقر  ت معااة ت ااام ال اتاااق املتظااد ة يااج الجزائاارد فهااو  هاادف إ ااى تحديااد يعفعاااق ترتعااة ال اتاااق املتظااد ة ال سااعما ماان  اا 

 ضاااا  ثر ااااامس  طناااايد  الاااا م تماااا   ااااعا ته  اعاااااا لاااادف    تشااااجع  ماااان ال اتاااااقد ثاشضااااافة إ ااااى ا لعاااااق التااااي تاااام  ضااااعها لهاااا ا 

الغااارض  إ:شاااا  مر اااد  طناااي لل اتااااق املتظاااد ةد  الااا م تعاااو  إلعاااه مهاااا  ت اااوقر اساااتعمال ال اتااااق املتظاااد ة  االساااثمما  فيهاااا 

 التق عاق ال ر  قة ش  ال ه ه ال اتاق ضمن امل  ومة ال اتوقة للص  . توف ر ال إراق  الكفا اق ال  مةد  ي ا 

   فقا للحكا  املا ة الما عة من ه ا القا وب فإب أهداف ترتعة ال اتاق املتظد ة تثشك  يج: 

 حماية الصماة ثثشجع  اللجو  إ ى ماا   ال اتة   ر امللواةر -

 د من إفرا اق الغا  املثسب  يج االحتصاس الحرا مر املساهمة يج مكافحة التغ راق امل ا عة ثالح -

 املساهمة يج الت معة املستدامة ثاالحاف ة على ال اتاق التقلعدية  حف هار -

 املساعدة يج السعاسة الوط عة لفهعاة اشتلعم ثثصني ماا   ال اتة املتظد ة ثتعمعم استعمالهار -

ال اتاق املتظد ة مرملحة ثقوة لتففعا ال اغل علاى ال لا  علاى ال اتااق التقلعدياة ال اضاصة حعاث تعتإار مااا   مساتدامة   -

 لل اتةر  

 
تعد الرائدة عاملعا يج اسثمما اق ال اتة املتظد ةد إ  يعمق االتتاا  األملا:إ معجزته   ف   ممال على  لكد   ير التظراة األملا عة   التي أ 1

  ال  را د فاالتظا  ثظدعة الشمس   الرقا    املا  يد  أ ااحا  عالعة   يحقس أ تام  ا  اق تعاسعة إ  تعد الا اعة القائمة على ال اتة 

 . 2030ععاق ت ام ال اتاق املتظد ة إ ى ثلعوب يو   س ة د   يتوت  أب يا  حجم مص21ال  را  ضراة حق القرب 
2 Bernadette Le Bau-Ferrarese, Droit des énergies renouvelables, Collection Analyse juridique, Edition Le 

Moniteur, France, Juin 2008, P 50.  
3 La lettre : Bulletin trimestriel de L’A.P.R.U « Energie renouvelable 30% d’électricité à l’horizon 2050 », 

Bulletin n°15, juin 2009, P 8 
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تحقعس  فاهعة اتتاا ية هامة  املساهمة يج  لس فرا عم  إضافعة  جديدة مما يدعم املسا ج لتحس ب در إ الحعاة   ف    -

 الد   اشجما ج ل تتاا ر

 تااااظم ب إماااادا اق ال اتااااة للم اااااطس ال ائعااااةد ف اااا  عاااان تففعااااا ال ااااغل علااااى األسااااواق د افة إ ااااى تحساااا ب فاااارا الو ااااول ثاشضاااا -

 العاملعة لل اتة.

إب أهمعااة اللجااو  لت ااوقر محف ااة متوا  ااة ماان ماااا   ال اتااة املتظااد ة   ااوة م  قعااة لتحقعااس األماان ال اااتوم  املساااهمة يااج  -

للااا فل  الغاااا  إ اااى ت ااا  عاااا  ياااج مظاااال ال اتاااة ياااج العاااالم ثاشضاااافة إ اااى  لاااس فااارا لت ويااا   التحاااول اشساااتراتعدج للاااد ل املااااد ة

 اتتاا ياق ه ه الصلداب  ت معة  ت وقر  أس املال البشرم املا  اتتاا  مستدا  تائم على املعرفة.

لتحسااااا ب مااااان املؤداااااراق تظهعااااا  الق اااااام الاااااا ا ج ثاالعت اااااا  ثاملؤسساااااة  محع هاااااا مااااان اجااااا  الرفااااا  مااااان مساااااتو  أ ا  الق اااااام  ا -

 . 1االتتاا ية املتعلقة ثم زاب املدفوعاق

إب اتفاتعااااق الشاااراية ثااا ب الجزائااار    ل االتحاااا  األ    اااإ حملااا  ياااج ث و هاااا ترتعاااة امل اااتس الاااا ا ج .  لاااك ثتقاااديم مسااااعداق  -

عملعاااة التظهعااا  عملعاااة مكلفاااة د ألب 2012مؤسساااة  ااا اععة ألفااااق  300ملعاااوب أ    لتظهعااا   300ما ياااة  تق عاااة  التاااي   ااال  إ اااى 

% مااان تكاااالعا التظهعااا  لثشااا عص املؤسساااة  70للمؤسساااة    ااارا للقعاااو  املالعاااة التاااي تمااار قهاااا الجزائااار فاااإب هااا ا الإر اااامس يتحمااا  

ام   مساعدتها ما يا  تق عا أما النسصة املتصقعة تتكف  قها املؤسسة  فسها للتعص ر عن  جو ها    صفها يج الصقا   االستمرا قة ما 

 تملك القد اق الت فسعة ل لك منها   ر مستغلة ععام  طاتفها.

 املبحث الثاني: اآلليات املحفزة لالستثمار في الطاقات املتجددة. 

إب السعاساااااة الوط عاااااة لترتعاااااة ال اتااااااق املتظاااااد ةد ترتكاااااز علاااااى الجا ااااا  الثشاااااريعج املكااااارس لهااااااد يماااااا ترتكاااااز علاااااى تاعااااادة 

اععاة   عام الإر اامس الاوطني لل اتااق املتظاد ة. لا لك تام تشاجع  التعاا ب ثا ب مراياز الصحاث مؤسساتعة تم تكريساها ياج سابع  مت

تاد ت وقر التك ولوجعاقد  طرق االثتكا  املرتص ة ثال اتاق املتظاد ة  تواعاد القتالعاة ال اتوقاة ساوا  تعلاس األمار ثالجامعااق 

 ااااامس الااااوطني لل اتاااااق املتظااااد ة )امل لاااا  األ ل(د  اسااااتظاثة أ  مرايااااز الصحااااوا أ  املؤسساااااقد  ياااا ا مفتلااااا املتعااااامل ب يااااج الإر 

لأل لوقاق امل اوا عليها مان الإر اامس الاوطني لل اتااق املتظاد ةد  لثشاجع  االساثمما   مصاا  اق ال اواا  املؤسسااق الوط عاة 

  لك )امل ل  الما:إ(. األج بعة. تم  ض  جملة من اشجرا اق الت  عمعة الكفعلة ثم د اشعا اق  التحف زاق ال ر  قة ل

 املطلب األول: اآلليات التشريعية واملؤسساتية التنمية املستدامة عبر مشاريع الطاقات املتجددة.

إب ت وقر مظال االسثمما  يج ال اتاق املتظد ة يج الجزائر أ صد مؤطرا ثمظموعاة مان ال ااوا القا و عاة  لاك أب ها ه 

تدامة للص   على مفتلا املستوقاق من  ا ل  لاس  فاتد ساوق  ط عاة  ا اة ثت اوقر ال اتاق معول عليها لتحقعس الت معة املس

اسااتفداماق ال اتاااق املتظااد ةد  هاا ا ال يمكاان تحققااه يمااا سااصس  يااره. إال ماان  اا ل  ضاا  ا لعاااق القا و عااة الكفعلااة ثتظط رهاااد 

ة  ت اااوقر االساااثمما  ياااج ال اتااااق املتظاااد ةد  الساااهر علاااى تحقعقهاااا )الفااارم األ ل(د يماااا ا تهجااا  الجزائااار سااابع  الصحاااث مااان ثرمظااا

لتظعلاااه حااااافزا حقعقعااااا لت اااوقر الااااا اعة الوط عااااة  الاااا م ياااممن مفتلااااا ال اتاااااق الجزائرقااااة عشااارقة ما يااااة  علمعااااةد  يعتإاااار     

 
ة  إب اتفاتعاق الشراية ث ب الجزائر     ل االتحا  األ   إ حمل  يج ث و ها ترتعة امل تس الا ا ج د    لك ثتقديم مساعداق ما ية   تق ع   1

ألب عملعة التظهع  عملعة مكلفة للمؤسسة     را للقعو     2012  اععة  فاق    مؤسسة  300ملعوب أ    لتظهع     300  التي   ل  إ ى  

% من تكالعا التظهع  لثش عص املؤسسة   مساعدتها ما يا   تق عا أما النسصة 70املالعة التي تمر قها الجزائر فإب ه ا الإر امس يتحم   

يج الصقا  :" أ  ر يج ه ا الشظب  ديقإ ملعكة د ععث االسثمما اق األج بعة املتصقعة تتكف  قها املؤسسة  فسها للتعص ر عن  جو ها     صفها  

 71د ا  1دم  41د جز   2003يج إطا  الشراية األ   متوس عة د االجلة الجزائرقة للعلوم القا و عة   االتتاا ية   السعاسعةد 
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 ا الصاحث جد حاسمد ثحعث يشك  ع ارا جوهرقا اليثسا  التك ولوجعا يج ت وقر املعا فد  تحس ب الكفا ة ال اتوقةد  يج ها

اشطا   ااشضافة إ ى مرايز الصحث امللحقة ثاملؤسساق تتعا ب ه ه الهعااق م  مرايز الصحاث العلماي مان أجا  تشاجع  االساثمما  

 يج ال اتاق املتظد ةد لتحقعس الت معة املستدامة ) الفرم الما:إ(

 الفرع األول: اإلطار التشريعي لترقية االستثمار في الطاقات املتجددة. 

اهااااتم املشاااارم الجزائاااارم ثالع تااااة الم ائعااااة ثاااا ب الت معااااة االتتاااااا ية   مسااااتلزماق الحمايااااة الصعتعااااة   لااااك عإاااار أ ل تااااا وب 

املتعلس ثحماية الصماةد   ر أب ه ا القا وب لم يكان لوحاده  افعااد ثاشضاافة إ اى  و اه لام يثصا   1 03-83م  م للصماة  هو القا وب 

د حعاااث تااام ياااج هااا ه السااا ة إ:شاااا  االجلاااس األعلاااى للصمااااة 1994زقاااز اشطاااا  املؤسسااااتإد إال ياااج عاااا  ثاااظم إجااارا   ساااميد  هااادف إ اااى تع

 الت معااااة املسااااتدامةد  أمااااا  هاااا ا الاااا قص الثشااااريعج ثااااا  ق الساااال اق اال تاااااة إ ااااى اتفااااا  إجاااارا اق عاجلااااةد يااااج إ اااادا  تااااوا  ب 

ة  تشااجع  االسااثمما د  تحقعااس ت معااة مسااتدامة فعلعااة  مراسااعم تحااا ل ت  ااعم النشاااطاق االتتاااا ية  ت اعاتهااا يااج ساابع  ترتعاا

  :على مفتلا املستوقاق  ال واحج االتتاا ية ) أ ال(   الصعتعة )اا عا(

 أوال/ من الناحية االقتصادية: 

تصن  الجزائر مظموعة من اش  حاق الج  قة على هعا لها االتتاا يةد  ثعظة األ ضام املتدهو ةد التي  لفها االتتاا  

ملوجاااه   لااااك ياااج ساااابع  تحقعاااس االسااااتقرا  االتتااااا مد  ة ااااراا الااااص   مااان املديو عااااة امل ااارة ثالت معااااة االتتااااا ية.   اااارا لأل مااااة ا

االتتاااااااا ية  االيكولوجعااااااة التااااااي  لففهااااااا اال   اااااااق  الإاااااارامس ماااااان  اااااا ل االتتاااااااا  املوجااااااهد ا فرطاااااا  الجزائاااااار م اااااا  م تاااااااا 

الااااا م يقاااااو  علاااااى  و ااااااة الق اااااام العاااااا د  تحرقااااار التظاااااا ة  2 اتتااااااا  الساااااوق  الثساااااعع اق ثاساااااتعمالها معكا  زمااااااق أ ااااار  ياااااج

ال ا جعاااة مااا  تشاااجع  االساااثمما  عشاااقعه الاااوطني  األج بااايد  أ اااد ق ياااج هااا ا الشاااظب عااادة تاااوا  ب مااان أجااا  تحقعاااس إ ااا حاق ياااج 

ظحكاا  هاماة لثشاجع  األ:شا ة حعاث جاا  ث 1992   1991مفتلا االجاالقد  على إار ه ه اش  حاق  د  تا و:إ املالعة سا تي 

ثاشضاافة  3األ لعةد  التوجه  حو ت اعاق ت موقة  اق م فعة عمومعةد   لك مان  ا ل ما د امتعاا اق جصائعاة للمشاا ي  الت موقاة

 املتعلس ثال قاد  القارض   الا م أياد علاى اعتماا  الص او  10-90إ ى اش  حاق التي عرفها الق ام املاريجد ثاد   القا وب  تم 

املتعلاس ثترتعاة االساثمما  الا م يقاو  علاى جملاة مان املصاا ئد التاي مان داظنها  دماة  12-93على امل افسةد   وال إ ى القاا وب  تام 

يماا عما  علاى إ الاة الفاوا ق السااثقة ثا ب املساثممر العاا   قالسعاساة الت موقاة للاص      لاك ثثشاجع  الااا  اق ياج   ار االحر تاا

سثممر املقعم    ار املقاعم مان جهاة أ ار د فكا  املتعاامل ب مثساا قن أماا  القاا وبد يماا فساح االجاال  ال اا من جهةد  ي ا امل

 للشراية ث ب  أس املال الوطني العا   ال اا م   ؤ س األموال األج بعة. 

 ثانيا/ من الناحية البيئية:

شااتغ  ثااافة عشااوائعة ممااا أ   إ ااى أضاارا  عرفاا  فتاارة السااصعع اق   المما م اااق إ:شااا  العديااد ماان املاااا: د التااي  ا اا  ت

يص اارة للصمااااة  هاااو ماااا ا:عكاااس سااالصا علااى حعااااة املاااواط  بد  يااا ا تهدياااد األجعاااال املسااتقصلعة األمااار الااا م حاااتم علاااى املشااارم الجزائااارم 

و  ماان  اا ل إعااا ة ال  اار يااج تااوا  ب االسااثمما د فقااا  ثااإ  اا الصعااد الصعوااي فيهااا حعااث تعاادق حرقااة االسااثمما    هاا ا مااا تصاا ب ثوضاا

املتعلااس ثحمايااة الصماااة يااج إطااا  الت معااة املسااتدامةد  10-03املتعلااس ثفهعاااة اشتلااعم  الت معااة املسااتدامة  القااا وب  20-01القااا و  ب 
املتعلااس ثحمايااة الصماااةد حعااث اعتمااد  03-83حعااث يعااد هاا ا األ  اار اااا:إ تااا وب ماا  م للصماااة يااج الثشااري  الجزائاارمد ععااد القااا وب 4

 
 .1983فعفرم  5املؤ  ة يج:  6ا    1983فعفرم  5املتعلس ثحماية الصماةد املؤ خ يج:  03- 83القا وب   1

2 Abdellatif Ben Achenhou, « Le prix, le développement durable en Algérie », OPU, 2010, P 9.   

 16د ا  2007ثن سوقد  ديظة د ال  ام القا و:إ ل سثمما  يج الجزائر د ماجست ر د جامعة الجزائر د   3
 2003جواب  20املؤ  ة يج  43تعلس ثحماية الصماة يج إطا  الت معة املستدامة ا   م ي 2003جواب  19املؤ خ يج  10-03األمر  4
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علااى جملااة ماان املصااا ئ املكرسااة يااج القااا وب الااد  جد  منهااا علااى ساابع  املمااال مصاادأ الحع ااةد  مصاادأ امللااوا الااداف د  10-03 القااا وب 

 مصدأ اشع    املشا يةد  هج املصا ئ األساسعة التي تقو  عليها الت معة املستدامةد حعث أيد املشرم على     ال اتاق املتظد ة 

املتعلس ثفهعاة اشتلاعم  الت معاة املساتدامةد  التاي أيادق علاى      1. 20-01من القا وب  03ةد يج املا ة يج تحقعس االستدامة الصعتع

ال اتاق املتظد ة يج مواجهة التلوا الصعويد  آاا هد حعث أيد املشرم الجزائرم على ع تة ال اتاق املتظد ة ثالت معة املستدامة 

د  التاي  ا ا  ثا ب أهاداف ترتعاة ال اتااق املتظاد ة املتعلاس ثترتعاة ال اتااق املتظاد ة 092-04من   ل املا ة الما عة مان القاا وب 

  مقت عاق االحاف ة على الصماة. 

آلعاااق مفتلفااة لثشاجع  االسااثمما  يااج ال اتاااق املتظااد ة  أياد علااى إتامااة العاادل يااج االمتعااا اقد  09-16يماا  ضاا  القااا وب 

ا اقد يمااا أيااد علااى  عاام ت ااام الااا اعة حساا  السعاسااة االتتاااا ية امل تهجااة ماان طاارف الااص  د  هاا ا ثتبسااعل  تسااري  اشجاار 

ثامتعااا اق هامااة ماان  اا ل تففااعض أيإاار للحقااوق الجمريعااة لكاان هاا ه االمتعااا اق ال يمكاان تفععلهااا إال إ ا  اااب النشاااإ    فائاادة 

 اتتاا ية. 

 

تظعا  مان تعم  الجزائار علاى ت اوقر املعاا فد  ايثساا  تك ولوجعااق ال اتاة املتظاد ةد مان  ا ل إع اا  أ لوقاة للصحاث ل

إسااتراتعظعة ال اتاااق املتظاااد ة حااافزا حقعقعااا ش تااااا ال اتاااق املتظااد ة  االساااثمما  فيهااا ثثمماا ب القاااد اق الجزائرقااة سااوا   ا ااا  

عشرقةد ما يةد أ  عملعة ه ا ما استوج  التظط ر ال و ج للموا   البشرقة  تشجع  التعا ب ث ب ح  من الجامعاق  مرايز الصحث 

يج مظال ال اتاق املتظد ةر حعث توجد عدة هعااق تاععة لق ام التعلعم العا ج  الصحث العلمي تنشال م ا    مفتلا املتعامل ب

  :) أ ال (د يما يتكف  ت ام ال اتة ثالنشاإ املتعلس ثترتعة ال اتاق املتظد ة التاععة لو ا ة ال اتة  امل اجم ) اا عا (  1988

 أوال / الهيئات التابعة للتعليم العالي و البحث العلمي:  

يعتإااااار     الصحاااااث جاااااد حاسااااامر ثحعاااااث أ اااااه يشاااااك  ع اااااار جاااااوهرم اليثساااااا  التك ولوجعاااااا  ت اااااوقر املعاااااا فد  تحسااااا ب 

 الكفا اق ال اتوقةد  يج ه ا ال اوا تم إ:شا  هعااق  مرايز للت وقر  الترتعة ثال اتاق املتظد ة  ا تإ:

 هو مريز  3 60-88أ:شظ مريز ت وقر ال اتاق املتظد ة ثمقتض ى املرسو   :CDER)تطوير الطاقات املتجددة )  مركز   -  1

متفااااص ياااج االجاااال ال اتااااق املتظاااد ة تااااع  لق اااام التعلاااعم العاااا ج  الصحاااث العلمااايد تسااا د لاااه مهاااا  الإااارامس الصحمعاااة  الت معاااة 

ةد   ا ااة مااا يتعلااس منهااا  ثال اتاااق الشمسااعة  الهوائعااة  الحرا قااة الجوفعااة العلمعااة  التك ولوجعااةد يااج معااداب ال اتاااق املتظااد 

  ت صعقاتها.

يماا يقااو  ثإعاادا  ال اارق التق عااة  األجهازة  العتااا   آلعاااق القعاااس ال  مااة ل ساثمما  يااج ال اتاااق املتظااد ةد ثاشضااافة إ ااى 

 التق ع ب السام بر  قتكوب مريز ت و  ال اتة املتظد ة   ه دس بمعاي ر م ئمة املوات   اتتراحها ل سثمما د  يشا   يج تكوقن امل

 
 .2001 يسمإر   15املؤ  ة يج  77يتعلس ثفهعاة اشتلعم   الت معة املستدامة ا   م  2001 يسمإر  12املؤ خ يج  20-01تا وب  تم  1

 ل اتاق املتظد ة فعما يلج :على:" تتمم  أهداف ترتعة ا 09-04من القا وب  3ت ص املا ة   2

 حماية الصماة ثثشجع  اللجو  إ ى ماا   طاتة   ر ملواةد  -

 املساهمة يج مكافحة التغ راق امل ا عة ثالحد من إفرا اق الغا  املثسب  يج االحتصاس الحرا م..."  -
ما س    23املؤ  ة يج    12 املت من إ:شا  مريز ت معة ال اتاق املتظد ةد ا.  . م    1988ما س    22املؤ خ يج    60-88أ  ر املرسوم  تم     3

1988 . 
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من تسم للصعوطاتة  االحعلد تسم طاتة الرقا   تسم ال اتاة الشمساعة  الحرا قاة  الجعوحرا قاةد  تسام ال اتاة الشمساعة   1

  الكهر ضوئعة.

ألجهااازة الشمسااااعةد   حاااادة الصحااااث د  وحاااادة ت معااااة ا2ثاشضاااافة إ ااااى األتسااااا  املااا  و ةد فااااإب املريااااز ي اااام  حاااداق للصحااااث

 الت صعقإ يج ال اتاق املتظد ةد يج الوسل الصحرا م. 

 هااااج  حاااادة تاععااااة ملريااااز ت معااااة التك ولوجعااااا املت ااااو ة تاااام إ:شاااااؤها  (:VDTSوحدددددة تنميددددة تكنولوجيددددا السيليسدددديوم )  - 2

تكلعااا هاا ه الوحاادة ثإعاادا  السعلمسااعو د  د  ماان أهااداف إ:شااادها  اا يرد2007 ااوفمإر  8ثموجاا  القاارا  الااو ا م املشااتر   ثتااا قخ 

من أج  استعماله لا اعة ال  يا الكهر ضوئعةد  الصارقة  االلكتر  عةد  ا ظا  الد اساق الكفعلة ثإ ماا الافائد الشمسعة 

 ماااااإ علااااى املسااااتو  الااااا ا جد  تتكااااوب ماااان عاااادة أتسااااا  منهااااا: تساااام معالجااااة املااااا ة األ لعااااة  ة:شااااا  الصلااااو اق تساااام ال  يااااا  األ 

الكهر ضااوئعةد تساام ال صقاااق الرتعقااة  الت صعقاااقد مااالحة الثسااع ر اش ا م  املااا ج مااالحة الوسااائ  العامااة  الاااعا ةد   دااة 

 السعلمسعو     دة للكبسلة.

 2005 هاااو مرياااز تااااع  لشااارية "ساااو لغا "د تااام إ:شااااؤه ياااج جاااا فإ  (:CREDEGمركدددز البحدددث و تطدددوير الكهربددداء و الغددداز )  -3

 داااا   املسااااعدة  ياااج املعاااداب الاااا ا جد  تاااانعا األجهااازة الكهراائعاااة  الغا قاااةد املااااا تة  اشاصااااق  إ  اااال تق عااااق  قفاااتص ثاش 

 3 تك ولوجعاق حديمةد     العملعاق التي يمكن أب ترتصل قهدف الشرية ثافة مصادرة أ    ر مصادرة. 

امعة لت معاة الساهو د مؤسساة عمومعاة  اق طااع  تعاد االحاف اة السا (:HCDSاملحافظة السامية لتنمية السددهوب )  -  4

د  مان ثا ب املهااا  املسا دة لهااد املشاا ية ياج عملعاااق 337- 81إ ا مد   اق  جهاة تق عاة  علمعاة تام إ:شااؤها ثموجاا  املرساو   تام

  .4  اسة إمكا عة استعمال ال اتة الشمسعة  الهوائعة   استغ لها

تم إ:شا  املعهد الجزائرم لل اتاق املتظد ة ثموجا  مرساو  ت فعا م  (:IAERاملتجددة ) املعهد الجزائري للطاقات   -  5

د  من مهامه ت فع  ثر امس طمو  لت وقر ال اتااق املتظاد ة مان طارف 705-16د  تم إلغاؤه ثموج  مرسو  ت فع م  33-11 تم  

اق التكفااا  ثاحتعاجااااق املؤسسااااق  الت  عمااااق ت اااام ال اتاااة  امل ااااجمد  قتممااا  الهااادف الرئمسااا ي مااان إ:شاااا  هااا ا املعهاااد ياااج جهااا

ال اتظاااة لق اااام ال اتاااة  امل ااااجم. فعماااا يفاااص أعماااال التكاااوقن   تحسااا ب املساااتو  د إعاااا ة التظهعااا    الصحاااوا امل صقاااة ياااج جمعااا  

عاة   تصاا ل التفاااق التي لها ع تة ثال اتاق املتظد ة يما يعما  علاى التعاا ب ما  أيإار املادا س   الجامعااق الوط عاة   الد ل

 الإرامس الصعدا وجعة   ال إرة.

 08ثتااااا قخ  20-152تاااام إ:شااااادها حااااديما ثموجاااا  مرسااااو  ت فعاااا م  تاااام  املدرسددددة الوطنيددددة العليددددا للطاقددددات املتجددددددة: -6

 .35د جرقدة  سمعةد عد   2020سبتمإر 

 
جا فإ    07مؤ  ة يج    02د يتعلس ثال  ام الدا لج ملريز ت معة ال اتاق املتظد ة د ا   م    2006سبتمإر  02ترا    ا م مشتر  مؤ خ يج     1

2007 . 

 
يتمم القرا  الو ا م املشتر  املؤ خ يجد  املت من الت  عم الدا لج ملريز ت معة ال اتاق    2007   زفمإر  08ترا    ا م مشتر  مؤ خ يج     2

 . 2007 يسمإر  05املؤ  ة يج  76املتظد ةد ا  د م 
 الساثس  يره. 2006سبتمإر  02القرا  الو ا م املشتر  املؤ خ يج   3
د يت من إ:شا  االحاف ة السامعة لت وقر السهو د ا.  . م  1981 يسمإر  12ج املؤ خ ي 337 – 81أ  ر: املا ة المام ة من املرسوم  تم  4

 .1981سبتمإر  15املؤ  ة يج  50
 06املؤ  ة يج    08يت من  تسع ر املعهد الجزائرم لل اتاق املتظد ةد ا. .م    2011جا فإ    27املؤ خ يج    33  –  11املرسوم الرئاس ي  تم   5

 .  10د ا. .م 2016فعفرم  22ثتا قخ  70 – 16ئاس ي  تم د امللغى ثاملرسوم الر 2011فعفرم 
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 ثانيا/ الهيئات التابعة لوزارة الطاقة واملناجم: 

 ث فع  الإرامس الوط عة لل اتاق املتظد ة  التي تتمم  يج:  هج الوحداق  املؤسساق املكلفة ث

ثموجا   1988أ:شاظق   الاة ترتعاة  عقل اة اساتعمال ال اتاة سا ة  (:APRVEوكالة ترقيددة وعقلنددة اسددتعمال الطاقددة )   -  1

 ماان مهامهااا  1د  هااج عصااا ة عاان مؤسسااة عمومعااة  اق طاااع  إ ا م تنشاال تحاا    اااية الااو قر املكلااا ثال اتااةد 235_88املرسااو  

الرئمسااااعةد متاععااااة مظمااااوم العملعاااااق الكفعلااااة لتحقعااااس عقل ااااة  تردااااعد اسااااتعمال ال اتااااة  ياااا ا االتتاااااا  يااااج اسااااتعمال ال اتااااة 

 العماااا  علااااى تغ عااااة االحتعاااااا إ ااااى ال اتااااة األساسااااعةد  توسااااع  معااااا ين اسااااتعمالهاد تشااااجع  ت ااااوقر أدااااكال ال اتااااة األيثاااار تااااوفرا 

مااا تقااو  ثد اسااة  اتتاارا  جمعاا  التااداث ر  اق ال اااع  االتتاااا م  الثشااريعج  املااا ج  التك ولااواج  اسااتعمالها اسااتعماال  دااعداد ي

 تشااا   يااج  ااعا ة ثااارامس االسااثمما اق يااج مظاااال اش تاااا  ال قاا   التو يااا  التااي تقااو  قهاااا مؤسساااق ت ااام ال اتاااة يمااا تشااا   ياااج 

افة إ ااااى مااااا سااااصس ترا ااااج هاااا ه الو الااااة متاععااااة ثاااارامس إ  ااااال تقوقمهااااا  تسااااهر علااااى التنسااااعس ثاااا ب مؤسساااااق ت ااااام ال اتااااةد  ااشضاااا

 ال اتاق املتظد ة   ت وقرها.

تعماا  الو الااة ياا لك يااج ساابع  إ ماااا ال اتاااق املتظااد ة يااج مظماا  الشااصكة ال اتوقااة الوط عااةد علااى ت فعاا  مشاار م  اااا 

عة يااج الجزائاار لتدفاااة املااا  الاااحج "  هااو مشاار م "ت ااوقر سااوق اسااتعمال ال اتااة الشمساا 2007ثال اتاااق املتظااد ة م اا  جااا فإ 

 (.PNUD ال م يموله مف ل األمم املتحدة )

   را لألهداف املس رة له ه الو الة حعث أنها تتكف  ثمها  ال دمة العمومعةد فهي تستفعد من إعا اق س وقة تث اس  

داااارا  األجهاااازة  األ  اق   سااااائ  العماااا  األ اااار  ماااا  امل فعااااة العامااااة االحااااد ة يااااج  فتاااار الشاااار إ  امتعااااا اق جصائعااااة  جمريعااااة ع ااااد 

 ال ر  قة للتكف  ثمها  ال دمة العمومعة.

أ:شااااظق الشاااارية الجزائرقااااة لل اتاااااق املتظااااد ة ماااان أجاااا  تحقعااااس  (:NEALالشددددركة الجزائريددددة للطاقددددات املتجدددددددة )  - 2 

عدها ياااج أ ض الواتااا   تااااد ضاااماب املسااااهمة األهاااداف  الإااارامس الوط عاااة الرامعاااة إ اااى ت ويااا  مااااا   ال اتاااة املعاااَول عليهااااد  تظسااا

د  هااج داارية مساااهمة تظماا  ثاا ب الق ااام 2002 ااوفمإر  23الفعلعااة ملاااا   ال اتاااق املتظااد ة ضاامن الحاااعلة ال اتوقااةد ثتااا قخ 

 % من مظم  " سعم ". 10% من درية "سو لغا "  45% من " درية سو اطرا "   45العا    الق ام ال ااد عساهمة 

الشااارية علاااى ترتعاااة  ت اااوقر ال اتااااق املتظاااد ة ا   تاااا مااان تشاااجع    ت اااوقر األثحااااا ياااج هااا ا االجاااال  ة ظاااا  تعمااا  هااا ه 

املشا ي  املرتص ة ثال اتاق املتظد ة سوا  ياج الجزائار أ   ا جهااد يماا تسااهم ياج إ تااا الكهرااا  ا   تاا مان املااا   الشمساعةد 

سااااا  ب الشمسااااا ي الحااااارا م ثاالعتماااااا  علاااااى الاااااا اعة االحلعاااااةد  ترتعاااااة ال لعاااااة "  يااااا لك مااااان املااااااا   الهوائعاااااة  املسااااااهمة ياااااج الث

الفوتوضاااوئعة " ثاشضاااافة إ اااى الصحاااث عااان الشااار ا  ثقااااد االسثمما داالساااتغ ل  ت اااوقر مشاااا ي  الكهرااااا   التك ولوجعاااا  الصحاااث 

  ة:شا  ت   للصحث يج ال اتة الشمسعة له مرايز للتكوقن  الصحث.

م تلعصه ه ه الشرية يج ترتعة  ت وقر ال اتاق املتظد ةد فإب :شاطها ال يتوتا على املستو  الوطنيد  اال  ر للد   ال 

اه إ ااااى ال  اااااق الااااد  جد   لااااك ماااان  اااا ل مشااااا يفها يااااج العديااااد ماااان الفعالعاااااق الد لعااااة  ا ااااة يااااج االجااااال الشمساااا ي مماااا   ثاااا  يتعااااد 

 "DESERTECالض م " "  ي ا املشر م األ   مغا  إ SOLAR PACESا  مامها إ ى " 

" حالعاا مصادارة عملعااق اساتغ ل أ ل مح اة  أ  ما يعرف" ثتك ولوجعاا الصاحرا "  تتاو ى حالعاا دارية "  عاو إينرااج ألج رياا

معغاااا اإ  150هجع اااة ياااج الجزائااار ش تااااا ال اتاااة الكهراائعاااةد تظمااا  ثااا ب ال اتاااة الشمساااعة  الغاااا  ال صععاااجد  املتمملاااة ياااج مح اااة 

 ثم  قة حاس ي الرم د  التي تعد أض م اسثمما  يج الجزائر لل اتة الشمسعة.

 

 
 . 2007  ا ة ال اتة  امل اجمد  لع  ال اتاق املتظد ةد   1
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 شاريع الطاقات املتجددة. املطلب الثاني: اآلليات التمويلية مل

عغرض تموق  مشا ي  إستراتعظعة لت وقر ال اتاق املتظد ة يج الجزائرد  ضع  عدة إجرا اق تموقلعة تهادف إ اى تشاجع  

 إ تاا ال اتاق املتظد ةد من   ل توف ر ال ر ف امل ئمة ل سثمما  يج جمع  فر م مظال ال اتاق املتظد ة.

 اق يااااج ت ااااام ال اتاااااق املتظااااد ة  التكلفااااة املالعااااة الصاه ااااة التااااي تت لاااا  اسااااتغ لها  ت صعقااااا ثااااال  ر إ ااااى حدااااااة االسااااثمما

املتعلاااس ثالكهرااااا   التو يااا  العماااومإ للغاااا  ثواسااا ة الق اااواق  فاااإب امل تظااا ب املساااتفدم ب  01 - 02مااان القاااا وب  95ألحكاااا  املاااا ة 

ةد قهاادف تشااجع   تحف ااز اسااثمما اق ال اتاااق املتظااد ةد ماان لل اتاااق املتظااد ةد يسااتفعد ب ماان مزايااا  عاا  اق  تحف اازاق  ا اا

أج  تحقعس األعصا  املالعة  التكالعا اشضاافعة املرتص اة ثث معفهااد لا لك تام التظيعاد علاى ها ه الحاوافز مان العدياد مان ال ااوا 

ثمما م ياااج الجزائااار )الفااارم الماااا:إ(    القا و عاااة املد جاااة ياااج تاااا وب املالعاااة ) الفااارم األ ل ( ثاشضاااافة القاااوا  ب امل  ماااة للنشااااإ االسااا

 الحوافز املد جة يج القوا  ب امل  مة لل اتاق املتظد ة.

 الفرع األول: اآلليات التمويلية املدرجة في قانون املالية. 

تساااتفعد أعماااال ترتعاااة الصحاااث  الت معاااة املساااتدامة  اساااتعمال ال اتااااق املتظاااد ة  90- 04مااان القاااا وب  15ثموجااا  املاااا ة 

مكملة   /أ  ثدي  عن ال اتاق التقلعدية من التحف زاق التي تحاد  طصععفهاا  تعمفهاا ثموجا  تاا وب املالعاةد يماا تام إ:شاا    ثافة

)أ ال(د ثاشضاااافة إ اااى حاااوافز أ ااار  أداااا  إليهاااا تاااا وب  2000الاااا د ق الاااوطني للاااتحكم ياااج ال اتاااةد ثمقتضااا ى تاااا وب املالعاااة لسااا ة 

 )اا عا(. 2010املالعة لس ة 

افز املنصوص عليها في قانون املالية لسنة أوال   :2000 / الحو

املتعلااس ثااالتحكم يااج ال اتااةد علااى ضاار  ة إ:شااا   اا د ق  طنااي للااتحكم يااج ال اتااة 1 99_09ماان القااا وب  29 ااا  املااا ة 

من  30املا ة  حعث  ا  على : " تظسمس   د ق  طني للتحكم يج ال اتة لتموق  الإر امس الوطني للتحكم يج ال اتة "د  ت عا

ل الا د ق الوطني للتحكم يج ال اتة عن طرقس:    فس القا وب على أ ه :" يمو 

  سو  متفا تة على مستوقاق االسفه   ال اتومر -

 تحد  مستوقاق الرسو  على االسفه   ال اتوم  ال ا ة ثتز قد ه ا الا د ق عن طرقس  -

 مس الس وم للتحكم يج ال اتةرتا وب املالعة  على أساس احتعاجاق التموق  للإر ا -

 إعا اق الد لةر -

  تائس الغراماق املقر ة يج إطا  ه ا القا وبر -

  سو  على األجهزة املفرطة يج االسفه   ". -

 فقا له ا القا وب سمتم تموق  العديد من العملعاق املتعلقة ثت وقر ال اتاق املتظد ة يج إطا  الإر امس الوطني للتحكم 

مااان أجااا  تحقعاااس مظمااا  الإااارامس املتعلقاااة ثال اتااااق املتظاااد ة ثماااا  2010.2  2006ال اتاااة املتظاااد ة  ااا ل الفتااارة املمتااادة مااان ياااج 

يماااا توجاااه حااااعلة الاااا د ق الاااوطني للاااتحكم ياااج   3ملعاااوب  ي اااا  جزائااارمد 90جعقاااا اق ياااج السااااعةد  اساااثمما  يقاااد  ثاااا  6يعاااا ل 

 ال اتة إ ى ال فقاق التالعة:

 
 د املرج  الساثس. 99- 09أ  ر القا وب   1
يج ال اتاقد ا  2004مام    19املؤ خ يج    149  –  04أ  ر املرسوم الت فع م  تم   2   32. .م  يحد  يعفعاق إعدا  الإر امس الوطني للدعم 

 . 2004مام  23الاا  ة ثتا قخ 
3 International l’Actuel, Le Magazine de l’Economie et du partenariat international, Les Energies renouvelable 

en Algérie, n° 81, juillet 2007, P.8. 
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 نشاطاق  املشا ي  املسجلة يج الإر امس املتعلس ثالتحكم يج ال اتةرتموق  ال -

مااا د تااار ض   ااار ماااظجو ة مااار ص قهاااا لفائااادة االساااثمما اق  اق الفاعلعاااة ال اتوقاااة    ااار مساااجلة ياااج الإر اااامس الاااوطني للاااتحكم ياااج  -

 ال اتةر

 م د ضما اق للسلفعاق املقدمة من الص و   املؤسساق املالعةر -

افز امل  :2010نصوص عليها في قانون املالية لسنة ثانيا/ الحو

% ماااان اشتااااا اق الصتر لعااااة لتموقاااا  الااااا د ق الااااوطني 0.5تاااام تفاااااعص  2010ماااان تااااا وب املالعااااة لساااا ة  63 فقااااا للمااااا ة 

لل اتاااااق املتظااااد ة يااااج ساااابع  تشااااجع  االسااااثمما  يااااج ال اتاااااق املتظااااد ة  الاااا م تتوجااااه إ ا اتااااه إ ااااى املساااااهمة يااااج تموقاااا  األعمااااال 

د 302 – 131ا ي  املسااجلة يااج إطااا  ت معااة ال اتاااق املتظااد ة  سااعكوب الااو قر املكلااا ثال اتااة ا ماار ثالااارف للحسااا   تاام  املشاا

 1ال م يفاص له ا الا د ق. 

 . الفرع الثاني: اآلليات التمويلية املدرجة في قانون االستثمار

وااي ماان مزايااا  ا ااة   اارا لألهمعااة التااي تكثساايها هاا ه تسااتفعد مشااا ي  ال اتاااق املتظااد ة علااى املسااتوق ب االتتاااا م  الصع

املشااا ي   ماان أجاا  تشااجع  املسااثممرقن الاااوط ع ب  األجا اا  علااى تكمعااا :شاااطاتهم يااج هااا ا االجااال  يااج ساابع  إيظااا  داار ا  جاااد  

ا التك ولااواج  تنشااعل التظااا ة ال ا جعااةد هاا ه االمتعااا اق يااج هاا ا ال  اااق  تتمماا   2 لااد ول السااوق الد لعااة عغعااة تحقعااس التكعاا 

 يج: 08-06من األمر  10االستئ ائعة  ال ا ة امل اوا عليها يج  ص املا ة 

 االسثمما اق التي ت ظز يج امل اطس التي تت ل  ت معفها مساهمة  ا ة من الد لةر -

ن داظنها  ي ا االسثمما اق  اق األهمعة ال ا ة ثالنسصة ل تتاا  الوطني السعما ع دما تستعم  تك ولوجعاق  ا ة م

أب تحافق على الصماة  تحمي املوا   ال صعععةد  تاد ر ال اتاة  تفضا ي إ اى ت معاة مساتدامةد  تاد تتاا  ها ه االمتعاا اق ثال  اا  

 العا  )أ ال(  اال  ا  ال اا )اا عا(  ق   القا وب ل ستفا ة من مزايا تا وب االسثمما  در إ الثد م  احترامها )االما(.

افز ذات ا  لصلة بالنظام العام: أوال/ الحو

 يستفعد املسثممر ع د إ ظا  االسثمما   ا ع تة ثال  ا  العا  من اشعفا اق التالعة: 

اشعفاااا  مااان الرسااام علاااى القعماااة امل اااافة فعماااا يفاااص السااال   ال ااادماق   ااار املساااتئ اة املساااتو  ة أ  املقت ااااة محلعاااا  التاااي تاااد    -

 مصادرة يج ا ظا  االسثمما .

اشعفااا  ماان الحقااوق الجمريعااة فعمااا يفااص الساال   ال اادماق   اار املسااتئ اة  املسااتو  ة أ  املقت اااة محلعااا  التااي تااد   مصاداارة يااج  -

  ظا  االسثمما .إ

 اشعفا  من  ف  حس  ق  امللكعة ععوض عن    املقتنعاق العقا قة التي تم  يج إطا  االسثمما  املعني. -

( ععااد معاي ااة املشاار م ياااج النشاااإ الاا م تعااده املاااالح الجصائعاااة 3يمااا يسااتفعد املسااثممر عع ااواب االسااتغ ل  ملااادة ااا ا ساا واق ) -

 تتمم  يج:ث ل  من املسثممر من مزايا 

 
 يسمإر   31املؤ  ة يج    20د ا.  ا م  2010ب املالعة لس ة  املت من تا و   2009 يسمإر    30املؤ خ    99  –   09من القا وب    63أ  ر املا ة     1

2009 . 
د الجزائرد ا:  2000ثو هاب محمدد األطر  األسس الجديدة ل سثمما  يج الجزائرد  ا  امللكعة لل صاعة  اشع م  النشر  التو ي د إ     2

09 . 
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 اشعفا  من ال رقصة على أ اا  الشر اقر -

 اشعفا  من الرسم على النشاإ املنهي. -

افز ذات الصلة بالنظام الخاص:  ثانيا/ الحو

املعدل  املتمم تستفعد مشا ي  ال اتة املتظد ة من مزايا ال  ا  ال اا أ  االستئ ائإ  03_01من األمر  10 فقا للما ة  

  التي تتمم  يج: 

سااااصة ل سااااثمما اق التااااي ت ظااااز يااااج امل اااااطس التااااي تت لاااا  ت معفهااااا  ة ظا هااااا مساااااهمة  ا ااااة ماااان الد لااااة عع ااااواب ا ظااااا  ثالن

 االسثمما :

 اشعفا  من  ف  حقوق  ق  امللكعة ععوض فعما يفص    املقتنعاق العقا قة التي تتم يج إطا  االسثمما ر -

 لعقو  التظسمسعة للشر اق  الزقا اق يج  أس املالر% فعما يفص ا2ت صعس حس الثسجع  ثنسصة م فف ة تد ها  -

تكف  الد لة جزئعا أ   لعا ثاملاا قا ععد تقععمها من طرف الو الةد فعما يفص األدغال املتعلقة ثاملنشآق األساسعة ال ر  قة  -

 ش ظا  االسثمما ر

د  التااي تاااد   مصاداارة ياااج إ ظااا  االساااثمما  اشعفااا  ماان الرسااام علااى القعماااة امل ااافة فعماااا يفااص السااال   ال اادماق   اار املساااتئ اة -

 سوا  أ ا   مستو  ة أ  مقت اة من السوق.

اشعفاااا  مااان الحقاااوق الجمريعاااةد فعماااا يفاااص املساااتو  ة    ااار املساااتئ اة مااان املزاياااا التاااي تاااد   مصادااارة ياااج إ ظاااا  االساااثمما د ععاااد  -

 ثممررمعاي ة مصادرة االستغ ل التي تعدها املاالح الجصائعة ث ل  من املس

 ( س واق من النشاإ الفعلج من ال رقصة على أ اا  الشر اق  من الرسم على النشاإ املنهير10اشعفا  ملدة عشر ) -

 ( س واق اثتدا  من تا قخ االتت ا  من الرسم العقا م على امللكعاق العقا قة التي تد   يج إطا  االسثمما .10اشعفا  ملدة عشر ) -

 ت األهمية الخا ة لالقتصاد الوطني:بالنسبة لالستثمارات ذا - 2

يقااااو  االجلااااس الااااوطني ل سااااثمما  ثتحديااااد االسااااثمما اق  اق األهمعااااة ثالنسااااصة ل تتاااااا  الااااوطني  فااااس معاااااي ر ماااان أجاااا  

االساااتفا ة ثامتعاااا اق تعقاااد عااان طرقاااس التفاااا ض ثااا ب املساااثممر  الو الاااة التاااي تتاااارف ثاسااام الد لاااة تحااا  إداااراف الاااو قر املكلاااا 

سااثمما اق  قاااتم ععاادها إثااارا  اتفاتعااة متفاااا ض عليهااا مااان طاارف الو الاااة الوط عااة لت اااوقر االسااثمما    لاااك ععااد موافقاااة ثترتعااة اال 

 االجلس الوطني ل سثمما د لعتم :شر االتفاتعة يج الجرقدة الرسمعةد  تتمم  ه ه املزايا يج:

 (س واق:5ثالنسصة ملرحلة اال ظا   التي تكوب مدتها أتااها  مس)

  /أ  تقلعص الحقوق  الرسو  االحلعة للسل   ال دماق ال ر  قة ش ظا  االسثمما ر إعفا   -

 إعفا  من حقوق الثسجع  املتعلقة ث ق  امللكعاق العقا قة اال ااة لا تاا  ي ا اشدها  القا و:إ ال م يظ  أب ي صس عليهار -

 اق يج  أس املالرإعفا  من حقوق الثسجع  فعما يفص العقو  التظسمسعة للشر اق  الزقا  -

 إعفا  من الرسم العقا م فعما يفص امللكعاق العقا قة اال ااة ل  تاا. -

سااا واق اثتااادا ا مااان تاااا قخ معاي اااة املشااار م ياااج االساااتغ ل التاااي تعااادها  10ثالنساااصة ملرحلاااة االساااتغ لد  ملااادة أتاااااها عشااار 

 املاالح الجصائعة ث ل  من املسثممر:

 أ اا  الشر اقراشعفا  من ال رقصة على  -
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 اشعفا  من الرسم على النشاإ املنهي. -

 1ثاشضافة إ ى    ما سصس فإب االجلس الوطني ل سثمما  ثإمكا ه م د مزايا إضافعة طصقا للثشري  املعمول ثه. 

 . ثالثا/ شروط االستفادة من مزايا قانون االستثمار

 :االسثمما  يج التارقد ثاالسثمما   ةثرا     االتفاتعةيمكن إيظا  در إ االستفا ة من مزايا تا وب 

املتعلاس ثترتعاة االساثمما  ياار  املساثممر عان   صتاه 2 03-01مان األمار  تام  الما عاة فقا ل ص املاا ة التصريح باالستثمار:   -  1     

ألحا ياة ال مريزقاة للو الاة الوط عاة يج إ ظا  اسثمما  يج :شاإ اتتاا م ش تاا السال    ال ادماق املقدماة مان طارف الشاصاثعك ا

 لت وقر االسثمما   الشر م يج إ ظا  املشر م.

تإااار  االتفاتعاااة ثااا ب املساااثممر  الو الاااة الوط عاااة لترتعاااة  ت اااوقر االساااثمما د حعاااث تت ااامن االتفاتعاااة  إبدددرام االتفاقيدددة: - 2

االتفاتعة ) أم تا قخ الاد ول ح از الت فعا  (  يا ا جملة من املع عاق ال ا ة ثتحديد طصععة  موضوم املشر مد  ي ا آجال ه ه 

ثدايااااة املشاااار م ثاشضااااافة إ ااااى تحديااااد الت  ااااعم امل صااااس علااااى املشاااار م   ااااا  الااااارف  التزاماااااق األطااااراف  احتاااارا  املقااااايمس  ياااا ا 

 التصلعغاق.

 ثالثا / اآلليات التمويلية املنصوص عليها في القوانين املنظمة للطاقات املتجددة:

كهراااااا  التااااي يااااتم إ تاجهااااا يااااج إطااااا  ال  ااااا  ال اااااا ثال اتاااااق املتظااااد ةد ماااان املزايااااا امل اااااوا علعااااا يااااج املااااوا  تسااااتفعد ال

املتعلس ثالكهراا   التو ي  العمومإ للغا  ثواس ة الق واقد حعث تعم  لج ة ضصل الكهراا    01-02من القا وب  تم    95د97د98

 راا د  تدمس ضمن ه ه التعرقفاق املعاي ر ا تعة: الغا  على تحديد التعرقفاق  ا ا ال رقصة للكه

 تكلفة إ تاا الكهراا  التي تحد  ثالنسصة ملتوسل سعر الكعلواإ/ساعة املتدا ل يج السوقر -

 إ تاا الكهراا  طوال فترة مرجععة تحد  عن طرقس الت  عمر -

 التكالعا ال ا ة ث ق   تو ي  الكهراا ر -

 عةرالتكالعا الدائمة للم  ومة الكهراائ -

 تكالعا الت وي . -

 يما يمكن أب تتكف  التعرقفاق ثالتحف زاق الها فة إ ى االتتاا  يج ال اتة.

 عم  على تغ عة التكالعا اشضافعة املترتصة على إ تاا الكهراا  ا   تا من ال اتاق املتظد ة  اق واق تكالعا الت وي د 

ماان اش تاااا املشااتر  عاا  ة مقاثاا   اا  يعلااواإ يااج الساااعة تاام إ تاجااه أ  تماا د م تظااو الكهراااا  ا   تااا ماان ال اتاااق املتظااد ة أ  

 تسوققه أ  اسفه يه اسفه  ا  اتعا  تفتلا :سصة ه ه الع  اق ثا ت ف املاد  املتظد  املستعم .

 

 خاتمة : 

املسااتدامة يكثساا ي أهمعاااة يتضااح ل ااا ماان  اا ل هاا ا الصحااث أب االسااثمما  يااج ال اتااااق املتظااد ة ماان أجاا  تحقعااس الت معااة 

ثالغةد حعث أب الحاول على  دماق ال اتة املتظد ة عن طرقس االسثمما  فيها يساعد على تحس ب الصاحة  يسااعد علاى تلصعاة 

االحتعاجاااق اش:سااا عة األساسااعةد يمااا أب لل اتاااق املتظااد  أهمعااة ثالغااةد يااج حمايااة الصماااة ثاعتصا هااا ماان املاااا   ال صعععااة التااي 

 استفدامها تلوا ثعوي. س عنتين

 
 املرج  الساثس.  08 – 06من األمر  11أ  ر املا ة   1
 املرج  الساثس.  03 – 01من األمر  02أ  ر املا ة   2
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 الجزائاار يغ رهااا ماان الااد ل   لاا  يااج إسااتراتعظعة طاتوقااة ماان أجاا  تحقعااس الت معااة املسااتدامة يااج مظااال ال اتااة املتظااد ة 

ماان  اا ل  عمهااا ثظملااة ماان ال اااوا القا و عااة التااي ماان دااظنها ت ااوقر االسااثمما  يااج هاا ا االجااالد حعااث تسااعى إ ااى إ:شااا  املشااا ي  

كفعلااة ثااالنهوض ثامل اااطس ال ائعااة  االحر مااة  ت ااوقر االتتاااا  الااوطنيد  التااادم الحد  يااة ال اتاااق التقلعديااةد  االسااثمما اق ال

  تكملفها ثالصدائ  ال اتوقة ال  عفة.

اعتنااى املشاارم ثمظااال االسااثمما  يااج ال اتاااق املتظااد ة  أ ااد  يااج دااظب ت ااوقره  ترتعتااه عاادة تااوا  ب  اا ير منهااا علااى ساابع  

املتعلاااس ثترتعاااة ال اتااااق املتظاااد ة ياااج إطاااا  الت معاااة املساااتدامة   الااا م جاااا  أساساااا لثشاااجع    تحف اااز  09-04وب  تااام املماااال القاااا 

 االسثمما  يج ال اتاق املتظد ةد  لكن ي   ه ا اشطا  الثشريعج لل اتاق املتظد ةد ف عا الثد من ثلو ته   إارائه.

لجزائاار ياج السعاسااة الوط عااة معتماادة علااى املااوا   ال صعععااة  البشاارقة لثشاجع  االسااثمما  يااج ال اتاااق املتظااد ة ا فرطاا  ا

 التك ولوجعااااة املتااااوفرة  ماااان  اااا ل الشااااراية األج بعااااة لت ااااوقر  ت معااااة ت ااااام ال اتاااااق املتظااااد ةد فإ ماااااا ال اتااااة املتظااااد ة يااااج 

ساسا يج ماو   الا فلد فمان أهام الإارامس االتتاا  الوطني يمم  تحديا يص را من أج  الحفاظ على املوا  التقلعديةد  التي تتمم  أ

د الا م يعتإار مان أهام السعاسااق ال اتوقاة املتصعاةد   لاك مان 2030 – 2011املتف ة يج مظال ال اتة املتظاد ة الإر اامس الاوطني 

ل فايااااق(  ااا ل ت اااوقر ال اتاااة الشمساااعة  طاتاااة الرقاااا  علاااى   ااااق  اسااا د   ة  اااال فااار م الكتلاااة الحعوقاااة        ) تممااا ب اساااتعا ة ا

ال اتة الحرا قة  الجوفعةد  ت وقر ال اتاق الشمسعة  الحرا قةد  علاى الار م مماا ث لتاه الجزائار مان مظهاو اق مان أجا  ترتعاة 

 ت وقر االسثمما  يج ال اتاق املتظد ة من أج  تحقعس الت معة املستدامةد فإب استفدا  ه ه املاا    االسثمما  فيها لم يرإى 

يظ  أب تا  إلعهد   م املؤه ق ال صعععة التي تملكهااد حعاث تملاك الجزائار ياج مظاال ال اتاة الشمساعة أيثار إ ى املستو  ال م 

 ااازاب لل اتاااة الشمساااعة ياااج العاااالم  االتاااا ج عليهاااا أب تنلااا ق العدياااد مااان السعاسااااق  اشجااارا اق التاااي مااان داااظنها االساااتغ ل األممااا  

 لل اتاق املتظد ة.

 التتراحاق ا تعة :  يج ه ا اشطا  يمكن تقديم ا

 عاام ت ااام ال اتاااق املتظااد ة  ت ااوقر االسااثمما  فيهااا ث اااوا أساسااعة السااتق ا   تشااجع  االسااثمما اق الوط عااة  األج بعااةد  •

 ا ااااة مااااا يتعلااااس ثااااالحوافز املالعااااةد ثااااال  ر للتكلفااااة العالعااااة املرتص ااااة ثحدااااااة التك ولوجعااااا املسااااتعملة ي  ااااا  "الكوطااااا"   الاااا م 

رق ا عاااا   ثول ااادا   ثلجعكااااد حعاااث يلاااز  مؤسسااااق الكهرااااا  علاااى أب يكاااوب ه اااا  جاااز  مااان مصععاتهاااا للجمهاااو  مااان طصقتاااه  ااا  مااان ث

ماا   ال اتة املتظد ةد ثم ما طصقا  أملا عاا   ععاض الاد ل املتقدماة   اا  الادعم لألساعا  مماا يغارم   يحفاز علاى االساثمما  ياج 

 ال اتاق املتظد ة.

 مما اق  تكمعا الصحث  الت معة لدعم ال إراق االحلعة تشجع  الشراية   تكمعا االسث •

تكمعا عملعاق التحسمس  التوععة ثظهمعة ال اتاق املتظد ة على مفتلا املساتوقاق   لاك لثساهع  مرحلاة اال تقاال  حاو ها ه  •

 ال اتاق   قا ة ال ل  عليها.

التعااااا ب يااااج مظااااال التصااااا ل العلمااااي   ال إااااراق إ:شااااا    عاااام املرايااااز املتفااااااة يااااج مفتلااااا تق عاااااق ال اتاااااق املتظااااد ة  تعزقااااز  •

  االستفا ة من التظراة الثشريععة للد ل الرائدة يج ه ه ال اتاق.

 توف ر م  ومة ث كعة مت و ة  عارقة. •
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 املؤسسات الصغيرة و املتوسطة كآلية لتحفيتاإلستثمار و دورها في التنمية اإلقتصادية 

Small and medium enterprises as a mechanism to stimulate investment 

          and its role in economi      

 

 العربي شحط أمينة  دكتوراه الطالبة 

  1كلية الحقوق جامعة الجزائر 

          Larbichahtamina246@gmail.com   

 

 ملخص :  

 ب االسثمما   ا ا ت ام االحر تاق عن طرقس املؤسساق الاغ رة   املتوس ة له     يص ر يج تحقعس الت معة اشتتاا ية إ

سوا  ثالد ل املتقدمة أ  الد ل ال امعة حعث توفر املشر عاق الاغ رة فرا العم    تعد  احصة الد   األيإر يج تلصعة  

 ا ا     إحتعاجاق السكاب االحلعة من السل    ال دماق فالجزائر تعول يم را على ه ا ال وم من املؤسساق لدعم اتتاا ها

لت وقرها   ر أب الجهو  ثق    ر  افعة  لك ملا  ا فته من عراتع    تحدياق    االحر تاق ل لك أ د  املشرم عدة توا  ب

 . يج مسا   ظاحها 

 املؤسسة د الت معة د اشتتاا  د العد العاملة . كلمات مفتاحية :  

Abstract : 

Investment outside the hydrocarbon sector by small and medium-sized enterprises plays an 

important role in the economic development of developed or developing countries, where 

small projects create jobs and play the most important role in meeting the needs of local 

people in terms of goods and services. Algeria relies heavily on these enterprises to support its 

economy outside of hydrocarbons, that’s why the legislature has adopted a number of laws 

aimed at developing them. However, efforts remain insufficient because of the obstacles and 

difficulties they have encountered during their success.  

keywords : Enterprises- development -economic -manpower 

 

 املقدمة :       

ثإ يح ى  االسثمما   حعوم  فعال  ضر  م   يص ره  ة همعظب  ع ار  العالم  و ه  مفتلا   ل  الت مع  يج  عملعه  ة  لتحقعس 

  ة  ال ر ف امل اسص  ةلفهعاه الصما ةلجزائر للعم  جاهدالسعج جمع  الد ل ثما فيها ا  ه ا ما يترجم ة  االجتماعع ةاالتتاا ي
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القوا  ب  التي يمكن اب تست  سوا  من   ل سن  الثشريعاق  الوط عه ا  االج بع ا  ا دا   را     د فيها  ةق   املد راق 

  ة  التكت ق االتلعمع   ةاملتزايد  حو الشرايه االتتاا ي  اساسا يج االتظاه  ةالعاملعه  املتممل  ةللتغ راق  الت و اق االتتاا ي

تصني ا ى  للتظا    ا ق  العاملعه  امل  مه  جع    ة املتممل  ةطر   الجديد  الوض   ه ا  الد لعه  التظا ه  على  الحواجز    يج  ف  

  النسبعة على املزايا  تقتار   افسه  تنشل يج محعل يتغ ر  قتظد  ثاستمرا  حعث لم تعد امل  اال تلفة  االتتاا يةاملؤسساق  

 .   االثتكا التقلعديه ث  امتدق لثشم  التمع ز   امل لقة

  الثر ة   را ملساهمته يج  لس    االتتاا ية  الت معة العام  اال ل ال م ترتكز علعه     يعد االسثمما  سوا   اب  ط عا ا  اج بعا 

  ثالد جة عع ب االعتصا  اب االسثمما  االج بي  هدف     األ  املع له    ر املستغله    االتتاا ية االستغ ل االمم  للموا    

 . الت معةلتحقعس  اال  ى ا ى تحقعس الراد فاب االسثمما  الوطني ال اا هو الصدي  االمم 

اال  الاغ ر  قح ى  املؤسساق  ت ام  يج  الراهن   املتوس ة   ةسثمما   الوت   السعاساق    يج  مف ل    االتتاا ية ثاهتمام 

  ة  عم  تحف ز ه ه الا اعاق الاغ ر   على حد السوا   يعتإر   ال امعةاملتقدمه منها  يج مفتلا   ل العالم     االجتماععة

يج     ل  الجزائر أ تد    مظاالق  ة را للد   ال م تلعصه يج عد لك     االجتماععة  االتتاا ية  الت معة من   ائز     املتوس ة 

ا دا  العديد من      لك من   ل   املتوس ةج   ل العالم اهتماما يص را ثاملؤسساق الاغ ره  على  را  ثاإ  ةاال  ر   الفترة

القا وب  ا رها  االجال  اب  ه ا  اطا   يج  مظموع  02/  17 تم    القوا  ب  ا  ة ض   الجصائعمن  املشرم    ةلحوافز  اترها  التي 

تنشل  ا ا ت ام االحر تاق من   ل     التي    املتوس ة  ةن  الشصا  اصحا  املؤسساق الاغ ر للمسثممرق  الجزائرم 

تحف ز  تشجع  االسثمما     ج أمن      التكمعلعة   أ  الس وقة  ةلثشري  ال رقبي  القوا  ب املالع ا  09  /16تا وب الجديد  تم  

ن  الشصا   م للمسثممرقثوالياق الج و  الكص ر  اله ا  تد اتر املشرم الجزائر    املتوس ة  ةاملؤسساق الاغ ر    ة:شا 

الج ثوالياق  اعفا اق  حوافز  املقعم ب  الكص ر  قها    ة صائعج و   الد لد   ا ة  الاغ ر إ  ة  تسعى  املؤسساق  تشجع    ة ى 

لل اائص التي تم زها  الد   الت موم ال م تلعصه يج االتتاا  مما يستوج    التي تت ل  اهتماما  ا ا   را    املتوس ة

 .  امل اخ امل ئم لنشاطه

سصس  :  البحث  ةشكاليإ االدكالعظا ت  مما  طر   مد     ةالتالع  ةي   الاغ ر   ة همعأ ما  تحف ز    ة املتوس   ةاملؤسساق  يج 

  لاجاثة على ه ه اشدكالعة إتصع  امل هج الو فإ من   ل در  ال قاإ ال ر  قة    ؟االتتاا  الوطني  ةاالسثمما   ت مع

   علعه تسم  العم  إ ى :   لفهم عمس املوضوم   الو ول للحلول املقترحة . 

 املصحث األ ل : مفهوم املؤسساق الاغ رة   املتوس ة . 

 اشتتاا  الوطني   تحقعس الت معة اشتتاا ية . املصحث الما:إ : أهمعة املؤسساق الاغ رة   املتوس ة يج تو ي   

 ة واملتوسط   ةغير مفهوم املؤسسات الص:    املبحث االول 

 لدعمه  ت وقره  ةثالغ  ةهمع أ  ةالد ل  ةم يج االتتاا  الجزائرم حعث ا لت:سعس ها  ة املتوس   ةالاغ ر ت ام املؤسساق    يعد

يج االتتاا  الجزائرم    ةللت مع  لت  عمه   را الب ه ه املؤسساق تعتإر يح  ثدي   ةتوا  ب هام  ة  دا  مظموعإمن   ل  

  جوهاق تقوم    ا حا  العالم  ففإ  افه عشك  يص ر يج  ا  اتها  حو ال ا ا  االحر تاق  ائر تعتمد على ت ام  ز ب الجأ    ة ا 

 وام  أ ى  إنعا   لك من   ل تا   ة املتوس   ةاغ ر ال  ؤسساقامل  ماهعةيتم تحديد    من   لها   أسسثوض  معاي ر    ةمفتلف

يص ر  الحجم  حعث  ال    ة غ ر   ةمتوس    ةمن  س حل  الصحث  ه ا  عليها   من   ل  تقوم  التي  على  اائص  ه ه  و  
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يج  ظاحها عائقا  تكوب  العملج  التي  املعداب  يج  تواجهها  التي  العقصاق  اهم  هم  أا ر   د س    جهة من    املؤسساق  ي ا 

 :  من   ل امل لص ب التالع ب   العوام  التي تساهم يج  ظاحهااملقوماق  

 وخصائصها واملتوسطةتعريف املؤسسات الصغيره  :  ول املطلب األ 

املت من   2001ج  الاا   ي  01/118  م  ثما فيها ما يتل اه القا وب  ت   املتوس ةللمؤسساق الاغ ره    تعرقفاقه ا  عده  

لترتعه  القا وب   الاغ ر التوجعهي  املا    املتوس ة  ةاملؤسساق  ثموج   الجديد  تم    39  ة  امللغى  القا وب    022  /17من 

القا وب   الاغ ر املت من  املؤسساق  لت وقر  فعه    املتوس ة  ةالتوجعهي  اعتمدق  استراتعظعه     ال م    جديدة الجزائر 

 لت وقر ه ه املؤسساق 

 واملتوسطة   ةتعريف املؤسسات الصغير  :  ول الفرع األ 

   املتوس ة مؤسساق الاغ ره    من   ل القا وب التوجعهي لت وقر    املتوس ة   ةاملؤسساق الاغ ر   عرف املشرم الجزائرم 

تشغ  من  احد     ا  ال دماق   تاا السل إ  ةمؤسس  ثظنهامهما  ا   طصععفها القا و عه     املتوس ة  ةتعرف املؤسس   :"يما يلج

  الس وقة  ي ا  جزائرم ا  ال يتظا   مظموم حاعلفها   م ي ر  4يتظا    تم اعمالها الس وم    مل اا ال      مس با ى مائت ب  

 3"اع ه 3يما هو محد  يج ال ق ه  االستق لعةتستويج مععا   ملعا   ي ا  جزائرم 

حجم  اس املال  ي ا   معاي ر منها عد  العمال  ةيعتمد على مظموع   املتوس ة   ةلاغ ر  على  لك فاب تعرقا املؤسساق ا

 .  لت وقر ه ه املؤسساق جديدةالقا وب على استراتعظعه حعث اعتمدق الجزائر من   ل ه ا  االستق لعةمععا   

القا وب  تم   يج  الوا    التعرقا  ث ب  ا ت ف  ه ا   القا وب  تم  17/02لمس  يج  الوا    ثرتم  إ  01/18    لك  يتعلس  ما  ال 

الساثس    02  /17من القا وب الجديد  تم    13ه ا اب املا ه    ة تظد  االدا    4الس وقة  الحاعلةاالعمال الس وم   مظموم  

طرقس  عن    ع د الحاجه  ةالس وق  ة ثرتم االعمال  مظموم الحاعل  ة تعلقمراجعه الحد   امل  ة كا ععلى ام  ال ير تد  ا 

 . الجزائرم يج تعامله م  ه ا ال وم من املؤسساقلها املشرم التي ا   ةالت  عم  هو ما يص ب املر  

عام   قكوب  تم    250     50تشغ  ما ث ب    ةمؤسس   ثظنها من القا وب الساثس ال ير    8  ةعرففها املا   :  ة املؤسساق املتوس  -

 ي ا    ملعا   1     200ما ث ب    ةا  اب يكوب مظموم حاعلفها الس وقملعا   ي ا     4  ملعوب  ي ا     400ث ب    اعمالها محاو  

 .5جزائرم 

 
ديت من القا وب التوجعهي للمؤسساق الاغ رة لترتعة املؤسساق الاغ رة   املتوس ة د جرقدة  2001 يسمإر  12املؤ خ يج  18/ 01القا وب  تم   - 1

 ) امللغى ( .  2001 يسمإر س ة  15الاا  ة يج  77 سمعة العد  
يج  امل  02/ 17القا وب  تم    - 2 التوجعهي للمؤسساق الاغ رة لت وقر املؤسساق الاغ رة   املتوس ة د جرقدة   2017ي اير    10ؤ خ  القا وب  يت من 

 .   2017ي اير  11الاا  ة يج  2 سمعة العد  
 املرج  الساثس .  02/ 17من القا وب  5أ  ر املا ة  - 3
مل اا د  250إ ى  1  املتوس ة على أنها " حدة إ تاا السل    ال دماق   تشغ  من  امللغى عرف  املؤسساق الاغ رة 18/ 01من القا وب  4املا ة  - 4

 ملعوب  ي ا  جزائرم ........."  500م   تم أعمال س وم ال يتظا   ملعا   ي ا  جزائرم أ  ال يتظا   مظموم حاعلفها الس وقة 
  فس املرج  .  02/ 17من القا وب  8أ  ر املا ة  - 5
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ملعوب    400عمالها الس وم  أ ال يتظا    تم    مل اا   49     10نها تشغ  ما ث ب  ظث  ةعرففها املا ه تسع  ة : املؤسساق الاغ ر  -

 .  1ملعوب  ي ا  جزائرم  200 ةال يتظا   مظموم حاعلفها الس وق   ي ا  ا 

ملعوب    40ت  من  أعمال  أ عمال   تحقس  تم    ة  تسع   نها تشغ  ما ث ب عام ظث  10  ةعرففها املا :  جدا  ةالاغ ر   ةاملؤسس -

 . 2ملعوب  ي ا  جزائرم   20 ةلس وقا  ي ا  ا  ال يتظا   مظموم حاعلفها

الاغ ر   تعرقفاق  ة تد    ق عد يمكن ضصل  ة املتوس   ةللمؤسساق  الوا        ف   ا ت ف  لها عسب   يج  تعرقا  احد 

 :   عنها  ة تعرقفاتها ل ا ه ه ععض االممل

عمال    10ث ب    هج التي ت م  ةاملتوس   ة نها املؤسسأعرففها على    ة : املتوس   ةللمؤسساق الاغ ر   ةاال   اع  ة تعرقا اللج 

 .   3ج ر  تتم ز ثاستق لعفها أعام   249عام  ا ى  50غ  ما ث ب  فهي التي تش ةاملتوس  ةاما املؤسس عام  اج را   49ا ى 

الد لعالع  ةتعرقا م  م الاغ ر   ةم   تنتس  ة املتوس   ةاملؤسساق   الصا من     تتظلا تو م سل    دماق      هج  حداق 

العائلة    ع ها يعتمد على العم  من  ا    ال امعة  يج الصلداب  الح رقة  الصعض منهم يج امل اطس    قل ب يعملوب م تظ ب مست

مد وال   ر   ما تكس   ةم ففض  عا   حرفع ب   ع ها يعم  ثراس مال ااث  يعتمد على عائد   عماال   يستظجر    ع هم  

 .  4مستقرة فرا عم    ر  م ت م  تيهق

 الصغيرة واملتوسطة خصائص املؤسسات  :  الفرع الثاني

  ة للقعام ثد   هام يج عملع   اائص التي تم زها عن املؤسساق اال ر   التي تؤهلها   ةثمظموع  الاغ رة  املؤسساق   تتوفر

 :  الت معة االتتاا ية

  ال ير فاب   االسالمن القا وب    5املا ة  الوا   يج  ص  الاغ رة  املتوس ة  لتعرقا املؤسساق    اصق ط:  التظسمس  ةسهول -

جرا اق  إ تتم ز ثبساطه   صحاقها أ مو ال أاال  ى على  ثالد جة  يت ل   اس مال تلع   ايج لثشغعلها يما انها تعتمد تظسمسها 

 .  تظسمسها ففاض  فقاق ة:شادها   إ

يغل  علعه ال اع  الفر م ا  العائلج  على  لك فاب  افه  امللكعة  ثاعتصا  اب طاع   :   الت  عم اش ا ة  امللكعة  اال تصاإ ث ب   -

 . حعث يؤ م    ا مريزقا املؤسسة  اح    ةيتوالها عا التق عة  البشرقة  املالعة القرا اق 

 .االتتاا ية االحلعة الوط عة  الد لعةه ا ما جعلها مر ه  قمكنها التكعا م  اال ضام  :  غر حجمها -

املوا     - التموق عة  الدا لاالعتما  على  لتعصا:  يج  املؤسساق أ لك  االحلعة  املد راق    ةتعتإر مريزا هاما  ال وم من    ب ه ا 

االموال    ة ا   ةيعتمد ثاو   اق  آ فهي     األ دتا األسرة  الفر   ال ا ة  على  املد ر  لت معه  ا ى  الاغ رة  اق   تحوقلها 

 االتتاا ية  االجتماععة  الت معة  مظاالق اسثمما قه تساهم يج 

 
  فس املرج  .   17/02من القا وب  تم  9 أ  ر املا ة - 1
  فس املرج  .   02/ 17من القا وب  تم   10أ  ر املا ة  - 2
راية  إسماعع  دعصاب د ماهعة املؤسساق الاغ رة   املتوس ة   ت و ها يج العالم د "تموق  املشر عاق الاغ رة   املتوس ة " منشو اق مفإر الش - 3

 .   63د ا  2003يج املؤسساق الاغ رة   املتوس ة د    اشسثمما 
  . 63إسماعع  دعصاب د  فس املرج  د ا - 4
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فاض يج تكلفه االسثمما اق   فإهو    ةس  املتو   ةمن مم زاق املؤسساق الاغ ر :    لتد ق  العامل ب  ةالتكالعا ال  م   ةتل -

تق عاق عسع    اال  ى  ة ثالد ج  ةالماثت انها تعتمد على  امل  ثمعنى ات  تعقعدا  ة لك  ثاسثععا   لعد  زقد من ا ه ا ما يسمد 

 ة . ما ي اس  حاجعاق الصلداب ال امع   هو ةالعد العامل ةيؤ م ا ى  فر العامله ه ا ما 

  ة الف ع  االثتكا  من   ل اظها  املها اق  لاثداممريزا     املتوس ةتعتإر املؤسساق الاغ ره  :    التظديد  االثتكا   االثدام -

اال ترام    ةثرا   ة:سص  ق حع  ثلغ جرق  على ه ه املؤسساأ  لك من   ل ععض الد اساق التي    ة الثسوققع  ة تاجع  اش 

 .  ضعا ثرا اق اال ترام يج الشر اق الكإر   ةيج االعمال الاغ ر 

 : ة املتوس  ةالاغ ر   ةإ للمؤسسالشك  القا و: -

  تو ي   أ   دماق  أ تاا  إ  ةهج    مؤسس  ة املتوس   ةالاغ ر   ةفاب املؤسس  02  /17من القا وب  تم    5  تصقى ل ص املا ة

 1ةتظا ق ة   دك  دريأ  ية الفر   ةدك  املؤسس ةا  املتوس  ةالاغ ر   ةفقل تتف  املؤسس ة القا و ع  ةال صععمهما  اب 

:الفر ي  ةاملؤسس - املؤسسه الاغ ر   تد ة  املؤسس  ة  املتوس   ةتتف   املقا لأ  ةالفر ي  ةدك   املؤسسأ  ة    اق    ةالفر ي  ة  

  على   ف   ة احد  تتمت  ث رققه عملها البسع من مل ص    ةه ه املؤسس  ةتد تنشا عا   املعر فه  ةاالحد    ةاملسؤ لع

 ااستق ل ما ج   ةاملع وق  ةمت  ثالش اعتت  ةتظا ق  ةالتي تعتإر دري  ةاالحد    ةالش ص الواحد  اق املسؤ لع  ةمؤسس

  يمشر م   ة املتوس   ةالاغ ر   ةيما اب املؤسس  2ة مال املؤسسسأاملساهم قها يج     ةيج حد   الحا   املؤسس  ة تكوب مسؤ لع

فإ القعد يج السج  التظا م  عم  تظا م فعك  ة رضها مما س ع د اال:شا  فمتى  اب    ةفر م ال تحتاا ا ى تعقعداق يم ر 

تعدها يج طج  الا اعاق    ا  ا   تما س :شاطا حرفعا فعكفإإما  أالجزائرم من القا وب التظا م   22  ةكام املا حأل طصقا  

االحد  للقواعد  القا وب  املت من 1996 01-10املؤ خ يج  96/01من االمر  تم  26   02طصقا للما ت ب    الحرف ةالتقلعدي

 . 3 الحرف  ةالتقلعدي  ةالتي تحكم الا اع

ثمقت اه يلتزم  عقد    ةنها الشريظث  ة التظا ق  ةم ه تعرف الشري   416  ةالرجوم للقا وب املد:إ  ظد املا ثة :  التظا ق  الشر اق -

تثسام  إ   قد قهدف  أ  مال  أمن عم     ةيج :شاإ مشتر  ثتقديم حا   ة  اعتصا قاب ا  ايثر على املساهممل ااب طصعععاب ا

يما يتحملوب ال سائر التي تد ت ظر عن    ةمشتري  ة اتتاا م يج م فع    تحقعس اتتاا  ا  ثلول هدفأتنتس  اال اا  التي تد  

 .  4 لك

  مر ه ا التقسعم طصقا لأل  ة اا در اق االموال در اق اال تل  وام الشر اق االملأ ةهج ا ا ةالشر اق التظا قب أيما  

 .  املت من القا وب التظا م  59 -75 تم 

 

 
 املرج  الساثس .   17/02من القا وب  تم  5أ  ر املا ة  - 1
  19الاا  ة يج  101عد  املت من القا وب التظا م د جرقدة  سمعة ال 1975سبتمإر  26املؤ خ يج  59/ 75من األمر  تم  2فقرة  564 اج  املا ة  - 2

 د معدل   متمم .  1975 يسمإر 
  03د املت من القا وب االحد  للقواعد التي تحكم الا اعة التقلعدية   الحرف د جرقدة  سمعة العد   1996 -  01- 10د املؤ خ يج  96/01األمر  تم  - 3

 .  1996س ة 
 املت من القا وب املد:إ .   7200مام  13املؤ خ يج  05/ 07من األمر  416أ  ر املا ة  - 4
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 لنجاحها ة واملقومات االساسي  ةواملتوسط  ة لصغير هم العقبات التي تواجه املؤسسات ا : أ املطلب الثاني

الاغ ر  املؤسساق  مسا    ةعد  ةملتوس  ا  ةتواجه  على  تؤار  االتتاا ي  ةها  ا  مشك ق  التحوالق  ظ     ة الراه    ةيج 

العومل ثك     ة ه ا  مشا    ا      ب استئ ا    ة املتوس   ة  تعا:إ منها    املؤسساق الاغ ر فه ا  مشا    ة تحدياق 

عد يج ا ظا   تسا  من العوام   ةا ى ا ر  يما اب ه ا  مظموع   ةه ه املشك ق تفتلا من   ل  ة دد  ةحد  على  ةمؤسس

من    ةمشجعه ثتكريس مظموع  ةتتاا يإ  ب تتواجد يج ظر فأ ج   ظاحها الثد  أ من    ة املتوس   ةعم  املؤسساق الاغ ر 

 .  م افسها  ةلها ثالتفوق  ال ظا  يج مواجهالتي تسمد املم زاق من   ةب تتوفر على مظموعأ  ةال ما اق الدستو ق

 ةواملتوسط  ةقبات التي تواجه املؤسسات الصغير الع   ول:األ الفرع 

 .1تععس :شاطها  مر   ها االتتاا م  ة التي املتوس  ةقصاق التي تواجه املؤسساق الاغ ر ه ا  العديد من الع

ب ه ه  أل   ة ثعظ  ةامل لوا  ةها اق العمالعيج ج    الحاول على امل  ةيص ر   ةه ا   عوا  ة : ثاملوا   البشرق  ةعقصاق  ا  -1

 ةتظ قها املشر عاق الكص ر  ةاال  ر 

الر ات   األ  الكص ر   ةجو  مقا  ا ففاض  العوام    ى  إ    أ  ةثاملشر عاق  عا ج    ه ه  يج  إ ى  إ ق  أمعدل    اب   ففاض 

 مكا عاته إ  ةا الحد  ي  ر   ةاق الاغ ر على تد ق  العامل ب من تص  املشر ع  ة ى عام  عدم القد  إ  ةثاالضاف  العامل ب  ة تاجعإ

ثث فع  القر ض    ةاملرتص   ةاال ا ق  ة تفام الكلفإ  ترج   ةثالص و  التظا ق  ة عقصاق التموق   ا   :  2ثالتموق    ةعقصاق  ا  -2

ثاملقا  إ ي ا   املارفعه  اال اطر  العا م  ة تفام  القرض  ال  م  م   ال ما اق  لتد:إ  الص و     ةاملت لص  ة الكافع  ة  را  يج 

يج ظ    ة الجزائر يج ضعس الصدائ  التموقلعيج  ة  املتوس  ةتموق  املؤسساق الاغ ر  ة يكمن جوهر ادكالع لتقديم القر ض

املالع  االتتاا     ةت مع    عا      د ق  يصقى     ةتقص  مستو  عا ج من اال اطر   ةمتفاا   ة ا و  محلع  ةاملؤسساق 

املوجه القر ض  الاغ ر   ة ضماب  االسثم      ة  املتوس   ةللمؤسساق  تر ض  ال ماب  تغ يها        د ق  يج  ما اق 

الجوا      ةعدم االلتزام ثكاف  ةمنها ثدالل  ة حعث لم يستظ  لت لعاق امل ت ر   محد  ا جدا   ة  املتوس   ةللمؤسساق الاغ ر 

 :  هم مشا   التموق  تتمم  يجأ  لع   3ة مرافقموال   ب  عن تقديم أل  ة ال م  الصا ما يكوب عصا    الدعم ة لعملع ةامل  م

  ة  من ثعنها املؤسساق الاغ ر  ة  معاملفها للمؤسساق ال ا  ةللمؤسساق العمومع الص و  ة  جو  تمع ز  اضح ث ب معامل -

 ة. لد  الص و  العمومع ةثامتعا اق  ا  الكإر  ما  ال  تح ى ةفاملؤسساق العمومع  ة املتوس 

 .4لتعوقض   جه اال اطر  ة راض االسثمما قلأل  ة على القر ض املم وح ةالفائدسعا   أ ا تفام -

 
اب د األ  ب  أحمد عا ف العساف د األ ول العلمعة   العملعة إ ا ة املشا ي  الاغ رة   املتوس ة د ال صعة األ  ى د  ا   فا  للنشر   التو ي  د عم - 1

 .   39د ا 2012
  املتوس ة يج عملعة الت معة د ال صعة األ  ى د  ا  الحامد للنشر   التو ي   لعث عصد هللا القهعوم   ث ل محمو  الوا م د املشا ي  الرقا ية الاغ رة   - 2

 .  39د 38د عماب د األ  ب د ا
جواب   3يمواش محمد   يعواش أم ب د تقععم تظراة الجزائر يج مظال تموق  املؤسساق الاغ رة   املتوس ة د مظلة الصاحث اشتتاا م د العد   - 3

 .  112د ا 2015
ظهع  عصد القا   د مقوماق تظهع  املؤسساق الاغ رة   املتوس ة   معوتاتها يج الجزائر د مدا لة للمشا ية يج امللتقى الد  ج حول مت لصاق ت ثاثا - 4

 يج جامعة الشلا .  2006أفرق   18 17املؤسساق الاغ رة   املتوس ة يج الد ل العراعة د امل  م يومإ 
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م د تر ض    صحا  ه ه املؤسساق مقاث  أ   تد ال تتوفر لد    ة ث ما اق ععنعه يص ر   ة املتوس   ةم الصه املؤسساق الاغ ر  -

 ة .   املتوس  ةللمؤسساق الاغ ر  ةالت افسع ة القد    ةلت مع ة   ر  افع  اق حجم محد  

    أ  ئإ   جصا   ر تا و:إآ    ي منها ما هو فن  ة ا ئ االجرا اق اال ا ق  ةا ا ر  منها ما هو متعلس ثاال ا     ه ه العقصاق    ره

 ة .   املتوس  ةس يج  ظا   ت و  املؤسساق الاغ ر ا ى عائ

اال لع  ة عقصاق  ا  -3 :ثاملوا   املوا  اال   ة عدم يفاي  ة مشكل  ة املتوس   ةتواجه املؤسساق الاغ ر ة   لك لعدم   ة  لعتدفس 

  ة  املتوس   ةب املؤسساق الاغ ر أيم را يما    ةاملوا  امل لوا  ةيج الحاول عليها  ا    ةاملشر عاق الكص ر   ةتد تها على م افس

ثاملشر عاق    ةه ه املوا  مقا    ة ه ا ما يؤ م ا ى ا تفام تكلف  ة  غ ر   ة ثكمع  ة  االتا ج هج تت ل  موا  ا لع  ةمشر عاتها  غ ر 

 .  1ة تت ل  موا  ثكمعاق يص ر التي  ةالكص ر 

ل قص    ة  ثعظ  ةيج استفدام التك ولوجعا املتقدم   ب العديد من الد ل التي تعا:إ من ملحأ لك  :    ثالتك ولوجعا   ة عقصاق  ا  -4

 ى  إ     أدام التك ولوجعا املتقدم ه ا ما  ستفإ قص يج االمل اا املؤهل ب يج    ال التك ولوجعا  ي ا   اس املال ال  م ش 

  ق ا ى تد:إ مستو  اال تاا أالتي   ةتديم ستفدام تق عاقإ

  لك لعدم اصاق اال تاا    2هو الثسوقس   ة املتوس   ةقصاق التي تواجه املؤسساق الاغ ر هم الع أمن  :    عقصاق يج الثسوقس -5

 قص الو ج الثسوققإ يج د  ه ا ما يؤ م ا ى فائض يج ال ل  ا  فائض يج العرض   رآ  من عام ا ى  أ ر  آ ى  إمن موسم  

ا ثال إر   ة املتوس   ةلاغ ر املؤسساق  الش ص ي  لك  ثعظ  ة االيتفا   املالع  ةلقل  ة الجهد  د  القد اق    ول    ة عواة 

 ة.  يج الد ل ال امع ة ا   ة ى االسواق العاملعإ  ة  املتوس  ةاملشر عاق الاغ ر 

  ة على ع م  ة حائز   ة  در اق محلعأالجنسعاق    ة  جو  در اق متعد   ة يج حالة :  الد لع  ةدرا  التويع ق التظا ق   ة عوا -6

من  عوااق يج محا لفها لتوسع  :شاطها   را لوجو   عوااق يج   ة املتوس   ةتعا:إ املؤسساق الاغ ر   ةاج بع  ةتظا ق

 .   3ةالتي تت ل  امواال يص ر  عدم القد ه على الحاول على ه ه التويع ق

يج مع م الد ل    ةق االعمال الاغ ر تحديا استراتعظعا ملشر عا  تمم   ة الد لع  ة السعاسع   ةب للت و اق االتتاا يإالعوملة :   -7

العراع  ة ال امع االت ا   من    ةالعومل  ةثر ها ظاهر أ    ة مع م  فاعلع    فرا اق إ ما  تس عنها  على  الاغ ر   ةتؤار    ة املؤسساق 

لفهممق من تص   سائ  االع م   را الهتمام ه ا اال  ر ثالا اعاق    ة املتوس   ةتعرض املؤسساق الاغ ر   د4ة  املتوس 

 .    5ة لكص ر  املؤسساق ا

 ةواملتوسط   ة لنجاح املؤسسات الصغير  ةت االساسياملقوما :  الفرع الثاني

 :  من ثعنها ة  املتوس  ةل ظا  املؤسساق الاغ ر  ةه ا  عده مقوماق  عوام  االساسع

 
 ولوجعة إ ا ة املشر عاق الاغ رة   املتوس ة د ال صعة األ  ى د  ا   فا  للنشر   التو ي  د عماب د األ  ب د  ما فى يوسا  ايج د ثماة   تك - 1

 .  60ا 2012
 .  62ما فى يوسا  ايج د  فس املرج  د ا - 2
 .  69د ا 2009عصد امل ل  عصد الحمعد د إتتاا ياق تموق  املشر عاق الاغ رة د الدا  الجامععة د مار د  - 3
د ال صعة األ  ى د  ا  الشر ق للنشر   التو ي  د عماب د  -مد   إستراتعدج للم افسة   التمع ز–ف   حس ب الحسعني د إ ا ة املشر عاق الاغ رة  - 4

 .   66د ا 2006األ  ب د 
 .   147د ا 2007مار  الدا  الجامععة د -مد   ثعني مقا ب –أيمن علج عمر د إ ا ة املشر عاق الاغ رة  - 5
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  ة  هج المق  يج ا ا س واق اال  ى  ةيج املدير الثد اب تتوفر يج  ا   ه ه العوام  املت لصه:      املديرأثاملالك   ة عوام  مرتص  -

ب يكوب  أالثد      ال دماق التي سمتم التعام  معهاأامل تظاق    ة ل صعع  ةالساثق  ةاملعرف  د  التفرل الكام  للعم   د  ثال فس

لقع ال  م  املال  الحاول على  يج  املؤسسااملدير مصدعا  د  م  ملشر م    ة  جا  ةاتتاا ي  ةاعدا    اس   د    الت  عم االحكم  ة 

      ملكه  ةب املال ماله  املؤسسأعلى اساس    ةمو  ال ا ثاأل   ةللمؤسس  ة الععدم  لل املسائ  امل  تص  ت فع ه  ةاملؤسس

 .  ه ه العوام     رها توحج ثاملدير ال اتح

 ة :   محفز  ةمشجع ةتتاا يإيج ظر ف  ة املتوس  ةتواجد املؤسساق الاغ ر  -

 م      ةامللكع  ة  االسثمما   حرق  ةالتظا    ةحرق  أ تم االعتراف ثمصد   ةاالتتاا ي  ةدستو  الجزائرم مصا ئ تدعم الحرقيرس ال

  ث صل السوق   ةمفول  ةتها الد لظ:شأهعااق    ةاطا  القا وب يما تما س تح   تاثاالحتكا     ه ه الحرقاق تما س يج  

:شا   إلتدععم    ب تلعصهأ  ة  ر  الد   ال م ينصغج على الص و  الجزائرقأ  ة من جه  ةم ضغوطاق ه ا من جهأعععدا عن  

الثد من اب تتوافر يج    ة املتوس   ةفل ظا  املؤسساق الاغ ر د    تتاا م:شاطها اش  ة ت مع  ة املتوس   ’املؤسساق الاغ ر

 .   ظر ف تسمد لها ث لك   لك عن طرقس تكريس توا  ب التي تيهق لها امل اخ امل اس  للعم 

تساهمي م  االتاال    ثث  عم   ر مريزم    ةعا   ة ال اتح  ة املتوس    ةتتم ز املؤسساق الاغ ر ة :   او عاق الت  عمع -

  ة يما تستعم  ا  اق  سمع  ة عتمد يج  لك على التق عاق الحديمال تاا تلثسع ر ا   ة املستمر م  التك ولوجعا الجديد  املصادر 

الثسع ر   الحديما مؤدراق  الإريد   ة الستراتعدج  التك ولوجعاق  ا تر    تستعم   موت   ال لصعفها  اب  حعث   االتااالق 

 . 1االلكتر :إ يج االتاال الدا لج  ال ا اج 

 الثد    يفا  أ الثد من ا تعا  عامل ب    ة  املتوس   رة ظا  املؤسساق الاغ ج   أمن  :    يفا   متم زينأالحاول على عامل ب   -

ف   ما  أتحف زهم للحاول على    ة ا ى ضر     ةضافإ  ا تها  إ  ة تصاإ عملها ثقد  إاال تعا  لكوب    ةلعملع  ة همعأع ا   إمن  

  ة  املتممل  ةالوظائا اال ا قث االهتمام ة تساهم يج ا ظا  ام مشر م هو ضر   هم العوام  التي أ  من ث ب د لد هم من تد اق

التف عل د  الت  عم  د  يج  د  الرتاث   د   االتاال   د  التحف ز    دالقعا ة  هداف  أ ساس تحقعس  أثاعتصا ها    د   التقععم  التقوقم   ة 

   ه ه    ةجو  ت افسعأع د مستو     ةصامل اس  ةعلى توف ر العمال  ةعلى االثتكا  التك ولواج  القد    ةم  ماق االعمال  القد  

  ة ام الثد من توافر م ز ثالسوق    ةثال اوا ملا تكوب مرتص   ة  اضح  ة اتعع  ةضمن استراتعظع  ب تتظسدأاالمو  عليها  

 ة .  ت افسع

 ة :  اصحا  املشر عاق  املاا:  الاغ ر توافر التموق  لد    -

موال  ب األ أحعث    ةمام  مو الا اعاق الاغ ر أ  ةر ثيقا عهم العوام   لك اب عدم توافر التموق  تد  أ يعتإر ه ا العام  من  

  ف  أتشغعله    ة   مت لصاق ه ه املاا:  طول فتر   املستفدمه  توف ر  الق  التك ولوجعا لت وقر  التحديث يج ا   ةهام

 د   مستحقاتها

 
ة مد    الد د التظهع   آلعة لت وقر ت افسعة املؤسساق الاغ رة   املتوس ة د م يرة ل ع  دها ة املاجست ر يج العلوم اشتتاا ية د جامع - 1

 .  45د ا 2012د 2011 لعة العلوم اشتتاا ية   التظا قة د تسم العلوم اشتتاا ية د   3الجزائر 
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العوام  ل ظا  املؤسساق الاغ ر من اه لق اعاق    ة عن طرقس   ا يس مالع  ال ثد من تقديم الدعم لها   ة املتوس   ةم 

املؤس   ة مفتلف العمالتهدف  الصا لتوسع  مظاالق :شاطاق ه ه  ثتاهعلها    ةساق  فتد مظاالق الستق ا    منها ما  هتم 

 :   همها يجأ  تتمم  

 د  ANPI لت وقر االسثمما  ة الوط ع ةالو ال -

 د  1ANSEJلدعم تشغع  الشصا   ة الوط ع ةالو ال -

 د   ADS لت وقر االجتما ج ة الوط ع ةالو ال -

 د  CNACة م ب من الص الظالا د ق الوطني للت -

 د FGAR  2ة  املتوس  ة  د ق ضماب تر ض املؤسساق الاغ ر  -

   ة د هع  املؤسساق الاغ ر ظلت ةالا اعع  ةالت افسع ة   د ق ترتع -

 د  MEDA ثر امس -

 د     د ق االحعل  الحفاظ علعه من التلوا -

 د   االحعل ة   د ق ترتع -

 د   الاا  اق ة   د ق ترتع -

 د   الج و    ة  د ق ت وقر م  ق -

 د     د ق الصحث العلمي  الت وقر التك ولواج -

 د     د ق التكوقن  التد ق  املنهي  -

 د   جها  القرض املاغر -

 . 3ANGEMلثسع ر القرض املاغر ة الوط ع ةالو ال -

 ةاالقتصادي ةع االقتصاد الوطني وتحقيق التنميفي توزي ةواملتوسط   ةاملؤسسات الصغير  ةهميأ  : املبحث الثاني

الت   ةيص ر   ة همعأ   ة املتوس   ةتحت  املؤسساق الاغ ر  هتمام  إعلى الر م من محد  م    ة  االجتماعع  ةاالتتاا ي  ة  معيج 

توف ر فرا    ة الق التي تثصلو  فيها ه ه االهمعثر  االجاأ من     على  را  ثاإج املشر عاق اال ر  يج االتتاا  الوطني  قها   ةالد ل

يما    ةاالحلع  ةيج الت مع  عشك  فعال  ة املساهم  ةاال تاجع  ة  قا   ة تحس ب الجو   ةاملتكامل  ة الا اعع  ة تحقعس ت مع   العم 

   ة همع ألها    ة املتوس   ةيما اب املؤسساق الاغ ر   ة  الرقفع  ة ب السكاب  تقلع  من الهجر ر  توطالفق  ة اق الحا اأانها تعتإر  

  ب االتتاا  الت افس ي أ لك    ةيج ظ  تحرقر التظا    ة ا   ة  ال امعأ  ةسوا ا يج الص   املتقدميج االتتاا  القومإ    ةيص ر 

الكص ر   ةالعرق    ةاال تاجع   ة القاعد الشر اق  على  جو   يقوم  ثما  ةال  ث   جو   فقل  الرقا يلأل   ةجا ث  ة  حدها   ةعمال 

 
  هج هعاة  اق طاع  عمومإ تعم    1996سبتمإر  8املؤ خ يج  96- 296لة الوط عة لدعم تشغع  الشصا  ثمقتض ى املرسوم الت فع م أ:شت  الو ا - 1

 تح    اية   ا ة العم    الثشغع    ال ماب اشجتما ج .  
وب التوجعهي للمؤسساق الاغ رة   املتوس ة    املتعلس ثت صعس القا   2002 وفمإر  11املؤ خ يج  373/ 02أ:ل ق ثموج  املرسوم الت فعدم  تم  - 2

 املت من القا وب األساس ي لا د ق ضماب القر ض للمؤسساق الاغ رة   املتوس ة د هو مؤسسة عمومعة تح    اية   ا ة الا اعة   امل اجم .  
 .  لة الوط عة لثسع ر القرض املاغر   املت من إ:شا  الو ا  2004جا فإ  22املؤ خ يج  04/14أ:شت  ثموج  املرسوم الت فع م  تم  - 3
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يج    ةالتكمعلع  ة الشر اق الكإر     رها من اال:ش حتعاجاق  إ  ة من املو  ين  القا  قن على تلصع   يفؤ  ة اسع  ة اتوفر دصك

 ة .   املتوس  ةتقوم ثه املؤسساق الاغ ر  هو ما  ةم من الق اعاق االتتاا يأ

 االقتصاد الجزائري   ةفي تنمي ةواملتوسط   ةدور املؤسسات الصغير  : ول املطلب األ 

لد   الكص ر ال م تؤ يه يج االتتاا م   لك   را ل  يج الجزائر جز ا هام من النسعس ة املتوس  ةتعتإر املؤسساق الاغ ر 

الد لإث ا    الت مع  ةتتاا   الجا   االتتاا م  االجتما  ةاملستدام  ة من   ل تحقعس مت لصاق  تتظلى من من     ج  التي 

الاا  اق  مساهمفها يج   ةال م تؤ يه يج ت قع   ي ا الد   الكص ر ةيج القعمه امل اف ة  ل توفر م ا   الشغ   املساهم

است را   تادير  هج تلع       ةال ا جع  ةسهام يص ر يج مظال التظا  إ لها  ه ا فقل ث    ال ي حار    ها  ةاالحلع ةالت مع

 .  على حد سوا  ة ال امع   ة   من الد ل املتقدم االتتاا  ة ي لك يج ت مع اساس ي

 في التشغيل  ةواملتوسط   ةدور املؤسسات الصغير  :  ول الفرع األ 

املساهم ب يج  لس فرا الشغ   يإر  أ عشك  يص ر ل لك تعتإر من    ةلعاملتستق   العد ا  ة املتوس    ةب املؤسساق الاغ ر إ

العد العامل  ة  املتوس   ةاملؤسساق الاغ ر   مظال   ة ب  الصعأ لك   ستفدامها للتك ولوجعا  إ عدم    ة البسع   ةيعتمد على 

  ة  اس مال تلع  فثساهم يج معالج  ة  تكلف  ةثمعدالق يص ر   على تولعد الوظائا  ة ثحعث لها القد    ال تفام تكالعفها   ة املت و  

 ى العم  الحر  إالشصا    رقدج الجامعاق   فعهم    ةع د فا  ة ا   ة الد ل ال امع  ة لصعأ   التي تعا:إ منها  ة مشكله الص ال

توف ر العديد من م ا   الشغ  ل لك   ةلها ثزقا  عد ها سمد ة يج الجزائر من  احع ؤسساقامل ت و  ال م تعرفه ه هفال

من     االتا ج امتااا  تففعا ال غل االجتما ج   ةيج تقلعص الص ال  ةالفعال  ةمن املؤسساق يعتإر الوسعل   ومفاب ه ا ال

  يج الجزائر   ة  املتوس   ة  الشغ  يج ت ام املؤسساق الاغ ر   حول ت و  تعدا  م ا أجرق  ل ععض االحاائعاق التي  

يج عد  م ا        97.84  2014  ة يج س   ةال ا   ة املتوس   ةاملؤسساق الاغ ر   ثحعث طجل   2015  -2014  ة   ل س 

 . 10.29ا ى  الت و   ةث لك   ل  :سص 98.16ى ا  2015 ةالعد  ت و  يج س  الشغ   ه ا 

 ر  حعث  أا ى   ةيد من س  ال م يعرف تزا ة يج املؤسساق ال ا  ةيص ر  ة  يج تعدا  م ا   الشغ   اب ثنسص ه ا الت و 

ث ب س إ ملعوب      2012     2004  ة  تف   :سصه  أ   الا   34ثحوا ج  يعا ل  ما  الاغ ر   %  57م  املؤسساق   ةه ا على عكس 

 ه ا    %  34 ففاض  إ  ةم :سص أ الا    24ا :سبعا يج مستوقاق الثشغع  ثلك ايثر من  تراجعالتي عرف     ة العام  ة  املتوس 

 .   1ة ال و ا  ةلتي فرضفها عملع اج  ا ى االجرا اق ا

 ة املضاف ةفي خلق القيم ةواملتوسط   ةدور املؤسسات الصغير  :  الثانيالفرع 

مساهمفها يج  لس    ةفقد ا ضح  :سص  ةيج الد ل العراع  ة  املتوس   ةثاملؤسساق الاغ ر   ةمن   ل االحاائعاق املتعلق

  ه ال يرتقإ  أال  إ     م ه ا الت و    1993  ة لعا    ال  يج س م  537 ى  إ  1980  ةملعا    ال  يج س    262من حوا ج    ة امل اف  ة القعم

 
م يرة مقدمة ل ع  دها ة ماست ر يج العلوم التظا قة   –  اسة حالة الجزائر   –علعاب  بعلة د الد   الت موم للمؤسساق الاغ رة   املتوس ة  - 1

 .  117د ا 2015- 2014تفاص مالعة املؤسسة د س ة جامععة 
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 . 1ةو  ال م   ل  العه الد ل املتقدم   املستأ ى املستو  امل لو  إ

 تترجم ه ه    مهما  اب  وعها  ةفها املؤسسضافأالتي    ةالحقعقع  ةثحس  املفهوم التظا م تعد الثر    ةامل اف  ةب القعم أيما  

 تشك     ة فهي تقمس الو ب االتتاا م للمؤسس  التي تم قها  مس ع ا ر اال تاا  ةضمن :شاطها  تعكس الفعالع  ة القعم

 .  2ة  تكام  هعا لها اال تاجعا   موها حسن مععا  لقعاس حجمهأ

 ى  ا  2009  ة  ل فتر   حس  ت اعاق النشاإ يج الجزائر  ة امل اف  ة اساق التي اجرق  على ت و  القعممن   ل ععض الد

الاغ ر أفاتضح    2014 املؤسساق  ت ام  ع  ةال ا   ة املتوس   ةب  االتتاا يتسع ر  النشاطاق  على  يج    ةشك   ام  

يج    ةيج الز اع  % يج ح ب مساهمه الق ام العام99.25   2014  ةس   ةالق ام ال اا يج الز اع  ةالجزائر حعث ثلغ  مساهم

 1956ايثر من    اما ايإر مساهمه فهي لق ام التظا ه حعث تمم  مساهمه الق ام فيها   ثاملاه  0,82  ة  ا   ثنسص  ة  فس الس 

الكم ر من املسثممرقن  اق  توجه  المما م   ةم   نهاي  ةالكلج عن ت ام التظا    ة  ه ا  ثعظه لتفلج الد ل  2014س ه  ملعا   ي ا   

 ة . ا  يج مظال التظ ة قن اال تا  حو ه ا الق ام لسد العجز ال م تريته الد ا

 في الناتو الداخلي الخام خارج املحروقات  ةواملتوسط   ةدور املؤسسات الصغير  :  الفرع الثالث

الكإر  يج الجزائر    ةعلى النشاطاق االتتاا ي  ة هو من الق اعاق املهعم   ة املتوس    ةثاعتصا  اب ت ام املؤسساق الاغ ر 

ثاعتصا ه الق ام اال ل     ى ت ام االحر تاقإال اتس الدا لج ال ام   ب ال  ر  يج    ة من الق اعاق املساهم  الحال   ة فهو ث صعع

على النشاطاق    ة ثر  الق اعاق املهعم أال  ر عن ت ام االحر تاق فاب من    ضتتاا  الوطني   ب م افس ل لك فصغيج اال

 يج ظ     ة املتوس   ةساق الاغ ر املؤسيج ال اتس الدا لج ال ام هو ت ام    ةهم الق اعاق املساهمأ    الكإر    ةاالتتاا ي

يج ال مو االتتاا م  ب تقوم ثه ه ه املؤسساق  أ  لتوضعد ما يمكن    ةاال  ر   ةيج العشرق  ال ر ف الجعده التي دهدها الق ام

ال ام   ةالتاعع  ة للجزائر   ا  الدا لج  ال اتس  يج  ال اا  مد  مساهمته  ت و   أ  3للق ام  الد اساق على  جرق  ععض 

فاتضح   2012ا ى    2007من   ة  ل الفتر   من ال اتس الدا لج ال ام  ا ا ت ام االحر تاق   ام  الق ام ال اا   العام

% من ال اتس الدا لج    80فات     ةص ر ي  ة يمم  :سص  ة املتوس   ةساسا من املؤسساق الاغ ر أ ب الق ام ال اا املكوب  أ

 .  ميثسوها الق ام ال اا يج تحقعس ال مو االتتاا إ التي  ة  هو مؤدر ملد  االهمع ال ام  ا ا االحر تاق

 في ترقيه الصادرات ةواملتوسط   ةدور املؤسسات الصغير  : الفرع الرابع 

يج  لك فاب له ه    ة ثكافه االلعاق  العوام  املساهم  من ال ظا   تم تدععمها   ة  املتوس   ة ا تمك   املؤسساق الاغ ر إ

الاا  اق  توف ر ال قد االج بي  تففعا العجز يج م زاب    ةا  لها اب تساهم يج  ق  ة ب تغز  االسواق ال ا جعأاملؤسساق  

 
التوجه  حو ت ام املؤسساق الاغ رة   املتوس ة يفعا  إستراتعدج للت معة يج الجزائر د مظلة   اساق يج الت معة   االجتم  جامعة    ا ر محمد د - 1

 .   13د ا 2016حسمصة ثن ثوعلج د الشلا د الجزائر د العد  المالث 
ة املستدامة يج الجزائر د مظلة العلوم اشجتماععة د جامعة فرحاق مرقم  ا ج د إسهام املؤسساق املؤهلة الاغ رة   املتوس ة يج تحقعس الت مع - 2

 .   09د ا 2014د  يسمإر  19عصاس د س عا الجزائر د العد  
- 200  اسة تعاسعة على اشتتاا  الجزائرم   ل الفترة –:سعمة ساثس د أار اشسثمما  يج املؤسساق الاغ رة   املتوس ة على ال مو اشتتاا م  - 3

– يج العلوم اشتتاا ية )  ر منشو ة( د  لعة العلوم اشتتاا ية   التظا قة   علوم الثسع ر د جامعة الحاا ل  ر   LMD سالة  يتو اه  – 2014

 .  167د ا 2016/ 2015الجزائر د  -ثات ة
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ب تغ إ الجز  االيإر  أنها تحا ل  أاملدفوعاق للكم ر من الد ل يما  حداا فائض يج م زاب إ نها ساهم  يج  أحتى  املدفوعاق

   ى تحقعس االيتفا  ال اتإ   إمنها  ه ا ما يؤ م تد قظعا    ةالغ ائع   ة  ا   ةالنهائع  ةثامل تظاق االسفه يع  من السوق االحلج

 تحس ب مستو  م زاب املدفوعاق من   ل تقلع  الوا  اق  االتا ج

  سواق ال فل أ  اث   أ التي    ة    عد الادم  ةيص ر   ةثنسص  ة تاق تسع ر على الاا  اق الجزائرقحر  ب اال أيما هو معر ف  

الد ل التي    ب الجزائر من أ جزائرم ثاعتصا   ار  لك على االتتاا  الأ  حعث     سعر ال فل ا ى ا :ى مستوقاته  ةالعاملع

ثثشجع  الاا  اق  ا ا    ةالجزائرق  ةل لك تام  السل اق العمومع   ةالاعص  ةيماد   ئمس ي للعمل  ةتعتمد على ه ه املا 

 .1ة  املتوس  ةساق الاغ ر ساملؤ   تدععم ةمن   ل اتصام سعاس ةالاعص ةتاق قهدف ت وي  مدا لها من العملاالحر  

ا ععض  التي   من   ل  لوحق  ألد اساق  ال ف عأ جرق   الاا  اق   ر  الاغ ر   ةب  املؤسساق  يج     أ  ة املتوس   ةيج 

ع  2009  ة اال تفام ما عدا س  اتف تها الحكومالتي عرف  تدهو  يج تعمه الاا  اق عسب    ا     آب  ة عض القرا اق التي 

 ا تظمعد تادير ال فاياق  يتعلعس تادير ععض املوا  مم  العج ب  الكسكس ي ثال  ر ا ى  عم الد له للقمد الال   ي

 . ر يج  لك اي ااأ 2008 ةلس  ة املالع ةالعاملع  ة  ا   ل  م ة الغ ر الحديدي ةالحديدي

املص  ل الجهو   الاا  اق  ا ا االحر تاقأ ال  إ  ة   م     النسص  ب معدل  ا ى  يرإى  ال:عاش    ةامل لوا  ةيصقى ضععا  لم 

 ة.يص ر  ة ثنسص ة ال  ر يعتمد على الاا  اق ال ف عاالتتاا  الجزائرم حعث ما  ال ه ا ا

 ة  املحلي ة في التنمي ةواملتوسط  ةدور املؤسسات الصغير  :  الخامسالفرع 

يمكن    ة االحلع  ة الت مع ةتامإسلو  مفعد يج أالتكعا م  محع ها فهي تعتإر  ةسهل  ة املتوس   ةثاعتصا  املؤسساق الاغ ر 

  ثاالعتما   أ  ة مصادر   ةس    املتو   ةمن املؤسساق الاغ ر   ة ثاالعتما  على مظموع  ة عاالحل  ةعتما  ه ه املؤسساق يج الت مع إ

 قكمن     الهام    ة املتوس   ةه ه امل اطس م  املؤسساق الاغ ر    التي تقوم ثفتد فر م تاععه لها يج  ةعلى املؤسساق الكص ر 

يعكس  لك  فكلما ا ثشرق ه ه املؤسساق    اال  ى على استعمال املوا   االحلعه  ت معفها  ةنها تعتمد ثالد ج أيج   ةله ه اال  ر 

 ة من املؤسساق الاغ ر   ةثاملا  52تفوق    ةثالنسص  ة الي  12 لوها يج  أ هج تتم ز ثتمريز    ةاالحلع  ةمد  مساهمفها يج الت مع

 ة .  ثظاي د   هراب  د  ت زم    دالجزائر  :  من ثعنهما  ة املتوس 

 ةاملسطر  ةاالقتصاد الوطني عن طريق الجباي في توزيع  ةواملتوسط   ةتحفيت املؤسسات الصغير  :املطلب الثاني

  ة منها املسثممرقن يج اي ا  الو ال التي يستفعد  االسثمما     ةاملتعلس ثترتع   09  /16ب الحوافز امل اوا عليها يج القا وب  تم  إ

    ماد  االسثمما  أاملسثممر    ةاالستغ ل عغض ال  ر عن جنسع  ةاال ظا   مرحل  ةط عه لت وقر االسثمما    ل مرحلالو 

 ر  فاب الحوافز  أ  ة من جهد    االسثمما   لمس املسثممر يج حد  اته  ةب الهدف منها هج ترتعأ  مكاب االسثمما  ثاعتصا   أ

 
د  ج حول : مت لصاق تظهع  املؤسساق  يتوش عادو  د طرش ي محمد د ت معة   ت وقر املؤسساق الاغ رة   املتوس ة يج الجزائر د امللتقى ال - 1

  18- 17الجزائر  -الشلا–الاغ رة   املتوس ة يج الد ل العراعة د  لعة العلوم اشتتاا ية   التظا قة   علوم الثسع ر د جامعة حسمصة ثن ثوعلج 

 .   1042د ا 2006أفرق   
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  ة ها الشصا  املسثممر يج اطا  اجهز يستفعد من  ة   عض القوا  ب املالع  امل اوا عليها ي لك يج الثشري  ال رقبي  ة الجصائع

 .  1اال ظا    االستغ ل  ةرحلالدعم االسثمما    ل م

افز الجبائي :  الفرع االول   االنجاز  ةفي مرحل ةالحو

القا وب  تم  أحعث   ثمقتض ى  املشرم  ثترتعه االسثمما  مظموع  09/  16تر  الجصائع  ة املتعلس  الحوافز  مرحل  ة من    ة   ل 

 ي ا للشصا  املسثممر أ   لت وقر االسثمما  ةالوط ع  ة  من املسثممرقن يج اطا  الو الكاال ظا  ل

افز الجبائي :  والأ  للمستثمرين  ةبالنسب  ةالحو

 تم    مر ثمقتض ى األ   ةلت وقر االسثمما  ثداي  ة الوط ع  ةثاملسثممرقن يج اطا  الو ال  ةال ا    ة     ال ص على الحوافز الجصائع

عفا اق  إعن    ة هج عصا    االسثمما  الجديد  ةاملتعلس ثترتع  09  /16القا وب  تم     ا ي  2تا وب االسثمما  املت من    01/03

 ة:   تففع اق ضرقبع 

يج    ة التي تد   مصادر   محلعا  ة  املقت اأ  ةعما يفص السل   ال دماق املستو  ف  ةامل اف  ةاالعفا  من الرسم على القعم -

 .  ا ظا  االسثمما اق

امللكع  - العقا قلقا  عوض  الرسم على االدها     ةاالعفا  من  ف  حس  ق   التي تم  يج اطا     ةالعقا م عن    املقتنعاق 

 .  االسثمما  املعني

الثسجع   الرسم على االدها - الوط عاالعفا  من حقوق  االم    العقا م  مصالك  االمت   ةاملت م   ة      عا  على االم حس 

  االمتعا  املم و   لحس  الد عا  ة ت صس ه ه املزايا على املد  ة ال ظا  املشا ي  االسثمما ق  ةاملوجه ة الغ ر املصنع  ةالعقا قه املصنع

. 

 .االتت ا من الرسم العقا م على امللكعاق التي تد   يج اطا  االسثمما  اثتدا ا من تا قخ   س واق 10االعفا  ملده  -

 .  3س املال أللشر اق  الزقا اق يج    ةسمسعظثسجع  يج ما يفص العقو  التاالعفا  من حقوق ال -

افز الجبائي : ثانيا  للشباب املستثمر  ةبالنسب  ةالحو

املؤهل ب    ة    املشا ي  االسثمما ق  التي يقوم قها الشصا   ةمما   ا ا ت ام االحر تاق ل :ش  االسث  ةطا   عم  ترتعإيج  

ا د ق الوطني  لدعم القرض املاغر  ال  ةالوط ع  ة  الو الأا د ق الوطني لدعم تشغع  الشصا   من  عم ال  ةل ستفا 

 :   ةعاال ظا  من الحوافز الجصائعه التال ة  ل مرحل  ةللتام ب على الص ال

 
ؤسساق الاغ رة   املتوس ة يج الثشري  الجزائرم د مدا لة ملقاة يج  محمد  حمو:إ د الحوافز القا و عة ل ماب إستدامة امل –إثراهعم يامة  - 1

املريز الجامعج عصد الحفعق  2017أفرق   19   18يومإ  –ث ب إدكالعة الصقا    حتمعة اشثتكا  –فعالعاق املؤتمر الد  ج حول : املقا التعة املستدامة 

 .   5ثولوف د معلة د ا
املت من   حعاق   2006-10- 09املؤ خ يج  06/356املت من تا وب اشسثمما    املرسوم الت فعدم  تم  03/ 01من األمر  تم  21 اج  املا ة  - 2

 .   2006- 10- 11الاا  ة ثتا قخ  64الو الة الوط عة لت وقر اشسثمما    ت  عمها   س رها د الجرقدة الرسمعة  تم 
  املتعلس ثترتعة اشسثمما  09/ 16ا وب  تم من الق 12 اج  املا ة  - 3
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ا الشصا      يج النشاطاق التي يقوم قه   ةالص اياق املستعمل  ة ضافةقا م ملده ا ا س واق للص اياق   الع  عفا  من الرسم إ -

يج م اطس تستفعد من    ةالص اياق مقا م ةضافة س  س واق ع دما تكوب الص اياق      ىإ   قمد  االعفا   ةاملشا ي  االسثمما ق

 .  ثت وقر اله ا  العلعا الا د ق ال اا

 .  طا  االسثمما  املعني إ يج  ةامل ظز  ةلك  االتت ا اق العقا ق ةثالنسص ةاالعفا  من حقوق  ق  امللكع -

القعم - الرسم على  من  التظه زاق   ةثالنسص  ةامل اف  ةاالعفا   مصادر   ملقتنعاق  التي تد    االسثمما   إيج    ة ال دماق   ظا  

تما س  أثاال:شا    مؤسساق  قها  تقوم  ع دما  التوسع   ال ا عو أ  ةا:ش    املسثممر ب  الرسم  املؤهل ب   ظزها  له ا  ب 

  ة ا ال ا ا  ا   تشك  األ إ من ه ا التدث ر    ة  ال تستفعد السعا اق السعاحعة  االسثمما  امل  و    ة اجهز   من  عم  ةل ستفا 

 . 1الرئمسعه للنشاإ 

افز الجبائي  :  الفرع الثاني  الجنوب ةاالنجاز لوالي ةفي مرحل ةالحو

 عم االسثمما  حوافز    ةاجهز لت وقر االسثمما  ا  للشصا  املسثممر يج اطا     ةالوط ع  ةيج اطا  الو ال  تم اترا  للمسثممرقن

 : 2تم د لهم   ل مرحله اال ظا   ةجصائع

افز الجبائي  : اوال   للمستثمرين في واليات الجنوب ةبالنسب  ةالحو

  ة م  قه ا ر  تت ل  ت معفها مساهم  يج  الياق الج و   اله ا  العلعا  ي ا     ةرحله اال ظا  ل سثمما اق امل ظز   ل م

 ة :  التالع ةمن الحوافز الجصائع  ةمن تص  الد ل ة ا 

يج    ةملقت اق محلعا  التي تد   مصادر ا  ا   فعما يفص السل   ال دماق املستو  ه  ةامل اف  ةاالعفا  من الرسم على القعم  -

 ا ظا  االسثمما اق 

العقا قلقا  عوض  الرسم على االدها     ةمن  ف  حس  ق  امللكع   االعفا  - التي تم  يج اطا     ةالعقا م عن    املقتنعاق 

   املعنياالسثمما  

العقا م  - الثسجع   الرسم على االدها   املت م   االعفا  من حقوق  الوط عه  االمتعا  على االم      ة مصالك االم    حس 

 املم و   تعا لحس االم  االد ع  ة ت صعس ه ه املزايا على املد  ة   قاملوجهه ال ظا  املشا ي  االسثمما   ة الغ ر املصنع  ةاملصنع  العقا قه

 االتت ا  ثتدا ا من تا قخ إيج اطا  االسثمما    التي تد   ة سم العقا م على امللكعاق العقا قس واق من الر  10 ةاالعفا  ملد -

 .3للشر اق  الزقا اق يج  اس املال  ةسمسعظالتاالعفا  من حقوق الثسجع  يج ما يفص العقو   -

 

 

 

 
 .   2014- 12- 31الاا  ة ثتا قخ  78د الجرقدة الرسمعة  تم  2015املت من تا وب املالعة لس ة  2014- 12- 30املؤ خ يج  14/10من القا وب  36املا ة  - 1
 .   8إثراهعم يامة د محمد  حمو:إ د املرج  الساثس د ا - 2
أ ق  3د الاا  ة ثتا قخ  46د جرقدة  سمعة العد   2016أ ق  3املتعلس ثترتعة اشسثمما  املؤ خ يج  09/ 16من القا وب  01ة فقر  13أ  ر املا ة  - 3

2016   . 



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

216 

       

216 

افز الجبائي : ثانيا  للشباب املستثمر في واليات الجنوب  ةبالنسب  ةالحو

ا     الا د ق الوطني لدعم الشصا   ةيستفعد ب من اعا   ةا الشصا     املشا ي  االسثمما ق  ل فتره اال ظا  التي يقوم قه

م اطس    يج  الياق الج و  الكص ر ثاعتصا ها  ةلا د ق الوطني للتام ب عن الص الالوط عه لدعم القرض املاغر  ا  ةالو ال

 ة:  التالع ةت وقر الج و  من الحوافز الجصائع الا د ق   ةعا إمن  ة م اطس مؤهله ل ستفا  ةللترتع ةدمع

التي يقوم قها الشصا     يج النشاطاق  ةالص اياق املستعمل  ةضافة م ملده س  س واق على الص اياق   عفا  من الرسم العقاإ -

من امل اطس    ةيج م  ق  ة ا  ا   متواجد إس واق    10يظ  ترتعفها  تمد  ا ى  يج م اطس    ة املقا م   ة ق   املشا ي  االسثمما 

 . 1الا د ق ال اا لت وقر االسثمما  ثم اطس الج و   ة عا إمن  ة املستفعد

 .  2يج اطا  االسثمما  املعني  ةامل ظز  ةلك  االتت ا اق العقا ق ةثالنسص ةاالعفا  من حقوق  ق  امللكع -

على    االعفا  - الرسم  امللكعمن  املعتمد  ةثالنسص  ة ق   القا وب  تم    ةللمؤسساق  اطا   ثاالسثمما       82/11يج  املتعلس 

 .  3االتتاا م الوطني ال اا ثامل اطس الواج  ترتعفها 

امل افاال  - القعمه  الرسم على  من  الت   ةثالنسص  ةعفا   مصادر ملقتنعاق  التي تد    االسثمما     ةظه زاق  ال دماق  ا ظا   يج 

تما س    التوسع    أشا   ثاال: مؤسساق  قها  تقوم  اأ  ة:ش أع دما  املسثممر ب  الرسم  املؤهل ب   ظزها  له ا  ل ا عوب 

 ا  ا   تشك   إال  إ من ه ا التدث ر    ة ه  ال تستفعد السعا اق السعاحع ع أ  ةاالسثمما  امل  و    ةاجهز   من  عم  تفا ةسلا 

 .  4للنشاإ  ة الرئمسع  ةاال ا

افز الجبائي  :  الفرع الثالث  االستغالل  ةفي مرحل ةالحو

 للمسثممرقن  ةثالنسص ةالحوافز الجصائع : اوال 

للقا وب  تم   املشرم  09  /16طصقا  اب  الجديد  ظد  االسثمما   ثترتعه  جصائع  املتعلس  حوافز  على  تد  ص    ة الجزائرم 

الشر م يج االستغ ل من    ة االستغ ل تم د ععد معاي   ةلت وقر االسثمما  يج مرحل  ة الوط ع  ة للمسثممرقن يج اطا  الو ال

 :  يج ةسثممر  تممل  االعفا اق الجصائعث ا  على طل  من امل ة اال تا   ةالجصائعطرف املاالح 

 على ا اا  الشر اق  ةا ا س واق من ال رقص ةعفا  ملداال  -

 
 املت من تا وب ال رائ  املصادرة   الرسوم املماالة .     101/ 76من االمر  تم  252 اج  املا ة  -1
 يسمإر   29الاا  ة يج   83د جرقدة  سمعة عد   2004د يت من تا وب املالعة لس ة  2003 يسمإر  28 خ يج املؤ  03/22من تا وب  52 اج  املا ة  - - 2

2003 
 د املت من تا وب الثسجع  .  1967-12-9املؤ خ يج  105/ 76من األمر  تم  3مكر   272ا  ر املا ة  - 3
 يسمإر  31الاا  ة يج  78د جرقدة  سمعة العد   2015د يت من تا وب املالعة  2014 يسمإر  30املؤ خ يج  14/10من القا وب  36أ  ر املا ة  - 4

2014  . 
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ع دما تنل ق   من ا ا س واق ا ى  مس س واق ة ترف  ه ه املدد 1ا ا س واق من الرسم على النشاإ املنهي  ةاالعفا  ملد -

  ة اال  ى من مرحل  ةالس   ة نهاي  ةن تا قخ تسجع  االسثمما  ا ى  ايم   ةاملمتد  ةم ا  دغ   ائم   ل الفتر   100من  ايثر  

 .2االستغ ل على االيثر 

افز : ثانيا   للشباب املستثمر  ةبالنسب  ةالجبائيالحو

ا د ق الوطني لدعم تشغع   من  عم ال  ة املؤهل ب ل ستفا   ةا الشصا     املشا ي  االسثمما قالتي يقوم قه  ةب اال:ش إ

الو الأالشصا    املاغر  ا  ةالوط ع  ة   القرض  الص اللدعم  عن  للتام ب  الوطني  مرحل  ةلا د ق   ل  االستغ  ة  ل 

 ة : التالع ة وافز الجصائعيستفعد ب من الح

 3ملده ا ا س واق اثتدا  من تا قخ الشر م يج االستغ ل على الد   االجما ج ةعفا     من ال رقصإ -

 4ا ا س واق من تا قخ الشر م يج االستغ ل  ةملد على ا اا  الشر اق  ةاعفا  يلج من ال رقص -

 ثتدا ا من تا قخ الشر م يج االستغ لإا ا س واق   ةملد ةالوحعد ة الجزافع  ةمن ال رقص ج اعفا  يل -

يج   % من املصلك امل اوا علعه  50  ةاملوافس لنسص   ةالجزافع  ةمدي ه يدف  الحد اال :ى لل رقص  ر اب املسثممرقن يصقوب  

 . 5ة  الرسوم املماال ةمكر  من تا وب ال رائ  املصادر  536 ةاملا 

افز   : الفرع الرابع   االستغالل لواليات الجنوب  ةفي مرحل ةالجبائي الحو

افز الجبائي :   اوال   االستغالل  ةتثمرين في واليات الجنوب في مرحلللمس  ةبالنسب  ةالحو

االسثمما اق الو   اب  اطا   املتواجد  ةالوط ع  ة  اليج  االسثمما   مرحله    ةلت وقر  تستفعد   ل  الكص ر  الج و   يج  الياق 

 ة : التالع  ةمن االعفا اق الجصائع ة اال تا  ةالستغ ل من طرف املاالح الجصائعععد معاي ه مصادره ا  االستغ ل

  اا  الشر اق أعلى   ةمن ال رقص س واق 10 ةاالعفا  ملد -

 6س واق من الرسم على النشاإ املنهي  10 ةاالعفا  ملد -

افز الجبائي : ثانيا  االستغالل  ة ستثمر في واليات الجنوب في مرحلللشباب امل ةبالنسب  ةالحو

الا د ق    ةمن اعا   ةاملؤهل ب ل ستفا   ةالستغ ل    املشا ي  االسثمما ق  ل مرحله ا  اال:ش ه التي يقوم قها الشصا 

يج  الياق    ة ق الوطني للتام ب عن الص اللا د   ا  لدعم القرض املاغر  ة وط عال  ة ا ل   ال  الوطني لدعم تشغع  الشصا 

 
 املتعلس ثترتعة اشسثمما  د املرج  الساثس .  16/09من القا وب  تم  12/2أ  ر املا ة  - 1
 د  فس املرج  .  09/ 16من القا وب  تم   16أ  ر املا ة  - 2
 من تا وب ال رائ  املصادرة   الرسوم املماالة د املرج  الساثس . املت  101/ 76من األمر  13املا ة  - 3
 د  فس املرج  .  76/101من األمر  138املا ة  - 4
   د النرج  الساثس . 2015املت من تا وب املالعة لس ة  10/ 14من القا وب  تم   14املا ة  - 5
 املتعلس ثالترتعة اشسثمما  ب املرج  الساثس .  09/ 16من القا وب  تم   13املا ة  - 6
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الك للترتعالج و   معده  م اطس  ثاعتصا ها  ل ستفا   ةص ر  مؤهله  م اطس    ةعا إمن    ة م اطس  لت وقر  ال اا  الا د ق 

 ة:  التالع  ةتستفعد من الحوافز الجصائع 1لج و  ا

ال رقص - من  االجما ج  ةاعفا      الد    الشر   6  ةملد  على  تا قخ  من  اثتدا   اال:ش س واق  ا ا  ا    االستغ ل  يج    ة  م 

عمال على    ة  ما يتعهد املسثممر ب ثتوظعا ا اعسنت ب ع د  ة   تمد  ه ه الفتر   تما س يج م اطس يظ  ترتعفها  ة االسثمما ق

التعهداق املتال  حعث يترت   ة  ر محد   ة االت  ملد   ة عتما   امل الصاال ععد  م ا   الشغ  طح     ةعلى عدم احترام 

  ة االسثمما ق  ة ا  ا   اال:ش إ واق اثتدا  من تا قخ الشر م يج  عشر س  ة  ملدأ  2للثسديد  ة الرسوم املستحق   ثالحقوق 

 . 3الا د ق ال اا لت وقر م اطس الج و   ةمن اعا   تستفعد ةيج م  ق ةمقا م

  ة االسثمما ق  ة م يج االستغ ل ا ا  ا   اال:ش من تا قخ الشر   س واق   6على ا اا  الشر اق ملده    ةاعفا  يلج من ال رقص -

   أ  4ة   ر محد   ة عمال على االت  ملد  3ما يتعهد املسثممر ب ثتوظعا  ع د  تما س يج م اطس يظ  ترتعفها  تمد  لسنت ب 

الا د ق    ة تستفعد من اعا  ةيج م  ق   ة مقام  ةاالسثمما ق  ة ا ا  ا   اال:ش   س واق من تا قخ الشر م يج االستغ ل  10  ةملد

 .  لت وقر م اطس الج و  ال اا

  ة ئرم املسثممرقن املكلف ب ثال رقص للغرض من   دها فقل الزم املشرم الجزا  ةاج  ضماب تحقعس الحوافز الجصائع   من

يستفعد   مال ين  ال رقصب  من  اعفا اق  تففع اق  على    ةن  الشر اق  الرسم  ا اا   املم و    ل  على  املنهي  النشاإ 

اطا    ةمرحل يج  اعا   ةاجهز   االستغ ل  املوافق  ة % من حا 30اسثمما     ة عم االسثمما      أاالعفا اق  له ه    ةاالمتعا اق 

عدم  حعث يترت  على    ف علجتالتي تف    تائظها لل  ام ال  ةاملالع  ةس واق اثتدا  من ا تتام الس   4ج   أالتففع اق يج  

 .5ة امل اوا عليها يج مم  ه ه الحال  ة إ م  ت صعس الغراماق الجصائعاستر ا  التحف ز الجصائ  ةالتزام املسثممرقن ث لك اعا 

 

 خاتمة :  

الاغ ره  املتوس   ةمن   ل   اس املؤسساق  الت مع  ة     االهتمام    ة الع  ةاالتتاا ي  ةيج  لتحف ز االسثمما  الح   

وقر  ت معه  لت   ة سعاسع  ةمما يدل على  جو  ا ا   الجزائر تقدما ملحوظااحر ق  الكص ر للمشرم ثفاوا ه ا االجال فقل  

الاغ ر  املؤسساق  ي  ة ا   ة املتوس   ةت ام  فعاال  يلع     ا  اال  ر  ه ا  الت معاب  الوطني  تحقعس  االتتاا     ة ج 

ال  ةاالتتاا ي العالميج  من   ل  الص ال:  ةمن   ل  قا   عديد  على  الاا  اق  الق ا   من  اأ    ة سصه  العديد  على  رها 

الت مع سعاال   ةاالتتاا ي  ةمؤدراق  ل لك  ايظا إ  عشك   لق ام      ر   يصدي   اعد  الق ام  ه ا  ا ى  عم  الجزائر 

 ة لتموق  ا:شا  املؤسساق الاغ ر   ةسثمما  الدا لج   لس ماا   متعد لتحس ب محعل اال   االحر تاق من   ل ثرامس 

 لكن ما يلف  اال ثصاه هو  جو  العديد من العقصاق التي تواجه ه ا ال وم من    قهدف توف ر م ا   للشغ   ة  املتوس 

 
 املتعلس ثتحديد امل اطس الواج  ترتعفها .  1991- 10-09القرا  الو ا م املشتر  املؤ خ يج  - 1
 املت من تا وب ال رائ  املصادرة   الرسوم املماالة د املرج  الساثس .  76/101من األمر  تم  13املا ة  - 2
 د  فس املرج  .   101/ 76من األمر  تم   1/ 13املا ة  - 3
 د  فس املرج  .  76/101من األمر  تم  38املا ة  - 4
  د املرج  الساثس . 2016ة لس ة املت من تا وب املالع 15/18من القا وب  تم  2املا ة  - 5
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 جو  الكم ر من الهعااق   ظاحها  ي ا  إج   أمن    ةو ها   م    الك  الجهو  املص  ليج  ظاحها  ت   املؤسساق  تشك  عائقا

 عشك   ايج ة   ر م ثشر  ةانها ما ال    ر  افعأال إ  لعاق التي حا ل املشرم من   لها توف ر الدعم ال  م ا 

ا ه يظ  على الد لل لك ير  العديد من املتفاا ب   ايثر فاعلعأ  ةيج ه ا االجال    لك ثتوف ر االحعل    ةب تلع     ا 

للمةامل ئم    الحلول  ايظا   املؤسساق  تواجه  التي  املتوس   ةلاغ ر شا    اال  ر   ة مساير   ة  ضر     ة    للتغ راق    ة ه ه 

ستمرا ها  على ه ا  ر  تقديم  ةج  ضماب ثقادها   أمن    ة العلمع  ةالتك ولوجع  ةالتد قن  المو    ة العومل  ةالعاملع  ةاالتتاا ي

 : ععض االتتراحاق 

  ة لها  ا  ةثحس  ا ت ف االحتعاجاق التموقلع وام من التموق ق أ ةععد ة املتوس  ةتموق  املؤسساق الاغ ر  ةضر    -

 ة.  ملتوس  ا ةاملؤسساق الاغ ر  ةم  مت لصاق   ضعع  ب مشك  الحاول على ترض من الص و  ما ال ال يتوافسأ  

ل يج االجا ج  توسع  ه ا أمن   ة املتوس  ةسثمما  عن طرقس املؤسساق الاغ ر ل   تحف ز الشصا  املتفرا  املنهي  الحريج -

 .  ثاملععا  العاملإ ةمقا    ةالجزائر   را لنسبته ال ععف

  ة ال اجم  ةامل ا ليج مشا ي     ة املتوس   ة ماا املؤسساق الاغ ر ةا الوطني من   ل الرال الشصكإ   مكا عاق اال تا إتعزقز   -

 .   الكإر   ةعن االسثمما اق العمومع 

 ة  قا    االتا ج  ةالسعج لل ظا   ت وقر ه ه املؤسس  ج أتشجععا لهم من    ةللمؤسساق ال اتح  ةاع ا  امتعا اق ضرقبع -

 .  م ا   العم  مملما هو موجو  يج الكم ر من الد ل 

الجديد - الدعم  العاق  ال اتح  ةاعتما   املؤسساق  الدعم    ة تسفهدف  هعااق  مفتلا  م   ثالتنسعس  فعالعفها  ااصث    التي 

 الوطني 

التموق  املستحداللتعرقا ثا   ة تحسمسع  ةثحم ق اع معالقعام   -  ه ا    ة املتوس   ةملؤسساق الاغ ر   ةالصديل  ةلعاق 

 . ثتموقلها ة التنسعس ث ب مفتلا الجهاق املهتمث

 

 املراجع: 

 النصوص القانونية: -

يت من القا وب التوجعهي للمؤسساق الاغ رة لت وقر املؤسساق الاغ رة   املتوس ة د    2017ي اير    10ؤ خ يج  امل  02/ 17القا وب  تم   -1

 .  2017ي اير  11الاا  ة يج  2جرقدة  سمعة العد  

د معدل   1975 يسمإر  19الاا  ة يج  101عد  املت من القا وب التظا م د جرقدة  سمعة ال 1975سبتمإر   26املؤ خ يج  75/59األمر  تم  -2

   متمم .  

د املت من القا وب االحد  للقواعد التي تحكم الا اعة التقلعدية   الحرف د جرقدة  سمعة  1996 - 01- 10د املؤ خ يج  96/01األمر  تم  -3

 .  1996س ة  03العد  

د املت من القا وب االحد  للقواعد التي تحكم الا اعة التقلعدية   الحرف د جرقدة  سمعة  1996 - 01- 10د املؤ خ يج  96/01األمر  تم  -4

 .  1996س ة  03العد  

املت من  2006- 10-09املؤ خ يج  06/356املت من تا وب اشسثمما    املرسوم الت فعدم  تم  03/ 01من األمر  تم  21 اج  املا ة  -5

 .  2006-10- 11الاا  ة ثتا قخ  64  حعاق الو الة الوط عة لت وقر اشسثمما    ت  عمها   س رها د الجرقدة الرسمعة  تم 
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 املؤلفات: -

إسماعع  دعصاب د ماهعة املؤسساق الاغ رة   املتوس ة   ت و ها يج العالم د "تموق  املشر عاق الاغ رة   املتوس ة " منشو اق مفإر   -6

 .  63د ا  2003يج املؤسساق الاغ رة   املتوس ة د  الشراية   اشسثمما 

أحمد عا ف العساف د األ ول العلمعة   العملعة إ ا ة املشا ي  الاغ رة   املتوس ة د ال صعة األ  ى د  ا   فا  للنشر   التو ي  د   -7

 .  39د ا 2012د األ  ب عماب 

  املتوس ة يج عملعة الت معة د ال صعة األ  ى د  ا  الحامد للنشر  لعث عصد هللا القهعوم   ث ل محمو  الوا م د املشا ي  الرقا ية الاغ رة  -8

 .  39د 38  التو ي  د عماب د األ  ب د ا

يمواش محمد   يعواش أم ب د تقععم تظراة الجزائر يج مظال تموق  املؤسساق الاغ رة   املتوس ة د مظلة الصاحث اشتتاا م د العد    -9

 .  112د ا 2015جواب  3

عصد القا   د مقوماق تظهع  املؤسساق الاغ رة   املتوس ة   معوتاتها يج الجزائر د مدا لة للمشا ية يج امللتقى الد  ج حول   اثا -10

 يج جامعة الشلا .  2006أفرق   18 17مت لصاق تظهع  املؤسساق الاغ رة   املتوس ة يج الد ل العراعة د امل  م يومإ 

 ولوجعة إ ا ة املشر عاق الاغ رة   املتوس ة د ال صعة األ  ى د  ا   فا  للنشر   التو ي  د عماب د  ما فى يوسا  ايج د ثماة   تك -11

 .  60ا 2012األ  ب د 

 .  69د ا 2009عصد امل ل  عصد الحمعد د إتتاا ياق تموق  املشر عاق الاغ رة د الدا  الجامععة د مار د  -12

د ال صعة األ  ى د  ا  الشر ق للنشر   التو ي  د  -مد   إستراتعدج للم افسة   التمع ز–ف   حس ب الحسعني د إ ا ة املشر عاق الاغ رة  -13

 .   66د ا 2006عماب د األ  ب د 

 .   147د ا 2007مار  الدا  الجامععة د -مد   ثعني مقا ب –أيمن علج عمر د إ ا ة املشر عاق الاغ رة  -14

مد    الد د التظهع   آلعة لت وقر ت افسعة املؤسساق الاغ رة   املتوس ة د م يرة ل ع  دها ة املاجست ر يج العلوم اشتتاا ية د   -15

 .   45د ا 2012د 2011 لعة العلوم اشتتاا ية   التظا قة د تسم العلوم اشتتاا ية د  د3جامعة الجزائر 

م يرة مقدمة ل ع  دها ة ماست ر يج العلوم   –  اسة حالة الجزائر  –علعاب  بعلة د الد   الت موم للمؤسساق الاغ رة   املتوس ة  -16

 .  117د ا 2015-2014التظا قة تفاص مالعة املؤسسة د س ة جامععة 

التوجه  حو ت ام املؤسساق الاغ رة   املتوس ة يفعا  إستراتعدج للت معة يج الجزائر د مظلة   اساق يج الت معة   االجتم     ا ر محمد د -17

 .   13د ا 2016جامعة حسمصة ثن ثوعلج د الشلا د الجزائر د العد  المالث 

ة املستدامة يج الجزائر د مظلة العلوم اشجتماععة د جامعة  مرقم  ا ج د إسهام املؤسساق املؤهلة الاغ رة   املتوس ة يج تحقعس الت مع  -18

 .  09د ا 2014د  يسمإر  19فرحاق عصاس د س عا الجزائر د العد  

  اسة تعاسعة على اشتتاا  الجزائرم   ل –:سعمة ساثس د أار اشسثمما  يج املؤسساق الاغ رة   املتوس ة على ال مو اشتتاا م  -19

يج العلوم اشتتاا ية )  ر منشو ة( د  لعة العلوم اشتتاا ية   التظا قة   علوم الثسع ر د    LMD سالة  يتو اه  –  2014-200الفترة 

 .  167د ا 2015/2016الجزائر د  -ثات ة–جامعة الحاا ل  ر 

د  ج حول : مت لصاق تظهع  يتوش عادو  د طرش ي محمد د ت معة   ت وقر املؤسساق الاغ رة   املتوس ة يج الجزائر د امللتقى ال -20

– املؤسساق الاغ رة   املتوس ة يج الد ل العراعة د  لعة العلوم اشتتاا ية   التظا قة   علوم الثسع ر د جامعة حسمصة ثن ثوعلج 

 .  1042د ا  2006أفرق   18-17الجزائر  -الشلا

ؤسساق الاغ رة   املتوس ة يج الثشري  الجزائرم د مدا لة ملقاة  محمد  حمو:إ د الحوافز القا و عة ل ماب إستدامة امل –إثراهعم يامة  -21

املريز  2017أفرق   19   18يومإ  –ث ب إدكالعة الصقا    حتمعة اشثتكا  –يج فعالعاق املؤتمر الد  ج حول : املقا التعة املستدامة 

 .  5الجامعج عصد الحفعق ثولوف د معلة د ا
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 الستثمار في مجال إعادة التدوير: تحديات ورهانات ا

Investments in recycling: Challenges andstakes 
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 ملخص:

الق اعاااااق الااااا اععة  الز اععااااة ساااع   الصعااااة الااااد ل عامااااة  الجزائاااار  ا ااااة للتوجااااه  حااااو تشااااجع  االسااااثمما  يااااج جمعاااا   

 السعاحعةد لل ر ا مان األ مااق التاي تهاد  اتتااا ها ثا ب الفع اة  األ ار د  ماا األ ماة الصاحعة التاي أ ااث  العاالم إال  احادة مان 

تلك األ ماق التي ضرا  اتتاا  الد ل  هد ق  جو هاا  أمنهاا  ا اة ععاد  لاس الحاد    توتاا ال قا   هصاوإ ساعر الا فلد لا ا 

لزاماا عليهااا أب تفكار ملعااا ياج االسااثمما  ياج مظااال ي امن أمنهاا االتتاااا م حتاى يااج ظا  األ ماااق  ال ار ف ال ا ئااةد  يعاد مظااال   ااب

 إعا ة التد قر إحد  االجاالق التي يمكن االعتما  عليها يج حماية االتتاا  الوطني لتلك الد ل.

  .ال فاياق د ها اق االسثمما د  إعا ة التد قر  داالسثمما   الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Most countries in general and Algeriaespecially sought to encourage investment in all 

industrial, agricultural and touristsectors to get out of the crises  whichthreatentheireconomyfrom 

time to time. The global healthcrisisisonly one of thosethat has hit countries’ economies, and 

threatened it security, especiallyafterborderswereclosed, transportation stopped, and oilpricesfell, 

sotheyshouldhave thought hard in investing in a field whichensurestheireconomicsecurity, even in 

emergency situations and crises. Recycling field is regarded among the fields which can 

bereliedupon to protect the national economy of those countries. 
Keywords: Investment, recycling,  investment bets, waste. 

  

 مقدمة:

د أب االسااثمما   التظاااا ة ماان الحرقااااق العامااة التاااي 20161مااان  سااتو   43الدساااتو م ثموجاا   اااص املااا ة اعتاارف املؤسااس 

 أب الد لااة ملزمااة ثاادعم  تحساا ب م اااخ  د2يحااس لل ااواا أفاارا ا أ  أمل ا ااا مع وقااة مما ساافها لكاان يااج إطااا  الثشااري  املعمااول ثااه

 
 . 2016ما س  7املؤ  ة يج   14 املت من التعدي  الدستو مد جرقدة  سمعة  تم  2016ما س  6املؤ خ يج  01- 16القا وب  تم   -1
 يقاد ثالثشري  املعمول ثه تا وب االسثمما   ال اوا القا و عة املتعلقة ثالنشاطاق التظا قة  هج: -2

م األمر  تم  2006يولعو س اة  15ؤ  خ يج  م  08ا -06أمر  تم   ✓ ل  قتم   املتعلس ثت وقر   2001 ش  س ة    20املؤ خ يج املوافس    03اا    01د يعد 

 االسثمما .    

. املعدل  املتمم ثموج   2003يولعو  20املؤ  ة يج   43املتعلس ثامل افسةد جرقدة  سمعة  تم    2003يولعو    19د املؤ خ يج  03- 03األمر  تم   ✓

 .2008يو عو  5املؤ خ يج  12- 08تا وب 

mailto:hafsadrouiche24@gmail.com
mailto:w.chiaoui@gmail.com
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االتتااااااا ية الوط عاااااةد  تظلااااى  لاااااك مااااان  اااا ل ت  اااااعم مظاااااال  األعمااااال  تشاااااجع  ا  هاااااا  املؤسساااااق   ب تمع ااااازد  دماااااة للت معااااة

 االسثمما  ثظملة من ال اوا القا و عة التي ت من يج ا اياها حرقة امل افسة  م   االحتكا .

ياج االجااالق التاي تمكنهاا مان تحقعاس الت معاة املساتدامة  1 قظد  الت وقه إ ى أب  الصعة الد ل حالعا أ صح  تدعم ثقاوة االساثمما  

موظفة آ ر الت او اق ياج مظاال التك ولوجعاة الرتمعاةد  يعاد االساثمما  ياج مظاال إعاا ة التاد قرد إحاد  تلاك االجااالق التاي ساع  

 حاف ة على الصماة.الد ل لل وض فيهاد لتظم  ث ب  ف  عجلة االتتاا   تحقعس الت معة املستدامة  يج  فس الوت  تصقى م

كيددف يمكددن تفعيددل سياسددة تشددجيع هددذا النددوع مددن االسددتثمارات فددي الجزائددر ومددا هددي  اشدااكال الاا م ي اار   فسااه هااو: 

 التحديات التي تواجهها؟

إب اشجاثااة علاااى هااا ه اشدااكالعة تت لااا  ثال ااار  ة اتصاااام املاا هج التحلعلاااج مااان  ااا ل اسااتقرا  ال ااااوا القا و عاااة املتعلقاااة 

    ا هااا ماا  تلااك املتعلقااة ثالصماااة  تسااع ر ال فاياااق لل اار ا ثآلعاااق  أحكااا  تااد تساااعد يااج ثلااو ة  ت ااوقر هاا ا ال ااوم ماان ثاالسااثمما

االسااثمما اقد  املاا هج الو اافإ ماان  اا ل تساالعل ال ااو  علااى عواماا   ظااا  الااد ل الرائاادة يااج هاا ا االجااال ل سااتفا ة ماان  إراتهاااد 

 ب: ت ا ل ا يج املصحث األ ل: ماهعة االسثمما  يج مظال إعا ة التاد قرد  ياج املصحاث الماا:إ:  علعه تسم ا موضوم مدا لت ا إ ى مصحم

     الد لة يج  عم االسثمما  يج مظال إعا ة التد قر:

 املبحث األول: ماهية االستثمار في مجال إعادة التدوير

ثمما  ياج مظاال إعاا ة التاد قر  ااب لزاماا علع اا تص  التعرف على مإر اق  أهم األهداف التي ترجو الاد ل تحقعقهاا مان االسا

التعاارف علااى هاا ا ال ااوم ماان االسااثمما اقد  علااى املزايااا التااي تظعاا  م ااه األف اا  علااى اشطاا ق يااج ال اار ف ال صعععااة  ياا ا ال اار ف 

 االستئ ائعةد متصع ب يج  لك التقسعم أ  اه: 

 املطلب األول: مفهوم االستثمار في مجال إعادة التدوير

ضاا ي م هجعااة تحديااد مفهااو  املفاار اق القا و عااة الفااا  مااا ثعنهااا ع اادما تكااوب مريصااة مملمااا ه الحااال ثالنسااصة ملااا لح تقت

االسااثمما  يااج مظااال إعااا ة التد قااةد إ  ينصغااج التعاارف علااى  حاادة عشااك  م فااا  للو ااول إ ااى املعنااى املرياا  لااهد  فقااا ملااا هااو مصاا ب 

 أ  اه: 

 النفاياتالفرع األول: مفهوم إعادة تدوير 

 أوال/ تعريف النفايات

ال فاياااق عشاااك  عااا  هاااج مااوا   اق تعماااة اتتاااا ية معد ماااةد ماان  جهاااة   اار  ااااحوها أ  م تظهاااد أم أنهاااا أدااعا  م قولاااة 

 .2 مهملة يرقد مالكها التفلص السلعم  القا و:إ منهاد حماية للصحة العامة

 

  30املؤ  ة يج    41 االحد  للقواعد امل صقة على املما ساق التظا قةد جرقدة  سمعة  تم    2004يو عو س ة    23املؤ خ يج    02-04القا وب  تم   ✓

 .2004يو عو 

  35د جرقدة  سمعة  تم  2018يو عو    10املؤ خ يج    08-18املعدل  املتمم ثموج  القا وب  تم    2004أ ق    14املؤ خ يج    08- 04القا وب  تم  ✓

 . 2018يو عو  13املؤ  ة يج 
يعرف االسثمما  على أ ه عصا ة عملعة توظعا األموال يج مشا ي  اتتاا ية  اجتماععة  اقافعة قهدف تحقعس ترايم  أس مال جديد    -1

   فس القد ة اش تاجعة أ  تظديد  تعوقض  أس املال القديم. ا  ر:

 . 12د ا 2011ماجد أحمد ع ا هللاد إ ا ة االسثمما د  ا  أسامة للنشرد عمابد األ  بد 
محمد مف فرد ا لعاق القا و عة لثسع ر ال فاياق املنزلعة يج الثشري  الجزائرمد م يرة ماجست رد  لعة الحقوق  العلوم السعاسعةد    - 2

 .9د ا 2014د الجزائرد 2جامعة س عا
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ب أل:شاا ته العومعااة ضاامن    ة حعاتااهد حعااث تعتإاار هاا ه الصقايااا  تمماا  ال فاياااق ثقايااا املااوا  ال اتظااة عاان مما سااة اش:سااا

  ب تعمة عن  احوها ل ا يقاو  ثاارفها  االساتغ ا  عنهااد  تشام  ها ه املاوا : الاو قد الكرتاوبد أيعااس ال اايلوبد الزجاااد املاوا  

 .  1ة  اش:شائعةاملعد عة اال تلفةد إضافة إ ى اال لفاق الغ ائعة  اال لفاق ال اتظة عن األ:ش ة الا اعع

عرف املشرم الجزائرم ال فاياق على أنهاا: " ا  الصقاياا ال اتظاة عان عملعااق اش تااا أ  التحوقا  أ  االساتعمال  ااافة أعام 

د 2 اا  مااا ة أ  م تااوا   اا  م قااول يقااو  املالااك أ  الحااائز ثااالتفلص م ااه أ  تاااد الااتفلص م ااه أ  يلااز  ثااالتفلص م ااه أ  ثإ التااه"

 :عا ال فاياق فقد تم تانعفها تا و ا  ا تإ االنسصة لتان

 ال فاياق ال ا ة ثما فيها ال فاياق ال ا ة ال  رة. ✓

 ال فاياق املنزلعة  ما داقهها. ✓

 ال فاياق الهامدة. ✓

 ثانيا/ تعريف إعادة التدوير 

اش تاجعة أ  االسفه يعةد لثستفد  هج إعا ة    أ  جز  من اال لفاق الالصة ال اتظة عن العملعاق االتتاا يةد سوا  

مرة أ ر  يج العملعاق اش تاجعةد حعث تثعد عملعاة إعاا ة التاد قر إمكا عاة يص ارة ياج الحاد مان ال اغوإ ال اتظاة عان  اد ة املاوا  د 

 .3سوا  ع د التانع  أ  التفلص من امل تظاق

   اا اعاق مفتلفااةد  ة  الهااا يمااوا   ااا  اا وقااة  ةعااا ة تااد قر ال فاياااق مفهااو  يصنااى علااى تظمعاا  اال لفاااق ماان  اا اعة أ

 تانععها عن طرقس عملعاق   اععة ش تاا م تس جديد ثموا فاق مفتلفةد أم أب املا ة األ لعة فعه هج اال لفاق ال اتظة عن 

مااد  تها هااج  اا اعة أ   اا اعاق أ اار د ثاادال ماان  اارفها يااج الصماااةد أم أب عملعااة إعااا ة تااد قر ال فاياااق تعتإاار عملعااة  اا اععةد 

 .4ع ا ر تلوا الصماة "ال فاياق" مفرجاتها جديدة

فإعا ة التد قر مع اها تحوق  ال فاياق عديمة القعمة ثا ت ف أ واعها إ ى م تظاق  اق تعمة عالعة مر  ا ععادة مراحا د 

 هة أ ر .  االتا ج تحقعس  اد  توف ر يد عاملة  تحقعس ت معة مستدامة من جهةد  الحفاظ على الصماة من ج

 من ال احعة القا و عة فقد عرف املشرم الجزائرم تسع ر ال فاياق عشك  عاا  علاى أنهاا  ا  العملعااق املتعلقاة ثظما  ال فايااق       

د  علعاه فاامل حق أب املشارم الجزائارم لام يعال تعرقفاا 5 فر ها   قلها  تفزقنهاا  تممعنهاا  ا الفهاا ثماا ياج  لاك مراتصاة ها ه العملعااق"

ادارا لثسااع ر ال فايااق  ة مااا  ياار جملاة املراحاا  التااي تمار قهااا هاا ه العملعاة   اار أ اه عااا  يااج  فاس املااا ة إ ااى الحاديث عاان املعالجااة مص

 الصعتعة العق  عة لل فاياق.

 

 
د ف ر   ج را د عملعة إعا ة تد قر ال فاياقد أهمعفها  مت لصاق تفععلها يج الجزائرد مظلة الرقا ة التتاا ياق األعمالد  ف ر   ثو   قن   1

 .23د س عاد الجزائرد ا 2019د 2د العد  5االجلد  
مؤ  ة  77الفهاد جرقدة  سمعة  تم  املتعلس ثثسع ر ال فاياق  مراتصفها  ة   2001 يسمإر س ة  12املؤ خ يج  19- 01من القا وب  03املا ة   2

 .2001 يسمإر  15يج 
محمد مسلمد عصد القا   مسعو مد اسهاماق  سكلة ال فاياق يج تحقعس الت معة املستدامةد امللتقى الد  ج ال امس حول: استراتعظعاق     3

 . 10د ا 2018أ ق   23/24د الجزائرد يومإ 2ال اتاق املتظد ةد    ها يج تحقعس الت معة املستدامةد جامعة الصلعدة
د 2د العد 1 لعد حماشد تسع ر ال فاياق الا اععة يج إطا  حماية املسفهلكد مظلة الصحوا  الد اساق القا و عة  السعاسعةد االجلد 4

 . 308د ا 2012جامعة الصلعدةد الجزائرد 

 
5  
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 الفرع الثاني: إجراءات عملية إعادة التدوير 

 تمر عملعة إعا ة التد قر ععدة مراح   ظملها فعما يلج:

 تجميع النفايات وفرزها:أوال/ 

تااتم عملعااة تظمعاا  ال فاياااق لغاارض إعااا ة تااد قرها يااج إ:شااا  مرايااز تظمعاا  املااوا  القاثلااة شعااا ة التااد قرد   ضاا  حا قاااق  

 ثالقر  من املرايز التظا قة أ  امل اعم لعقو  ععد  لك مريز التظمع  ثظمعها.

ا ثاالعتما  على العد العاملة يج أماين تكوب مغ اة لتفا م الشمس أما ثالنسصة لعملعة الفر  فتتم يج مرايز التظمع   الص

 التفااااع ق التاااي تاااد تساااصوها مااا  ال فايااااق املت وعاااة ياااج طصععفهااااد اااام  ضااا  ال فايااااق املفااار  ة ياااج حا قااااق  ا اااةد   ضااا  الصعا ااااق 

أم ال اااااا ثالص سااااثعكد املوضااااحة لكاااا  منهاااااد  ه ااااا  طرققااااة أسااااه   هااااج تفاااااعص حا قاااااق لكاااا   ااااوم ماااان ال فاياااااق علااااى حااااد  

 ثالحديدد ثالزجااد ثالو قد  اال ش ... 

 حتى تسه  عملعة  قلها  اععها.

 ثانيا/ تصنيع النفايات التي تم فرزها:

توجه ال فاياق التي تم فر ها إ ى املاا:  ال ا ة ثك   وم منهاد فثستعم  يموا  أ لعة م فر ة أ  :ساصة مان املاوا  ال اا   

 األ لعة.

 ويق منتجات إعادة التدوير:ثالثا/ تس

 ععد تانع  ال فاياق ال اتظة عن عملعة التظمع   الفر  يتم تسوققها الستعمالها يم تظاق جديدة  الحة ل سفه  .

 املطلب الثاني: أهدا  االستثمار في مجال إعادة التدوير

د  ااااب أ لهاااا  2019ة التاااي عرففهاااا ثاااد  مااان   لااا  الجزائااار ياااج املرحلاااة األ  ااارة ياااج مفتااارق ال ااارق  ا اااة ععاااد األحاااداا املتتالعااا

د  ال م تعرض   الصعة املرافس العاا  اش ا قاة  االتتااا ية تقرقصاا  للتوتاا عان 1فعفرم من  فس الس ة 22الحرا  ال م ثدأ يج 

اارق ثاد  ها علاى العم  عسب  امل اهراق املستمرةد ام تلفها أ مة  و   ا  التي اعتإارق ال اراة القاضاعة التتااا  أم   لاةد فقاد أ

 اا  مؤسسااااق الد لااة  ياااج جمعاا  الق اعااااقد لاا ا  ااااب لزامااا علاااى الد لااة أب تفكااار ملعااا ياااج يعفعااة النهاااوض ثاالتتاااا  الاااوطنيد مااان 

  ل االستفا ة من املوا   املتاحة فقلد   لع  ال عا  األمم  يج الوت  الراهن هو فاتد االجاال  حاو االساثمما  ياج ت اعااق تكاوب 

د الاا م تااظار ثااد  ه ماان األ مااة الصااحعة التااي مساا  العااالم ثظساارهد  يعااد مظااال إعااا ة التااد قر 2عاان ت ااام االحر تاااق مفتلفااة تمامااا

ماان االجاااالق التااي تحااا ل الد لااة جاهاادة تاادععمها  تشااجع  الق ااام ال اااا علااى ال ااوض ل سااثمما  فيهاااد  ا ااة  أنهااا تظماا  ثاا ب 

 رتةد  ه ا ما سمتم توضعحه يج الفر م أ  اه:عدة أهداف تسعى الد لة لتحقعقها يج مظاالق متف

 الفرع األول: حماية البيئة وتحقيق التنمية املستدامة 

إب الهدف األساس ي من االسثمما  يج مظال إعا ة التد قر هو التفلص من مفتلا ال فاياق الع وقة منها  الص سثعكعة  الو تعة 

منها عشك  آ ر ععد إعا ة تد قرهاد  الواتا  أب ماا ياؤ ق الاد ل ال امعاة عاماة   الكهراائعة  ال فاياق ال ا ة ال  رةد  االستفا ة

 الجزائاار  ا ااة هااو الشااس املتعلااس ثال فاياااقد   :سااصة التلااوا العالعااة ال اجمااة منهااا سااوا  يااج الإاار أ  يااج الصحاارد  ماان هاا ا امل  لااس 

اد  من ماا   ال اتة املتظد ة ثدل طمرها أ  حرتها يما ينصغج التفك ر يج يعفعة استفدامها  االستفا ة منها على اعتصا  أنها م

 
فإراير يوما  ط عا لأل وة  الت حم ث ب الشع    22سعم تا قخ   املت من تر   2020فإراير    19املؤ خ يج    47-20ا  ر املرسوم الرئاس ي  تم     -1

 . 2020فإراير   19مؤ  ة يج  09 جمشه من أج  الديمقراطعةد جرقدة  سمعة  تم 
القا وب  تم    -2 يج    13- 19امل  م ثموج   يج    79 املتعلس ثنشاطاق االحر تاقد جرقدة  سمعة  تم    2019 يسمإر    11املؤ خ    22مؤ  ة 

 .  2019 يسمإر 
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د 1 املتعلااااس ثثسااااع ر ال فاياااااق  مراتصفهااااا  ة الفهااااا 2001 يساااامإر ساااا ة  12املااااؤ خ يااااج  19-01هااااو م اااااوا عليهمااااا يااااج القااااا وب  تاااام 

األ ااعدةد  اال ثعظااة الحفاااظ علااى أحااد  االسااثمما  يااج مظااال إعااا ة التااد قر يعنااي ثبساااطة الااتفلص ماان  اا  اال لفاااق علااى جمعاا  

 أ راض ال صل اش ا م  هو الر  س   الجمال يج امل اطس الح رقة    ر الح رقةد ععدما  ا   ماد ا من ماا   التلوا.

 د   ير منها:2 قترت  على االسثمما  يج مظال إعا ة التد قر العديد من ا اا  التي تساهم يج حماية الصماة من التلوا

 10-11ماااان القاااا وب  تاااام  94ا  علااااى املااااصاق العشااااوائعةد  ياااج هاااا ا الااااد   ظااااد أب املشااارم الجزائاااارم ثموجااا  املااااا ة  تااام الق ااا -

ماان القااا وب  32أ اااإ الصلاادياق مسااؤ لعة فاارض احتاارا  تعلعماااق   افااة االحااعل  حمايااة الصماااة  اموجاا  املااا ة  3املتعلااس ثالصلديااة

 العمومعة ال ا ة ثظم  ه ه ال فاياق املنزلعة. أ اطها مسؤ لعة ت  عم ال دمة 19-01 تم 

تحوق  الف ا اق اال ااة لرماإ ال فايااق إ اى مسااحاق   ارا د  ا اة  أب األمااين اال اااة لرماإ ال فايااق تكاوب ياج  الا   -

د الكر هااةد األحعاااب ترقصااة ماان امل اااطس السااكا عةد   الصااا مااا تثسااب  ثاملساااس ثالصااحة العامااة للسااكاب  اهعااك عاان ا صعاااااق الاار ائ

  اإعا ة تد قرها يمكن تحوق  تلك األماين إ ى مساحاق   را . 

االستفا ة من املوا   ال صعععة املتاحةد فال فاياق الع وقة  املسبصة للر ائد الكر هة   عصا ة أ ر  املسبصة للتلوا الهوائإ تعتإار  -

 طاتة.  مو  ا هاما  ماد ا معتإرا لل اتةد يمكن االستفا ة م ه  تحوقله إ ى

املعادل  1991 يسامإر  02املؤ خ يج  20-91حماية الغاثاق من التلوا  حماية املس حاق املائعة من التلوا ثموج  القا وب  تم  -

 .4 املت من ال  ا  العا  للغاثاق 1984يو عو  23املؤ خ يج  12 -84 املتمم للقا وب  تم 

ستدامة فهي توفر م ا   الشغ   االتا ج تقض ي على الص الةد  توفر     إب إعا ة التد قر ال فاياق تحقس ال محالة الت معة امل

معتإار للق اام ال اااا  للد لاةد  املااا ة األ لعاة التاي تعتمااد عليهاا ال تحتاااا إ اى تموقاا  ضا م للحااول عليهاااد ثا  ثااالعكس هاج مااوا  

مت ااا ل العاد يااج أم  تاا   ياج أم مكااابد  هاا ا ياتم الااتفلص منهاا عشااك     م ماان األملا اا ال صعععااة  املع وقااةد مماا يعنااي أنهاا يااج 

 يعني أب إعا ة التد قر ال تحقس فقل ت معة ثعتعة ث  أي ا ت معة اجتماععة  اتتاا ية. 

 الفرع الثاني: الحفاظ على األمن العام االقتصادي

إب االسااثمما  يااج مظااال إعااا ة التااد قر يتم ااز ثالحفاااظ علااى األماان العااا  االتتاااا م علااى املااد  املتوساال  ال وقاا  أل ااه يقضاا ي       

علاااى العدياااد مااان ال اااواهر السااالصعة التاااي تعاااا:إ منهاااا الد لاااة  التاااي تكصااادها  ساااائر سااا وقة ضااا مة تماااس ثم زا عاااة الد لاااةد ألب هااا ه 

 كالعا    من:األ  رة ستكوب تد تفلا  من ت

 جم  ال فاياق من امل اطس الح رقة    ر الح رقة  اهعك عن تكالعا حرتها أ  طمرها. -

املا د التاي يتحااا  عليهاا الشااصا  مان الص الااة أ  اشعاتاةد أل ااه سامتم تاوف ر م ا اا  داغ  للص ااال ب  االتاا ج ساامتم تاوف ر م ا اا   -

 مالعة  تظم ب من تص  الق ام ال اا ال الد لة.

 وا  املسفهلكة التي  اب يتم إسترا ها من ال ا ا ثالعملة الاعصة  األسمدة  املوا  الت  عا    رها.توف ر امل -

 
 .2001 يسمإر   15مؤ  ة يج  77جرقدة  سمعة  تم  -1
  يعد مريز ثني مرا  لتد قر ال فاياق يج  الية الصلعدة من أهم االسثمما اق يج الق ام يج الجزائر. ا  ر: جرقدة العر د مصا  ة جزائرقة  -2

 . 2020ما س  07منشو  ثتا قخ  11639العد   42ل سثمما  يج تد قر ال فاياقد الس ة 
 .2011يولعو 03املؤ  ة يج  37 املتعلس ثالصلديةد جرقدة  سمعة  تم  2011يو عو   22املؤ خ يج  10- 11القا وب  تم   -3
 .1991 يسمإر   04املؤ  ة يج  62جرقدة  سمعة  تم  -4
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 لكااوب املااوا  األ لعااة محلعااة  1تحساا ب مسااتو  املعمشااة ماان  اا ل  قااا ة الااد   الفاار م  ا ففاااض األسااعا  عسااب   قااا ة امل افسااة -

  امل تظاق ععد إعا ة التد قر محلعة الا  . 

 أ  الحد من الهعم ة االتتاا ية للد لة  الشر اق املتعد ة الجنسعاق من   ل تففعض السل  املستو  ة. الق ا   -

 املبحث الثاني: دور الدولة في دعم االستثمار في مجال إعادة التدوير    

إب التحدياق التي تواجه الد لة يج مظال إعا ة التد قر  تسع ر ال فاياق هو يج  لس آلعاق تا و عة  ما ية  هعكلعة لدعم 

االسثمما  يج ه ا االجال فعفا ث لك الع   عن  اهلها يج مظال حماية الصماة  اال ثعظة الحفاظ على ال  ا  العا  الصعويد لكن 

هااا تكماان يااج مسااظلة ت صعااس تلااك ا لعاااقد  مااد  تمكنهااا ماان الت فعاا  ال ااو ج لهااا   ب الحاجااة للجااو  املشااكلة األساسااعة التااي تواجه

المتعا اق السل ة العامة  الت فع  الجإرمد ل ا  اب من ال ر  م أب تلجظ ا ى تحس ب ع تفها م  املواطن للق ا  علاى أ ماة المقاة 

 التي يعا:إ منها تظاهها.

امل  ماااة ل ساااثمما  ياااج الجزائااار  ظاااد أب تشاااجع  الق اااام ال ااااا علاااى االساااثمما  يرتكاااز ياااج  ااااالرجوم لل ااااوا القا و عاااة 

 األساس على التحف زاق الجصائعةد  تحف زاق أ ر  متفرتة  ظملها يج امل ال  أ  اه: 

 املطلب األول: تفعيل االستثمار في مجال إعادة التدوير

 الفرع األول: التحفيتات الجبائية

 اارقبعة آلعااة تا و عااة لحااث املسااثممرقن شتصااام :شاااإ محااد  يساااهم يااج تحقعااس  ايااة الد لااة يااج  قااا ة االسااثمما  تعااد التحف اازاق ال

د لثشااج  ثاا لك الق ااام ال اااا علااى إتامااة مشااا ي  اسااثمما قة جدياادة ماا  االلتاازا  ثمااا تت لصااه   اال الت معااة 2 ت معااة اتتاااا ها

د 3وط عااة  االسااتفا ة ماان التك ولوجعااا الرتمعااة املتقدمااة يااج إعااا ة التااد قراملسااتدامة االتتاااا يةد يتكمعااا اسااتفدا  العمالااة ال

 تعااارف الحاااوافز ال ااارقبعة علاااى أنهاااا عصاااا ة عااان تاعااادة ضااارقبعة أ  التااازا  جصاااائإ يمااا د للمساااثممر املساااتفعد عشااارإ تقععاااده ععااادة 

أب تفلس فرا عم   اهعك عان الحفااظ علاى  د  االنسصة لنشاإ إعا ة التد قر فإ ه يعد من األ:ش ة املتم زة التي يمكنها4در إ

األمااااان العاااااا   الصاااااحة العاماااااة  حمعاااااة الصمااااااة لااااا ا إ اااااه يساااااتفعد مااااان مزاياااااا إضاااااافعة ثاشضاااااافة إ اااااى املزاياااااا التاااااي تساااااتفعد منهاااااا ثااااااإج 

 االسثمما اقد    ظم  تلك املزايا فعما يلج:

 د 5 تشم  اشعفا  من الحقوق الجمريعة مزايا عادية: -1

 
لد جامعة الشهعد حمة ل  ر  عصد هللا ال عبيد     الحوافز ال رقبعة يج تشجع  االسثمما  يج الجزائرد مظلة اتتاا  املال  األعما   -1

 .214د ا 2020د جواب 01د العد  05ثالوا مد االجلد 
 .  112د ا 2013 زقه عصد املقاو  مإر  د ا اا  االتتاا ية ل سثمما اق األج بعةد  ا  الفكر الجامعجد القاهرةد مارد  -2
 ال ما اق القا و عةد ال صعة األ  ىد مريز   اساق الوحدة العراعةد ث ر قد لص ابد    قد محمو  السمرائإد االسثمما  األج بي: املعوتاق    -3

 . 186د ا 2006

 ديظة إطحاقد     ال رائ  يج  عم املؤسساق الاغ رة  املتوس ة:   اسة حالة يج الجزائرد م يرة ماجست ر يج العلوم االتتاا يةد    -4

 . 31د ا 2012جامعة تلمسابد 
 . 30العد   1979جوقلعة  24املت من تا وب الجما   الاا   يج الجرقدة الرسمعة يج  1979جوقلعة  21ؤ خ يج امل 79/07تا وب  -5
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د اشعفااا  ماان حقااوق 2د اشعفااا  ماان  قاا  امللكعااة ععااوض  الرساام علااى االدااها  العقااا م 1ساام علااى القعمااة امل ااافة اشعفااا  ماان الر 

د  االسااتفا ة مان تففااعض ماان مصلااك اشتاا ة اشيظا قااة الساا وقة االحاد ة ماان تصاا  ماااالح 3الثساجع   الرساام علااى االداها  العقااا م 

 .5اا د  اشعفا  من ال رقصة على األ  4أم   الد لة

  فيها يتم ت صعس التحف زاق األيثر تشجععا على االسثمما  يج مظال إعا ة التد قر  هج: مزايا إضافية استثنائية:-2

 لفرع الثاني: تحفيتات أخرى ا

تعتإر عملعاق الفر  التي تقو  قهاا املااا:  التاي تفاتص ثإعاا ة التاد قر مان األعماال الشااتة عساب  عملعااق الفار  للفاا  

املاااوا  الع اااوقة  الو تعاااة  الص ساااثعكعة  الكهراائعاااة    رهااااا  تت لاااا  ياااد عاملاااة يص ااارة  أ تااااق طوقلاااةد لااا ا مااان ال اااار  م أب ثااا ب 

 تتد   سل اق ال صل اش ا م العامة  ال ا ة لت  عم عملعاق  مإ القمامة من   ل:

محا لاااة إيظاااا  آلعاااة أ  طرققاااة تظإااار املاااواطن علاااى توجعاااه املاااواط  ب  حاااو أمااااين مفاااااة للرماااإ  ياااج أ تااااق محاااد ةد  اهعاااك عااان  ✓

 عمعاق الفر   ظب تلجظ إ ى التوععة يج اشع  اق  الصحا  املساجد  حتى املدا س.

 توجعه املواطن  حو إلزامعة فر  ال فاياق يج معلصاق مفااة للرمإ على حس  طصععة    ما ةد أ  ملاقاق ملو ة    رها. ✓

عقاااو  امتعاااا  مااا  الق اااام ال ااااا لجمااا  ال فايااااق مقاثااا  إتاااا ة يااادفعها املاااواطن مااان جااارا   دماااة  تعاااا  الجماعااااق االحلعاااة ثاااإثرا  ✓

الت  عااا  جماا  القمامااةد  هااج الغالاا  مصااالك  مزقااة ال ترإااى  حااو القعمااة الحقعقعااة لل دمااة العامااةد  ااا لك يااتم توجعااه ال فاياااق 

 مصادرة  حو الق ام ال اا يموا  أ لعة شعا ة تد قرها.  

  األمر يمكن اللجاو  إ اى فارض  رامااق مالعاة  ثعظاة التقااعس أ  التفاا ل عان القعاا  ثالواجصااق املفر ضاة علاى املاواطن إب ت ل ✓

 للحفاظ على الصحة العامة     س  جمال األحعا .

ة التقاااا ريةد متاععاااة اال اااالف ب لقواعاااد الفااار  أ  املثسااابص ب ياااج الرماااإ العشاااوائإ للقماماااة ملتاععاااة الق اااائعة علاااى أساساااا املساااؤ لع ✓

  ثعظة الثسب  ثظضرا  ما ية تمس األمن العا   الصحة العامة. 

تحرقك الدعو  العمومعة ع د ا تكا  جرقمة ثعتعة يرمإ ال فاياق يج الغاثاق أ  على تا عة ال رقس  الثسب  ياج   ار ثعواي يماس  ✓

 .اش:ساب  الحعواب  ال صاقد  الحرائس ع دما يتعلس األمر ثال فاياق الزجاجعة

إب عملعاااة الت  اااعم هااا ه تعاااد مااان طاااارق الااادعم الحكاااومإ ل ساااثمما  ياااج مظااااال إعاااا ة التاااد قر  الجهااااق اال تااااة ثث فعاااا  

 الت  عم هج الجماعاق االحلعة )الصلدياق  الوالياق(د  قه ا تسه  العملعة للق ام ال اا ل سثمما  يج ه ا االجال  ا اة  أ اه 

 لعة  ا  عة من تص  املواطن.سعكوب أت  تكلفة ععد عملعاق الفر  ا 

ثاشضافة إ ى  لك ه ا  آلعاق أ ر  لتحف ز   عم الق ام ال اا  حو االسثمما  يج ه ا االجال  هو الثسهع ق الص كعة 

 القاااار ض التااااي يمكاااان االسااااتعا ة قهااااا لتوسااااع  النشاااااإ أ  ل سااااتعا ة ثالتك ولوجعااااا الرتمعااااة يااااج إعااااا ة التااااد قرد  تسااااهع  عملعاااااق 

 لى الر ص اش ا قة ملما سة النشاإ من تص  الجهاق املع عة أ  اال تاة. الحاول ع

 

 
يج    76/101تا وب  -1 الجرقدة    1976 يسمإر    9املؤ خ  يج  الاا    املماالة  املصادرة  الرسوم  ال رائ   تا وب  املعدل  املتمم  املت من 

 . 102العد    1976 يسمإر  22الرسمعة يج 
 .79العد   2018 يسمإر 30الاا   يج الجرقدة الرسمعة يج  2019يت من تا وب املالعة  2018 يسمإر   27املؤ خ يج  18/18تا وب  -2
 العد . 1976ال رائ    ر املصادرة الاا   يج الجرقدة الرسمعة  يج  يسمإر املت من تا وب  1976 يسمإر   9يج  املؤ خ 76/104تا وب  -3
 . 46العد   2016املتعلس ثترتعة االسثمما  الاا   يج الجرقدة الرسمعة يج أ ق  2016أ ق  03املؤ خ يج  16/90تا وب  -4
 تا وب ال رائ  املصادرة.  -5
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 املطلب الثاني: التجارب الرائدة في مجال االستثمار في إعادة التدوير

س عرض من   ل ه ا امل ل  أهم التظا   الوط عة  األج بعة الرائدة يج مظال إعا ة تد قر ال فاياق ال:عاش االتتاا  

 املستدامة:  تحقعس الت معة

 الفرع األول: تجارب وطنية

توجااااد ثااااالجزائر مظموعااااة ماااان املؤسساااااق التااااي تنشاااال يااااج  اااا اعاق مفتلفااااةد  التااااي ثااااد  ها تقااااو  ثنشاااااإ إعااااا ة التااااد قر 

الساااتفدا  املاااوا  املعاااا  تاااد قرها يماااوا  أ لعاااة تحتاجهاااا ياااج عملعفهاااا اش تاجعاااةد إ    ااا  عاااد  املؤسسااااق ال ادااا ة ياااج مظاااال فااار  

د حساااا  إحاااااائعاق الااااو ا ةد ثم مااااا يصلااااك عااااد  املؤسساااااق التااااي 2017ألااااا مؤسسااااة  اااا ل ساااا ة  25ال فاياااااق يااااج الجزائاااار  تااااد قر 

ألااا مؤسساةد  تشا ر التوتعاااق إ اى   اول عااد  م ا ا  الشاغ  يااج النشااطاق املتعلقااة  273تنشال ياج مظااال االتتااا  األ  ار 

 :  من ث ب ه ه املؤسساق   ير 1د2025ج س ة ملعوب م ا  دغ  ي 1.4ثاالتتاا  األ  ر يج الجزائر إ ى 

  Tonic emballage املؤسسة ال ا ة ثالو ق -

  Papirec مؤسسة الو ق -

 Replastمؤسسة الص سثعك  -

 Enpcمؤسسة الص سثعك  -

 ) تقو  ثا اعة الزجاا( Alverreاملؤسسة الوهرا عة للزجاا  -

 )تقو  ثا اعة  عوإ املكا:س( Semetexمؤسسة الص سثعك  -

 )تقو  ثا اعة أ اثم  الغا ( Poly Propylèneمؤسسة الص سثعك -

 ) تقو  ثإعا ة تد قر ا جر( Tetra Packمؤسسة  -

 مؤسسة ث ستي سايك  العا ة تد قر الص سثعك. -

  23 ال ثاااد ماااان اشدااااا ة إ ااااى أب حجااام ال فاياااااق يااااج الجزائاااار تااااد ثلاااك 
 
د ماااان ثعنهاااا حالعااااا

 
ملعااااوب طاااان ماااان  13ملعااااوب طاااان ساااا وقا

ال فاياق املنزلعة امل تظة.   ا     قرة الصماة  ال اتاق املتظد ة ساثقا فاطمة الزهرا     اطإ تد يشف  عان أب :ساصة اساتغ ل 

ثاملائة من حجم السوق. يما أضاف  أ ه من املتوت  أب يرتف    5وطني لتد قر ال فاياق ال تتظا    اشمكا عاق املوجو ة يج السوق ال

 عغ ااوب  20إ اااى  13حجاام ال فاياااق املنزلعااة امل تظااة ماان 
 
ا ععاا ب االعتصااا  ال مااو السااكا:إ فقااالد   ب  2035ملعااوب طاان ساا وقا

 
أ ااا 

  2.  ره من املتغ راق التي يمكنها أب ترف  ه ه التوتعاق

ل إ ااى فر ااة ل لااس فاارا العماا  السااعما أب  الو الااة الوط عااة لل فاياااق   إال أب ا تفااام حجاام ال فاياااق يااج الجزائاار تااد يتحااو 

ملعاوب   ال د فمام   ظاد أب دارية  ث ساتي ساايك   ثادأق عملهاا الفعلاج أ ا ار  530تد  ق تعمة سوق تد قر ال فاياق ثماا يقاا   

ة   شاك    ااا  من مدي ة تس  ع ةد درق ا  2013عا   
فايااق الص ساثعكع  ة تعما  علاى إعاا ة تاد قر ال   لجزائرد  هج  درية  ا  

 
د  على املوت   2017/ 14/09فرقس التحرقرد الجزائر تسث ظد ثاألجا   إعا ة تد قر  فاياتهاد مقال صحفإ منشو  ثاال تر   ثتا قخ   1

https://www.noonpost.com/content/19816  14:17على الساعة  11/10/2021تم االط م علعه ثتا قخ . 

ى  د عل2018ي اير    01إعا ة تد قر الص سثعك يج الجزائرد ت ام  اعد إ ا توفرق    الشر إد مقال صحفإ منشو  على اال تر   ثتا قخ   2 

 . 14:30على الساعة  2021/ 11/10تم االط م علعه ثتا قخ  https://alghad.comاملوت  

https://www.noonpost.com/content/19816
https://alghad.com/
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ة  مرسكلة  تاثلة شعا ة االستعمال سوا  يج الا  ا لع  ة أ   ل إ ى ما   ة فتحو  عة تعم  على إعا ة تد قر توا قر املا   املشر ااق الغا ق 

 
 
ة  تحديدا سعظع 

 
ة أ  يج الا  اعة الن  .1إ تاا ألعاف الصولمستر الص سثعكع 

 الفرع الثاني: تجارب أجنبية

 2أوال: سويسرا

منهاا  الصااإج ي مار صاحا  تسام  %50تعد سويسرا من الد ل املتقدمة جدا يج مظال إعا ة تد قر اال لفاق إ  تقو  ثإعا ة تد قر 

لهااا تحتاا  املرتصااة األ  ااى يااج الااد ل األ   اعااةد منهااا يحااول إ ااى طاتااةد  يعااد السويساارقوب ماان أيثاار الشااعو  ا تاجااا للقمامااةد ممااا يظع

ماان  % 3,1مااا يعااا ل  2006مااا عا لحاارق ال فاياااق تساااهم يااج تز قااد الااص   ثال اتااة حعااث ثلااك إ تاااا هاا ه املاااا:  ساا ة  29 لااد ها 

   ااا مة  مشااد ة ت صااس الصلاادياق السويساارقة سلساالة ماان القواعاد التااي تااد تصااداش تااا اشجمااا ج لل اتااة الكهراائعااة يااج سويسارا د 

للصعضد إال أب املواط  ب يلتزموب قها  ق صقونها حتى أ صح  ضمن   تعنهم املعتا د فإب ي   تعمق يج سويسراد فإ اك إب أ  ق 

ا لاا لكد أمااا إب تماا  ثااالتفلص ماان  فاياتااك ثتو ااعلها  أب تتاار  للصلديااة عملعااة تظمعاا  ال فاياااق ماان أمااا  ثمتااك فإ ااك تاادف   سااوم 

 .عا ة التد قر فه ا ش ي  مظا:إث فسك لا ا يس إ

ا إلقاا   توجد حا قاق  ا ة  أيعاس  ا ة ثلوب مع ب لك   وم من أ وام ال فايااقد  قاتم مفالفتاك إب لام تلتاز  قهااد  ُقم ا  تماما 

الص ا قاق ضمن  فاياق أ ر د  عا ة ما يوجد   د ق لتظمععها يج مح ق السوارما ي د  يج الشاوا م توجاد حا قااق للزجاااد 

أ ااااار  لأللوم عاااااو د  أ ااااار  للمفلفااااااق ال صاتعاااااةد ثاشضاااااافة إ اااااى الص ساااااثعكد  الصاااااحا  االجااااا ق.  تاااااد يحااااادا أب تتاااااو م هااااا ه   

الحا قااق ياج عاادة أمااين متصاعاادة حاول منزلااكد مماا تااد يت لا  م ااك أب تف ال ملسااا   العاو  ث ااا  علاى ضاار  ة مار    ثااا د ق 

 .من ه ه الا ا يس

ا ثااظب  2000سويسارا ح اارق م اا  عاا  الجادير ثالاا ير أب  الااتفلص ماان ال فايااق عإاار  سااعلة ال مار  الاادفن يااج ثااطن األ ضد علماا 

طصععة الترثة الجصلعة التي تغ إ ال ي مساحة الص   تظع  من الاع  االستمرا  ياج إ:شاا  حفار ل مار ال فايااقد   ا ير أي اا أب 

ى أسااامدة ياااتم الاااتفلص منهاااا عإااار عملعاااة الحااارق التاااي تاااتم ياااج منشاااآق  ا اااة ال فايااااق التاااي ال يمكااان إعاااا ة تاااد قرها أ  تحوقلهاااا إ ااا

ا يااج الهااوا د يمااا أب ال اتااة ال اتظااة عاان عملعااة الحاارق تسااتغ  يااج إ تاااا ال اتااة 
 
ماااممة ثتك ولوجعااا مت ااو ة ثحعااث ال تسااب  تلوااا

 . الكهراا 

 3ثانيا: أملانيا

ا طمار ا ثرساو  ياج 2005ال فايااق ياج ثااطن األ ض م ا  عاا   أسوة عسويسراد تم إ دا  تا وب أملا:إ يح ر تماما  . يماا تكلفاك أي ا 

ا إب تماااا   حااااال اعتمااااا   علااااى الصلديااااة يااااج تظمعاااا   فاياتااااكد تااااز ا   لمااااا ا  ا ق سااااعة األيعاااااس املسااااتفدمةد فعمااااا ال تكلفااااك دااااما 

 .ثالتفلص منها ث فسك عإر الحا قاق اال ااة شعا ة التد قر

 اتسر حعاث يادف  امل تظاوب  تعتمد أملا عا على عدة تواعد
ُ
هج األ ار  ياج سابع  فارض   اا  إعاا ة التاد قر علاى  ا  مان املسافهلك  امل

ا إضااافعة  لمااا  ا اا  عصااواق م تظاااتهم أ ااع  يااج إعااا ة التااد قرد   لمااا  اااب   نهااا أاقاا  )أم تحتااوم علااى مااوا  أ لعااة أيثاار(د   سااوم 

 
 إعا ة تد قر الص سثعك يج الجزائرد ت ام  اعد إ ا توفرق    الشر إد املرج  الساثس.   1
تم االط م علعه   .375ابد  ا  الكت  العلمعةد لص ابد )ثد ب تا قخ(د ا  سعدهللا  ظم ال ععميد الترثة السلعمةد  صحة الغ ا   اش:س  2

  https://books.google.dz/booksيج املوت  

 . 14:45د على الساعة 2021/ 10/ 11ثتا قخ  
 . 373سعدهللا  ظم ال ععميد املرج  الساثسد ا  3

https://books.google.dz/books


 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

230 

       

230 

عوب ل تتاااا  ثقااد  اشمكاااب يااج املااوا  األ لعااة التااي يسااتفدمونها يااج تااانع  عصااواق  أ لفااة امل تظاااق.  تكااوب   هكاا ا ي اا ر املااا  

 .عملعة التف عل شعا ة التد قر تد ثدأق من امل ص  األساس ي: املاا: 

 ثالثا: بلجيكا

تصااااام أيعاااااس ال فاياااااق يااااج ثلجعكااااا ثااااظلواب مفتلفااااة تم ااااز أ  عااااة أ ااااوام ماااان ال فاياااااق: األ اااافر للااااو ق  الكرتااااوبد األ  ق للص سااااثعك 

ا معع ة يج األسصوم ش راا  وم معا ب   املعا بد األ  ر ال لفاق الحدائس  الكمس األثعض لصاإج اال لفاقد  تفاص الصلدية أيام 

 م ه ثإ راا يمس الص سثعك فلن يتم أ  ه من 
 
 لو  اب العو  اال اص ش راا يمس الو ق  تم القعا  ثدال

 
من للقمامةد فمم 

 .1لتظمع أما  ثمتك ع د مر   عراة ا

% منهااااد حعاااث تمااار 91أماااا ماااا تتم اااز فعاااه الصلاااد هاااو اساااتحداثها لتك ولوجعاااا مت اااو ة ياااج إعاااا ة تاااد قر الساااعا اق القديماااة تاااا  إ اااى 

السعا ة ثمراح  للتفكعك  التق ع   ال حاند اام تعاالج ث رققاة معكا عكعاة معع اة تعما  علاى فاا  املاوا  األ لعاة اال تلفاة ال ااتس 

 ال حن عن عع ها الصعضد  تستفد  مرة أ ر  يج تانع  م تظاق جديدة.عن عملعة 

 2رابعا: الدنمارك

ا عن الوتو  الحفارم )الصتار ل  مشاتقاته( ثحلاول عاا   د  ياج سابع  الو اول إ اى ها ا الهادف 2050تتظه الد لة إ ى االستغ ا  تمام 

قااا ة مااا يااتم إعااا ة تااد قره ماان تلااك ال فاياااقد فااإ ى  تاا  تتظااه  حااو تقلعاا  االعتمااا  علااى أساالو  الحاارق للااتفلص ماان ال فاياااق    

ا علاااى االحاااا ق ثنساااصة تاااا  إ اااى  % مااان ال فايااااق   ااار املفااااولة ثحسااا  80ترقااا د  ا ااا  الاااد ما   تعتإااار مااان أ ائااا  الاااد ل اعتماااا  

قاا يرجا  لتف اع   ا  ماواطند إال أ ا ا ا تصا ًّ ه تام الصاد  ياج ت صعاس تاا وب ال ومر حعث  اب يعتإر  عا  فا  ال فايااق ياج امل اا ل أمار 

 املاض ي.  2013يظإر املواط  ب على فا   فاياتهم يج سبتمإر 

إب التظم  ياج  ا  ها ه الجهاو  الد لعاة ياج ال ار ا عان املعتاا  ياج مساظلة تولعاد ال اتاة  ة ا ة اال لفااق تظعا  املاواطن العر اإ يقاا 

ا من ال رققاة التاي ال  الا  تفكار فيهاا حكوماتاه ث ارق تد يماة عفاى عليهاا الازمند ياج الوتا  الا م تثسااثس فعاه   ل أ ار  حاول حائر 

العاالم لت صعاس  ساائ  جدياادةد ال تفلاو مان التعساا يااج الصداياة شجصاا  املااواط  ب علاى أماو  تهادف للمااالحة العاماةد لامس فقاال 

مه ل
 
ألجعاال القا ماةد فلامس لادي ا إال  ويا  للمدي ة أ  الصلدد ث  للصماة  الكوي  ثظسرهد ال م ينصغج علع ااد دات ا أ  أثم اا أب :سال

  احد ل عمق علعه.

 

 الخاتمة: 

من   ل ه ه الد اسة تو ل ا إ ى أب عملعاة إعاا ة التاد قر تتمما  ياج اساتفدا  اال لفااق جزئعاا أ   لعااد مان  ا ل إعاا ة 

ج الجزائاار  اعاادا   اارا ال تفااام تااانععها للحاااول علااى م تااوا جديااد أ  مااوا  أ لعااة جدياادةد  يعااد أساالو  إعااا ة تااد قر ال فاياااق ياا

يمعااة ال فاياااق الااالصة املتواجاادة علااى مسااتواها  علااى  أسااها الحدياادد الص سااثعك  الااو قد  اإمكا ااه املساااهمة يااج تففااعض :سااصة 

 التلوا  قحقس م اف  ثعتعة  اتتاا ية هامة.

عملعااااة إعااااا ة تااااد قر ال فاياااااق   ماااان  اااا ل هاااا ه الد اسااااةد يمكاااان تقااااديم التو ااااعاق التالعااااة ل سااااتفا ة تااااد  اشمكاااااب ماااان

  تفععلها السعما يج الجزائر:

 
 . 375ا سعدهللا  ظم ال ععميد املرج  الساثسد  1
 .375ا رج   فسهد امل 2
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ضاار  ة تعزقاااز ال  ااا  الثشاااريعج  الت  عمااايد ث ااا  علاااى اساااتراتعظعة  ط عااة ياااج مظاااال تسااع ر ال فايااااق متوافقاااة ماا  مصاااا ئ الت معاااة  ✓

 املستدامةد

 االستفا ة من التظا   الد لعة ال اتحة يج مظال إعا ة التد قر ال فاياقد  ✓

املسااااثممرقن السااااتفدا  التك ولوجعااااا ال  عفااااة مااان جهااااة  تشااااجععهم علااااى تصنااااي إعاااا ة التااااد قر يااااج مظااااال عملهاااام لتقلااااعص تحف اااز  ✓

 التكالعا  الحفاظ على الصماة من جهة أ ر . 

 

 املراجع: 

 النصوص القانونية-1

 .2016ما س  7املؤ  ة يج  14 تم  املت من التعدي  الدستو مد جرقدة  سمعة  2016ما س  6املؤ خ يج  01-16القا وب  تم  -

 املت ااامن ال  اااا  العاااا  للغاثااااقد  1984يو عاااو  23املاااؤ خ ياااج  12-84املعااادل  املاااتمم للقاااا وب  تااام  1991 يسااامإر  02املاااؤ خ ياااج  20-91القاااا وب  تااام  -

 .1991 يسمإر  04املؤ  ة يج 62جرقدة  سمعة  تم 

 .2001 يسمإر  15مؤ  ة يج  77 املتعلس ثثسع ر ال فاياق  مراتصفها  ة الفهاد جرقدة  سمعة  تم  2001 يسمإرس ة 12املؤ خ يج  19-01القا وب  تم  -

م األمر  تم 2006يولعو س اة 15مؤ  خ يج  08اا  06أمر  تم  - ل  قتم    املتعلس ثت وقر االسثمما .    2001 ش  س ة  20املؤ خ يج املوافس  03اا  01د يعد 

-08. املعاادل  املااتمم ثموجاا  تااا وب 2003يولعااو 20املؤ  ااة يااج 43املتعلس ثامل افسااةد جرقاادة  ساامعة  تاام  2003يولعو  19خ يج د املؤ  03-03األمر  تم    -

 .2008يو عو  5املؤ خ يج  12

 30ؤ  اااااة ياااااج امل 41 االحاااااد  للقواعاااااد امل صقاااااة علاااااى املما سااااااق التظا قاااااةد جرقااااادة  سااااامعة  تااااام  2004يو عاااااو سااااا ة  23املاااااؤ خ ياااااج  02-04القاااااا وب  تااااام  -

 .2004يو عو

املؤ  ة يج  35د جرقدة  سمعة  تم 2018يو عو  10املؤ خ يج  08-18املعدل  املتمم ثموج  القا وب  تم  2004أ ق  14املؤ خ يج  08-04القا وب  تم  -

 .2018يو عو  13

 .2011يولعو 03ملؤ  ة يج ا 37 املتعلس ثالصلديةد جرقدة  سمعة  تم  2011يو عو  22املؤ خ يج  10-11القا وب  تم  -

 .  2019 يسمإر  22مؤ  ة يج  79 املتعلس ثنشاطاق االحر تاقد جرقدة  سمعة  تم  2019 يسمإر  11املؤ خ يج  13-19القا وب  تم  -

ب الشااع   جمشااه ماان أجاا  فإراياار يومااا  ط عااا لأل ااوة  الاات حم ثاا  22 املت اامن ترسااعم تااا قخ  2020فإراياار  19املااؤ خ يااج  47-20املرسو  الرئاس ي  تاام   -

 .2020فإراير  19مؤ  ة يج  09الديمقراطعةد جرقدة  سمعة  تم 

 املؤلفاق -2

 .2013 زقه عصد املقاو  مإر  د ا اا  االتتاا ية ل سثمما اق األج بعةد  ا  الفكر الجامعجد القاهرةد مارد  -

 .2006القا و عةد ال صعة األ  ىد مريز   اساق الوحدة العراعةد ث ر قد لص ابد    قد محمو  السمرائإد االسثمما  األج بي: املعوتاق  ال ما اق  -

 .2011ماجد أحمد ع ا هللاد إ ا ة االسثمما د  ا  أسامة للنشرد عمابد األ  بد   -

 املقاالت واملداخالت -22

اتتاااا  املااال  األعمااالد جامعااة الشااهعد حمااة ل  اار ثااالوا مد االجلااد عصد هللا ال عبيد     الحوافز ال رقبعة يج تشجع  االسثمما  يج الجزائاارد مظلااة   -

 .2020د جواب 01د العد  05

د 5االجلاااد  ف ااار   ثاااو   قند ف ااار   ج ااارا د عملعاااة إعاااا ة تاااد قر ال فايااااقد أهمعفهاااا  مت لصااااق تفععلهاااا ياااج الجزائااارد مظلاااة الرقاااا ة التتااااا ياق األعماااالد -

 .23د س عاد الجزائرد ا 2019د 2العد  

اق محمد مسلمد عصد القااا   مسااعو مد اسااهاماق  سااكلة ال فاياااق يااج تحقعااس الت معااة املسااتدامةد امللتقااى الااد  ج ال ااامس حااول: اسااتراتعظعاق ال اتاا   -

 .10د ا 2018أ ق   23/24د الجزائرد يومإ 2املتظد ةد    ها يج تحقعس الت معة املستدامةد جامعة الصلعدة

 الرسائل واملذكرات الجامعية  -23

 ديظااة إطااحاقد     ال اارائ  يااج  عاام املؤسساااق الاااغ رة  املتوساا ة:   اسااة حالااة يااج الجزائاارد ماا يرة ماجساات ر يااج العلااو  االتتاااا يةد جامعااة  -

 .2012تلمسابد 

اقع االلكترونية  -24  املو
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 د مقااااااال منشااااااو  ثتااااااا قخ2020مااااااا س  07منشااااااو  ثتااااااا قخ  11639العااااااد   42جرقاااااادة العاااااار د مصااااااا  ة جزائرقااااااة ل سااااااثمما  يااااااج تااااااد قر ال فاياااااااقد الساااااا ة  -

 https://alarab.co.uk، موقع: 07/03/2020
 سعدهللا  ظم ال ععميد الترثة السلعمةد  صحة الغ ا   اش:سابد  ا  الكت  العلمعةد لص ابد )ثد ب تا قخ(د موت : -

https://books.google.dz/books 

د 2018ي ااااير  01تاااوفرق  ااا  الشااار إد مقاااال صاااحفإ منشاااو  علاااى اال تر ااا  ثتاااا قخ  إعاااا ة تاااد قر الص ساااثعك ياااج الجزائااارد ت اااام  اعاااد إ ا -

 https://alghad.com موت :
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 حول تفعيل عمليات دمو الطاقات املتجددة في الوسط

اقع  العمراني بين املأمول والو

About the operationalization of the integration of renewableenergies in 

urbanprojects: expectations vs reality 
 

  بايحي ربيعةستاذة الدكتورة  األ                                                  دكار نسيم بلقاسم طالب الدكتوراه

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                       السياسية، كلية الحقوق والعلوم 

 جامعة مولود معمري، تيتي وزو                             برج بوعريريو  -جامعةمحمد البشير اإلبراهيمي

 مخبر العوملة والقانون الوطني                                                 مخبر العلوم السياسية الجديدة،   

    bba.dz-nacimbelkacem.dekkar@univ                      rabea.sbaihi@ummto.dz  
        

  

 ملخص:              

م املشااا ي  االسااثمما قة يااج الد  لااة ماارآة عايسااة ملااد  فعلعااة تااوا  ب   ه مؤداار يعااد  ت ااو 
 
حقعقااإ ملااد  تحقعقهااا الد  لااةد يمااا أ اا

التاي تحتااا إ اى الترداعد  االساتدامة هاو التتااا  مساتدا  ي ئام الصمااة عشاك  يحفاق حاس األجعاال القا ماةد  مان ثا ب الق اعااق 

  مت لصاق الت معة املستدامة.ت ام التعم رد فظ صد من ال ر  م تحقعس تكام  ث ب العمراب 

  ار العق :اإ  ياا لك اما  مان  ا ل تكااريس تاا و:إ ل اواثل تتعلاس ثحماياة الصمااة ماان التوسا  العمرا:اإ يتحقاس ها ا التك 

اتااااق املتظاااد  ة ياااج مشاااا ي  التعم ااار لجعلهاااا أيثااار 
 
اساااتدامة  م ئماااة ملت لصااااق الصمااااةد ف ااا  عااان عااان طرقاااس إ  اا تك ولوجعاااا ال 

اتااااق الااااديقة للصمااااة  تشاااجع  املصاااا  قن ثموجااا  امتعاااا اق مالعاااة إ:عااااش االتتااااا  األ  ااار  تحف اااز االساااثمما اق املتعلقاااة 
 
ثال 

  جصائعة.

ل ال اتوم  الكلمات املفتاحية:    العمرابد الت معة املستدامةد الصماةد االتتاا  األ  رد التحو 

                 Abstract : 

 The diversification of investment projects in the country is a reflection of the effectiveness of 

laws and an indicator that shows to what extent it realizes a sustainable economy which suits 

environment in order to protect future generations’ rights, 

 The construction sector is among the sectors which need rationalization and sustainability, so; 

it is necessary to make a synergy and integration  between urbanism and sustainable investment 

requirements. 

This integration can be realized through setting laws related to environment protection from non-

rational ur ban expansion, and through inserting renewable energies technologies in urban projects to 

make them more sustainable, furthermore; through promoting green economy, and encouraging 

investing in environmentally friendly energiesprojects by granting more privileges.  

Keywords   : urbanization; sustainable development; environment; green economy; energy 

transformation .  
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 مقدمة:

ت و       لة يقاس ثفعالعة حجم مشا يعها االسثمما قة التي تمتد لتغ إ مظاالق مت وعاة  متعاد ةد  مان املشاا ي  التاي 

  لها  الة ت ر  إدكاالق للصحث فيها هج مشا ي  
 
  اتتاا يا

 
االسثمما  يج الوسل العمرا:إ التي تحو  على أهمعة معتإرة اجتماععا

 .2ثك  أععا ها 1 طعدة يج تحقعس الت معة املستدامة

  ااا  مشااا ي  االساااثمما  ياااج الوساال العمرا:اااإ تحتااااا إ ااى املاااوا   ال صعععاااة التااي تسااااهم ياااج  
 أيثاار ماااا يمكااان التظيعااد علعاااه أب 

 .3ية إ ظا ها  ت من ا:سجامها م  اال تفاتاق املرتص ة قهاتعزقز  تغ 

د اتظهااا  الاااد ل املتقدماااة  حاااو  لاااس تكامااا  ثااا ب 4تحااا  تاااظا ر األفكاااا  اشيكولوجعاااة امل ر حاااة مااان ععاااض الجمععااااق الصعتعاااة

ع  الو ول إ ى ه ا التكام   د  يج سب5مشا ي  الفهعاة  التعم ر  الصماة لص ا  اتتاا  أ  ر   غعة تحقعس أععا  الت معة املستدامة

 
ف  اللج ة العاملعة للصماة  الت معة ما لح الت معة املستدامة من   ل تقرقر موسوم ثا "مستقصل ا املشتر " عام    -1 فته  1987لقد عر  د  عر 

 الت معة املستدامة هج    ت و  قهدف تلصعة احتعاجاق  د حعث     يج التعرقف ب أب  1989ي لك م  مة األ  ية  الز اعة لألمم املتحدة عام  

الصماة  القا مة  حماية  األجعال  أعسل حفق حس  املستقصلعةد  اتعص ر  لألجعال  املتاحة  ثاشمكا عاق  تهديد  مساس  الحالعة   ب  األجعال 

 تعتإر مفترق طرق ث ب تحقعس ال مو االتتاا م  ال صععة من التدهو د ل لك تعد  الت معة املستدامة من ث ب املا لحاق العاملعة الحديمةد  

للد ل لتحس ب ال ر ف املعمشعة للمظتمعاق  حفق املوا   ال صعععة  الصعتعة لألجعال القا مةد  قت ل  تحقعقها العديد من التغع راق 

م حاجعاتهم األساسعةد للتفاع  يج  اجتماععاد اتتاا يا  سعاسعا ل ماب ت و   تحس ب  وععة الحعاة لألفرا  يج االجتم  م  تلصعة  ةدصا

ه ه املسائ  ال  رقة ال ا ة ثاملا لحاق  اق الالة ثالت معة املستدامة يتعرقا الت معة  ال مو االتتاا مد أ  ر: الحصعترم  بعلةد  

ه استراتعدج  حو  عم الت معة املكا عةد مدا لة ملقاة يج   امللتقى الوطني األ ل املوسوم  ثلها ف  حمةد االسثمما  يج املنشآق املستدامة توج 

د 2014-2013أ  ا د -ثآفاق الت معة اشتلعمعة  املكا عة يج الجزائرد  لعة العلوم االتتاا ية  التظا قة  علوم الثسع رد جامعة أحمد   اية

ال  عف03ا الت معة  آلعة  الحتو   استعراض  يعوتو:  اتفاتعة  يج  الت معة  إدكالعة  السبععجد  محمد  ي لك:  أ  ر  الت معة  د  مظلة  ةد 

 .11د املعهد العر إ للتف علد الكوق د ا2007س ة  02العد  09 السعاساق االتتاا يةد االجلد 
التوجه  حو اتتاا  أ  ر  تردعد استغ ل املوا   ال صعععةد  تحسصا لعدم  يمومة ال اتاق -2 إ ى  الت معة املستدامة  تهدف أساسا 

د   التقلعدية  االحر تاق  مشتقاتها فتعتإ اتاق املتظد ة املستقص  األيعد ملاا   ال اتة السعما يج مشا ي  التعم رد  يج ه ا الا 
 
ر ال 

ده مؤتمراق األمم املتحدة م    
 
ة أععا  يما تؤي ر أب الت معة املستدامة يج االجال ال اتوم عد 

 
د أثر ها اجتماععة  اتتاا ية  1992ف  ي

معمشعة الئقة   الفقر  توف ر ظر ف  ال صععة  الت ا يسد  يمحا اة  تفرضها  التي  الفوا ق  لتصحعد  الرقفعة  امل اطس  يج  للسكاب السعما 

اتاق املتظد  
 
يند     ال  اتاق املتظد  ة  أ ماإ االسفه  د أ  ر: تواق  ار الد 

 
 ة يج  للتفاع  يج أععا  الت معة املستدامة  ع تفها ثال 

مظلة ا  ا   العلوم االجتماععةد  د  -ال اتاق املتظد ة  الفعالعة ال اتوقة ثالجزائر  اسة ثر امس  - تحقعس مت لصاق الت معة املستدامة  

 .128-127د ا 02الصلعدة  -د جامعة لو مس ي علج 2015س ة-13/العد 08االجلد 
التمدب يج  يحتاا الوسل العمرا:إ إ ى العديد من التظه زاق املشترية  التي تد تظ    عغة ا تفاتاق عمومعة تإر  ع ار التح ر   -3

هج   املستقصلج  للتعم ر  املوجهة  أ   املعمرة  األ ساإ  ه ه  يج  إ  اجها  ال ر  م  من  ثاق  التي  التظه زاق  ث ب  من  الح رقةد  األ:سجة 

اتاق الاديقة للصماة يج األ ساإ الح رقة يم د الص اياق طاع  ثعو
 
ي  التك ولوجعا املتعلقة ثال اتاق املتظد  ةد حعث أب إ ماا ماا   ال 

تاا م عمرا:إ  هو من ث ب مت لصاق الت معة العمرا عة املستدامةد للتفاع  يج مسظلة الص اياق الجديدة التي تعز  من التحول ال اتوم ات

األ:سجة   ترتعة  يج  املتظد  ة  اتاق 
 
ال  استفدام  تفعع   إيمابد  :ععمي  أ  ر:  يرقا حرتاسد  العقا قة  العمرا عة  األ:ش ة  مستو   على 

 .74األ واإد ا -د جامعة عما  العدج 2019س ة- 01/العد 08مظلة الفكر القا و:إ  السعاس يد االجلدةدالح رقة الجديد
االجلد  -4 القا و عة  االتتاا ية  السعاسعةد  للعلوم  الجزائرقة  االجلة  الصماةد  الص ا   حماية  يوساد   اة    04العد   /xxث ا ر 

ة1993س ة  .845د ا 01ائر الجز -د  لعة الحقوقد جامعة ثن يوسا ثن  د 
صعة  -للتفاع  يج ع تة الصماة ثالعمراب أ  ر: إتلو ج أ لد  اثد  افعةد تا وب العمراب الجزائرم -5

 
أهداف ح رقة   سائ  تا و عةد ال 

 ,ADJA (DJ) et DROBENKO (B), Droit de l’urbanismeر أ  ر ي لك40-34د ا ا2015الما عةد  ا  هومةد الجزائرد  

BERTI, ALGER, 2007, P33. 
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 1املاااا  و  عماااادق علااااى توظعااااا تق عاااااق التك ولوجعااااا املسااااتحداة يااااج اسااااتغ ل موا  هااااا ال صعععااااة املتاحااااة  الشاااامس  الرقااااا ...ال 

 . 2ثاعتصا ها ار اق طصعععة  ائمة  تحو  على     جوهرم يج الت معة املستدامة

 ععاااد األ ماااة لااام تلتفااا  الجزائااار إ اااى األفكاااا  اشيكولوجعاااة  التااا
 
ي ت ااامن االتتااااا  األ  ااار ياااج مشاااا ي  النساااعس العمرا:اااإ إال

د  التاااي أيصحااا  عائاااداق الريااا  ال ف اااإ  ا ففااااض احتعااااطإ ال زق اااة العمومعاااة مااان العملاااة 3االتتااااا ية ياااج م تااااا المما م ااااق

 مشااااا ي  الفهعااااة  التعم اااار  ا اااا  تإاااارمس  فاااس تق عاااااق  تاااااامعم
ال يعتاااد فيهااااا ثاالعتصااااا اق الصعتعااااة  الااااعصةد  تصاااا  هاااا ه الفتااارة فاااااب 

 مشااااا ي  
ر ثواسااا ة طاتاااة تقلعدياااة   ااار   عفااااة  ال  اااديقة للصمااااةد  علعاااه فااااب   مفتلاااا التظه ااازاق  اال تفاتااااق التاععاااة لهاااا تساااا  

ا  األ ماة االسثمما  يج الفهعاة  التعم ر تس ريج اتظاهاق مت ات ة م  مفاهعم االتتاا  األ  ر  الت معة املستدامةد   اب مان أاا

م على الجزائر تغع ر مسا ها  الصحث عن الصدي  املستقصلج لل اتاق التقلعديةد ثمعناى 
االتتاا ية يج عشرقة الثسعع اق أب تحت 

 ن ال اتاق املتظد ة من أج  الو ول إ ى الجم  ث ب االتتاا  األ  رد ثماة   عفة  ت معة مستدامة.الصحث ع

 
دة من أعماق   -1

 
تتعد    تث وم ال اتاق املتظد  ة  قتم الحاول عيها ث رققة مصادرة أ    ر مصادرة من الشمس مم  أ  من الحرا ة املتول

يند مرج   د أ  من املعاهد املوا  الحعوقة ...إل د أ  ر:  «les éoliennes»األ ضد أ  من الرقا  ثاستعمال املر حعاق العم تة   تواق  ار الد 

 . 127ساثسد ا
الغا  -2 الصتر لد  )الفحمد  التقلعدية  ال اتاق  يمومة  التظديد من   ل ماا  ها   لك مقا  ة م   الد  ة  فة  املتظد   ال اتة  تستمد 

ال صععج...ال     طاتة مستمدة من موا   اضصة(د  االتا ج فإب ماد  ه ه ال اتاق ال يمك ه ال فا  أثداد ثم ما  فة االستدامة فهي  

ها من   ل فاق م رة للصماة  اش:ساب يغا  ا ائإ أيسعد الكراوب   تستمد 
 
اتاق املتظد  ة مفل

 
يمعة مفلفاتهاد ف  ينشظ عن استعمال ال 

الغا  األحفو م يج   -أ  م اعفة االحتصاس الحرا م )احتراق  للتفاع   ال و قة(د  التفاع ق  ة من  ال اتظة عن ال اتة املستمد  اال لفاق 

ح إيماب  ج   أ  ر:  جامعة  املسظلة  الز اععةد  العلوم  يج  ماجست ر  املارقةد  الز اعة  يج  ال اتة  استفدام  اتتاا ياق  سلعمابد  سن 

الجزائرد  06د ا2010الزتا قسد مارد   يج  املستدامة  الت معة  يج  املتظد  ة     ها  اتة 
 
ال  تكواد   الدد  ات   أفاق   : أ  ر ي لك  ر 

ر  صاثة عصد هللاد  صاثة  هع د يعرا  أحمدد ت وقر 03د ا2012/ 2011ثات ةد  -ماجست ر يج العلوم االتتاا يةد جامعة الحاا ل  ر

الت فع  ال موحة  تحدياق  األهداف  ث ب  املتظد ة  ال اتوم ألملا عا  -ال اتاق  التحول  ثر امس  العلوم االتتاا ية  -  اسة حالة  د مظلة 

 .44املسعلةد ا -ضعافمحمد ثو دجامعة2013س ة 10العد  /06 الثسع ر  العلوم التظا قةد االجلد
س ثالفهعاة  التعم رد ا   عد   1990 يسمإر    01د مؤ خ يج  29-90من تا وب  تم    74أحسن  لع  على  لك هو  ص  املا ة -3

 
 ا      52د يتعل

ل  متمم ثالقا وب  تم 1990 يسمإر  02يج  ا ة  د حعث ت ص امل2004أ ق  15 ا   يج  51د ا   عد  2004أ ق  14مؤ خ يج  05-04د معد 

لش بصفة قانونية تنوي بموجب قانونها األساس ي أن تعمل من أجل تهيئة إطار الحياة وحمايكها املحيط  على أب   
ّ
’’ يمكن كل جمعية تشك

والتعمير‘‘،   الكهيئة  في مجال  املفعول  الساري  التشريع  باملخالفات ألحكام  ق 
ّ
يتعل فيما  مها لطر  مدني  املعتر   بالحقوق  أن تطالب 

 ل ه ه املا ة  ي لك القا وب امل  و  سلفا :ستنتس أب الجزائر لم تكر س حس الجمععاق ثالتظسمس ي رف مد:إ يج املتاععاق    حق من  

 يج إطا  تعزقز ع تة التكام   التعاضد ث ب الصماة  العمراب عن طرقس    1990الجزائعة التي يكوب موضوعها مفالفاق العمراب تص  س ة  

إ دا  مرسوم ت فع م يكرس  راحة توافس الت معة العمرا عة م  الصماة االحع ة أال  هو املرسوم الت فع م  تم   توا ب ثعوي عمرا:إ تم  

ن املتظ ر للمسائ  املتعلس ثالصماة 1990س ة    10د يتعلس ثد اساق مد  التظا ر ا   عد   1990فعفرم    27د مؤ خ يج  78- 90
 
د ه ا التف 

ا أب  د 
 
يؤي ال م  األمر  هو  تهتم   ت معفها  حعث  ا    االستق ل  ععد  املستدامة  ثالت معة  ثالعمراب  ال  ال  أهمعة  تو ج  لم  الجزائرقة  لد لة 

إ ى تدهو  األ:سجة الح رقة الجزائرقة  تشوقه  و ة املدب   ق  أ   التي  ث ب األسصا   الدثلوماسعة  ت ام االحر تاق  هج من  ثالع تاق 

قة ثحماية الصم
 
ا عن ال اتاق املتظد  ة فعمكن التارقد أب    التظ ر عن تكريس مصا ئ متعل اة  ضماب مت لصاق الت معة املستدامةد أم 

 الجزائر تشهد تظ را ملحوظا السعما يج القا ة اشفرققعة.
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 حااو  ضاا  تاعادة تا و عااة ت اامن التكاماا  ثاا ب -1الااد ل التااي تصناا  السعاسااق اشيكولوجعااةعلااى  اارا   ا  –اتظها  الجزائاار 

مشاااا ي  االسااااثمما  يااااج مظااااال الفهعاااااة  التعم اااارد  مفهااااو  االتتاااااا  األ  اااار  مقت ااااعاق الصماااااةد علااااى أساااااس أب  التعم اااار  تمماااا ب 

أياااد عليهاااا املعمااااق العااااملإ  ا ة يراماااة اش:سااااب التاااياأل اضااا ي املوجهاااة للتعم ااار يعاااد  م لااا  اجتماااا ج  احتعااااا  ائااام لاااه ع تاااة ثااااع

  ثماااا أب  الحفااااظ علاااى الصمااااة م لااا  حعاااوم د 2لحقاااوق اش:سااااب  هاااو مماااا أترتاااه  الصعاااة  ساااات ر الاااد ل  مااان ثعنهاااا  ساااتو  الجزائااار

ال اتاة التقلعدياةد  ال التاي ما الا  تعاز  اساتعمال  لصحة اش:ساب  األجعال القا مة ف  يساول تهديماه مان  ا ل مشاا ي  التعم ار

يمكاان التغاضاا ي عااان أحااد امل لصااا ب أ  الفااا  ثعنهمااااد ثاا  إتاماااة التااوا ب ثعنهمااااد  جعاا   ااا   احااد منهاااا يااج  دماااة األ اارد  ال يثسااانى 

 ماان  اا ل توظعاااا تق عاااق التك ولوجعااا املسااتحداة امل ئماااة  الاااديقة للصماااة  االتتااااا  
 
الو ااول إ ااى هاا ا الوضااا  التكاااملجد إال

 .3 اسثصعا  ما يث ايى  مقت عاق ه ه األ  رة األ  ر

التااي تحااافق علااى الصماااة  الت معااة املسااتدامة هااج التك ولوجعااا التااي تقلاا  ماان التلااوا الصعوااي عسااب    التك ولوجعااا املدعومااة

استعمال تق عاق عالعة من الت او  التك ولاواج املت اومد  ت اا  ها ه الحماياة ياج مشاا ي  الفهعااة  التعم ار علاى توظعاا ال اتااق 

مااا يت لاا  االسااتغااة ثوسااائ  التك ولوجعااا التااي تاام  توظعفهااا يااج الااد ل د  هااو م4املتظااد ةد ثاعتصا هااا طاتااة   عفااة   ااديقة للصماااة

 
يومإ  -1 املدي ة  الصماةد  حول  العلمعة  ال د ة  الصماة  تحسعنهاد  حماية  إطا   يج  ثاملدب  التف عل  الت  عم  فا سد  أحمد  - 15أ  ر 

 ر 100د م  مة املدب العراعةد الكوق د ا1981سمإر / ي16

Voir aussi : REDDAF (A), planification urbain et protection de l’environnement, IDARA, N°02, ALGER, 

1998, P143 ; ADJA (DJ) et DROBENKO (B), op.cit., P31. 
لقة ثالصماة  ثعظة ل ر ف  عوام  تا قفعة  اتتاا ية  سعاسعةد األمر ال م  يما سلا  يره فإب  الثشري  الجزائرم أهم  املسائ  املتع -2

م أ   إ ى تظ ر الثشري  الصعوي يج الجزائرد إ ى  اية م اا المما م اقد   ر أب   سترة الحس يج الصماة لم يكن إ ى ععد التعدي  الدستو  

د ا   2016ما س    06د يت من التعدي  الدستو مد مؤ خ يج  01-16ضمن تا وب    68د حعث أ  ا املشرم الدستو م املا ة  2016لس ة  

:  2016ما س    07 ا   يج  14عد    ’ للمواطن الحق في بيئة سليمة. تعمل الّدولة على الحفاظ على البيئة. يحّدد القانون  ’ر   ا   على أب 

للتفاع  يج مسظلة  سترة الحس يج الصماة السلعمة يج أ  ر: ساملإ عصد الس مد    واجبات األشخاص الطبيعيين واملعنويين لحناية البيئة‘؛

  2017س ة-05/العد 01مظلة الد اساق القا و عة  السعاسعةد االجلدثن   ا  علج إثراهعمد مفهوم حماية الصماة يج الدستو  الجزائرمد  

من التلوا ثاملوا  اشدعاععة  الكعما قة يج القا وب الجزائرمد  ا    ر سععداب علجد الحماية الصعتعة92األ واإد ا  -د جامعة عما  العدج

الجزائرد   ا  2008ال لد  عةد  الشريعة  القا وب  اش ا ة  الترثعة  التعلعمد  12د  ضو   يج  الصماة  حماية  الشعفلجد  ==القا    عصد  ر 

 . 50د ا 2009منشو اق الحلبي الحقوتعةد لص ابد 
إ  اا  -3  

أب  إ ى  اشدا ة  الت معة  تظد   عجلة  ثدف   أي ا  يسمد  تد  الح رمد  العمرا عة  التوس   الفهعاة  مشا ي   يج  املتظد  ة  اتاق 
 
ال 

اتاق  
 
ثال  ال ا ة  التك ولوجعة  التظه زاق  ثا اعة  مؤسساق  ا ة  استحداا  يتم  ثحعث  الصععدد  املد   على  االتتاا ية  ا ة 

اتاق يعفى من الفوات ر الد  قة ل سفه    ال يتم    املتظد  ة  أ ر  يج مظال تريعوها   عا فهاد  ا  أيثر من
 
 لك فإب املستعم  له ه ال 

 يج حالة الاعا ة أ  إعا ة التظهع د  افاوا م اطس ال    امل اطس الرقفعة ال ائعة فإب إ  اا ه ه التك ولوجعا فيها يح
 
قس   رف املال إال

ا من ال احعة الجمالعة للمدب  األ ساإ    الهدف األساس ي للت معة اشتلعمعة أال  هو تصحعد الفوا ق  االجتماععة التي تفرضها الت ا يسد أم 

اة   الح رقة فسعؤ م حتما إ ى تحس ب م هرها  جمال الشوا م ثإ الة األعمدة الكهراائعة  ي لك تففعض التكالعا العمومعة اال ا 

اتاق   لتمرقر أ اثم  الغا  تح  ال رتاق العمومعة  الشوا مد للتفاع  أيثر يج
 
املسظلة أ  ر: إسمهاب  اطرد عا ل  ترقرد استغ ل ال 

اتاق  -ث ب الوات   املظمول   -املتظد  ة يج الجزائر
 
د مدا لة يج املؤتمر الد   ج املوسوم ثالت معة املستدامة  ةدكالعة تموق  االسثمما  يج ال 

 .04د ا 2018ثات ةد أفرق   -املتظد  د جامعة الحاا ل  ر
4-TWIDELL (J) & WEIR (T), Renewable Energy Resources, Routledge, Third Edition, LONDON/United-Kingdom,2015, P. 

P07-10 
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 معتإااارا ياااج تظرااااة ال اتااااق املتظاااد ة ياااج الص ايااااق الجديااادة  حتاااى ياااج امل ااااطس التاااي تااام  تشااامعدها  هاااج  ااا  الاااد ل 
 
التاااي ثلغااا  داااوطا

 .  1األ   اعة  على  أسها أملا عا

حداةد تعتإاار مفتااا  للت معااة املسااتدامة  تمماا ب مشااا ي  النسااعس الح اارمد ممااا تقااد  يثصاا ب أب  تق عاااق التك ولوجعااا املساات

علااى ضار  ة تفاااعص املزقااد ماان املاوا   أل ااراض الصحااث العلمااي  1992 لها ا املقتضاا ى أيااد  إعا ب  قااو عشااظب الصماااة  التمعاة لساا ة 

ا  تاد اتها ال اتعاة عان طرقاس تصاا ل املعاا ف  الت وقر ال ا ة ثظ وام التك ولوجعا الجديادة التاي تااوب الصمااة  تعاا ب الاد ل ياج ث ا

د ا:سااجاما ماا  هاا ا التوجااه العاااملإ الاا م يقتاار  ماان سااعج الجزائاار  حااو ضااماب الو ااول إ ااى 2العلمعااة التااي تعااز  الت معااة املسااتدامة

ا زائدددر لسياسدددة إيكولوجيدددة تددددرج مدددن خاللهددد مددددى جاهزيدددة الجاتتااااا  أ  ااار ضااامن مشاااا ي  النساااعس العمرا:اااإ  ثساااا ل حاااول: 

 في ظل تداعيات االنتقال نحو االقتصاد التنافأل ي؟تقنيات الطاقات املتجددة في مشاريع الكهيئة والتعمير 

 تحلعل ا له ه اشدكالعة  اب من   ل محو قن أساس ب فعما يلج: 

لل اتاق املتظد ة  مد  ا تصاطها ثمشا ي  االسثمما  ال ا ة ثالنسعس  يفاية ال اوا القا و عة املؤطرة –املحور األول  

 العمرا:إ.

 م اخ االسثمما   األعمال يج الجزائر  تظسعد مشا ي  ال اتاق املتظد ة يج مظال النسعس العمرا:إ. -املحور الثاني

بمشدددداريع االسددددتثمار الخا ددددة  كفايددددة النصددددوص القانونيددددة املددددؤطرة للطاقددددات املتجددددددة ومدددددى ارتباطهددددا: املحددددور األول 

 بالنسيو العمراني

املاااوا   ال صعععاااة هاااج  ااا  ماااا تؤم اااه ال صععاااة مااان مفز  ااااق طصعععاااة يت لوهاااا ثقاااا  اش:ساااابد الحعوا ااااق  االحاااعل األ  ااارد 

رةد  هو مما  يم رة الحاالق التي يوظا فيها اش:ساب ه ه املوا   يج ث ا  ح ا ته  تغ ية مشا يعه االسثمما قة ثافة    قة مستم

ا من ه يها السري .  يت ل  العق  عة  التردعد يج استغ لها م ع 

م    علها استق لها السعاس ي تصنا  اساتراتعظعة تحاا ب اساتق لها االتتااا م  -على  را  الد ل ال امعة  ال ف عة–الجزائر         

 
 
 األ ماق االتتاا ية املتعاتصة التي ضرا  ه ه العوائدد  ت وقره ضمن مفهو  الت معة الوط عة من عائداق الري  ال ف إد إال

أب 

يشااااف  عاااان عااااد   يمومااااة عائااااداق الرياااا  ال ف ااااإ  حتماااا  علااااى الجزائاااار تغع اااار مسااااا ها الت مااااوم  الصحااااث عاااان الصاااادي  لل اتاااااق 

عةد طاتة الحرا ة التقلعديةد ثمعنى الصحث عن ال اتاق املتظد ة من أج  اتتاا  أ  ر  توامه ال اتة الشمسعةد ال اتة املائ

 الجوفعةد طاتة الرقا  ...ال .

ينصني التوجه الجديد ملسا  الجزائر على الر صاة لصعاث سعاساة جديادة لفهعااة اشتلاعم  تمما ب اساتعمال ال اتااق ال  عفاة 

مسااتو   الاااديقة للصماااة يااج  اا  الق اعاااق  ماان ثعنهااا ت ااام النسااعس العمرا:ااإ قهاادف التقلااعص ماان حجاام التلااوا الصعوااي  ضااماب 

متواضاا  مااان الت اااو  االتتااااا م  االجتماااا جد  تثسااا  اساااتراتعظعاق ال اتااااق املتظاااد ة لثشااام  املصاااا:إ الجديااادة التاااي يف ااال لهاااا 

  فس مقوماق االتتاا  األ  ر  ي ا الوسل العمرا:إ املصني.

م ماان مملهااا القااا وب تعزقاازا للتوجااه الجديااد  ااد ق يااج الجزائاار تااوا  ب تكاارس أهمعااة ال اتااة املتظااد ة يااج الوساال الح اار 

املت اامن الااتحكم يااج ال اتاااق املتظااد ةد القااا وب ال اااا ثحمايااة الصماااة  الت معااة املسااتدامةد القااا وب ال اااا ثترتعااة ال اتاااق 

املتظااااد ةد   ثسااااا ل ثفاااااوا  اااا  هاااا ه ال اااااوا فعمااااا إ ا  اااااب م اااامونها يعكااااس مصااااا  ة جااااا ة ماااان املشاااارم لتفععاااا  ال اتاااااق 

 
1-Bosch (S), Des énergies renouvelables pour l’Allemagne : Planification spatiale et technique pour une transition 

énergétique intelligente, Revue Géographique de l'Est, vol. 55 / n°1-2-année-2015, consulté le 10 novembre 2020. 

URL : http://journals.openedition.org/rge/5412 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rge.5412 
 490د ا.2016أحمد لكح د ال  ام القا و:إ لحماية الصماة  الت معة االتتاا ية املستدامةد ال صعة الما عةد  ا  هومةد الجزائرد -2

http://journals.openedition.org/rge/5412
https://doi.org/10.4000/rge.5412
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أ ماااة   ااار م فهعاااة املاااد    تااااا لح اااا ة   ااالفها الاااد ل التاااي تتعامااا  مااا  الجزائااار اتتااااا يا؟  هااا  أب  هااا ه املتظاااد ة أ  أنهاااا  لعااادة 

القاااوا  ب تكااار س امتعاااا اق أ  تحفاااز املساااثممرقن املتاااد ل ب ياااج مشاااا ي  الفهعااااة  التعم ااار علاااى توظعاااا تق عااااق ال اتااااق املتظاااد ة؟ 

ري  الجزائرم تد تم  تحععنها لتنسجم  تتكام  م  تق عااق تمبعا  ال اتااق  ه  أب  مقايمس  موا فاق الص اياق الجديدة يج الثش

 املتظد ة؟ 

مماا ي حاق علااى الثشاري  الجزائارم هااج ظااهرة عاد  تعمااعم عملعاة تكاريس مفهااو  ال اتااق املتظاد ة يااج  ا  القااوا  ب  اق 

ا الااوا  ة يااج الثشااريعاق العقا قااة الااالة ثالنسااعس العمرا:ااإد  قمكاان الكشااا علااى هاا ه ال اااهرة ماان  اا ل عاارض لااصعض ال اااو 

 : هك ا األ  ىتغع ر الثسمعاق من ال ق ة )النقطة الثانية(. ام  اوا من تشريعاق ال اتة  )النقطة األولى(   الصعتعة

 مكانة الطاقات املتجددة في التشريعات العقارية والبيئية: -النقطة األولى 

د سالا ال ير لم يت من مفهو  الص اياق الجديدة لثستوع  تق عاق ال اتاق املتظد ةد 29-90 قتاد  ها تا وب  تم 

 لم تدمس موا فاق الص ا  األ  ر يج التف عل لها سوا  من حعث الفهوقةد التدفاةد اشضا ةد حتى أ ه لم تفرض  سائ  ال قا  

املشرم يج ه ا القا وب هو  جو  تشمعد الص اياق م  م اثقفها التق عة لر اة  التي ت من  سل ح رم   عاد    ما  يز  علعه

 الص ا د  االتا ج ال   حق على ه ا القا وب أار ألععا  الت معة املستدامة  االتتاا   :سعس ح رم م ئم للصماة الصحعة. 

لام يث اا ل ترتعاة الص ايااق الجديادة أ  تكاريس د 1يت امن القواعاد امل صقاة علاى :شااإ الترتعاة العقا قاة  04-11  تا وب  تم

 مصاا  ة املشارم توتفا  ع اد عملعاة ضاصل :شااإ 
ما يفعد التزا  املرتع ب العقا ق ب ثثشمعد مصاا:إ   ارا  أ  املصاا:إ ال يعاةد ثا  أب 

قاااو  ياااج العقاااو  التاااي تاااارال املااارتع ب العقاااا ق ب  فااااة املكتثصااا ب مااان  ااا ل تكاااريس سعاسااااة الترتعاااة العقا قاااة الساااترجام التاااوا ب املف

 جزائعة تقتر  من أب تو ا ثالاا مة. 

املت اااامن القااااا وب التااااوجعهي  06-06يت اااامن داااار إ إ:شااااا  املاااادب الجدياااادة  تهعافهاااااد  القااااا وب  تاااام  08-02م تااااا وب  تاااا

ل  ثموجصه املدي ة إ ى أحد أد  2للمدي ة ت ا  الت معة العمرا عة تسااهم ياج ترتعاة  تمما ب األ:ساجة الح ارقة ثاعتصا هاا تظما  تحو 

ساااكا:إ متاااوفر علاااى  ظاااائا إ ا قاااةد اجتماععاااة  اتتااااا يةد ايتفاااى املشااارم ياااج هااا ا القاااا وب ال ااااا ثاملدي اااة علاااى مفهاااو  النساااس 

يدةد ثدلع  أ اه لام :عثار علاى أم  اص يلاز  ثادمس الجما ج للعمرابد  أهم  مفهو  االتتاا  األ  ر يج هعكلة  تشمعد املدب الجد

 ال اتاق ال  عفة يج النسعس الح رم تمادعا م  الت و  املعما م الراهن ال م ثلغته تظا   الد ل املتقدمة يج العمراب. 

حاااد   دااار إ دااغ   اساااتغ ل الص ايااااق 3يت اامن القواعاااد املتعلقاااة ثم اثقااة الص ايااااق  ةتماااا  إ ظا هااا 15-08تااا وب  تااام 

طصقااا للوجهااة اال ااااة لهااا مؤياادا علااة جمالهااا  :سااقها ماا  ثاااإج األ:سااجة العمرا عااة   ب لرا هااا  م ال اتااة ال  عفااة  الاااديقة 

 للصماة. 

 
م :شاإ الترتعة العقا قةد ا   عد  د يحد  القواعد 2011فعفرم   17د مؤ خ يج 04-11تا وب  تم  -1

 
 .2011ما س  06 ا   يج   14التي ت  

 .2002مام  14 ا   يج   34د يتعلس عشر إ إ:شا  املدب الجديدة  تهعافهاد ا   عد  2002مام   08د مؤ خ يج 08- 02تا وب  تم  -2
ر قه ا  2008أ ق    03مؤ خ يج    44إ ظا هد ا   عد     د يحد  تواعد م اثقة الص اياق  ةتمام2008جوقلعة    20مؤ خ يج    15- 08تا وب  تم  -3

اق  ة ى يوم ا ه ا أم ععد  د   نصه إ ى أب ه ا القا وب تم  تظمعده ثموج  توا  ب املالعةد ا ا مر  س ة من إ دا ه لم يتم ت صعقهد   12الا 

ا من   االتا ج  ثسا ل عن مد  فعلعة تا وب م اثقة الص اياق  تسوقفها يج الجزائرد ألب  ثالر  م  طمو  جد   م من أب محتو  ه ا القا وب تع 

 أب  م    
 
م فع  إ ى ضصل األ:سجة العمرا عة إال ثقإ حإر على   قد  االتا ج م  الوض  الحال    2008  ل ما يت من من  اوا تد تؤ  

ية  االجتماععة  السعاسعة التي  ال م تعمشه املدب  األ ساإ الح رقة فقد أ صد من ال ر  م تظا      العقصاق  املعوتاق االتتاا 

 تحول   ب ت صعس تا وب تسوقة الص اياق  تحقعس م اثقفها.
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ثمعنى اسفهدف تحقعس التوا ب الوظعفإ ث ب الصماة  العمرابد    1يت من تواعد حماية الصماة املستدامة 10-03تا وب  تم 

ت اثس الص اياق الح رقة م  مت لصاق الصماة   لك مرهوب ثاستفدا  ال اتة   مظها ياج األ:ساجة الح ارقةد  يعاا  علاى تاا وب 

الصمااة إ فالاه الاا ص علاى االسااتعمال اشيكولاواج العق :ااإ للماوا   ال صعععااة املتاوفرة علااى حسا  ت ااوم مااا  ها للحااد  مان تظا رهااا 

 السلبي على الصماة.

 مكانة الطاقات املتجددة في تشريعات الطاقة: -قطة الثانيةالن

تف ن املشرم الجزائرم إ ى تكريس فكرة ال اتاق املتظد ة يج مشا ي  الص ا   التعم ر لتظساعد مفهاو  الت معاة املساتدامة 

 ضمن ععض تشريعاق ال اتةد   ير على  جه ال اوا:

 تااد أ ماااس هاا ا القااا وب الص ايااااق د 2د اسااتفدامها يااج  ااا  االجاااالقاملت اامن الاااتحكم يااج ال اتااة  ترداااع 09-99 تاام  تااا وب 

الجديدة ضمن مقت اعاق  مقاايمس الفعالعاة ال اتوقاة ما  إلزامعاة إ  ااعهاد ما  إلزامعاة إ  ااعها التتااا  ال اتاة مريازا علاى 

 العزل الحرا م للص اياق.

 يااااز  يااااج  او اااااه علااااى ت  ااااعم عملعااااة  قاااا   تو يااااا  د3املتعلااااس ثالكهراااااا   تو ياااا  الغاااااا  ثواساااا ة الق ااااواق 01-02رتم تااااا و 

الكهراااااا   الغااااا  عإاااار الق ااااواقد  لاااام يكاااارس املشاااارم ضاااامن  او ااااه إ ااااى مفهااااو  املدي ااااة ال يعااااة أ  الص اياااااق الجدياااادة التااااي تظهااااز 

 ثمرفقاق من ماد  ال اتاق املتظد ة.

اساااافهدف حمايااااة الصماااااة ماااان  اااا ل د 4يت اااامن ترتعااااة ال اتاااااق املتظااااد ة يااااج إطااااا  الت معااااة املسااااتدامة 09-04 تاااام تااااا وب 

د  ص علاى الص ايااق 5الثشجع  على توظعا ماا   ال اتة املتظد ة  تعمعم استعمالها يج إطا  السعاسة الوط عة لفهعاة اشتلعم

ة ثاعتصا ها الق اة التي تسمد ثتردعد استعمال ال اتة من  ا ل تق عااق ه دسا6الجديدة ع دماضصل مفهو  ال اتاق املتظد ة

امل ااخ الحعاوم يااج عملعاة الص ااا   آلعاة لترتعاة ال اتاااق املتظاد ة  توجعااه اساتغ لها  فقاا ملصاادأ الت معاة الفعلعااة  املساتدامةد  جعاا  

 الص ا  الجديد  ديس الصماة يج إطا  تفعع  الت معة ال اتوقة ثاعتصا ها محر  أساس ي ل تتاا  األ  ر.  

  09-04تا وب  تم 
 
جهو  الد لة الجزائرقة  حو ترتعة ال اتاق املتظد ة ل ماب الت معاة املساتدامة  يتعلس... يعكس   رقا

 ثك  أععا ها الصعتعة اشيكولوجعةد االجتماععةد العمرا عة  الت معة االتتاا ية.

يع إ يشك  مشر م إ ماا ال اتاق املتظد ة يج األ:سجة العمرا عة يج الجزائر أحد أ جه الت و  العمرا:إ ثال  ر إ ى أ ه 

األ لوقة لل اتاق الصديلة  ال  را  يج  عم الت معة املستدامة  الشاملة  هو يشك  ضر  ة حتمعة ألسصا  ترتصل ثا تفام معدل 

استعمال ال اتة التقلعدية  ا تفام تكلففهااد  او اا إ ا عرف اا اال ات ل الا م تشاهده ساوق املاوا  األ لعاة ثفعا  تاداععاق األ ماة 

 
 . 2003جوقلعة  20د الاا   ثتا قخ 43يتعلس ثحماية الصماة  الت معة املستدامةد جر. عد   2003جوقلعة 19مؤ خ يج  10- 03تا وب  تم  -1
س ث1999جوقلعة   28د مؤ خ يج 09- 99تا وب  تم  -2

 
اتةد ا   عد  د يتعل

 
 . 1999أ ق  02 ا   يج  51التحكم يج ال 

 . 2002فعفرم  06 ا   يج  08د يتعلس ثالكهراا   تو ي  الغا  ثواس ة الق واقد ا   عد  2002فعفرم   05د مؤ خ يج 01- 02تا وب  تم  -3
اتاق املتظد  ة يج إطا  الت 2004أ ق    14د مؤ خ يج  09- 04تا وب  تم  -4

 
أ ق    18 ا   يج    52معة املستدامةد ا   عد   د يتعلس ثترتعة ال 

2004 . 
ر املشرم الجزائرم يج القا وب  تم    -5

 
اتاق املتظد  ة يج إطا  الت معة املستدامةد حعث  09- 04س 

 
د سالا ال ير ثر امس  طني لترتعة ال 

هعاة اشتلعم  الت معة املستدامة م  ضم  ه على مظموعة من النشاطاق يج إطا  ثر امس  ماس ي ي د ا ضمن مف  اق مستقصلعة  ا ة ثف

 أ   ا لم :سج   يج  2020آفاق  
 
س ثإ:شا     2020د إال

 
اتاق املتظد  ة يج الجزائر ما عدا ما يتعل

 
م ملحوظ يج :سصة إ  اا  استغ ل ال  أم تقد 

للتفاع  أ  ر: املوا    اتاق املتظد  ةد 
 
ال  فة ثت وقر  ترتعة 

 
د سالا 09-04من تا وب  تم    12  د11د  10د  9د  8هعااق مؤسساتعة مكل

 . 05ال يرر أ  ر ي لك: إسمهاب  اطرد عا ل  ترقرد مرج  ساثسد ا
 د سالا ال ير. 09- 04من تا وب  تم   03أ  ر املا ة -6
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د الاا م  اااب لااه تااظا ر ملحااوظ علااى تاادهو  سااوق املااوا  األ لعااة (COVID 19 اااا   و   ااا ) 2019ه م اا   يساامإر االتتاااا ية الاا م عقعاا

 تصني   ا  االتتاا  األ  ر  توسع  مشا ي  ال اتاق الصديلة يج النسعس العمرا:إ سوف يسه  من إجرا اق التعام  
 علعه فاب 

 ملواجهة الواا .

:ساتفلص ماان م اموب القااوا  ب السااالا  يرهاا عجااز املشاارم عان موايصااة الت او  ال اااتوم الاا م ثلغتاه   ل العااالم علااى 

 جااه ال اااوا الااد ل األ   اعااةد  ياا ا عجاازه عاان  ااال االسااثمما  يااج ال اتاااق املتظااد ة ثمشااا ي  املسااثممرقن ال ا ااة ثالص اياااق 

 م من ه ا القصع  يج الوات  العملج.الجديدة  مشا ي  التعم رد ثحعث لم يسج  أم مشر  

جاهزيدددة مندددا  االسدددتثمار واألعمدددال فدددي الجزائدددر لتجسددديد مشددداريع الطاقدددات املتجدددددة فدددي مجدددال النسددديو  -املحدددور الثددداني

 العمراني

تساااهم مشااا ي  االسااثمما  املت وعااة يااج  عاام ال مااو االتتاااا م  االجتمااا ج لكاا    لااةد ملااا تحققااه ماان  ؤ س األمااوال التااي 

تساااهم يااج توسااع   ائاارة االسااثمما  الاا م يساااهم ثااد  ه يااج التقلااعص ماان :سااصة الص الااة  الرفاا  ماان املسااتو  املعملاا ي  االجتمااا ج 

 اااجم عاان تصنااي سعاسااة الت ويا  االتتاااا مد  ماان العواماا  التااي تساااهم يااج إ ظااا  هاا ه  اهعاك عاان التقااد  العلمااي  التك ولااواج ال

السعاسة  ارامس االسثمما  يج مفتلا مظاالتها هج توف ر االستقرا  الكام  من  ا  الجوا ا د  قتعلاس األمار ثاالساتقرا  السعاسا يد 

 القا و:إ  االتتاا م. 

ساااال اق الد لاااة مااا  سااااعا ة األمااان عععاااادا عااان الحاااار    الااااراعاقد ااااام  يتممااا  االساااتقرا  السعاساااا ي ياااج الوجااااو  الشااار ج ل 

االساااتقرا  القاااا و:إ  ق ااامن حماياااة مشاااا ي  االساااثمما  مااان  ااا ل   اااا  تاااا و:إ متكامااا  يظساااد   اااا  حقعقاااإ للااادعم  التحف اااز 

تاا م  املا ج للد لة م   المصاق  االستقرا د  االستقرا  االتتاا م ال م ي  وم على  جو  تحقعس اال:سجا  ث ب ال  ا  االت

مت لصاااااق االتتاااااا  الت افساااا ي  مااااا تز اااار ثااااه الد لااااة ماااان مااااوا   أ لعااااة  ااااار اق طصعععااااة ماااان ال اتاااااق التقلعديااااة  ااااالصتر ل  الغااااا  

 ال ه د  تح  ضغل األ ماق االتتاا ية املتعاتصة تغ رق  جهة االسثمما  من ال اتة التقلعدية  حو ال اتاق املتظد ة يج    

   ثما فيها مشا ي   الفهعاة  التعم ر.املشا ي

مما تقد  فاب الصحث حول مسظلة جاهزقة م اخ االسثمما  لدمس مفهو  ال اتاق املتظد ة يج مشا ي  الفهعاة  التعم ر يج 

لا  الجزائر يتوتا على تقدير مد  توفر أ  عد  توفر املع عاق الساثقة التي يج مظملها ت من االستقرا  ال م يكوب جديرا ثظ

املساااثممر الااا م يملاااك التك ولوجعاااا الكافعااااة ل اااماب القعاااا  ععملعااااق  ماااس ال اتاااااق املتظاااد ة ضااامن النساااعس العمرا:اااإد ت  ااااوم 

محا لت اااا املتواضاااعة علاااى تحلعااا  مساااظلة الجاهزقاااة مااان  ااا ل ال  ااار الت ااارق إ اااى الصعاااد الزمناااي  املاااا ج ياااج إطااا ق مشاااا ي  ال اتااااق 

ل ال اااتوم ماان  اا ل مرافقااة عملعاااق التح اا ر قطددة األولددى( )الناملتظااد ة ضاامن النسااعس الح اارم  تاام  يعفعااة التف ااعل للتحااو 

 )النقطة الثاني(.للهعا   القاعدية  املؤسساق املتد لة يج   اعة ال اتة املتظد ة

 الجاهزية من حيث البعد الزمني واملالي إلطالق مشاريع الطاقات املتجددة ضمن النسيو الحضري: -النقطة األولى 

علااااو  أب  ععااااث ال اتاااااق املتظااااد ة يااااج الوساااال الح اااارم يااااج الجزائااااار لمساااا  مسااااظلة اسااااثمما   طناااايد ثاااا  هااااج ماااان تصعااااا  م

االساااثمما  الااا م يحتااااا إ اااى الشاااراية مااا  ال ااارف األج بااايد  هاااج مماااا يت لااا  تفااااعص الكم ااار مااان املاااوا   املالعاااة ثالعملاااة الوط عاااة 

ولوجعااا التااي تحقااس الت معااة املسااتدامة  التااي تحماا  يااج طعاتهااا الصعااد الصعواااي  العملااة الاااعصة أل ااراض الصحااث العلمااي  أ ااوام التك 

  الح رم.

حالعاا  -عغض ال  ر عن حجام التفااعص املاا ج لهاا -ثالنسصة لزمن إط ق مشا ي  ال اتاق املتظد ة يج النسعس الح رم 

د ي اااف إليهاااا حالاااة عاااد  2018 ت ااااعفها ياااج  2014لاامس هاااو الااازمن امل اسااا    اارا ال:ساااعا  تاااداععاق األ ماااة االتتاااا ية لسااا ة 
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تصاا  اال تفاثاااق الرئاسااعةد  انهعااا  عائااداق الرياا  ال ف ااإ  دااصه الكسااا  االتتاااا م االسااتقرا  التااي عرففهااا الجزائاار يااج املرحلااة مااا 

ال م ضر  مستو  ال مو االتتاا م لك    ل العالم  من ثعنهاا الجزائارد   لاس الحاد   مان تصا   ا    لاة عساب  جائحاة  و   اا 

 املعتا  عليها. د مما  ف  ثم  مة أ اعك لدعوة أع ادها لتففعض :س  اش تاا 2019م    يسمإر 

ثالر م مان تراجا  الحكوماة  2015  2005 يج تقدير ا فاب  الفترة التي  ا   م اسصة للتفاعص أع ه هج تلك املمتدة ث ب 

علاااى ال و ااااة  تظمعاااد أ لااا  ثرامظهاااا التاااي ثلغااا  داااوطا مااان مراحااا  التح ااا ر لهااااد فااااب  امل ااااخ االساااثمما م  ااااب م ئماااا لتاااوفر 

عث عم  السل اق الم اة  ما ترت  على ت صعس املاالحة الوط عة من حعث ا ففاض معدل العملعاق االستقرا  السعاس ي من ح

اشجرامعااة  اش هاثعااة ثمااا يصعااث علااى المقاااة  األماان ل سااتق ا  املسااثممرقن األجا اا د  أيثااار ماان هاا ا أب  امل زا عااة العمومعااة عرفااا  

 ثفعاا  ا تفااام :سااصة اشياارا اق ماان العملااة 
 
 ملحوظااا

 
الاااعصة ال اااتس عاان ا تفااام سااعر الإرمعاا  ماان الاا فل يااج األسااواق الد لعااةد يساارا

د ي اف إليها سلسلة اش  حاق االتتاا ية التي اعتمدتها الد لة م   1 االتا ج ا ففاض  :سصة املديو عة ال ا جعة إ ى :س    عا

 تااد د2سااثمما اق املصاداارة الوط عااة منهااا  األج بعااة التااي ت  ااوم علااى اال فتااا  علااى األسااواق األج بعااة  تشااجع  اال  2000ثدايااة ساا ة 

د  ياااا ا القااااا وب 3م ااااه 43د ثموجاااا  املااااا ة 2016تظااااد   تعزقااااز مصاااادأ حرقااااة االسااااثمما   التظااااا ة يااااج ظاااا  التعاااادي  الدسااااتو م لساااا ة 

 .4ال اا ثترتعة االسثمما اق

افقددة التحددّول الطدداقوي مددن خددالل التحضددير للهياكددل ا -النقطددة الثانيددة لقاعديددة واملؤسسددات املتدخلددة فددي تجسدديد مر

  ناعة الطاقة املتجددة:

ل ال اااااتوم موتوفاااااة علااااى تكريسااااها  ماااااا تفها الفعلعاااااة   اسااااتراتعظعة الد لااااة يااااج تظسااااعد سعاساااااة مرافقااااة ملشااااا ي  التحااااو 

جعاة التاي لسعاسة الدعم  التحف ازد  قاتم تو يا  ها ه السعاساة ضامن تاوجه ب: التوجاه  حاو تكاوقن ياد عاملاة علاى أ اول التك ولو 

( تم  
 
 .تحف ز املؤسساق الاغ رة  املتوس ة ل سثمما  يج مظال ال اتاق املتظد ة)اا عا(تقت يها مشا ي  ال اتاق املتظد ة)أ ال

 
ً
 التوجه نحو تكوين اليد العاملة املختصة على يد الشري  األجنبي: -أوال

االساااثمما قة  ت ااااوقر اتتااااا ها علاااى ال اتااااة ال ف عاااة م ااا   علهااااا الجزائااار   لاااة  ف عاااة ثامتعااااا    يااازق ياااج ععااااث مشاااا يعها 

استق لها السعاس يد   اب من  تائس  لك التري ز يج الوت  الراهن أب تواجدق الد لاة  أماا  أياا م عاملاة جزائرقاة ال تملاك ال إارة 

ال م يحتاا إ ى الترداعد مان أجا  اتتااا  يج مظال االسثمما  يج ال اتة املتظد ة يج    االجاالق ثما فيها مظال النسعس الح رم 

أ  ااار  امااااة   عفاااة ثكااا  ماااا تحتوقاااه مااان مرافاااس ضااار  قة للم الااا  املشااار عة للماااواط  بد  يشاااك  االفتقاااا  إ اااى ع اااار ال إااارة ياااج 

 ترتعااااة مشااااا ي  االسااااثمما  املسااااتقصلعة التااااي تقااااو  علااااى التك ولوجعااااة املسااااتحداة  ق ااااة ضااااعا تااااد تكااااصد املشااااا ي  االسااااثمما قة يااااج

 
السعاسعةداالجلد-1 للقا وب  العلوم  ال قدية  االجلة  الجزائرد  يج  األعمال  أتلمة محعل  الكاه ةد عن  ة د  لع2013س ة   -1عد /xxا  ق  

 .45  44جامعة مولو  معمرم ت زم    د  ص - الحقوق 
جوقلعة   15مؤ خ يج    08-06د معدل  متمم ثموج  أمر  تم  47يتعلس ثت وقر االسثمما د جر عد     2001  أ ق20مؤ خ يج    03-01أمر  تم  -2

االستثمارات الوطنية واألجنبية املنجزة في  يحدد هذا األمر النظام الذي يطبق على   «: د ت ص املا ة األ  ى م ه على47د جر عد   2006

 » النشاطات االقتصادية املنتجة للسلع والخدمات… 
حرية االستثمار والتجارة معتر  مها وتمارس في إطار القانون، تعمل الدولة على تحسين  "على:  01- 16من القا وب  تم    43ت ص املا ة  -3

 . تمييت خدمة للتنمية االقتصادية الوطنية"منا  األعمال وتشجع على ازدهار املؤسسات دون 
 . 2016أ ق  03 ا   يج  46يتعلس ثترتعة االسثمما د جرقدة عد    2016أ ق   03مؤ خ يج  09- 16تا وب  تم  -4
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 –مهاااادهاد ممااااا يحااااتم علااااى الجزائاااار 
 
التف ااااعل لسعاسااااة تكااااوقن يااااد عاملااااة تكثساااا  تق عاااااق التك ولوجعااااا املسااااتحداة  -مسااااتعج 

 ل سثمما  يج ال اتاق املتظد ة على يد الشرقك األج بي.

 إاااارة أحساااان فر ااااة للجزائاااار لتعزقااااز الشااااراية   قاااا  ال 2018 املقتاااار  ماااان تصاااا    لااااة أملا عااااا ساااا ة DESERTECيعتإاااار مشاااار م 

 تظرااااة أملا عاااا  ائااادة ياااج التك ولوجعاااا ال  ااارا   ال اتااااق 
األملا عاااة ياااج مظاااال ال اتااااق املتظاااد ة إ اااى أياااا م جزائرقاااةد  او اااا  أب 

 املتظد ة.

تشاااجع  عقاااو  الشاااراية مااا  املساااثممرقن األجا ااا   تااااا التوجاااه  حاااو إ ااا   امل ااااخ االساااثمما م مااان تاااداععاق الفساااا  يعاااد 

 ية  ترساااعخ مصااادأ حرقاااة التظاااا ة  الاااا اعة الساااتق ا  مساااثممرقن ياااج ال اتااااق املتظاااد ة لهااادف جاااوهرم  تعزقاااز الصمااااة االتتااااا

م علاااى الجزائااار التوجاااه  حاااو إثااارا  عقاااو  الشاااراية  -علاااى  ااارا  الاااد ل ال امعاااة–يااارتصل ثتحقعاااس الت معاااة املساااتدامةد  هاااو ماااا يحااات 

د  قتع ب عليها إثرا  مم  1التي تحم  يج طعاتها الصعد الصعوي  الح رم الست را  التك ولوجعا  الحديمة  امل ئمة للت معة املستدامة 

 ه ه العقو  م  الد ل  التي     تظراة  اتحة يج ه ا االجال  يج مقدمفها الد ل األ   اعة.

من   قصقى أب :ش ر فقل أب عقو  الشراية ل سثمما  يج مظال ال اتاق املتظد ة  ا   النسعس العمرا:إ تعترضها الكم ر

ها هااج أب  تحوقاا  تق عاااق الت ااو  التك ولااواج لاامس هاادفا سااه  امل ااالد ألب  الااد ل التااي تحااو  علااى هاا ه  املعوتاااق  الاااعوااق أدااد 

ا على أسرا ها  مكثسصاتها يج التك ولوجعة   م توتععها اتفاتعة األ    اوامد  أب  التحوقا  التك ولاواج ياتم  التق عاق تحافق   م 

ملاااة الااااعصة  هاااو ماااا ال تساااتوعصه امل زا عاااة العاماااة للجزائااار ياااج الوتااا  الاااراهند  فاااوق  ااا  هااا ا إ ا افترضااا ا ثظساااعا  ثاه اااة مااان الع

لة يج ال اتاق املتظد ة م  النساعس الح ارم  إمكا عة التحوق  فا ه تد  اا ف مشكلة عد  ا:سجا  تق عاق التك ولوجعة االحو 

 للد لة الجزائرقة. 

 
ً
 الصغيرة واملتوسطة لالستثمار في مجال الطاقات املتجددة:تحفيت املؤسسات -ثانيا

( ساا ة ماارق  املؤسساااق الاااغ رة  املتوساا ة يااج الجزائاار يااج هااامق الترتماا  ماان حعااث تااد لها يااج االجااال 20تراثااة عشاارقن )

سااتو  الجزائاار  التعاادي ق التااي أجرقاا  علااى    2014االتتاااا م  مظرقاااق السااوق االحلااج  اهعااك عاان السااوق العاااملإد   عااد أ مااة 

 ماا تمفااض ع اه مان إ اادا  جدياد مل  وماة االسااثمما  ياج الجزائار التااي اتظها   حاو تظسااعد مفااهعم الادعم  الت وياا    2016سا ة 

ياااج مشاااا ي  االساااثمما  مااا  اهتماااا   اسااا  ثظهمعاااة التك ولوجعاااا ياااج ععاااث تلاااك املشاااا ي  قهااادف الو اااول إ اااى الت معاااة املساااتدامة ثكااا  

لاة للمؤسسااق الااغ رة  املتوسا ة فظ اد   2جهاق املستظدةأععا هاد حتم  ه ه التو  علاى املشارم  إعاا ة ال  ار ياج األ  ا  اال و 

 الاا م يااراهن علااى هاا ه الفاااة ماان املؤسساااق  يت اامن القااا وب التااوجعهي للمؤسساااق الاااغ رة  املتوساا ة3 02-17القااا وب  تاام 

لتقو  تاطرة االتتاا  الوطني يج ه ه العشرقة ثتريعصفها ال رفعة الاعصةد  تد تا  من  هانها إ ى تحقعقا:سجامها م  مت لصاق 

 علااى أنهااا تشااك 
 
ثممر العمااومإ يااج الشاارقك   / أ  الصاادي  للمساا االتتاااا  العاااملإ التااي ت اامن لهااا مكا فهااا يااج السااوق الد لعااةد ف اا 

 
1-SBAIHI Rabea, DekkarNacimBelkacem,   االتتاا  الجزائرم  الشراية األج بعة  ا ا االحر تاق يج ظ  امل اخ االسثمما م

 Séminaire National sur : « Les exportations hors hydrocarbures en Algérie : Enjeux, Opportunités et ,الجديد

Contraintes » ; Organisé par la Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de Gestion ; 

25 et le 26 Septembre 2019 ; p.p.09 -10. 
ه ا التوجه ععد اصوق فعالعة املشا ي  املقا التعة فعالعفها يج ث ا  اتتاا  مت ب  توة اتتاا ية يج العديد من الد ل  على  جه     قظتإ-2

أنها    -  عض الد ل املتعاملة معها اتتاا يا  – تد ق الجزائر يج تظراة ه ه الد ل ال اوا أملا عاد فر:سا  الوالياق املتحدة األمرقكعةد  

  اس  للوض  الراهن يج الجزائر.اال را امل
جا فإ    11 ا   يج    02يت من القا وب التوجعهي للمؤسساق الاغ رة  املتوس ةد ا   عد    2017جا فإ    10مؤ خ يج    02-17تا وب  تم  -3

2017 . 
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ظ  الصحث عن الصدي  االتتاا م للمحر تاق  التفلص من تصععتاه التاي ت ار  اساتقرا  االتتااا  الاوطني ياج  ا  أ ماة يتعارض 

 لها االتتاا  العاملإ.

يما ا  و  التوجه الجديد على سعاسة  عم  تعزقز ملكا ة املؤسساق الاغ رة  املتوسا ة عشاك  تمكنهاا مان  لاس تاعادة 

ية متم ااة ي  اام إليهااا عااد  معتإاار ماان هاا ه املؤسساااق  التااي تنشاال يااج جااز   اساا  ماان اش تاااا  الثسااوقس  تقااتحم مشااا ي  اتتاااا 

د  يااج  اا  هاا ه األ  ا   ماان ثعنهااا مشااا ي   اا اعة ال اتاااق املتظااد ة االسااثمما   الصحااث  الت ااوقر التك ولااواج يااج مظاااالق مت وعااة

تاعاااادة الق ااااام ال اااااا يااااج ظاااا    ااااا    لااااة ثاااادأق معااااالم االتتاااااا  الت افساااا ي  مفتاحا لت ااااوقر األ:شاااا ة تشااااك  تلااااك املؤسسااااات

  مصا ئ العوملة تستقر فعه.

إب   ظاااا  ممااا  هااا ا الرهااااب الااا م يرتقااا  أب تفوضاااه فااااة املؤسسااااق الااااغ رة  املتوسااا ة يتوتاااا علاااى ترتعتاااه مااان  ااا ل 

-17د   عااده لام ياااد  تاا وب  تاام 2016ما  لسا ة املااا تة علاى سعاسااة الادعم  التحف ااز التاي تكرساا  مان  اا ل تاا وب االسااثم

 مااااان ال ااااااوا القا و عاااااة التاااااي تتااااارجم هااااا ه السعاساااااة ثاااااال  ر إ اااااى ضاااااغل املشاااااا    العراتعااااا  التاااااي  ا ااااا  تكاااااصد ت اااااو   02
 
 العاااااا

املؤسساااااق الاااااغ رة  املتوساااا ة يااااج الجزائاااارد   ا ااااة الاااااعوااق  اق ال اااااع  املااااا ج  املتمملااااة أساسااااا يااااج  ااااعواة الحاااااول علااااى 

د تااد   1تاار ض ماان الص ااو  للشاار إ التعج زيااة التااي  ا اا  تفاارض  فسااها يعااائس يااج  جااه أصااحا  املشااا ي  الاااغ رة  املتوساا ة

 ماا اساثمني ثا ص  9إ اى  7املشرم  أتر  سعاسة  عم معتإارة  ممساو ة أماا   ا  أ ا اف املؤسسااق امل ااوا عليهاا ياج املاوا  مان 
 
إال

 .2 رقد

مان تصا  دارية  %49ؤسساق الاغ رة  املتوس ة التي يمتلك  أسمالها االجتما ج يج حاد    تستفعد من تداث ر الدعم امل

د  تساااااتفعد مااااان الااااادعم حتاااااى املؤسسااااااق التاااااي تساااااج  ع اااااد تاااااا قخ إتفاااااال حااااااعلفها 3أ  مظموعاااااة دااااار اق الرأسااااامال االساااااثمما م 

 تستمر ه 
 
 .4ه الوضععة أيثر من سنت ب متتالعت باالحاسبعة فا تا أ  فوا ق ثالنسصة للحد امل  و  أع هد على درإ أال

 الاااااو ا ة املكلفاااااة ثاملؤسسااااااق الااااااغ رة  املتوسااااا ة تصاااااا   إ اااااى تحدياااااد احتعاجااااااق تلاااااك 
ألجااااا  الغااااارض املتقاااااد  أعااااا ه فااااااب 

املؤسسااااق يااااج مظااااال التموقااا   تشااااج  علااااى اساااتحداا الوسااااائ  املالعااااة امل ئماااة لحجمهااااا  ياااا ا األ لوقااااق االحااااد ة حساااا  دااااع  

 اااا ا يس ضااااماب  02-17ماااان القااااا وب  تاااام  22   21د  لاااا فس الغاااارض أ:شااااظق علااااى مسااااتواها ثموجاااا  املااااوا  5تااااالعمالنشاااااإ  األ

 
1 -Plusieurs problématique se posent en matière de financement de projets de création d’entreprise, parmi 

celles-ci la faiblesse accusée en matière de fonds propres, l’absence ou l’insuffisance, dans certains cas, de 

garanties à présenter à la banque par les promoteurs. Des dispositifs de garantie des crédits bancaires 

d’investissement sont mis en place par les pouvoirs publics pour pallier à ces difficultés dont essentiellement. 

Voir : SAIDI Yahia, « La petite et moyenne entreprise (PME) comme moteur de création de l’emploi en 

Algérie », Revue des Sciences Economiques de Gestion et de Commerce, Institut des Sciences Economique, 

volume 17- n° 4/2013, p.27. 
   املؤسساق الاغ رة  املتوس ة تستفعد من ه ا الدعم    املؤسساق التي ت د ا ضمن    02-17من القا وب  تم    37طصقا للما ة  -2

املؤسساق التي تنشل يج االجاالق التالعة: املالعةد التظم بد    من القا وب السالا ال ير  يسثمنى منها  5الشر إ  املوا فاق الوا  ة يج املا ة  

 العقا م  االست را . 
د 42د يتعلس عشر اق الرأسمال االسثمما مد جرقدة  سمعة عد   2006جواب    24مؤ خ يج    11-06طصقا للما ة الما عة من القا وب  تم    -3

يج   تقد2006جواب    25 ا    هو  االسثمما م  الرأسمال  يج طو  د هدف درية  أ  دصه  ا ة ملؤسساق  أموال  ا ة  من  يم حاص 

أ  التحوق   أ   ال مو  أ   الاغ رة  ال و اةد   التظسمس  ثاملؤسساق  املكلفة  الو ا ة  من  املعتمد  الإر امس  يج  فا ه  القا وب  له ا   ت صعقا 

من   الفترة  لتغ عة  د2014إ ى    2009 املتوس ة  دك   على  فر م  ثإ:شا   العمومعة  الص و   تعهدق  االسثمما م  د  الرأسمال  ر اق  اق 

 مؤسسة  غ رة  متوس ة.  200 در اق متفااة يج اشيظا  املا ج لفائدة املؤسساق الاغ رة  املتوس ة قهدف إ:شا  
 د السالا ال ير. 02- 17من القا وب  تم   12  7أ  ر املا تاب -4
 د السالا ال ير.02- 17من القا وب  تم  16  5/ م ة 15أ  ر املا تاب -5
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د  ظعففهااااا ضااااماب القاااار ض للمؤسساااااق الاااااغ رة  املتوساااا ة  ترتعااااة املؤسساااااق ال اداااااة يااااج إطااااا  1القاااار ض   اااا ا يس اشطاااا ق

 .2املشا ي  املصتكرة

 لغاية تعزقز املكا ة الت افسعة للمؤسساق الاغ رة  املتوس ة   ير: 02-17القا وب  تم  من الحقوق التي استحدثها 

د   لك ثال  ر إ ى فوائد 3توسع  مظال م د االمتعا  يج مظال ال دماق العمومعة لفائدة املؤسساق الاغ رة  املتوس ة  -

م ا تفاااام جاااو ة امل تظااااق  ا:ساااجامها مااا  املت لصااااق :شااااإ االمتعاااا  ياااج توساااع  مظاااال االساااثمما د  الرفااا  مااان معااادل األ ااااا  ثحكااا

 الشرععة للمسفهلك  اهعك عن فوائده الثشغعلعة  اش ا قة. 

تفاعص جز  من الافقاق العمومعة للم افسة فعما ث ب املؤسساق الاغ رة  املتوسا ة حسا  الشار إ  الكعفعااق   -

 . 4االحد ة ثموج  الت  عم املعمول ثه

 .5عار ة لفائدة املؤسساق الاغ رة  املتوس ة لدعم  ترتعة امل توا الوطنيإعدا   ت فع  ثرامس -

 

 الخاتمة:  

اهند  علاااى الااار م مااان  يعتإاار ت اااام الص اااا   التعم ااار ماان ثااا ب الق اعااااق التاااي تحتااااا إ ااى الترداااعد  االساااتدامة ياااج الوتاا  الااار 

 أب   لااك يااتم 
 
اعتصااا ه آلعااة تحقعااس املت لصاااق االجتماععااةد السااعما تلااك املتعلقااةثتوف ر السااكن  ضااماب العاامق الكاارقم  ا ااةد إال

  يفااالا ال ااواثل التااي تفرضااها اال   اااق العمرا عااة  التااداث ر املتعلقااة ثفهعاااة اشتلااعم عشااك علااى حسااا  الصماااة  ا ااة إ ا تاام  

  ت معته املستدامة.

لهااا ا أ اااصد مااان ال ااار  م تحقعاااس تكامااا  ثااا بد مااان جهاااة حاجعااااق اش:سااااب املتعلقاااة ثالساااكن  التح ااار  مااان جهاااة أ ااار  

زامعااااة التعاضاااااد ثاااا ب مت لصاااااق اش:سااااااب  مت لصاااااق الصمااااااة مت لصاااااق الصماااااة  الت معاااااة املسااااتدامةد مااااان  اااا ل تكااااريس تاااااا و:إ شل

   تظسااعده يااج مف  اااق الفهعاااة العمرا عااة عاان طرقااس تحعاا ب التوجيهاااق التقلعديااة التااي تحملهاااد
 
 اااإ  اا ضااواثل  اعتصااا اق تحااث

 على إ ماا تك ولوجعا ال اتاق املتظد  ة لجع  التوس  العمرا:إ أيثر استدامة.

تساااتحقه امل  وماااة العقا قاااة  العمرا عاااة ياااج الجزائااار ثفااااوا التحاااول ال ااااتوم  آلعااااق ترتعتاااه  إ اااى جا ااا  التحعااا ب الااا م

 الصماااة االسااثمما قة  امل اااخ االتتاااا م هااو ا  اار يحتاااا إ ااى إ:عاااش ت ااام االتتاااا  األ اار ثوجااه عااا   ال اتاااق 
 مرافقتااهد فااإب 

لوجعااااا  ال اتاااااق ال  اااارا  الاااااديقة للصماااااة  ياااا ا تشااااجع  املتظااااد ة ثوجااااه  ااااااد ماااان  اااا ل التحف ااااز علااااى االسااااثمما  يااااج التك و 

 
حعث أ:شظ أ ل   د ق ضماب    2002 وفمإر    11  ير أ ه لمس أل ل مرة تستحدا مم  ه ه الا ا يسد ث   اب لها ساثس  جو  م    -1

 أب  دهد  FGARتر ض املؤسساق الاغ رة  املتوس ة )
 
الص كعةد إال (   ا    ايته مواجهة مشكلة ال ما اق امل لواة لقصول القر ض 

ثاشضافة إ ى العراتع  العملعة التي  اجهتهد  م   لك الكم ر من الا ا يس الما وقة التي  ا   تفدم    2006  تظ ر يج ثد  :شاطه إ ى  اية

د   د ق ضماب  ( FNRDA)د الا د ق الوطني للت معة الف حعة( FPE)أصحا  املشا ي  الاغ رة  املتوس ة يا د ق تدععم التادير

د الا د ق  ( FNPAAT) د الا د ق الوطني لترتعة :شاطاق الا اعة التقلعدية (CGCIPME)  االستقرا  للمؤسساق الاغ رة  املتوس ة

د   د ق الصحث العلمي  الت و  ( FCMGR)   د ق الكفالة املشترية ل ماب أ  ا  القر ض   (FNSEJ) الوطني لدعم تشغع  الشصا 

 ...ال .  ( CNAC)د الا د ق الوطني للتظم ب على الص الة ( FRSDT)التك ولواج

2- Le montant minimal de la garantie par projet est de 5 millions DA et le montant maximal est de 50 millions 

DA…ce dernier désigne la garantie accordée et non le cout du projet.  La garantie n’est offerte qu’après analyse 

du projet par la FGAR. La garantie définitive ne peut être octroyer qu’après la notification de l’accord de 

financement au promoteur par la Banque. Voir : SAIDI Yahia, op.cit. p.28 
 د السالا ال ير.02- 17من القا وب  تم   23أ  ر املا ة -3
 د السالا ال ير.02- 17من القا وب  تم   25أ  ر املا ة -4
 د السالا ال ير.02- 17من القا وب  تم   26أ  ر املا ة -5
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املصا  قن ثامتعاا اق مالعاة  جصائعاةد لتااصد ها ه ال اتااق ال  ارا  ثادي  أساسا ي لل اتااق التقلعدياة  مان اام ضاما التعايق ثا ب 

 الصماة  العمراب.

 الحت اااب مشااا ي  ترتعااة ال اتااا
 
ق املتظااد ة يااج  ة ماجهااا يااج النسااعس يااج ال تااا  :سااتنتس أب الد لااة الجزائرقااة جاااهزة :ساابعا

 تعماعم االساثمما  ياج مشاا ي  ال اتااق املتظاد ة تكاوب ثنساصة متواضاعة ياج حاد   
د 2030الح رمد ثادلع  أب  الحكوماة أيادق أب 

 علعه يرتق  إجرا  تعدي  ال اوا القا و عة لتظديد سعاسة الدعم  التحف ز ث رققة تستوع  ال ر ف االحع ة ثث فع  مما  

 املشا ي د  هو ما يساعد على توف ر امل اخ امل ئم للمسثممرقن االحلع ب  األجا    االتا ج  وص ي ثما يلج: ه ه

 التو يات: -

 األ  ااارد  االتتاااا  املتظااد ة ال اتاااقمفهااو   فيهاااا تااد ا عشااك  تحععنهااا ثقاااد العقا قاااة الثشااريعاق يااج ال  اار إعااا ة-1

 الفهعااااة ثقاااا وب  ال ااااوا  جااه علاااى األمااار  قتعلاااس املفاااهعمد  هااا ه مااا منساااجمة  العمرا عااة أ  الح ااارقة الص ايااااق مشاااا ي   جعاا 

 للمدي ة. التوجعهي  القا وب  الجديدة املدب إ:شا  عشر إ املتعلس القا وب  العقا قةد الترتعة :شاإت  عم  تا وب   التعم رد

 يااج املتااد ل ب االتتاااا ي ب املتعااامل ب ا   لفائاادة امتعااا اق تكااريس  اا ل مان املتظااد ة ثال اتاااق التظه ااز :شاااإ تحف از-2

 االسثمما .   تا وب  02-17تعدي   يوج  ما  هو  املتوس ةالاغ رة  املؤسساق ال اوا  جه  على الق ام

 

 املراجع: 

 النصوص القانونية ( أ

س ثالفهعاة  التعم رد ا   عد  1990 يسمإر  01د مؤ خ يج 29-90تا وب  تم -1
 
ل  مااتمم ثالقااا وب  تاام 1990 يساامإر  02 ا   يااج  52د يتعل -04د معااد 

د يتعلااس ثد اساااق مااد  1990فعفاارم  27د مااؤ خ يااج 78-90د املرسااو  الت فعاا م  تاام 2004أ ق  15 ااا   يااج  51د ا   عااد  2004أ ق  14مااؤ خ يااج  05

 .1990س ة   10التظا ر ا   عد  

س1999جوقلعة  28د مؤ خ يج 09-99تا وب  تم -2
 
اتةد ا   عد   د يتعل

 
 .1999أ ق  02 ا   يج  51ثالتحكم يج ال 

د 2006جوقلعااة  15مااؤ خ يااج  08-06د معاادل  مااتمم ثموجاا  أماار  تاام 47يتعلااس ثت ااوقر االسااثمما د جاار عااد   2001 أ ق20مااؤ خ يااج  03-01أماار  تاام -3

 .47جر عد  

 .2002فعفرم  06 ا   يج  08ثواس ة الق واقد ا   عد  د يتعلس ثالكهراا   تو ي  الغا  2002فعفرم  05د مؤ خ يج 01-02تا وب  تم -4

 .2002مام  14 ا   يج  34د يتعلس عشر إ إ:شا  املدب الجديدة  تهعافهاد ا   عد  2002مام  08د مؤ خ يج 08-02تا وب  تم -5

 .2003جوقلعة  20الاا   ثتا قخ د 43يتعلس ثحماية الصماة  الت معة املستدامةد جر. عد   2003جوقلعة 19مؤ خ يج  10-03تا وب  تم -6

اتاق املتظد  ة يج إطا  الت معة املستدامةد ا   عد  2004أ ق  14د مؤ خ يج 09-04تا وب  تم -7
 
 .2004أ ق  18 ا   يج  52د يتعلس ثترتعة ال 

 .2006جواب  25 ا   يج د 42د يتعلس عشر اق الرأسمال االسثمما مد جرقدة  سمعة عد  2006جواب  24مؤ خ يج  11-06القا وب  تم -8

 .2008أ ق  03مؤ خ يج  44د يحد  تواعد م اثقة الص اياق  ةتما  إ ظا هد ا   عد  2008جوقلعة  20مؤ خ يج  15-08تا وب  تم -9

م :شاإ الترتعة العقا قةد ا   عد  2011فعفرم  17د مؤ خ يج 04-11تا وب  تم -10
 
 .2011ما س  06 ا   يج  14د يحد  القواعد التي ت  

 .2016ما س  07 ا   يج 14د يت من التعدي  الدستو م ا   عد  2016ما س  06د مؤ خ يج 01-16تا وب -11

 .2016أ ق  03 ا   يج  46يتعلس ثترتعة االسثمما د جرقدة عد   2016أ ق  03مؤ خ يج  09-16تا وب  تم -12

 .2017جا فإ  11 ا   يج  02اغ رة  املتوس ةد ا   عد يت من القا وب التوجعهي للمؤسساق ال 2017جا فإ  10مؤ خ يج  02-17تا وب  تم -13

 املؤلفات (ب

1-ADJA (DJ) et DROBENKO (B), Droit de l’urbanisme, BERTI, ALGER, 2007, P33. 

2-TWIDELL (J) & WEIR (T), Renewable Energy Resources, Routledge, Third Edition, LONDON/United-

Kingdom,2015. 

 .2016ال  ا  القا و:إ لحماية الصماة  الت معة االتتاا ية املستدامةد ال صعة الما عةد  ا  هومةد الجزائرد  أحمد لكح د -3

صعة الما عةد  ا  هومةد الجزائرد -إتلو ج أ لد  اثد  افعةد تا وب العمراب الجزائرم -4
 
 .2015أهداف ح رقة   سائ  تا و عةد ال 

 .2008التلوا ثاملوا  اشدعاععة  الكعما قة يج القا وب الجزائرمد  ا  ال لد  عةد الجزائرد سععداب علجد الحماية الصعتعة من -5
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 . 2009عصدالقا  الشعفلجد حماية الصماة يج ضو  الشريعة  القا وب  اش ا ة  الترثعة  التعلعمد منشو اق الحلبي الحقوتعةد لص ابد -6

 املقاالت العلمية (ت

1-Bosch (S), Des énergies renouvelables pour l’Allemagne : Planification spatiale et technique pour une transition 

énergétique intelligente, Revue Géographique de l'Est, vol. 55 / n°1-2-année-2015, consulté le 10 novembre 2020. URL 

: http://journals.openedition.org/rge/5412 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rge.5412 

2- REDDAF (A), planification urbain et protection de l’environnement, IDARA, N°02, ALGER, 1998. 

3-SBAIHI Rabea, DekkarNacimBelkacem, االتتااااااا  الجزائااااارم  الشاااااراية األج بعاااااة  اااااا ا االحر تااااااق ياااااج ظااااا  امل ااااااخ االساااااثمما م الجدياااااد, 

Séminaire National sur : « Les exportations hors hydrocarbures en Algérie : Enjeux, Opportunités et Contraintes » ; 

Organisé par la Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de Gestion ; 25 et le 26 Septembre 

2019. 
د م  مة 1981/ يسمإر 16-15أحمد فا سد التف عل  الت  عم ثاملدب يج إطا  حماية الصماة  تحسعنهاد ال د ة العلمعة حول املدي ة  الصماةد يومإ -4

 املدب العراعةد الكوق .

-د  لعاااة الحقاااوق 2013سااا ة - 1عاااد /xxاالجلاااد أتلماااة محاااعل األعماااال ياااج الجزائااارد االجلاااة ال قدياااة للقاااا وب  العلاااو  السعاساااعةد ا  قااا  الكاه اااةد عااان-5

 جامعة مولو  معمرم ت زم    .

اتاااق املتظااد  ة يااج الجزائاار-6
 
  ثالت معااة املسااتدامة د مدا لااة يااج املااؤتمر الااد   ج املوسااو -ثاا ب الواتاا   املااظمول  -إسمهاب  اطرد عا ل  ترقاارد اسااتغ ل ال 

اتاق املتظد  د جامعة الحاا ل  ر
 
 .2018ثات ةد أفرق  - ةدكالعة تموق  االسثمما  يج ال 

د  لعاااة 1993ساا ة 04العاااد  /xxث ا اار يوساااد   ااااة الص ااا   حماياااة الصماااةد االجلاااة الجزائرقااة للعلااو  القا و عاااة  االتتاااا ية  السعاساااعةد االجلااد -7

ةالحقوقد جامعة ثن يوسا ث  .01الجزائر -ن  د 

اتاااق املتظااد  ة يااج تحقعااس مت لصاااق الت معااة املسااتدامة -8
 
يند     ال  د -  اسااة ثر ااامس ال اتاااق املتظااد ة  الفعالعااة ال اتوقااة ثااالجزائر-تااواق  ااار الااد 

 .02الصلعدة  -د جامعة لو مس ي علج2015س ة-13/ العد  08مظلة ا  ا   العلو  االجتماععةد االجلد 

ه اسااتراتعدج  حااو  عاام الت معااة املكا عااةد مدا لااة ملقاااة يااج امللتقااى-9 الااوطني األ ل  الحصعترم  بعلةد ثلهااا ف  حمااةد االسااثمما  يااج املنشااآق املسااتدامة توجاا 

 .2014-2013أ  ا د -ةاملوسو  ثآفاق الت معة اشتلعمعة  املكا عة يج الجزائرد  لعة العلو  االتتاا ية  التظا قة  علو  الثسع رد جامعة أحمد   اي

  اساااة حالاااة ثر اااامس التحاااول  - صاثاااة عصاااد هللاد  صاثاااة  اااهع د يعااارا  أحمااادد ت اااوقر ال اتااااق املتظاااد ة ثااا ب األهاااداف ال موحاااة  تحااادياق الت فعااا -10

 املسعلة.–محمد ثوضعافدجامعة2013س ة 10العد  /06د مظلة العلو  االتتاا ية  الثسع ر  العلو  التظا قةد االجلد-ال اتوم ألملا عا

اتاااق املتظااد  ة يااج ترتعااة األ:سااجة الح اارقة الجديدةد-11
 
مظلااة الفكاار القااا و:إ  السعاساا يد االجلااد  يرقا حرتاسد :ععمي إيمابد تفععاا  اسااتفدا  ال 

 األ واإ. -د جامعة عما  العدج2019س ة - 01/العد   08

/العااد   01مظلااة الد اساااق القا و عااة  السعاسااعةد االجلااد علااج إثااراهعمد مفهااو  حمايااة الصماااة يااج الدسااتو  الجزائاارمد  ساملإ عصااد الساا  د ثاان   ا -12

 األ واإ. -د جامعة عما  العدج2017س ة-05

/ 09تتاااا يةد االجلااد محمد السبععجد إدكالعة الت معة يج اتفاتعة يعوتو: استعراض الحتو  آلعة الت معااة ال  عفااةد مظلااة الت معااة  السعاساااق اال  -13

 د املعهد العر إ للتف علد الكوق .2007س ة  - 02العد  

 الرسائل واملذكرات الجامعية  (ث

 .2010إيماب  ج  حسن سلعمابد اتتاا ياق استفدا  ال اتة يج الز اعة املارقةد ماجست ر يج العلو  الز اععةد جامعة الزتا قسد مارد -1

اتة -2
 
ثات ااةد -املتظد  ة     ها يج الت معة املستدامة يج الجزائرد ماجست ر يج العلو  االتتاا يةد جامعااة الحاااا ل  اارتكواد   الدد  ات   أفاق ال 

2011/2012 
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             Abstract: 

This study aims at highlighting the sustainable investment and its main strategies, with 

focusing on Green investment as a model, which includes in its principles the integration between 

sustainable development’ componantsnamely: governance, society’ prosperity, economics 

revitalisation. It aims also to present the Algerian experience in encouraging the green investment 

through the different granted incentives, and presenting the most important green investment 

projects in Algeria. 

Keywords : Sustainable development, sustainable investment, green investment.  
 

 ملخص:

تهااادف هااا ه الو تاااة الصحمعاااة لثسااالعل ال اااو  علاااى االساااثمما  املساااتدا   اهااام اساااتراتعظعاتهد مااا  التري اااز علاااى االساااثمما  

اال  ر ي مو اد  ال م ي م يج مصا ئه التكام  ث ب مقوماق الت معة املساتدامة  املتمملاة ياج: ت صعاس الحويماةد ت معاة االجتما د 

جزائااار ياااج مظاااال تشاااجع  االساااثمما  اال  ااار مااان  ااا ل مفتلاااا التحف ااازاق املم وحاااةد مااا  الت ااارق لتظرااااة ال . ا:عااااش االتتااااا 

  القا    رة على اهم املشا ي  االسثمما قة ال  را .

   ر.الت معة املستدامةد االسثمما  املستدا د االسثمما  األ الكلمات املفتاحية: 

 

Introduction: 

       In the bet of the economic crisis that Algeria is experiencing as a result of the decline in its 

exports due to the decline in oil prices globally, Algeria is forced to search for alternative solutions 

to revive its economy, diversify its national revenue, and get rid of dependence on the hydrocarbons 

sector.  

Algerian government is heading towards establishing green economy as a strategic imperative, and 

one of the strategic alternative solutions to revive its economy, especially in light of the natural 

wealth of our country and its unused ecological resources. 

Where as green economy is a recent literature that combines economic, environmental and social 

issues at the same time, it will inevitably represent one of the effective pathways to achieve 

sustainable development and its foundations.  

Algeria has launched a number of projects to stimulate the green economy, by allocating budgets in 

huge sums, in order to achieve economic development that takes into account environmental 

mailto:University%20.Reguia.cherroun@univ-biskra.dz
mailto:h.cherroun@univ-biskra.dz
mailto:kecmouna@hotmail.fr
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aspects, and contributes in achieving social welfare in the hope of reaching sustainable 

development, through the new sort of investments which is called green investment, because 

investment in its broad sense is the pillar to any economy. 

We aim in this paper at answering the following question: 

What are the main strategies adopted by Algerian state to encourage green investments ? 

Through deviding the present paper into following parts : 

❖ Definition of Sustainable Investment ; 

❖ Green Investment as a basis of Sustainable Investment 

❖ Algerian Government Efforts to Encourage Green Investment 

1- Definition of Sustainable Investment : 

The notion of sustainable investment (SI)occures as an aspect of sustainable development which has 

a big intention in all govermentsworlwide. 

I-1 Definition of Sustainable Development 

SDcame into prominence in 1980,when the International Union for the Conservation of Nature and 

Natural Resources (IUCN) presented the World Conservation Strategy (WCS) with “the overall aim 

of achieving sustainable development through the conservation of living resources(IUCN. 1980). 

Ithas been defined as : “development that meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs”  (World Commission on Environment 

and Development, 1987).  The report systematically discussed a series of majoreconomic, social, 

and environmental issues faced by humanity and clearly proposed three viewpoints:1) the crisis of 

environmental, energy, and development cannot be separated; 2) the resources andenergy on earth 

are insufficient for the needs of human development; and 3) current developmentalmodels must be 

changed for the interests of present and future generations. (Longyu Shi, et al. 2019). SD seeks to 

realisethe prosperity in three aspects which are : social, environmental, and economic, through 

setting determined gaols to be reached as mentioned in the 2030 Agenda for Sustainable 

Developmentcovering 17 focus areas and 169 specific targets. (United Nations, 2015). The figure 

below summarised the SD gaols. 
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Figure 1: Sustainable Development Goals

 
Source :https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

 

I-2Sustainable Development ---- Through- Sustainable Investment 

 

Over the years, financial market participants have gained a better understanding of the value 

proposition of incorporating environmental, social and governance (ESG) considerations in asset 

allocations and recognized the potential in the increasing client demand for values-based 

investing(David Uzsoki. 2020).Under these conditions a new sort of investment has been appeared, 

which reflects the SD. This new sort is called Sustainable investing (SI)— also called responsible 

investing or values based investing— involves incorporating environmental, social and 

governance factors when making investment decisions rather than relying purely on financial 

considerations. ( Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), 2019). 

          It has been defined as an investment procedure that has a potentially positive effect 

onsustainable growth through the combination of social impact, environmental management, 

economic performance, market condition, and corporate governance attributes into investment 

decisions. A briefdescription of aspects and criteria of the proposed measures can be found from 

Table 1 and detailed descriptions are given below.( Ming-Lang Tseng, et al ; 2019). 

 

Table 1. Aspects and criteria of sustainable investments 

Aspects Criteria Description 

A1. Social Impact Employmentquality The quality of employment living 

standard isearned from the firm 
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Humanrights The workers are the eligible 

worker by law 

Community The role of the firm is to the 

community 

Product responsibility Provide the products and services 

withgreen concepts 

Charitable contribution The percentage ofphilanthropic 

contributions 

A2. Environmental 

Management 

Resource reduction Small resources to produces a 

product 

Emissionsreduction Emissions produced by a firm 

Product and process 

Innovation 

The performance of a firm 

tocreate innovation 

Energyefficiency The efficiency of energy that is 

used in a firm 

A3. Economic 

Performance 

Firm Performance The performance of the firm per 

month 

Shareholderloyalty The loyalty of shareholder to the 

investors,e.g. share the dividend 

to the investor 

Market Value The market value of the firm’s 

stock 

Excess Return The return earned by a stock (or 

portfolio ofstocks) and the risk-

free rate. which isusually 

estimated using the most 

recentshort-term government 

treasury bill 

A4. MarketRisks Oilprice The firm who depend on the 

global oil price 

Exchange Rate The exchange rate of USD to 

local currency 

Interest Rate of US The firm impacts on FED rate 

Inflation The rate of inflation in a country 
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 A5. 

CorporateGovernance 

Performance 

Transparency andanti-

corruption Executive 

The firm with transparency 

andanti-corruption 

Pay/Compensation policy The ratio to pay the executive 

andcompensation policy 

Boarddiversity The diversity of the trustee board 

in the firm 

Sustainabilityreporting The firm makes a sustainability 

report 

Source : Ming-Lang Tseng, et al ; 2019 

 

I-3Strategies of SI 

Sustainable investment strategiesseek both positive returns and a positive long-term impact 

on society and the environment. When making investment decisions, investors pursuing an ESG 

investing strategy consider(https://www.intuition.com/sustainable-investing-3-primary-drivers-for-

esg-investments/): 

• E: Environmental themes such as investing in companies that are responding to consumer demand 

for sustainable practices ; 

• S: Social themes such as investing in companies committed to a diverse and inclusive workplace ; 

• G: Governance themes, such as investing in companies committed to diverse board composition, 

strong oversight, and shareholder friendly policies. 

II- Green Investment as a basis of Sustainable Investment 

A recent IMF Working Paper (2011) refers to green investment as :“The investment necessary to 

reduce greenhouse gas and air pollutant emissions, without significantly reducing the production 

and consumption of non-energy goods” ,It covers both public and private investment.( Luc Eyraud, 

2011).It ‟ refers to assetsthat are in some way defined as green‟, e.g. a renewable energy company, 

or a thematic green fundmanaging assets, or a carbon credit. However, green investing‟ can also be 

undertaken in the form of an investment overlay, e.g. the integration of climatechange or ESG 

elements in the general investment approach or legal SRI compliance (Georg Inderst, et al 2012) 

The motivations to realize green investments are diverse, but the literature groups them in four 

classes (Marian CatalinVoica et al, 2015):  

- Financial considerations: return, risk, diversification, long-term risk consideration, internalization of 

externalities;  

- Extra-financial considerations: ecological, scientific, religious, ethical, political; 

- Reputational: reputation of the investor, reputation of the company, marketing tool, pressure from 

media; 

- Compliance and fiduciary duty: domestic law and regulations, international conventions, voluntary 

industry codes, disclosure codes, good governance codes 

       Most GI is intended either to reduce the pollution caused by energy generation, or to decrease 

energy consumption. In addition, GI also covers technologies that sequester carbon, as deforestation 

and agriculture are important sources of carbon emission .(Luc Eyraud, 2011). 
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Investment managers then implement the strategic decisions in their mandates or funds. Over the 

years, a number of different approaches have developed. The main strands are: 1. Negative 

screening, exclusion of undesirable products (e.g. tobacco, palm oil) or sectors (e.g. the arms 

industry, nuclear industry) 2. Positive screening or selection of assets (e.g. with the help of filters) 

3.Investment in „green themes‟ 4.Engagement, activism, voting (to make companies greener) 5. 

Integration of green / ESG factors in general investment analysis.(Georg Inderst, 2012). 

III- Algerian Government Efforts to Encourage Green Investment 

III-1 Motives for Green Investments in Algeria 

Among the reasons that prompted the Algerian government to move towards the green economy are 

the following:  

➢ Environmental problems: The environmental fact in Algeria is no different from what it is in the 

rest of the world, in addition to global environmental problems such as global warming, climate 

change, ... there are some environmental problems. of a national feature, such as land depletion, 

limited fresh water pollution, solid waste, erosion of biodiversity, air pollution..etc. According to 

data approved by the Arab Forum for Environment and Development at the end of 2012 (Bouamcha 

Hamida, 2012), the total carbon dioxide per capita was estimated at 1,217,554 * 104 metric tons. 

The depleted substances of the Amazon layer are approximately 1 metric ton, and the total 

renewable water resources were estimated at 11.25 * 109 m3 / year, the average volume of meters 

of precipitation was 212 meters * 109 / year, and the size of the environmental impacts from the 

gross domestic product at the end of 2012 was as follows) Health Pollution 0 , 97% of GDP, 

wastewater 0.37%, soil erosion 0.37%. 

➢ The failure of the unbalanced growth policy: due to the failure of the development policies 

adopted in Algeria as a result of relying on heavy industries and petroleum rents. Thus, there was a 

gap in the nature of the existing development between us and the rest of the countries, especially the 

developed ones,(Hanafer Ali et al, 2017). With the decline in oil prices it is  imposed to get out of 

the dependency on the hydrocarbons sector, get rid of the negative aspects of the rentier economy, 

and the need to find alternatives within the limits of available resources, to achieve positive results 

in all sectors, face environmental challenges and stimulate economic growth. 

III-2 The incentive measures provided by Algeria for the sake of moving to a green economy 

and achieving sustainable development: 

 In the framework of stimulating the trend towards a green economy, the Algerian government 

provides some measures that enable and assist in the transition, represented in legal and other 

economic measures, in contrast to environmental measures that reflect the various environmental 

qualifications that our country abounds in it, and enables us easily to establish the parameters of the 

green economy and achieve sustainable development. 

✓ Environmental potentials: Algeria is rich in natural and ecological capabilities that qualify it to 

absorb the features of the green economy, and revitalize it in all its paths, and help it to achieve 

sustainable development. According to the latest data provided by the Arab Forum for Environment 

and Development at the end  of2012 (Arab Forum for Environment and Development. 2016); 

Algeria occupies an area of 44.8 million hectares of productive land and water, which is distributed 

between 1.5 million hectares of forest, 8.4 million hectares of agricultural land, 32.9 million 

hectares of pastures and 1.1 million hectares to support the country's infrastructure, in addition to its 

possession of 1 million hectares of cliffs. The biocapacity of Algeria has reached 19.3 million 
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global hectares, which is about 2.93 times less than its environmental footprint of 56.7 million 

global hectares, and consequently, a deficit in the biological capacity that could be faced by 

importing natural resources from abroad or overusing local resources and reliance on the global air 

commons, where the price of the biocapacity deficit reached about $ 1,300 per person. 

✓ Legal Framework: In order to stimulate the trend towards a green economy and achieve 

sustainable development, the Algerian state codified a number of encouraging legal rules, most 

notably(Ben Seddik Fatima. 2016): 

- Law related to environmental protection within the framework of Sustainable Development in 2001; 

- Law on Air Quality and Quality Protection in 2002; 

-  Law on Waste Management and its removal in 2004. 

✓ Economic measures: Algeria has pursued a set of economic tools in its endeavor to move to a 

green economy, such as financial subsidies in the form of financial, tax and customs privileges 

granted by the state to investors in green and environmentally friendly projects. And other tools, in 

form of taxes and ecological fees, which obligate the reduction of the environmental problems and 

thus preserving the environment. Perhaps the most important fee commonly used in the field of eco-

tax, we find the fee on polluting and dangerous activities on the environment (TAPD), which takes 

the following forms: ( Hanafi Ali, opcit): 

     - Solid waste fees: which began in 2000, take one of the following forms: ( the incentive fee to 

reduce the stock of waste related to treatment activities (24000DD / ton), the incentive fee to 

decrease the stock of special industrial waste (10500DD / ton), the fee on plastic bags (50.10DD / 

kg), air emissions fees:- this was implemented in 2002 and it was revised in 2006, including: 

drawing on fuels, supplementary drawing on industrial air pollution; 

    - Taxes on industrial emissions: It was implemented since 2003 and is generally directed at 

enterprises operating in liquid industries.  

III-3The most important green investments launched by Algeria to move to a green economy 

and achieve sustainable development 

III-3-1The national plan for preparing the region and its sustainable development. Horizons 

of 2030: 

It was decided to prepare the national plan for the sustainable development of the region in 

accordance with the Law No. (02-01) of December 12, 2001 related to the preparation of the region 

and sustainable development. The directions and basic strategic arrangements regarding the national 

policy for the preparation and sustainable development of the region(Official Journal, n 77)mainly 

aim to: - Ensure a sustainable region, Creating mobility and competitiveness of the regions,  

Achieving regional justice, Ensuring good regional governance.  

The national plan to prepare the region is among the largest green investments launched by Algeria 

to activate the green economy for the 2030 horizons, especially after classifying Algeria as a "land 

of risks", where  among the 14 dangers identified by the United Nations, Algeria suffers from 10 of 

these risks, such as earthquakes, air, marine and water pollution, industrial and energy risks, ... and 

others. The plan seeks in the light of short-term action plans to benefit in: - sustainability of water 

resources - soil conservation and desertification control – and the  protection of ecosystems.  

❖ The first phase (2001-2015): The launch of 19 master plans for major structures and collective 

services of national interest. These schemes were launched and concerned investment, economic 

and structural modernization programs aimed at integrating the national economy into spaces of 
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free exchange, generating new wealth, creating job opportunities, and increasing  financial means 

for programs to redress the deficiencies recorded in the social field and those related to the region. 

❖ The second phase (2015-2030): in which the Algerian government has identified all of the 

structured investments within the framework of the policy adopted in the field of sustainable 

regional preparation, and its sustainable development as one of the largest green investments that 

drive the green economy and achieve sustainable development through what it has achieved in the 

following aspects: 

 

• The social aspect: through the implementation of the national plan to prepare the region and its 

sustainable development from the social point of view, by activating the attractiveness of the 

regions by establishing a high flow of communication technology, preparing economic and 

technological areas to receive institutions, modernizing the transport network, achieving logistical 

and service rules, as well as providing a framework for a high life and achieving well-being social 

(YousfiNoureddine. 2013).  

• The environmental aspect: On the environmental level, the national plan to prepare the region has 

achieved environmental advantages by launching the ecosystems on which it relies in an attempt to 

balance many systems, especially those related to the coast, classify and prepare marine and 

terrestrial nature reserves, evaluate agricultural areas of an ecological nature, evaluate systems., the 

steppe environment, as well as the oases system and the forest system, in addition to preserving 

green spaces and reserves, with resuming the works of the Green Dam, combating the causes of 

erosion and desertification, and expanding forest wealth to 1,050,000 hectares.  

In this context, somepublic institutions have been established to help conceptualize and implement 

sustainable development policies, represented in: the National Observatory for Environment and 

Sustainable Development, the National Center for Biological Resources Development, the National 

Agency for Waste Management, the National Center for Environmental Training, the National 

Center for Clean Production, the Air Quality Monitoring Network.In the field of water, the Water 

Basin Agency, the National Office of Irrigation and Drainage, as well as the Algerian Company for 

Potable Water . In parallel to the application of the new price for water used in industry and 

agriculture,A support is provided for initiatives to save on consumption through the use of 

appropriate techniques in irrigation such as local irrigation and spraying (Kaham, Wahiba, 2016). 

This contributed greatly in creating job opportunities and reducing unemployment rates, as 

according to a study conducted by the Ministry of Territory and Environment Preparation in 

Algeria, it confirmed that 1,421,619 job opportunities could be created in the green economy sector 

between 2011 and 2030, compared with 273,000 job opportunities that existed in 2010 within the 

fields of work related to the environment and the region.  

III-3-2The master plan for tourism development within the framework of sustainable 

development in Algeria Horizons 2030:Since tourism is a pillar for building an economy outside 

of hydrocarbons as it is considered as an economic, industrial, commercial and service field at the 

same time, where many economic activities intersect to provide in their entirety a tourism 

marketing offer capable of attracting, satisfying and maintaining consumers. This fact has 

encouraged local authorities to develop a long-term master plan for tourism development, known as 

the SDAT 2025 Tourism Development Master Plan until 2030, prepared in 2007 and announced 

for its adoption in 2008.  

This plan constitutes the heart of the tourism strategy in Algeria and presents its vision for 

sustainable tourism development for different thousands, in the short term (2009), medium (2015) 
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and long (2030) (www.mta.gov.dz/accueuil,html). This plan reflects the state’s will to support the 

natural, cultural and historical potentials of the country in order to promote it to the level of 

excellence in the Euro-Mediterranean region, and to make Algeria a tourist destination par 

excellence (HalimiHakima. 2016). It aims at: 

 - Upgrading the economy alternative to hydrocarbons and enhancing the role of tourism as an 

engine for economic growth, through building an alternative productive economy for the 

hydrocarbon economy, organizing tourism supply towards the national market, and contributing to 

improve macroeconomic balances in growth; 

- Expanding the implications of tourism policy on the rest of the sectors, including harmony with 

the development strategy of the rest of the sectors, and raising the complementarity between all 

policies, looking at tourism within the framework of a comprehensive approach to the economic 

diversification program, and the reconciliation between tourism and environmental promotion, 

which explains the birth of a comprehensive and broader scheme (regional preparation); 

 - Valuation of the historical, cultural and religious heritagewhich represents the lifeblood of the 

tourism sector,valuing Algeria’s image and ensuring the attractiveness of Algeria as a 

Touristdestination; 

This guideline scheme for tourism development constitutes one of the green investments that  

Algerian government has directed to establish the features of the green economy, and a mirror that 

reflects the state’s aspiration for sustainable development in the field of tourism for the sake of 

social, economic and environmental advancement at the national level throughout the next twenty 

years (http://www.andt-dz.org/ar/?action=formunik&type=menu&idformunik=22 ). Below are the 

main aspect of this plan: 

➢ The social aspect: the plan contributes to social upbringing and openness, whether at the national 

or international level, and the appreciation of cultural and religious heritage as important attractions; 

➢ The environmental aspect: through reconciling tourism and environmental promotion by 

integrating the concept of permanence in the overall structure of tourism development 

(MujahidiFateh. 2017), and contributing to achieveGreen tourism development, which aims to use 

natural and cultural resources within the scope of its protection and preservation, as it works to 

protect tourists from the dangers of pollution and heat and gaseous emissions, in order to provide 

integrated tourism services, under the fact that ecotourism is based on the basis of environmental 

balance, it gives it a new dimension in addition to its overarching goal to provide comfort to tourists 

in particular( BelhadefRahma, YousfiRachid .2015) ; 

➢ The economic aspect:inorder to diversify the revenues of the Algerian government to cope with the 

current economic crisis, the guideline aims to achieve a set of monetary objectives for the first 

phase (2008-2015) of the  plan as follows: to implement the business plan and reach the material 

objectives of the master plan, Algeria needs a significant budget, whereby the public and private 

investment necessary for the completion of tourism projects between (2005-2015) amounted to 2.5 

billion dollars over seven years, equivalent to 350 million dollars. The government also worked to 

develop the necessary strategy for the marketing of touristic product and clarifying the investments 

that should be made in the medium term 2015 and long term 2025, which was extended to the 

horizons of 2030 (Chereit Hussein Amin. 2015). Furthermore, this plan aims to increase the GDP, 

providing jobs, and increasing the payment balance, though there’s a poor contribution of the 

tourism in these fiels according to the statistics ( HalimiHakima, Opcit). 

 



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

256 

       

256 

III-3-3The program for developing renewable energies and energy efficiency horizons of 

2030: 

Renewable energies represent one of the fertile areas of the green economy, as they are derived 

from renewable and inexhaustible natural resources such as wind, water, sun ...etc,  and they are 

characterised by being clean, sustainable and environmentally friendly energies that do not produce 

waste as the second carbon dioxide ,or harmful greenhouse gases, and they are parmanent as it is 

renewable, in addition to that, they create jobs in the fields of industry with sustainable growth 

(BelhadefRahma, Opcit). 

In this regard, the Algerian government launched an investment program which aims to move to a 

green economy and achieve sustainable development, (The "Renewable Energies and Energy 

Efficiency Program) in February 2011. It is an ambitious program to activate the green energy 

dynamic based on a strategy centered around inexhaustible energies for diversification of energy 

sources, thus; Algeria enters a new era of sustainable energy. The program knew some 

developments in 2016, so it became the renewed renewable energies program which put renewable 

energy from the beginning with a capacity of 22,000 MW for horizons of 2030, for the national 

market, with setting the exportation as a strategic objective (Ministry of Energy. 2016).  

Algerian government aims through its renewable energies program, to position itself as anan 

important actor in the production of energy from solar and wind tools, with the integration of 

biomass, cogeneration and geothermal heat. By 2020, the program included the completion of about 

60 solar PV, solar thermal, and wind energyplants, and mixed stations (BelhadefRahma,.Opcit). 

These energy branches will be the engine for sustainable economic, social and ecological 

development, that will push a new model for green economy. Because of the national capacities of 

renewable energies are mainly formed from solar energy, Algeria considers this energy as an 

opportunity and a drive to establish industries that create wealth and employment. Meanwhile; the  

integration of renewable energy in the Algerian energy mix is a fundamental bet in order to preserve 

oil resources and energy diversification on the one hand;  and achieve sustainable development on 

the other hand. 

The renewable energy will be produced through this program as demonstrated in the bellow tablem 

Table 1: Planned renewable energy sources in Algeria within the 2030 horizons 

                                                                                                        Unity: Megawatts 

ENERGY 

SOURCE 

1st Phase ( 2015-

2020) 

2nd Phase ( 2021-2030) Total  

Solar cells 3000 10575 13575 

Wind 1010 4000 5010 

Solar heat ------ 2000 2000 

Cogeneration 190 250 440 

Biomass 360 640 1000 
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Geothermal heat 05 10 15 

Total 4525 17475 22000 

Source: Ministry of Energy (2016), Renewable Energy Development and Energy Efficiency 

Program. 

       In addition, the government adopted an encouraging legal framework to promote green 

investment in the branches of renewable energies, and to contribute in advancing green economy 

movement (http://www.andt-dz.org/ar/?action=formunik&type=menu&idformunik=22), by 

enacting and codifying a set of incentive legal rules, like: Law No. 04-09 issued on August 14, 2004 

related to the promotion of renewable energies in the context of sustainable development, in 

addition; the financial, tax and customs privileges for operations and projects that contribute to 

improve energy efficiency, and support it directly or indirectly. 

Other green investments realized in Algeria: 

➢ The Hybrid Energy Center (solar energy and natural gas): it represents a source of 

environmentally friendly energy, the project is unique in Africa. Its first plant was established in 

2016 in HassiRmel and in Tegelmimet,( 494.5 km south).It occupies a land area estimated at 130 

hectares, where  its production capacity has reached 150 megawatts, of which 120 are produced by 

gas and 30 by solar energy(Kaham, Wahiba. Opcit). It is a source of green energy as it works to 

reduce carbon dioxide emissions by about 33,000 tons / year compared to traditional stations and 

contributes in saving more than 7 million m3 per year.  

➢ Environmentally friendly architectural designs: are buildings with high environmental 

characteristics based on an intelligent system that ensures coordinated and integrated management 

(air conditioning, water distribution, control of energy performance, diversion of rainwater into 

irrigation water, ...). They were adopted while launching energy efficiency programs (Kaham, 

Wahiba. Opcit)which focus on thermal insulation- which saves energy by making heat insulators on 

building surfaces and walls-, and efficient lighting- that replaces incandescent lamps and with 

mercury by efficient and low-consumption lamps, diodes and sodium lamps,  and solar water heater 

which contributes in the consumption of electric and gas energy and reduce production costs. 

Cyberparc technology is an Algerian model of environmentally friendly architecture designs 

which was accomplished between 2002 and 2010 in Sidi Abdallah in Algiers. 

➢ Sustainable development projects in the cement industry: The cement industry is one of the 

industries that pollute the environment and due to the solid waste it leaves in addition to other 

gaseous waste, depletion of energies and natural resources. The Cement Industrial Complex in 

Algeria (GICA) has defined procedures to reconcile the requirements of industrial development for 

the cement sector with the requirements of sustainable development. These measures are as 

follows(https://www.gica.dz/developpementdurable):  

- An agreement with the National Agency for Energy Conservation (APRUE) to achieve energy 

savings and implement it through implementation contracts with cement factories from the group; 

-  Reducing industrial water consumption by renewing water treatment plantsinstalled in factories; 

-  Compliance with environmental standards through the continuation of the electric filter 

replacement program by bag filters, out of 12 public cement plants, 10 already have a new 

generation of filters; 

- Quarry renovation aimed at strengthening the exploited site over the landscape; 

-  All complex companies hold a certificate of conformity for environmental management ISO 14001, 

as well as a certificate of manufactured products; 

http://www.andt-dz.org/ar/?action=formunik&type=menu&idformunik=22
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-  Incineration of industrial waste. 

➢ Desalination plants: according to the latest statistics provided by the Ministry of Water Resources 

and Environment in April 2017 - Algeria completed 20 seawater desalination plants distributed over 

the country, whose contribution ranges between 25,000 m3 / day as the lowest value recorded in 

TiziOuzou. to 500,000 m3 / day as the highest value recorded in Oran. For desalination of sea water 

through the process of reverse osmosis, the Algerian government has allocated a budget of more 

than 500 million euros between( 2004 - 2011) in order to implement this project in Skikda, Hanin 

and BeniSaf. It is realizing actually a production capacity of guaranteed desalinated water at 

100,000 m3 / day in Skikdastation, and 200,000 m3 / day in the Bani Safi and Hanin stations for 

supplies of human consumption (www.mree.gov.dz). 

➢ Waste Recycling Centers: to preserve the environment, reduce all forms of pollution, and 

encourage clean industries; Algeria produces 3 million tons annually of waste, 60% of which are 

recyclable. The Algerian government launched the "National Program for Waste Integrated 

Management" under Law 19-01 of December 12, 2001, as part of its national plan for preparing 

the region and its sustainable development, by preparing and putting into effect a national program 

for urban solid waste management (http://www.cfpdz.net/vb/showthread.php?t=397    

Conclusion: 

The transitional phase which Algerian state is going through as a result of its shift to green 

economies as an alternative to the rentier economy, and an imperative to confront the environmental 

problems ,forced it to change its strategic vision towards sustainable development.  Thus the 

government’s efforts in this regard have intensified by launching and planning a set of green 

investments, and allocating huge budgets to them. It has provided legal frameworks that regulate 

this kind of investment, in addition to the privileges and subsidies it grants to investors , and the 

deterrent policies that it has put in place to reduce environmental problems.  

     However ; the government recorded limited revenues at the economic level (green investments 

generated returns that contributed little to the major economic balances), at the environmental level 

( Green investments have contributed in improving the environmental performance of many 

Algerian organizations, by reducing the problems of pollution andgaseous emissions, and increasing 

awareness of preserving ecological resources and natural heritage),  and at the social level( through 

the contribution of green investments in creating new job opportunities which enabled the reduction 

of poverty and unemployment as well as its contributions to social welfare. 
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 ملخص: 

  ااااااارا لتفااااااااتم مشاااااااا   الصمااااااااة  تزاياااااااد حااااااادتهاد   اااااااعواة التوفعاااااااس ثااااااا ب الحاجاااااااة إ اااااااى مااااااااا   ال اتاااااااة  حماياااااااة الصمااااااااة  الت معاااااااة 

 اب يتحاتم علاى الصااحم ب إيظااا  ساص  جديادة لتحقعاس ت معاة مسااتدامة للمظتمعااق البشارقة أجعالها املتعاتصاةد  هااو االتتااا ية

وحعااادها مااان أجااا  اتفاااا    اااواق جا ة فعلعاااة ياااج الصحاااث عااان مااااا   طاتاااة ثديلاااة ماااا  فااا  إ اااى ضااار  ة تكمعاااا الجهاااو  الد لعاااة  ت

لل اتة ا حفو قة تكوب من جهة متظد ة تسمد لها ثاالساتدامةد  مان جهاة اا عاة تكاوب   عفاة    ار ملوااة للصمااةد أم أنهاا مااا   

اتاااق املتظاد ةد فهاي ماااا   تففاا ال ااغل تسامد ثاملزا جاة مااا ثا ب تاظم ب احتعاجاااق ال اتاة  حمايااة الصمااةد  هاو مااا تاوفره ال 

التظراااة األملا عااة يااج مظااال اسااتعمال  علااى الصماااة  تعماا  علااى تففااعض معاادالق اساافه   ال اتاااق األحفو قااةد  لعاا  ل ااا يااج  مااو ا

تاااوا ب  االحاف اااة علاااى الال اتااااق املتظاااد ة   ااار  لعااا  علاااى أهمعاااة االساااثمما  ياااج ال اتااااق املتظاااد ة لتحقعاااس الت معاااة املساااتدامة 

 الصعوي.

 ال اتاق املتظد ة االحاف ة على التوا ب الصعويدال اتاق املتظد ةد الت معة املستدامةد االتتاا  األ  رد الكلمات املفتاحية:  

 . ظملا مادععا ق يج

                   Abstract: 

In view of the increasing environmental problems and the difficulty of reconciling the need 

for energy resources with the protection of the environment and economic development, it was 

imperative for researchers to find new ways to achieve sustainable development of human societies 

and their successive generations, which led to the need to intensify international efforts and unite 

them in order to take serious and effective steps. In the search for alternative sources of energy for 

fossil energy, which are renewable to allow them to be sustainable. On the other hand, they are 

clean and non-polluting, ie they are sources that allow the combination of securing energy needs 

and protecting the environment, which is provided by renewable energies. Relieve pressure on the 

environment and working to reduce the consumption of fossil energies, the form of the German 

experience in the use of renewable energies can be the best proof of the importance of investing in 

renewable energies to achieve sustainable development and to maintain the ecological balance. 

              Key words: Renewable energies, sustainable development, green economy, conservation 

of ecological balance, renewable energies in Germany. 
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 مقدمة:

املعا اااارة ل تظا قااااة  ع تاااااق الااااد  أ ااااصح  الصماااااة محااااد ا عاملعااااا يفاااارض  فسااااه  قااااؤار علااااى التعااااام ق االتتاااااا ية  ال

 أ اصد االهتماا  قهاا ماان أهام التاداث ر لتقعاعم ح ااا ة الاد ل  تقادمهاد  ا اة ععااد أب أ اصد العاالم يواجاه تحااديا ياج  لاس تااوا ب 

ثاااا ب الت معااااة املسااااتدامة  ااااا ب الحفاااااظ علااااى الصماااااة  مااااا  ا  االعتمااااا  علااااى ال اتاااااق التقلعديااااة  اااااب لااااه تااااداععاق سااااوا  ماااان جاااارا  

تنزافها أ  مااا ينااتس عنهااا ماان ملوااااق علااى صااحة اش:ساااب  علااى الصماااة علااى حااد سااوا د فااإب العااالم اتظااه إ ااى الصحااث عاان طاتاااق اساا

 ثديلة متظد ة    عفة تثسم ثاالستمرا .

أم جا اا  ماان جوا ااا   لاا اد تعتإاار ال اتاااق املتظااد ة  سااملة هامااة أساسااامةلتحقمقالت ممة املسااتدامةد فاا  امك تحقمااس

الت ممة ثد ب توافر  دماق ال اتة   ا ة م  الت و اتاأل  رة على الساحة الد لمةفمماافص تراجعإ تاجالصتر ل  تغ ار امل ااخد 

هاا ا مااا أ   إ ااى ضاار  ة إعااا ة ال  اار يااج االساافه   املتزااااد لل اتاااق التقلمداااة  األضاارا  التااي تلحقهااا ثالص اااةر ممااا  فاا  للصحااث عاان 

اتصدالة  متظد ة   داقةللص اة  التي تؤمن مساتقص  األجماال القا ماةر فال اتااق املتظاد ة تاد تزاااد االهتماا  قهاا ثاعتصا هاا طات

طاتاااة   مفاااة التاااي تغ اااإ العجاااز الااا م تعا ماااه ال اتاااة التقلمدااااة لكونهاااا طاتاااة ثدالاااة  اععاااة مااان مااااا   طصمعماااة  ائماااة  مساااتمرة 

 لكتلة الحمة. ال اتة الشمسمةد الرةا د املماها

ااار ال اتااة املتظااد ة يااج تحقعااس الت معااة املسااتدامةد   قااا ة الااو ج ث اار  ة تردااعد اساافه   أماان ه اااد  هاادف الصحااث إ ااى   اسااة       

ماااا   ال اتااة التقلعدياااة ماان أجااا  إتاحااة فر ااة لألجعاااال القا مااة ل ساااتفا ة منهاااد إيظااا  ساااص   اسااتراتعظعاق توقاااة للتحااول إ اااى 

اتتاااا ياق ال اتااة املتظااد ة يااج الجزائاار  تشااجع  االسااثمما  يااج هاا ا االجااالد ماان  اا ل إثاارا  حجاام اال اااطر الصعتعااة التااي تواجااه 

د  لعا  ل اا البشرقةد  ي لك حجم األ مة التي تواجه العالم يج حالة االعتما  على الوتو  األحفو م  عد  ت وقر املاا   الصديلاة

عااة ياج مظااال اساتعمال ال اتاااق املتظاد ة   اار  لعا  علااى أهمعاة االسااثمما  ياج ال اتاااق املتظاد ة لتحقعااس التظرااة األملا  ياج  مااو ا

 . االحاف ة على التوا ب الصعويالت معة املستدامة 

 مااان  اااا ل التظااااا         
 
 تاااد  فع ااااا  ااا  هاااا ا إ ااااى ضااار  ة الصحااااث عاااان ماااد  تااااظا ر ال اتاااة املتظااااد ة علااااج الت معاااة املسااااتدامة   رقااااا

 من   ل ال ما ا القعاسعةد  ما هو  ام  الجزائر مان ال اتاة املتظاد ةد  يعاا يمكان للجزائار االساتفا ة مان الس
 
اثقةد  عملعا

التظرااااة األملا عاااةد لتعاااز  مااان تاااد تها ياااج تحقعاااس الااارؤ  ال ا اااة ثإساااتراتعظعة   ا اااة  ماااو ا تظاااا   الاااد ل الرائااادة ياااج هااا ا االجاااال

 .2030الت معة املستدامة يج أفاق عا  

 من   ل ه ا تكمن أهممة موضوم ال اتاق املتظد ة     ها يج تحقمقالت ممة املستدامة يج الجزائر.

تعد ال اتاق املتظد ة ال اتاة الصدالاة عان ال اتاة التقلمدااة     هاا ياج حفاق ممتلكااق األجماال القا ماة ثمااا   ال تساب   ▪

 .ضماعال صمعة الصمتمة

 ال اتاق املتظد ة  االسثمما  يج مظالها. استغ ل الجزائر شمكا ماتها من ▪

 اشدا ة إ ى التظراة األملا عة يج مظال استعمال ال اتاق املتظد ة . ▪

تكمااان مشاااكلة الصحاااث ياااج مظاااال ال اتاااة املتظاااد ة     هاااا ياااج تحقعاااس الت معاااة املساااتدامة ياااج  قاااا ة الحاجاااة إ اااى ال اتاااة ياااج ظااا     

 التاااي لااام تسااامد ثوجاااو  ت معاااة مساااتدامة عساااب  اال صعااااااق ال اااا ة علاااج الصمااااة  االعتماااا  علاااى مااااا   أحفو قاااة مهاااد ة ثال  اااو 

املااد  الجااز د   لااك   فاا   لاك إ ااى الصحااث عان ماااا   متظااد ة لل اتاة  الشاامس  الرقااا   طااتتي ف ا  عاان عااد  اساتدامفهاد  تااد

سعاسااااعةد  يااااج إطااااا  سااااعج الجزائاااار ألجاااا  تحقعااااس ت معااااة مسااااتدامة تشاااام  جمعاااا  ال ااااواحج االتتاااااا يةد  االجتماععااااة  الصعتعااااة  ال

تحقعاس مامدىمسااهمةال اتاتاملتظد ةيج د مان ها ا امل  لاس  ثساا ل: 2030لتحقعس ت معة مستدامة  فقا شستراتعظعة آفاق عاا  

 التظراة األملا عة يج مظال االسثمما  يج ال اتاق املتظد ة؟.عا يمكن االستردا  ث ي؟د مستقص  طاتوم مستدا  يج الجزائر
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 اثة على الثساؤل ب الساثق بد  قد  تحلع  يقو  على ال قاإ التالعة:لاج

 إستراتعظعة استفدا  ال اتاق املتظد ة ل دمة الت معة املستدامة.املصحث األ ل: 

 األملا:إ(.  او اشدا ة إ ى ال مضمن ال  ا  ال اتوم ثالجزائر )ال اتاق املتظد ة استراتعظعاق تصني املصحث الما:إ: 

 إستراتيجية استخدام الطاقات املتجددة لخدمة التنمية املستدامة: املبحث األول 

  ة ا ة اتتااااا ية فعالاااة سعاسااعة ال تحتااااا إال ش ا ة التاااي املتظااد ة ال اتاااة  مااااا   مظااال ياااج عااادة تمتلااك الجزائااار ااار اق

 طرقاااس عااان ال اتاااة هااا ه أحسااان  اساااتغ ل إ ا الشاااام  التاااانع  مرحلاااة لاااد ول  يفاااتد أمامهاااا االجاااال  اساااعا مماااا منهااااد ل سااتفا ة

ال اتاااق  مظااال يااج الجزائاار  علعااه ساا حا ل الوتااوف علااى إمكا عاااق إسااتراتعظعة توقااة   فقااا ل  اال داااملة مد  سااة  م ااصوطةد

 املتاحة. االحقس ملعرفة مد  توفس الجزائر يج استغ ل إمكا عاتها  تاامقا  ته م  حجم اش املتظد ةد  من ام 

 العالقة بين التنمية املستدامة والطاقات املتجددة: املطلب األول 

تحقعااس االسااتدامة يت لاا  م ااا  عاام ماااا   ال اتاااق املتظااد ة  ت وقرهااا  اسااتعمالها ثمااا يفااد  الصماااة  االحااعل  ياا ا 

تاااااظم ب ال اتاااااة لألجعاااااال الحالعاااااة الحعااااااة االجتماععاااااة  االتتااااااا يةد فهاااااي تعمااااا  علاااااى تحقعاااااس التاااااوا ب الصعواااااي  ال ماااااو املساااااتدا    

 محا لاااة تحدياااد  داساااتوج  علع اااا تسااالعل ال اااو  علاااى الت معاااة املساااتدامة  ال اتااااق املتظاااد ة د املساااتقصلعةد مااان هااا ا امل  لاااس

 الع تة التي ترال ثعنهماد من   ل ال ق ت ب التالعت ب:

 الفرع األول: اإلطار النظري التنمية املستدامة والطاقات املتجددة

أب تحمي الصماة  ا ة من التظا ر السلبي ال م سصبته مفتلا املااا   إ ى  أ صح  جمععالد ل يج العالم تسعىظاهدة

 لك إ ااااا  التفك اااار حااااول النهااااوض ثتك ولوجعاااااق تكااااوب أتاااا  تلوقمااااا ماااان املاااااا   املعتماااادة حالعااااا  فيهاااا ا ال اتوقااااة األحفو قااااةد لاااا

ل لك ظد  العدياااااااااااادة أ ااااااااااااصح  تهااااااااااااتم ثت ااااااااااااوقر  دامل ااااااااااااما  أ ااااااااااااصح  ال اتةاملتظد ةتشااااااااااااك  أحااااااااااااد أهموسااااااااااااائلحماية الصماااااااااااااة

:شا ر إ اى   ارم للت معاة املساتدامةد اامساوف  تعارض ملاد     ده ااملاد م ال اتة ت عه هدفاتسعىلتحقعقه. من ه ا امل  لاس

 مفهو   ماا     اائص ال اتة املتظد ةد على أب :عم  على إثرا  الع تة ث ب ال اتة  الت معة املستدامةد على ال حو التا ج:

 تعريف التنمية املستدامةأوال: محاوالت 

 : "مسااتقصل ا املشااتر "د  الاا م جااا  فعااه أب:  أ ل تعرقااا  ضاا  للت معااة املسااتدامةد     يااج تقرقاار األماام املتحاادة املع ااوب 

"الت معاااة املساااتدامة هاااج  ااا  اشجااارا اق  العملعااااق املت اساااقة  املتظا:ساااة ال  ماااة لتغع ااار اساااتغ ل املاااوا  د توجعاااه االساااثمما اقد 

 االحتملااااااة توجهااااااق الت معاااااة التك ولوجعااااااةد  التغ اااااراق املؤسسااااااعة مماااااا ي اااااامن إداااااصام الحاجاااااااق  األ:شااااا ة اش:سااااااا عة الحالعاااااة 

  ."   (1) مستقص 

يما عرف  الت معة املساتدامة ضامن  فاس التقرقار علاى أنهاا: "الت معاة التاي تلباي احتعاجااق الجعا  الحاا ج   ب لتفارقل ياج 

 مقد ة األجعال القا مة على تلصعة احتعاجاتها".

 يمكن من   ل التعرقا استنتاا مع ع ب مفتلف ب للت معة املستدامةد هما: 

إمكا عة االحاف ة على س مة مفز ب  أس املال ال صععج عن طرقس إيقاف   و  ه ا األ  ر ثاستفدا  سعاساق معع ةد -

التااي اسااتنزف  طصقااة األ   بد  ثمعنااى إيقاااف جمعاا  الفعالعاااق التااي اسااتنزف  املااوا     اار املتظااد ة مماا  التعااديند الفعالعاااق

 . الفعالعاق التي تؤار على األجعال املستقصلعة مم  اال لفاق املشعة

االحاف اااة علاااى  فاااس املساااتو  مااان إجماااا ج  أس املاااال ال صععاااج  الاااا ا ج ثالنساااصة لألجعاااال املتعاتصاااةد  أ اااه يمكااان اساااثصدال -

شجمااا جد إال أب هاا ا املعنااى ي  ااوم علااى ععااض اشدااكالعاقد  أس املااال ال صععااج ثالااا ا ج طاملااا  حااافق علااى  فااس املسااتو  ا

 
(1)Burgenmier Beat, Principes écologique et sociaux du marché, économisa, France, 2000, p44. 
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 اا ير منهااا أ ااه ه ااا  ععااض األ ااول التااي ال يمكاان اسااثصدالهاد يمااا ال يمك  ااا أب  كااوب علااى اقااة ماان تصااول األجعااال املسااتقصلعة 

 .(1)ترا اق الجع  الحا ج عشظب الصدائ  ث رققة ايظاثعة

ب الت معة املستدامة يظ  أب تساهم يج مكافحاة الفقار ياج الصلاداب ال امعاة  حس  تقرقر "مستقصل ا املشتر "  ائماد فإ

مااان جهاااةد  ياااج  لااااس تاااوا ب جدياااد ثاااا ب اساااتفدا  املاااوا   يااااج الق اااام الاااا ا ج  مااااا ثااا ب القاااد ة االسااااثععاثعة للصمااااةد  االتاااا جد فااااإب 

ه يعة الحالعااااااة  اسااااااثصدالها ثظ ماااااااإ االسااااااتدامة حساااااا  تعرقااااااا  م هجعااااااة "ثرت  ااااااد" تاااااادعو إ ااااااى عااااااد  اسااااااتمرا قة األ ماااااااإ االسااااااف

 .(2)اسفه يعة  ة تاجعة مستدامة

يمااا يمكاان القاااولد أب البشاار هااام محاا  اهتماااا  الت معااة املسااتدامةد فمااان ال احعااة ال  رقاااة فااإب الت معاااة املسااتدامة هاااج 

ثاا ب حماياة الصماااة  ة ا حها ماان  ت معاة تظ اا  ععا ب االعتصااا  الجا ا  الصعوااي  اش:ساا:إ  الت مااومد  تؤياد علااى  الة التكافاا  القائماة

جهااةد  ااا ب الت معااة  الق ااا  علااى الفقاار ماان جهااة أ اار د فاار م الجهااو  الكص اارة املص  لااة ماان طاارف ععااض الااد ل لتحقعااس الت معااة 

املساااتدامة مااان  ااا ل تعزقاااز الحكااام الرادااادد   لاااك عااان طرقاااس اال فتاااا  علاااى القاااو  املعا ضاااة  املشاااا ية الشاااعصعةد إال أب ه اااا  

يص اارة ماان حعااث تراجاا  املشااا ية الشااعصعة  اال فهااا  الاااا خ لحقااوق اش:سااابد  تشااديد القعااو  علااى  سااائ  اشعاا    ياا ا  قااائص 

م  ماق االجتم  املد:إد فالد ل العراعة على سبع  املمال ال يمكنها تحقعس الت معة املستدامةد على الر م من ار اتها الكإر د إب 

 .(3)لم تحقس الحكم الرادد الاالح

 1882يااا لكد عااارف املصاااادأ المالاااث لتقرقاااار ماااؤتمر األماااام املتحااادة للصمااااة  الت معااااة الااا م إ:عقااااد ياااج  قااااو  م جاااا  ر  عااااا   

الت معااة املسااتدامةد ثظنهااا: "ضاار  ة ا ظااا  الحااس يااج الت معااةد ثحعااث تتحقااس علااى  حااو مثسااا م الحاجاااق الت موقااة  الصعتعااة ألجعااال 

ج مصدئه الراع  إ ى أ ه: "لكإ تتحقس الت معة املساتدامةد ينصغاج أب تمما  الحماياة الصعتعاة جاز ا الحاضر  املستقص د  أدا  املؤتمر ي

 .(4)ال يتظزأ من عملعة للت معة

تسااااعى الت معااااة املسااااتدامة لتحقعااااس عاااادة أهااااداف ثعتعااااة  اتتاااااا ية  اجتماععااااة ثاعتصا هااااا عملعااااة  اععااااةد طوقلااااة األماااادد 

االتتااا يةد االجتماععاةد السعاساعةد المقافعاة  الصعتعاةد  ةب  ا ا   ايفهاا اش:ساابد إال أ اه مستمرةد داملة  متكاملاة ياج أععا هاا 

يظ  مراعاة الحفاظ على الصماة التاي يعامق فيهااد لا ا فاإب هادف الت معاة املساتدامة يظا  أب ي اا  علاى إجارا  تغع اراق جوهرقاة 

ة االحع اةد  محا لاة املوا  اة مااا ثا ب ال  اا  االتتااا م  ال  ااا  ياج الصناى التحتعاة  الفوتعااة للمظتما    ب اشضارا  عع ا ار الصمااا

 :(6).  أهم  اائص الت معة املستدامةد   ير ما يلج(5)الصعوي   ب استنزاف املوا   ال صعععة م  مراعاة األمن الصعوي

تولعااااد   ااا  مرتفاااا  يسااامد ثإعااااا ة اساااثمما  جااااز  م اااهد  هااااو ماااا يمكاااان مااان إجاااارا  اشحااا ل  التظديااااد  االساااتمرا قة:  التعثت لااا  -1

 الاعا ة للموا  د فهي ت معة تهدف إ ى تحقعس معدالق     مرتفعة مان جهاة  عدالاة ياج تو يعاه  يفاا ة عالعاة ياج اساتفدامه ثماا 

 يمكنها من االستمرا قة  االستدامة.

 

)1(  ما و  ماتود "االتتاا  الصعوي  الت معة املستدامة"د   تة مقدمة ضمن املوا  التد قبعةد املريز الوط عللسعاساق الز اععة املارمد  

 . 56د ا 2003أيتوارد 
 .187د ا.2003ثاتر محمد علج   مد العالم لمس للصع : مفاطر العوملة على الت معة املستدامةد ال صعة األ  ىد املكتصة األهلعةد األ  بد    (2)
 د الس ة المالمةد العد  مظلة العلوم اش:سا عةيمال   قسد "الت معة املستدامة يج الوطن العر إ من   ل الحكم الاالح  الديمقراطعةد    (3)

 .2005د  وفمإرد 25
  ج س موسشم د ترجمة قها  داه بد مصا ئ الت معة املستدامةد ال صعة األ  ىد الدا  الد لعة ل سثمما اق المقافعةد مارد   (4)

 . 17د ا.2000

 )5( م و  أ سرمد محمد حمود االتتاا  الصعويد  ا  ال لد  عةد الجزائرد ال صعة األ  ىد 2010د ا.159- 160. 

 د ا 92. 2007)6( محمد أثو ال زيد الرسولد الت معة املتوا لة األععا   امل اهجد مكتصة عستاب املعرفة لل صاعة  النشردمارد



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

264 

       

264 

قاس التاوا ب الصعواي: إب تقاسام  أس املاال ال صععاج ماا ثا ب األجعاال الحاضارة  املساتقصلعة يت لا  ت  اعم تسع ر إيكولاواج ثماا يح  -2

اسااتفدا  املااوا   ال صعععااة سااوا  أ ا اا  متظااد ة أ  ال ثمااا يفااد  ماااالحهمد يمااا يظاا  أب  هاادف هاا ا الثسااع ر إ ااى التقلعاا  ماان 

ا إ ى أب الهدف لمس فقل االحاف ة على الصماةد  ة ما إيظا   وم مان التلوا من أج  الحفاظ على ثماة سلعمةد  تظد  اشدا ة ه 

 التكام   اش:سجا  ما ث ب الصماة  الت معة.

مقا اة عاملعة: تصحث الت معة املستدامة عن تظاا   التفاا ق  اال فا ق الحا ا  ماا ثا ب الاد ل املتقدماة  الاد ل ال امعاةد  ترياز   -3

صمااااةد ثاااالر م مااان ا ااات ف الااارؤ  ماااا ثعااانهم ثالنساااصة لهااا ه املشاااكلةد فصالنساااصة للاااد ل املتقدماااة علاااى الصعاااد العااااملإ ملشاااكلة تلاااوا ال

( من جهاة  تقلعا  عاد  امللاوا ب مان جهاة اا عاةد أماا ثالنساصة للاد ل Co²يكمن اشدكال يج التقلع  من اال لفاق امللواة للصماة مم  )

ألمر ال م يستلز  تكريس  إراق الد ل املتقدمة ملعالجة إداكالعة ال ماو ال امعةد فتإر  املع لة يج مافوفة ال مو الديمغرايجد ا

االتتاااااا م  ال مااااو الااااديمغرايج عاااان طرقااااس إيظااااا   ااااوم ماااان اال:سااااجا   التكاماااا  ثعنهمااااا ماااان جهااااةد يمااااا يساااامد أي ااااا ثالتقلعاااا  ماااان 

حقس عن طرقس إجارا  تغع اراق يعفعاة اال لفاق  من امللوا ب ال ين يزقد عد هم م  تزايد حجم ال مو من جهة اا عةد     ه ا يت

 (1).يج منهاا ال مود  هو ثد  ه يت ل  تغ راق هعكلةد تغع راق يج اش تاا  االسفه  

 :الت معة املستدامة تعتمد على أسس  اعتصا اق ثعتعة:  التي تتعلس ثك  من الع ا ر التالعة -4

   من املوا   املتظد ة التي يظ  استغ لها ثمعدل ال يفوق تد تها أ  معدل تظد هاد  املوا     ار  تشم : تاعدة املد  ق -أ 

 Rule)املتظد ةد فعظ  استغ لها ععق  عة  اظيثر يفا ة ممك ةد  تظد  اشدا ة ه ا إ ى تاعدة سرفعاب  و م للت معة املستدامة 

Serafian QuasiSustainbility  )يظ  اساتفدا  ال ااتس مان املاوا   ال اضاصة أ  الغ ار متظاد ة  اساتفدا  جاز  م اه  التي ت ص على أ ه

 يج تلصعة  ةدصام الحاجاق الحالعةد  اسثمما  ثاإج العائد يج مشا ي  تفد  ماالح األجعال املستقصلعة.

يتعاااد  معااادل تزاياااد اال لفااااق القاااد ة االساااثععاثعة للصمااااة  ال يظااا  أب ي ااار قهاااا مساااتقص   ال  تاعااادة اال رجااااق: يظااا  أب ال -ب

 يؤار على  دماتها.

تحف ااااز املشااااا ية الشااااعصعة العامااااة  تنسااااعس الاااارؤ  اال تلفااااة لاثاااادام  العماااا   حااااو تحقعااااس أهااااداف مشااااترية لتاااادععم م هجعااااة  -5

 متكاملة ل ستدامة.

 ن  من التك ولوجعا االحققة يج مظال االحاف ة  تحس ب الصماة.اشستفا ة من تظا   ا  رق -6

ت معاااة هاااو األسااااسد فهاااي ت معاااة طوقلاااة املاااد  ثال ااار  ةد تعتماااد علاااى تقااادير إمكا ااااق الحاضااار  قااااتم اليعتإااار الصعاااد الزمناااي ياااج  -7

 التف عل لها ألطول فترة  م عة مستقصلعة.

  األ لد فظ لوقاتها هج تلصعة الحاجاق األساساعة  ال ار  قة مان الغا ا   امللابس هج ت معة ت   تلصعة احتعاجاق األفرا  يج املقا  -8

  التعلعم  ال دماق الصحعةد     ما يتا  ثتحس ب  وععة حعاة البشر املا ية  االجتماععة.

ماععاااة  االساااتقرا  ت معاااة متكاملاااة يعتإااار الجا ااا  البشااارم فيهاااا  ت معتاااه هاااج أ  اااى أهااادافهاد فهاااي ترا اااج الحفااااظ علاااى القاااعم االجت -9

 .(2)ال فس ي  الر حج للفر   االجتم 

  حااق أب تااوافر مماا  هااا ه ال اااائص يااج الت معاااة املسااتدامة يشااك  عاماا  مسااااعد أ  عاماا   عاام لهاااا ماان أجاا  تحقعاااس 

 أهدافها االتتاا يةد االيكولوجعة  االجتماععة.

 ثانيا: محاولة تعريف الطاقات املتجددة وتشجیع استخدامها

 
)1( BURGENMIER Breat, Économie du développement durable, de Boeck, Belgique, 2007, P43. 

 . 150د ا 0200عد ج علج أثو طاحوبد إ ا ة  ت معة املوا   ال صعععة  البشرقةد  ا  النشرد املكت  الجامعج الحديثد اشسك د قةد  (2)
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السائد من تلوا هاوا  املادب  امل ار الحم اإ  تساار  الاا فل  مفااطر ا تفاام حاارا ة األ ضد   قااص إمادا اق   إب القلس

ال اتاااة التقلعديااااة فااااإ املسااااتقص د يحاااث علاااى إعاااا ة تفحااااص ثاااادائ  الفحاااام  الاااا فل  الغااااا د  علااااى الاااار م ماااان أب مااااا   ال اتاااة 

مان مااا   اد فإ اه يوجاد مظاال  اسا  من ال عا اق التي يكاوب ضار ها الصعواي أتا  ثكم ار املتظد ة لمس   العة من التلوقاث عموما

 ال اتة التقلعدية التي تا ا من املوا   ال اضصة  من ماا   ال اتة املتظد ةد  هو ما س فاله فعما يلج:

 . محاولة تعريف الطاقات املتجددة1

ن  ااا ل تعااا اق ال اتاااة التاااي يتكااار   جو هاااا ياااج ال صععاااة علاااى  حاااو ال اتاااق املتظاااد ة هاااج ال اتااااق التاااي  حاااا  عليهاااا مااا

تلقاااائإ     مد  هاااج ثااا لك عكاااس ال اتااااق   ااار املتظاااد ة املوجاااو ة  الصاااا ياااج مفاااز ب جاماااد تحااا  األ ضد ثتعص ااار آ ااار هاااج عصاااا ة 

ثاستمرا د  استفدامها ال  ماا   طصعععة  ائمة   ر  اضصة متوفرة يج ال صععة ثاو ة محد  ة أ    ر محد  ةد إال أنها متظد ة

يناااااتس أم تلاااااوا للصمااااااةد فهع اتااااااق   عفاااااةد ف ظاااااد مااااام  ال اتاااااة الشمساااااعة  طاتاااااة الرقاااااا   املاااااا   الحااااارا ة الجوفعاااااة ال يناااااتس عااااان 

اساااتفدامها أم تلاااواد أماااا احتاااراق الكتلاااة الحعاااة فعناااتس ع اااه ععاااض الغاااا اقد إال أنهاااا أتااا  مااان تلاااك ال اتظاااة عااان احتاااراق ال اتااااق 

 .(1)األحفو قة

يماااا يعتإاااار ماااان ال اتااااة املتظااااد ة الكهراااااا د التااااي يااااتم إ تاجهاااا ماااان الشاااامس  الرقااااا   الكتلااااة الحعوقااااة  الحاااارا ة الجوفعااااة 

د  هج تعني أي ا ال اتاة التاي ال ت  ا  علاى املاد  (2) املائعةد  ي لك الوتو  الحعوم  الهعد  ج ب املستفرا من ال اتة املتظد ة

د  هج  اداة مصادرة من ال واهر ال صعععة  هاج أتا  إ صعااا (3)تصقى متوافرة ألجعال املستقص   الف الس  بال وق  جدا أم التي 

د  تتم ز عنها ثقاثلعة استغ لها املستمر   ب أب ياؤ م  لاك إ اى اساث فا  م صعهااد أم (4)لما:إ أيسعد الكراوب من ال اتة األحفو قة

 .(5)أنها ماا   تاثلة للتظد 

يماااااا تعرفهاااااا إ ا ة معلومااااااق ال اتاااااة األمرقكعةال اتاااااة املتظاااااد ةد ثظنهاااااا: "تلاااااك املاااااوا   ال اتوقاااااة التاااااي يتظاااااد  تااااادفقها ياااااج 

ال صععااااة  ال ت  اااا د  لكنهااااا تااااد تكااااوب محااااد  ةد  تت اااامن ماااااا   ال اتااااة املتظااااد ة: الكتلااااة الحعوقااااة  املااااا   الشاااامس  ال اتااااة 

 .(6)"ة األموااد  حرية املد  الجز  الحرا قة األ ضعة  الرقا   االحع اقد  حري

 قتفس تعرقا تقرقر أ ضام ال اتة العاملعة الاا   عن درية "ثرقثق ثتر لعو  الإري ا عة" م  التعرقا الساثسد حعث 

ياار  أب ال اتااة املتظااد ة هااج: "ال اتااة املسااتمدة ماان ال صععااة  التااي ال ت  ااوم علااى اساافه   مااوا   تاثلااة لل  ااو د مماا : الوتااو  

ألحفااو م  العو ا عااو د  تشاام  ال اتااة الكهر مائعااة  طاتااة الرقااا   طاتااة األمااواا  ال اتااة الشمسااعة  ال اتااة الحرا قااة األ ضااعة ا

 .(7)" الكتلة الحعوقة

 يما تعرف مفتلا الهعااق الد لعة  الحكومعة ال اد ة يج مظال االحاف ة على الصماةد ال اتاق املتظد ة يما يلج:

 
)1( CHITOUR Chams Eddine, pour une stratégie énergétique de l’Algérie à l’horizon 2030, Office de la 

publication universitaire, Algérie, 2003, P. 41. 
 . 205د ا 2000ها:إ عصعدد اش:ساب  الصماةد م  ومة ال اتة  الصماة  السكابد  ا  الشر قد عمابد  (2)
الوحدة  ال صعة األ  ىد مريز   اساق ترجمة فعا  حر ابد ملحن مستقصل ا ثال اتة )مد   إ ى ال اتة املستدامة(د  ارق ل. إيفابد  (3)

 . 131د ا.2011العراعةد ث ر قد 
 أ  ر املوت  االلكتر :إ التا ج: (4)

 Http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energies-renouvelables. 
)5(Culter J, Cleveland, Encyclopedia of energy, volume 5, Elsevier académique press, 2004, p.208. 
)6( Methodology for Allocating Municipal Solid Waste to Biogenic/Non-Biogenic Energy, US Energy 

Information,Administration Site, available on this link: 

http://www.eia.gov/cneaf/solar.renewables/page/mswaste/msw_report.html.: 07/05/2013  
)7( British petroleum Company, Renewable Review, 2013/05/07, available on this link: 

http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do?categoryId=9037746&contentId=706934. 
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تثشاااك  ال اتاااة املتظاااد ة مااان مااااا   ال اتاااة ال اتظاااة عااان مساااا اق ال صععاااة التلقائعاااة  (: IEA)لطاقددددة الدوليددددة تعريددددف وكالددددة ا -أ

 .(1) ظدعة الشمس  الرقا د  التي تتظد  يج ال صععة ثوت رة أعلى من  ت رة اسفه يها

املتظااد ة هااج  اا  طاتااة يكااوب ماااد ها دمسااعاد جعااو ال اتااة : IPCC) ) تعريددف الهيئددة الحكوميددة الدوليددة املعنيددة بتغيددر املنددا  -ب

ف زيائعاا أ  ثعولوجعااد  تتظاد  ياج ال صععاة ثااوت رة معا لاة أ  أيإار مان :سا  اساتعمالهاد  تتولااد مان التعاا اق املتتالعاة  املتوا الة يااج 

لجااز  يااج االحع اااق  طاتااة ال صععااة ي اتااة الكتلااة الحعوقااة  ال اتااة الشمسااعة  طاتااة ثاااطن األ ضد  حريااة املعاااهد  طاتااة املااد  ا

الرقاااا د  قوجاااد العدياااد مااان ا لعااااق التاااي تسااامد ثتحوقااا  هااا ه املااااا   إ اااى طاتااااق أ لعاااة  اااالحرا ة  ال اتاااة الكهراائعاااة  ة اااى طاتاااة 

 .(2)حريعة ثاستفدا  تك ولوجعاق متعد ة تسمد ثتوف ر  دماق ال اتة من  تو   يهراا 

ال اتااة املتظااد ة هااج عصااا ة عااان طاتااة ال يكااوب ماااد ها مفز  ااا ااثتاااا  :UNEP) )بيئدددة تعريدددف برندددامو األمدددم املتحددددة لحمايدددة ال -ج

 محد  ا يج ال صععةد تتظد  ثافة    قة أسرم من  ت رة اسفه يهاد  ت هر يج األدكال ال مسة التالعة: الكتلاة الحعوقاةد  أداعة 

ا ج يمكاان إسااتنتااد ثااظب ال اتااة املتظااد ة هااج طاتااة   عفااة د  االتاا(3)الشاامسد  الرقااا د  ال اتااة الكهر مائعااةد  طاتااة ثاااطن األ ض

  ديقة للصماةد تز   عن طرقس الشمس  الرقدد  املا د حرا ة األ ضد  أب إستغ لها ينتس عنها يمعة تلعلة من ال فايااقد  تحتااا 

 .فقل إ ى تحوقلها من طاتة طصعععة إ ى أ ر  يسه  استفدامها إ ى تق عاق العار

 وتعزيز استخدام الطاقات املتجددة لتحقيق التنمية املستدامةتطوير . 2

تاادف  العواماا  الصعتعااة   شااك   اااا االحتصاااس الحاارا م  التغ ااراق امل ا عااةد ثقااوة  حااو التحااول إ ااى  مااو ا طاااتوم   عاااد ممااا 

السااه  الاا م يمكاان أب جعاا  العديااد ماان الجهاااق تاادعو إ ااى تصنااي  عااا اق معع ااة لتحقعااس هاا ا الهاادفد لكاان التحااول لاامس ثاللاا ي  

 ي م ه  عا  مع بد  علعه فإب أف   طرققة هج إيظا  أحسن مظموعة من ال عا اق املمك ة لك  مرحلة.

 الفرع الثاني: أسالیب نشر وتشجیع استخدام الطاقات املتجددة

ملاااا   املتظااد ة   اارا للتااراثل الكص رث  عملمةالت ممااة  تااوفر  اادماق ال اتااة تسااعى الااد ل جاهاادة إ ااى ت ااوةر اسااتغ ل ا

ماان أجاا  تحقمااس أماان ال اتااة ماان جهااة  حمااااة امل اااخ ماان جهااة اا مااةد  يااج إطااا   لااك تحااا ل مع اام الااد ل إاظااا  طاارق  أسااالم  

تسمد ثثشجم  استعمال ال اتاق املتظاد ة  ا اة ياج ظا  إمكا ماة مسااهمها مسااهمة فعالاة إ اى جا ا  يفاا ة اساتفدا  ال اتاة 

لأللفمةالجداااادة   لاااك عااان طرةاااس التوسااا  ياااج تاااوف ر  ااادماق ال اتاااة   فاااض تكلففهااااد لااا لك تحاااا ل ياااج تحقماااس األهاااداف اش مائمة

 عداد من الد ل   ا ة الد ل األع ا  يج السوق األ   امةتشجم  ال اتة الصدالة   ا ة ال اتة املتظد ة.

ثمما  لغاياة :شار ال اتاة فإب ععض الد ل أ اصح  تلجاظ إ اى أسالمص رةبمة تساع راة  يا ا أسالو  تشاجع  االسا  د ل لك

 املتظد ةد حعث أب ه ه األسالم   الد اف  هج التي تصقإ ال اتة املتظد ة مريزا ل هتما  يج عداد من الد ل.

 أوال: اإلجراءات الضریبیة املتخذة لنشر فعالية اللجوء إلى الطاقات املتجددة

حجام الغاا اق الدفمااة امل صعماة منهااد عان طرةاس فارض ضارائ    تد تام  عدة   ل أ   امة ثاتفا  إجرا اق عادة لتففامض         

 تقدام اشعا اق  اش را اق املالمة للشر اق الا اعمة من أج  تشجم  استعمال ال اتاق املتظد ة مكاب التقلمداةد  من أيثار 

 
 
 www.iea.org     التا ج: يمكن الرجوم إ ى موت  الو الة الد لعة لل اتةد على املوت  االلكتر :إ: ملزقد من املعلوماق (1)

)2( Edenhofer Ottmar, Ramon PichsMadruga and YoubaSokona, Renewable EnergySources and 

ClimateChange Mitigation: Special Report of the Intergovernmental Panel on ClimateChange, First published, 

CambridgeUniversity Press, USA,2012 P178. 
 www.unep.org                (د موجو  على الراثل التا ج: 16/07/2012موت  ثر امس األمم املتحدة لحماية الصماةد تا قخ االط م: ) (3)

 

http://www.iea.org/
http://www.unep.org/
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ج ثااداافها للحكاام علااى مااد  فعالمفهااا الااد ل :شاااطا يااج هاا ا االجااال الااد ل اشسااك د افمة ارة ا ما  أملا عاااد  ما الاا  هاا ه اشجاارا اق ياا

 .(1)ثدتةد  تحا ل الد ل األ   امة االستفا ة من تظا قها  تظا   ا  رةن يج ه ا االجال

أب تثصعها   ل أ ار  ياج املساتقص د إب ها ه   التي امكن د فمماالج ععض اشجرا اق الإرا ا مة التي امكن  يرها ي مو ا

 اشجرا اق تتمم  يج العداد من األسالمصال رةبمةد   ير منها:

 ضرائ  التغ ر امل اخج. •

 ضرائ  الكراوب. •

 ضرائ  ال اتة  تسع ر املشتقاق ال ف مة. •

يكوب ماد  ال اتة املستقصلج  فعما يتعلس ثال اتاق الجديدةد يظرم ت وقر تك ولوجعاق الهعد  ج ب ال م ينت ر أب 

الاا م  دفاملاااد  الرئمساا ي للهعااد  ج ب حالعااا هااو الغااا  ال صععااج د هااو مكلااا أي اا د  ار أب الحاااول علااى الهعااد  ج ب لاامس سااه 

 .سعؤ م استفدامه ش تاا الهعد  ج ب إ ى ا صعاا ععض امللوااقد يما أ ه مكلا ع د محا لة تحوقله إ ى هعد  ج ب

 دملساااتقص  اساااتفدا  ال اتاااة املتظاااد ة   ا اااة طاتاااة الرقاااا   ال اتاااة الشمساااعة ش تااااا الهعاااد  ج بيؤمااا  ياااج ا د علعاااه

  لااك ثااظب تقااو  ال اتااة املتظااد ة ثإ تاااا الكهراااا   اسااتفدا  التعااا  الكهراااائإ لفااا  املااا  إ ااى مكو اتااه الهعااد  ج ب  األ يسااج ب 

ة  يفا تاه م فف اةد  قحتااا إ اى جهاد  سا واق عديادة لت فعا هد عن طرقس محل  يهراائإد  لكن ه ا األسلو  أي ا مكلاا للغايا

 .إال أ ه ي   أحد األسالع  القلعلة االجدية يج املستقص  الستعمال ال اتة املتظد ة

أ ه ال تزال ه ا  هوة  اسعة ال  اق  اتتاا م ث ب الوات   ا مال املتعلقة ث اتة الهعد  ج ب التي   دإب ه ا  له يوضح

احلها األ  ى  علعه فإب الد ل ستواجه تحدياق تك ولوجعة يص رة   ا ة تلك التي اتتااا ياتها محاد  ة  احاجاة إ اى ما ال  يج مر 

مزقااد ماان الت ااوقرد  االتااا ج فااإب إمكا عاتهاااا املسااتقصلعة  تااد تها علااى اسااثصدال ال اتااة األحفو قاااة ال تاازال   اار متااوفرة يااج املساااتقص  

 .القرق  على األت 

حا لت ااااااا تبعاااااااب الع تااااااة التااااااي ترا مفهااااااو  الت معااااااة املسااااااتدامة  ال اتاااااااق املتظااااااد ةد أب الت معااااااة ماااااان  اااااا ل م فلااااااص 

املساااتدامة هاااج الت معاااة التاااي تحاااا ل املزا جاااة ماااا ثااا ب مااااالح الجعااا  الحاااا ج  املساااتقصلج أم تساااعى إ اااى تلصعاااة حاجااااق الجعااا  الحاااا ج 

ملسااااتقصلعة علااااى تلصعااااة حاجعاتهاااااد   لااااك ال يااااتمد إال ماااان  اااا ل  تحساااا ب مسااااتو  الرفاهااااة العااااا  لااااه   ب املساااااس ثقااااد ة األجعااااال ا

 االحاف ة على املوا   ال صعععةد ضصل حجم السكاب  ي ا توجعه التك ولوجعا ثما يفد  ال  ا  الصعوي.

 تاااد الإاااى هااا ا املفهاااو   اااد   اسااا  ثاااالر م مااان الغماااوض الااا م يكت فاااهد فاااإ ا تااام تحدياااد األهاااداف  الشااار إ الواجااا  

توافرهاا ماان أجا  الت معااة املساتدامة إال أ ااه لام يحااد  ال رققااة العملعاة التااي تمكان ماان تحقعاس  لااكد فمااا   ال اتاااق املتظااد ة 

د جوفعااااة(  هااااج أيثاااار حفاظااااا علااااى الصماااااة  ق اااامن إسااااتدامة الت معااااةد حعااااث  املتمملااااة يااااج  ونهااااا طصعععااااة )دمسااااعةد  قحعااااةد مائعااااة

 أ صح  تح ى ثظهمعة يص رة على الاععد العاملإ ل  اففها  تلة آاا هاد ف   عن  ونها   ر تاثلة لل فا .

 دور الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة املطلب الثاني:

اسااااتفدا  أيمااااار لل اتاااااة ال صعععاااااة  املتظااااد ةد  االعتمااااا  علااااى هاااا ه األ  اااارة ثاااادال ماااان الوتااااو   يحتاااااا العاااااالم يااااج  تت ااااا الحااااا ج إ ااااى

التقلعاادمد يمااااا أب الكمعااااة الضااا مة التااي :ساااتفرجها يومعاااا لتاااظم ب حاجااة اش:سااااب ماااان الوتااااو د تسااااهم فااااإ تغععاااار امل ااااخ  تلاااوا 

 التي يمكن أب   يرها فعما يلج: دعته أب يحقس العديد من اش راضالهوا د ه ا ما يظعل ا  فكر يج ثدي  أ ار لل اتاة ثاست ا

 الفرع األول: مجاالتإسهامالطاقاتاملتجددةفيتحقيقالتنمية املستدامة

 
ال اتة  ه(1) مؤتمر  )عراما عاملما(د  التق مة االتتاا اة  الت و اق  املتظد ة:  ال اتة  ماا    ال  م د  ال اتة شام  مظلس  العر إد 

 . 25د ا 2004العاملإد
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 التاي الااغ رة الا  م ياج ساوا  ل ساتفدا  تاثلاة يظعلهاا املتظاد ة ال اتاق  تق عاق تك ولوجعاق يج الحا   التقد  مستو    إب

 ثاشضااافة إ ااى   ااام    رهاااد الااا اعة يااج الحاارا م  ل سااتفدا  املريزقااة الاا  م ال ائعااةد أ  يااج امل اااطس يااج االحلعااة اشماادا اق تااؤمن

 لل اتاااااق يمكاااان  لااااك  علااااى  اشتلعمعااااةد االحلعااااة الكهراائعااااة ثالشااااصكاق تاااارتصل أب يمكاااان التااااي الكص اااارة  ثالقااااد اق الكهراااااا  تولعااااد

 :(1)ما يلجفع مؤار عشك  اشسها  املتظد ة

 املتجددة االقتصادية الستغالل الطاقات املجاالتأوال: 

 املتظد ةد فعما يلج: ت حار االجاالق االتتاا ية الستغ ل ال اتاق

 املتجددة الطاقات تأمين استمرار  -1

اتتحماا  ال اتاااق املتظااد ة  الصديلااة مااا لح "أمااان ال اتاااة"د  أ اااصح  املكو ااااق األساسااعة لااه ثالت ااافر ماا  الكهراااا  

 الغااااا   الااااا فلد  فرضااااا  ال اتاااااة الشمساااااعة  طاتاااااة الرقااااا   ال اتااااة ال و قاااااة  جو هاااااا  ظحاااااد امل ااااااف  ال اتوقاااااة الصديلاااااة  الغعااااار 

تااهد  ماااا   لاااكد فااإب التو يااا  الغعااار عاااا ل ال ااااز ب ال اتاااة التقلعديااة ثاا ب الااد لد  ياا لك الحاجاااة ال اضاااصة  ال  عفااة يااج الوتاا   ا

امللحة للحاول علاى مااا   ال اتاة عشاك  أيصارد تد أ   إ ى يم ر من  قااإ ال اعا  السالصعاق التااإ تهااد  األماان العاااملإ  عااد  

اةد ياا   لاااك ياادعو إ ااى التوجااه  حاااو ال اتااق املتظااد ة  الصديلاة يماااد  أمان لتااوف ر اشساتقرا  السعاساا ي ياج الااد ل امل تظااة لل اتاا

 .(2) تظم ب احتعاجاق ال اتاة فاإ املساتقص  القرق 

 املتجددة الطاقات مصادر تنويع  -2

 ثنسااا  التد قظعااة اشساااها  اسااتفداماتها ت اااوقر  اا ل مااان يمكااند املتظاااد ة ال اتاااق مااان هائلااة مااااا   علااى العاااالم يتااوفر

 ال اتااااق اسااافه   ياااج  فااارة ياااؤ م إ اااى تحقعاااس مماااا دمااااا  ها  ت ويااا  اال تلفاااةد للق اعااااق ال اتاااة احتعاجااااق تاااوف ر ياااج متزايااادة

 لها ه امل تظاة الاد ل  ياج مااا   ال اتاة األحفو قاة مفاز ب عمار إطالاة ياج تساهم يماا للتاديرد فائ ا توفر أب  قمكند  األحفو قة

  يماااا املاااا  د
 
 حالعاااا املتاحاااة اشمكا ااااق تممااا  إضاااافة إ اااى  لاااك امل تظاااةد   اار للاااد ل  ثالنساااصة االسااات را  تكاااالعا ياااج ال فاااض نيمكااا

 املتظد ة. ال اتة ماا   من امل تظة الكهراائعة ال اتة تادير  حو للتوجه فر ة الكهراا  الكص رة لتولعد املريزقة لل  م

 تعزيز إمدادات الطاقة للسكان -3

 األ ضاااام تااادهو   ياااج يساااهم ممااااد لل اتاااة األساساااعة  ال ااادماق اشمااادا اق تاااوافر عاااد  مااان العاااالم ساااكاب الاااث يعاااا:إ حاااوا ج

  على الحعاةد  وععة  تحس ب الت معة فرا من   قحد قها الصحعة  الرعاية التعلعم مستو    ا ففاض  االجتماععةد االتتاا ية

  ال ائعاااةد الصععااادة امل ااااطس قهااا ه تتاااوفر محلعاااة مااااا   املتظاااد ة املااااا   ثاااال  ر إ اااى  اااوب   األطفاااال ثالنساااصة إ اااى النساااا  األ اااص

 تاا  ة يظعلها ال م األمر م اسصةد  اكلفة الرقفعة ثامل اطس السكاب الحتعاجاق امل ئمة ثالقد اق    مها من العديد ت فع   قمكن

 .(3)امل اطس قه ه الت معة  حفز ال اتة إمدا اق تعزقز على

 املتجددة والبيئية الستغالل الطاقات االجتماعية املجاالتثانيا: 

 املتظد ةد فعما يلج: الستغ ل ال اتاق  الصعتعة االجتماععة تتمم  االجاالق    

 
اللج ة االتتاا ية  االجتماععة لغر إ آسعاد ت معة استفداماق ال اتة الجديدة  املتظد ةد مؤتمر القمة العاملإ للت معة املستدامةد  (1)

د منشو  على الراثل 2011/ 27/02د تا قخ االط م:  3-1د ا.2002سبتم ر    4  -أ س س  26األمم املتحدة: جوها:سصو لد امل عقد ثتا قخ  

 http://www.shebacss.com/docs/e-oil-5.pdf:   التا ج
 :د منشو  على الراثل التا ج2009- 01-11تا قخ االط م:   امإ  قدابد أمن ال اتةد (2)

http://www.aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=2118 
لعة اله دسةد جامعة امل او ةد مارد  م. مر   عاطا عصد الها مد  حو تشكع  معما م مستدام ثاستفدام ال  يا الكهر  ضوئعةد    (3)

 . 15د ا.2012
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 مقاومة الفقر وتحسين نوعية الحياة ووضعية املرأة -1

  اكلفاااة الرقفعاااة امل ااااطس ال  ماااة لت معاااة ال اتاااة إمااادا اق تاااوف ر ياااج املتظاااد ة ال اتااااق ملااااا   ماااؤار إساااها  تحقعاااس إب

 تعلعمعااة  اادماق ماان يااوفره ملااا الحعاااة  وععااة يااؤ م إ ااى تحساا ب أب يمكاان التقلعديااةد الشااصكاق إماادا اق ثصاادي  مقا  ااة اتتاااا ية

 يااج االحلعااة للعمالااة فاارا إيظااا   اا ل ماان الفقاار علااى إضااافة إ ااى أ ااه يااؤ م إ ااى الق ااا  الرقفعااةد امل اااطس لسااكاب أف اا   صااحعة

 ثإمكا اااق تااانععها يمكاان املعااداق هاا ه ماان العديااد أب حعااث املتظااد ةد ال اتاااق إ تاااا معااداق   ااعا ة  تريعاا  تااانع  مظاااالق

 محلعا. توف رها يمكن محد  ة

 ال اتااااة  اااادماق أل لاااا  ثعتعااااا    عفااااة التاااادا ل  سااااهلة  سااااائ  يظلاااا  الرقفعااااةد ثامل اااااطس املتظااااد ة ال اتاااااق معااااداق تااااوافر إب     

 أ ضاام ياج محو قاا تغع ارا ياؤ م إ اى إحاداا  لاك  ا      رهااد  ال هاي املعااه  ضا  الكهرااا  ماا   توف ر   ا ة الرقفعةد ثامل اطس

   ا   فا  ياج تساهم  اغ رة حرفعاة  ا اعاق إتاماة إمكا ااق إضافة إ ى توف ر لهاد املتوفرة  ال دماق  وععة ثتحس ب الرقفعة املرأة

 امل اطس.قه ه  األسر

 لقطاع الطاقة البيئية التأثيرات من الحد -2

 ال اتااااق اسااتفدا  عاان ال اااجم التلااوا مااان يااؤ م إ ااى الحااد االحتعاجاااق تلصعاااة يااج املتظااد ة ال اتاااق علااى االعتمااا  إب

 إضاافة إ ااى أب للصمااةد يا ير تلااوا أم تساب  ال   عفاة مااا   املتظااد ة املااا   لكاوب    لاك الدفعاااةد  اا اق   ا اة األحفو قاة

 امل اطس. ه ه يج املستدامة   ر ال اتة اسفه   أ ماإ من التقلع  ع ه ينتس الرقفعة ثامل اطس املعمشعة ال ر ف تحس ب

 والعملية املتاحة الفنية الخبرات استثمار -3

أ   إ ااى  ممااا  ت معفهاااد املتظااد ة ال اتااة    اام تق عاااق اساتفدا  لت ااوقر يص اارة جهااو  ثاا ل املاضااع ب العقاادين  اا ل تام

املعاادا:إ إ ااى   التظرقاا  الصحااث مرحلااة يم اارة   ل  يااج تعاادق  اااد جاق متفا تااة متعااد ةد مظاااالق يااج  ةتلعمعااة محلعااة  إااراق تاارايم

 .ال  م ملكو اق االحلج التانع  عن ف   الت صعقعةد املشر عاق  تشغع   ت فع  يج تامعم العملعة ال إرة ح ز

 الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة فعالية استخدام الفرع الثاني: 

تااؤار ال اتاااق املتظااد ة عشااك  فعااال يااج تحقعااس الت معااة املسااتدامة ملااا لهااا ماان إيظاثعاااق ع ااد اسااتفدامها يااج العديااد ماان 

 ضااام الساماة ال اتظااة عاان اسااتفدا  االجااالقد مماا  االجااال الصعواي  االتتاااا م  الااا ا ج  الااحجد حعااث تعماا  علاى تحساا ب األ 

الوتااااو  األحفااااو م التااااي تتمماااا  يااااج التلااااوا الصعوااااي  ق اااااف إ ااااى  لااااك اسااااتمرا قة  قااااا ة تكااااالعا اسااااتفراجه  التااااظا ر يااااج السعاساااااق 

 يماااا     يااج تقرقاار األمااام املتحاادة للت معاااة د االتتاااا  العاااملإد فه اااا   عااوة  اارقحة ثاالتظااااه  حااو اساااتفدا  ال اتاااق املتظااد ة

د  سااااع  الكم اااار ماااان الااااد ل إ ااااى  عاااام األثحاااااا يااااج هاااا ا االجااااال  تحوقلهااااا ماااان مظاااار  حريااااة علمعااااة إ ااااى التاااازا  2011البشاااارقة لعااااا  

د  ي لك  قا ة الو ج ثظهمعة يفا ة إ تاا ال اتة املتظد ة  تحسعنها  استفدا  التك ولوجعا التي تستغ  ه ه ال اتاق (1)سعاس ي

ى املااد  القااا ر  الصععاادد  مااا لااه ماان م اااف  اتتاااا ية  اعتعااة  اجتماععااة  هااو مااا يحقااس م  ومااة   اارا ألهمعفهااا اشسااتراتعظعة علاا

 االستدامة.

 

 

 الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية االقتصاديةالفرع الثاني: فعالية دور 

 

 )1(  فس املرج د ا.15. 
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ثاااأل راض املنزلعااة اال تلفااة ممااا ي ااتس ع ااه فااتد سااوق إب تك ولوجعاق ال اتاق املتظد ة  ال ادماق املتعلقاة قهاا لهاا ع تاة  اعقااة 

يصعااار لثساااوقس تلااك التك ولوجعاااقد  اااال  ر إ ااى الاادا ما     ظاحهااا املتمعاااز فاااإ تساااوقس  ااا اعة تو ام ااااق الرقااا  ي مااو ا يع ااإ 

 ق.   س فاإ يعفعاة أب تكاوب  ائادا علاى مساتو  العاالم فاإ تادير التك ولوجعاق  ال دما

مااان حجااام  70%مااان السااوق العاااملإ  حااوا ج  60%تحقعااس التقااد  فاااإ هااا ا االجاااال يع اااإ فر اااة لا ت اااا  د اااال ص  فااإب

د مماا يوضاد اشمكا عاااق العم تاة 1997  1988ماراق فقال فعماا ثا ب عاامإ  10التاادير املتوتا   حعاث أب ها ا الساوق ت اعا 

 .2010ملعوب   ال  أمرقكإ س وقا يج عا   19أما  ه ا السوقد  ققاد  اشتحاا  األ   ااإ أب حجام ها ا الساوق ساوف يا  إ ى 

د  ةب :شااار تك ولوجعااااق ال اتاااة املتظاااد ة  الااا م عاااا ة مااااا يزقااااد ماااان ت ااااوم ماااااا   ال اتاااة الكهراائعاااة مااان  ااا ل التولعاااا

االحلااااإد يساااااهم فااااإ مر  ااااة ال  ااااا   مقا متااااه للاااادماق املريزقاااةد  تعتمااااد أهمعااااة  قاااا  التك ولوجعااااا فااااإ ال اتااااة املتظاااد ة علااااى 

 ياااا لك اساااتفداماتها ياااج مظااااالق عديااادة  ساااهولة  دمظموعااة مااان العوامااا  التاااي تشاااام  تغلغاااا  ماااااا   ال اتااااة املتظااد ة  الصديلااااة

   م  ه ا ال  ا .االتاال على   اق أ س

 ثانيا: دور الطاقات املتجددة في الو ول إلى التنمية املستقبلية

إب أيثاار ماان إا اا ب ملعااا  ماان سااكاب العااالم   ا ااة ثالااد ل ال امعاااة يعشاااوب ثاااد ب يهرااااا  أ  تساا  ب أ  إضااا ة أ   اادماقد  تااد     

علاااى إع اااا  األ لوقاااة الساااتفدا  ال اتاااااق املتظاااد ة فااااإ ت ااااوقر  ( فااااإ مااااؤتمر األماااام املتحاااادة "ثرقااااو  م جاااا  ر "21 اااا  األج ااادة )

 .(1)امل ااطس ال ائعة  التي تحتاا عشدة إ ى توف ر مم  تلك ال دماق

 

 ذج األملاني( و اإلشارة إلى النم)    ضمن النظام الطاقوي في الجزائر الطاقات املتجددة استراتيجيات تبني  :املبحث الثاني

إب الفهديداق التي يمكن أب تواجه اش:ساب  ثعظة التظا راق الصعتعة مم  األم اا  الحم اعة  تغ ار امل ااخ العااملإ  الزقاا ة 

العاملعااة يااج :سااصة  ااا اق الصماا  الزجااااجد تاادعو ا للتوجااه  حااو التك ولوجعااا التااي تسااتفد  ماااا   ال اتاااق املتظااد ةد ملااا لهااا ماان 

القد حعاااث تعمااا  علاااى تحسااا ب األ ضاااام ال اتظاااة عااان اساااتفدا  الوتاااو  األحفاااو م التاااي تتممااا  ياااج ايظاثعااااق ياااج العدياااد مااان االجاااا

التلوا الصعويد أم أنها تقاو  ثاالحاف اة علاى التاوا ب الصعواي مان جهاة  العما  علاى تحقعاس مكاسا  اتتااا ية  اجتماععاة مان جهاة 

 اا عةد  ه ا ما تسعى إ ى تحقعقه الت معة املستدامة. 

 

اقع استخدام الطاقات املتجددة في الجزائر :األول املطلب   و

  تاظم ب التكاالعا حاول  القلاس الت افسعة  تزايد ال غوإ  ت امإ عن  اجمة يص رة تغ راق ال اتة يج الجزائر يشهد ت ام

أ اصد علعااهد  األساساا يد مان ه ااا االجتمااا ج الاد    االتتااا م املعااداب ياج ال اتااة ت اام  فساهد يلعاا  الوتاا  التاز   ثال اتااةد  ياج

املسااتدامة ضاامن  الت معاة ثتحقعااس السعاسااق املتعلقااة  حااو  مااس تتظاه الجزائاار أب  ا ااة الصعوايد التااوا ب  ملت لصاااق أب يساتظع 

 م جاا  ر  األ ل لعاا    قاو ماؤتمر ثمصاا ئ االلتازا  مان ا   تاا االستراتعظعاق لتحقعاس  لاكد مفتلا  اعتما  ثرامظها الت موقةد

ال اتاة  اسافه يها ثاالجزائرد  هاج ثا لك  ش تااا املساتدامة األ مااإ إحا ل يج اشسرام أج  د  ي لك من2012 الما:إ لعا    1992

 ال اتااااااق اساااااتفدا  إمكا عااااااق ت اااااوقر إ اااااى ال ااااااتوم املسااااتدا  اشمااااادا  علاااااى يرتكاااااز الاااا م ال ااااااتوم  ال ماااااو ا  ااااا ل مااااان تسااااعى

 ا م اة ال اتاة  حاو ال اتوقاة الااعغة ياج تحاوال العاالم سمشاهد القا ماةر ثاعتصاا  أ اه الفتارة  ها ااق ثو اا  لاك أحاد املتظد ةد

  ثعتعا.

 
 .6د ا.2004جامعةع ب دمسد   سالةماجست رد املصا عالسك عة اتعةاملدا ثال اتةاملتظد ةدمحمد أي  عصد الجوا د  (1)
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حااعلة اال ظاا اق  د ام :ش ر إ اىيج الجزائر من ه ا امل  لسد سوف  تعرض فعما يلج لاطا  القا و:إ لل اتاق املتظد ة

  املشا ي  الجزائرقة يج معداب ال اتاق املتظد ة.

 في الجزائر : اإلطار القانوني للطاقات املتجددةالفرع األول 

د  ماان املفتاارض أب يااااح  هاا ه 2025ملعااوب طاان ثحلااول عااا   80يتوتاا  أب يااا  ال لاا  علااى ال اتااة يااج الجزائاار إ ااى حااد         

د إ  تاا ا الجزائار مان ثا ب الاد ل   ار املع عاة ثتففاعض ها ه الغاا اق (1)الزقا ةد  قا ة معتإرة ياج حجام الغاا اق الدفعااة امل صعماة

 طني حول التغ راق امل ا عةد ه ا التقرقر يد ى املدا لة الوط عة أعدته الجزائر ثمسا دة مالعة من   ر أنها ملزمة ثإعدا  تقرقر 

الااا د ق العاااملإ للصماااةد  ااادعم  تقنااي ماان ثر ااامس األماام املتحاادة للت معااة ثااالجزائرد تدمتااه أل ل ماارة يااج ال ااد ة الساااععة لألطااراف 

 . (2)2001امل عقدة ثمرايق املغراعة يج  يسمإر

يمااا تسااعى الجزائاار لص ااا  القااد اق لاسااتفا ة ماان آلعااة الت معااة ال  عفااة  الحفاااظ علااى تااوا ب الاا  م اشيكولوجعااةد ماان  اا ل       

اسااتمرا ها يااج تصنااي القااوا  ب  األ  مااة علااى الاااععد االحلااج لثسااع ر موا  هااا   ب اش اا ل ثااالتوا ب الصعواايد  التااي ماان دااظنها تاادععم 

 .(3)ملوا   ال اتةد  تشج  اش تقال  حو ماا   ال اتة ال  عفةالكفا ة اشستفدامعة 

إب الجزائر  اععة ثاألهمعة املتزايدة لل اتاق املتظد ة   ها اتهاد فقد تام  ثإ ماا ت وقرها ضمن سعاساتها ال اتوقة من     

ل اتااق املتظاد ة ياج الجزائار أ اصد ماؤطر   ل املاا تة على إطا  تاا و:إ يحفاز ترتعفهاا  ة ظاا  هعا ا  لهااد  علعاهد فاإب ت اوقر ا

 ثمظموعة من ال اوا القا و عةد  ا تإ:

 أوال: القوانين واملراسيم املتعلقة بتطوير الطاقات املتجددة في الجزائر

 القوا  ب  املراسعم املتعلقة ثت وقر ال اتاق املتظد ة يج الجزائرد يما يلج:س حا ل الت رق إ ى أهام   

 .القوانين املتعلقة بتطوير الطاقات املتجددة في الجزائر1

 للسعاسااة العااا  اشطااا  هاا ا القااا وب  يرساام :(4)املتعلااس ثااالتحكم يااج ال اتااة 1999جوقلعااة  28املااؤ خ يااج  99/09القااا وب  تاام   ▪

 أ  اق إحااااد  املتظااااد ة ال اتاااااق ترتعااااة يمااااا يعتإاااار تااااؤ م إ ااااى  لااااكد التااااي الوسااااائ   قحااااد  ثال اتااااة الااااتحكم معااااداب يااااج الوط عااااة

د ال م جا  ثمفتلا التداث ر  اشجرا اق املتف ة من أج  تردعد اسفه   ال اتةد ت وقر ال اتاق املتظد ةد ال اتة يج التحكم

 التقلعاا  ماان آاا هااا الساالصعة علااى الصماااة ماان  اا ل تففااعض إ اادا  الغااا اق الدفعاااةد ألب موضااوم ت ااوقر ال اتاااق املتظااد ة هااج 

 .(5)د  أسالع  التحكم يج ال اتةإح

 
 .242ثوسصع بد املرج  الساثسد ا. تسعدي  -(1)
محمو  األثرشد السعاسة الصعتعة يج الجزائر يج ظ  اشتظاهاق الصعتعة العاملعةد أطر حة  يتو اه العلوم يج علم اشجتمامد تفاص:    -(2)

 . 175د ا.2016/2017علم اشجتمامد  لعة العلوم اش:سا عة  اشجتماععةد تسم العلوم اشجتماععةد جامعة محمد  ع ر عسكرةد 
حويمة املوا   ال اتوقة يج إعا ة هعكلة اشتتاا  الجزائرم يج ظ  ضواثل اشستدامةد م يرة ماجست ر يج العلوم    صا  ثرايدجد       -(3)

اشتتاا ية  علوم الثسع رد تفاص: إتتاا     ج  الت معة املستدامةد  لعة العلوم اشتتاا ية  العلوم التظا قة  علوم الثسع رد جامعة 

 . 169د ا.2013/ 2012د 1فرحاق عصاسد س عا
د املتعلس ثالتحكم يج ال اتةد ا. .ا.ا العد   تم 1999جوقلعة عام    28د املوافس لاا1420 اع  الما:إ عام    15املؤ خ يج    09- 99تا وب  تم    -(4)

 . 02/08/1999د املؤ  ة يج 51
ا  -(5) يج  املتظد ة  ال اتاق  تموق   ت وقر  يج  األج بعة  الجزائرقة  الشراية  ثرق  د      الجزائرقة    -لجزائرهاجر  الشراية  حالة    اسة 

  اشسصا عةد أطر حة  يتو اه يج العلوم االتتاا يةد تفاص: اتتاا ياق ال قو   الص و د  األسواق املالعةد العلوم اشتتاا ية  التظا قة 

 . 135ا 2015/2016 علوم الثسع رد تسم العلوم اشتتاا يةد جامعة محمد  ع رد عسكرة 
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 القا وب  ه ا إباملتعلس ثالكهراا   التو ي  العمومإ للغا  ال صععج عإر األ اثم :    2002فعفرم   5املؤ خ يج   02/01القا وب  تم   ▪

 إ ماجهاا  يا ا املتظد ة ال اتاق من ا   تا الكهراا  إ تاا ترتعة أج  من إجرا اق الق امد   ض  ه ا لتحرقر   اص أساسا

تعرقفااااق  مااا د علاااى يااا ص حعاااث الت ويااا د ثتكاااالعا املتعلاااس املرساااو  عااان اشعااا ب تااام القاااا وب  هااا ا ت صعاااس إطاااا   ياااج الشاااصكةد ياااج

 ال ااا حسااثه علاى الكهراا   ق  دصكة مس ر من طرف  التكف  املتظد ةد ال اتاق من ا   تا الكهراا  امل تظة على تفاضلعة

 .(1)قها ال ا ة التظه زاق ثإياال

د  ال م  هدف إ ى حماياة الصمااة يتعلس ثحماية الصماة يج إطا  الت معة املستدامة 2003يولعو  19يج  املؤ خ  03/10القا وب  تم   ▪

ن  الوتاية من    أدكال التلوا ترتعة اشستعمال العق :إ للموا   ال صعععةد  ي ا استعمال التك ولوجعاق ال  عفةد يما ت م

م هد حعث جا  يج م مونهاد أب املؤسساق الا اععة التي تستو   التظه زاق التي من دظنها  77إجرا اق تحف زيةد   لك يج املا ة  

التففعااا ماان ظاااهرة اشحتصااااس الحاارا مد  التقلااعص مااان التلااوا فإنهااا تسااتفعد مااان تحف اازاق مالعااة  جمريعاااة تحااد   فااس تاااا وب 

 .(2)املالعة

 02إ  تؤياد املاا ة   املتعلس ثترتعة ال اتاق املتظد ة يج إطا  الت معة املساتدامةد 2004أ ق  04املؤ خ يج  04/09القا وب  تم  ▪

جو  إ ى ماا   ال اتة   ر امللواةد  ي ا املساهمة يج مكافحاة التغ اراق امل ا عاةد  ها ا 
 
م هد ثظب حماية الصماة تت ل  تشجع  الل

بصة يااج اشحتصاااس الحاارا م ثاشضااافة إ ااى املساااهمة يااج الت معااة املسااتدامة ثاالحاف ااة علااى ال اتااة ثالحااد ماان إفاارا اق الغااا اق املثساا

 قااا ص هاا ا القاااا وب علااى  اااعا ة ثر ااامس  طناااي لترتعااة ال اتااااق املتظااد ةد يماااا ياا ص أي اااا علااى الثشاااجع  د (3)التقلعديااة  حف هااا

 ق املتظد ة   لك لترتعفها  ت وقرها. الدف  إ ى ت وقر ال اتاق املتظد ة  ة:شا  مر د  طني لل اتا

 .(4)د املتعلس ثترتعة ال اتاق املتظد ة يج إطا  الت معة املستدامة2004أ ق  14املؤ خ يج  09-04القا وب  تم:   ▪

 .يتعلس ثحماية امل اطس الجصلعة يج إطا  الت معة املستدامة 2004يو عو  23يج  املؤ خ 04/03القا وب  تم  ▪

يتعلاااااس ثالوتاياااااة مااااان األ  اااااا  الكإااااار   تساااااع ر الكاااااوا ا ياااااج إطاااااا  الت معاااااة  2004 يسااااامإر  25ياااااج  املاااااؤ خ 04/20القاااااا وب  تااااام  ▪

 .املستدامة

 .يتعلس ثثسع ر املساحاق ال  را   حمايفها  ت معفها 2007مام  13يج  املؤ خ 07/06القا وب  تم  ▪

ماان  %0,5لل اتاااق املتظااد ةد  قااتم تموقلااه عاان طرقااس احثسااا  املت اامن إ:شااا   اا د ق  2009تااا وب املالعااة التكمعلااج لساا ة  ▪

 .(5)الجصاية الصتر لعة

 

 (1) .36-35د املرج  الساثسد ا 2007 اجمد طصعة   ا ة ال اتة  امل
يج    10- 03القا وب  تم    -(2) عام    19املؤ خ  األ  ى  لاا  1424جما    املوافس  الت معة  2003جوقلعة    19د  إطا   يج  الصماة  ثحماية  املتعلس  د 

 . 2003/ 20/07د املؤ  ة يج 43املستدامةد ا. .ا.ا العد   تم 
يج الجزائرد امللتقى الد  ج ال امس حول استراتعظعاق   عصد هللا ثود ر د ال اتاق املتظد ة يصعد استراتعدج لتحقعس الت معة املستدامة  -(3)

أفرق    24- 23د يومإ 02جامعة لو مس ي علجد الصلعدة  -  اسة تظا   ععض الد ل   -ال اتاق املتظد ة     ها يج تحقعس الت معة املستدامة

 .7د ا.2018
د املتعلس ثترتعة ال اتاق املتظد ة يج إطا  الت معة  2004أ ق    14  د املوافس لااا1425جما   الما عة عام    27املؤ خ يج    09-04القا وب  تم    -(4)

 . 2004/ 18/08د املؤ  ة يج 52املستدامةد ا. .ا.ا العد   تم 
)5( Noureddine Boutarfa, Développement des énergies renouvelables en Algérie, conférence école préparatoire 

des sciences économiques, commerciales et science de gestion: Annaba, 2014, p.08. 
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 .(1)يتعلس ثاالجاالق االحمعة يج إطا  الت معة املستدامة 2011فإراير  17يج  املؤ خ 11/02القا وب  تم  ▪

 املادا ع  ثمساتو   د الا م  اوه2011التكمعلاج لعاا   املالعاة تاا وب  املت امن 2011 جوقلعاة 18 يج الاا    11/ 11 تم القا وب  ▪

 .املشتر  التولعد منشآق على حق  ت صعقها  توسع  املتظد ة لل اتاق الوطني الا د ق  يمول  ال م الصتر لعة ال رقبعة

 املتعلقة بتطوير الطاقات املتجددة في الجزائر . مراسيم تنفيذية2

 131  تم ال اا التفاعص حسا  تسع ر ل رق  االحد  2011  يسمإر 08 يج الاا   11-423  تم الت فع م املرسو  ▪

 املشتر ".  التولعد املتظد ة لل اتاق الوطني املسمى "الا د ق  302 -

 الااوطني الااا د ق  ماان املقت عااة  املاااا قا املاادا ع  لقائمااة االحااد  2012 أيتااوار 28 يااج الاااا   الااو ا اق ثاا ب مااا القاارا  ▪

 املتظد ة. لل اتاق

 الكهراا . إ تاا ت وي  تكالعا ثرسم الع  اق م د لشر إ االحد  13 - 218  تم الت فع م املرسو  ▪

ل2013 يسااااامإر 18 ياااااج الااااااا   13- 424  تااااام الت فعااااا م املرساااااو  ▪  05 - 495  تااااام للمرساااااو  الت فعااااا م  املكمااااا   د املعاااااد 

 لل اتة. الكص ر االسفه    اق ساقللمؤس ال اتوم  ثالتدتعس املتعلس2005  يسمإر  26 يج الاا  

 التظه زاق على اعتما ا ال اتة ش تاا امل مو ة الشرا  ألسعا  االحد  2014 فعفرم  02 يج الاا   الو ا اق ث ب ما القرا  ▪

 ت صعقها.  در إ الشمسعة ال  يا تستعم  التي

 اإلجراءات التحفيتية والجبائيةثانيا: 

  لثشاااااجع  ال اتوقاااااةد  ال ظاعاااااة املتظاااااد ة ال اتااااااق ثر اااااامس ياااااج الاااااوا  ة العملعااااااق أل لوقااااااق أف ااااا  عشاااااك  ل ساااااتظاثة

  املتااااد ل ب املسااااتعمل ب أب ماااان ثالتظيااااد األماااار  ت  عمعااااةد  قتعلااااس تشااااريععة تعاااادي ق إجاااارا  تاااام  الشاااار اقد ال ااااواا مصااااا  اق

 مظاال ل ساثمما  ياج املعترضاة للتحادياق ثفعالعاة ثاشساتظاثة يسامد   ت  عماي تشاريعج إطاا  مان يساتفعد ب  املساثممرقن  مفتلا

 .ال اتوقة  ال ظاعة املتظد ة ال اتاق

 ياج ال ااا   اماه  فاتد يمكن ال م املتظد ةد  ال اتاق مظال االسثمما  يج ت وقر يحكم ال م العا  اشطا  على  ع  ة

 .املتظد ة لل اتاق مصادر    ر مصادر تدععم على ي ص ثه املعمول  القا و:إ اشطا  فإب املتظد ةد ال اتاق ترتعة على التعاتد

 ياج الارا ص ب للمساثممرقن الجصائعاةد  ا اة مراحاةد  دار إ  تاوف ر االحلعة امل تظاق تشجع  هو اشجرا اق ه ه من الغاية إب       

 .ال اتوقة  ال ظاعة املتظد ة ال اتاق فر م مفتلا يج اال فراإ

 3املاؤ خ ياج  09-16القا وب  تام  يما يمكن لحاملج املشا ي  يج مظال ال اتاق املتظد ة االستفا ة من املزايا املم وحة ثموج       

 .(2)املتعلس ثالتحكم يج ال اتة 99/09االسثمما   ي ا لاالح األعمال  اق األ لوقة حس  القا وب  يتعلس ثترتعة 2016أ ق 

يااا لكد يمكااان مااا د امتعاااا اق مالعاااة  جصائعاااة  جمريعاااة لأل:شااا ة  املشاااا ي  التاااي تساااهم ياااج تحسااا ب الفعالعاااة ال اتوقاااة  ترتعاااة        

 .املشا ي  تموق  يج لمساهم ال اتة يج للتحكم الوطني الا د ق  إ:شا  تم د  تدال اتاق املتظد ة

 
يج    فر حاق حدةد(1) الشمسعة  ال اتة  ت صعس  لوات  مشر م  )  اسة  الجزائر  يج  املستدامة  الت معة  املتظد ة يمد   لتحقعس  ال اتاق 

 . 152د ا 2012د 11د العد  مظلة الصاحثالج و  الكص ر ثالجزائر(د 
محمد    (2) ثوعلج  أمحمدد    ثن  ثالجزائرالقاسم  املستدامة  الت معة  تحقعس  يج  املتظد ة  ال اتاق  ماستر  استفدام  ل ع  دها ة  م يرة  د 

د  2016مام    31تا قخ امل اتشة:    الجزائرد  - لعة الحقوق  العلوم السعاسعة ثظامعة حسمصة ثن ثوعلج الشلا  تفاص تا وب الد  ج للصماةد

  .87ا 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisnPCZmvXeAhVcFMAKHY8BBisQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.andi.dz%2FPDF%2Flegislation_ar%2Fdevelop_inv%2F1609%2520ar.pdf&usg=AOvVaw2gyaFxmTTr62gWxYJ98VNw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisnPCZmvXeAhVcFMAKHY8BBisQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.andi.dz%2FPDF%2Flegislation_ar%2Fdevelop_inv%2F1609%2520ar.pdf&usg=AOvVaw2gyaFxmTTr62gWxYJ98VNw
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تموقاا  هااا ه املشاااا ي   ماا د تااار ض ثاااد ب فوائااد  ضاااما اق مااان إ:شاااا  الاااا د ق الااوطني للاااتحكم ياااج ال اتااة مااان أجااا  ، ياا لك

 .(1)املتعلس ثالتحكم يج ال اتة 99/09طرف الص و   املؤسساق املالعة حس  القا وب 

 الفرع الثاني: حصيلة االنجازات واملشاريع الجزائرية في ميدان الطاقات املتجددة

الشمسعة تؤهلها للع      مهم يج إ تااا  تاادير الكهرااا   للجزائر تد اق هامة من ال اتاق املتظد ة   ا ة ال اتة

من ماا   ال اتة املتظد ةد  ه ه األ  رة ال تزال يج ثداية مسا ها يج الجزائر مقا  ة م    ل أ ر د  قرج  ه ا التظ ر يج ت وقر 

 ال اتاق املتظد ة إ ى االعتما  على  فرة ال اتة األحفو قة  ا ففاض تكلففها.

 2007شاريع املنجزة وفقا للدليل الوطني للطاقات املتجددة لعام أوال: امل

 حادة لل اتاة املتظاد ة مو عاة حسا  املااد   2353د تام تريعا  2007حس  الدلع  الوطني لل اتااق املتظاد ة لسا ة 

  االستعمالد يما هو موضح يج الجد ل ب التالع ب:

 

 : توزيع قيم الطاقة املنتجة حسب املصدر01الجدول رقم 

 املجموع الرياح  الشمس املصدر

 2280kw 73kw 2353kw ال اتة امل تظة

 االستعمال: قيم الطاقة املنتجة حسب 02الجدول رقم 

االندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارة  الضخ الكهرباء االستعمال

 العامة

اسدددددددددتعماالت  االتصاالت

 أخرى 

 املجموع

 1353kw 288kw 48kw 498kw 166kw 2353kw ال اتة امل تظة

من   ل ما جا  يج الجد ل ب امل  و قن أع هد  ظد أنهما يوضحاب أب أيإر :سصة لل اتة امل تظة هج من الشمسد   لك 

تولعه الجزائر من اهتما  قه ا املاد    را للم زاق ال صعععة  امل ا عة للجزائرد ام تليها ال اتة الهوائعة فهي يج االحو  الما:إ ملا  

ثاعتصا هااا ظاااهرة موساامعةد  قااتم اسااتعمال هاا ه عشااك  أساساا ي يااج إ تاااا الكهراااا  ألنهااا تواجااه طلاا  يص اار يااج الجزائاار يااج الساا واق 

 األ  رة.

( عااا  NEALأ:شاات  الجزائاار داارية الجزائرقااة لل اتاااق املتظااد ة ) دغ ل  ترتعااة اش تاااا ماان هاا ه ال اتاااق ماان أجاا  اساات

للم اااااطس املعز لااااة  الصععاااادة عاااان دااااصكاق التو ياااا   د   لااااك قهاااادف ت ااااوقر ال اتاااااق املتظااااد ة  تقااااديم ال اااادماق ال اتوقااااة2002

د يماااا تهااادف الجزائااار مااان   ا  إ:شاااا  هااا ه الشااارية إ اااى الثشاااجع  علاااى املسااااهمة ياااج (2)التقلعدياااة عااان الكهرااااا   امل تظااااق الصتر لعاااة

د اساات اع  الحفاااظ علااى إحتعاطاااق االحر تاااق أيإاار فتاارة اسااتغ ل حقااول مااوا   طاتوقااة متظااد ة   ا ااة الشمسااعة منهاااد  تاا

أساارة مظمعااة يااج عشارقن ترقااة يااج امل اااطس املعز لاة ثااالج و  ثالكهراااا  املولاادة عاان  1000الجزائار  اا ل فتاارة المما م اااق مان تز قااد 

طرقاس الشاامس   لااك لتعاا   تز قااد ها ا العااا الق ثالشااصكة التقلعديااة   اارا ال تفااام التكاالعاد  تسااعى  اا ل الساا واق القا مااة إ ااى 

منزل ج و  الص   ثك  من تمنراس د أ  ا د إل زمد ت د فد تهدف إ ى   ول :سصة ال اتة املتظاد ة  2000إ ى 1500تز قد ما ث ب 

 . (3)2020يج عا   %10 ة ى 2012من اسفه   ال اتة يج   وب 5 %إ ى حوا ج 

 

 )1( الو الة الوط عة لت وقر االسثمما  ت ام ال اتاق املتظد ةد تا قخ االط م  15/ 12/ 2012د على الراثل االلكتر :إ التا ج:

http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables 
(2)Guide des énergies renouvelables,op-cit, p 54 . 

 .7د ا.2006  ا ة ال اتة  امل اجمد الو تة الق رقة للجزائر مؤتمر ال اتة العر إ المامند األ  ب س ة  (3)
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 2007: مختلف طرق توليد الطاقة الكهرومائية في الجزائر في عام 03الجدول  

قددددددددددددددددددددددددددرة التوليددددددددددددددددددددددددددد  املركز

 بامليقاوات

قددددددددددددددددددددددددددرة التوليددددددددددددددددددددددددددد  املركز

 بامليقاوات

 7.000  رق  71.5   تع ة

 6.425 تو ق  24 ا ع  مد 

 5.700 ثوح عفعة 100 م او قة

 15.600  ا  الف ة 16 ا تاب 

 3.500 ثني ثاهد 8.085 سوق الجمعة

 4.228 تمسالة 4.458 ت زم 

تظاااا  اشدااااا ة إ ااااى أ ااااهد عرفاااا  الجزائاااار  اااا ل العشاااار ساااا واق األ  اااارة ت ااااو ا يص اااارا  ا ااااة فعمااااا يتعلااااس ثاسااااتغ ل ال اتااااة 

مااان إجماااا ج الكهرااااا  امل تظاااة مااان ال اتاااة الشمساااعةد يماااا ح عااا  ثاهتماااا   % 0.8إ تااااا  2010الشمساااعةد حعاااث تااام  ااا ل سااا ة 

ا يماد  لل اتة يج امل اطس ال ائعة  الصععدة عن الشصكة التقلعديةد حعاث متزايد من طرف الد لةد  هو ما ترجم ثزقا ة اعتما ه

ياج الواليااق: تمنراسا د  1999  لاك حتاى عاا   دتم اعتما ها يج يهرااة حاوا ج ألاا مساكن ياج امل ااطس ال ائعاة ياج الج او  الجزائارم 

 .(1)ت د فد إل زم  ا  ا 

 يااج  الغااا  علااى الشاامس يعتمااد معغااا اإ 150 مشاار م  همااا هماااإ ظا   داارية  تتاااع د 2005عااا   ا  لقااا مشاار ع ب  ه ااا 

 ه ااا  أب يمااا معغااا اإد 10 ثث ااد ف ثقااد ة ماارا   هوائعااة  مز عااة 30%حااوا ج  م ااه الشمساا ي الجااز   قمماا  الرماا  حاساا ي م  قااة

 . (2)الزقتوب   ق  ث     ثصقايا تعم  يهراائعة مح ة   اسة ش ظا 

الرقا د  من الكهراائعة املستمدة ثال اتة منزال 300 ثتز قد  تح  الج واعةد ثامل  قة الجزائر أتامفها أ ر   منشآق ه ا 

 ال اتااااة تساااتفد  لل اتااااة الهجعنعاااة التااااي مح اااة تشاااامعد تااام 2007 عااااا  الشاااامسد  ياااج مااان مسااااتمدة يهراائعاااة ث اتااااة ترقاااة 18 

 ياج الشمساعة ال اتاة مان لتولعاد الكهرااا د ا   تاا   ال جا ا الكهرااا  إ اى   مان معغاا اإ 180 ش تااا ال صععج  الغا  الشمسعة

 معغا اإ. 150 ثقد ة الصحرا 

  ت اااوقر ال اتااااق اساااتفدا  مظاااال ياااج فيهااا اال  ااا ق تااام التاااي األ ااار   املشاااا ي  ماان العدياااد ه اااا  دثاشضااافة إ اااى ماااا ساااصس 

  :منها أب   ير  حا ل  األ  رةد الس واق يج املتظد ة

 عشااااا د أ  ا د (أتصااا ى الج ااااو  لوالياااااق الد لاااة  مفاااااص طاااارف مااان (: ممااااول 1989-1985) الكص اااار ثاااالج و  ال اااااا لإر اااامسا -

 تإرياااد اش اااا ةد تاااوف ر) الضااا   التحلعاااة (هااا ه امل ااااطس لساااايني الشااار  املاااا  ثتاااوف ر الإر اااامس هااا ا يسااامد )تمنراسااا  ال ااازمد الاااوا مد

 .(3)املصا:إ  ا   الهوا 

 معاااااه ثاسااااتعمال ² 720 تصلااااك مساااااحة علااااى ف حااااج ث سااااثعكإ ثماااا  18 ةااااا:  هاااادف إ ااااى تهع( 1993-1997)ثو تلااااة  تقاااارق  مشااااا ي  - 

  احد قهكتا  ثدأق االجالد  التي ه ا يج تو:س تظراة  را  على تعمم لم التظراة ه ه د  لكنLa nappe albienneال صقة األلصعة  

 هكتا . 104 من العو  أيثر لتصلك 1986 س ة

 تاام املااا د حعااث الز اعااة ماان احتعاجاااق لتغ عااة سااععدة ثواليااة  مااامو ة الجلفااة ثواليااة الصااحا م  ثكاا  املعاااه  قحعااة لضاا  ماازا م - 

 240 تعاا ل ثقاد ة الشمساعة تعما  ثال اتاة مضا ة 160ياج سااعةد   يعلاو اق 120 تعاا ل ثقاد ة ثالرقاا  تعما  مض ة 80 توف ر

 
 . 48د املرج  الساثسد ا 2007  ا ة ال اتة  امل اجمد (1)

 .4د ا.2007سو لغا د ت وقر ال اتاق املتظد ة يج الجزائرد مظموم أ  اق ف عة الجزائرد (2)
)3( Ma. a. Bouhdjar ,  journée international de thermique. Bulletin des énergies renouvelables. CDER, Alger, 

Décembre, 2003.p.15. 
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 3000   قحعااة ل دمسااعة يهراائعااة ماان ال اتااة طاتااة ثإتاحااة  هاا ا الرعوقااةد السااهصعة اطسامل اا ت معااة إطااا   يااج ساااعة يعلااو اق يااج

 إل زم. يج ثالج و  ثالرقا  املستمدة ثال اتة منزل  300 (  تز قدHCDS  ) للسهو  السامعة طرف االحاف ة من منزل 

 عااان املسااااولة ساااو لغا  هاااج دااارية د  تعتإاار1988عاااا   ياااج املشااار م لهااا ا الفعلعاااة اال   تااة تمااا  الشمساااعة:  لقاااد القااار   ثر ااامس -

 امتادا  هاو الج او د  الا م متد عاة ياج أتصا ى ساكا عة يمافاة   اق مهجاو ة مل ااطس األ  ار ها ا  اص املشر مد  لقد ه ا إ ظا 

   قادمر ا   يعلاومتر 2381745 مسااحة يغ إ (د ال مGisement solaireالشمس ) الحق  داس د ثاشضافة إ ى مشر م صحرا م 

  قاااا  سااا وقاد سااااعة  اإ ياااج ت ااارا 169440 ثحجااام  لاااه املتوسااال الصحااار ياااج حاااوض األهااام  هاااو سااا وقا دمساااعة سااااعة 3000 مااان

 الساااحلعةد  يااج ثامل اااطس ساا وقا الواحااد املر اا  للمتاار يعلااو اإ يااج الساااعة 1700الشمسااعة املسااتقصلة إ ااى لل اتااة الساا وم  املعاادل

 لصحرا .ا يج 2650 ثم ما العلعاد اله ا  م اطس

يااتم حالعاااا علاااى مساااتو  السااوق الوط عاااة ثعااا   ااافائد ال اتاااة الشمسااعة "املاااا وعة ياااج الجزائااار" ثحعااث ياااتم اساااتعمالها ياااج عااادة  -

 .لسول"  " لج رين فتوفولتايك  مصا:إ""ت صعقاق يج إطا  دراية  ط عة  ا ة ث ب 

 عااة لساعدم ثلعصاااس إ ااى مااا   ععااد فشا  مشاار م تحوقاا  فاارم املؤسساة الوط عااة للااا اعاق اشلكتر   جااا   ها ا التعااا ب  

معغاا اإ علاى 12ثقد ة إ تاجعة أ لعة تقد  ثا  2011لا اعة  حداق لل اتة الشمسعةد  تظد  اشدا ة إ ى أ ه درم يج العم  م   

مسااااتو  امل  قااااة الااااا اععة عشاااا واب ثواليااااة تلمساااااب  هاااا ه الااااافائد موجهااااة السااااتعماالق عاااادة يااااج الحعاااااة العومعااااة مماااا  اش ااااا ة 

 معغا اإ. 60ط ا اق املا  الشمسعة  مض اق املا د لادا ة فإب ال اتة القاو د له ا املا   تقد      مظموعة

ج ااااو إ )حاساااا ي الرماااا  (مح ااااة لتولعااااد الكهراااااا  تعماااا  ثالغااااا   ال اتااااة الشمسااااعة ثم  قااااة 2011جااااا فإ  14 داااان  الجزائاااار يااااج  -

ملعاااوب أ   د  350الساااثمما   حاااو  )أثم  ااار  (رقاااة  الشااارية اشساااصا عةالجزائ ) عااال(العا اامة الجزائرقاااة ياااج إطاااا  الشاااراية ثااا ب دااارية 

 30معغااا اقد ياااتم إ تاجهااا ثواسااا ة الغاااا    120معغااا اق منهاااا  150حعااث أيإااار حقاا   اااا م يااج إفرققعااااد  تصلااك إ تااااا هاا ه االح اااة 

هكتاا اد حعاث يوجاد  64مساحة معغا اق عن طرقس ال اتة الشمسعةد  هج متالة ثالشصكة الكهراائعة الوط عةد  تغ إ االح ة 

 مترا.150جام  لل اتة الشمسعة يصلك طول     احد منها  224قها 

 2020أفاق عام  –في مجال الطاقات املتجددة  مشاريع قيد االنجازالثاني: الفرع 

ا سااامد  - مشااار م تولعاااد  اااا  املعمااااب مااان ال فايااااق الاااالصةد  اساااتفدامه ياااج تسااا  ب املعااااه  ة تااااا الكهرااااا  ياااج الشااارق الجزائااارمد ممااا 

 .(1)ملعوب طن 15ثا  2coثتقلعص حجم ا صعاااق 

يثار مان د حعاث تام تفازقن أ2004إتامة مشار م احتظاا  الكرااوب  تفزق اه ععا ب  االحد  الا م  ا ا  ا   تتاه الفعلعاة سا ة  -

( ثاا ب ثاارقتمق ثتر لعااو   دااتاق أ قاا   داارية سااو اطرا  JIPد ماان  اا ل اتحااا  الشااراية الااا اععة )2coا اااة م ياا ب طاان ماان  ااا  

ملعوب طن على ماد  عشارقن سا ة   يعتإار مشار م عا ب  االح الا م ياتم  عماه  17  هدف مشغلج املشر م إ ى تفزقن ما مظموعه 

   ال  ااااق  2co  اشتحاااا  األ    اااإد    أهمعاااة عاملعاااةد فهاااو يت ااامن تفااازقن جعولاااواج آمااان لغاااا مااان تصااا    ا ة ال اتاااة األمرقكعاااة   

 .(2)الا ا ج يفعا  حعوم للتففعا من تغ ر امل اخ

 
أطر حة  يتو اه يج علوم الثسع رد    -   اسة اسثشرافعة  -تسعدي  ثوسصع بد أار التغ راق امل ا عة على الت معة املستدامة يج الجزائر-(1)

 . 248د ا.2014/2015  ماقد  لعة العلوم االتتاا ية  التظا قة  علوم الثسع رد جامعة امحمد ثوترةد ثومر اس تفاص: تسع ر م
    حويمة املوا   ال اتوقة يج إعا ة هعكلة االتتاا  الجزائرم يج ظ  ضواثل االستدامةد م يرة ماجست ر يج العلوم  ،   صا  ثرايدج-(2)

تتاا     ج  الت معة املستدامةد  لعة العلوم االتتاا ية  العلوم التظا قة  علوم الثسع ر جامعة االتتاا ية  علوم الثسع رد تفاص ا

 .170د ا.2013/ 2012د 1فرحاق عصاسد س عا
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 ثال اتااة الكهراائعاة املسااتمدة ماان الرقااا د  300 ه اا  منشااآق أ اار  أتامفهااا الجزائار يااج امل  قااة الج واعااةد  تحا  ثتز قااد 
 
مناازال

 .(1) اتة يهراائعة مستمدة من الشمسترقة ث  18 

هاا  ياج  حا  إيكولاواج  اادي  طااتوم NEAL يعد مشر م تولعد الكهراا  ثال اتة الشمسعة  الغا  يج حاس ي الرم د تح    اية 

تظسعد سعاسة تر قس ال اتاق املتظد ةد  اتتاا  ال اتة املصنعاة علاى ت ويا  املااا    ترداعد اسافه   أ اوام الوتاو  األحفاو مد 

 ت ااوقر   ااا  طاااتوم مسااتديمد تدعمااه ال اتااة الشمسااعة املتااوافرةد إ  يساااهم هاا ا املشاار م يااج حمايااة الصماااةد حعااث سااعففض 

 . (2)ملعوب متر مكع  من الغا  س وقا 7وفر أ قد من د  ق2coعشك  يص ر ا صعاا  ا 

 :(3)إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات املناخية ▪

د  هاج مؤسساة عمومعاة  اق طااع  إ ا مد تتمتا  ثالش ااعة (4)2005سابتمإر 26أ:شت  الو الة الوط عة للتغ راق امل ا عة يج  ▪

 املع وقة  اشستق ل املا ج توض  تح    اية الو قر املكلا ثالصماة.

 تهاادف الو الااة إ ااى ترتعااة إ ماااا إدااكالعة التغ ااراق امل ا عااة يااج  اا  مف  اااق الت معااة  املساااهمة يااج حمايااة الصماااةد يمااا تكلااا  ▪

 ثصعض املها    ير منها:

 املساهمة يج تدععم القد اق الوط عة ال تلا الق اعاق يج معداب التغ راق امل ا عة. ▪

  ض  تاعدة مع عاق تتعلس ثالتغ راق امل ا عةد  السهر على تحععنها ثا ت ا . ▪

 إعدا  تقا قر    قة حول التغ راق امل ا عة. ▪

سااااهمة ياااج  ااا  جااار   طناااي لغاااا  اشحتصااااس الحااارا م فهرساااة  ااا  :شااااطاق الق اعااااق اال تلفاااة ملكافحاااة التغ اااراق امل ا عاااةد  امل ▪

 حس  الت  عم املعمول ثه.

  يس ر الو الةد مظلس توجعهد  قديرها مدير عا د  مز  ة ثمظلس علمي. ▪

 قتكااوب مظلااس التوجعااه ماان ممملاا ب عاان مفتلااا الق اعاااق مماا : الاادفام الااوطنيد املااوا   املائعااةد ال قاا د الصااحةد الغاثاااقد  ▪

 الاعد الصحرم  املوا   الاعديةد الديواب الوطني لأل  ا  الجوقة... اشتاالد الا اعةد

ا االجلس العلمي فعتكوب من عدة أع ا  مم : مدير الصحث العلمي  التقني  األ اض ي القاحلة املدير العا  (د CRSTRA) أم 

 ي. مظموعة من أسات ة التعلعم العا ج  الصحث العلم( CDER)ملريز ت معة ال اتاق املتظد ة 

توتع  عدة ماا   أب تاصد الجزائر توة اتتاا ية هامة يج م  قة الصحر املتوسل يج مظاال ال اتااق املتظاد ة  الصديلاة أفااق 

د لتدعم ث لك مدا ليها من االحر تاق التي تشك  أساس االتتاا  الوطني  املو   األهم  األيإر لل زق ة العمومعة ثنسصة 2020

مشاااا ي  طاتوقااااة هامااااة األ ل  3عاق الااااا  ة عاااان ث اااك الجزائاااارد  تاااد تسااااتعد الجزائااار شطاااا ق حساااا  آ ااار اشحاااااائ 96%تتظاااا   

يعتإار أهام حقا   دتتمم  ياج االح اة الهجع اة لحاسا ي الرما  ثاالقر  مان األ اواإد  قظار  إ ظا هاا ثاالقر  مان حقا  للغاا  ال صععاج

رية"  عااااو ا  راااااج الج ريااااا " هااااج فاااارم تاااااع  للشااااريت ب طاااااتوم يااااج الجزائاااارد  ماااان املتوتاااا  أب يساااامد هاااا ا املشاااار م امل ظااااز لحسااااا  داااا

 
 .249تسعدي  ثوسصع بد املرج  الساثسد ا. -(1)
 . 170 صا  ثرايدجد املرج  الساثسد ا. -(2)
منشو  على املوت  اشلكتر :إ   12:50د على الساعة:  19/04/2019املوا   املائعةد دوهد يوم:      ا ة  الو الة الوط عة للتغ راق امل ا عةد  -(3)

  https://www.mree.gov.dz/presentation-de-lancc/ ?lang=ar   التا ج:
الو الة الوط عة  د املت من إ:شا   2005سبتمإر    26د املوافس لاا  1426دعصاب عام    22مؤ خ يج    375-05ثموج  مرسوم ت فع م  تم    -(4)

 . 10/2005/ 05د مؤ  ة  يج 67للتغ راق امل ا عة  تحديد مهامها  ضصل يعفعاق ت  عمها  س رهاد ا. .ا.ا العد   تم
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ملعاااوب أ     مااان داااظ ه اساااتحداا 315الاااوط مت ب للمحر تااااق" ساااو  را "  الكهرااااا   الغاااا  "ساااو لغا  " تقاااد  تكلفاااة إ ظاااا ه   

 .م ا  دغ   قفتد للجزائر آفاق تادير الكهراا   حو أ  اا 1000حوا ج 

 470أمااااا مشاااار م االح ااااة الكهراائعااااة الهجع ااااة لااااا "املغ اااار" فقااااد تاااام إطاااا ق   اسااااة الجااااد   ال ا ااااة قهااااا  سااااثصلك طاتفهااااا  

معغا اإ للقسم الشمس يد  فعما يفص االح ة المالمة ثال عامة فقد تم إط ق   اساق لتحديد موات  لتولعاد  70معغا اإ منها  

 طا  مشر م " إيمصاثو ".الكهراا د ا   تا من ال اتة الشمسعة يج إ

 ااعتصاااا  ال اتاااة الشمساااعة ياااج الجزائااارد مااان ثااا ب أهااام ال اتااااق علاااى مساااتو  املتوسااال يماااا أب اساااتغ ل هااا ا املااااد   

يمكاان أب يسااااهم يااج اتتااااا  الااا فل  الغااا د الساااعما أب الجزائاار تت لااا  إ اااى  فاا  حااااة إ تاجهااا مااان ال اتااااق املتظااد ة ياااج إ تاجهاااا 

 ثاملاة. 6ثنسصة  2015للكهراا  يج آفاق 

ثاااالر م مااان االهتمااااا  الااا م تولعااااه الجزائااار لل اتاااااق املتظاااد ةد إال أب ماااا تاااام تحقعقاااه علااااى أ ض الواتااا  يصقااااى عععااادا عاااان 

ماااام  ثلااااك إ تاااااا ال اتااااة ماااان  2000مسااااتو  الت لعاااااقد  ا ااااة إ ا مااااا تاااام ال  اااار إ ااااى اشمكا عاااااق ال  رقااااة التااااي تتااااوفر عليهااااا فعااااا  

من اشمدا اق ال اتوقةد  تشم  أساسا الكتلة الحعة   ا ة  %0.3ملعوب طن مكايئد  هو ما يمم   0.1املتظد ة حوا ج املاا    

متار مر ا  فقالد   ا ل  فاس السا ة ثلاك إجماا ج  1000الح    ال اتة املائعةد أما ط ا اق املعاه الشمسعة فتصلك تد تها املريصاة 

مان الرقاا د أماا الصااإج أم  %3مان الا  م الفتوفول عاةد  % 1معغا اإ منهاا 276ملاا   حوا ج ال اتة الكهراائعة امل تظة من ه ه ا

من إجما ج إ تاا ال اتة الكهراائعة املولدة  3 %د  التي تمم  ثد  ها :سصة (1)من ال اتة الكهراائعة م تظة من ال اتة املائعة 9 6%

علااى الغااا  ال صععااج  ثعظااة إ ااى  قااص عااد  مح اااق إ تاااا الكهراااا د ا   تااا ماان ال اتااة املائعااة ثحعااث تتريااز عملعااة التولعااد أساسااا 

  . (2)للمح اق تعد االستغ ل  ثاشضافة إ ى االستغ ل   ر الكا .من ال اتة املائعة

 ثانيا: بعا املشاريع املعلن عن القيام مها في الجزائر

الشمساعة عإار العدياد مان  اليااق الاوطن الجزائاارمد  تام اشعا ب عان ععاض املشاا ي  ال اتوقاة   ا اة ياج مظاال ال اتاة 

 :(3) هج  التا ج

 "هاااااو مشر عفرقااااااد ماااااان  وعااااااه يعتااااااز  معهااااااد ال اتاااااة الشمساااااعة مل  قاااااة. مشددددددروع أكبددددددر بددددددرج طدددددداقوي عدددددداملي بمدينددددددة البليدددددددة: 1

ثالصلعادة ياج إطاا  التعاا ب ثاا ب املديرقااة العامااة للصحااث  "ساعد  حلا "د إ ظا  ثارا لتولعاد ال اتاة الشمسااعة ثظامعااة جولعغاألملا عة

املتفااااااص فاااااإ التاااااامعم  املتاععاااااة العلمعااااة لألثااااراا املولاااادة  "جاااااولعخ"العلماااااإ  الت اااااو  التك ولااااواج  معهااااد ال اتاااااة الشمسااااعة 

 لل اتة الشمسعة.

هكتاا  ت اسا  ما  ها ا  20  15شتاماة ها ا الصاراد لتوفرهاا علاى أ ضاعة تترا   مساحفها ثا ب  "سعد  حلا  "ا  جامعةفقد تم ا تع

ال اااوم مااان املشاااا ي  إ ااى جا ااا   جااو  عااد  هااا  ماان الصاااحم ب فاااإ مظاااال ال اتااااق املتظاااد ة علاااى مساااتو  يااا  مااان املديرقااة العامااة 

مان 80%ملعوب  ي ا  جزائرم فاإ حاد    100د  ساتمول   اساة إ ظاا  ها ا املشار م املقد ة  لفته ثا للصحث العلمي  جامعة الصلعدة

 ملعاوب أ   .30ال ارف األملاا:إد فعما تقد  الكلفة اشجمالعة للمشر م ثا 

 يعاااد ثااارا تولعاااد ال اتاااة الشمسااعة ثالصلعاادة فرقاادا ماان  وعااه علاااى املساااتو  القاااا م  الماااا:إ فاااإ العاااالمد  سااامتم تشااغعله  

د إال أب حجماااااه ساااااعفوق ثفماااااس مااااراق حجاااام املنشاااااة ال مو جعااااة ملعهااااد ال اتااااة "جاااااولعخ " فااااس التق عااااة املعتماااادة يااااج تساااااع ر ثااااارا

 
د  مظلة الصماة  الت معةثاس  العوسفإد علج القرة  و جد جد   اتتاا ية  اعتعة من استغ ل ال اتاق املتظد ة يج امل  قة العراعةد    (1)

 . 20د ا 2007ا سد م108العد  
(2) Programme indicatif des besoins en moyens de production d’électricité 2008 – 2017, p  13. 

 .5د ا.2020جرقدة األيام الجزائرقةد الجزائر ستاصد أهم توة اتتاا ية عاملعة يج مظال ال اتة املتظد ة أفاق  (3)
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 عااةد  سااعظم  تشاغع  ثارا تولعاد ال اتاة الشمساعة املسااتقصلج ثاا ب اساتعمال ال اتااة الشمسااعة  الغااا  األملا "جااولعخ "الشمساعة لاا

ال صععااجد مماااا سمساامد لااااه ثت ااااوقر أساااالع  إضااااافعة مماااا  التإرياااد ثواساااا ة ال اتااااة الشمسااعة  معالجاااة املاااا   تحلعااة معااااه الصحاااار 

  املتولاااادة عاااان ال اتااااة الشمسااااعةد حعااااث ساااااعوجه هااااا ا املشااااار م أساساااااا أل اااااراض  ة تاااااا الحااااارا ة الاااااا اععة عااااا  ة علااااى الكهراااااا

د إال أب إ ظااااا  هعا اااا  مماالااااة سااااععو  ثالفائااااادة علاااااى الاااااص   فاااااإ مظااااااالق تاااااوف ر م ا اااا  عماااا   تكاااااوقن الكفاااااا اق   قااااا  (1)الصحااااث

تظراااة م اساا  لت ااوقر هااا ا ال ااوم ماان ال اتاااة التاااإ  التك ولوجعاااد الساااعما  أب الجزائاار تح ااى ث اتااة دمساعة هامااة تشااك  معاداب

تتمما  فوائاادها ياج املاار    العاا ج للكهراااا  ال اتظاة عاان ال اتاااة الشمسااعة  تقلاااعص  لفااة الكهراااا  إ اى جا اا  تاوف ر مفااز ب طاااتوم 

اال التك ولااواج ثف اا  اساتعمال ها  تا   على تغ عاة احتعاجاق الاص   فاإ مظال الكهراا  ه ا عغض ال  ار عان فوائادها ياج االجا

  سائ    عفة مم  الهوا   افا  املا .

 . مشروع إقامة أكبر برج عاملي للطاقة الشمسية بسيدي عبد هللا 2

ثاشضافة للمشر م ال م ستح ا ه الجزائار العا امةد  الا م يعاد أيصاار ثاارا عااملإ لل اتاة الشمساعة ساعقا  علااى أ ضااعة املدي ااة 

د هاااا ا الاااار  العااااملإ الكص ااار الااا م سمسااامد ثإ تااااا مااااا يساااامى ثكهراااااا  ال اتااااة الشمسااااعةد ف ااا  علاااى "سااااعدم عصااااد هللا "الجدياااادة

اعتما ه يتظراة علمعة  ائدة يمكن االساتفا ة منهااا علااى املسااتوق ب العر اإ  اشفرققاإ ثاال  ر للتك ولوجعاا العالعاة التاي ساععم  قهاا 

عد ها ه املنشظة ال اتوقة الض مة يج عملعة االستغ ل األمم  لل اتة الشمساعة التاإ تتمتا  قهاا الجزائرد ها ا الصاراد حعاث سثساا

يمااااا سااااعمهد هاااا ا اش ظااااا  لتعمااااعم االساااااتفا ة مااااان تحوقااااا  ال اتاااااة الشمساااااعة إ ااااى طاتااااة يهراائعااااةد ال سااااعما ثامل اااااطس الااااااحرا قة 

   عا ب  تصلاك ال مسا ب   جاة فاإ فاا  الااعا فاإ عماس الااحرا  الجزائرقة.الشاساعة حعاث تزقاد   جاة الحارا ة عن األ 

 تسعى الجزائر من  ا ل ها ا املشار م اتتحا  تظرااة جديادة فاإ مظاال ال اتاق املتظد ة من   ل املزا جة ث ب الغاا  ال صععاإ 

معغااااا اإ ماااان  20غا قاااااة  الشمساااااعة مااااان داااااظنها إ تاااااا ماااااا يساااااا م  ال اتاااااة الشمساااااعة دعلماااااا أب عملعااااة التهجاااا ب ثاااا ب ال ااااااتت ب ال

 الكهراا د  هج يمعة معتإرة حس  اال تاا ب تاد تظعا  الجزائر أيصار ثلد م تس له ا ال وم من ال اتة.

 . مشروع إقامة برج للطاقة الشمسية في والية تيبازة3

ك ولاواج ثاو ا ة التعلعم العا ج مشر م إتامة ثرا لل اتة الشمسعة يج  الية يما ثرمظ  املديرقة العامة للصحث العلمي  الت او  الت

تمصا ةد هاو المالاث مان  وعاه فاإ العالمد حعث سمتم إ ظا  ه ا الإرا التظرقصاإ الا م يتاوفر علاى مح اة للصحاث فاإ مظاال ال اتاة 

معغاا اإد يماا يااب  3معغا اإد ثدال مان   15معجد  تقد  طاتته ثا هكتا ا علاى مقرااة مان املرياز الجاا 20الشمسعة ثمساحة تد ها  

مقااار ا فااااإ الد اساااة األ لعاااة للمشااار م يااج الصداياااةد يمااا ساااعوجه هاااا ا املشااار م لتكااااوقن ثااااحم ب تااااا م ب ماااان مفتلااا ثلاااداب العااااالمد 

لكاااا   50%جزائاااار    ا ة الصمااااة األملا عاااة يااااج حاااد   ثاحااااث  سااااامتم تموقاااا  هاااا ا املشاااار م مااان طااارف ال 100 تقااااد  طاتااااة إساااااتعاثة ثااااا 

 .(2)منهما

 . مشروع مجمع سيفيتال إلقامدة مجمعدات طاقويدة بالجنوب4

توسااع  اساثمما اته  اتتحاا  " ملعا اق   ال  شتاماة مظمعااق طاتوقاةد مان جهاة أ ار  يعتاز  مظما  "ساعفعتال 8تسثممر الجزائر  

مان امل ت ار أ اه  االتعاا ب ما  ععااض املسااثممرقن األجا اا  إتامااة مظمعاااق طاتوقااة ثاالج و د مان  مظاال ال اتاة الشمساعةد حعاث

ملعااااا اق   ال  أمرقكااااإد تاااااد تااااادير الكهرااااا  إ اااى القاااا ة األ   اعاااة التاااي تعاااا:إ عجااازا حاااا ا ياااج هااا ا  8امل ت ااار أب تزقاااد تكلففهاااا عاااان 

 
 .5 فس املرج د ا. (1)
دؤ ب   (2) الجزائرد  يج  املتظد ة  ال اتاق  ثمشا ي   لل فر  تتاا م  الكإر   - ثمشا ي -لل فر-تتاا م-الكإر  -القو  /جزائرقة-القو  

 منشو  على املوت  التا ج:د  2011الجزائرد -جي -الصديلة-ال اتاق

http://www.elayem.com/index.php?.html 
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إعااادا  مشاااا ي  طاتوقاااة ضاااافمة ماااان ثعنهااااا مح ااااة لتحوقاااا  ال اتاااة الشمسااااعة إ اااى يهراائعااااة تصلااااك  ساااعفعتال"على "د  تعمااا (1)االجاااال

معغاااا اإد حعااث ساااععا ل إ تااا الكهراااا  التاي سااعولدها املشاار م  فاس إ تاااا مح ااة يهرااااا   و قااة أمرقكعاااة متوساال  2000طاتتاه 

 الحجم تقرقصا.

ت اااوقر مااااا   ثااااالجزائر  "سااااو ا اج  اااإ أ   ااااإ أش "ملتفاااااااة فااااإ مظاااااال ال اتااااة الشمساااااعة  ااملقاثااا د تعتااااز  الشاااارية األملا عاااااة ا

ملعاااااوب أ   د  هاااااو مشااااار م ا بمااااس عااااا م يرة 380ثكلفااااة تااااا  إ ااااى  "ماااان السعلسااااعو  الشمساااا ي" أالف طااااان 5ث اتاااااة إ تاااااا تقاااااد  ثاااااا 

جزائرقاااة التاععاااة ملرياااز ت اااوقر التك ولوجعاااا  "سعلسااااعو ال "تفااااهم حاااول ت اااوقر ال اتاااة الشمسااااعة ثاااا ب  حاااادة ت ااااوقر تك ولوجعااااة

ساو ا اج جاإ أ  ثاإ أش "د  ت ص على تحوقا  التك ولوجعاا  تااد ق  املااوظف ب   عااث املسااا اق  املااوا    ت اوقر "املتقدمةد  دارية  

لشمسااعةد هاا ه املااا ة التاااإ عرفاا   ااا ل  ال  يااا ا "السعلساااعو  الشمساااإ "التك ولوجعاااا التاااإ تمعاااز السلسااالة الشمساااعة ال ساااعما 

  ال  أمرقكااإ ساا ة  450إلااى أيمااار ماان  2001  ال  أمرقكااإ للكعلاااو را  سااا ة  20الساا واق األ عااارة ا تفاعاا يصعااارا حعااث ا تقلا  مااان 

2008(2). 

ععاادا جاادا عاان مسااتو  ماان  اا ل مااا سااصسد يتضااح جلعااا أب اعتمااا  الجزائاار علااى املاااا   املتظااد ة يااج إ تاااا ال اتااة يصقااى ع

اشمكا عااااق املتاااوفرةد  مااان أجااا  تحسااا ب مساااتو  االساااتغ ل عمااادق الجزائااار إ اااى إ:شاااا  هعا ااا  علمعاااة  عملعاااة تعمااا  علاااى ت اااوقر 

 استغ ل ه ه ال اتاق من أج   ضعها يج مسا ها الصحعد ال م يفد  عملعة الت معة املستدامة.

 الطاقات املتجددة في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة)عرض تجربة أملانيا(  مساهمةاملطلب الثاني: 

لقد أ   اال تصاإ الواعس ث ب الصماة  الت معة إ ى ظهو  مفهو  الت معة املستدامةد  تشك  ال اتاة املتظاد ة أحاد  ساائ  

حماية الصماة ل لك  ظد   ال عديدة تهتم ثت وقر ه ا املاد  من ال اتة  ت عه هدفا تسعى إ ى تحقعقهد  من ها ه الاد ل  ظاد 

 ال .أملا عا التي تعد  ائدة يج ه ا االج

تإااااااازل التظرااااااااة األملا عاااااااة ياااااااج مظاااااااال ال اتاااااااة  ظمااااااا  جدياااااااد لحااااااا  أ ماااااااة ال اتاااااااة  الحفااااااااظ علاااااااى ثمااااااااة   عفاااااااة ياااااااج الوتااااااا   اتاااااااهد      

(Energiewende)   يااج مظااال ال اتااةد  الاا م يعنااي ثالعراعااة  اااو ة ال اتااة د حعااث تاار ق  2010هااو الشااعا  الاا م  فعتااه أملا عااا عااا

يااج مظااال ال اتااة عإاار التحااول ماان االعتمااا  علااى الوتااو  األحفااو م يماااد  لل اتااة إ ااى اسااتفدا  الحكومااة األملا عااة القعااا  ثمااو ة 

مااااا   ال اتاااة املتظاااد ة ال  عفاااة عشاااك   ئمسااا ي ثحلاااول م تااااا القااارب الحاااا م  العشااارقند   لاااك مااان أجااا  الحفااااظ علاااى ثمااااة 

% ثحلااول 40ثنسااصة  1990عاان ممعلفهااا عااا   (Green house Gases)   عفااة مسااتدامة عإاار  فااض :سااصة   ااا اق االحتصاااس الحاارا م 

 .(3)2050% عا  80د   قا ة :سصة اال ففاض حتى تا  إ ى 2020عا  

 الفرع األول: مكانة الطاقة املتجددة في االقتصاد األملاني

ال  را " حعث تمم  أملا عاا مرياز الزقاا ة مان حعاث االتظاا  ياج ال اتااق املتظاد ةر إ    يعمق االتتاا  األملا:إ "معجزته

تعتإر الشر اق األملا عة على املستو  العاملإ يج ه ا االجال حعث تنتس أيإر طاتة إ تاجعة يج العالم لتظمعاق تعم  ث اتة الرقاا  

  تمتلك أحدا التق عاق يج مح اق تولعد الكهراا .

 
أطر حة  يتو اه مقدمة ل ع  دها ة  يتو اه  د -  اسة حالة الجزائر -ال اتاق املتظد ة     ها يج االتتاا   حماية الصماة ايج فرقدةد  (1)

 . 297د ا 2015/  2014ع اثةد الس ة الجامععة:  – لعة العلوم االتتاا ية  علوم الثسع رد جامعة ثااج مفتا   دال و  المالث

 )2(القو  الكإر  تتاا م لل فر ثمشا ي  ال اتاق املتظد ة يج الجزائرد املرج  الساثس. أ  ر أي ا:  ايج فرقدةد املرج  الساثسد ا 298. 
 /https://www.nok6a.net     على الراثل التا ج:و د منش2014ي ايرد  2ل اتةد ثتا قخ التظراة األملا عة يج مظال ا (3)

https://www.nok6a.net/
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حافزا للحكومة األملا عة التي تار ق التفلاج  2011ن التحوالق الكص رة دكل  حا اة فو ودعما ثالعاثاب عا    عد عقد م

نهائعا عن   اعفها ال و قة  مصادارة تحاول طااتوم مصناي علاى ت اوقر ال اتااق املتظاد ةد   لاك ثالحفااظ علاى ت افساعة املؤسسااق 

 لتزاماق الصعتعة.األملا عة  ضماب اشمدا  ثالكهراا   الوفا  ثاال

 هااو  2050 اتفاا ق يااج ساابع   لااك جملااة  اععااة ماان التااداث ر التااي تهاادف إ ااى تفععاا  هاا ا التحااول ال اااتوم يااج أفاااق عااا  

التاا قخ الاا م يظاا  أب تفتفاإ ع ااده ال اتاااق الحفرقاة لاااالح ال اتاااق املتظااد ةد يماا ينت اار ماان ها ا الإر ااامس ال مااو  تففع ااا 

 عاااق الغا اق الدفعاة.يص را السفه   ال اتة  ا ص

 تعااد حا اااة فو ودااعما ثالعاثاااب ال ق ااة التااي   اارق املشااهد السعاساا ي ال اااتوم األملااا:إد حعااث  ا اا  الحكومااة الفد العااة 

التفلاج  2012يو عاو  26تار  الإرملااب ياج  2030تمديد استغ ل االح اق ال و قة إ ى ما ععد عاا   2010األملا عة تد تر ق يج  رقا 

عغعاااة تحقعاااس مظموعاااة مااان  « energie wende » تعمااا  الحكوماااة علااى إحاااداا تحاااول طااااتوم جاااد م ثمساامى 2020حلاااول عنهااا تصااا  

حعاث تف ال ش تااا طاتاة يهراائعاة للتفلاج الشاصه التاا  عان املااا   التقلعدياة املتمملاة ياج الغاا  الصتاار ل  2050األهاداف ثحلاول 

  .ةيج املائ 80 الفحم  تعوق ها ث اتاق متظد ة ثنسصة 

يما تعرف أملا عاا ثالتزاماتهاا الصعتعاة املعل اة   عيهاا ياج ها ا االجاال الا م ي هار مان  ا ل ترحعا  الساكاب قها ا املشار م  ماا 

 .(1)تترت  ع ه  قا اق يج أسعا  الكهراا   قحكم ععض املتثصع ب أب أملا عا تملك العوام  ال ر  قة لل ظا  يج تحولها ال اتوم 

 يج استفدا  ال اتة املتظد ة  أ صح  ا ب من الاد ل التاي دهدق أملا عا   ل ال
 
 سريعا

 
س واق القلعلة املاضعة ت و ا

 27000تتمتااا  ثالرقاااا ة العاملعاااةد فهاااي تمتلاااك االاااث أيإااار ت اااام ل اتاااة الرقاااا  علاااى مساااتوم العاااالمد حعاااث تاااا  طاتتاااه أليثااار مااان 

 عان 2010معغا اإ ألتص ى تد ة يج عا   17000يثر من معغا اإد يما أنها تمتلك أيإر سوق لل اتة الشمسعة من   ل أ
 
ف ا 

% ماان إ تاااا  20ثلغاا  ماااا   ال اتااة املتظااد ة مااا يقااا    2011 ونهاا تتمتاا  ثالرقااا ة يااج   رهااا ماان مظااال التك ولوجعاااد ففااإ عااا  

% ماااان إجمااااا ج  11ا ج د  فاااارق ال اتااااة املتظااااد ة حااااو 2010د  يااااج نهايااااة عااااا  2000% فقاااال عااااا   6ال اتااااة ثظملا عاااااد ععااااد أب  ا اااا  

% لتولعاااد احتعاجاتهااا مااان الكهرااااا  17االساافه   االحلاااج النهااائإ لل اتاااةد  تااد اعتمااادق أملا عااا علاااج ماااوا   ال اتااة املتظاااد ة ثنسااصة 

د مان املتوتا  أب تسااد (2)% مان طاتفهاا الكهراائعاة مان مااا   متظاد ة لل اتاة 35إب تولاد  2020د  ت ماد ثحلاول عاا  2010عاا  

 .(3) 2050% من مت لصاق ل اتة األ لعة ثحلول عا  50 اتة املتظد ة ما يا  إ ى ماا   ال

 لعااا  الساااب  ياااج اتظااااه أملا عاااا التوساااعج  حاااو اساااتغ ل طاتفهاااا املتظاااد ة ال  عفاااةد هاااو  اااعو  أ ماااة الااا فل ياااج م تااااا 

علااج الاا فلد فاتظهاا  إ ااى التوساا  يااج السااصعع اقد لاا ا ا تهجاا  الحكومااة األملا عااة عاادق سعاساااق هاادفها األساساا ي تقلعاا  االعتمااا  

اسااتفدا  الفحاام  ال اتااة ال و قااةد  ماا  ا تفااام  ت اارة  اادا اق الحفاااظ علااج الصماااة    ااول حااز  ال  اار االئاات ف الحكااومإ عااا  

 ا  االهتماااااا  ثالسعاسااااااق الصعتعاااااة  التوسااااا   حاااااو اساااااتفدا  ال اتاااااة املتظاااااد ةد  مااااان اااااام  فعااااا  الد لاااااة م زا عاااااة الصحاااااث  1998

 .(4)يج مظال ال اتة املتظد ة  الت وقر

 
تظراةأملا ماأ مو جا"د    جة  مزمد و ث(1) للصح"ال اتاتاملتظد ة    هافعتحقمقالت ممةاملستدامة  مع ف  املريز  الد اساق  ا  و مظلة  د 

 . 614ا د 2017اب و ال امسد جالجزائرد العد  -ف معلة و الاو الجامعج عصد الحفعق ث
القاهرة: مريز املارم    د“أفاق ال اتة املتظد ة يج مار: فرا ال ر ا من دصد   و  ال اتة“إثراهعم الغع ا:إ  أما:إ عصد الغنيد  (2)

 .16للد اساق  املعلوماقد ا
ال اتة(3) مظال  يج  األملا عة  ) ا وب  “التظراة  العر إ(  العلمي  )االجتم   /ي اير   ق ة  منش2014الما:إ  التا ج: و د  الراثل  على      

http://nok6a.net/?5444 
 د”إعدا  مظموعة من الصاحم بد ال اتة املتظد ة     ها يج تحقعس الت معة املستدامة يج ضو  التظا   الد لعة   اسة حالة  مار  (4)

 https://democraticac.de/?p=55341     على الراثل التا ج:و د منش2018يولعو 18د ملريز الديمقراطإ العر إا

https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?p=55341
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 ال دااك أب ا  هااا  ال اتااة املتظااد ة يااج أملا عااا لاام يااظق ماان فاارال ثاا  ماان تااوفر العديااد ماان العواماا  أهمهااا تااا وب ماااا   

د إ   هااادف هااا ا القاااا وب الرفااا  مااان :ساااصة مسااااهمة مااااا   2000ال اتاااة املتظاااد ة ياااج أملا عاااا الااا م   ااا  ح اااز الت صعاااس ياااج أثرقااا  

 .2020يج املائة يج عا   20يج املائة يحد أ :ى   12.5تظد ة إ ى ال اتة امل

 لكاان امل حااق أب اسااتفدا  ماااا   ال اتااة املتظااد ة يااج أملا عااا تااد حقااس  مااوا أيإاار ماان املتوتاا  يااج مظااال تولعااد الكهراااا  

يع ااإ القااا وب حااوافز  يمااا 2010ماان تظااا   الهاادف املوضااوم يااج  2007 تمكاان يااج عااا   11.8إ ااى  2006  اال  مساااهمفها يااج عااا  

  قدية ملن يقد  ماا   لل اتة املتظد ة.

ثاشضافة إ ى  لكد فإب أملا عا تو ج االهتما  ثالصحث العلماي ياج مظاال ال اتاة املتظاد ة أهمعاة يص ارة  لاك أ اه علاى سابع  

 .تفاص حول طاتة الرقا   ال اتة الشمسعة 144املمال تحتوم مؤسساق التعلعم العا ج على 

ياج  25  ل تصني ه ه السعاسة التزما  الحكوماة ثتففاعض معادل  اا اق ااا:إ أيساعد الكرااوب  الفحام حتاى :ساصة  من  

املائة األمر ال م  افس علعه الق اا ج االتتااا م يماا التاز  الق اام الاا ا ج األملاا:إ ثففاعض  اا اق ااا:إ أيساعد الفحام ثنساصة 

 تقرقصا. 23ة  الو تعة ثنسصة تا  إ ى يج املائة يج ح ب التزم  الا اعاق الكعمعائع 20

 الفرع الثاني: مصادر الطاقة املتجددة في أملانيا

ععااد تساالعل ال ااو  علااى مكا ااة ال اتااة املتظااد ة يااج االتتاااا  األملااا:إد ساا ث ا ل فعمااا يلااج أهاام ماااا   ال اتااة املتظااد ة يااج  

 :أملا عا  هج  التا ج

تم اار السااما  يااج أملا عااا علااج ماادا  العااا د  تحجاا  السااح  السااما   حااو ال ااي ساااعاق النهااا د   اار أب الطاقددة الشمسددية:  .1

اصد ايإر مولد لل اتة الكهراائعة من ضو  الشمس يج العالمد فقد ثزل يج أملا عا ت ام   اعة جديد  اعد أملا عا است اع  أب ت

للمسااتقص  يحقااس هاا ا الق ااام معاادالق  مااو هائلااةد هااو ت ااام الااا اعة تق عاااق ال اتااة الشمسااعةد  أي ااا ثف اا  تااا وب ماااا   

 عااااااق الشمساااااعة األملا عاااااة  ااااا ل سااااا واق تلعلاااااة مااااان حاااااوا ج ال اتاااااة املتظاااااد ة م ااااا  ث ااااا  سااااا واقد  تاااااد تزاياااااد حجااااام أعماااااال التق

ملعوب يو  د      عد  العامل ب عشك  مصادر أ    ر مصادر يج ه ا الق ام إ ى ما يزقد عان 4.9ملعوب أ    إ ى ما يقر  من 450

 إ:ساب.  50000

قااس مظمعاااق دمسااعة    يااا ال اتاااة  قااز ا  ثاسااتمرا  عااد  األساار األملا عااة التااي تسااعج إ ااى تاااظم ب حاجاتهااا ماان ال اتااة عاان طر 

ال وئعةد ه ا ما تظيده   اسة يج مدي ة )اسن( أعدق مؤ را حول اسفه   امل ا ل ال ا ة لل اتةد تا  ثظعدا ها معهد  الراين 

  اااب ه اااا  ياااج 2006 فمسااتفالعا  ألثحااااا االتتاااا   معهاااد اساات  عاق الااارأمد ثتكلعااا مااان   ا ة االتتاااا  األملا عاااةد ففااإ سااا ة 

% مااان 05مظمااا  دمسااا ي مريااا   جااااهزد  قاااتم ياااج هااا ه االجمعااااق تسااا  ب املاااا د  تاااام ب التدفااااة امل لوااااة لحاااوا ج 800000أملا عاااا 

 .(1)امل ا ل األملا عة املسكو ة

 هاااو ماااا يممااا  ألاااا , تاااا  ال اتاااة اش تاجعاااة أل  ماااة ال اتاااة الشمساااعة ياااج أملا عاااا إ اااى  حاااو ا ااااة آالف معغاااا اإ مااان الكهرااااا 

د تحفز ه ه السعاساق األمل اا ال ين يقوموب ثتولعد الكهراا  من ال اتة الشمسعة أ  الرقا  1990املقا  ة م  عا   ضعا ث

دارا  ال اتاة   تفرض يج  اق الوت  علاى الشار اق أ  طاتة املعاه عن طرقس تقديم مصالك  قدية لهم من در اق الكهراا  االحلعة.

 .ساعة مما يمم   حو أ  عة أضاف سعر السوق سنتا لك  يعلو اإ  49الكهراائعة عسعر 

 
 .49د ا2008(د  ا  النشر سوسعثسد فرا كفو قد 02مدي ة ال اتة الشمسعة د مظلة أملا عاد العد  )  فرايصو ل ث ر فا  يا ثسم ك:(1)



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

283 

       

283 

% حالعاااد 13ماان  2020% عااا  27 تعتاز  أملا عااا  فاا  :سااصة مساااهمة مااا   ال اتااة املتظااد ة يااج ساالة ال اتاة املسااتفدمة إ ااى 

  مااان الكهرااااا %55% فقااال مااان ال اتاااة الكهراائعاااة ياااج أملا عاااا مااان الشااامسد  ااااالر م مااان هااا ه النساااصة ال اااتعلة فاااإب 3 تاااظتإ :ساااصة 

 .(1)ال اتظة عن ال اتة الشمسعة تظتإ من أ  مة مستق صة أتعم  ث ب ثحر الصل عس  م  قة الغاثة السو ا  ثظملا عا

د فمح ااق تولعاد الكهرااا  2007ياج الر ا  األ ل مان عاا  طاقة الرياح:   .2
 
 جديادا

 
 تعاساعا

 
د حققا  طاتاة الرقاا  ياج أملا عاا  تماا

ملعااا  يعلااو  اق سااا ج ماان التعااا  15 حاادة ساااهم  يااج تغ يااة الشااصكة العامااة ثمقاادا   19000العاملااة ث اتااة الرقااا   التااي ت اام 

د    اام هاا ا ال ظااا  2006الكهراااائإد  تعااا ل هاا ه الكمعااة  اااا مااا تاماا  هاا ه االح اااق ثتولعااده ماان طاتااة  اا ل مظماا  العااا  

 إ ى يمعة الرقا  الكص رة التي دهدها دهر ي ايرد فاب ها ه األ تاا  
 
تشاك    ار  لعا  علاج الاد   الكص ار لل اتاة الرقاا  ياج يعو  جزئعا

 .مزقس

معغااا اإ  تعتإاار أملا عااا  21000 تماا  يااج أملا عااا حتااى العااو  إتامااة مح اااق إ تاااا ال اتااة العاملااة ثالرقااا  ثاساات اعة تااا  إ ااى 

 .(2)أيإر سوق يج العالم يج طاتة الرقا 

 علاى الكتلاة  17تم إ تاا يمعة من ال اتة الكهراائعة تعا ل  2006يج س ة طاقة الكتلة الحيوية:   .3
 
ملعا  يعلو  اق اعتما ا

ملعاااا  مااان الغاااا  الع اااوم  حاااوا ج ملعاااا  مااان  قااا  ال صاتااااقد  تاااد  5ملعاااا  ثاالعتماااا  علاااى ال شااا  فقااال  أيثااار مااان 10الحعوقااة منهاااا 

 2006%د  مان الت او اق املهماة ياج سا ة 3مان املااا   اال تلفاة حاوا ج  ثلغ  مساهمة الكتلة الحعوقة ياج إ تااا ال اتاة الكهراائعاة

ملعااا   2.8ملعااا  يعلااواق / ساااعة مقا  ااة ثكمعااة 0.4 ا اا   قااا ة االعتمااا  علااى الغااا  الع ااوم الاا م ساااهم يااج تولعااد طاتااة ثمقاادا  

 .(3) 2010يعلواق /ساعة يج عا  

% فقالد 1ث ب مااا   ال اتاة   ار ال اا ة ثالصمااة  2006الجوفعة عا    ل  حاة أملا عا من ال اتة الطاقة الجوفية:   .4

 لكن ثف   تق عة الحفر الجديدةد مم  تلك القائمة يج     نها  د يتوت  ال إارا  معادالق  ماو مرتفعاة لها ا املااد  مان ال اتاةد 

 اااة عاملاااة ث اتاااة جاااوف األ ض ثالعمااا     نهاااا   دااارع  ياااج م  قاااة  ال  ااادا   أ ل مح“يعلاااومتر مااان  360أي اااا ياااج أملا عاااا علاااج ععاااد 

اساارة 6000يااتم تز قااد  2007   لاا  دااصكة ال دمااةد  هااج تنااتس العااو  التدفاااة  ال اتااة الكهراائعااة يااج  اق الوتاا د فم اا  أ ا اار 

أساااارة ث اتااااة التدفاااااةد   لااااك   ب أم  ااااا اق عا مااااةد  حساااا    ا ة الصماااااة األملا عااااة يوجااااد ا ب  300ثال اتااااة الكهراائعااااة  حااااوا ج 

 .(4)مح ة طاتة العاملة ث اتة جوف األ ض 150 ل جاهزة لص ا  حوا ج  

 

 
 د على الراثل التا ج:30/7/2007أملا عا تقدم تظراة  ائدة يج استغ ل ال اتة الشمسعةد موت  الجزقرةد ثتا قخ  (1)

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2007/7/30/ 
 . 615  جة  مزمد املرج  الساثسد ا و ث(2)
 . 43د ا 2007(د سوسعثسد فرا كفو قد 3د مظلة أملا عاد العد  )“األث ال ال  ر“ عو   معك: (3)
 .55د ا 2008(د  ا  النشر سوسثسد فرا كفو قد 2مظلة أملا عاد العد  ) د”طاتة من جوف األ ض“ اينر دتو مصاد  (4)
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 2010% لتولعاااااااااااااااااااد احتعاجاتهاااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااان الكهرااااااااااااااااااااا  عاااااااااااااااااااا  17اعتمااااااااااااااااااادق أملا عاااااااااااااااااااا علاااااااااااااااااااى ماااااااااااااااااااوا   ال اتاااااااااااااااااااة املتظاااااااااااااااااااد ة ثنساااااااااااااااااااصة 

 
 .2010% ماااااااااااااااان ماااااااااااااااااا   ال اتااااااااااااااااة املتظااااااااااااااااد ة لتولعااااااااااااااااد الكهراااااااااااااااااا  يااااااااااااااااج أملا عااااااااااااااااا عااااااااااااااااا  40تشااااااااااااااااك  ماااااااااااااااازا م الرقااااااااااااااااا  أيثاااااااااااااااار ماااااااااااااااان 

 

 
 من طاتفها الكهراائعة من ماا   متظد ة لل اتة  .%35أب تولد  2020ت مد أملا عا ثحلول عا  

 الفرع الثالث: مكانة الصناعة األملانية القائمة على البيئة في االقتصاد األملاني واالقتصاد العاملي

ال  را "د االتظا  ثظدعة الشمس  الرقا   املا  يد  أ ااحا  عالعة  قحقس أ تاا   اا  اق  يعمق االتتاا  األملا:إ "معجزتة

تعاسااعةد يمااا تتحااول الااا اعة القائمااة علااج الصماااة إ ااى ضاارقه حااق القاارب الواحااد  العشاارقن حعااث  تحتاا  أملا عااا مريااز الرقااا ة يااج 

د  تتعاد  االجااالق التاي 2030أل  ار  إ اى ثلعاوب أ    ياج العاا  الق اام ا ” العالم يج ه ا االجال د  قتوت  إب يا  حجم املصععااق

تعتإر فيها الشر اق األملا عة هج الرائدة علج املستو  العاملإد ايإر طاتة إ تاجعة يج العاالم لتظمعااق تعما  ث اتاة الرقاا د احادا 

 يج العديد من أجهزة االستعمال 
 
 .العالعة الفعالعة …    ر  لك الكم رتق عاق مح اق تولعد ال اتةد املريز األ ل عاملعا

د  هج تلقإ يج أملا عا أ ا  ا  ا عة م    من طوق   من ه اا تنشاا فر اة         
 
إب التقا قر التي تتحدا عن تغ راق امل اخ مرعصة حقا

 
 
 للعلو  اله دسعة يما تهتم اهتماما

 
  ا ا

 
 ثال صععة  الصماةد  حقعقعة ل تتاا   لمس من املاا فة أب تو ج أملا عا اهتماما

 
  ا ا

 يج مظال إعا ة االستفدا   فا  األ وام اال تلفة من 
 
م   ونها يج  اق الوت  املتفوتة يج تسجع  ثرا اق اال ترام  األيثر تقدما

د القماماااة  الف ااا قد  قت اااو  ت اااام الصمااااة إ اااى ت اااام يص ااار ياااج االتتااااا  األملاااا:إد  هاااو العاااو  االحااار  األساسااا ي ياااج ساااوق العمااا 

يااج ت ااام تق عاااق الصماااة ثاملقا  ااة ثب ااا  ا الق   اا اعة  2030 يااج ساا ة  2005 الجااد ل التااا ج يمماا   ضاا  حجاام اشعمااال يااج ساا ة 

دااارية تعمااا  جمععهاااا ياااج مظاااال تق عااااق الصمااااةد  1500الساااعا اق . يماااا تامااا  دااارية االسثشاااا اق ثاسااات  م دااام  ماااا يقااار  مااان 

ثعظااة املفرحااة لهاا ه الجهااو   التق عااة ال  اارا  املااا عة يااج أملا عااا  تسااهم يااج  لااس فاارا  تاماا  ثتحلعاا  الد اساااق اال تلفااةد  ال 

ساعكوب عاد  العاامل ب ياج ها ا الق اام أيإار مان العاامل ب ياج ت اام ث اا  ا الق أ   ا اعة الساعا اقد  2020عم  جديادةد  ياج عاا  

 . ع  الاععد العاملإ فاب أملا عة تحت  مريز الادا ة

 ياج اساتفدا  ال اتاة املتظاد ة  أ اصح  ا ب مان الاد ل التاي تتمتا  دهدق أملا ع    
 
 سريعا

 
ا   ل الس واق القلعلة املاضعة ت و ا

 24000ثالرقاااا ة العاملعاااةد فهاااي تمتلاااك ااااا:إ أيإااار ت اااام لل اتاااة الرقاااا  علاااى مساااتوم العاااالمد حعاااث تاااا  طاتتاااه املمبتاااة أليثااار مااان 

 2008معغاا اإ ألتصا ى تاد ة ممبا  ياج عاا  16500ل اتة الشمسعة مان  ا ل معغا اإد يما أنها تمتلك اا:إ أيإر سوق ل
 
د ف ا 
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% ماااان 15.1د  فاااارة ال اتاااة املتظاااد ة حاااوا ج 2008عااان  ونهاااا تتمتااا  ثالرقاااا ة يااااج   رهاااا مااان مظااااالق التك ولوجعاااااد ففاااإ نهاياااة عاااا  

 .(1) 2050مت لصاق ال اتة األ لعة ثحلول عا  

ياج  15متاظ رة ياج ها ا االجاالد تعتإار أملا عاا العاو  مان الاد ل الرائادة ياج ال اتااق املتظاد ة  تغ اى على الر م من   ولها 

 
 
املائة من حاجفها الكهراائعة من مااا   طاتاة مت وعاةد تشام  الرقاا د الشامسد  الكتا  الحعوقاةد أملا عاا لاد ها تظرااة  اتحاة جادا

 مريز الا 
 
 ث اتة  لعة تقا   يج استفدا  طاتة الرقا د حعث تحت  حالعا

 
ألا معظا اإد   ظ  أملا عاا أي اا إ اى  20.6دا ة عاملعا

حااد يص ااار يااج  ااا   سااوق  ائظاااة لتق عاااة األلااوا  ال اااوئعة علااى مساااتو  االسااتفداماق املنزلعاااةد علاااى الاار م مااان تم ااز الاااص   ثكمافاااة 

تظد ة األملا عة أي ا است اع  أب توفر السح د  ا لك أ اث  الحكومة األملا عة عافو قن ثحجر  احد, فا اعة ال اتاق امل

  .ملعوب  ظعفة للمواطن األملا:إ 2.5 حو 

 الحكومة األملا عة تدعم عس ا  الشر اق العاملة يج مظال ال اتاق املتظد ة. 
 
 ظا  التظراة األملا عة يرج  لسبص ب: أ ال

 الحكوماااة األملا عاااة تناااتهج سعاساااة  اااا مة للحاااد مااان التلاااوا الصعواااي ال
 
 ااااتس مااان حااارق الوتاااو  التقلعااادمد  ه اااا    ااال جاااا ة اا عاااا

 عن استفدا  الفحم ثحلول عاا  
 
 علاى تق عاة الفحام ال  عاا التاي تظاد 2018للتوتا نهائعا

 
 ,  قصاد  أب األملااب ال يعولاوب يم ارا

 يج الوالياق املتحدةد  ل لك  اب ال ثد من إيظا  ثدائ  م اسصة لل اتة
 
 .(2)اهتماما يص را

 

 بع: مواجهة أملانيا للتحديات والصعوبات التي تواجه ثورة الطاقة املتجددةالفرع الرا

   اام  اا  هاا ه التحاادياق  الاااعوااق التااي تواجااه اااو ة ال اتااة األملا عااةر فقااد أعااد األملاااب عاادتهم ملواجهااة األماار  ة ظااا  

 .او تهم من   ل عدة استراتعظعاق

 ملواجهاة  قاص ال اتاة ال ااتس عان إ ا ق املفااع ق ال و قاةر هاج التوسا  
 
اشستراتعظعة األ  اى: التاي اعتمادتها أملا عاا  ا اة

 22يج ث ا  مزا م لتولعد الكهراا  من طاتة الرقا د   قا ة االعتما  على ال اتة الشمسعة لتولعد الكهراا د حعث تاما  أملا عاا ثب اا  

و اعنعة يج دمال الص   ثالقر  على دواطئ ثحر الشمال لتولعد الكهراا   استغ ل طاتة الرقا  العاتعاة ياج ألا طاحو ة هوائعة ت

تلاااك امل  قاااة. ثاشضاااافة إ اااى هااا ا ملاااجع  الحكوماااة األملا عاااة ساااكاب مااادب الج اااو  علاااى تريعااا  ألاااوا  دمساااعة ياااج ثعاااوتهم لتحوقااا  

تااادعم الحكومااااة األملا عاااة الصحاااث العلماااي ياااج مظاااال أثحااااا ت اااوقر ال  يااااا  ال اتاااة الشمساااعة لكهرااااا  يمكنهاااا االعتماااا  عليهااااد يماااا

 تشااتد الرقااا  عسااواح  ثحاار 
 
الشمسااعة لتاااصد أيثاار يفااا ة  فاعلعااة  أتاا  تكلفااة. لكاان لألسااا األماار لاامس قهاا ه البساااطةر فظحعا ااا

تارقا ال اتة الزائادة املتولادة حعنهاا. الشمال مما يثسب  يج إ  ق التو ام اق للحفاظ عليها من التلاد  لعد   جو  إمكا عة ل

 
 
 طوال العا  مما تد يثسب  يج ا ق ام الكهراا  أحعا ا

 
 .يما أب س وم الشمس ج و  الص   لمس  ائما

اشستراتعظعة الما عة: التاي تنتهجهاا الحكوماة األملا عاة هاو ث اا  ثنعاة تحتعاة جديادة م ئماة لها ا التحاول ياج سعاسااق إ تااا 

ملعااا   125ال اتااة.  قتوتاا  العديااد ماان مرايااز الد اساااق االتتاااا ية األملا عااة أب تكلفااة ت ااوقر تلااك الصنعااة التحتعااة سااعترا   ثاا ب 

% مااان إجماااا ج 7إ ااى  3.5ساا واقر  هااا ا املصلااك الضااا م يسااا   حاااوا ج  8ملعاااا    ال  أمرقكااإ ياااتم إ فاتهااا  ااا ل  250  ال  أمرقكااإ  

% ي ارقصة إضاافعة 10د  من أج  ه ا تام  الحكومة األملا عة ثزقا ة ياج  ساو  الكهرااا  تاد ها 2011ا  ال اتس القومإ األملا:إ لع

 للغايااة لكاان علااى الجا اا  ا  اار فااإب  عاام ال اتااة املتظااد ة  ت ااوقر 
 
علااى املااواط  ب لاادعم ال اتااة املتظااد ة. تااد يصااد  األماار مكلفااا

 .ملعا    ال  أمرقكإ تاثلة للزقا ة 12لصماة تد  فر  ا  اق للص   ثقعمة العملعاق الا اععة  التك ولوجعة ال  را  الاديقة ل

 
 . 6إعدا  مظموعة من الصاحم بد املرج  الساثسد ا  (1)
د على 18:43د على الساعة:  2009/03/06ياسر طه مكا مد ال اتة املتظد ة: تظا    اتحة حول العالمد م تدياق ستا  تايمزد ثتا قخ   (2)

 http://www.startimes.com/?t=15279612  الراثل التا ج:

http://www.startimes.com/?t=15279612
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اشستراتعظعة المالمة: ملواجهة تحدياق او ة ال اتة األملا عة تعتمد عشك  يص ر على الق ام ال ااد حعاث تقاو  داريتي 

مح اااة  31يص ااارد حعاااث تااام إ:شاااا   ثت اااوقر  ساااائ  جديااادة لتفااازقن ال اتاااة علاااى   ااااق (GE)  أملا عاااا لل اتاااة (Siemens) ساااعمنس

 إ ى  زا اق يج أماين مرتفعة ثتلك االح اقد ام تريها تهوم من 
 
لتفزقن ال اتة ثواس ة املا  عإر الص  ر حعث يتم  ف  املعاه لع 

 لتاادير تاوة املعااه امل دفعاة تو ام اااق لتولعاد ال اتاة الكهراعااة 
 
ضاافة إ اى  لااك يماا ثالساد العاا ج ثمااارد ثاش –تلاك املرتفعااق  اصاحا

ضااا مة لتفااازقن ال اتاااةد لكااان العاماااا   - ااااملوجو ة ياااج هواتف اااا ال قالااااة–تقاااو  تلاااك الشااار اق ثت اااوقر ث ا قااااق  أيااااوب اللعئعاااو   

األساساا ي الاا م يم اا  اسااتفدا  تلااك الص ا قاااق هااو تكلففهااا العالعااة التااي ينصغااج  ف ااها إ ااى أيثاار ماان ال اااا لتكااوب عملعااة  تاثلااة 

 .للت صعس

 ملواجهااة التحاادياق اشساتراتعظ
 
عة الراععااة: تعتماد عشااك  يص ار علااى العقاول األملا عااة  الحلاول اشثداععااة التاي تقاادمها  ائماا

إحااد  يإرياااق  (RWE) التااي تواجااه او تهااا يااج مظااال ال اتااةد أحااد تلااك الحلااول هااج  ماازا م ال اتااة االفتراضااعة  التااي اثتكرتهااا داارية

د تلك املزا م االفتراضعة على ثر امس حاسو إ   إ يتحكم يج العديد  العديد من املاا   الشر اق األملا عة يج مظال ال اتة. تعتم

الاغ رة  املت وعاة لل اتاة  عإار التنساعس ثعنهاا تتحاول إ اى مااد  ضا م لل اتاةد  تاد تام ت صعاس تلاك الفكارة ثمدي اة     تمو اد  

تث وم ث ب تو ام اق الرقا   ال  يا الشمسعة  الكتلة  ماد  لتولعد يمعة  غ رة من ال اتة 120حعث تم إ:شا  دصكة لتو ع  

 علاى معلومااق 
 
 لعتحكم فيها ثر اامس حاساو إر ها ا الإر اامس ياتحكم ياج تشاغع   ةطفاا  املااا   الااغ رة لل اتاة ث اا ا

 
الحعوقة معا

 .عة ل حتعاجاق امل لواةعن سرعة الرقا   س وم الشمس  حالة ال قس لت   يج النهاية ال اتة الكلعة ال اتظة ااثتة   اف

 علاااى الااار م مااان أب الحكوماااة األملا عاااة تاااؤمن ثاااظب تلاااك االساااتراتعظعاق هاااج السااابع  لتحقعاااس أهاااداف او تهاااا إال أب ه اااا  

العدياااد مااان املعا ضااا ب لتلاااك الفكااارة مااان أساساااها  تعلاااو أ اااواتهم مااان  تااا    ااار.  يعتقاااد هاااؤال  املعا ضااا ب أب ال اتاااة ال  ااارا  

ا  علاااااى مااااوا   ال اتااااة املتظاااااد ة لاااان يمكنهااااا تعاااااوقض احتعاجاااااق االجتماااا  األملاااااا:إ الااااا ا جد يمااااا أب إ ااااا ق ال  عفااااة عإاااار االعتماااا

املفاع ق ال و قة  اق التكلفة الر عااة  االعتماا  علاى ال  ياا الشمساعة املكلفاة سا زيد مان إ هااق االتتااا  األملاا:إ عإار التاظا ر 

ة الشار اق الاا اععة األملا عاة مماا ساعؤار ثالسال  علاى األجاو   الر اتا د  تاد يج النشااإ الاا ا جر مماا ياؤ م إ اى  فاض ت افساع

 من حد ا أ مة مستقصلعة ثال اتة
 
 .حدا    ه ا ثالعديد من الشر اق األملا عة إ ى إ:شا  ماا:  لها  ا ا الص   تفوفا

 يكن فإب العالم يرات  أملا عا  قتاع  تظرافها المو قة عن يما . فاإ ا      
 
  ساتثص  أملا عاا العدياد مان أيا

 
 تحا  ساعكوب ال ظاا  ماد قا

الد ل لص اا  او تهاا ال ا اةر  ااال ص  ساتكوب أملا عاا هاج ال ماو ا الا م ساعحت    قحتفاى ثاه ياج مظاال ال اتاة. أماا ياج حاال الفشا  

 حعااااث ساااامتظار االتتاااااا  األملااااا:إ القااااائم علااااى الااااا اعة عشاااادةر إال أب عهااااد ا 
 
 ثاألملاااااب أنهاااام ال فااااإب السااااقوإ سااااعكوب مااااد قا

 
  مااااا

 .يفشلوب 

تاماا  مااان أجااا  إ ااا   ماااا (Energiewende)امل ح ااة األ  ااارة أب الهااادف الرئمسااا ي ماان تلاااك الماااو ة هاااج الصمااااة التااي :عااامق فيهااااد فماااو ة   

 أفساادته المااو ة الااا اععة ثكويص ااا األ ضاا يد  ماان أجاا  الثسااامد  التاااالح ثاا ب البشاار  ح ااا تهم ماا  الصماااة التااي تح اانهم. فه
 
 ماااا

 .(1)للشعو  املتقدمة  املتح رة إثداعهم  ال عزا  للمتفلف ب ... عن الري 

 

 الخاتمة:

على الر م من التوجه العاملإ  حو ال اتة املتظد ة ي اتة   عفة  اديلة يج املستقص  لل اتة التقلعديةد فإب جمعا  الادالئ         

تشااااا ر ثااااااظب ال اتااااااة املتظاااااد ة ال يمكاااااان اسااااااتغ لها ياااااج املسااااااتقص  القرقاااااا   ثعظاااااة لتااااااوفر ال اتااااااة التقلعدياااااة ثكمعاااااااق يص اااااارة تااااااؤمن 

اياة القارب الحاا ج  العوائاس الكص ارة التاي تواجاه تك ولوجعاا ال اتاة املتظاد ة   لاك  ثعظاة أنهاا   ار ااثتاة االحتعاجاق العاملعة حتاى نه

 
)1( http://kabbar-demaghak.blogspot.com/2012/08/blog-post_22.html 
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  اق يفا ة محد  ة  االتا ج االسثمما  فيها     لفة عالعة إال أب استعماالق ال اتاة املتظاد ة ياج تز قاد امل ااطس ال ائعاة ثالكهرااا  

راااا  ماان ال اتااة الشمسااعة  طاتااة الرقااا  يااج ا ففاااض مسااتمر  هاا ا يظعلهااا تاثلااة مل افسااة لااه     مهاامد يمااا أب تكلفااة إ تاااا الكه

 ال  ا  التقلعدم يج تو ع  الكهراا .

حااااول ال اتاااااق املتظااااد ة  ةثاااارا     هااااا يااااج تحقعااااس الت معااااة  لهاااا ا حا ل ااااا يااااج   اسااااث ا اشجاثااااة علااااى اشدااااكالعة التااااي تااااد   

تهاادف إثاارا  أهمعااة ر  مساااهمفها يااج الت معااة علااى مسااتو  االتتاااا  الجزائاارمد يمااا أنهااالتتاااا ية ماان  اا ل   اسااة حالااة الجزائاا

 مفتلاا تتظاهتمم ب املوا   ال صعععاة  اساتغ لها ثظف ا  طرققاةد ثاشضاافة إ اى توضاعد العملعاة املساتفدمة ياج تقلعا  التكاالعا   

  عاا  تصناي إب حعاث العااملإدال ااتوم   اشمادا  هعكا  ياج املتظاد ة ال اتااق  حاو ال ااتوم  التحاول  االستدامة إ ى حتمعاة مؤدراق

 معاااادالق تففااااعض يااااج املساااااهمة  احعااااة ماااان سااااوا  ماااان املكاساااا د جملااااة لتحقعااااس االجااااال املتظااااد ة يفااااتد يااااج ال اتاااااق االسااااثمما 

   أس املاااو    فاارة ماان االسااتفا ة  االتاااا ج ال اتااة علااى ال لاا  هعكااا  يااج  اا ل املساااهمة مااان ال اضااصةد ال اتوقااة املااوا   اسااتنزاف

علااى  ثاالعتمااا  املعمشااة مسااتو   تحساا ب يااج  املساااهمة ال اتااة ت صعقااق أسااواق اليثسااا  حقعقااة فاارا ثاشضااافة إ ااى  لااس املاالد

 الااااديس  التقاااد  التك ولاااواج االثتكاااا   ي امكعاااة  عااام ياااج    هاااا إ فاااال العاااالمد   ب  عإااار الفقااار مااان  الحاااد عمااا د فااارا  لاااس

 .للصماة

 العااالم إمكا عاااق منهااا عدياادة عواماا   ثعظااة ا تفااام يااج املتظااد ة ال اتاااق علااى ال لاا  ثااظب ساااثقا ياا لكد تصاا ب      ممااا

  الت اااااو   الساااااكا:إ  ا تفاااااام ال ماااااو ال امعاااااةد الاااااد ل  ياااااج  ا اااااة االتتااااااا م لل ماااااو امل ااااار   اال تفاااااام املااااااا  د هااااا ه مااااان املتاحاااااة

 مان املساتقصلعة ال ااتوم  اشمادا  م  وماة ضامن املتظاد ة ال اتااق ش  اال التف عل يما توضح أ ه يمكن التك ولواج    رهاد

 سابع  ياج  الج او  الشامال    ل  جهاو   ت اافر تكاااا تساتد ج التاي  الثشاريععة املؤسساعة  التداث ر اشجرا اق من حزمة   ل

 .االجتماععة الرفاهعة س تحقع الصعوي املو  ا على  الحفاظ ال اتة ملاا   املستقصلج اشمدا  أمن ضماب

  من أهم ال تائس التي يمكن أب :ستفلاها من   ل   اسث ا له ا املوضومد هج على التوا ج:     

ال يمكاان لل اتاااق املتظااد ة أب تحاا  محاا  ال اتاااق التقلعديااة  اا ل املسااتقص  القرقاا  لاا ا يظاا  علااى االجتماا  الااد  ج القعااا   -

 إ تاجها من جهة  العم  يج  فس الوت  على ت وقر املاا   املتظد ة  ةح لها التد قدج مكانهارثتردعد اسفه يها  يفا ة 

ثالر م من الجهو  املص  لة للجزائر يج مظال ت وقر  استغ ل ال اتاق املتظد ة إال أنهاا تصقاى عععادة عان مساتو  اشمكا عااق  -

 املتوفرة لد ها.

 ن   ل ه ه الد اسة يكوب ثإمكا  ا تقديم ععض التو عاق  التوجيهاق  التي تتمم  يج: ا ا ا على ال تائس التي تو ل ا إليها م

القعااا  ثإ:شاااا  ث اااك ملعلومااااق اشداااعام الشمسااا ي    جااااق الحااارا ة  داادة الرقاااا   يمعاااة الغصاااا     رهاااا مااان املعلومااااق الد  قاااة  -

 ال ر  قة الستفدا  ال اتة الشمسعة.

مااا  علااى مسااتو  يفعااد الصلااد يماااد  آ اار ماان ال اتااة  تااد ق  الكااوا   عليهااا ثاشضااافة إ ااى القعااا  ثمشااا ي   ائاادة  يص اارة  وعااا  -

 عد  تكرا ها ث  ت ويعها يج الصلداب العراعة ل ستفا ة من جمع  ت صعقاق ال اتة الشمسعة.

 الجزائار  اا بالعراعاة ثا ب الصلاداب الد  ةاةر   اللقاا اق ال اد اق عقاد  ا ل منتنشعل طرق التصا ل العلمي  املشو ة العلمعة  -

 . أملا ما مم  االجال ه ا يج الرائدة  الد ل 

 الجزائار ملاؤه ق ثاال  ر ال اتااق املتظاد ةد ساوق  ( املع اوم  املاا م الادعم) لت اوةر املسااعدة ثصعض تتد   أب الد لة على -

 .مهمة سصقت ا ثظدواإ  التي املغا امةد ثالد ل  مقا  ة االجالد ه ا يج

 الصحاث مظاال ياج  ا اة العلماي  الصحاث التك ولوجما  عم تكوةنها يج أهممة   ل من البشرةةد للموا   الحموةة األهممة إع ا  -

 املتظد ة. ال اتاق  ت وةر ال اتوةة الصدائ  عن
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 .األحفو ةةال اتة  استعمال  تردمد  ال  مفةد املتظد ة ال اتة استعمال لثشجم   الثشریعاق القوا  ب تفعم  -

 ت اوةر علاى أملا ماا  لا لك اعتمادق،  أما اا أيثار  أحفا  اا أ ال  اا مساتقص  سا ظع   تك ولوجماتهاا املتظاد ة ال اتة على :عتمد -

 أفاااااق إ ااااى ال اااااتوم  التحااااول  هاااا ا تفعماااا  إ ااااى تهاااادف التااااداث ر التااااي ماااان  اسااااعة جملااااة  لااااك ساااابم  يااااج  اتفاااا ق املتظااااد ة طاتاتهااااا

 .املتظد ة ال اتاق لاالح األملا:إ ال اتوم  املزةس من الحفرةة ال اتاق ع ده تفتفإ أب اظ  ال م التا ةخ  هو 2050عا 

 

 : املراجع

I . املراجعباللغة العربية 

 : النصوص القانونيةأوال 

د 51د املتعلااس ثااالتحكم يااج ال اتااةد ا. .ا.ا العااد   تاام 1999جوقلعااة عااا   28د املوافااس لاااا1420 اعاا  المااا:إ عااا   15املؤ خ يااج   09-99القا وب  تم   .1

 . 02/08/1999املؤ  ة يج 

صماااااة يااااج إطااااا  الت معااااة املسااااتدامةد د املتعلااااس ثحمايااااة ال2003جوقلعااااة  19د املوافااااس لاااااا 1424جمااااا   األ  ااااى عااااا   19املااااؤ خ يااااج  10-03القااااا وب  تاااام  .2

 .20/07/2003د املؤ  ة يج 43ا. .ا.ا العد   تم 

د املتعلاااااس ثترتعاااااة ال اتااااااق املتظاااااد ة ياااااج إطاااااا  الت معاااااة 2004أ ق  14د املوافاااااس لاااااااا 1425جماااااا   الما عاااااة عاااااا   27املاااااؤ خ ياااااج  09-04القاااااا وب  تااااام  .3

 .18/08/2004د املؤ  ة يج 52املستدامةد ا. .ا.ا العد   تم 

د 51د املتعلااس ثااالتحكم يااج ال اتااةد ا. .ا.ا العااد   تاام 1999جوقلعااة عااا   28د املوافااس لاااا1420 اعاا  المااا:إ عااا   15املااؤ خ يااج  09-99تااا وب  تاام  .4

 . 02/08/1999املؤ  ة يج 

  الو الااة الوط عااة للتغ ااراق امل ا عااة د املت اامن إ:شااا2005ساابتمإر  26د املوافااس لاااا 1426دااعصاب عااا   22مااؤ خ يااج  375-05املرسو  الت فع م  تم  . 5

 .05/10/2005د مؤ  ة  يج 67 تحديد مهامها  ضصل يعفعاق ت  عمها  س رهاد ا. .ا.ا العد   تم

 ثانيا: املؤلفات

للد اساق  املعلوماااقد إثراهعم الغع ا:إد أما:إ عصد الغنيد آفاق ال اتة املتظد ة يج مار: فرا ال ر ا من دصد   و  ال اتةد املريز املارم  .1

 .2012مارد  

 .2003ثاتر محمد علج    د العا  لمس للصع : مفاطر العوملة على الت معة املستدامةد ال صعة األ  ىد املكتصة األهلعةد األ  بد   .2

اق العراعااة املتحاادةد   ب ساا ة ثد م عصد االجعدد إثراهعم    إااجد االسااثمما  يااج ال اتاااق املتظااد ة ساابع  لتحقعااس الت معااة املسااتدامةد جامعااة اشمااا   .3

 :شر.

: املساااااتقص  املساااااتدا  الااااا م  رقااااادد إ ااااادا  ثر اااااامس األمااااام املتحااااادة اش ماااااائإ: 2011/2012تقرقااااار ثر اااااامس األمااااام املتحااااادة اش ماااااائإد التقرقااااار السااااا وم  .4

 .2012 عوقو  د  

 .2007 مفاطر ال اتةد مكتصة الدا  العراعة للكتا د مارد س ة    وي حس ب أحمد ملحاتةد التلوا الصع .5

 .2007ال فاف عصد العلجد  اظم    ر ثعصابد ال اتاق  تلوا الصماةد ال صعة األ  ىد  ا  املس رة للنشر  التو ي دعمابد  .6

 .2000ل سثمما اق المقافعةد مارد    ج س موسشم د ترجمة قها  داه بدمصا ئ الت معة املستدامةد ال صعة األ  ىد الدا  الد لعة  .7

الوحاادة العراعااةد  ال صعااة األ  ااىد مريااز   اساااقترجمة فعااا  حاار ابد ملااحن مسااتقصل ا ثال اتااة )مااد   إ ااى ال اتااة املسااتدامة(د  ااارق ل. إيفااابد  .8

 .2011ث ر قد  

 .2011بد د  ا  العا   م للنشر  التو ي د األ  1سم ر سعد ب ما فى  آ ر بد ال اتة الصديلةد ال صعة .9

 .2005عصد امل ل  ال قرشد ال اتة )مفاهعمهاد أ واعهاد ماا  ها(د   ا ة ال اتة  الثر ة املعد عةد األ  بد   .10

 .0200عد ج علج أثو طاحوبد إ ا ة  ت معة املوا   ال صعععة  البشرقةد  ا  النشرد املكت  الجامعج الحديثد اشسك د قةد  .11

 30د تسااام الصحاااوا  الد اسااااقد إ ا ة داااؤ ب اللجااااب  الصحاااواد مظلاااس الشاااو  د -  اسااااق  تاااوا  ب  -دامة علاااج عصاااد هللا العااارا مد ال اتاااة املسااات .12

 .2012ي اير 

 .1981ععاش سعو  يوساد تك ولوجعا ال اتة الصديلةد عالم املعرفةد االجلس الوطني للمقافة  الف وب  ا  ا د الكوق د  .13

 .2007عا   امل اهجد مكتصة عستاب املعرفة لل صاعة  النشردمارد ة األعلمحمد أثو ال زيد الرسولد الت معة املتوا  .14



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

289 

       

289 

 .2010م و  أ سرمد محمد حمود االتتاا  الصعويد  ا  ال لد  عةد الجزائرد ال صعة األ  ىد  .15

 .2000ها:إ عصعدد اش:ساب  الصماةد م  ومة ال اتة  الصماة  السكابد  ا  الشر قد عمابد   .16

 .2004تظد ة: الت و اق التق مة االتتاا اة )عراما عاملما(د مؤتمر ال اتة العر إد مظلس ال اتة العاملإدشا  ال  م د ماا   ال اتة امله .17

: الوالياااق   ا ة ال ا جعة األمرقكعةد الدعم األمرقكإ ألج دة العم  العاملإ لت فعاا  مصااا  ة ال اتااة املسااتدامةد ثعاااب حقااائسد مكتاا  املتحاادا الرساامي  .18

 .2012عو املتحدة األمرقكعةد يو 

 .2012 . مر   عاطا عصد الها مد  حو تشكع  معما م مستدا  ثاستفدا  ال  يا الكهر  ضوئعةد  لعة اله دسةد جامعة امل او ةد مارد   .19

 .2000  ج س موسشم د ترجمة قها  داه بدمصا ئ الت معة املستدامةد ال صعة األ  ىد الدا  الد لعة ل سثمما اق المقافعةد مارد   .20

 .2010سرمد محمد حمود االتتاا  الصعويد  ا  ال لد  عةد الجزائرد ال صعة األ  ىد م و  أ   .21

 .2007ة األععا   امل اهجد مكتصة عستاب املعرفة لل صاعة  النشردماردلمحمد أثو ال زيد الرسولد الت معة املتوا  .22

 .0200عد ج علج أثو طاحوبد إ ا ة  ت معة املوا   ال صعععة  البشرقةد  ا  النشرد املكت  الجامعج الحديثد اشسك د قةد  .23

 .2000ها:إ عصعدد اش:ساب  الصماةد م  ومة ال اتة  الصماة  السكابد  ا  الشر قد عمابد   .24

الوحاادة العراعااةد  ال صعااة األ  ااىد مريااز   اساااقترجمة فعااا  حاار ابد املسااتدامة(دملااحن مسااتقصل ا ثال اتااة )مااد   إ ااى ال اتااة   ااارق ل. إيفااابد  .25

 .2011ث ر قد  

 ثالثا:املقاالت العلمية

د املرياااز الجاااامعج عصااااد الد اسااااق  ا و مظلاااة ماااع ف للصحااا "ال اتاتاملتظد ة    هافعتحقمقالت ممةاملساااتدامة تظراةأملا ماأ مو جا"د   جاااة  مااازمدو ث .1

 .2017اب و الجزائرد العد  ال امسد ج-ف معلةو الاو الحفعق ث

 .2008أملا عاد  -(د  ا  النشر سوسعثسد فرا كفو ق2د العد  )مظلة أملا عاث ر فا  يا ثسم ك: فرايصو ل مدي ة ال اتة الشمسعة د  .2

املتظد ة يمد   لتحقعس الت معة املستدامة يج الجزائر )  اسة لوات  مشر م ت صعس ال اتااة الشمسااعة يااج الج ااو  الكص اار   ال اتاقفر حاق حدةد .3

 .2012د 11د العد  مظلة الصاحثثالجزائر(د 

 .2008أملا عاد  -(د  ا  النشر سوسثسد فرا كفو ق2د العد  )مظلة أملا عاد”طاتة من جوف اال ض“ اينر دتو مصاد  .4

 د 2008(د س ة  127د العد  )مظلة أ اكعلج  ج د ت و  ال اتاق املتظد ة  ة:عكاساتها على سوق ال فل العاملعة  األت ا  األع ا د   .5

 .2007أملا عاد  -د سوسعثسد فرا كفو ق3د مظلة أملا عاد العد  “األث ال ال  ر“ عو   معكد   .6

د 25د الساا ة المالماااةد العاااد  مظلااة العلاااو  اش:ساااا عةيمااال   قاااسد "الت معاااة املسااتدامة ياااج الاااوطن العر ااإ مااان  ااا ل الحكاام الااااالح  الديمقراطعاااةد  .7

 .2005 وفمإرد  

(د 6د العاااد )حثظلااةالصاعاارض تظراااة أملا عااا"د م-محمااد طااالبيد محمااد ساااح د "أهمعااة ال اتاااة املتظااد ة يااج حمايااة الصماااة ألجاا  الت معاااة املسااتدامة .8

 .2001د ا 2008

د املرياااز الجاااامعج عصاااد الد اسااااق  ا و مظلاااة ماااع ف للصحااا "ال اتاتاملتظد ة    هافعتحقمقالت ممةاملساااتدامة تظراةأملا ماأ مو جا"د   جاااة  مااازمدو ث .9

 .2017اب و الجزائرد العد  ال امسد ج-ف معلةو الاو الحفعق ث

 2008(د  ا  النشر سوسعثسد فرا كفو قد 02مدي ة ال اتة الشمسعة د مظلة أملا عاد العد  ) ث ر فا  يا ثسم ك: فرايصو ل .10

 .2007(د سوسعثسد فرا كفو قد 3د مظلة أملا عاد العد  )“األث ال ال  ر“ عو   معك:   .11

 .2008(د  ا  النشر سوسثسد فرا كفو قد 2مظلة أملا عاد العد  ) د”طاتة من جوف األ ض“ اينر دتو مصاد  .12

د 108د العااد  مظلة الصماااة  الت معااةثاس  العوسفإد علج القرة  و جد جد   اتتاا ية  اعتعة من استغ ل ال اتاق املتظد ة يج امل  قة العراعةد  .13

 .2007ما س

 .2020عاملعة يج مظال ال اتة املتظد ة أفاق   جرقدة األيا  الجزائرقةد الجزائر ستاصد أهم توة اتتاا ية .14

 الرسائل واملذكرات الجامعية  رابعا: 

أطر حاااة  يتاااو اه ياااج علاااو  الثساااع رد تفااااص:  -  اساااة اسثشااارافعة -د أاااار التغ اااراق امل ا عاااة علاااى الت معاااة املساااتدامة ياااج الجزائااارتسعديثصوساااصع ب  .1

 .2014/2015تسع ر م  ماقد  لعة العلو  االتتاا ية  التظا قة  علو  الثسع رد جامعة امحمد ثوترةد ثومر اس 

أطر حاااة  يتاااو اه مقدماااة ل عااا  داااها ة  يتاااو اه ال اااو  د -  اساااة حالاااة الجزائااار -تااااا   حماياااة الصمااااةال اتااااق املتظاااد ة     هاااا ياااج االت اااايج فرقااادةد  .2

 .2015/ 2014ع اثةد الس ة الجامععة:  – لعة العلو  االتتاا ية  علو  الثسع رد جامعة ثااج مفتا  دالمالث



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

290 

       

290 

محمااااو  األثاااارشد السعاسااااة الصعتعااااة يااااج الجزائاااار يااااج ظاااا  اشتظاهاااااق الصعتعااااة العاملعااااةد أطر حااااة  يتااااو اه العلااااو  يااااج علاااام اشجتمااااامد تفاااااص: علاااام  .3

 .2016/2017ععةد تسم العلو  اشجتماععةد جامعة محمد  ع ر عسكرةد اشجتمامد  لعة العلو  اش:سا عة  اشجتما

  اسااة حالااة الشااراية الجزائرقااة اشسااصا عةد أطر حااة  -هاجر ثرق  د     الشراية الجزائرقة األج بعة يج تموق   ت وقر ال اتاق املتظد ة يج الجزائر .4

 د  األسواق املالعةد العلو  اشتتاا ية  التظا قة  علو  الثسااع رد تساام العلااو   يتو اه يج العلو  االتتاا يةد تفاص: اتتاا ياق ال قو   الص و 

 . 2015/2016اشتتاا يةد جامعة محمد  ع رد عسكرة 

مع ااااة مفلفااااإد أااااار ت ااااو  أ  مااااة اسااااتغ ل الاااا فل علااااى الاااااا  اق )  اسااااة حالااااة الجزائاااار(د ماااا يرة ماجساااات رد  لعااااة العلااااو  االتتاااااا ية  علااااو  أ .5

 ة تا دم مراا    تلةد الجزائر.الثسع رد جامع

جامعااة ثات ااةد  العر إ العر إد     ال اتة يج الع تاق املغا اعة األ  اعة )الجزئر_لعبعا(د  سالة ماجست رد  لعة العلو  االتتاا ية  علااو  الثسااع رد .6

 .2004/2005الجزائرد 

زائرم يج ظ  ضواثل االستدامةد م يرة ماجساات ر يااج العلااو  االتتاااا ية     حويمة املوا   ال اتوقة يج إعا ة هعكلة االتتاا  الج،   صا  ثرايدج .7

 علااااو  الثسااااع رد تفاااااص اتتاااااا     ااااج  الت معااااة املسااااتدامةد  لعااااة العلااااو  االتتاااااا ية  العلااااو  التظا قااااة  علااااو  الثسااااع ر جامعااااة فرحاااااق عصاااااسد 

 .2012/2013د  1س عا

 .2004اتةاملتظد ةد سالةماجست ردجامعةع ب دمسد مارد  املصا عالسك عة اتعةاملدا ثال محمد أي  عصد الجوا د  .8

 امللتقيات واملؤتمراتخامسا:  

القاااهرة: مريااز املااارم للد اساااق  د“أفاق ال اتااة املتظااد ة يااج مااار: فاارا ال اار ا ماان دااصد   ااو  ال اتااة“إثراهعم الغع ا:إ  أما:إ عصد الغنيد  .1

 . املعلوماق

د "االتتااااا  الصعواااي  الت معاااة املساااتدامة"د   تاااة مقدماااة ضااامن املاااوا  التد قبعاااةد املرياااز الوط عللسعاسااااق الز اععاااة املاااارمد أيتاااوارد   ما و  مااااتو .2

2003. 

 .2007سو لغا د ت وقر ال اتاق املتظد ة يج الجزائرد مظموم أ  اق ف عة الجزائرد .3

ما  يااااج مشاااا ي  ال اتااااة املتظااااد ة   اسااااة مقا  ااااة يااااج ضااااو  االتفاتعاااااق الد لعااااة  ااادا  فعااااا   ااااويز االحماااادمد الوسااااائ  القا و عااااة لثشااااجع  االسااااثم .4

د  لعاااة القاااا وبد 2013ماااام  21-20 الثشااريعاق الوط عاااةد املاااؤتمر الاااد  ج السااا وم الحاااا م  العشااارقن"ال اتة ثاا ب القاااا وب  االتتااااا " امل عقاااد ثتاااا قخ 

 جامعة اشما اق العراعة املتحدة.

املتظااد ة يصاادي  لتقلعاا  التااظا راق الساالصعة علااى الصماااةد مدا لااة ضاامن امللتقااى الااد  ج المالااث حااول حمايااة الصماااة  محا اااة ال عاا  الااوايجد ال اتاااق  .5

 .2010مام 04  03الفقر يج الد ل ال امعةد  لعة االتتاا   علو  الثسع رد املريز الجامعج ثفممس ملعا ةد يومإ

تعدج لتحقعس الت معة املستدامة يج الجزائاارد امللتقااى الااد  ج ال ااامس حااول اسااتراتعظعاق ال اتاااق عصد هللا ثود ر د ال اتاق املتظد ة يصعد استرا .6

 .2018أفرق   24-23د يومإ 02جامعة لو مس ي علجد الصلعدة  -  اسة تظا   ععض الد ل  -املتظد ة     ها يج تحقعس الت معة املستدامة

 .2005د سبتمإر 68-67ن أج  إ  ها  الصماةد العد ين املؤتمر الوطني العر إد التق عاق الحديمة لل اتة م .7

 . 2006  ا ة ال اتة  امل اجمد الو تة الق رقة للجزائر مؤتمر ال اتة العر إ المامند األ  ب س ة   .8

 .2002مام /جواب  11 هع  عمس ى ال ا رد مستقص  ال اتة املتظد ةد مؤتمر ال اتة العر إ الساع د القاهرةد  .9

اقع االلكترونية   سادسا: املو

املريااااز د”إعاااادا  مظموعااااة ماااان الصاااااحم بد ال اتااااة املتظااااد ة     هااااا يااااج تحقعااااس الت معااااة املسااااتدامة يااااج ضااااو  التظااااا   الد لعااااة   اسااااة حالااااة  مااااار .1

 د على الراثل التا ج:2018يولعو 18الديمقراطإ العر إد 

https://democraticac.de/?p=55341 

 موت  الو الة الد لعة لل اتةد على املوت  االلكتر :إ التا ج: .1

www.iea.org 

 (د موجو  على الراثل التا ج: 16/07/2012موت  ثر امس األمم املتحدة لحماية الصماةد تا قخ االط م: ) .2

www.unep.org 
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 د على الراثل التا ج:30/7/2007الشمسعةد مؤت  الجزقرةد ثتا قخ أملا عا تقد  تظراة  ائدة يج استغ ل ال اتة  .3

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2007/7/30/ 

د علااى الااراثل 18:43د علااى الساااعة: 2009/03/06ياساار طااه مكااا مد ال اتااة املتظااد ة: تظااا    اتحااة حااول العااالمد م تاادياق سااتا  تااايمزد ثتااا قخ  .4

 التا ج:

http://www.startimes.com/?t=15279612 

http://kabbar-demaghak.blogspot.com/2012/08/blog-post_22.html 

 االلكتر :إ التا ج:منشو  على املوت   .5

http://environment.about.com/od/renewableenergy/tp/renew_energy.htm 

 د منشو  على املوت  االلكتر :إ التا ج:12/08/2011تقرقر يرال ث ب ال اتة املتظد ة  حلول مشكلة التغ ر امل اخجد تا قخ التافد:   .6

www.unep.org/gc/gcss/-ix/arabic/REN_arabic.doc 

 د منشو  على الراثل التا ج:2004ال اتة أل راض الت معة املستدامة "إطا  عم "د س ة  للج ة االتتاا ية  االجتماععة لغر إ آسعادا .7

http://www.escwa.un.org/arabic/information/meetings/events/2004/11-12oct/LASFull.pdf 

   على الراثل التا ج:و د منش2014ي ايرد  2التظراة األملا عة يج مظال ال اتةد ثتا قخ  .8

https://www.nok6a.net/ 

9. institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, 2009. 

 د منشو  على الراثل التا ج:2014 ق ة )االجتم  العلمي العر إ( ) ا وب الما:إ /ي اير “التظراة األملا عة يج مظال ال اتة .10

http://nok6a.net/?5444 

 (د موجو  على الراثل التا ج: 16/07/2012.موت  ثر امس األمم املتحدة لحماية الصماةد تا قخ االط م: )11

www.unep.org 

 :د منشو  على الراثل التا ج2009-01-11تا قخ االط م:  . امإ  قدابد أمن ال اتةد12

http://www.aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=2118 

 منشو  على املوت  اشلكتر :إ التا ج: 12:50د على الساعة: 19/04/2019  ا ة املوا   املائعةد دوهد يو :   لة الوط عة للتغ راق امل ا عةد.الو ا13

https://www.mree.gov.dz/presentation-de-lancc/ ?lang=ar 

-الصديلااة-ال اتاااق -ثمشااا ي -لل اافر-تتاااا م-الكإر  -القو  /جزائرقة-الجزائرد دؤ ب .القو  الكإر  تتاا م لل فر ثمشا ي  ال اتاق املتظد ة يج 14

 منشو  على املوت  التا ج:د 2011الجزائرد -يج

http://www.elayem.com/index.php?.html 
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افز املستقبل  افز املاض ي وحو  رهانات االستثمار والتنمية املستدامة بين حو

Bets of investment and sustainable development between incentives of the 

past and the future 

 

 عجة الجياللي  األستاذ الدكتور 

 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 

 ملخص: 

 ا فااارإ مفهاااو  الت معااااة املساااتدامة ا ب يااااج ت لعااااق املؤسسااااة الوط عاااةد فهااااو جدياااد يااااج   ام اااا القااااا و:إد  مااا   لااااك فاااإب مفهااااو 

اد  تااااد تااااام اسااااتفدامه يااااج ثدايااااة االساااااتق ل ع اااادما  ا اااا  الد لاااااة ادااااترايعة  يااااج ال  اااااوة  االسااااثمما  األج بااااي املصاداااار تاااااديم جااااد 

لديه   جااق سالصعة ألب االتتااا  الجزائارم  هاعمن علعاه الق اعااق العاماةد لكان ها ا االتتااا  يحتااا  FD Iللرأسمالعة أ   جو  

إ ى ماد  للتموق  ال ا اج. يج ه ه الفكرةد موضوم ه ه الد اسة هو إع ا  إجاثة عن ه ا الساؤال "يعاا تسااهم االساثمما اق 

 األج بعة املصادرة يج أهداف الت معة املستدامة"

د   ث اا ل ياج املصحاث الماا:إ F.D.Iلع  ه ه اشدكالعة يج مصحم ب:  ث ا ل ياج املصحاث األ ل اتظااه مفتلاا لل  اا  الاوطني لاا  قو  ثتح

 تحلع  الت معة املستدامة  ظ لوقة.

 االسثمما  األج بيد   ل الت معة املستدامةد الد ل ال امعةد االدترا إد الرأسما ج. الكلمات املفتاحية:

Abstract:  

The concept of sustainable development is now engaged in the aspiration of national institution, it is 

a new in our legal system however the concept foreign direct investment is very old, it was used at 

the beginning of independence when the stat is socialist and in the step of capitalism or the presence 

of F.D I is have a negative scores because the Algerian s economy is dominated by the public sectors, 

but this economy needed a source of external financings. In this idea the subject matter of this study 

is to give an answer for this question “how do foreign direct investments contribute to sustainable 

development goals”  

We analyzing this problematic in two parties: First party: different trend of national system of F.D.I, 

and Second party: analyzing sustainable development as a priority.  

Key words: Foreign investment, sustainable development countries, developing countries. socialist, 

capitalist. 
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 مقدمة:

املفهو  تتظا   الحد   التقلعدية  مما ال دك فعه أب الت معة ثمفهومها الواس  تقتض ي تحرقك عجلة االسثمما    الت معة قه ا      

لل مااااو االتتاااااا م ثمظاالتااااه الااااا اععة   الز اععااااة   العلمعااااة ثاااا  ت اااار  تحاااادياق عشاااااب مقت ااااعاق تحقعااااس ت معااااة مسااااتدامة أ  

اتتااااا  ا  ااار ثماااا يت لصاااه مااان تحقعاااس  فاهعاااة لا:سااااب مااا  الحفااااظ علاااى الصمااااة   عفاااة   هااا ا الهااادف ياااج حاااد  اتاااه  هااااب ي ااار  

 اية األهمعة من حعث تد ة    ظاعاة   فعالعاة الحاوافز املاضاعة   املساتقصلعة علاى جلا    جا   املساثممر األج باي ياج   إدكالعة يج

ظاا  تعااو  الت معااة املسااتدامة    هااج تعااو  التااي يعتإرهااا الااصعض عااائس أمااا  التاادفس الحاار ل سااثمما اق املصاداارة يااج الااد ل امل ااعفة 

 حقعس ال مو املستدا .يما يعتإرها الصعض ا  ر  هاب على ت

إب اشجاثة عن ه ه اشدكالعة تقتض ي الصحث يج مسظلت ب هما: مسظلة تحلع  فرضعة أ لوقة االسثمما  على العام  الصعوي  مساظلة 

 تحلع  فرضعة التفلج عن االسثمما  امللوا لفائدة الت معة املستدامة. 

اتتاااا  متفلااا ماارتصل ثاالتتاااا  الكولو عااا ج     ااا  الساال ة العمومعااة يااج الجزائاار أوال : أولويددة االسددتثمار علددى العامددل البيئددي:

 ال م أ    االتتااا   الاوطني ملقت اعاق التقساعم الاد  ج للعما  حعاث ا حاار الجهاد االتتااا م ياج ت اعااق  محاد ة ت غاى 

من الاد   الاوطني ثالعملاة الااعصة األمار الا م   %97عليها  هعم ة  تادير املوا   األ لعة  تحديدا االحر تاق   التي تشك  :سصة 

 التااي ماارق 1 فاا  ثالساال اق العمومعااة  علااى الصحااث  عاان ثاادائ  تاااد ت وياا  هعكاا  الاااا  اق ثمااا يفااد   اا اعة  ط عااة حقعقعااة 

وطني يج التي  يزق على ععث الا اعاق المقعلة ثب ا  ماا:  يج جهاق متعد ة من الترا  ال  املصنعةثمرحلت ب مرحلة الا اعاق  

 التاي هاج ياج الواتا   c.k.d.s.k.dإطا  ما يعرف ثالتوا ب الجهوم د  مرحلة اا عة تعرف ثالا اعاق  القائمة على التظمع    التريعا  

مظاار   اسااترا مق اا  م صااوم عشااوهة  الفسااا   الغاارض م ااه  تحوقاا   ؤ س األمااوال ثالعملااة الاااعصة إ ااى ال ااا ا   ب تحقعااس  أم تعمااة 

 .2طنم افة  ا   الو 

الا اعاق املاا عة   ب أم ايتاراا  ثالعاما  الصعواي  الا اععة يتظ تح ث ب محا لة  ط عة لتوط ب  ه ا اال ق   يج االستراتظعاق

أيان  يااتم  مان   لهااا     c k d   s k d اا ب محا لاة  عو ولو عالعااة لجعا  السااوق الوط عاة احتكااا  للاا اعاق التريعبعاة  التظمعععااة 

موال إ ى ال ا ا م  عاد  تحقعاس إم تعماه م اافة ل تتااا  الاوطني ثا  تاد تعما  علاى  قا  الاا اعاق امللوااة إ اى تهرق   ؤ س األ 

 3الت معة املستدامة  االتتاا  األ  را ها اق الجزائر  العالم يعمق 

هاااا ا الت اااااتض يااااج اشسااااتراتعظعة الت موقااااة يعااااو  أساسااااا إ ااااى ا:عاااادا  األماااان القااااا و:إ ي اااااهرة االسااااثمما   التااااي تااااظارق ععااااده    مماااا 

 اتظاهاق سعاسعة أيثر منها اتتاا يه أ  حتى تا و عة.

 ؟فماهي هذه االتجاهات و ماهو تأثيرها على تحقيق التنمية املستدامة 

 ::عالج ه ه اشدكالعة يج ث دين 

 .ث د أ ل  تعرض فعه إ ى عرض االتظاهاق القا و عة لتق  ب االسثمما  

 
 05 فحه  2006عجة الجع  ج الكام  يج القا وب الجزائرم ل سثمما  النشر  ا  ال لد  عة الجزائر 1
 472عجة الجع  ج  فس املرج  الافحة  2
   1987أ  ر تقرقر األمم املتحدة للتظا ة  الت معة املستدامة  3
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 . حا ل من   له عرض حاعلة مظهو  تق ع ب االسثمما  اا:إ  ا د 

 

 عرض االتجاهات القانونية لتقنين االستثمار: -1

 1د ع د إ دا هثحعث        تا وب ل سثمما  لل  ا  السعاس ي السائ را عرف القا وب الجزائرم االسثمما  عد  االستق

 2 يج ه ا اشطا  تعد ق االتظاهاق امل  مة لقوا  ب االسثمما  إ ى اتظاه ب أساسع ب هما اتظاه ادترا إ  اتظاه  أسما ج

يتم ز االتظاه االدترا إ لتق ع ب االسثمما  ثإ  ام االسثمما  األج بي مل  س الساعا ة  االتجاه االشتراكي لتقنيين االستثمار:-1.1

حعاااث اتظهااا  السااال ة القائماااة آ ااا ا   15/09/1966املاااؤ خ ياااج   284/66ا ماااا تااام تكريساااه ياااج أحكاااا  القاااا وب  تااام الوط عاااة  هااا 

الشااار ا   ةممملاااه ياااج مظلاااس الماااو ة ياااج تعاااا ه الااارئمس هاااوا م ثومااادين إ اااى إ ااادا  هااا ا القاااا وب يرساااالة تساااعى مااان   لهاااا إ اااى طمظ ااا

 3جا   ثاالسثمما  ال اا م   االستفا ة من  مزايا  ضما اقاالتتاا ي ب على  وايا سل ه اال ق   أنها تسمد لأل 

  ر أب ه ا القا وب سا ه التر    الغموض  الت اتض األمر ال م  تس ع ه ا حاا  يج أاا ه القا و عة  االتتاا ية ثحعث تقهقر     

الق ام ال اا ظله إ ى     هامل ي مكم  للق ام العا   تعايق ه ا القا وب م  تكريس   ا  تا و:إ  اا للمحر تاق  ال م 

 يث ا م م  ق ب:

املتعلااااس  22/11/1958املااااؤ خ يااااج  58/1111ى إ ااااى االحتفاااااظ املؤتاااا  ثثشااااريعاق الفر:سااااعة يااااج إطااااا  القااااا وب  تاااام م  ااااس يسااااع      

 4ثالصحث  االستغ ل   ق  االحر تاق  ه ا ثموا له العم  ععقو  االمتعا .

 22/ 71 قن إ ى  د   األمر  تم  م  س يدعو  يعم  على التفلج عن عقو  االمتعا   قثصنى تق عه املشا ية  ا تهى الارام ث ب تعا 

املؤسااااس علاااى فكااااره ساااعا ة الد لااااة علاااى ار اتهااااا ال صعععاااة  الاااا م أ اااصد مصاااادأ عااااملإ مكاااارس مااان تصاااا  األماااام  12/04/1971املاااؤ خ 

فإرايااار  24املتحاادة يماا د الحااس للااد ل ال امعااة إ ااى تااظمعم ار اتهااا الوط عااة  هاااو مااا ثااا  ق إلعااه الساال ة ألقائمااه آ اا ا  عإاار تاارا اق 

 5الشه رة ثتام ب در اق ال فل االج بعه

االماار الاا م  1986ة ساا  يااج الاا فل أسااعا  انهعااا  عسااب  اتتاااا يه ا مااه  إ ااى الجزائاار تعاارض  ايااة  إ ااى حالااه علااى الوضاا  اسااتمر      

ثاملساااهمة   هااو املؤسااس علااى فكااره املشااا ية  19/08/1986املااؤ خ يااج 86/14 فاا  ثالساال اق العمومعااة إ ااى إ اادا  القااا وب  تاام 

 هادف تحديادا إ اى إ:عااش االساثمما اق االج بعااة ياج مظاال استكشااف  اساتغ ل للمحر تاااق ياج  قما د  للمساثممرقن حاوافز مالعااة 

 جصائعة  متعد ة .  ثموا اة  ت ام  االحر تاق عمدق الد لة ا ى إ دا  تا وب  اا ثالشر اق  اق االتتاا  اال تلل يتمم  يج 

 قتعااايق هااا ا الاا مل مااان االسااثمما  مااا  أ ااوام أ ااار  ماان الشااار اق  اق االتتااااا   28/08/1982املااؤ خ ياااج  13/ 82القااا وب  تااام 

 6  قاد قها الشر اق اال تل ة املنشاة يج ظ  االتفاتعاق الد لعة  الشر اق اال تل ة يج ظ  تا وب االحر تاق  ṃẹ Sاال تلل

 
 82عجة الجع  ج  فس املرج  الافحة  1
 103عجة الجع  ج  فس املرج  الافحة  2
 182عجة الجع  ج املرج   فحة  3

4Bouzanabelkacemcontentierix des hydranbures O.P.V alger 1980. 
 أم ب درقل مصدأ سعا ة الد لة على ار اتها ال صعععة  يواب امل صوعاق الجامععة الجزائر  1983  فحة 5.82

6Terkinoureddine : druitdes investissement alger 2005 p 72  
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درع  السل ة ياج القعاا  ثاش ا حاق االتتااا ية  05/10/1988أحداا تح  ضغل االتجاه الليبرالي لتقنيين االستثمار:  1-2

 .1املتعلس ثاالسثمما  ال اا الوطني   12/07/1988املؤ خ يج  25/ 88مس  حق  االسثمما  أين أ د ق القا وب  تم 

ج بي  ه ه الفكرة التاي سارع ا ماا  ه ا تظد  االدا ه إ ى استمرا قة الد لة يج تصني فكره الفا  ث ب املسثممر الوطني  املسثممر األ 

املتعلاس ثال قاد  القارض  الا م اعتماد علاى مععاا  االتاماه ثادل 1990/ 14/10املؤ خ املؤ خ يج  90/10ا تف  ععد  د   القا وب  

مععاااا  الجنساااعة حعااااث م اااز ثااا ب الشاااا ص املقاااعم  الشااا ص   اااار املقاااعم ياااج االسااااتفا ة  مااان املزاياااا  ال ااااما اق يماااا تلاااص تااااا وب 

م ااه  ماا  ثدايااة العشاارقة السااو ا  دااهدق الد لااة أ مااة سعاسااعه معقااده  183د  182د 181ثمما  يااج ااا ا مااوا  تتمماا  يااج مااا ه االساا

 ا ق من حدتها  جو  دغو  يج املؤسساق الدستو قة للد لة مما احدا مؤسساق ا تقالعه عمادة إ اى إ ادا  عادة تشاريعاق مان 

املت من تا وب ترتعه االسثمما  ال م  هدف إ ى توف ر امل ااخ القاا و:إ 1993/ 10/ 9يج املؤ خ 12/ 93ثعنها املرسو  الثشريعج  تم 

لتتااااو ى مهمااااة ت فعاااا  أحكااااا  هاااا ا القااااا وب  ماااا       APSIلجاااا   االسااااثمما اق االج بعااااه املصاداااارة  تاااام إ:شااااا    الااااه ترتعااااه االسااااثمما 

استرجام الد لة ملؤسساتها الدستو قة  مدئ تعا ه جديدة للحكم درع  ه ه اال  ره فتد   ده تقعمعه للقا وب ترتعه االسثمما   

آ ااا ا  ا فهااا  إ اااى توجعاااه ا تقاااا اق ال عاااة لاااه  أ  ااا  ث ااار  ة اساااثصداله  هاااو ماااا حااادا ثالفعااا  حعاااث أ اااد ق السااال ة الحايماااة 

املتعلااااس ثقااااا وب ت ااااوقر االسااااثمما  هاااا ا األ  اااار الاااا م تاااام اسااااثصداله هااااو ا  اااار ثالقااااا وب  2001/ 08/ 20ملااااؤ خ يااااجا 01/03القااااا وب 

  اهتم القا وب الجديد ثاالجاالق التالعة:  2املتعلس ثترتعه االسثمما 03/08/2016املؤ خ يج  16/09 تم

ثإ:شاااا  أ  ااا  مراياااز  ا ااا  الو الاااة تممااا  ياااج مرياااز تساااهع  املزايااااد مرياااز  ANDIمما  إعاااا ة ت  اااعم الو الاااة الوط عاااة لت اااوقر االساااث-

 .القعا  ثاشجرا اقد مريز  عم املؤسساقد مريز الترتعة اشتلعمعة

تحديااااد القااااوائم الساااالصعة  املصااااالك الااااد عا ل سااااتفا ة ماااان مزايااااا االسااااثمما   الغاااارض ماااان هاااا ه القااااوائم اسااااثصعا  ععااااض األ:شاااا ة -

 3ة من االستفا ة من املزايا  اشعفا اق التي يم حها تا وب االسثمما االسثمما ق

ظهااو  أ مااة متعااد ة  ععااد  ا ااة  التظاهاا  اشهمااال حااد إ ااى للتظمعااد  تعاارض   ق علااى حإاارا ثقااإ الجديااد القااا وب  هاا ا أب ثعااد      

ث  ا  الحكم الساثس  افر  تعا ه جديدة   هوا لحرا  ال م  تس م ه او ه سلمعه أطاح  2019فإراير  22األ جه أ ق إ ى حرا  

تؤم اوا ثالعقعاادة اللعإرالعاة يااج تق ا ب االسااثمما  مان  اا ل تكاريس املسااا اة ثا ب املسااثممرقن الااوط ع ب  12/12/2019ععاد ا تفاثاااق 

  مشاار م تااا وب إعاادا يمااا تاام 2009ثموجاا  تااا وب املالعااة لساا ه املقاار ة  49/ 50 ااا وا أ  أجا اا   هاا ا مااا ساااهم يااج إلغااا  تاعاادة 

 الجديد ل سثمما  يقو  على املصا ئ التالعة:

 4مصدأ املعاملة الوط عة ث ب املسثممرقن م  ما يت لصه من املسا اة ث ب املسثممرقن-

 الق ااام عاان ام تفرتااه ثا ب املسااثممر الااوطني  املسااثممر األج باي ثاا ب الق ااام العااا م  املشاارم يتفلاى ثحعااث االسااثمما  تحرقاار مصادأ-

 االستراتعدج.

 .مصدأ األمن القا و:إ ثتكريس االستقرا  الثشريعج فعما يفص ت  عم االسثمما -

 حصيلة مجهود تقنين االستثمار:ض عر  -1

 
1Walid goun : contrôle de c’etat sur les entrepries privée en algrie OPV alger P61 

   09/ 16من القا وب  تم  3   2   1ملوا  أ  ر ا 2
  ققاد ثالقوائم السلصعة املؤسساق التي ال تستحس املزايا  االعفا اق 3
 . 457عجة الجع  ج  فس املرج  د  فحة  4
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إب محا لة  ض  حاعلة للمظهو  الاوطني لتق عا ب االساثمما  لان تكلا  ت عاا ثال ظاا  إال إ ا اساث ظد ا ععلام اشحااا  للتقعاعم     

 .1تشريعاق االسثمما 

 ماان هاا ه الزا قااة فلقااد عرفاا  املرحلااة االدااترايعة حالااة ماان الجااد   القحاال يااج تظسااعد املشاار عاق االتتاااا ية للمسااثممرقن      

 قمكن تفس ر ها ه ال اد ة ث صععاة  فلسافة    ال ال  اا  االداترا إ  الا م  ااب ي  ار إ اى االساثمما   اإام أ    ا  يفاتد األجا    

الصاااا  أماااا  االمإريالعاااة االجسااادة ياااج الشااار اق املتعاااد ة الجنساااعاق ل ساااثع   علاااى اااار اق الشاااعو   ألجااا   ساااد الصاااا  أماااا  هااا ه 

م ال اا الاوطني    األج باي  ما د األ لوقاة لق اام العاا  األمار الا م سااهم ياج جعا  تام  الد لة ا  ا  ثفهممق الق ا  ,الشر اق

االتتاااا  الااوطني اتتاااا  عمااومإ أيثااار م ااه  اااا  ت اااعا حجااام الق ااام العااا  ععااد حرياااه التظمع اااق التااي مساا  مؤسسااااق 

 2ال ا ه

ن اش اا حاق االتتاااا ية لغاارض تظااا   اال مااة اتظهاا  الد لااة  حااو تصنااي سلسااله ماا  1986  اار ا ااه ثتااظا ر أال مااه أالتتاااا يه ساا ه

 تحقعااس :سااصه  مااو ايظاثعااه فصااا  ق ثإ اادا  مظموعااه ماان الثشااريعاق  اق  االه ثحقاا  االسااثمما  لكاان هاا ه القااوا  ب لاام تحقااس 

هو ما جع    1995الهدف املرجو منها ثحعث ثلك حجم املشا ي  االسثمما  ما يعا ل  احد ملعا    ال   ه ا إ ى  اية  ه ا إ ى  اية 

  ل 3من الجزائر تحت  املرات  األ  ارة ياج تائماة الاد ل املساتق صة ل ساثمما اق األج بعاة املصادارة    لاك حتاى ثاملقا  اة ما  ج رانهاا

 مماا  هاا ه أملرتصااه املتد عااة التااي يشااففها اشحاااائعاق يمكاان تفساا رها ثوجااو  عااده  ااواثد ا  فراماا   أ ق إ ااى  تااا  4داامال إفرققعااا

س االسثمما اق األج بعاة املصادارة ثاالجزائر    ياج ها ا الشاظب يمكان تمع از ثا ب  اوع ب مان  الكاواثد  متاالة ثامل ااخ   اواثد عجله تدف

 متالة ثالت  عم  تسع ر االسثمما   من جهة أ ر .

 :كوابح منا  االستثمار   1_2

يااادل م اااااخ االساااثمما  علااااى مفتلاااا األ ضااااام  ال ااار ف املا يااااة  الشاااكلعة املرتص ااااة ثالنشااااإ االسااااثمما م  تاااظا ر هاااا ه األ ضااااام      

 ال اااار ف علااااى  ظااااا   عرتلااااة ا  يااااصد املشااااا ي  االسااااثمما قة    قاااااد ثمااااا لح األ ضااااام ال اااااوا القا و عااااة   الت  عمعااااة  اق 

ال اار ف ف عنااي قهااا مفتلااا ال اار ف ال صعععااة  السعاسااعة  االتتاااا ية  االجتماععااة  الااالة ثاالسااثمما  أمااا املقاااو  ثمااا لح

 5 المقافعة التي تؤار ثافه مصادره ا    ر مصادره على النشاإ االسثمما م 

   من ه ه الزا قة يمكن حار الكواثد املتالة ثامل اخ االسثمما م يج مايلج:

الساااثمما  مااان  عاااا  االساااتقرا  الثشاااريعج حعاااث ثلاااك عاااد  القاااوا  ب التاااي تااا  م حعاااث يعاااا:إ حقااا  ا غيدددداب األمددددن القددددانوني1-1- 2

 اااا تا و عااا  هاا ه ال اااوا يسااو ها الغمااوض  الت اااتض  فصع ااها يلغااج  الااصعض ا  اار   عع ااها  يث اااتض  13االسااثمما  حااوا ج 

ا الااا ص يصقاااى لسااا واق   ب مااا  الااا ص ال حاااس ا  حتاااى السااااثس يماااا أب عع اااها مقعاااد ياااج ت صعقاااه ثااااد    اااص ت  عماااي الحاااس  هااا 

إ ااادا . يماااا تكااارس ال ااااوا القا و عاااة معاملاااة تمع زياااة ثااا ب املساااثممرقن حعاااث تم اااز ثااا ب الاااوطني  األج باااي ثتكاااريس تاعااادة تمتااا  

 
 bird1998ا  ر تقرقر ث ك العاملإ ل :شا   التعم ر1
 .72د  فحة  0052ثو سما  محمد: املرفس العام  يواب امل صوعاق التي مع عة الجزائر 2

3Bettahor Le partenariat et la relance des investimentalger 1992 p 01 
 .bird 1998أ  ر تقرقر الص ك العاملإ ال:شا   التعم ر  4

5benachenhou.M : l’ajustemnt structurel alger 1996 p 19. 
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  تم اااز يااا لك الق اااام العاااا  الاااوطني  الق اااام ال ااااا  49/50املساااثممر الاااوطني ثاااالحس ياااج اال لصعاااه  ياااج  أس املاااال حسااا  تاعااادة 

 1 د األ لوقة للق ام العا  على حسا  املتعام  ال ااالوطني أين تم

 ضعف البنية التحتية:  2_1_

تشاااكو الجزائااار مااان ضاااعا حاااا  ياااج ثنعاااه التحتعاااة ثاملقا  اااة مااا  ج رانهاااا ا  ععاااض   ل الصحااار األثاااعض املتوسااال   لاااك مااان حعاااث       

 ق ثمااا فيهااا ضااعا تاادفس اال تر اا     عااا  مماا  ال اارق السااعا ة    ااوإ السااكك الحديديااة   املااوا:ئ  امل ااا اق   دااصكة املوا اا

ه ه الصنعة مم  يؤار على القد ة الت افسعة للسوق الجزائرقة لج   املساثممرقن الا ين يصحماوب ياج األ ا  عان م ااطس  اق جاو ة 

 .2يج ثنعفها تحتعة

 كوابح متصلة بالتنظيم وتيسير االستثمار: -2-2

لثساااع ر   لاااك م ااا  االساااتق ل إ اااى العاااو  حعاااث يشاااكو املساااثممر مااان التعد ياااة ياااج يعاااا:إ ت اااام االساااثمما  مااان ساااو  الت  اااعم  ا     

السال اق  مااا   القاارا    ام لجااو  الد لاة إ اى إ:شااا    الاة متفااااة ثمرافقاه املساثممرقن إال أب مشااك  ساو  إ ا ة االسااثمما  

 ثقإ تائما  تتمم  أ جه سو  اش ا ة يج ظواهر التالعة:

إ ا  ا   الص ر تراطعة ثمفهومها االيظا إ هج فن اال ا ه فإنها يج الجزائر أ صح  أ اة  اثحة  وقراطيةظاهره تغول البير1_2_2 -

ألم ت معاااه اتتااااا يه  لقاااد حا لااا  السااال اق العمومعاااه تحسااا ب اال ا  اال ا م للهعاااااق  املكلفاااة ثملاااا االساااثمما  اال انهاااا لااام لااام 

اال ا ه  حتااى ماا  إ:شااا  الشااصا  الوحعااد اال اب ا لصعااه املسااثممرقن ال يزالااوب تاا تح يااج التففعااا ماان  العراتععاا  التااي ت ااعها هاا ه 

 3 ال م تإر  م محه يج ما يلج البيروقراطيةيشتكوب من مشكلة ا 

 املزم  القعا  ثه من تص  املسثممر ا  عد  يفايته  عاثاملعلوماتع النشاطاالسثمما م -

 ضعا االتاال ث ب املسثممر  ا ا ة االسثمما  -

  ةيدام  طلصاق    اسة امللفاق  م د االعتما اق  االتاال لاع    محلعه دصاثعك توفر عد -

 4معا اة املسثممرقن من تعقعداق ث ر تراطعة يج إ ا اق ال رائ   الجما    التعم ر-

 :ظاهرة الفساد وانعدام الشفافية والنتاهة  _2_2_2

يعا:إ  ت ام األعمال يج الجزائر من ظاهره الفسا  التي تشم  مفتلا التارفاق الغ ر الشرععة التي تهدف ا ى تحقعس م اف        

الص ااك الااد  ج   مزايااا   اار مشاار عه الردااوة  اال اات س  اسااا ة اسااتعمال الساال ة  اسااتعمال ال فااو   حساا  املؤداار الاا م تااا  ثااه

ثاملاة  متوسل تعمه الرداوة ياج املصععااق  75فاب حجم الردا   املقد ة املدفوعة هو  2003مؤسسه ثالجزائر س ه   557 دم    

ثاملاااة  أمااا  ا ثشااا  ظاااهره الفسااا  ت اااتص حجاام املشااا ي  االتتاااا ية ممااا  فاا  ثالهعااااق املالعااة الد لعااة إ ااى توجعااه  8,6تقااد  ثااه 

 
 . 182عجة الجع  ج  فس املرج د  فحة  1

2Bettaher : le partenariat et la relance des investissement alger 1992 p 64. 
 1998ال لد  عة الجزائر   الحج  الح ا هام  تكالعا ا فتا  للص رالعدا  3

 . 53د  فحة  املرج  الساثسعجة جع  جد  4
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ر ثا ااادا  ترساااا ة تا و عاااه ملكافحاااه الفساااا    هاااو ماااا عمااادق العاااه السااال اق العمومعاااة  ثاال  اااما  إ اااى االتفاتعاااة تو اااعاق للجزائااا

 19/04/2004املؤ خ يج  04/128االممعه ملكافحه الفسا   تم  لك ثموج  االمر  تم 

الوتايااة ماان الفسااا   مكافحتااه  الاا م املتعلااس ث  20/02/2006املااؤ خ يااج  06/01يااج  فااس االتظاااه ثا اادا  القااا وب  تاام   تاماا     

 . هدف ثمقتض ى املا ة األ  ى م ه إ ى  تعزقز النزاهة  املسؤ لعة  الشفافعة يج تسع ر الق اع ب العا   ال اا

 1ه االقا و تمإ:شا هعاه  ط عه مكلفه ثث فع  االستراتعظعة الوط عه يج مظال مكافحه الفسا  ث و  تفعع    عغرض

 االستثمار امللوث لفائدة التنمية املستدامةثانيا:  التخلي  عن 

اب  تصنااي سعاسااه التفلااج عاان االسااثمما  امللااوا لفائدهالت ميهاملسااتدامه ت اعااه حديمااه :ساابعه للساال اق الجزائرقااه اياان تاام تق عنهااا 

  هااا ه السعاساااة  املتعلاااس ثحماياااة الصمااااة ياااج إطاااا  الت معاااة املساااتدامة  لتحلعااا 19/07/2003املاااؤ خ ياااج 10/ 3ثموجااا  القاااا وب  تااام 

 يظد  ث ا أ ال فهم الت معة املستدامة  اا عا إ ماا الت معة املستدامة ضمن املقا اة الوط عة ل سثمما .

:  ظهر ما لح الت معة املستدامة أل ل مره يج منشو  أ د ه االتحا  الد  ج من اج  حماياة الصمااة سا ه  فهم التنمية املستدامة -1

أيان عرفا   1987تعماله من طرف اللج ة العاملعاة للصمااة  الت معاة التاععاة لألمام املتحادة سا ة  ام دام ععد  لك عق  اس  1980

ها ه اللج ااة الت معاة املسااتدامة علاى أنهااا الت معاة التااي تساتظع  للحاجعاااق الحاضار   ب أب تعاارض لل  ار تااد ة األجعاال القا مااة 

 2على تلصعة احتعاجاتها

 معاااة املساااتدامة علاااى  ي ااازت ب هماااا :  ي ااازة أ  اااى تتممااا  ياااج ضااار  ة تاااوف ر الحاجعااااق األساساااعة  اساااث ا ا إ اااى هااا ا التعرقاااا تقاااو  الت

للفقاارا     ي اازة الما عااة تتعلااس ث اار  ة  اشتاارا  ث ااد ة هاا ه الحاجاااق يااج ظاا  االساافه   السااائد  ه ااا تسااعى الت معااة املسااتدامة إ ااى 

 3.يتوفعس ث ب ا ا أععا  ععد اتتاا م   عد اجتما ج   عد ثعو

 :إدماج التنمية املستدامة ضمن املقاربة الوطنية لالستثمار -2

إ ى تصني سعاسة التفلج عن االسثمما  امللوا لفائدة الت معة  2000اتظه   الد لة م  ثر   ثوا   ا تعاش اتتاا م يج ثداية س ه 

املاااااااؤ خ  19/ 01ا ياااااااج القاااااااا وب  تااااااام املساااااااتدامة  ياااااااج هااااااا ا اشطاااااااا  ا اااااااد  املشااااااارم  ترساااااااا ة تا و عاااااااة لحماياااااااة الصمااااااااة تتممااااااا  أساسااااااا

املتعلااااااس ثحمايااااااة  05/02/2002املاااااؤ خ يااااااج   02/02املتعلااااااس ثثسااااااع ر ال فاياااااااق  مراتصفهاااااا  ة الفهااااااا  القااااااا وب  تاااااام   22/12/2001ياااااج

 املااؤ خ يااج 03/10اياان أ ااد  املشاارم عشااظ ه القااا وب  تاام 2003الساااح   تممع ااه  تااظ ر تصنااي مااا لح الت معااة املسااتدامة إ ااى  ايااة 

املتعلااس ثحمايااة الصماااة يااج إطااا  الت معااة املسااتدامة  ا بماااس عاان هاا ه القااا وب عاادة تشااريعاق فرععااة أهمهااا القاااا وب  19/07/2010

املااااؤ خ يااااج  04/20املتعلااااس ثحمايااااة امل اااااطس الجصلعااااة يااااج إطااااا  الت معااااة املسااااتدامة  تااااا وب  تاااام  23/06/2004املااااؤ خ   04/03 تاااام 

املاااؤ خ ياااج  11/02األ  اااا  الكإااار   تساااع ر الكاااوا ا ياااج إطاااا  الت معاااة املساااتدامة  القاااا وب  تااام  املتعلاااس ثالوتاياااة مااان25/12/2004

 4املتعلس ثاالجاالق االحمعة يج إطا  الت معة املستدامة.  17/02/2011

 
 . تم تسمعة الهعاة ثاملر د الوطني ملكافحة الفسا  1
   1980أ  ر القا  الاا   س ة  2
 .1987أ  ر تقرقر اللج ة العاملعة للصماة  الت معة  3
  ه ه الترسا ة القا و عة  ظدها منشو ة يج موت    ا ة الصماة  4
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فكاااره  ااال االسااثمما  ثالد اساااق الصعتعااة يااج إطااا  تف ااع  الت معاااة   ااالسااتقرا  هاا ه الترسااا ة القا و عااة :سااتفلص فكاارت ب همااا : 

  يج الوات  عن الت معة املستدامة لفائدة االسثمما  امللوا املستدامة على االسثمما  امللوا  فكرة التراج 

 ربط االستثمار بالدراسات البيئية: 2-1

حعاااث يشاااف  2010إ اااى  2000عااارف الثشاااري  الصعواااي ا  هاااا  ال اعااا  لاااه ياااج التاااا قخ القاااا و:إ للجزائااار   لاااك ياااج العشااارقة املمتااادة مااان 

السااال اق العمومعاااة عااان   صفهاااا ياااج تحقعاااس الت معاااة املساااتدامة   ف اااها ألم اساااثمما  ملاااوا  ياااج هااا ا الااااد  أ اااصح  الد اسااااق 

املااااااؤ خ يااااااج  07/145قااااااة االسااااااثمما  هاااااا ه الد اساااااااق ثموجاااااا  املرسااااااو  الت فعاااااا م  تاااااامالصعتعااااااة تعااااااو  تا و عااااااة  ت  عمعااااااة علااااااى حر 

املتعلس ثتحديد مظال ت صعس  محتو  يعفعاق املاا تة على   اسة موجز التظا ر على الصماة يما  د   يج الشاظب   19/05/2007

عم امل صس على املؤسساق املا فة لحماياة املتعلس ثال صل  الت   31/05/2006املؤ خ يج  06/198 اته املرسو  الت فع م  تم  

 1الصماة فعما يفص   اسة ال  ر املتعلس ثاملؤسساق املا فة ثاشضافة إ ى عملعه التدتعس الصعوي

املاااااا فة لقائمااااة املنشااااآق  19/05/2007املااااؤ خ ياااااج  07/144 االنسااااصة للصماااااة الااااا اععة فلقاااااد حااااد  املرسااااو  الت فعااااا م  تاااام    

 حااق أب هاا ه األعمااال الت  عمعاة تشااك  تعااد علااى تظسااعد االساثمما  ألب تاارا  االسااتغ ل للمشاار م االسااثمما م لحماياة الصماااة  امل

الاا م 31/05/2006املااؤ خ يااج  06/198ماارتصل ثالوفااا  ثمت لصاااق  الت معااة املسااتدامة  هاا ا مااا  ااص علعااه املرسااو  الت فعاا م  تاام 

 2اب املشا ي  االتتاا ية االحلعة.يم د اال تااا يج إ دا    ص استغ ل إ ى الوا ج عش

 التراجع عن التنمية املستدامة لفائدة االستثمار امللوث: 2_2

لم تحض الثشريعاق الصعتعة ثث فع   ا   ث  ا لوها ثقإ ساي ا لم يتحر  حعث ا ثشرق  يج العشرقة األ  رة عده اسثمما اق        

اال مه االتتاا ية التي يمر قها االتتاا  الوطني أين يتظه عما  السال ة  حاو  ملواه للصماة   ينت ر أب يز ا  الوض  سو ا  ثعظة 

التفك اار يااج حلااول ل  مااه الص الااة   أ مااة  ااد ه الحاجعاااق االساسااعه للمااواطن أيثاار ماان تفك ااره يااج   م اال ااالف ب ل ااواثل  الت معااة 

 3املستدامة مما  لس تحدياق أما  إ فا  القا وب الصعوي  ت فع ه.

  يااج هااا ا اشطاااا  أماااا  ا ثشاااا  ظااااهره الفساااا  عجااازق  السااال ة الحايمااة آ ااا ا  عااان تحقعاااس أهاااداف الت معاااة املساااتدامة ياااج ماااا       

يفص  قا ة الد   الوطني  تحس ب مستو  املعشعة للسكاب  احترا  الصماة  تردعد استفدا  املوا   ال صعععة أضاا إ اى  لاك 

همل  السل اق مصدأ التحوإ أ  الحع اة  ثاتفاا  تاداث ر م ئماة لتادا   تادهو  الصمااة تم تحرقا مصا ئ الت معة املستدامة أين أ

  لاام يقتااار األماار علااى  لااك ثاا    PPP اتظهاا   إ ااى تكااريس اشتاااا  ثاادل تكااريس املشااا ية ثب ااا  داار اق عمومعااه  ا ااة يااج إطااا 

لت صعس مصدأ امللوا الداف  الا م أ اصد عا    علاى تفل  عن مصدأ إ ماا الصماة يج مف  اق الت معة  تهعاه اشتلعم    اسا ق  ا

 اهاا  الفقاارا  ثاادل الجاازا   للملااوا اال ااالا  تااد  ااتس عاان هاا ا الوضاا  تزايااد :سااصه الفقاار  تصديااد يااج املااوا    تزايااد التصععااة  لل ااا ا 

املسااتدامة  فشاا  يااج جاا    عااد  املسااا اة يااج تو ياا  املااوا    هاا ا مااا يحااس ل ااا أب :عإاار ع ااه ثفشاا   مااز  ا فشاا  يااج تحقعااس الت معااة 

 .االسثمما 

 
 (PME)   لك يج اي ا  تشجع  الا اعاق الاغ ر  املتوس ة  1

2ADJA Djilali Droit de l’urbanisme  édition Berti Alger 2007 p97 
3ADJA DjilaliO.P.P 31 
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 الخاتمة:

إ ا  ااب مان املؤياد أب تحقعااس الت معاة املساتدامة عماا  يحتااا إ اى إجارا اق  سعاساااق عمومعاة تظ ا  ععاا ب االعتصاا  أتاماه التااوا ب 

الشافافعة  النزاهاة ث ب املت لصاق حماية الصماة   مقت عاق االسثمما  املصادر فاب مم  ه ا العما  يحتااا إ اى حكام  اداد يتم از ث

   عا  الفسا  ثك   و ه   ه ا هو جوهر أم إ    لقا وب االسثمما    الت معة املستدامة.

 

 املراجع: 

 أوال: النصوص القانونية

 املتعلس ثالصحث  االستغ ل   ق  االحر تاق  22/11/1958املؤ خ يج   58/111ألمر  تم  -1

 املتعلس ثاالحر تاق  12/04/1971املؤ خ يج  71/22األمر  تم  -2

 املتعلس ثالشر اق  اق االتتاا  اال تلل  28/08/1982املؤ خ يج  82/13القا وب  تم  -3

 املتعلس ثاالحر تاق  19/08/1986املؤ خ يج  14/ 86القا وب  تم  -4

 املتعلس ثاالسثمما  ال اا الوطني  12/07/1988املؤخ يج  88/25تا وب  تم  -5

 املتعلس ثال قد  القرض  14/10/1990املؤ خ يج  90/10القا وب  تم  -6

 املت من تا وب ترتعة االسثمما   09/10/1993املؤ خ يج  93/12املرسو  الثشريعج  تم  -7

 قر االسثمما  املتعلس ثقا وب ت و  20/08/2001املؤ خ يج  01/03القا وب  تم  -8

 املتعلس ثالترتعة االسثمما   03/08/2016املؤ خ يج  16/09القا وب  تم  -9

  2009تا وب مالعة املالعة لس ة   -10

 املتعلس ثاال  ما  إ ى اتفاتعة األمم املتحدة ملكافحة الفسا   19/04/2004املؤ خ  128/ 04األمر  تم  -11

 املتعلس ثالوتاية من الفسا   مكافحته  20/02/2006املؤ خ يج  06/01القا وب  تم  -12

 املتعلس ثثسع ر ال فاياق  مراتصفها  ة الفها   22/12/2001املؤ خ  01/19القا وب  تم  -13

 املتعلس ثحماية الساح   ت معته 05/02/2002املؤ خ يج  02/02القا وب  تم  -14

 املتعلس ثا حماية الصماة يج إطا  الت معة املستدامة  19/07/2010املؤ خ يج  03/10القا وب  تم  -15

 املتعلس ثحماية امل اطس الجصلعة يج إطا  الت معة املستدامة  23/06/2004املؤ خ يج  04/03القا وب  تم  -16

 الت معة املستدامة املتعلس ثالوتاية من األ  ا  الكإر   تسع ر الكوا ا يج إطا   2004/ 12/ 25املؤ خ يج  04/20القا وب  تم  -17

 املتعلس ثاالجاالق االحمعة يج إطا  الت معة املستدامة  17/02/2011املؤ خ  02/ 11القا وب  تم  -18

 اا عا: ال اوا الت  عمعة  

علاااى املتعلاااس ثتحدياااد مظاااال ت صعاااس  محتاااو   يعفعااااق املااااا تة علاااى   اساااة ماااوجز التاااظا ر  19/05/2007املاااؤ خ ياااج  07/145املرساااو  الت فعااا م  تااام  -1

 الصماة  

 املتعلس ثال صل  ت  عم امل صس على املؤسساق املا فة على حماية الصماة  31/05/2006املؤ خ يج  06/198املرسو  الت فع م  تم  -2

 املتعلس ثتحديد تائمة املؤسساق املا فة لحماية الصماة 19/05/2007املؤ خ يج  07/144املرسو  الت فع م  تم  -3

 املتعلس ثم د اال تااا إ دا    ص االستغ ل إ ى الوا ج  05/2006/ 31املؤ خ يج  06/198املرسو  الت فع م  تم  -4
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 ثالثا: الكتب باللغة العربية : 

  2006عجة الجع  ج الكام  يج القا وب الجزائرم ل سثمما  النشر  ا  ال لد  عة الجزائر  -1

 1982(  يواب امل صوعاق الجامععة الجزائر 80-62ثن أدنهوا عصد الل عا التظراة الجزائرقة يج الت معة   التف عل ) -2

 1999معادو عما  عقو  املفتا  يج العد  يواب امل صوعاق الجامععة الجزائر  -3

 1998ال لد  عة الجزائر  الحج  الحج ا ها   تكالعا ا فتا  للص رالعدا   -4

 84ثول ساموق  س ب علم االتتاا   الع تاق التظا قة  املالعة  فحة  -5

  1991ج را  دالعاب مااع  االدترايعة  ا  ال صعة ث ر ق لص اب   -6

 

 :رابعا : مراجع باللغة الفرنسية

 

1- Dahmani ahmed : l’algerie a l’épreuve des reformes économique édition économique paris 1999  

2- Ben bitour ahmed : l’algerie au troisiememilienairedefits et potentialité édition marounalger 1998. 

3- Belhimer amer : la dette extérieur de l’algerie édition casbachalger 1998  

4- ADJA Djilali Droit de l’urbanisme  édition Berti alger 2007 p31 et suite . 

5- Bettahor Le partenariat et la relance des investimentalger 1992 
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 أهمية االستثمار األجنبي املباشر ودوره في التنمية املستدامة في الجزائر 

The importance of foreign direct investment and its role in sustainable 

development in Algeria 

 

 عيادي فريدةالدكتورة 

 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 مخبر قانون األعمال والرقمنة واالقتصاد األخضر

 فرقة بحث الحريات االقتصادية في إكار تحقيق التنمية املستدامة

alger.dz-f.ayadi@univ 

 

 ملخص:                 

تسااعى الجزائاار يغ رهااا ماان الااد ل إ ااى جاا   االسااثمما  األج بااي املصاداار ثاعتصااا ه  عااا  جااد اسااتراتعدج لتحقعااس مت لصاااق 

عااا ب االعتصاااا  ع ااد املفاضااالة ثااا ب املشاااا ي  الت معااة املساااتدامة ياااج ظاا  الت اااو اق الراه اااةد يمااا أب أ ااا  مصاااا ئ الت معاااة املسااتدامة ع

 االسثمما قة املتدفقة إ ى الجزائرد يمكن من التوجه  حو الت معة املستدامة ثاالعتما  على االسثمما  األج بي. 

 علعاه  هادف ها ا الصحاث إ ااى التعارف علاى  اتا  االسااثمما  األج باي املصادار ياج الجزائارد  عاارض آااا ه علاى جوا ا  الت معااة 

 تدامة يج الجزائر.املس

 االسثمما د الت معةد الت معة املستدامةد االسثمما  األج بي. الكلمات املفتاحية:

          Abstract : 

    Algeria, like other countries seeks to attract foreign direct investment as a strategic option to 

realize the requirements of sustainable development in light of current developments. Also, taking 

the principles of sustainable development into account when comparing investment projects flowing 

to Algeria enables to go towards sustainable development by relying on foreign investment. 

       This study aims at identifying the reality of foreign direct investment in Algeria, and presenting 

its effects on aspects of sustainable development. 

         Keywords : development ; foreign investment ; sustainable devevelopment.  
 

 

 مقدمة:

االسااثمما  ثااافة عامااة  االسااثمما  األج بااي م ااه ثااافة  ا ااةد أحااد أهاام الق اعاااق الحعوقااة التااي  اا ع  ل فسااها يعااد 

 مكا ة هامة يج عالم العو د ثال  ر إ ى الد   االحو م ال م يلعصه ه ا األ  ر يج اتتاا ياق الد ل  او ا منها ال امعة.

علاااى ت اااام االساااثمما  عاماااة  االساااثمما  األج باااي  ا اااةد  وساااعلة   تعاااد الجزائااار مااان ثااا ب هااا ه الاااد ل ال امعاااة التاااي ترتكاااز

للدف  ععجلة ال مو االتتاا مد مما جعلها  م   سا واق الساصعع اق تثصناى توجهاا  حاو ا فتاا  اتتااا م يقاو  علاى تحسا ب ثمااة 

   حاق االتتاا ية املتتالعة.االسثمما  الوطني  ترتعة االسثمما  األج بي عن طرقس  ض  إطا  تا و:إ يقو  على العديد من اش 

mailto:f.ayadi@univ-alger.dz
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 تشاعد الكم ار ماان الشاواهد الواتععااة ثمسااهمة االسااثمما  األج باي الفعالاة     ه األساساا ي ياج املاادي ب املتوسال  ال وقاا  

علااااى تحقعااااس الت معااااة املسااااتدامة  القاثلااااة ل سااااتمرا  ماااان  اااا ل  فاااا  معاااادالق  مااااو اش تااااااد ف اااا  عاااان  لااااس فاااارا عماااا    قاااا  

 من ام أ اصد ه اا  اهتماا  جدياد ثمفااهعم الت معاةد  الا م يعكاس إ اى حاد ماا ت اايا  ئمساعة  اق أععاا    ديمةدالتك ولوجعا الح

 مهمة يج عملعة الت معة مم  األععا  الصعتعة  البشرقةد مما أ   إ ى تزايد االهتما  ثما لح " الت معة املستدامة".

عة ا تعة: ما مد  أهمعة االسثمما  األج بي املصادر يج الجزائر؟  ما هاو  على ه ا السعاق جا ق ه ه الد اسة لاجاثة على اشدكال

    ه يج الت معة املستدامة؟

 هااادف هااا ا الصحاااث إ اااى تاااوف ر إطاااا    ااارم داااام  لكااا  مااان االساااثمما  األج باااي املصادااار  الت معاااة املساااتدامةد ثاشضاااافة إ اااى 

ت معاة املساتدامةد   اتا   آفاااق االساثمما  األج باي املصادار ياج الجزائار يااج الاد   الا م يلعصاه االساثمما  األج باي املصاداار ياج تحقعاس ال

ظ  اش  حاق االتتاا يةد ثاشضافة إ ى تسلعل ال و  على الت معة املستدامةد   ضا  اساتراتعظعة ملواجهاة التحادياق الحالعاة 

  املستقصلعة.

ع وم ياج ثلاد   ار ثلاده ثاساتفدا   إراتاه أ  جهاو ه ه ا  يعرف الفقه االسثمما  األج بي ثظ ه:" تعا  مل ص طصععج أ  م

أ  أموالاااه ياااج القعاااا  ثمشااار عاق اتتااااا ية ساااوا   ااااب ثمفااار ه أ  ثاملشاااا ية مااا  ملااا ص طصععاااج أ  مع اااوم محلاااج أ  أج باااي أ  مااا  

 .1الد لة أ  مواط يها يج إ:شا  مشر م أ  مشر عاق مشترية"

املتعلاس ثت اوقر االساثمما   20012الااا   ياج  01/03االسثمما  ثموج  األمر  تام أما املشرم الجزائرم ف ظده تد عرف 

 .3يج ما ته الما عة

 لد اساااة هاااا ا الصحااااث تم اااا ثاالسااااتعا ةثامل هج الو اااافإ مااان أجاااا  جماااا  املعلومااااق  ت  عمهااااا للااااتمكن مااان داااار   تفساااا ر 

دم ا املاا هج التحلعلااج لتحديااد موتااا املشاارم الجزائاارم يمااا اسااتف املفاااهعم األساسااعة  ةع ااا   ااو ة إجمالعااة حااول أهاام األفكااا د

 حول الع ا ر التي تفص الد اسة   لك ثم اتشة األفكا   تحلع  ال اوا القا و عة املتعلقة ثموضوم الصحث.

املصحاث األ ل: مفهاو   ألج  االملا  الجعد ثظمع  جوا   املوضوم ف ل ا تقساعم ها ا الصحاث إ اى ا ااة مصاحاث يماا يلج:

 ثمما  األج بي املصادر  الت معة املستدامةاالس

 املصحث الما:إ:  ات   آفاق االسثمما  األج بي املصادر  الت معة املستدامة يج الجزائر

 املصحث المالث: آاا  االسثمما  األج بي املصادر على الت معة املستدامة يج الجزائر

 والتنمية املستدامةاملبحث األول: مفهوم االستثمار األجنبي املباشر 

 
متا    2016/ 10/ 02د   ب  فحاقد  2010حاتم فا س ال عابد االسثمما د أهدافه    افعهد  لعة اش ا ة  االتتاا د جامعة عغدا د 1

      www.iasj.net/iasjfunfullzxt&ald50866على املوت  االلكتر :إ:
 .  2016/ 03/08د  ا  ة يج 46يتعلس ثترتعة االسثمما د ا   ا ا عد   2016/ 08/ 03مؤ خ يج  09/ 16القا وب  تم  2
 اتت ا  أ ول ت د ا يج إطا  استغ ل :شاطاق جديدة أ  توسع  تد اق اش تاا أ  إعا ة التظهع  أ  إعا ة الهعكلة. -1يما يلج: "3

 اهماق ععنعة أ   قدية.املساهمة يج  أس مال املؤسسة يج دك  مس-2

 استعا ة النشاطاق يج إطا   و اة جزئعة أ   لعة". -3

املتعلس ثترتعة االسثمما  حعث أثقى على  فس ال ص م  ععض التعدي ق املتمملة يج    09/ 16يما عرفه املشرم يج القا وب الجديد  تم  

املؤسس "  أسمال  عصا ة  الهعكلة"د  تعوقض  "إعا ة  مم   الكلماق  ععض  التغ راق ح ف  م   تمادعا  الشرية"د  مال  " أس  ععصا ة  ة" 

 االتتاا ية. 
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(  مفهاااو  الت معاااة املساااتدامة )امل لااا  األ ل  ساااوف  ت ااارق ياااج هااا ا املصحاااث إ اااى   اساااة مفهاااو  االساااثمما  األج باااي املصادااار)امل ل 

 (. الما:إ

 املطلب األول: مفهوم االستثمار األجنبي املباشر

ق  األثحاااا التااي ت اارق لهااا االتتاااا يوبد   لااك يعتإار االسااثمما  األج بااي ماان املسااائ  التااي دااغل  ح اازا يص اارا يااج الد اسااا

(دأ واعاااه )الفااارم األ ل ثاااال  ر لتعاااد  الجوا ااا  التاااي تتكاااوب منهاااا ال ااااهرة.  ساااوف ياااتم الت ااارق ياااج هااا ا امل لااا  إ اااى تعرقفاااه )الفااارم 

 .(المالث (  م اخ االسثمما  يج الجزائر)الفرمالما:إ

 املباشرلفرع األول: تعريف االستثمار األجنبي ا

 أوال: التعريف الفقهي االستثمار األجنبي املباشر

(ال م يعرف االسثمما  األج بي Albert Feisه ا  عدة تعرقفاق ل سثمما  األج بي املصادرد أهمها:ما جا  قهالفقعه )ألإرق فمس( ) 

ال قااد الااد  ج االسااثمما  األج بااي املصاداار املصاداار ثظ ااه  ا  "االسااثمما  الاا م ال يااؤار يااج أسااواق األ  اق املالعااة".يما عاارف  اا د ق 

ثظ اااه: "  لااااك ال اااوم ماااان أ اااوام االسااااثمما  الاااد  جد الاااا م يعكاااس هاااادف حااااول يعاااااب مقاااعم يااااج اتتااااا  مااااا علاااى مااااالحة  ائماااة يااااج 

 مؤسساة مقعمااة يااج اتتاااا  آ اارد  ت  ااوم هاا ه املااالحة علااى  جاو  ع تااة طوقلااة ثاا ب املسااثممر املصاداار )املؤسسة(ااا ثاشضااافة ا ااى

 .1تمت  املسثممر املصادر ثد جة يص رة من ال فو  يج إ ا ة املؤسسة

 املفهوم الجزائري لالستثمار األجنبي -ثانيا

( ماااااااا   اااااااا د ق ال قاااااااد الااااااااوطني يااااااااج STANDBY جاااااااد املشاااااااارم الجزائااااااارم  فسااااااااه عقاااااااا  التوتعااااااا  علااااااااى اتفاتعااااااااة التمبعااااااا  )

ااول علااى  ؤ ساااألموال ال اا  ة. إال أ ااه لام يكاان مان األماار السااه  د مظإارا علااى اللجاو  إ ااى االساثمما اق األج بعااة للح30/05/1989

علااااى الحكومااااة إ اااادا  تااااا وب  اااااا ثاالسااااثمما  األج بااااي حعااااث أ ااااه سااااع رق علااااى الساااااحة السعاسااااعة ااااا ا أطر حاااااق متصاي ااااةد 

د 2تااا م الجزائارم أطر حة السال ة الت فع ياةد أطر حاة السال ة الثشاريععة  األطر حاة العلمعاة أ  أطر حاة دارا  القاا وب االت

ثحعث ير  األساتا  تر اإ  او  الادين أب" اللجاو  إ اى االساثمما  األج باي هاو ثمماثاة الصحاث عان حا  ملع الة التحاديث التك ولاواج ياج 

 .3الجزائر..."

 لفرع الثاني: أنواع االستثمار األجنبي املباشر

تمف ااا   ثعظاااة العوملاااة  ا فتاااا  األساااواق   عاااا  العوائاااس يمكااان توضاااعد أهااام أ اااوام االساااثمما  األج باااي املصادااار  التاااي 

  الحواجز أما  التظا ة الد لعةد يما يلج:

 يمكن التمع ز ث ب األ وام التالعة:حسب الجهة املمولة له: -1

علااى أ ااه ( هاا ا ال ااوم ماان االسااثمما  OECDتعاارف م  مااة التعااا ب  الت معااة االتتاااا ية )االسددتثمار األجنبددي املشددترك )الثنددائي(: -أ

 اتحا  ث ب مشر ع ب أ  أيثر للقعا  سوقا ثنشاإ مشتر  ثواس ة يعاب تا و:إ مستق  ينشاه  قديره املشتر وب.

 قتمماا  هاا ا ال اااوم ماان االسااثمما اق يااج تعاااا  هاا ه الشاار اق األج بعااة ثإ:شاااا   االسدددتثمار اململدددوك بالكامدددل للمسدددتثمر األجنبدددي:-ب

 فر م لا تاا أ  الثسوقس مم  من أ وام النشاإ اش تااج أ ال دمإ ثالد لة امل عفة.

 يمكن التمع ز ث ب أ وام االسثمما  األج بي يما يلج:حسب معيار الوجهة: -2

   الاا  د  هو    ما يتم اسثمما ه من  أس مال محلج يج سوق أج بعة.أاالستثمار األجنبي املباشر الخارج: -أ

 
   لع  م زاب املدفوعاق   ض  االسثمما  الد  جد   د ق ال قد الد  جد إ 6د 2009د ا 101. 1

 عجة الجع  جد الكام  يج القا وب الجزائرم ل سثمما د  ا  ال لد  عة للنشر  التو ي د 2006د ا 410. 2
3Terki N. :L’investissement international cours de magistère, université d’Alger, 1992-1993, P 18.  
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 هااو االسااثمما  الاا م يااتم ماان   لااه اسااثمما   ؤ س أمااوال أج بعااة يااج االتتاااا  االحلااجد االسددتثمار األجنبددي املباشددر الددداخل: -ب

  قمكن التعص ر ع ه ثالتدفس الوا  .

د ة  التااي يعتإاار ماان أهمهااا اسااثمما  االجااال األ  اارد الاادمس  االمااات  د  فعااه ثااد  ه  ااو  متعااحسدددب الهدددد  مدددن االسدددتثمار: -3

 االسثمما  األج بي املصادر األفقإد االسثمما  املصادر اال تلل

 فعه أ وام مفتلفة   ير منها: االسثمما  الصاحث عن املاا  د االسثمما  الصاحث عن األسواقد حسب الحافز من االستثمار: -4

 عن الكفا ةد االسثمما  الصاحث عن أ ول استراتعظعة.االسثمما  الصاحث 

 الفرع الثالث: منا  االستثمار األجنبي املباشر

يقاااااد ثم اااااخ االسااااثمما  الصماااااة التااااي تااااتم ضاااامنها االسااااثمما اق  التااااي تثشااااك  ماااان مظموعااااة عواماااا   مقوماااااق سعاسااااعة 

 م ال م يؤار على حرية  ؤ س األموال. اتتاا ية  اجتماععةد تتفاع   لها م  عع ها فثشك  امل اخ االسثمما  

 ا اا  تااوا  ب االسااثمما  يااج الجزائاار علااى ماار الساا واق املاضااعة ت اامند الكم اار ماان العواماا  االحفاازة ل سااثمما  األج باايد 

ماار  األ  2املتعلااس ثال قااد  القاارض 10-90د  تااا وب  تاام 1املتعلااس ثترتعااة االسااثمما  12-93  لااك اثتاادا  ماان املرسااو  الثشااريعج  تاام 

الا م جاا  ثحاوافز مشاجعة الساتق ا  االساثمما اق  يا ا التعادي ق التاي لحقتاهد  أ  ارا  3املتعلاس ثت اوقر االساثمما  03-01 تم  

 املتعلس ثت وقر االسثمما د ال م احتو  ضما اق  امتعا اق مهمة جا ثة ل سثمما اق األج بعة.  09-16القا وب  تم 

ملعة االسثمما  األج بي ثترسا ة تا و عة هائلةد إال أب الوات  يمب  ععد الجزائر عن لكن على الر م من ت  عم املشرم لع

حعاااث جاااا  ياااج التقاااارق ب .4اساااتق ا  االساااثمما اق األج بعاااة إليهاااا عساااب  ععاااض العراتعااا   القعااااو  املععقاااة ملساااا  املساااثممر األج باااي

للتظااا ة ثااظب مسااتو  االسااثمما  األج بااي يااج الجزائاار طااج  تراجعااا ماان طاارف م  مااة األماام املتحاادة  2007  2004الاااا  قن ساا تي 

 ملعا    ال د  ه ا  تم  غ ر جدا. 1.1 عائدها ال يفوق 

 املطلب الثاني: اإلطار النظري للتنمية املستدامة

 (.ا:إالم(  أععا  الت معة املستدامة )الفرم األ ل سوف  ث ا ل يج ه ا امل ل  مفهو  الت معة املستدامة )الفرم  

 الفرع األول: مفهوم التنمية املستدامة

يج االستراتعظعة العاملعة للصقا  من طرف االتحا  الد  ج   1980استفدم  عصا ة الت معة املستدامة للمرة األ  ى عا    لقد

 للحفاظ على ال صععة. 

ألجعااال القا مااة لل  اارد تعاارف الت معااة املسااتدامة ثظنهااا الت معااة التااي تظعاا  عاان حاجاااق الحاضاار   ب تعاارقض تااد اق ا

ت و  مفهو  الت معاة املساتدامة الا م عرفاه ثر اامس األمام املتحادة للصمااة ثظ اه: "تحسا ب دار إ  جاو  االجتمعااق   1991 يج س ة  

 .5البشرقة م  الصقا  يج حد   تد ة تحم  األ  مة الصعتعة"

 الفرع الثاني: أبعاد التنمية املستدامة

 
 ثترتعة االسثمما   12- 93املرسوم الثشريعج  تم  1
 . 1990لس ة  16يتعلس ثال قد  القرضد ا   عد    04/1990/ 14املؤ خ يج  10-90تا وب  تم  2
 27/08/2003الاا  ة يج  52املتعلس ثت وقر االسثمما  د ا   عد   20/08/2001املؤ خ يج  03- 01.األمر  تم  3
ثر اق يرقمةد مدا لة عع واب: " معوتاق االسثمما  األج بي يج الجزائر" تدم  ثاد  العوم الد اس ي تح  ع واب:     " مستظداق  4

امحمد ثوترةد  لعة الحقوقد ثو  ا د امل  م ثتا قخ  املتعلس ثترتعة االسثمما " جامعة  09- 16االسثمما  يج الجزائر يج ظ  القا وب  تم 

08 /05 /2017 . 
 . 132د ا 2010د 26 ا ر مرا د الت معة املستدامة  تحدياتها يج الجزائرد مظلة التوا  د عد    5
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 ا  أساسعة تتعلس ثالجا   االتتاا م  االجتما ج  الصعوي.للت معة املستدامة ا اة أعع

 ققاااد ثااه اسااتمرا قة  تع ااعم الرفاااه االتتاااا م ألطااول فتاارة  م عااة ممك ااةد ماان  اا ل تااوف ر مقوماااق أوال: البعددد االقتصددادي: 

 الرفاه اش:سا:إ ثظف    وععة مم : ال عا   املسكن  ال ق   امللبس  الصحة  التعلعم.

 الاااا م يريااااز علااااى  ااااوب اال:ساااااب يشااااك  جااااوهر الت معااااة  هاااادفها النهااااائإ ماااان  اااا ل االهتمااااا  ثالعدالااااة ثانيدددددا: البعدددددد االجتمددددداعي: 

االجتماععااة  مكافحااة الفقاار  تااوف ر ال اادماق االجتماععااة إ ااى جمعاا  االحتاااج ب لهاااد ثاشضااافة إ ااى ضااماب الديمقراطعااة ماان  اا ل 

 دفافعة.  مشا ية الشعو  يج اتفا  القرا  ثك 

يريااز علااى مراعاااة الحااد   الصعتعااة ثحعااث يكااوب لكاا    ااا  ثعوااي حااد   معع ااة ال يمكاان تظا  هااا ماان االساافه    ثالثددا: البعددد البيئددي:

 االسااتنزافد أمااا يااج حالااة تظااا   تلااك الحااد  د فإ ااه يااؤ م إ ااى تاادهو  ال  ااا  الصعواايد  علااى هاا ا األساااس يظاا   ضاا  الحااد   أمااا  

 السكا:إ  التلوا  أ ماإ اش تاا السماة  استنزاف املعاه  ت   الغاثاق  ا ظراف الترثة.االسفه    ال مو 

آفاق االستثمار األجنبي املباشر والتنمية املستدامة في الجزائر اقع و  املبحث الثاني: و

 املستقصلعة يستوج  معرفة  تعقة للحالة الراه ة  إب  ض  استراتعظعة للت معة املستدامة يج الجزائر ملواجهة التحدياق الحالعة  

ملؤدراق الت معة املستدامة.  س ث ا ل يج ه ا املصحث  ات   آفاق    من االسثمما  األج بي املصادر  الت معة يج الجزائر من   ل 

 امل لص ب التالع ب:

آفاقه اقع االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر و  املطلب األول: و

م  الجزائر ثفهعاة    ال ر ف امل اسصة لتوف ر امل اخ االسثمما م امل ئم ال تقاال الساتق ا  االساثمما اق األج بعاة. إال أ اه لقد تا

ثاااالرجوم إ اااى أ ض الواتاااا  يمبااا  احثشاااا  تاااادفس االساااثمما اق األج بعاااة املصاداااارة محثشاااماد لااا ا سااااوف  ت ااارق ياااج هاااا ا امل لااا  إ ااااى 

(  حاااعلة 2(د سااص  تفععاا  االسااثمما  األج بااي املصاداار يااج الجزائاار )الفاارم 1اداار يااج الجزائاار )الفاارم معوتاااق االسااثمما  األج بااي املص

 (.3االسثمما  األج بي يج الجزائر  آفاته )الفرم 

 الفرع األول: معوقات االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر

 ي تواجه املسثممر األج بي يج الجزائر يما يلج:سوف  حا ل من   ل ه ا الفرم األ ل معرفة العراتع   املعوتاق الت

يعتإاار االحااو  القااا و:إ  اش ا م حالعااا أحااد العواماا  الرئمسااعة الجا ثااة أ  ال ااا  ة ل سااثمما  : أوال: املعوقددات القانونيددة واإلداريددة

عااد  االسااتقرا  القااا و:إ  ياا لك األج باايد ثحعااث  ظااد املسااثممر األج بااي يااج الجزائاار تواجهااه عاادة عراتعاا  يااج املعااداب  املتمملااة يااج 

 ث ر تراطعة اش ا ة  سو  الثسع ر  ا ثشا  الفسا   ا:عدا  الشفافعة.

  هو  اجم عن العديد من األسصا د التي  ل اها فعما يلج: عدم االستقرار القانوني في الجزائر:-1

 و:إ يج الجزائر يج مرحلت ب:: يمكن حار مراح  ت و  ال  ا  القا اإلطار القانوني لالستثمار في الجزائر-أ

. اام جااا  2771-63تم اازق ثااد   أ ل تاا وب ل سااثمما  ياج الجزائاار ععاد االساتق ل  هااو القاا وب  تاام  مرحلاة ماا تصاا  اش ا حاق:-

 .15/09/19662املؤ خ يج  284-66األمر  تم 

 
 . 53 املتعلس ثقا وب االسثمما اقد ا. . عد   07/1963/ 26املؤ خ يج  277- 63القا وب  تم   1
 .80يت من تا وب اشسثمما اقد ا.  . عد    09/1966/ 15خ يج املؤ   284-66األمر  تم  2
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املتعلاس ثتظسامس الشار اق اال تل اة االتتااا .  13-82د ام جا  القا وب  تم 21/08/19821املؤ خ يج  11-82ام جا  األمر  تم -

 املتعلس ثتوجعه االسثمما اق االتتاا ية ال ا ة الوط عة. 25-88ام القا وب  تم 

اااام جاااا ق مرحلاااة اش اااا حاق: تعتإااار تغ ااارا جاااا  قا ياااج االساااتراتعظعة االتتااااا ية للجزائاااار مااان  ااا ل تب يهااااا االتتااااا  الحااار   لااااك  

املاؤ خ ياج  12-93د  املرساو  الثشاريعج  تام 14/04/1990املاؤ خ ياج  10-90مها: تا وب ال قد  القرض  تم ثإ دا  عدة توا  ب أه

املتعلااااس ثت ااااوقر االسااااثمما . يمااااا تاااام  20/08/2001املااااؤ خ يااااج  03-01املتعلااااس ثترتعااااة االسااااثمما د ااااام القااااا وب  تاااام  05/10/1993

 01-09د املعادل ثموجاا  األمار ثموجاا  االمار  تاام 15/07/20062خ يااج املاؤ  08-06ثموجاا  االمار  تاام  03-01تعادي  القااا وب  تام 

ثإلغاا  األمار  تاام  2016.  اام تاا  املشارم الجزائاارم ياج سا ة 32009املت امن تاا وب املالعاة التكمعلااج لسا ة  22/07/2009املاؤ خ ياج 

 .03/08/20164املؤ خ يج  09-16ثموج  القا وب  تم   01-03

: تؤار التعدي ق الوا  ة على تا وب االسثمما  ثموج  توا  ب املالعة قانونية دورية معدلة لقانون االستثمارإ دار نصوص   -ب

. ااام التعاادي  عاان طرقااس تااا وب املالعااة 2009التعاادي  عاان طرقااس تااا وب املالعااة التكمعلااج لساا ة -علااى المصاااق الثشااريعج ل سااثمما : 

 .2010التكمعلج لس ة 

املتعلس ثترتعة االساثمما   09-16من القا وب  تم  2: حعث ألغى ه ا القا وب الفقرة 2018العة التكمعلج لس ة تعدي  يج تا وب امل-

 .2الفقرة 

  من أهم العوام  التي تدل على تفل ي الص ر تراطعة   ير ما يلج:: بيروقراطية اإلدارة وسوء التسيير-2

   فر ه يج الجزائر يسات ع  أب يرجا  إليهاا املساثممر ب األجا ا  تصا  لمس ه ا  معلوماق  افعة  داملة  متظد ة عن االسثمما-

 املدج  إليها.

 اشجرا اق الص ر تراطعة على مستو  الو الة فعما يتعلس ثاستفراا  ما ا ال لصاق أ  ثد اسة امللفاق  الر  عليها.-

 املسثممر.  عد  توفر دصاثعك المريزقة  فعالة على مستو     الوالياق لتقرق  اش ا ة من-

عتإاااار الفسااااا  اش ا م  ا:عااادا  الشاااافافعة أيإاااار عااااائسد  تتممااا  أهاااام التااااارفاق الغ اااار ي الفسدددداد اإلداري وانعدددددام الشددددفافية:-3

القا و عة التي يمكن ا تكاقها يج: الردوة  ا ت س املال العا   اساتغ ل ال فاو  لتحقعاس مااالح مل ااعةد أماا ا:عادا  الشافافعة 

 الردوة  االحسواعة  التعسا يج استعمال السل ة.فهي تتمم  يج مشكلة 

 ثانيا: املعوقات االقتصادية واملالية

-ه ا  عدة عوائس اتتاا ية تواجه املساثممر األج باي أا اا  مما ساة اساثمما اق  التاي تعتإار مان أهمهاا:املعوقات االقتصادية: -1

 دماق.ضعا الصنعة التحتعة: سوا  يج دصكة املوا  ق أ  االتااالق  ال 

تااظ ر مسااا  ال و اااة:  ماان  اا ل املراجعااة الثشااريععة   حااق اشلغااا  الااارقد لل و اااة الكلعااة ثالنسااصة للمسااثممر األج باايد -

 مما يدل على معاملة تمع زية ث ب املسثممر الوطني  األج بي.

 
 يتعلس ثاالسثمما  االتتاا م ال اا الوطني. 1982/ 21/08املؤ خ يج  11- 82القا وب  تم   1
يج    08-06األمر  تم    2 األمر  تم    15/07/2006املؤ خ  عد     03- 01يعدل  قتمم  ا.    االسثمما د  ثت وقر  يج    47املتعلس  الاا   

19 /07 /2006 . 
 .07/2009/ 26الاا   يج  44د ا.  د العد  2009د يت من تا وب التكمعلج لس ة 2009/ 22/07املؤ خ يج  01-09األمر  تم  3
 .46 املتعلس ثترتعة االسثمما د ا.  د العد   2016/ 03/08املؤ خ يج  09- 16من القا وب  تم  37أ  ر املا ة  4



 الجزائر"االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية االقتصادية في أعمال امللتقى الوطني االفتراض ي حول: "

 

 

309 

       

309 

تمكا ب املتعاامل ب االتتااا ي ب الا ين ث 20161املتعلس ثقا وب املالعة لسا ة 18-15من تا وب  تم  58مشكلة العقا :  ا  املا ة -

يملكوب أ اض ي  ا ة   ر تاععة للق ام الف حج ثظب ينشؤ ا م اطس :شاإ  م اطس   اععةد  هاو يعتإار  عماا توقاا للمساثممرقن 

  االتا ج التغل  على مشك  العقا  يج الجزائر ال م ال يزال تائما  ال م أ   إ ى تعثر العديد من املشا ي .

ضعا تظهع  النشاإ الص كإ: عسب  سع رة الص و  العمومعة على ال  ا  املاريج  اال  ياج   التي تتمم  يج:ت املالية:  املعوقا-2

 التحوق ق املالعة.  ضعا ال  ا  التموقلج ل سثمما  األج بي يج الجزائر.

 الفرع الثاني: سبل تفعيل االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر

الثساااععنعاق تااام اتفاااا  مظموعاااة مااان اشجاارا اق  التاااي عرفااا  ثاش ااا حاق االتتااااا يةد الحاااوافز  االمتعاااا اق ماا  م لااا  

  ال ما اق التي من دظنها  لس  توف ر الصماة امل اسصة  تتمم  أهمها فعما يلج:

 أوال: اإل الحات االقتصادية:

 دفس االسثمما  األج بي املصادر  التي تعتإر من أهمها:لجظق الجزائر إ ى اتفا  مظموعة من اش  حاق التي تساعد على ت 

 هااج أهاام اشجاارا اق التااي اتفاا تها الجزائاارد حعااث تماا  إعااا ة هعكلااة  إ ددالح مؤسسددات القطدداع العددام الصددناعي وخو صددكها:-1

 .1994املؤسساق الا اععة العمومعة اثتدا  من 

لتااي طصقفهااا الجزائاار  اا ل فتاارة التصااحعد الهعكلااج  اااب لهااا أااار يص اار إب السعاسااة ال قديااة الاااا مة االسياسددة املاليددة والنقديددة:-2

 على  فض التض م.

تااا وب ال قااد -تااا  املشاارم الجزائاارم ثاتفااا  جملااة ماان اشجاارا اق القا و عااة  املؤسساااتعة أهمهااا:  اإلطددار القددانوني واملؤسسدداتي:-3

 لجزائر. القرض: ال م يعتإر م ع فا هاما يج تا قخ توا  ب االسثمما  يج ا

 إ ى جا   ه ه اشجرا اق القا و عة التي اتف تها الحكومة ألج  استق ا  االسثمما اق األج بعة املصادرة.

ععااد  هااج الجزائاار اتظاااه االتتاااا  الحاار  اااب لزامااا عليهااا تصنااي تااا وب جديااد للتظااا ة ال ا جعااة االنفتدداح علددى االقتصدداد العدداملي: -4

الااا م حاااد  الع تاااة الجديااادة لحرياااة  ؤ س األماااوال  التظاااا ة مااا   10-90تاااا وب ال قاااد  القااارض  هاااو ماااا تااام تظساااعده مااان  ااا ل 

 ال ا ا.

 يعتإر ه ا املؤدر أهم عام  مساعد على تحقعس االستقرا  االتتاا م.املديونية الخارجية: -5

  عا.تتظار االسثمما اق األج بعة تتظار ثافة مصادرة ثمعدل ال مو يج الصلد امل معدل النمو:-6

 ثانيا: املبادئ التي يخضع لها املستثمر األجنبي

حسااا  القاااا وب الجزائااارمد فاااإب املساااثممر األج باااي يف ااا  ملصااادأين أساساااع ب أال  هماااا: مصااادأ املساااا اة ياااج املعاملاااةد  مصااادأ تحوقاااا   

 األموال.

ثممرقن الااوط ع بد  املسااثممرقن األجا اا  يااج يتظسااد هاا ا املصاادأ يااج عااد  التمع ااز يااج املعاملااة ثاا ب املساا مبدددأ املسدداواة فددي املعاملددة:-1

( مااان األمااار  تااام 14املعاملاااةد ساااوا  مااان حعاااث الحقاااوق أ  مااان حعاااث الواجصاق. تاااد يااارس املشااارم الجزائااارم هااا ا املصااادأ ياااج املاااا ة )

01/03. 

يولااوب ع ايااة  ا ااة يرساا  الجزائاار مصاادأ تحوقاا  األمااوال ماان أجاا  تشااجع  املسااثممرقن األجا اا  الاا ين  مبدددأ تحويددل األمددوال: -2

 ملاالحهم املالعة.

 
 . 03/08/2016د  ا   يج 46د يتعلس ثترتعة االسثمما د ا.   عد  2016عة لس ة املتعلس ثقا وب املال 18-15تا وب  تم  1
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 الحماية املمنوحة للمستثمر األجنبي-ثالثا

تتعلس الحماية التي م حها القا وب الجزائرم للمسثممر األج بي تتعلس ث وع ب من اال اطرد أال  هما: اال اطر   ر التظا قة    ر 

 اشجرا اق الفر ية.

تمماااا  يااااج الحاااار    االضاااا راثاق التااااي تظتااااا  الد لااااة امل ااااعفةد عااااد  االسااااتقرا   التااااي ت: الحمايدددددة مدددددن املخددددداطر غيدددددر التجاريدددددة-1

 السعاس يد التظمعمد  زم امللكعة للم فعة العامةد االسثع    املاا  ة.

يااج إطاا  مما ساة الد لااة لساعا تها تااد تلجاظ إ اى إجاارا اق تشاريععة  ت  عمعااة مان أجاا  : الحمايددة مددن خطددر اإلجددراءات االنفراديددة-2

الساااثمما اق األج بعاااة ل دماااة أهااادافها الت موقاااة. يترتااا  عليهاااا حرمااااب املساااثممر مااان مما ساااة حقاااه ياااج امللكعاااةد  تاااد تماااس توجعاااه ا

 ثملكعة املسثممر سوا  ث رققة مصادرة أ    ر مصادرة.

 آليات تشجيع االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر ) التحفيتات واالمتيازات( -رابعا

آلعاااااق لثشااااجع  االسااااثمما  األج بااااي يااااج القااااوا  ب اال تلفااااة املتعلقااااة ثاالسااااثمما د  سااااوف  حااااا ل  اعتمااااد املشاااارم الجزائاااارم 

 .1التري ز على االمتعا اق العقا قة  التحف زاق املالعة املتعلقة ثالجوا   الجصائعة  الجمريعة

I-:عااة ماان  اا ل تحف اازاق عقا قااة مفتلفااةد ساااهم  القااوا  ب يااج فااتد االجااال  اسااعا أمااا  االسااثمما اق األج ب التحفيددتات العقاريددة

 تعتإر من أهمها على اشط ق:

االعفااا  ماان  فاا  حااس  قاا  امللكعااة ععااوض  الرساام علااى االدااها  العقااا م عاان  اا  املقتنعاااق العقا قااة التااي تااتم يااج إطااا  االسااثمما  -

 األج بيد

 اشعفا  من حقوق الثسجع   الرسم على االدها  العقا مد-

 اشتا ة اشيظا قة الس وقة االحد ة من تص  ماالح أم   الد لة   ل إ ظا  االسثمما دتففعض ثنسصة -

 اشعفا  من حقوق الثسجع  فعما يفص العقو  التظسمسعة للشر اق  الزقا اق يج  أس املال"د-

II-:افز الجبائيددة والجمركيددة جصائعااة  ا اا  أ  جمريعااة  ااو ة مهمااة أ اار  لتحف ااز االسااثمما   اتفاا ق الجوا اا  االحاسااصاتعة الحددو

 األج بي على النشاإ يج الجزائر   لك من   ل:

 تم إعفا  املسثممر ع د إ  ال سل   ا ائ  أج بعة من    إجرا اق التظا ة الد لعةد-

تموقاااا  التظااااا ة ال ا جعااااة الدا لااااة يااااج  اعفااااا  املسااااثممر ماااان إجاااارا  التااااوط ب الص كااااإد  الثسااااهع  يااااج االعتمااااا  املسااااث دم يااااج عملعااااة-

 د2االسثمما  املعني

 التر عص للمسثممر  ا ة األج بي من ا  ال السل   األ  اق  التظه زاق " املستعملة  القديمةد-

  قمكن الت رق إ ى أ  مة املزايا يما يلج:

 نظام املزايا املشتركة لكل االستثمارات القابلة لالستفادة: -1

 تل عاا فعما يلج:  يم رة   يرها

االسااثمما اق العا يااة: هاا ا ال ااوم ماان االسااثمما  عااا م أم ال تحكمااه أم اسااتئ ا اق أ  تعااو   داار إ محااد ة حااارا.  تكااوب املزايااا  .1-1

 املم وحة له ا ال وم على مرحلت ب:

 
د 2019د ما س 1د الجز  33د العد  1جدايني  يعةد ألعاق تشجع  االسثمما  األج بي يج القا وب الجزائرمد حولعاق جامعة الجزائر  1

 . 287-286ا 
م وحة ل سثمما  يج الجزائرد ث ب ال ص  الت صعس"د تدم  ثاد  يوم   اس ي   بع    وغجد مدا لة تح  ع واب: " التحف زاق املالعة امل 2

 املتعلس ثترتعة االسثمما " جامعة امحمد ثوترةد ثو  ا د  لعة الحقوق. 09-16حول " مستظداق االسثمما  يج ظ  تا وب  تم 
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 .مزايا ه ه املرحلة 09-16( من القا وب 2( فقرة )12مرحلة اش ظا :  لقد حد ق املا ة )-أ

 .( على مزايا ه ه املرحلة2( فقرة )12االستغ ل:   ا  عليها ثد  ها املا ة ) مرحلة- 

(د  هاا ه ثااد  ها ياا لك ت قساام إ ااى مرحلااة 13.االسااثمما اق املرتص ااة ثظمك ااة معع ااة:  تكااوب املزايااا علااى ال حااو االحااد  يااج املااا ة )2.1

 إ ظا   مرحلة استغ ل.

. االساااااااثمما اق املرتص اااااااة ثمصاااااااالك مالعاااااااة معتإاااااااارة: إ  تف ااااااا  مااااااا د املزاياااااااا لفائااااااادة االسااااااااثمما اق التاااااااي يساااااااا م مصلغهاااااااا أ  يفااااااااوق 1.3

  ا(.  5.000.000.000 مسةم ي ر ي ا )

مزاياا أب املشارم الجزائارم أ جاد   اا   نظام املزايا اإلضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز و/أو املنشئة ملنا ددب الشددغل:-2

 .09-16من القا وب  تم  15 اا ثك  :شاإ اسثمما م أج بي  اب أ  محلج ينل ق م ا   تشغع د  ه ا طصقا للما ة 

ها ا ال اوم مان املزاياا    طصععاة جاد  نظام املزايا االستثنائية لفائدة االستثمارات ذات األهمية الخا ة باالقتصدداد الددوطني:-3

 اق أهمعااة  ا ااة ل تتاااا  الاوطني.  طاارق ماا د هاا ا ال اوم ماان املزايااا حد تااه املااا ة   ا اةد حعااث أ ااه ياارتصل ثظ:شا ة  ت اعاااق

 .09-16من القا وب  تم  18

آفاقه  الفرع الثالث: حصيلة االستثمار األجنبي في الجزائر و

 سوف  حا ل من   ل ه ا الفرم التعرف عن  ات  االسثمما  األج بي املصادر يج الجزائر.

 حصيلة االستثمار األجنبي املباشرأوال: تطور 

لتوا   ا تفاعها ياج  2005ملعا    ال  س ة  1.081عرف  تدفقاق االسثمما  األج بي املصادر إ ى الجزائر ت و ا ملحوظا حعئصلغ  

اااام ملعاااوب   ال  فقااالد  584 ا ااا  تااادفقاق االساااثمما  األج باااي املصادااار ساااالصةد حعاااث ثلغااا   2015د   ااار أنهاااا ياااج سااا ة 2006سااا ة 

 .1ملعا    ال  1.564إ  حقق   2016عا ق ل  تفام يج س ة 

اقع االستثمار األجنبي في الجزائر -ثانيا  و

حس  تقا قر الو الة الوط عة لت وقر االسثمما د تص ب أب االسثمما  يج األج بي املصادار ياج الجزائار ياج تزاياد مساتمرد   ار أ اه يصقاى 

مشر م  63804د تم التارقد ثإ ظا  ما يزقد عن 2016-2002تعتهد فف ل الفترة املمتدة ث ب محد  ا مقا  ة ثالجهو  املص  لة لتر 

األج بعة لم تمما   االسثمما اقمشر م اسثمما مد أم أب  822اسثمما مد لم تصلك منها مظموم االسثمما اق األج بعة املصادرة سو  

ا يمكااان القاااول أب املشاااا ي  االساااثمما قة ياااج الجزائااار تاااد تمااا  د  عمومااا2مااان حعاااث العاااد  %1مااان إجماااا ج االساااثمما اق ساااو  :ساااصة 

 .20163إ ى س ة  2002إجماال ثوتائر معتإرة   ل الفترة املمتدة ث ب س ة 

تراجاااا  االسااااثمما اق  19كوفيددددد يمااااا تظااااد  اشدااااا ة إ ااااى أب م  مااااة األماااام املتحاااادة للت معااااة  التظااااا ة تتوتاااا  علااااى  لفعااااة تااااداععاق 

ملعااااااااا    ال .  يشاااااااا ر تقرقاااااااار امل  مااااااااة إ ااااااااى  1540   2019مقا  ااااااااة ثالقعمااااااااة املسااااااااجلة يااااااااج ساااااااا ة  2020يااااااااج ساااااااا ة % 40املصاداااااااارة   

 
مظلة العلوم اش:سا عة    2016- 2002لجزائر   ل الفترة  داثة  ا يةد     االستمما  األج بي يج تحقعس مت لصاق الت معة املستدامة يج ا  1
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http://www.andi.dz  2  الو الة الوط عة لت وقر االسثمما  على الراثل 
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د يماااا يتوتااا  أب تااا ففض االساااثمما اق 2005ملعاااا    ال  أل ل مااارة م ااا  سااا ة  1000  االساااثمما اق األج بعاااة املصادااارة ساااتنزل تحااا

 .20221ام تعو  االسثمما اق إ ى اال تعاش يج س ة 10%إ ى  5أي ا ثوات   2021املصادرة يج س ة 

 ثانيا: آفاق االستثمار األجنبي املباشر

 :2ا  ائدا يج استق ا  االسثمما  األج بي املصادر إليها    ير منهاتتمت  الجزائر ثكم ر من املؤه ق التي يمكن أب تظعلها ثلد

 املوت  الجغرايج املتم ز ثحعث تتوسل ثلداب املغر  العر إ  على مقراة من الصلداب األ  اعة  تمم  ثواثة إفرققعا.-

 ت وم األتالعم امل ا عةد  االتا ج ت وم الثر ة ال صاتعة  االحا ع  الز اععة.-

 على الهعا   القاعدية ال ر  قة من موا:ئد م ا اقد طرتاق   سائ  االتاال الحديمة. توفرها -

منهااا دااصا ( ممااا يساااهم يااج تااوف ر العااد العاملااة    اام أب هاا ه املااؤه ق مهمااةد  %70امت يهااا علااى ااار ة عشاارقة هامااة ) أيثاار ماان  -

ج  اتهاا املاؤه ق التاي تساعى الحكوماة إ اى تظساعدها علاى أ ض لكنها ال تكفإ إ ا لم ترافقهاا ععاض املاؤه ق االتتااا ية األ ار   ها

 الوات   هج:

 االستقرا  السعاس ي  األمني  القا و:إد-

 االستقرا  االتتاا م  تحقعس معدالق  مو إيظاثعة  الحوافز الجصائعة  ال رقبعةد-

 اال  ما  إ ى امل  مة العاملعة للتظا ةد-

 ق ام املاريج  ت ام العدالة.الشراية األ    متوس عةد  ة    ال -

 املطلب الثاني: الحالة الراهنة والتحديات املستقبلية للتنمية املستدامة 

تعاارف الجزائاار أ مااة ثعتعااة  ا قااة ألجاا   لااك  اااب لزامااا علااى حكومفهااا إعااا ة ال  اار يااج سعاساافها الت موقااة   لااك ثإعااا ة إ ماااا الصعااد 

( األ ل لت ااااااارق إ ااااااى مؤدااااااراق  تحاااااادياق الت معااااااة املسااااااتدامة يااااااج الجزائاااااار )الفااااااارم الصعوااااااي يااااااج عملعااااااة الت معااااااة.  علعااااااه سااااااوف يااااااتم ا

 (. الما:إ االستراتعظعة الوط عة للصماة يج إطا  الت معة املستدامة   لك يج )الفرم 

 الفرع األول: مؤشرات وتحديات التنمية املستدامة في الجزائر

   لاااة ثاالعتمااا  علاااى مظموعاااة مااان املؤدااراق االتتااااا ية  االجتماععاااة  الصعتعاااةديقاااس الوضااا  القاااائم للت معاااة املسااتدامة ياااج أياااة 

 تحادياق يص ارة  17 حس  تقرقر لهعااق   لعةد فإب الجزائر عععدة عن تحقعس العديد مان مؤداراق الت معاة املساتدامة  عاد ها 

 . 3تواجه الجزائر يج التعلعم  الصحة  الص الة

 الق ايا التي ينصغج مواجهفها لتحقعس الت معة املستدامة يج الجزائر  هج:ه ا  العديد من  

عشااظب موتاا  الجزائاار يااج م  قااة الشاارق األ ساال  2019 فقااا لتقاادير تقرقاار الت معااة املسااتدامة لساا ة ضددعف معدددالت النمددو: -أوال

  علاااى الفقااارد علماااا أب تقاااديراق الص اااك  دااامال افرققعااااد فاااإب التحااادم ال يااازال تائماااا ثالنساااصة للجزائااار فعماااا يتعلاااس ثمؤدااار الق اااا

ماان السااكاب يعمشااوب تحاا  مسااتو  الفقاار يااج الجزائاارد أم علااى  %7العاااملإ ثفاااوا مسااتوقاق الفقاار يااج الجزائاار تشاا ر إ ااى  حااو 

   ال اقد فاإب :ساصة مساتو  الفقار 5م ي ب جزائرمد  فقا لتقدير معدل الاد   علاى األتا  ثاد ال قن ياج العاو .  امقعااس  3األت   

 

 1  جرقدة ال إرد الاا  ة يج 20/ 10/ 2020 د ا 13.
2 Ministère des participations et de lapromotion des investissement, op.cit, p5. 

 . 10د ا 10/11/2020جرقدة ال إر ثتا قخ  3
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. فعمااااا  اااا ا التقرقاااار ثااااظب :سااااصة  اااا ا التقرقاااار ثااااظب :سااااصة الفقاااار املعتمااااد يااااج مسااااتو    اااا  %29يااااج الجزائاااار يرتفاااا  ا ااااى حااااد   

 ألا. 130ثاملائة من الجزائرق ب تح  عتصة الفقرد أم يج حد   %0.3  ال  للعو د ي    1.90

 ائماد فإب يج مظال العم   التوظعا   2019لس ة    حس   ائما تقرقر الت معة املستدامةتفة ي وتصاعد معدالت البطالة:  -ثانيا

امل اس  يصقىد فإب التحدم يصقى معتإرا ثالنساصة للجزائارد علماا أب تقاديراق ث اك الجزائار تشا ر إ اى أب :ساصة الص الاة لاد  حااملج 

   10.2تتاارا   مااا ثاا ب د  ة ا  ا اا  :سااصة الص الااة اشجمالعااة %29إ اى  %26الشاها اق  الشااصا  عااا ج التكااوقند  قااا  إ ااى حااد   ماان 

مااان تعااادا  العاااد العاملاااة النشااا ةد فإنهاتعاااا:إ مااان جهاااة أ ااار  تاااظ را معتإااارا ياااج مظاااال االثتكاااا  الاااا ا ج  املنشاااااق القاعدياااة 11%

  الصنعة التحتعة.

ال مااان الساااكاب  %7تااام تساااجع  تراثاااة  2019لسدددنة حسااا  تقرقااار الت معاااة املساااتدامة  النظدددام اإليكولدددو ي للميددداه العذبدددة:-ثالثدددا

 م ي ب. 3يستفعد ب مصادرة من  دماق املعاهد أم تراثة 

حساا   فااس التقرقاارد فإ ااه    اام تحساان :سااصة اسااتفدا  دااصكة األ تر اا د حعااث تااد ق  تدددني مؤشددرات البحددث والتطددور:-رابعددا

ال اااااة ماان ال اااتس االحلااج ال ااا  ا%0.1مقاثاا  ضااعا يص اار للصحااث العلماااي  م زا عااة ال تتعااد  %47.7:سااصة االسااتفدا  ث حااو 

 للصحث العلميد إضافة إ ى ال عا الكص ر يج مظاالق األثحاا اال تلفة   عا  للصحوا  الد اساق املتفااة عشك  يص ر.

يقاااااد قهااااا االحاف ااااة علااااى املاااااا   الصعتعااااة علااااى املااااد  ال وقاااا .  حساااا  تقااااديراق  تدددددني مؤشددددرات االسددددتدامة البيئيددددة:-خامسددددا

فاإب التحادياق ت ا  تائماة فعماا يفاص  وععاة الهاوا   الصمااة  التلاواد  2019سددتدامة لسددنة التنميددة املالهعااق الد لعة يج تقرقر 

 أ   وععة الحعاة على األ ض.

 الفرع الثاني: استراتيجية الوطنية للبيئة في إطار التنمية املستدامة في الجزائر

ث ثادأق الحكوماة ثمعاي اة املؤداراق  التحادياق تام  الجزائر ثإعدا  اساتراتعظعة  ا اة ثالصمااة ياج إطاا  الت معاة املساتدامة حعا

 :1فحد ق استراتعظعة م  م ل  األلفعة تح  إدراف   ا ة تهعاة اشتلعم  الصماةد  قمكن تل عص ه ه االستراتعظعة فعما يلج

القاا وب ، املتعلاس ثالصمااة هو األمر ال م ظهر يج العديد مان الثشاريعاق مان أمماال: القاا وب وضع إطار تشريعي ومؤسساتي:  -أوال

 سن تا وب يتعلس ثحماية الساحلوةعدا  تا وب  اا ثالسهو ، سن تا وب  اا ثالجص ، املتعلس ثثسع ر ال فاياق  مراتصفها

فعاااااتم عااااان طرقاااااس  عااااام املؤسسااااااق علاااااى املساااااتو  الاااااوطني  الجهاااااوم  ةتاماااااة   اااااا  داااااام  أمدددددا يمدددددا يخدددددص اإلطدددددار املؤسسدددددداتي: 

 اة   لك ثإ:شا  املعهد الوطني للمهن الصعتعة  ة:شا  املر د الوطني للصماة  الت معة املستدامةللمعلوماق ال ا ة ثالصم

من  ا ل مكافحاة اال ظاراف املاائإد مكافحاة التصاحر: عان طرقاس إ ا   األ اضا ي الرعوقاة التالفاة حماية املوارد الطبيعية: -ثانيا

غاثاااااق: عاااان طرقااااس القعااااا  ثحماااا ق الثشااااج ر...ال د حمايااااة الواحاااااقد   اااارس األملااااجا  املمماااارة...ال د ف اااا  عاااان مكافحااااة إ الااااة ال

 حماية الت وم الصعولواج  ت وقره.

مان  ا ل: االتتااا  ياج املعااهد حماياة املاوا   املائعاةد داصكة مراتصاة    اد  وععاة املاا  املحافظة على املاء وحمايددة األراضدد ي:  -ثالثا

 ة. حماية األ اض ي  ةعا ة تكععا السعاسة العقا ق

 
املستدامة    1 الت معة  يج  املصادر     ه  األج بي  االسثمما   أهمعة  ثلقاسمد  الجزائر–ماصا   العلوم    -حالة  ماجست رد  لعة  م يرة 

 .105- 102د ا 2006- 2005د 1ة الجزائر االتتاا ية  علوم الثسع رد جامع
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 قاااتم  لاااك مااان  ااا ل: الحاااد مااان التلاااوا امل صعاااث مااان الساااعا اقد  التلاااوا الاااا ا جد الحدددد مدددن التلدددوث وتسددديير النفايدددات: -رابعدددا

 االتتاا  يج ال اتةد إتامة دصكاق ملراتصة  وععة الهوا د النهوض ثثسع ر ال فاياقد 

السااااعاحجد إ الااااة التلااااوا الصحاااارمد  استااااا    ماااان  اااا ل: الااااتحكم يااااج العقااااا   العماااارابد االستااااا  حمايدددددة السددددداحل: -خامسدددددا

 اشمكا عاق الاعدية  تراعة املائعاق  املرجاب  حمايفها.

  لااك ماان  اا ل إثاارا  تعمااة التااراا المقااايج  األااارم  ضاار  ة حمايددة التددراث الثقددافي األثددري والتحسدديس بالتربيددة البيئيددة: -سادسددا

 ت اهراق علمعة يج معداب الصماة. التوععة  التحسمس ثالترثعة الصعتعة من   ل ت  عم

 املبحث الثالث: آثار االستثمار األجنبي املباشر على التنمية املستدامة في الجزائر

يعتإر االسثمما  األج بي املصادر من أهم التوجهاق التي تب فها الد ل ألج  تحقعس ال مو االتتاا م  الت معاة املساتدامةد  هاو ماا 

 (د  االجتماععاة ) امل لا األ ل  الت رق إ ى     االسثمما  األج بي يج االستدامة االتتااا ية)امل ل سوف يتم توضعحه من   ل 

 (.المالث(  أ  را الصعتعة )امل ل  الما:إ

 املطلب األول: دور االستثمار األجنبي في االستدامة االقتصادية

 دراق االتتاا ية  هج:يمكن معرفة االستدامة االتتاا ية يج الجزائر من   ل عد  من املؤ  

 الفرع األول: نسبة االستثمار األجنبي من الناتو املحلي الخام 

د 2009إ ااى  ايااة ساا ة  2003عرفا  :سااصة االسااثمما  األج بااي املصاداار ماان ال اااتس االحلااج اشجمااا ج ت ااو ا مسااتمرا م اا  ساا ة 

تما سااه تاادفقاق االسااثمما  األج بااي علااى املؤدااراق الكلعااة د  هااو مااا يقلاا  ماان األااار الاا م 2016ساا ة  0.99ااام تراجعاا  لتااا  إ ااى 

 .  1ل تتاا  الجزائرم يج ظ  الت و اق العاملعة الراه ة

 الفرع الثاني: معدل الناتو املحلي اإلجمالي 

 علعااه فااإب سااب  اال تصاااإ الواعااس ل تتاااا  ثق ااام االحر تاااق  %3.5معاادل  مااو ثنسااصة  2016حققاا  الجزائاار يااج ساا ة 

فاااااض عائااااداق الق ااااام يااااؤار علااااى  ت اااارة ال مااااو االتتاااااا م الاااا م دااااهدته الجزائاااار  ااااا ا ت ااااام االحر تاااااق   اااام  قااااا ة جعاااا  ا ف

االساااثمما اق األج بعاااة املصادااارة املوجهاااة إ اااى ت اااام ال اتاااةد ف ااا  عااان  جاااو  آفااااق  اعااادة لل ماااو االتتااااا م للجزائااار ثاااال  ر إ اااى 

 .2فل  الغا  الص رمد ثاشضافة إ ى استراتعظعة الحكومة يج الت وي  االتتاا ماملوا   ال صعععة التي تز ر قها من الغا   ال 

 الفرع الثالث: الناتو الداخلي الخام الفردي

  ال   4082لعااا  إ ااى  2016-2002ا تفاا  متوساال  ااام  الفاار  ماان ال اااتس اشجمااا ج  اا ل الفتاارة املمتاادة مااا ثاا ب ساا تي 

 الت و  ال م حققته الجزائر أساسا يج العائداق الصتر لعة  ا ج تشك  ماد ا مهما للد  .د  قرج  ه ا إ ى 2016أمرقكإ س ة 

 
 .7دصا ة  ا يةد املرج  الساثسد ا  1
 .8د ا املرج   فسه 2
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 الفرع الرابع: نسبة ميتان الحسابات الجارية من الناتو املحلي اإلجمالي 

 6.1يماااا  ا ااا  توتعااااق الص اااك الاااد  جد فقاااد اساااتمرق مسااااهمة امل ااازاب الجاااا م ثنساااصة إيظاثعاااة ياااج ال ااااتس الااا م   ااا  إ اااى 

داااهدق مسااااهمة ساااالصة عساااب  تراجااا  إيااارا اق الااا فل   ااارا ال ففااااض أساااعا ه ياااج  2014د   ااار أ اااه م ااا  سااا ة 2012لاااول سااا ة ثح

 األسواق العاملعة.

 املطلب الثاني: دور االستثمار األجنبي في االستدامة االجتماعية

علااااااى إثاااااارا  األااااااار الاااااا م تما سااااااه هاااااا ه يمكاااااان تعاااااااس االسااااااتدامة االجتماععااااااة االحققااااااة ماااااان تاااااادفقاق االسااااااثمما  األج بااااااي املصاداااااار 

االسااثمما اق علااى الثشااغع   مكافحااة الص الااةد ثاشضااافة إ ااى تففااعض مسااتوقاق الفقاارد  هااو مااا ساامتم ت ا لااه تصعااا حساا  الفاار م 

 التالعة:

 الفرع األول: أثر االستثمار األجنبي على التشغيل

د  ماا يمكان التو ا  إلعاه هاو %10.6فعا  لتاا  ا ت 2014لكن ياج سا ة  2012عرف  معدالق الص الة ا ففاض يج س ة 

أب   و ة الص الة ال تتظسد يج ا تفام معدالتها االجمالعة ث  تريزها ث ب الشصا  املتعلم ب  الدا ل ب الجد  ألسواق العم د مما 

 يعني أب الص الة هج ماد  لعد  االستقرا  االجتما ج  السعاس ي.  

 على سوق العمل في الجزائرلفرع الثاني: أثر االستثمار األجنبي 

يلعاااا  االسااااثمما  األج بااااي ماااااد ا هامااااا ياااااج  لااااس م ا اااا  الشااااغ  يااااج الصلااااد امل اااااعاد يااااج الحقعقااااة لاااام يتعااااد  مشاااااا ي  

فقال مان إجماا ج م ا ا  الشااغ  املساتحداة  لعاا.  هاو   يصا ب ماد  تواضا  مسااهمة االسااثمما   %10االساثمما  األج باي املصادار 

ماان إجمااا ج م ا اا  الشااغ   %90 ا اا  الشاغ د ثاملقا  ااة ماا  االسااثمما اق الوط عااة التااي حققا  :سااصة األج باي املصاداار يااج  لااس م

 هااو مااا يوضااح ضااعا حجاام تاادفقاق االسااثمما  األج بااي املصاداار ماان جهااة  اتتاااا  املشااا ي  علااى ت اعاااق االحر تاااق ماان جهااة 

 أ ر .

 لبيئيةاملطلب الثالث: دور االستثمار األجنبي املباشر في االستدامة ا

يمكااااااان أب يكاااااااوب ل ساااااااثمما  األج باااااااي املصادااااااار آااااااااا  سااااااالصعة علاااااااى الصمااااااااةد   ااااااارا أل اااااااه ي قااااااا  الاااااااا اعاق امللوااااااااةد ممااااااا  الاااااااا اعاق 

الصتر يعمعا قة المقعلة التي تف  ثاالتوا ب الصعواي عساب  ال فايااق الساامة التاي تناتس عنها. االنساصة للجزائار أ   ال لا  املتزاياد مان 

ة علااى ضاار  ة  ضاا  سعاسااة  اتحااة ت اامن التمااوقن ال اااتوم الااوطني يااج املااد  املتوساال  ال وقاا  ماان جهااةد االحتعاجاااق الوط عاا

 التكفاا  املسااتمر ثحاجعاااق التموقاا  ماان أجاا  تكااريس مفهااو  الت معااة املسااتدامةد  ا ااة  أب ت ااام الاا فل يااج الجزائاار يعااد أهاام 

ماااان إجمااااا ج  %16.67د %60.22تاااا  الاااا اعة  الص ااااا  :ساااصة الق اعااااق التااااي تساااتق   االسااااثمما اق األج بعاااة املصاداااارةد حعاااث تح

 .1مشر م اسثمما م أج بي 822لق ام الص ا  من أ    137ثالنسصة للا اعة    495االسثمما اق األج بعة ععد  مشا ي  يقد    

 

 1  منشو اق الو الة الوط عة لت وقر االسثمما د 2017.
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د حعاااث تامااا  ثإ ااادا  عااادة يماااا تامااا  الجزائااار ثثصناااي القاااوا  ب  األ  ماااة لثساااع ر موا  هاااا ال صعععاااة   ب اش ااا ل ثاااالتوا ب الصعواااي

د 2د يتعلس ثحماية الصماة يج إطا  الت معة املساتدامة10-03يتعلس ثحماية الصماةد القا وب  تم   103-83توا  ب أهمها:القا وب  تم  

د يحااد  مظااال ت صعااس محتااو   يعفعاااق املاااا تة علااى مااوجز التااظا ر علااى 145-07د مرسااو  ت فعاا م  تاام 20/07/2003 اا   يااج 

د يت من متاععة االسثمما   العقوااق امل صقة حالة عد  احترا  05/03/2017د مؤ خ يج 104-17د مرسو  ت فع م  تم  3الصماة

 .08/03/2017 ا  ة يج  16د ا   عد  4االلتزاماق  الواجصاق املكتثصة

 

 خاتمة:

ثاعتصاا ه ثادي  عان القار ضد فهاو يلعا     ا يص ارا يعتإر االسثمما  األج بي املصادر من أهم ماا   التموق  على الاععد الاد  جد 

علااااى الاااااععد الاااادا لج  ال ااااا اجد حعااااث  هاااادف هاااا ا االسااااثمما  إ ااااى تحقعااااس معاااادالق  اااااد مرتفعااااة  ة ااااى االسااااتحوا  علااااى األسااااواق 

ر هاااو أ اة  اق يماااا أب االساااثمما  األج باااي املصادااا  تنشاااعل التظاااا ة ال ا جعاااة أ  ععصاااا ة أ ااار  هاااو ا تقاااال تاااا  للعملعاااة اش تاجعاااةد

  جه بد  جه إيظا إ يج ال اهرد   جه سلبي يج ال تائس.

أما ثالنسصة للجزائرد فإب مع م تدفقاق االسثمما اق األج بعة  ا   تتوجه لق ام االحر تاق أ  الق اام ال ادماتإ إال 

اتتاااااا ها  تكريسااااها لترسااااا ة أ ااااه يااااج الواتاااا  هاااا ه اسااااثمما اق مسااااتنزفة للثاااار اق ال صعععااااةد فصااااالر م ماااان سااااعج الحكومااااة ت وياااا  

تا و عة مهمة محفزة للمسثممر الوطني أ  األج بي فالوض  ما ال على حالهد حعث لم يسهم االسثمما  األج بي املصادر يج تحس ب 

 الت معة املستدامة يج الجزائر  ونها اسثمما اق   ر م تظة.  

لم ا االساثمما ال م ال يازال   ار مهعاظ لجا    اساتق ا  أب االسثمما اق األج بعة ياج الجزائار تصقاى ضاععفةد  ها ا  اجع

اساااااثمما اق مهماااااةد األمااااار الااااا م يساااااتوج   ااااااافة مساااااتعجلة م ااااااعفة الجهاااااو  لتاااااوف ر محاااااعل أعماااااال مشاااااج   أيثااااار جا ثعاااااة 

 للمساااثممر األج بااايد حتااااى تشاااا   ياااج تحقعااااس الت معاااة االتتااااا ية ماااان  ااا ل تاااوف ر  ؤ س األمااااوالد التك ولوجعاااا  تاااوف ر م ا اااا 

 العم .

 تو ل  من   ل ه ا الصحث إ ى ما يلج:النتائو: 

 يوجد أار ضععا ل سثمما  األج بي املصادر على املؤدرقن االتتاا م  االجتما ج للت معة املستدامة يج الجزائر.-

 مساهمة االسثمما  األج بي املصادر يج  لس م ا   الشغ  ضععفة.-

 
 ) ملغى(. 02/1983/ 08د ا   الاا  ة يج 05/02/1983مؤ خ يج املتعلس ثحماية الصماة  03-83القا وب  1
 .83د يتعلس ثحماية الصماة يج إطا  الت معة املستدامةد ا   عد  10- 03ا وب  تم  الق 2
 ا  ة  34د يحد  مظال ت صعس محتو   يعفعاق املاا تة على موجز التظا ر على الصماةد ا  ا ا عد  145-07مرسوم ت فع م  تم  3

 .05/2007/ 22يج 
ت فع م  تم  4 يج  104-17مرسوم  مؤ خ  يت من2017/ 05/03د  االلتزاماق    د  احترام  عدم  حالة  امل صقة  االسثمما   العقوااق  متاععة 

 . 2017/ 03/ 08 ا  ة يج  16 الواجصاق املكتثصةد ا   عد  
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ج باااااي الاااااوا   إ اااااى الجزائااااار يثصااااا ب أب هااااا ه األ  ااااارة تاااااو ج أهمعاااااة لق اااااام االحر تااااااق   ب مااااان  ااااا ل التو يااااا  الق اااااا ج ل ساااااثمما  األ -

الق اعاااق األ اار  ممااا أ   إ ااى أاااا  ساالصعة علااى ثمافهااا  هااو مااا  فاا  ثااالجزائر إ ااى إ اادا  عاادة تااوا  ب لثسااع ر موا  هااا   ب اش اا ل 

 ثالتوا ب الصعوي يج إطا  الت معة املستدامة.

معااااااة املسااااااتدامةد الثااااااد ماااااان األ اااااا  ععاااااا ب االعتصااااااا  أسااااااس الت معااااااة املسااااااتدامة عاااااان املفاضاااااالة ثاااااا ب املشااااااا ي   لتكااااااريس مصااااااا ئ الت -

 االسثمما قة املتدفقة إ ى الجزائرد مما يكرس التوجه  حو الت معة املستدامة ثاالعتما  على االسثمما  األج بي املصادر. 

 التالعة:و يات التا   تا من ال تائس التي تم التو   إليها يمكن طر  

 العم  على استق ا  اسثمما اق أج بعة يج مظال اش تاا   لك من   ل توف ر م اخ اسثمما  م ئم  محفز.-

 على الحكومة أب تو ج اهتماما أيإر ثاالسثمما  االحلج ثاعتصا ه األ اة االحرية لل مود  محر ا فعاال للت معة املستدامة.-

 مة من   ل الق ا  على    أدكال الص ر تراطعة  تبسعل اشجرا اق  تسهعلها للمسثممرقن األجا  .توف ر الصماة اش ا قة امل ئ-

 توف ر االسثمما اق  حو الق اعاق اش تاجعة   لك ثم د حوافز ضرقبعة له ه الق اعاق.-

 

 املراجع: 

 النصوص القانونية-أوال

 .03/08/2016د  ا  ة يج 46يتعلس ثترتعة االسثمما د ا   ا ا عد   03/08/2016مؤ خ يج  16/09القا وب  تم -

 1990لس ة  16يتعلس ثال قد  القرضد ا  .ا.ا عد   14/04/1990املؤ خ يج  10-90تا وب  تم -

 االتتاا م ال اا الوطني.يتعلس ثاالسثمما   21/08/1982املؤ خ يج  11-82القا وب  تم -

 .03/08/2016د  ا   يج 46د يتعلس ثترتعة االسثمما د ا.  .ا.ا عد  2016املتعلس ثقا وب املالعة لس ة  18-15تا وب  تم -

 ) ملغى(د 08/02/1983د ا.  . ا. ا الاا  ة يج 05/02/1983د يتعلس ثحماية الصماةد مؤ خ يج 03-83تا وب  تم 

د 145-07د مرسااو  ت فعاا م  تااام 20/07/2003د  ااا   يااج -83تعلااس ثحمايااة الصماااة يااج إطااا  الت معااة املسااتدامةد ا   ا ا عااد  د ي10-03تااا وب  تاام  -

 .22/05/2007 ا  ة يج  34يحد  مظال ت صعس محتو   يعفعاق املاا تة على موجز التظا ر على الصماةد ا  ا ا عد  

 .22/08/2001الاا  ة يج  47ثت وقر االسثمما د ا.  .ا.ا عد   املتعلس 20/08/2001املؤ خ يج  03-01األمر  تم -

 19/07/2006الاا   يج  47املتعلس ثت وقر االسثمما د ا.  .ا.ا عد   03-01يعدل  قتمم األمر  تم  15/07/2006املؤ خ يج  08-06األمر  تم -

 .26/07/2009الاا   يج  44ا.  .ا.اد العد   د2009د يت من تا وب التكمعلج لس ة 22/07/2009املؤ خ يج  01-09األمر  تم -

د يت اامن متاععااة االسااثمما   العقوااااق امل صقااة حالااة ا تاارا  االلتزاماااق  الواجصاااق املكتثصااةد 05/03/2017د مااؤ خ يااج 104-17مرسااو  ت فعاا م  تاام  -

 .08/03/2017 ا  ة يج  16ا.  . ا. ا عد  

 االحد  للقوائم السلصعة املزايا  يعفعاق ت صعس املزايا على مفتلا أ وام االسثمما اق 2017س ما   5املؤ خ يج  101-17املرسو  الت فع م  تم -

 املؤلفات   -ثانيا

 .2006عجة الجع  جد الكام  يج القا وب الجزائرم ل سثمما د  ا  ال لد  عة للنشر  التو ي د  -

 املقاالت العلمية-3

 .2019د ما س 1د الجز  33د العد  1ي يج القا وب الجزائرمد حولعاق جامعة الجزائر جدايني  يعةد آلعاق تشجع  االسثمما  األج ب-

 .2010د 26 ا ر مرا د الت معة املستدامة  تحدياتها يج الجزائرد مظلة التوا  د عد   -

مظلااة العلااو  اش:سااا عة العااد   ا  2016-2002داااثة  ا يااةد     االسااثمما  األج بااي يااج تحقعااس مت لصاااق الت معااة املسااتدامة يااج الجزائاار  اا ل الفتاارة  -

5.ISSN 11112-9255. 
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لجزائاار ثر اق يرقمةد مدا لة عع واب: " معوتاق االسثمما  األج بي يج الجزائر" تاادم  ثاااد  العااو  الد اساا ي تحاا  ع ااواب:" مسااتظداق االسااثمما  يااج ا-

 .08/05/2017د  لعة الحقوقد ثو  ا د امل  م ثتا قخ املتعلس ثترتعة االسثمما " جامعة امحمد ثوترة 09-16يج ظ  القا وب  تم 

حااول "  بعاا    ااوغجد مدا لااة تحاا  ع ااواب: " التحف اازاق املالعااة املم وحااة ل سااثمما  يااج الجزائاارد ثاا ب الاا ص  الت صعااس"د تاادم  ثاااد  العااو  الد اساا ي  -

 حمد ثوترةد ثو  ا د  لعة الحقوق. املتعلس ثترتعة االسثمما " جامعة ام 09-16مستظداق االسثمما  يج ظ  تا وب  تم 

 الرسائل الجامعية-4

مااا يرة ماجساات رد  لعااة العلاااو  االتتاااا ية  علاااو  -حالااة الجزائاار–ماااصا  ثلقاساامد أهمعاااة االسااثمما  األج بااي املصادااار     ه يااج الت معااة املساااتدامة  -

 .2006-2005د 1الثسع ر د جامعة الجزائر 

د  لعااة العلااو  االتتاااا يةد التظا قااة 2015-2000سااعة للفتاارة  قم اوامرقةد أار االسثمما  األج بي املصادر على الت معة املستدامة يج الجزائر   اسااة تعا-

 .2019-2018 علو  الثسع رد أطر حة  يتو اهد الس ة الجامععةد 

 املنشورات: -5

 .2009د 6 لع  م زاب املدفوعاق   ض  االسثمما  الد  جد   د ق ال قد الد  جد إ -

 مقاالت الصحف-6

  -.13ا  د 20/10/2020جرقدة ال إرد الاا  ة يج 

 .10د ا 10/11/2020جرقدة ال إر ثتا قخ -

 املراجع باللغة األجنبية: -

Les ouvrages : 

Terki N. :L’investissement international cours de magistère, université d’Alger,1992-1993. 

Les articles 

Ministère des participations et de la promotion des investissement, op.cit, p5. 

اقع اإللكترونية: -  املو

 د   ب  فحاق2010حاتم فا س ال عابد االسثمما د أهدافه    افعهد  لعة اش ا ة  االتتاا د جامعة عغدا د -

   www.iasj.net/iasjfunfullzxt&ald50866متا  على املوت  االلكتر :إ: 02/10/2016

 http://www.andi.dz- الو الة الوط عة لت وقر االسثمما  على الراثل.
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 : ملتقى " االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية في الجزائر" تو يات

 

جلساته   امل عقديج الجزائر"د  للت معة  املت لصاق الحديمة  االسثمما    : "افعالعاق امللتقى الوطني االفتراض ي املوسوم ث  ا تتامععد  

عإر  عن ععد    املشا ي باجتم  األسات ة  ال لصة الصاحم ب  د  1د ثقاعة االجتماعاق ثرئاسة جامعة الحزائر2021أيتوار    27ثتا قخ  

   مظموعة من التو عاق تمملموا  تد  د  ت اتشوا ال تائس املستفلاة من مظموم املدا  ق املقدمةد  من   لها  ZOOMت صعس  

 فعما يلج:  

اسثمما م  -1 م اخ  توف ر  املزايا   يت ضر  ة  مل د  أساس ي  يشرإ  الصعوي  الصعد  إ  اا  سعما  ال  املستدامة  الت معة  م  مت لصاق 

  االمتعا اق يج    املشا ي  الت موقة ثمعنى تشجع  االسثمما  األ  ر.

من   ل  -2 األ  ر  االتتاا   مت لصاق  م   املنهي  العا ج  التكوقن  التعلعم  تتماش ى  تكععا   ام  تفاااق  مفتلا    لس 

 ت اعاتهد  ي ا العم  على ت وقر الصحث العلمي يج ه ا االجال. 

على الد لة الجزائرقة تغع ر هعكلها االتتاا مد أم أب تقوم ثظع  الق ام اش تااج القاعدة األساسعة التي تعتمد عليها من أج   -3

 حلعة ال اداة يج مظال اش تاا.  النهوض ثاالتتاا  الوطني   لك من   ل  عم املشر عاق اال

املعرفة الدتعقة ملكو اق ال  ام الصعوي للمؤسساق ال اداة مما يساعد على تفعع         مكوب  معرفة  قاإ  ال عا لك   -4

 منها يج مظال إ:شا   مرافقة املؤسساق ال اداة. 

 الت ث ثاق التي تد تعرفها   ل ه ا املسا . ضر  ة مرافقة املؤسساق ال اداة   ل مسا  ت و ها تفا يا للاعوااق   -5

تكريس  -6 تحقعقا    إطا ضر  ة  للصماة  مالعة  ديقة  أ  اق  توف ر  م   مالعة  مما سة  ساطة  أساس  يقوم على  تشريعج  ةجرائإ 

 ألهداف الت معة املستدامة. 

ها لتفعع     ها يج مرافقة املسثممر يج ضر  ة تحرقر الص و   املؤسساق املالعة من الجمو  الثشريعج  االجرائإ املفر ض علي  -7

 تحقعس االتتاا  األ  رد   فعها ل سثمما  يج ه ا االجال تحقعقا لسعاسة مارفعة مستدامة.   إطا 

يج ج   االسثمما اق األج بعة  ا ة فعما يتعلس ثتحوق  األموال إ ى   ا أساسع  إ     ت وقر امل  ومة الص كعة ثاعتصا ها عام -8

 ال ا ا. 

تظهعله  تد قصه -9 على  الت معة  العم   لتحقعس  البشرم  ظساس  املال  ثاالعتما  على  أس  الوطني  االتتاا   الت وي   على  العم  

 ل ستفا ة من يفا اته  مها اته. 

 للتادير  الحد من الوا  اق. العم  على التوجه  حو اش تاا املوجه -10

 العم  على استق ا  اسثمما اق أج بعة يج مظال اش تاا   لك من   ل توف ر م اخ اسثمما  م ئم  محفز. -11

 اهتمام أيإر ثاالسثمما  االحلج ثاعتصا ه األ اة االحرية لل مود  محر ا فعاال للت معة املستدامة. تحقعس  ضر  ة -12

االسثمما اق القا و:  اشطا  عم    -13 الستق ا   تشجع   أساسعة  اضحة  داملة  ث اوا  املتظد ة  لل اتاق  إ  الت  عمي 

الوط عة  األج بعةد  ا ة ما يتعلس ثالحوافز املالعة ثال  ر ا ى التكلفة الحالعة املرتص ة ثحدااة التك ولوجعا املستعملة ي  ام 

 "الكوتا".
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 وجعا ال اتة املتظد ة  ال  يا الفوتو ضوئعة ال ا ة ثال اتة الشمسعة. اشسرام يج إيظا  سوق  ط عة  ا ة ثتك ول -14

 .تشجع  مسثممرقن على ث ا  مح اق  غ رة  متوس ة ش تاا ال اتة الكهراائعة من املاا   املتظد ة -15

االحلعة  حار ال قائص  ةيظا   تكمعا  تشجع  االسثمما اق يج ال اتاق املتظد ة عن طرقس ت وقر الصحث   عم ال إراق    -16

 . حلول لها عإر عملعاق التكوقن

اال -17 مظال ضما اق  يج  التقلعديةد  القا و عة  القواعد  تكععا  ال اتوق  إعا ة  يث اس   املد راق  ثما  ال اضصة    ر  سثمما   ة 

 ال اضصة. 

مة ث ب ما هو موجو   ةد ثما يحقس امل إ ى السعاسة اش تاجعد  تحوق  سعاسة املشرم االتتاا م من السعاسة االسفه يعة  -18

  ا ب ما هو م صسد يج ظ  إستراتعظعة عار ة القاعدة القا و عة. 

 العم  على الثسوقس السعاحج ثوسائ  حديمة تتماش ى م  مت لصاق العار.-19

 تاا م.الثد من ت وقر   م امللكعة الفكرقة  مراجعفها عغعة تحقعس الرفاه االجتما ج  التك ولواج  االت-20

 التكوقن يج مظال  ق  التك ولوجعا  ت وقر القد اق يج معداب إ ا ة التظديدد امللكعة الفكرقةد التواعس... -21

 ضر  ة تحس ب م اخ األعمال عإر تكريس األمن القا و:إ.-22

  فراإ يج تكععا مت لصاق الت معة م  املوا   االحلعة يج إطا  التقسعم الد  ج للعم .  اال -23

 

 

 رئيس امللتقى جمع ترتيب و ياغةمن 

 الدكتورة عيادي فريدة

 

 

 

 


